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REDACTIONEEL 
 

 
 
 
Een nieuw schooljaar is altijd spannend, maar 
dit jaar gaan we de zomervakantie in – en laten 
we daar eerst maar van genieten – met een ex-
tra spannend schooljaar voor de boeg. Ener-
zijds is het afwachten welke koers de nieuwe 
Vlaamse regering zal varen in onderwijs, een 
van dé topics tijdens de voorbije verkiezings-
strijd. Daarnaast wacht scholen en leerkrach-
ten de uitdaging om de vernieuwde eerste 
graad op te starten, met herziene lessentabel-
len en een al dan niet gedurfde invulling van 
het differentiatiegedeelte. Twee teksten in 
deze Prora hebben rechtstreeks te maken met 
de onderwijshervorming. Gwen Steenkiste, pe-
dagogisch begeleider klassieke talen van het 
GO!, licht de visie toe van het GO! op het on-
derwijs in de klassieke talen. Deze visietekst 
verklaart de beslissingen van het GO! en de in-
grepen van de cahiercommissie (vroeger: leer-
plancommissie) klassieke talen van dit net. Nog 
naar aanleiding van de nieuwe leerplannen: 
een overzichtje van de (al dan niet herziene) 
leerboeken Latijn en Grieks voor de eerste 
graad. 
 
Wie zijn gading niet vindt in het aanbod omdat 
er (nog) niet veel vernieuwd is – leerboeken La-
tijn en Grieks uitbrengen is niet meteen lucra-
tief voor een uitgever – kan afwachten en/of 
een beroep doen op zijn eigen inspiratie en die 
van collega’s. Om het delen van eigen materi-
aal te stimuleren startte de VLOT met een 
Trello, een uitgebreide onlinemap. Hoe Trello 
precies werkt en welk materiaal je op de VLOT-
Trello kunt up- en downloaden, lees je in dit 
Prora-nummer. Ook op de netwerkdag van de 
VLOT op 9 oktober, waarvoor je nog steeds 
kunt inschrijven, staat uitwisselen met col-
lega’s centraal. 
 

Verder laten we in dit tijdschrift voor leer-
krachten eens een leerling aan het woord. Elise 
Marmad, leerling Latijn aan het Atheneum van 
Gentbrugge, beoogt met haar initiatief een 
doel dat ook de VLOT nastreeft: het onderwijs 
in de klassieke talen in Vlaanderen promoten. 
Op 13 mei jl. verscheen een interview met Elise 
in de krant Het Nieuwsblad. De VLOT deelde 
het op de Facebookpagina. Elise is nog zoe-
kende, maar wil graag leerlingen van verschil-
lende netten met elkaar laten overleggen en 
hun inzichten en conclusies over de lessen La-
tijn en Grieks delen met leerkrachten. Voor 
een 16-jarige leerling is het niet evident om 
zo’n overlegplatform te organiseren. Daarom 
wil ik een oproep doen en je aansporen om je 
enthousiaste leerlingen met haar in contact te 
brengen. 
 
In twee bijdragen richten we onze ogen op de 
stad Rome. Collega Johan De Wilde leert ons 
een Chinees gedicht kennen dat ons de Eeu-
wige Stad vanuit een verrassend perspectief 
toont. Tessa Vrijmoed, een Nederlandse clas-
sica die haar geluk in Rome zocht, legt uit hoe 
ze met interactieve lezingen klasgroepen op 
Romereis met ongewone aspecten van de stad 
laat kennismaken. 
 
Wie in de komende vakantie nog een gaatje 
heeft, krijgt dat vast wel gevuld na het doorne-
men van de boekbesprekingen en de uitge-
breide agenda. 
 
Namens het bestuur van de VLOT wens ik je 
een rustgevende en inspirerende vakantie toe. 
 
Kris Doffemont 
Voorzitter 
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VERENIGING 
 

 
 
 

Netwerkdag voor leerkrachten klassieke talen 
 

 
 
Op woensdag 9 oktober 2019 organiseert de 
VLOT een netwerkdag voor leerkrachten klas-
sieke talen. Het wordt geen traditionele na-
scholing met sprekers en lezingen, maar een 
dag waarop de leerkrachten zelf informatie uit-
wisselen en van elkaar leren. 
 
Er zal worden gewerkt rond vijf thema’s: 
• begeleid zelfstandig lezen 
• Content and Language Integrated Learning 

(CLIL) 
• onderzoekscompetentie 
• promotie van Latijn en Grieks 
• werkvormen en digitalisering 
 
De deelnemers kiezen twee onderwerpen om 
actief rond te werken, maar iedereen krijgt de 
resultaten van alle workshops. 
 
Omwille van de werkbaarheid is het aantal 
deelnemers per workshop beperkt tot 20. De 
plaatsen worden toegekend in volgorde van in-
schrijving. De uiterste datum van inschrijving is 
11 september 2019. 

Programma 
 
14.00 uur: onthaal met koffie/thee 

14.30 uur: verwelkoming en inleiding 

14.45 uur: workshop 1 

15.30 uur: koffiepauze 

16.00 uur: workshop 2 

16.45 uur: synthese en slotwoord 

17.00 uur: einde 

 

Praktische informatie 
 

Datum: woensdag 9 oktober 2019, van 14.30 
tot 17.00 uur 

Locatie: Forum Da Vinci, Parklaan 89, 9100 Sint-
Niklaas 

Kostprijs: • 35 euro voor individuele leden 
    • 40 euro voor school-leden 
    • 45 euro voor niet-leden 
    • 10 euro voor studenten 

Inschrijving: www.vlot-vzw.be/nascholing 

 
 
 

Waarom moeilijk doen als het samen kan? 
 

 
 
Vernieuwingen, verwachtingen, hervormin-
gen: slechts een greep uit een groot aantal 
woorden waarbij leerkrachten vaak een onrus-
tig gevoel krijgen. Wat brengt dat met zich 
mee? Wegen de voordelen op tegen de nade-
len? Kunnen we kansen creëren, voor de leer-
lingen, maar ook voor onszelf? Het afgelopen 
schooljaar waren er veel onzekerheden met 

betrekking tot lesmateriaal. Hoe zit het met 
nieuwe leerboeken, met het oog op de hervor-
ming? Moeten we allemaal weer het warm wa-
ter uitvinden? 
 
Als er iets is waar de Vereniging van Leerkrach-
ten Oude Talen van overtuigd is, dan is het wel 
dat we met ontzettend veel competente leer- 
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krachten te maken hebben, die hun leerlingen 
voorzien van zeer goed lesmateriaal. Met veel 
plezier merken we dat leerkrachten hulp en 
steun zoeken bij elkaar, dat ideeën en materi-
aal worden uitgewisseld en dat er soms zelfs 
samenwerkingsverbanden ontstaan. 
 
Juist dát wil de VLOT aanmoedigen en facilite-
ren. Dat doen we graag op twee manieren: 
enerzijds organiseren we begin volgend 
schooljaar onze netwerkdag, anderzijds willen 
we een platform aanbieden waarop we samen 
kunnen werken en materiaal kunnen delen. 
 

Trello: een digitale tool 
 
Op dit moment merken we op dat materiaal via 
verschillende kanalen wordt uitgewisseld: 
rechtstreeks tussen personen, via sociale me-
dia of via KlasCement. Deze kanalen hebben 
elk hun eigen voordeel, maar de VLOT wil ei-
genlijk één platform aanbieden waarop alles 
voor klassieke talen kan worden verzameld. 
Daarvoor willen we een Trello opstarten. Wie 
regelmatig eens rondstruint op het internet of 
op sociale media, zal wellicht gemerkt hebben 
dat er al veel Trello’s bestaan met het thema 

onderwijs, meestal per vakgroep. Voor zover 
wij weten, ontbreekt er echter nog eentje voor 
klassieke talen. 
 
Wat is Trello? Oorspronkelijk is dit een tool 
voor projectmanagement. Je voegt mensen 
toe in een team en kunt vervolgens borden en 
lijstjes maken. Het is bedoeld om een project 
te organiseren, waarbij iedereen kan zien wat 
er op de todolijstjes staat en wat al is afgerond 
en door wie. Het is echter ook mogelijk om bij-
lagen toe te voegen en dát maakt Trello ge-
schikt om ook materiaal te verzamelen. Dat is 
zowel via een website te raadplegen als via een 
app voor smartphone of tablet. Uiteraard voor-
zien wij een bord waarop wordt uitgelegd hoe 
Trello werkt. 
 

Borden: overzichtelijk per thema 
 
Op dit moment bestaat onze Trello uit 33 bor-
den (of thema’s). Per graad worden er voor zo-
wel Grieks als Latijn vier borden aangeboden: 
grammatica, cultuur, evaluatie en lectuur. 
Daarnaast hebben we de borden artikels, web-
sites, werkvormen, eigen cursussen, nieuws-
brieven VLOT en andere. 

 

 
 

Enkele borden in de Trello klassieke talen. 

 
Wanneer je op een bord klikt, krijg je de moge-
lijkheid om materiaal toe te voegen in een be- 

staande lijst (subthema) of een nieuwe lijst aan 
te maken en daar je materiaal toe te voegen.  
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Wanneer je een bord openklikt, krijg je de lijsten te zien. 

 
Trello is niet heel moeilijk om mee te werken; 
enige handigheid in het gebruik van de tool 
krijg je vanzelf. Zoals eerder beschreven is er 
ook een bord voorzien met uitleg. Vanuit de 
VLOT zullen wij proberen de Trello zo goed mo-
gelijk te beheren en overzichtelijk te houden. 
 

Oproep 
 
Onze Trello is momenteel nogal leeg. Wij heb-
ben u nodig om de borden en lijsten te vullen. 
Alleen als veel mensen materiaal delen, kan dit 
initiatief slagen. Het maakt niet uit wat het is: 
een taak, een toets, een spel, een werkvorm ... 
Je maakt er vast een andere leerkracht blij 
mee. Let wel op met auteursrechtelijk be-
schermd materiaal: het is zeker niet de bedoe-
ling om leerboeken e.d. te delen. Zelf gemaakt 
en/of aangepast materiaal is echter wel zeer 
welkom! 
 

Toegang tot de Trello klassieke talen 
 
Om deel te nemen aan de Trello klassieke talen 
moet je worden toegevoegd aan het team. 
Aangezien we ook graag evaluatiemateriaal en 
-ideeën zouden uitwisselen, zetten we de 
Trello niet zomaar openbaar. Via een Google-
formulier kun je toegang vragen tot de Trello. 
Als je dat formulier invult, zorgen we dat je zo 
snel mogelijk toegang krijgt. De link naar het 
formulier vind je op www.vlot-vzw.be/trello. 
Nadien krijg je een uitnodiging in je mailbox. 
Als je de stappen hebt gevolgd, kun je in het 
vervolg gewoon inloggen via www.trello.com 
en krijg je de Trello klassieke talen te zien. 
 
Mocht het niet lukken om het formulier te ope-
nen of in te vullen, of om materiaal te delen op 
Trello, dan mag je altijd contact opnemen via 
het e-mailadres trello@vlot-vzw.be.

 
 
 

www.facebook.com/vlot.vzw 
 

De VLOT communiceert met haar leden op verschillende manieren. In Prora, dat driemaande-
lijks verschijnt, staan vooral vakinhoudelijke en didactische artikelen en een uitgebreide klas-
sieke agenda. Onze digitale nieuwsbrief met allerlei klassiek nieuws wordt enkele keren per 
jaar verzonden. De meest actuele berichten en aankondigingen vind je wel op onze Facebook-
pagina, dus het loont zeker de moeite om je daarbij aan te sluiten. 
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DIDACTIEK 
 

 
 
 

Een Chinees gedicht over Rome 
 

Johan De Wilde 
 
 
Tijdens het doorbladeren van een bloemlezing 
met Chinese gedichten vond ik een kort ge-
dicht dat aan Rome is gewijd.1 
 
De auteur, Kang Youwei2 (1858-1927), werd 
geboren in Kanton op het einde van de Qing-
dynastie. Hij werd intellectueel gevormd door 
het neoconfucianisme en het Mahayanaboed-
dhisme. In zijn jeugd las hij ook alles wat hij 
over de Europese cultuur kon vinden. Zijn 
ideeën over de hervormingen op het vlak van 
financiën, media en onderwijs hadden korte 
tijd succes onder keizer Kuang-hsü in 1898. 
 

Na de machtsgreep van de keizerin-weduwe 
Tz’u-hsi werden de hervormingen ongedaan 
gemaakt. Kang Youwei vluchtte daarop naar 
het buitenland. Van zijn vele reizen heeft hij al-
lerlei reisverslagen nagelaten.3 Hij reisde naar 
Europa in 1904-1908. Italië was zijn eerste be-
stemming. Hij bezocht Napels, Milaan en Pom-
peii, en verbleef het langst in Rome. Hij ver-
kende er talrijke historische sites, oude en mo-
derne musea en diverse kunstgalerijen. Monu-
menten en kunstwerken bedacht hij met uit-
voerige beschrijvingen, aangevuld met zijn ei-
gen visie erover.4 Hieronder volgt zijn gedicht 
over de Eeuwige Stad. 

 

Rome 

De Zeven Heuvels: onafzienbaar ’t groen van gras en bomen – 
In deze wereld is dit rijk voorwaar het deerniswekkendst! 
Het mijlenlange aquaduct tot aan de blauwe hemel,  
De duizend jaar oude weg bij ondergaande zon.  
Ruïnes zijn het monument van eens vermaarde vorsten 
De kerken met hun torens zijn de tempels van weleer. 
De maan boven de brug die wordt weerspiegeld in de Tiber 
Heeft alle helden hier beschenen in hun bloei en val. 

 
In enkele regels wist Kang Youwei treffend een 
beeld van Rome op te roepen. Hij start met een 
natuurbeeld van een stad die in het begin van 
de twintigste eeuw niet volgebouwd was met 

                                                      
1 Transparante tranen. Klassieke Chinese gedichten gekozen en vertaald door W.L. IDEMA, Atlas, 2008, p. 78. 
2 De naam wordt ook geschreven als K’ang Yu-wei. 
3 K. VAN DER LEEUW, Het Chinese denken. Geschiedenis van de Chinese filosofie in hoofdlijnen, Boom, 1994, pp. 334-
337. 
4 De gegevens over Italië en Rome zijn gebaseerd op een bijdrage van Martina Turriziani: link.springer.com/article/ 
10.1007%2Fs40636-015-0034-x. Laatst geraadpleegd op 25 april 2019. 

appartementsblokken zoals nu. Na een alge-
mene beschouwing in de tweede regel heeft 
hij het over de resten van de Aqua Claudia in 
de Romeinse campagna, die men heden kan 
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bezichtigen in het Parco degli Acquedotti.5 De 
‘duizend jaar oude weg’ lijkt me een verwijzing 
naar de Via Appia te zijn (die in werkelijkheid 
heel wat ouder is dan duizend jaar). 
 
De vermelding van de ruïnes kan verwijzen 
naar heel wat opvallende resten in Rome: de 
keizerpaleizen op de Palatijn, de mausolea, of 
de badhuizen van Diocletianus of Caracalla. 
Verder heeft Kang Youwei ook vernomen dat 
diverse kerken in feite gebouwd zijn boven op 
oude tempels.6 
 
De topos van de maan en haar weerkaatsing in 
het water, genoemd in de laatste regels, komt 
vaak voor in de Chinese literatuur. Soms is het 
beeld van de maan een spiegel voor reflectie 
en meditatie, maar ook de vaste schakel tussen 

heden, verleden en toekomst.7 Dat is ook hier 
het geval. 
 
Vertrekkend vanuit zijn eigen culturele traditie 
verwerkte Kang Youwei typisch Romeinse ele-
menten in een meditatieve sfeer. Mijns inziens 
is dit een verrassende en geslaagde combina-
tie. 
 
Tot slot nog een reiservaring. Op 17 april 2019 
heb ik dit gedicht voorgedragen op de Ponte 
Cestio, terwijl de volle maan in de Tiber werd 
weerkaatst. Het was een kort, maar heel sfeer-
vol moment. 

 
Johan De Wilde is leerkracht Latijn aan de Sint-
Laurensscholen in Wachtebeke en Zelzate (BE) en 
aan het Zwincollege in Oostburg (NL). 

 
 
 

Het Colosseum voorbij. 
Lezingen voor middelbare scholieren op excursie in Rome 

 

Tessa Vrijmoed 
 
 
Elf jaar woon ik inmiddels in Rome en nog steeds krijg ik de kriebels. Vlinders in mijn buik omdat ik 
in een stad woon waar zoveel prachtige dingen te zien zijn. Moois dat ooit zelfs nóg mooier was, 
zoals het Pantheon of de Palatijn. Maar ook moois zónder geschiedenis, zoals het gerinkel van kof-
fiekopjes in de bar op de hoek of de gemeenteplannen voor een fietspad in Viale Marconi. Rome 
heeft mijn hart veroverd ... en ik stribbel niet tegen. 
 

Verliefd op Rome 
 

In 2008 kwam ik in de Eeuwige Stad wonen. 
Met een diploma als docente klassieke talen op 
zak en twee jaar leservaring in Amsterdam. 
Wat had ik genoten van het voor de klas staan! 
Als er iets is wat ik heb geleerd in de afgelopen 
jaren, waarin ik continu op zoek ben naar een 
bij mij passende baan met degelijk salaris, dan 
is het wel dat lesgeven is wat ik professioneel 
gezien het liefste doe. Maar toen ik 25 was, 

                                                      
5 De resten zijn heel goed zichtbaar voor wie met het vliegtuig de luchthaven Ciampino nadert. 
6 Denken we maar aan de San Clemente of de Santa Maria sopra Minerva. 
7 Annemie BONNEUX in Het omhelzen van de maan. Spiegel van de Tang-dynastie, tentoonstellingscatalogus, Antwer-
pen, 2009, pp. 12-13. 

was ik daar nog niet helemaal klaar voor. In de 
ogen van de tieners in mijn klas zag ik levens-
lust sprankelen. Dat vond ik stimulerend. Was 
ik echt zo anders dan zij? Het voelde alsof ik, 
net als de leerlingen, nog een leertraject aan 
het bewandelen was. Wat wist ik nou eigenlijk 
van de oudheid en van de wereld? Alles wát ik 
wist, had ik uit de boeken. En zo, eveneens ge-
enthousiasmeerd door de vele reisprogram-
ma’s op televisie, nam ik het geluk in eigen 
hand en besloot ik voor een tijdje naar het bui- 
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tenland te gaan. Eens kijken of het mogelijk 
zou zijn om op mezelf aangewezen – zonder 
baan, vrienden of familie – een nieuw leven op 
te bouwen. Als bestemming koos ik Rome, 
want dat zag ik als dé stad waar ik als classica 
nooit op uitgekeken zou raken. 
 
En dat bleek: ik loop nog steeds als een glunde-
rend schoolmeisje over straat op verkennings-
tocht door deze zeer gelaagde stad. Zo eet ik 
graag regionale specialiteiten in de woonwijk 
Garbatella. Maak ik praatjes met garagehou-
ders die met steeds meer moeite brood op de 
plank krijgen. Ben ik er als de kippen bij als de 
keizersfora in een avondshow door Piero An-
gela worden toegelicht. Als je oog hebt voor de 
gebruiken, inwoners en evenementen van een 
stad, verveel je je nooit. 
 

Ontstaan en opzet van de lezingen 
 
In de jaren waarin ik hier woon, ben ik het con-
tact met mijn Nederlandse collega-classici niet 
verloren. Geregeld zag ik docenten klassieke 
talen die hier met hun scholen op excursie wa-
ren voor een hapje of een drankje en zo leerde 
ik ook hun collega’s kennen. Op een dag is toen 
het idee ontstaan om de leerlingen, naast het 
vastliggende programma, eens iets anders aan 
te bieden: een presentatie die hun iets vertel-
de over het actuele, dagelijkse leven in Rome. 
Zo sloegen de docenten meteen twee vliegen 
in één klap, want niet alleen voegde de lezing 
iets toe aan hun vooral geschiedkundige pro-
gramma, het loste ook een ‘gat’ op na het 
avondeten, zodat de leerlingen niet elke avond 
vrij door de stad hoefden te lopen. In de loop 
der tijd is vervolgens gebleken dat het concen-
tratieniveau van de leerlingen aan het eind van 
de dag vaak wat laag is, wat ervoor heeft ge-
zorgd dat ik de lezing ook op andere momen-
ten geef. 
 
Waar ik spreek, varieert. Dat ligt namelijk aan 
de wensen van de school en ook aan het bud-
get. Het Koninklijk Nederlands Instituut Rome 
en de Schotse Kerk zijn twee instanties die te-
gen betaling hun deuren openen voor dit initi-
atief. Maar het is ook gebeurd dat ik de leer- 

lingen en hun begeleiders trof bij hun accom-
modatie of elders op een plek door hen gere-
geld. 

 

 
 
Je moet mijn presentatie zien als een uitste-
kende gelegenheid om de scholen iets mee te 
geven over hoe men in Rome leeft in de 21e 
eeuw. Ik hoop de scholieren aan het denken te 
zetten en ze te inspireren door mijn eigen bui-
tenlandverhaal te vertellen. Als classica kan ik 
niet anders dan af en toe te linken naar de oud-
heid. Maar ik leg andere accenten wanneer ik 
spreek voor een groep niet-gymnasiasten – en 
dat doe ik graag, omdat de schoonheid van het 
oude en nieuwe Rome volgens mij niet voorbe-
houden moet zijn aan classici en hun pupillen.  
 
Het stimuleert mij nog dagelijks dat ik ‘elders’ 
woon. Het achterlaten van de vertrouwde om-
geving van Nederland heeft mij veel over me-
zelf geleerd, omdat ik alles alleen moest uitvin-
den – en dat geeft voldoening. Ik hoop de leer-
lingen mee te geven dat, als ze een dergelijke 
prikkel voelen om uit hun beschermde wereld 
te treden, ze dat zeker moeten proberen. Maar 
let wel, de een zal het ‘avontuur’ dat ik ben 
aangegaan door in het buitenland te gaan wo-
nen, op het lijf geschreven zijn, de ander heeft 
er helemaal geen behoefte aan.  
 

Interactief 
 
Ik noem de presentatie een ‘interactieve le-
zing’. Daarmee bedoel ik dat er tijdens de le-
zing momenten  zijn waarop de leerlingen aan 
het denken worden gezet en zelf iets moeten 
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doen. Ik hoop dat leerlingen op die manier en-
thousiast raken en ook echt iets onthouden, 
doordat ze zich meer betrokken voelen bij wat 
ik ze vertel. Zo is er een onderdeel waarbij leer-
lingen zich moeten inleven in een typisch Ro-
meinse situatie. Bijvoorbeeld: je zit bij een Ro-
mein in de auto en die zoekt al een tijdje naar 
een parkeerplaats. Dat is nogal lastig, omdat er 
zoveel auto’s in Rome zijn en zo weinig plek. 
Wat doet die Romein volgens jou als hij daar na 
een halfuur nog steeds niet in is geslaagd? 
 

 
 
Ook vertel ik wat over het romanesco, het Ro-
meinse dialect dat je in Rome op straat hoort. 
Het is geen aparte taal, het gaat om kleine aan-
passingen van het Italiaans. Bijvoorbeeld: Che 
stai facendo? – Wat ben je aan het doen? – 
wordt Che stai a fà? In dit geval bestaat de aan-
passing uit het toevoegen van het voorzetsel a 
en het weglaten van de letters -re van het hele 
werkwoord fare, dat gebruikt wordt in plaats 
van het gerundium facendo. Tegen klanten in 
winkels of bij de bank wordt wél net Italiaans 
gesproken, maar iedere Romein kan van het 
ene op het andere moment wisselen van ‘taal’. 
Het leuke is dat het Latijn soms nog duidelijker 
hoorbaar is in het romanesco dan in ‘echt’ Ita-
liaans en natuurlijk probeer ik latinisten dit ver-
band te laten vinden. Denk aan een woordje als 
mo’, wat zoiets betekent als ‘nu, zo’. Bijvoor-
beeld: Mo’ arrivo – ‘Ik kom er zo aan’. Net als 

het Latijnse mox dus, alleen de x is weggeval-
len. Maar in het Italiaans gebruik je ora of 
adesso voor ‘nu’. Een ander voorbeeld is fori: 
dat betekent ‘buiten’ en lijkt op foras in het La-
tijn, terwijl het Italiaans er een u tussen stopt 
en er fuori van maakt. 
 

Tot ziens in Rome! 
 
Het programma van mijn lezing ligt in principe 
vast. Maar kleine aanpassingen maak ik wel 
eens, als een groep een bepaalde interesse 
heeft. Zo heb ik eens een lezing aan economie-
studenten gegeven, die graag iets wilden we-
ten over hoe het er op de werkvloer in Rome 
aan toegaat. Een andere groep was geïnteres-
seerd in praktische tips over waar men naartoe 
kon gaan in zijn vrije tijd. In beide gevallen heb 
ik een speciaal onderdeel in mijn praatje ge-
voegd. Ik probeer dus flexibel om te gaan met 
de wensen van mijn klanten, binnen een vaste 
structuur. 
 
De lezing duurt één uur en heeft een vast tarief 
van 150 euro, of de groep nou uit 20 of 100 
man bestaat. Wie graag meer wil weten of 
meteen tot reserveren wil overgaan, moet 
even een mailtje sturen naar tessavrijmoed@ 
hotmail.com of een kijkje nemen op mijn web-
site. Dat laatste is sowieso een goed idee, want 
op www.beyondthecolosseum.com schrijf ik 
aan de lopende band stukjes die het leven van 
Rome van een niet-toeristische kant belichten. 
Ik recenseer moderne films die zich in Rome af-
spelen, vertel hoe het is om er je rijbewijs te 
halen en versla gesprekjes met caissières en 
tuinkwekers, om maar eens wat voorbeelden 
te noemen. Dat is dus leuk voor de docenten 
onder jullie die, eh, nou ja precies, het Colos-
seum voorbij willen! 
 
Vergeet ook niet me te volgen op Facebook, 
ook hier weer onder ‘Beyond the Colosseum’. 
Via dit nieuwsplatform hou ik je op de hoogte 
van actualiteiten in Rome en Italië. Denk aan 
weetjes, lopende festivals, archeologische 
vondsten en tips over bekende bezienswaar-
digheden. 
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Ik hoop jullie binnenkort in groten getale in 
Rome te mogen verwelkomen en jullie warm 
te maken voor dat stukje Rome dat je ontdekt 
als je de gebaande paden verlaat. Zo voeg ik 
hopelijk iets toe aan jullie reis en geniet ik zélf 
weer heel even van het voor de klas staan. Dus 
ik zou zeggen: ‘Tot ziens in Rome!’. Of, om met 
de Romeinen te spreken: Se vedemo a Roma! 

Delen van dit artikel zijn gebaseerd op het interview met 
Tessa Vrijmoed door Chris Engeler in december 2017 
van Amphora, tijdschrift van de vereniging Vrienden van 
het Gymnasium. 
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ACTUALITEIT 
 

 
 
 

Een GO!-visie op de klassieke studiën in de eerste graad 
 

Gwen Steenkiste 
 
 

Visie op de modernisering vanuit het 
GO! 
 
In een eerste fase van de voorbereiding van de 
modernisering in de scholen zetten we vanuit 
het GO! in op schoolontwikkeling en -organisa-
tie. Onze schoolontwikkelaars organiseerden 
in alle scholengroepen werksessies om de di-
recties te ondersteunen bij de voorbereiding 
van de nieuwe schoolorganisatie. De school-
ontwikkelaars boden inspiratie, o.a. aan de 
hand van een aantal organisatiemodellen. 
 
Het GO! tekende in functie van de hervorming 
van het secundair onderwijs de volgende krijt-
lijnen uit: 

• kwalitatieve opvolging en verdere vorming 
van leerlingen uit het basisonderwijs; 

• focus op het verwerven van een brede en 
stevige basisvorming, verkennen van eigen 
interesses en talenten, inzetten op keuze-
vaardigheden; 

• koppeling van de eindtermen aan vakken, 
vakkenclusters of projectwerk: meer eige-
naarschap voor de schoolteams, inspelen 
op professionaliteit van de leraren, ruimte 
bieden voor innovatie; 

• vormen van heterogene groepen (basisvor-
ming organiseren los van het keuzegedeelte 
en de basisoptie) waarin we de leerlingen 
twee jaar meenemen; 

• differentiatie (preventief en remediërend) 
structureel inbouwen; 

• uitstel van studiekeuze (geen voorafname 
op de studiekeuze in de tweede graad), 
waardoor leerlingen eerst kunnen verken- 

 nen vooraleer ze kiezen; 

• studiebekrachtiging op het einde van de 
eerste graad (inclusief goed onderbouwd 
advies voor iedere leerling) – geen beper-
king op de toegang tot de basisopties van 
het tweede jaar; 

• binnen de scholengroepen worden afspra-
ken gemaakt over de inrichting van het stu-
dieaanbod (transparantie). 

 
In een tweede fase gingen de pedagogisch be-
geleiders via implementatiesessies aan de slag 
met lerarenteams. 

 
De autonomie van de school wordt groter. We 
komen meer en meer los van de traditionele 
vakken. De eindtermen zijn immers geschre-
ven vanuit sleutelcompetenties. Vanuit het 
GO! leggen we de scholen geen lessentabellen 
op. Die zullen ontstaan vanuit de dialoog tus-
sen directie en lerarenteam. 

 
Het is dus belangrijk dat de leraren klassieke 
talen zicht hebben op het geheel van de eind-
termen. Zij zullen immers linken leggen tussen 
de doelen van de basisoptie (= curriculumdoe-
len), de (semi-)transversale eindtermen en ook 
een aantal eindtermen van andere inhoude-
lijke sleutelcompetenties. 

 
We zullen de leraren bij deze oefening recht-
streekse toegang tot ondersteuning bieden. 
Daarvoor ontwikkelen we een digitale onder-
steuningstool met een didactisch cahier dat 
vertrekt vanuit de curriculumdoelen en de 
eindtermen en inspiratie geeft voor de koppe-
ling ervan. 
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Met de hervorming van het secundair onder-
wijs krijgen de klassieke talen in het eerste jaar 
een plaatsje binnen de keuze-uren of differen-
tiële doelen. Voor deze uren schreef de cahier-
commissie differentiële doelen uit. 
 
In het tweede jaar worden de klassieke studiën 
gedefinieerd als een van de basisopties. Elke 
basisoptie omvat 5 lestijden. De cahiercommis-
sie vertaalde de curriculumdoelen naar evalu-
eerbare cahierdoelen. 
 

Het eerste jaar (Latijn) van de eerste 
graad  
 
Het eerste jaar bestaat uit 27 lestijden in de ba-
sisvorming en 5 keuze-uren. 
 
De doelen van de keuze-uren werden door de 
wetgever als volgt geformuleerd: 

• inzetten op remediëring; 

• inzetten op verdieping; 

• werken aan keuzebekwaamheid. 
 
Een school werkt binnen deze keuze-uren aan 
de realisatie van de vastgelegde doelen. Het is 
dus belangrijk dat ook leerlingen die in het eer-
ste jaar voor Latijn kiezen, tijdens de lesuren 
kunnen genieten van het remediëringsaanbod 
van de school als dat nodig is. 
 
Daarnaast willen we voluit inzetten op het taal-
ontwikkelend aspect van klassieke talen. Uit 
wetenschappelijk onderzoek in de ons omrin-
gende landen blijkt immers dat de leesdidac-
tiek die eigen is aan de klassieke talen taalver-
sterkend werkt.8 
 
Meer nog, bij taalzwakkere leerlingen is dat ef-
fect heel duidelijk. Zij hebben het moeilijk om 
vanuit auditieve boodschappen tot begrip te 
komen. Door de specifieke leesdidactiek lukt 
dat beter en slagen zij er ook in een inherente 
grammatica op te bouwen. 
 

                                                      
8 De bachelorscriptie van Astrid Van Den Bossche biedt een mooie inleidende verzameling van literatuur over dit onder-
werp: Kiezen voor Latijn in het secundair onderwijs? Literatuuronderzoek naar factoren die de keuze voor Latijn beïn-
vloeden, 2017. 

Een weloverwogen keuze van het schoolteam 
inzake het aantal lestijden dat men in het eer-
ste jaar organiseert 

• kan de drempel voor leerlingen om de keu-
ze voor Latijn te maken verlagen en dus 
meer leerlingen laten genieten van het taal-
versterkende effect van het onderwijs in 
klassieke talen; 

• geeft de leerlingen toegang tot het remedi-
ëringsaanbod van de school. 

 
De keuze voor het inrichten van het aantal les-
uren in het eerste jaar behoort tot de autono-
mie van de school. Een voorlopige inschatting 
leert ons dat GO!-scholen binnen het keuzege-
deelte een aanbod zullen doen van 1 tot 4 les-
tijden per week. 
 

Het tweede jaar van de eerste graad: 
de basisoptie klassieke studiën – Latijn 
én Grieks 
 
Uitgangspunt voor de klassieke studiën is het 
tekstmateriaal in Latijn en Grieks. Het lezen 
van de tekst in de taal van de auteur vormt ab-
soluut de meerwaarde van een opleiding klas-
sieke studiën. 
 
Steeds zal de leraar zich de vraag stellen welke 
grammaticale items zinvol zijn om deze lectuur 
te ondersteunen. Afhankelijk van de tekst-
keuze zullen bepaalde items eerder of later aan 
bod komen. De cahiercommissie koos ervoor 
alleen de meest relevante grammaticale items 
aan te leren in de eerste graad. In de tweede 
graad breiden we de grammaticale basis uit. In 
de derde graad zullen we het taalkundige as-
pect verfijnen en verdiepen. 
 
Tekstfragmenten worden ingebed in culturele 
thema’s. 
 
Woordenschatverwerving heeft een tweeledig 
doel: enerzijds het ondersteunen van het 
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tekstbegrip, anderzijds het uitbreiden van het 
taalrepertorium van de leerling. 
 
Twee aspecten van de hervorming van het se-
cundair onderwijs verdienen extra aandacht: 

• Scholen laten de klassikale benadering en 
organisatie geregeld los. De leraar stimu-
leert de leerling het leerproces meer in ei-
gen handen te nemen. Voor onze vakken 
betekent dit dat begeleide en zelfstandige 
lectuur elkaar zullen afwisselen, waarbij 
zelfstandige lectuur een belangrijkere 
plaats in het leerproces krijgt. Hierdoor zal 
de grens tussen behandelde en niet-behan-
delde teksten vervagen. 

• Onderzoekend leren heeft tot doel de 
nieuwsgierigheid van de leerling levendig te 
houden. Welke vragen leven er bij de leer-
lingen? Hoe kunnen wij hen ondersteunen 
om daar in de loop van hun middelbare 
schoolloopbaan met toenemende zelfstan-
digheid een antwoord op te formuleren? 

 
Een school heeft de autonomie om het aantal 
uren klassieke studiën in het eerste jaar zelf te 
bepalen. In het tweede jaar bestaat de basis-
optie uit 5 lestijden. Hierdoor kan het aantal 
uren in de eerste graad variëren van 6 tot 10 of 
11 lestijden (mocht de school ervoor kiezen 
ook in het keuzegedeelte van het tweede jaar 
bv. Grieks aan te bieden). We suggereren hier-
voor volgende voorwaarden: 

• De extra tijd kunnen we enerzijds voorzien 
om uit te diepen en anderzijds om taalon-
dersteunend te werken. We spreken dus 
leerlingen met een uiteenlopend profiel 
aan. In het taalondersteunende deel ver-
sterken we de leerlingen in hun moedertaal 
en andere moderne vreemde talen. In het 
uitdiepende deel dagen we leerlingen extra 
uit op alle onderdelen van het curriculum. 

• We bieden aan alle leerlingen de basisgram-
matica aan. De leraar kan die uitbreiden al 
naargelang het aantal uren en de leerstatus 
van de groep. De leraar rekent niet op die 
uitbreiding als voorkennis voor het vervolg 
van het curriculum. De basisgrammatica 
kan ook aangevuld worden met Nederland- 

 se taalbeschouwing. 

• Uitbreiding van de basiswoordenschat 
wordt ook gezien als middel om de woor-
denschat in het Nederlands en andere mo-
derne vreemde talen te versterken. 

• We bieden binnen de gekozen thema’s ex-
tra tekstmateriaal aan.  

• Binnen cultuur denken we aan het verder 
versterken van de onderzoeksvaardigheden 
in de extra lestijd. 

• De leraar kan extra thema’s kiezen, maar 
gebruikt de inhoud daarvan niet als voor-
kennis voor het tweede jaar. 

• Differentiatie in evaluatie is een meer-
waarde. De basisleerstof is het criterium. 
Uitbreidingsleerstof mag geen criterium zijn 
voor het slagen van een leerling op het 
einde van de eerste graad. 

 
Grieks 
 
In het eerste jaar kan de Griekse cultuur en sa-
menleving binnen de thema’s al aan bod ko-
men. In het tweede jaar besteedt de leraar ook 
aandacht aan de taalcomponent (keuzebe-
kwaamheid). 

 
Daarnaast kan de school ervoor kiezen een ver-
diepend aanbod Grieks in de keuze-uren in te 
richten. Leerlingen die daar niet voor kiezen, 
moeten toch kunnen doorstromen naar een 
richting met Grieks in de tweede graad. 

 
In de basisoptie bieden we ongeveer 30 lestij-
den aan, te spreiden naar keuze in het tweede 
leerjaar van de eerste graad. Overleg in de vak-
groep is noodzakelijk. 

 
Uitbreiding met Grieks heeft twee doelen: 

• Het is een unieke kans voor de leerlingen 
die niet verder gaan met Grieks. In de eerste 
plaats maken zij kennis met de Griekse sa-
menleving en cultuur als essentiële compo-
nent van de klassieke studiën. Tegelijk ma-
ken zij kennis met een aantal aspecten van 
de Griekse taal en leggen ze verbanden met 
het Latijn. 
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• Bovendien kan deze kennismaking een aan-
zet zijn voor een vervolgtraject in de tweede 
en derde graad. Het is dus absoluut noodza-
kelijk dat de leraar voldoende ruimte cre-
eert voor het Grieks in de uren van de basis-
optie. 

 
Gwen Steenkiste is pedagogisch begeleider klas-
sieke talen en geschiedenis in het GO! onderwijs 
van de Vlaamse Gemeenschap. 

 
 
 

Nieuwe leerplannen, nieuwe leerboeken? 
 

Kris Doffemont 
 
 
De onderwijsvernieuwing en de daaraan gekoppelde nieuwe leerplannen leiden voorlopig slechts in 
zeer beperkte mate tot de uitgave van nieuwe leerboeken. Scholen en leerkrachten die niet kozen 
voor het ene boek dat momenteel al beschikbaar is – Pegasus Novus met name – kijken mogelijk 
voorlopig de kat uit de boom. Daarom is een korte stand van zaken wellicht toch nog zinvol, ook al 
staan we vlak voor het nieuwe schooljaar. 
 
Hoewel de nieuwe leerplannen van de verschil-
lende netten heel wat pedagogische wenken 
bieden bij de gewijzigde leerinhouden, geven 
veel leerkrachten begrijpelijk de voorkeur aan 
het gebruik van een leerboek als bijkomende 
houvast. Door de laattijdige totstandkoming 
en goedkeuring van de eindtermen werden de 
leerplannen pas in het tweede deel van dit 
schooljaar afgewerkt en gepresenteerd, waar-
door de uitgevers zeer weinig ruimte kregen 
voor een revisie van de leerboeken Latijn. Bo-
vendien is het marktsegment zeer klein en 
komt er om die reden van een aantal uitgaven 
ook in de verdere toekomst wellicht geen her-
ziening. 
 

Voorlopig is Pegasus Novus (uitgeverij Pelck-
mans) de enige uitzondering in het aanbod. 
Door een aantal aanpassingen is Pegasus No-
vus conform aan de nieuwe leerplannen, zij het 
alleen die van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
(KOV). Hoewel in deze nieuwe versie van Pega-
sus bij elke tekst uitdrukkelijk wordt verwezen 
naar een antieke bron, zijn de teksten niet au-
thentiek, zelfs niet aangepast, maar (zoals in de 
eerste versie van Pegasus) speciaal voor deze 
methode geschreven. Vooral om deze reden 
beantwoordt de methode niet aan het GO!-
leerplan. GO!-leerkrachten die het leerboek 

toch gebruiken, zien zich genoodzaakt tot 
zware aanpassingen of riskeren dat een door-
lichtende inspectie daarover struikelt. 
 

De andere uitgave van Pelckmans, het leer-
werkboek Ludi, dat in overeenstemming was 
met het vorige leerplan van het GO!, wordt 
door de uitgever niet herwerkt. De oude versie 
blijft beschikbaar en bezorgt de gebruikers 
wellicht weinig problemen als hun school in 
het eerste jaar vier uur Latijn blijft aanbieden. 
De leerstof die niet in het leerplan is opgeno-
men, kan dan aan de leerlingen aangeboden 
worden als uitbreiding. Als de school echter 
naar minder uren Latijn gaat, zijn aanpassingen 
nodig. Ludi 1 blijft dan goed bruikbaar, maar 
vooral van de leerstof van Ludi 2 moet een deel 
overgeheveld worden naar de tweede graad. 
 

De leerboeken Latijn van uitgeverij Van In wor-
den niet aangepast en blijven volgend school-
jaar beschikbaar in hun huidige vorm. Het gaat 
over Pharos en Forum (die uitgaan van het 
leerplan van KOV) en Tolle, lege (dat bedoeld is 
voor alle netten). Tolle, lege was nooit vastge-
klikt aan welk leerplan dan ook en is de neer-
slag van een ietwat eigenzinnige, maar taal-
kundig consequent onderbouwde visie. Het 
bevat bovendien uitsluitend (aangepaste) au- 
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thentieke teksten, wat het boek ook bruikbaar 
maakt in het GO! Omzichtig gebruik en raad-
pleging van het leerplan blijft echter nodig. 
 
Ook Ars Legendi, al decennia lang een vaste 
waarde, wordt door uitgeverij Plantyn niet her-
zien. De uitgaven van het fonds blijven beschik-
baar. De auteurs van Ars Legendi bereiden ech-
ter een nieuw leerwerkboek voor dat klaar zou 
zijn tegen september 2019. Dit verschijnt bij 
Universa Press in Wetteren, dat voor Grieks 
ook de leerboeken Mythoi en Logoi uitgeeft. 
Een voorbeeldhoofdstuk is inmiddels beschik-
baar. Bovendien worden Mythoi en Logoi, de 
enige leerboeken die voor Grieks op de markt 
zijn, aangepast aan het nieuwe leerplan tegen 
september 2020. 
 
Voor de scholen van KOV zijn er dus in septem-
ber 2019 wellicht twee leerboeken beschik-
baar die volledig geschreven zijn op maat van 
het nieuwe leerplan. GO!-leerkrachten blijven, 
althans wat kant-en-klare, gedrukte leerboe-
ken betreft, voorlopig op hun honger.  Wel was 
er overleg tussen Gwen Steenkiste, de pedago-
gisch begeleider klassieke talen van het GO!, 
de uitgevers en auteurs van de leerboeken die 
momenteel gebruikt worden in het GO!. Wie 
de bestaande boeken blijft gebruiken, krijgt 
ondersteuning om de inhoud van de leerboe-
ken te stroomlijnen met de leerplannen. Wan-
neer deze boeken besteld worden, geven de 
uitgevers en/of de auteurs daarover wellicht 
meer informatie. 
 
Uiteraard is het ook mogelijk te werken met 
een eigen cursus, waarin bv. gratis aangebo-
den materiaal wordt opgenomen. Een plat-
form zoals de Trello klassieke talen die nu 
wordt gelanceerd (zie elders in deze Prora), 
kan hier een uitkomst bieden. Voor het GO! is 
momenteel een schrijfgroep bezig met het cre-
ëren van cursusmateriaal voor de eerste graad, 
in eerste instantie voor het eerste jaar (met 2 
of 4 uur Latijn). Daarmee zullen leerkrachten 
die geen leerboek wensen te gebruiken, vanaf 
september 2019 aan de slag kunnen. Er wordt 
ook een digitale tool voor het leren van woor-
denschat voorzien. 

Wanneer de leerboeken die niet vernieuwd 
worden, na verloop van tijd uit verkoop gaan, 
keren de rechten mogelijk terug naar de au-
teurs. Vanaf dan kunnen de auteurs desge-
wenst zelf het initiatief nemen om hun me-
thode te herzien en te verspreiden, al dan niet 
via een (nieuwe) uitgever. Dat was bijvoor-
beeld al het geval bij Thalassa, een methode 
Grieks die eerder tot het fonds van Wolters-
Plantyn behoorde. Thalassa wordt nog gere-
geld herwerkt en door de auteurs gratis in digi-
tale vorm ter beschikking gesteld (thalassa. 
classy.be). Raymond Verdoolaege, de auteur 
van de Ascensus-reeks voor het toenmalige 
Rijksonderwijs, stelt eveneens online materiaal 
ter beschikking voor de eerste graad Latijn 
(www.latijnleren.be). Zijn internetcursus voor 
de eerste graad (met bewerkte authentieke 
teksten) is gestoeld op het (vorige) GO!-leer-
plan en is eigenlijk een verderzetting van de 
Aurora-methode. Verdoolaege spoort gebrui-
kers in zijn inleiding aan om de methode soepel 
te gebruiken, veranderingen aan te brengen en 
die ook met hem te delen. Ook de auteurs van 
enkele hierboven genoemde leerboeken Latijn 
gaven al aan dat ze hun materiaal blijven bij-
werken, ook al blijft een nieuwe uitgave ach-
terwege. Meer informatie daarover verkrijg je 
wellicht bij de auteurs zelf. 
 
Dat heel wat leermethodes Latijn niet herzien 
worden naar aanleiding van de nieuwe leer-
plannen, kan leerkrachten zorgen baren. An-
derzijds creëert deze uitdaging ook kansen. 
Een goed uitgegeven methode biedt comfort 
en zekerheid, maar online gedeeld materiaal 
kun je gemakkelijker naar je hand zetten. Dat 
maakt het mogelijk om cursussen een persoon-
lijke toets te geven, snel in te spelen op de ac-
tualiteit of nieuwe inzichten te verwerken. Het 
wegvallen van een aantal leerboeken hoeft dus 
niet noodzakelijk te leiden tot een verarming, 
maar kan een verrijking betekenen als het leidt 
tot een groter online aanbod van vrij beschik-
baar materiaal. 

 
Kris Doffemont is leerkracht Latijn aan het GO! 
Atheneum in Lokeren en tevens voorzitter van de 
VLOT. 

http://thalassa.classy.be/
http://thalassa.classy.be/
http://www.latijnleren.be/
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Leerlingen Klassieke Talen 
 

Elise Marmad 
 
 
Leerlingen Klassieke Talen (LKT) is een organi-
satie van leerlingen die Grieks en/of Latijn vol-
gen in verschillende scholen. Samen zijn we ac-
tief bezig met de organisatie van activiteiten en 
bijeenkomsten, de bespreking van verschillen-
de onderwerpen, de uitwisseling van ideeën en 
nog veel meer. Iedereen is welkom en niemand 
hangt ergens aan vast. We hopen aan te tonen 
dat Latijn en Grieks tot op de dag van vandaag 
nog steeds relevant zijn en we ontkrachten de 
clichés die al jaren meegaan. Verder is het 
vooral de bedoeling om je te amuseren en je 
creativiteit de vrije loop te laten. 
 
We leven in een wereld die streeft naar ver-
nieuwing. De wetenschap staat niet stil en de 
techniek wordt steeds ingewikkelder. Toch 
koos ik er vier jaar geleden voor om Latijn te 
volgen. Hoewel ik vaak te horen krijg dat mijn 
richting niet meer relevant is en de taal ‘dood’ 
is, probeer ik toch nog steeds het tegendeel te 
bewijzen. Door het oprichten van deze organi-
satie leerde ik mensen kennen met dezelfde 
passie als die van mij. Met de hulp van die en-
thousiaste leerlingen en leerkrachten probe-
ren we de klassieke talen wat meer in de kijker 
te zetten. 
 
We werken niet echt met leden: je bent ge-
woon steeds welkom bij elke activiteit of bij-
eenkomst. Uiteraard mag je ons altijd een sein-
tje geven als je leuke ideeën hebt of ons een 
handje wilt helpen. 
 

Je kunt ons ook altijd helpen door foto’s op te 
sturen van activiteiten die in jullie school 
plaatsvinden omtrent de vakken Latijn en/of 
Grieks. Wij zetten ze graag op onze sociale me-
dia. Wil je zelf iets organiseren en heb je nood 
aan een beetje publiciteit? Geen probleem, we 
helpen graag! 
 
Alle begin is moeilijk, maar door samen te wer-
ken en veel plezier te maken staan we al een 
heel eind verder! 

 

 
 
Contact 

E-mail: leerlingenklassieketalen@gmail.com 
Tel.: 0474 25 34 30 
Facebook: Leerlingen Klassieke Talen 
Instagram: @leerlingen_klassieke_talen 

 
Lees ook het interview met Elise in Het Nieuwsblad van 
11 mei 2019 (je vindt de link op onze Facebookpagina). 

 
Elise Marmad is leerling in het vierde jaar Latijn 
aan het GO! Atheneum in Gentbrugge. 
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BOEKENWIJZER 
 

 
 
 

Mohammed en de late oudheid 
 

Bespreking door Kris Doffemont 
 
 
De periode van en kort na het ontstaan van de 
islam is weinig gedocumenteerd. Vaak gaan his-
torici uit van latere, eerder hagiografische (Ara-
bische) bronnen. De zogenaamde revisionisten 
gaan dan weer in tegen deze islamitische tradi-
tie en stellen deze bronnen en studies sterk in 
vraag. De keuze voor een van beide benaderin-
gen (door onderzoekers of hun publiek) is van-
daag bovendien niet zelden politiek geïnspi-
reerd en gestuurd door de visie die men heeft 
op de plaats van de islam in onze samenleving. 
Daarnaast worden de late oudheid en de By-
zantijnen enerzijds en de Arabische wereld an-
derzijds doorgaans elk door eigen specialisten 
onderzocht, wat het idee van een breuk, een 
bruuske overgang heeft versterkt. 
 
De auteurs van de bundel Mohammed en de 
late oudheid willen, vrij van elke politieke pola-
risatie, belichten hoe de islam niet los van alles, 
uit het niets ontstond, maar hoe de geboorte 
van de religie en het ontstaan en de groei van 
het eerste kalifaat verklaarbaar zijn binnen de 
context van de late oudheid. Verder wordt ook 
de wisselwerking onderzocht tussen de Arabi-
sche en Romeins-Byzantijnse cultuur. Het boek 
is een bundeling van artikels van onderzoekers 

uit diverse vakgebieden. Het biedt dus niet één 
verhaal: in enkele artikels wordt uitgegaan van 
concrete literaire bronnen (bv. een soera of 
vers uit de Koran, een inscriptie, een papyrus), 
in andere vervullen linguïstiek en archeologie 
hun rol. Elke bron wordt gedetailleerd onder-
zocht, waarna kritisch en zorgvuldig de context 
errond wordt gereconstrueerd. Een van de tek-
sten geeft toelichting bij de revisionistische 
theorieën. Zoals de titel van het boek aangeeft, 
wordt geïllustreerd dat de breuk tussen de 
twee werelden toch niet zo volkomen is als 
vaak wordt aangenomen in traditioneel of re-
visionistisch onderzoek. Het complete(re) 
plaatje moet je na de lectuur van deze bundel 
degelijke wetenschappelijke artikels wel zelf 
samenstellen in je hoofd (al helpt de inlei-
dende tekst van het boek hier zeker). 

 

 

Josephine VAN DEN BENT, Floris 
VAN DEN EIJNDE en Johan WEST-
STEIJN (red.), Mohammed en de 
late oudheid, Uitgeverij Verloren, 
Hilversum, 2018, 232 pp. 

ISBN 978 90 8704 583 8 

€ 25,00 

www.verloren.nl 

 
 

Alle goden! 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Als vijfde deel in de reeks Monobiblos van uit-
geverij Damon is de Theogonie van de Griekse 
epische dichter Hesiodus verschenen. Over zijn 

leven is zo goed als niets met zekerheid bekend 
(enkele aanwijzingen komen uit zijn eigen wer-
ken), maar algemeen wordt aangenomen dat 
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hij ongeveer een tijdgenoot was van Homerus 
en dus wellicht leefde in de achtste eeuw v.C. 
Daarmee is hij, samen met Homerus, de grond-
legger van de Griekse literatuur. Ook zijn wer-
ken werden, net als de Ilias en de Odyssee, 
waarschijnlijk opgeschreven na een eeuwen-
lange mondelinge overlevering. Die schrifte-
lijke vastlegging zorgde er meteen voor dat de 
inhoud van de werken autoriteit kreeg. Door 
de bescheidener omvang en kwaliteit van He-
siodus’ werken was zijn invloed op de latere 
traditie evenwel kleiner dan die van Homerus. 
 
Met zijn Theogonie, geschreven in dactylische 
hexameters, probeert Hesiodus, daartoe geïn-
spireerd door de muzen, enige orde te schep-
pen in de veelheid van Griekse goden. Hij be-
gint zijn verhaal met het ontstaan van de kos-
mos en de verschillende generaties goden en 
goddelijke wezens, die hij vervolgens in een hi-
erarchisch geordende stamboom probeert on-
der te brengen, met uiteindelijk Zeus aan het 
hoofd van de hele godenfamilie. De soms lange 

lijsten met opsommingen van godennamen 
worden afgewisseld met korte verhalen over 
de genoemde godheden. Op die manier is het 
een van onze belangrijkste bronnen van kennis 
van de Griekse mythologie. 
 
Deze Nederlandse vertaling in ritmisch proza 
wordt ingeleid door een uitvoerig essay over 
Hesiodus en over de inhoud en de literaire 
vorm van de Theogonie. Een tiental pagina’s 
bevatten aantekeningen, die bepaalde aspec-
ten van de tekst verduidelijken. 

 

 

HESIODUS, Alle goden! Theogo-
nie, vertaald en toegelicht door 
Ronald BLANKENBORG, Uitgeverij 
Damon, Eindhoven, 2018, 96 pp. 

ISBN 978 94 6340 147 0 

€ 14,90 

www.damon.nl 

 
 

Latijnse morfologie 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Er bestaan heel wat Latijnse grammatica’s, die 
alle ongeveer gelijk zijn in opzet en uitwerking. 
De Latijnse morfologie van Jeroen De Keyser, 
docent Latijnse taal- en letterkunde aan de KU 
Leuven, vormt daarop in die zin een uitzonde-
ring dat ze zich beperkt tot – inderdaad – de 
vormleer van het klassiek Latijn. Ook aan de 
frequentste eigenaardigheden van het preklas-
siek Latijn en aan de taalkundige evolutie in het 
postklassiek, middeleeuws en humanistisch La-
tijn wordt evenwel aandacht besteed. De au-
teur wil met zijn boek de leemte opvullen tus-
sen de typische schoolgrammatica’s, die zich 
beperken tot de belangrijkste taalverschijnse-
len (nodig voor een vlotte lectuur van Latijnse 
teksten), en de wetenschappelijke gramma-
tica’s, die door hun exhaustiviteit ongeschikt 
zijn voor de gemiddelde gebruiker. 

Na een inleidend hoofdstuk over de Latijnse fo-
nologie komen de verschillende woordsoorten 
aan bod: substantieven, adjectieven, voor-
naamwoorden, telwoorden, onverbogen 
woorden en werkwoorden. Daarbij worden 
alle regels van de verbuigingen en vervoegin-
gen uitvoerig beschreven. Ook heel wat uitzon-
deringen en bijzonderheden worden vermeld, 
waardoor deze grammatica vooral bruikbaar is 
op een hoger niveau dan het secundair onder-
wijs (middelbare scholieren zouden in de hoe-
veelheid regels en uitzonderingen verdrinken). 
De paradigma’s van de verschillende verbui-
gingen en vervoegingen staan in overzichte-
lijke tabellen. Achter de theorie van de vervoe-
gingen staan bijna 40 pagina’s met stamtijden 
van onregelmatige werkwoorden. Een uitge-
breid alfabetisch register met alle Latijnse 
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woorden die worden besproken of geciteerd, 
is handig om een specifiek taalfenomeen op te 
zoeken. Een groot pluspunt is het lengteteken 
dat systematisch op alle klinkers afgedrukt 
staat, waarmee deze grammatica contrasteert 
met de meeste van haar concurrenten. 
 
Als ik dan toch één puntje van kritiek mag ge-
ven: veel pagina’s bevatten vooral doorlo-
pende tekst. Met het oog op overzichtelijkheid 
en gebruiksvriendelijkheid had ik graag wat 
meer tussenkoppen gezien (die zijn nu nogal 
schaars) en had sommige informatie beter in 
tabellen gestaan (wat zich nu vooral beperkt 

tot de paradigma’s en enkele lijsten). Niette-
min is deze Latijnse morfologie een taalkun-
dige goudmijn voor de gevorderde latinist, zo-
wel voor het klassiek Latijn als voor het Latijn 
in vroegere en latere tijden. 

 

 

Jeroen DE KEYSER, Latijnse morfo-
logie, Pelckmans Pro, Kalmthout, 
2018, 180 pp. 

ISBN 978 94 6337 120 9 

€ 24,99 

www.pelckmanspro.be 

 
 

Saxa loquuntur 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Met de regelmaat van een klok verschijnen er 
nieuwe reisgidsen en boeken over Rome. Om-
dat er over de Eeuwige Stad al bibliotheken vol 
geschreven zijn, wordt het steeds moeilijker 
om origineel uit de hoek te komen. Af en toe 
slaagt een nieuwe publicatie daar toch in, en in 
dat verband vermelden we graag het boekje 
Saxa loquuntur. 
 
Wie in Rome rondloopt, heeft meestal oog 
voor de prachtige gebouwen en monumenten 
uit de oudheid of uit latere tijden, maar vele 
daarvan bevatten Latijnse teksten die iets zeg-
gen over hun geschiedenis. In dit boekje ko-
men dan ook tientallen Latijnse inscripties aan 
bod die te vinden zijn op muren, obelisken, zui-
len, fonteinen en andere monumenten. 
 
Het eerste deel is een bloemlezing van ruim 60 
individuele inscripties op 35 locaties in Rome, 
met vermelding van de Latijnse tekst, woord-
verklaring, vragen en annotaties, waardoor het 
gebruikt kan worden als een leerboekje ter 
voorbereiding van een reis naar Rome. De op-
schriften zijn ook vergezeld van een foto met 
de originele inscriptie ter plaatse. 
 

In het tweede deel zijn de inscripties thema-
tisch geordend volgens het type monument 
waarop ze voorkomen. Hier zijn de Latijnse tek-
sten voorzien van een Nederlandse vertaling 
en annotaties. De bedoeling van dit deel is om 
het boekje als gids in Rome te gebruiken tij-
dens een wandeling langs de betreffende mo-
numenten. De afbeeldingen hier wisselen af 
tussen de Latijnse inscripties en het volledige 
monument. 
 
Op het einde van elk thema worden de inscrip-
ties gesitueerd op een plattegrond van Rome. 
Het boekje sluit af met wat uitleg over epigra-
fische tekens, een lijst van veel gebruikte afkor-
tingen en een alfabetisch register van plaatsna-
men. De uitgave heeft ook een heel verzorgde 
en aantrekkelijke vormgeving. 

 

 

Feyo L. SCHUDDEBOOM, Saxa lo-
quuntur. Latijnse inscripties in 
Rome, Eisma Edumedia, Leeuwar-
den, 2018, 96 pp. 

ISBN 978 90 8771 997 5 

€ 19,50 

edumedia.eisma.nl 
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Anchoring innovation 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Lampas, het Nederlandse tijdschrift voor clas-
sici, heeft een themanummer uitgebracht over 
anchoring innovation, de verankering van 
nieuwe ontwikkelingen. Onder die term ver-
staat men het verankeren van iets nieuws door 
de verbinding te leggen met iets vertrouwds. 
Dat is nodig omdat mensen vernieuwing 
meestal pas aanvaarden als ze het nieuwe kun-
nen verbinden met iets dat al bekend of ver-
trouwd is (bv. keizer Augustus die zijn nieuwe 
bewind voorstelt als een herstel van de – ge-
kende – republiek). 
 
In dit nummer wordt anchoring innovation 
vanuit verschillende hoeken benaderd: een 
voorbeeld uit de literatuurgeschiedenis (hoe 
mannelijke en vrouwelijke dichters hun werk 
op een andere manier in verband brengen met 
Sappho), taalkundige iconiciteit als anker voor 
de verwerking van de betekenis van een taalui-
ting (over het verband tussen literaire vorm en 
conceptuele inhoud), medische innovatie in de 
Grieks-Romeinse wereld (hoe systematische 
dissectie van menselijke lichamen eerst tot 

vooruitgang in de anatomische kennis leidde, 
maar vervolgens weer ter discussie werd ge-
steld), de soms geforceerde zoektocht naar de 
Griekse oorsprong van Latijnse literatuur (met 
Livius Andronicus’ Aegisthus als voorbeeld), 
Augustus als de nieuwe Romulus (waarbij de 
keizer wordt vergeleken met de stichter van 
Rome, maar in de late oudheid zelf navolging 
krijgt van Petrus en Paulus), de klassieke oud-
heid als anker voor latere periodes (in het bij-
zonder het Italiaanse fascisme van Mussolini 
als ‘reconstructie’ van het Romeinse verleden) 
en ten slotte een artikel over hoe anchoring in-
novation didactisch kan worden ingezet voor 
de klas. 

 

 

Anchoring innovation, thema-
nummer Lampas, jg. 51, nr. 4, Uit-
geverij Verloren, Hilversum, 2018, 
128 pp. 

ISBN 978 90 8704 761 0 

€ 15,00 

lampas.verloren.nl 

 
 

 
 
 

Euroclassicaconferentie 2019 in Antwerpen 

Euroclassica is de overkoepelende organisatie van alle nationale verenigin-
gen voor klassieke talen in Europa. Elk jaar organiseert ze in een ander Eu-
ropees land een grote conferentie, waarop niet alleen de vertegenwoordi-
gers van de nationale verenigingen worden uitgenodigd, maar ook alle geïn-
teresseerden, in het bijzonder leerkrachten Latijn en Grieks van het organi-
serende land. In 2019 is het de beurt aan Vlaanderen om deze conferentie 
te organiseren. Die zal plaatsvinden in Antwerpen (de UA is gastheer) op 30 
augustus 2019. De hele dag worden er interessante lezingen en workshops 

georganiseerd over (de plaats van) klassieke talen in Europa, maar daarnaast is het ook een uitgele-
zen kans om informatie en ervaringen uit te wisselen met collega’s Latijn en Grieks uit ca. 20 Euro-
pese landen. Het programma en het inschrijvingsformulier vind je op de website van Classica Vlaan-
deren: www.classicavlaanderen.be/euroclassica. 
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KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
 
 
 

Nascholingen 
 

 
 14.06.2019 
 Professionele leergemeenschap klassieke talen 
 Begeleiding Regio Antwerpen 
 Dietske Lehembre 
 Men vormt een lerend netwerk, waarbij o.a. wordt 

gewerkt volgens de strategieën van Linpilcare, 
waarbij men leert hoe men praktijkonderzoek kan 
doen in de eigen lessen om zo de eigen lespraktijk 
bij te sturen. In de eerste sessie worden de prin-
cipes van een professionele leergemeenschap  toe-
gelicht, worden er afspraken gemaakt over de voor-
waarden van een professionele leergemeenschap, 
doet men een brainstorm over het te kiezen onder-
zoeksthema en over de eigen lespraktijk en legt 
men de onderzoeksvraag vast en verfijnt ze; daarna 
wordt de werkwijze voorgesteld. 

 www.nascholing.be/2018-2019 
 

 09.10.2019 
 Netwerkdag voor leerkrachten klassieke talen 
 VLOT 
 Forum Da Vinci, Sint-Niklaas 
 Deze nascholing is opgevat als een dag waarop de 

leerkrachten zelf informatie uitwisselen en van el-
kaar leren. Er wordt gewerkt rond vijf thema’s: 
begeleid zelfstandig lezen, Content and Language  
Integrated Learning (CLIL), onderzoekscompeten-
tie, promotie van Latijn en Grieks, werkvormen en 
digitalisering. De deelnemers kiezen twee onder-
werpen om actief rond te werken, maar iedereen 
krijgt de resultaten van alle workshops. 

 www.vlot-vzw.be/nascholing 

 
BUITENLAND 

 
 Van 29.07 tot 02.08.2019 
 Zomerschool Latijn: beginnende sprekers 
 Addisco 
 De Drie Dorpen, Ankeveen (NL) 

 Roberto Carfagni en Casper Porton 
 Ook voor de meer gevorderde latinist kan deze  

week leerzaam zijn: men leert Latijn begrijpen, le-
zen en spreken. Men start o.a. met stukken uit Lin-
gua latina per se illustrata, een methode waarmee 
men het Latijn direct leert lezen zonder woorden te 
moeten opzoeken, maar men maakt ook gebruik 
van andere methodes en verschillende authentieke 
teksten. Voor docenten is er deze week ook veel 
aandacht voor didactiek, o.a. door workshops op 
het einde van de dag. 

 www.addisco.nl/zomerschool-latijn.htm 
 

 Van 05.08 tot 09.08.2019 
 Zomerschool Latijn: semigevorderden 
 Addisco 
 De Drie Dorpen, Ankeveen (NL) 
 Roberto Carfagni en Casper Porton 
 Hier werkt men met thematische teksten, waar-

mee men op interactieve wijze de Latijnse spreek-
vaardigheid verder kan inoefenen. Voor docenten 
zijn er korte modules te volgen over Latijnse didac-
tiek. 

 www.addisco.nl/zomerschool-latijn.htm 
 

 Van 12.08 tot 16.08.2019 
 Zomerschool Latijn: vergevorderden 
 Addisco 
 De Drie Dorpen, Ankeveen (NL) 
 Roberto Carfagni en Casper Porton 
 Afhankelijk van de behoeften stelt men een pro-

gramma op maat op, waarbij men zijn kennis van 
het Latijn en het Latijn spreken naar een hoger 
niveau brengt. Tijdens de lessen ligt de focus op het 
mondeling en schriftelijk parafraseren in het Latijn, 
het herschrijven van teksten naar een hoger/lager 
niveau, het imiteren van de schrijfstijl van diverse 
auteurs en het lezen en bespreken van Latijnse  
werken uit verschillende perioden. 

 www.addisco.nl/zomerschool-latijn.htm 
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Cursussen en congressen 
 

 
 07.06, 14.06 en 21.06.2019 
 Libië, een tumultueuze geschiedenis: van de pre-

historie tot de val van Khaddafi 
 Amarant 
 Museum Kunst & Geschiedenis, Brussel 
 Sophie Dralans 
 De rijkdom van de Griekse, Punische, Romeinse  en 

Byzantijnse sites (o.a. Cyrene, Sabratha, Leptis 
Magna, Ptolemaïs en Apollonia) illustreren het 
belang van Libië in de oudheid. 

 www.amarant.be 
 

 12.06 en 19.06.2019 
 In de sporen van Asterix en Obelix 
 Vormingplus Limburg 
 Bibliotheek, Genk 
 Hugo Keunen en Alejandro Chavez Saenz 
 Met de stripheld Asterix als gids gaat men op zoek 

naar de Keltische beschaving. Hoe leefden de Galli-
ers in die tijd? Wie waren de Kelten? Hoe overleef-
den zij de Romeinse beschaving? En hoe zat dat 
met Caesar en de Belgen? Men vergelijkt de strips 
met de historische bronnen en gaat op zoek naar 
de sporen die de Kelten hebben nagelaten. 

 www.vormingplus-limburg.be 
 

 02.07 (Gent) en 09.07.2019 (Berchem) 
 Kreta: meer dan een leuke reisbestemming 
 Amarant 
 De Cirk, Gent 

Zaal Stanislas, Berchem 
 Klaas Vansteenhuyse 
 Op basis van het archeologisch materiaal wordt 

een beeld geschetst van een bijzonder intrigerende 
samenleving op de grens tussen Europa en Azië. Er 
wordt gezocht naar een functie voor de minoïsche 
paleizen en vooral naar sporen van hun enigmati-
sche bewoners. 

 www.amarant.be 
 

 08.07 en 09.07.2019 
 De Keltische wereld 
 Amarant 
 Vormingplus, Brugge 
 Erwin Claes 
 Aan de hand van uitgebreid beeldmateriaal wordt 

een poging ondernomen om de bijna mythische 
wereld van de Kelten voor even weer tot leven te 
brengen. Na een historisch overzicht en een ver-
kenning van het clan- en stammensysteem worden 
de Keltische materiële cultuur en toegepaste kunst 
onder de loep genomen. Tot slot wordt er dieper 
ingegaan op de Keltische natuurgodsdienst en de 
daarmee samenhangende mythen en sagen. 

 www.amarant.be 

 
 29.08 en 30.08.2019 
 Polis Europa: ancient Greek and Latin in multi-

lingual Europe 
 Classica Vlaanderen 
 UA Stadscampus, Antwerpen 
 Op 29.08 is er een avondontvangst door het stads-

bestuur van Antwerpen in het Felix Pakhuis met 
een lezing door burgemeester Bart De Wever. Op 
30.08 zijn er in de voormiddag een aantal lezingen 
met als thema Meertalig Europa: inleiding door 
Herman Van Goethem, rector van de UA; Mark Jan-
se over de ontdekking van het Cappadocisch; Jan 
Papy over het Collegium Trilingue; Christian Laes 
over polyglotten in de oudheid. In de namiddag  
kan men twee keer kiezen uit een vijftal thema’s: 
Lara Goris en Ellen Van Neyghem over een klasex-
periment met Ørberg en actief Latijn; Bert Gevaert 
over Willem Van Rubroecks Latijns reisverslag; Kris-
tien Hulstaert over de positionele leesmethode; 
Dietske Lehembre over Metire ut scias: welke leer-
lingen stoppen na het tweede jaar met Latijn en 
hoe kunnen we dat vermijden; Casper Porton voor 
een demonstratie actief Latijn: de woordvolgorde 
bij Ovidius; Toon Van Hal over Becanus en het 
Antwerpse dialect; Jet van Gelder over de website 
klassieken.nu en lobbywerk voor klassieke talen. 

 www.classicavlaanderen.be/euroclassica 

 
BUITENLAND 

 
 Van 27.07 tot 03.08.2019 
 Lateinwoche 
 Europäische Lateinwochen 
 Johanneshaus, Amöneburg (DE) 
 Op het programma staan het gesproken Latijn, de 

studie van Latijnse literatuur en de beoefening van 
muziek en toneel. 

 www.lateinwochen.de 
 

 07.09.2019 
 Ionië en de grenzen van Griekenland 
 Labrys Reizen 
 Universiteit van Amsterdam, Amsterdam (NL) 
 Centraal in deze cursus staat de vraag welke centra 

en periferieën er zijn in de Griekse wereld. Ionië 
speelde al vroeg een belangrijke rol in de Griekse 
cultuur. Dit gebied stond lange tijd onder Perzische  
en Romeinse overheersing, waarvan we in het he-
dendaagse landschap nog altijd de sporen terug-
vinden. Op het programma staan plaatsen als Mile-
te en Smyrna, die belangrijk waren in de Ionische  
bloeiperiode van de 8e en 7e eeuw v.C. 

 www.labrysreizen.nl 
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Lezingen 
 

 
 06.06.2019 
 Het Romeinse leger in levenden (!) lijve 
 UPV Wetenschapspopularisering 
 VOC, Vilvoorde 
 Bernard Van Daele 
 www.upv.vub.ac.be/aanbod 

 
 14.06.2019 
 Archeologiedagen: weg met de Romeinen 
 Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren 
 Stroopfabriek, Borgloon 
 Workshop voor lager onderwijs. Hoe leefden de Ro-

meinen? Wat aten ze zoal? Hoe oefende hun mach-
tige leger? Hoe speelden de kinderen? En hoe kun 
je zelf een spel maken? 

 www.uitinvlaanderen.be 
 

 15.06.2019 
 Archeologiedagen: weg met de Romeinen 
 IOED Oost-Haspengouw en Voeren 
 De boekerij, Riemst 
 Tijdens de Archeologiedagen gaat in Herderen de 

aandacht naar de Romeinse weg en het leven in de  
Romeinse periode. 

 www.uitinvlaanderen.be 
 

 16.06.2019 

 Ainsi les Grecs conquirent leurs farouches vain-
queurs 

 Kheper asbl 
 Bibliothèque Publique Locale, Nivelles 
 A. Attout 
 Overzicht van de hellenisering van de Romeinse 

wereld. 
 www.ptah-hotep.be 

 
 20.06.2019 
 Geld uit de grond: Romeinse muntvondsten in 

Noord-Gallië 
 AVRA 
 UA Stadscampus, Antwerpen 
 Johan van Heesch 
 www.avra.be 

 
BUITENLAND 

 
 07.06.2019 
 Odysseus, de menselijke held: veel geprezen en 

veel gehaat 
 Labrys Reizen 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (NL) 
 Hein L. van Dolen 
 www.labrysreizen.nl 

 

Tentoonstellingen 
 

 
 Tot 09.06.2019 
 De wereld van Alexander de Grote – De wereld 

van Epona 
 Regionaal Archeologisch Museum, Maaseik 
 De wereld van Alexander de Grote richt zich vooral 

tot een jong en gezinspubliek en wil iedereen ver-
leiden om de grote geschiedenis ook eens op een 
andere, historisch correcte, maar ludieke manier te 
bekijken: de vrolijke kijk van striptekenaars Bart 
Proost en Bart Cassauwers. De wereld van Epona is 
een kleine tentoonstelling over het Maasland (aan 
weerszijden van de stroom) in de ijzertijd. 

 toerisme.maaseik.be/tentoonstellingen-2 
 

 Tot 11.08.2019 
 Gegroet, Marius en Stella 
 Het Molenhuis, Temse 
 Deze bevriende families uit de vicus Pontrave en de 

vicus Velzeke leefden eeuwen geleden aan de rand 
van het Romeinse Rijk. In deze tentoonstelling kan 
men de archeologische vondsten bewonderen 

 

 waarmee de archeologen hun leven hebben gere-
construeerd. Tegelijk legt men de link met het Euro-
pa van vandaag. Er zijn ook twee educatieve pak-
ketten voor de derde graad lager onderwijs en voor 
de eerste graad secundair onderwijs. 

 www.uitinvlaanderen.be 
 

 Tot 03.11.2019 
 Des dieux au Dieu: aux origines des monothéis-

mes 
 Musée du Malgré-Tout, Treignes 
 In het eerste deel besteedt men aandacht aan de 

goden die vereerd werden voor het aannemen van 
de ene God en aan de voorgaande cultussen: wat 
heeft het nieuwe geloof overgenomen en wat heeft 
het gewist? In het tweede deel krijgt men een 
transversale benadering, waarbij men jodendom, 
christendom en islam met elkaar vergelijkt. Men 
onderzoekt ook de andere oosterse cultussen in 
het Romeinse Rijk. 

 www.museedumalgretout.be 

 



 26  

BUITENLAND 
 
 Tot 30.06.2019 
 Retour vers les gallo-romains 
 Musée de l’Echevinage, Saintes (FR) 
 Tekeningen en schilderijen gemaakt door leerlin-

gen van de verschillende scholen. Deze werken 
stellen de antieke monumenten van de stad voor. 

 www.alienor.org 
 

 Tot 07.07.2019 
 Mode et beauté à l’époque gallo-romaine 
 Musée d’Art, Senlis (FR) 
 www.musenor.com/expositions 

 
 Tot 22.07.2019 
 Homère 
 Musée du Louvre-Lens, Lens (FR) 
 Een van de belangrijkste  tentoonstellingen  gewijd 

aan Homerus. Het inleidende deel besteedt aan-
dacht aan de goden van de Olympus en de muze. 
Daarna gaat men op zoek naar Homerus, van wie  
zelfs het bestaan betwist wordt. Men verkent dan 
het verschijnsel van de homeromanie. Homerus 
was ook de inspirator van vele kunstuitingen. Ten 
slotte laat men vele helden en verhalen uit de Ilias 
en de Odyssee tot leven komen. 

 www.louvrelens.be 
 

 Tot 11.08.2019 
 Valentinian I und die Pfalz in der Spätantike 
 Historisches Museum der Pfalz, Speyer (DE) 
 www.museum.speyer.de 

 
 Tot 25.08.2019 
 Stadt – Land – Fluss: Römer am Bodensee 
 Vorarlbergmuseum, Bregenz (AT) 
 www.vorarlbergmuseum.at 

 
 Tot 27.08.2019 
 Curieux antiquaires: les débuts de l’archéologie à 

Bavay au XVIIIe et XIXe siècle 
 Forum Antique de Bavay, Bavay (FR) 
 www.musenor.com 

 
 Tot 31.08.2019 
 Pas de deux 
 Kolumba – Kunstmuseum des Erzbistums Köln, 

Köln (DE) 
 Deze tentoonstelling ontstond door de samenwer-

king tussen het Kolumbamuseum en het Römisch-
Germanisches Museum en stelt de vraag naar de 
veelvuldige existentiële condities van het menselijk 
bestaan. Thema’s als tijd en stilstand, identiteit en 
schepping, macht en familie, schoonheid en le-
vensvreugde, doodsverwachting en doodsverlan-
gen hebben met het oog op de actuele toestand in 
onze wereld een fundamenteel belang. 

 www.roemisch-germanisches-museum.de 

 
 Tot 01.09.2019 
 Glas 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (NL) 
 Glasmakers uit de oudheid waren uitzonderlijk be-

dreven in het maken van de fraaiste vormen en 
kleuren. Men ziet in deze tentoonstelling een selec-
tie van het mooiste glas uit de museumcollectie, 
o.a. afkomstig uit Egypte, de klassieke wereld en 
Nederland. 

 www.rmo.nl 

 
 Tot 02.09.2019 
 Torques et compagnie: cent ans d’archéologie des 

Gaulois dans les collections du musée d’Epernay 
 Lattara – Musée Henri Prades, Lattes (FR) 
 Er worden niet alleen torques, maar ook sieraden 

en vaatwerk tentoongesteld. 
 www.museearcheo.montpellier3m.fr 

 
 Tot 15.09.2019 
 Archäologie und Playmobil: Römisch way of life 
 Archäologisches  Landesmuseum Baden-Württem-

berg, Konstanz (DE) 
 www.konstanz-alm.de 

 
 Tot 22.09.2019 
 Age of classics! L’Antiquité dans la culture pop 
 Musée Saint-Raymond, Toulouse (FR) 
 Op het raakvlak van archeologie en hedendaagse 

kunst gaat deze tentoonstelling op zoek naar de 
verbanden tussen de wereld der antieken en de 
onze en naar het aandeel van deze erfenis in wat 
onze dagelijkse realiteit uitmaakt: het stripverhaal, 
de film, tv-series, literatuur, beeldende kunst. Voor-
werpen uit de eigen collectie worden geconfron-
teerd met voortbrengselen van de popcultuur en 
met hedendaagse werken met internationale repu-
tatie. 

 www.saintraymond.toulouse.fr 

 
 Tot 22.09.2019 
 Bling-bling: le verre gaulois s’affiche 
 MuséoParc d’Alésia, Alise-Sainte-Reine (Fr) 
 www.facebook.com/MuseoParc 

 
 Tot 03.10.2019 
 Bonae memoriae. Premiers chrétiens sur la colline 

de Fourvière (IVe-VIIe siècle) 
 Espace Culturel Chrétien de Lyon, Lyon (FR) 
 www.inrap.fr/bonae-memoriae-13888 

 
 Tot 06.10.2019 
 Pompéi, un récit oublié 
 Musée de la Romanité, Nîmes (FR) 
 In 79 barst de Vesuvius uit en hij zal in enkele uren 

de steden Pompeii en Herculaneum onder de as 
bedelven. Vanuit de vlootbasis Misenum slaat Plini-
us de Oudere, schrijver en admiraal van de Romein-
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se vloot, het verschijnsel gade en hij besluit 12 
schepen in gereedheid te brengen om de inwoners 
van Pompeii de kans te geven om over zee te vluch-
ten. Vanuit dit verhaal wordt een tentoonstelling 
opgebouwd met meer dan 250 objecten, afkomstig 
van Pompeii, Herculaneum en andere belangrijke 
sites in Campanië. 

 www.museedelaromanite.fr 
 

 Tot 20.10.2019 
 Drauf geschissen! Eine kleine Kulturgeschichte des 

stillen Örtchens 
 Saalburgmuseum, Bad Homburg (DE) 
 www.saalburgmuseum.be 

 
 Tot 03.11.2019 
 Was assen Kelten und Römer? Landwirtschaft, 

Ernährung und Umwelt westlich des Rheins 
 Belginum – Archäologiepark Morbach-Wederath (DE) 
 www.belginum.de 

 
 Tot 11.11.2019 
 Un monde d’images: regards croisés sur les collec-

tions archéologiques de Bavière 
 Bibracte – Mont Beuvray, Saint-Léger-sous-Beuvray 

(FR) 
 Deze tentoonstelling toont een aantal Keltische 

topstukken uit de  archeologische collecties van de 
deelstaat Beieren. 

 www.bibracte.fr 
 

 Tot 01.12.2019 
 Ludique: jouer dans l’Antiquité 
 Lugdunum, Lyon (FR) 
 www.lugdunum.grandlyon.com 

 
 Tot 31.12.2019 
 Geld in der römischen Republik 
 Money Museum, Zürich (CH) 
 www.moneymuseum.com 

 
 Tot 31.12.2019 
 Si j’étais gladiateur ... 
 Musée et Sites Archéologiques, Vieux-la-Romaine 

(FR) 
 www.vieuxlaromaine.fr 

 
 Tot eind 2019 
 Sieraden uit de bodem 
 Museum Het Valkhof, Nijmegen (NL) 

 Sieraden uit de prehistorie, de Romeinse tijd en de  
middeleeuwen uit de eigen collectie. 

 www.museumhetvalkhof.nl 
 

 Van 31.08.2019 tot 26.01.2020 
 Spot an! Szenen einer römischen Stadt 
 Rheinisches Landesmuseum, Trier (DE) 
 Deze tentoonstelling stelt tot nog toe niet geëxpo-

seerde vondsten uit de grootste Romeinse metro-
pool ten noorden van de Alpen tentoon. De oudste 
stad van Duitsland werd gesticht in 17 v.C. en groei-
de weldra uit tot de grootste handelsmetropool ten 
noorden van de Alpen. Later regeerden keizers zo-
als Constantijn de Grote van hieruit over het Ro-
meinse Rijk. 

 www.landesmuseum-trier.de 
 

 Tot 02.02.2020 
 Starke Typen: Griechische Porträts der Antike 
 Altes Museum, Berlin (DE) 
 www.smb.museum 

 
 Tot voorjaar 2020 
 Oud-Europa 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (NL) 
 Deze kleine tentoonstelling biedt een overzicht van 

de verzamelgeschiedenis van de collectie Oud-
Europa. Deze vergeten museumcollectie bestaat uit 
archeologische objecten die uit heel Europa af-
komstig zijn en die stammen uit de prehistorie, de 
Romeinse tijd en de middeleeuwen. Men ziet er 
zwaarden uit Denemarken, zeldzame  Scytische  
sieraden, Duitse grafvondsten uit de Merovin-
gische tijd, vuistbijlen en bijzondere vondsten uit 
Hongarije. 

 www.rmo.nl 
 

 Tot 20.06.2020 
 Construire + malin = Romain! 
 Archéolab, Pully (CH) 
 Interactieve tentoonstelling over de Romeinse 

bouwtechniek. 
 www.lausanne-musees.ch/fr_CH/expositions 

 
 Tot 15.11.2020 
 Interanum (Entrains-sur-Nohain): échos d’une 

ville romaine 
 Musée  d’Art et d’Histoire Romain Rolland, Clamecy 

(FR) 
 www.musee-clamecy.com 

 

Toneel 
 

 
 Odysseus Niemand 
 Het Gevolg 
 Stefan Perceval kruipt in de huid van Odysseus en 

vertelt over diens ontmoeting met de Cycloop. De 

zang met de Cycloop is mythisch, heldhaftig en ver-
makelijk. Ook als schoolvoorstelling. 

 Van september 2019 tot mei 2020 
 www.hetgevolg.be 
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Muziek en ballet 
 

 
 Apollo e Dafne (Georg Friedrich Händel) 
 Il Suonar Parlante 
 Daarnaast staat er nog ander werk van Georg 

Friedrich Händel en van Johann Gottlieb Graun op 
het programma. 

 06.06.2019: deSingel, Antwerpen 
 www.desingel.be 

 
 Demons, witches and Madness 
 Opera Vlaanderen 
 Een rijk geschakeerd panorama, op zoek naar 

schrikwekkende heksen en demonen, maar ook 
naar de waanzin, vanaf Matthew Lockes theater-
muziek bij Shakespeares Macbeth en Purcells Dido 
and Aeneas over Händels opera’s naar grote waan-
zinscènes uit het Italiaanse belcantorepertoire. 

 14.06.2019: Vlaamse Opera, Gent 
16.06.2019: Vlaamse Opera, Antwerpen 

 www.operaballet.be 

 

 Die Geschöpfe des Prometheus (Ludwig van Beet-
hoven) 

 Musiqua Antiqua Festival 2019 
 07.08.2019: Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie, Brugge 
 www.mafestival.be 

 
 Pygmalion double bill: Rameau & Benda 
 Musica Antiqua Festival 2019 
 Na een nieuwe choreografie van Femke Gyselinck 

op Jean-Philippe Rameaus bekendste eenakter Pig-
malion volgt het gelijknamig werk van Georg Benda. 

 09.08.2019: Concertgebouw, Brugge 
 www.mafestival.be 

 
 Tweede suite uit Daphnis et Chloé (Maurice Ravel) 
 Youth Orchestra Flanders 
 Daarnaast staat er nog werk van Jeroen D’hoe, Ed-

ward Elgar en Jennifer Higdon op het programma. 
 30.08.2019: deSingel, Antwerpen 
 www.desingel.be 

Uitstappen en reizen 
 

 
 15.06.2019 
 Archeologiedagen: weg met de Romeinen! 
 IOED Oost-Haspengouw en Voeren 
 In Herderen gaat de aandacht tijdens de archeo-

logiedagen naar de Romeinse wegen en het leven 
in de Romeinse periode. De wandeling start aan de  
sporthal Hirtheren in Herderen. 

 www.uitinvlaanderen.be 

 
BUITENLAND 

 
 17.06 tot 20.06.2019 
 Theaterreis Sicilië: klassiek toneel in Syracuse 
 Labrys Reizen 
 Men woont twee openluchtvoorstellingen bij in het 

antieke Griekse theater van Syracuse met voorbe-
reidende lezingen door de reisleider Hein L. van Do-
len. Dit jaar staan de tragedies Helena en Trojaanse 
vrouwen van Euripides op het programma. Uiter-
aard bezoekt men ook de bezienswaardigheden en 
het archeologisch museum van Syracuse en maakt 
men uitstappen naar bekende en minder bekende 
opgravingen zoals het goed bewaarde Griekse the-
ater in Akrai. 

 www.labrysreizen.nl 
 

 27.08 tot 06.09.2019 
 Griekenland: de ontdekking van Kreta 
 Amarant 
 Peter De Smet 

 Met bezoek aan Aghios Nikolaos, Toplou, Kato 
Zakros, Panaghia Kera, Lato, Kritsa, Spinalonga, 
Malia, Heraklion, Vathypetro, Archanes, Knossos, 
Phaistos, Gortys, Aghia Triada, Matala, Anogia, 
Zominthos, Melidoni, Eleftherna, Armeni, Chania, 
Rethymno, Aptera en Akrotiri. 

 www.amarant.be 

 
 Van 02.09 tot 11.09.2019 
 De thuisreis van Odysseus – Italië 
 Labrys Reizen 
 Al in de vroege oudheid was men ervan overtuigd 

dat Odysseus op zijn zwerftochten verder was ge-
komen dan de Griekse wateren. De Romeinen, die 
zichzelf beschouwden als de voortzetters van de 
Griekse cultuur, haakten daar gretig op in. Er zijn in 
Italië talrijke plaatsen aangewezen waar Odysseus  
zijn avonturen zou hebben beleefd, zoals de grot-
woning van Circe, het eiland van de windgod Aeo-
lus, de zee-engte tussen Scylla en Charybdis, de 
verblijfplaats van de Laestrygonen en de klip waar-
op de Sirenen hun verleidelijk lied zongen. 

 www.labrysreizen.nl 

 
 Van 07.09 tot 15.09.2019 
 Via Flaminia: een verrassende reis van Rome naar 

Rimini 
 Labrys Reizen 
 Men vertrekt bij het Altare della Patria en vandaar 

gaat men langs de oude weg noordwaarts. Onder-
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weg passeert men diverse landschappen rond de 
Apennijnen en bezichtigt men Romeinse opgravin-
gen en cultuursteden als Narni en Spoleto. Ook 
doet men verrassende en onbekende plaatsen aan, 
zoals het versteende oerbos bij Carsulae. 

 www.labrysreizen.nl 
 

 Van 25.09 tot 04.10.2019 
 Het eiland van Pelops 
 Labrys Reizen 

 De rondreis over de Peloponnesus voert langs alle 
highlights, maar ook minder bekende locaties. 

 www.labrysreizen.nl 
 

 Van 17.10 tot 23.10.2019 
 Studiereis Ionië 
 Labrys Reizen 
 Zie de voorbereidende cursus van 07.09.2019 in 

Amsterdam. 
 www.labrysreizen.nl 

Evenementen 
 

 
 09.06 en 10.06.2019 
 Romeins weekend 
 RAM 
 RAM, Oudenburg 
 www.ram-oudenburg.be 

 
 14.06, 15.06 en 16.06.2019 
 Archeologiedagen Essen 
 Koninklijke Heemkundige Kring Essen 
 GC De Oude Pastorij, Essen 
 Op de oude pastorij kan men een tentoonstelling 

bezoeken, er zijn activiteiten voor kinderen en er 
komt een heuse groep Romeinen kamperen. 

 www.uitinvlaanderen.be 
 

 15.06.2019 
 Archeologiedagen: RoMeincraft: bouw virtueel 

een Romeinse villa na 
 CC Westrand 
 CC Westrand, Dilbeek 
 Enkele jaren geleden onderzochten archeologen  

het Romeinse villadomein van Wolsemveld bij Dil-
beek. Men kan het Romeinse landschap verkennen 
en met Minecraft het villadomein nabouwen. Van-
af 6 jaar. 

 www.uitinvlaanderen.be 
 

 15.06.2019 
 Romeinse vismarkt 
 Sincfala, Museum van de Zwinstreek 
 Sincfala, Knokke-Heist 
 Via spannende  verhalen, leuke doe-activiteiten en 

smakelijke proevertjes leert men de intense sma-
ken van de Romeinse keuken kennen. Bij de kapper 
wordt men omgetoverd in een Romeinse godin en 
via re-enactment ziet men hoe hun krijgers leefden  
en vochten. 

 www.sincfala.be 
 

 16.06.2019 
 Archeologiedagen: chic wonen in Romeins Tonge-

ren 
 Gallo-Romeins Museum 
 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 

 Hoe leefden de rijke inwoners van Romeins Tonge-
ren? Men bezoekt het Gallo-Romeins Museum en 
de archeologische site van het Teseum. In het 
museum verwondert men zich over dagelijkse ge-
bruiksvoorwerpen van de elite. Imposante muur-
fragmenten en resten van vloerverwarming ontdek 
je onder de basiliek. 

 www.uitinvlaanderen.be 
 

 13.07 en 14.07.2019 
 Rendez-vous gallo-romain 
 Malagne 
 Malagne la Gallo-Romaine, Rochefort 
 www.malagne.be 

 
 11.08.2019 
 Fête des jardins gallo-romains: au fil de l’eau 
 Malagne 
 Malagne la Gallo-Romaine, Rochefort 
 Het water dat de mogelijkheid biedt te drinken, te 

telen, zich te verplaatsen, zich te wassen, te koken 
... staat centraal. 

 www.malagne.be 
 

 31.08 en 01.09.2019 
 Le weekend d’archéologie expérimentale 
 Archéosite 
 Archéosite, Aubechies 
 Gallische animatie, gladiatorengevechten, oefenin-

gen door Romeinse legionairs ... 
 www.archeosite.be 

 
BUITENLAND 

 
 09.06 en 10.06.2019 
 Kelten: nah dran und mittendrin 
 Federseemuseum 
 Federseemuseum, Bad Buchau (DE) 
 De Keltische re-enactmentgroepen Carnyx en 

HDGM zetten een der spannendste  prehistorische 
perioden in de schijnwerpers. 

 www.federseemuseum.de 
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 09.06 en 10.06.2019 
 Culinaria: antike Esskultur 
 Saalburgmuseum 
 Saalburgmuseum, Bad Homburg (DE) 
 De bakoven is actief, het borrelt en spettert in de 

potten en pannen en men verneemt heel veel over 
de bereiding van Romeinse spijzen. Men kan ook 
een kijkje nemen in de verzorgingstent van de eer-
ste cohorte Opladen. 

 www.saalburgmuseum.de 
 

 15.06, 16.06, 22.06 en 23.06.2019 
 Römerfestival 2019 
 Carnuntum 
 Carnuntum, Bad Deutsch-Altenburg (AT) 
 Gevarieerd programma: morgenappel en offer-

ceremonie, aanval  van de Daciërs,  huisslaaf  Mar-
cus vertelt, optreden van de Romeinse ruiterij, 
Romeinse  sagen voor kinderen, grote parade, het 
leven in een legioen, de vrouwen van Carnuntum, 
rondleiding in de kruidentuin, Romeinse dansen, 
antieke mode, muziek en muziekinstrumenten, 
Romeinse bruiloft, gladiatorengevechten, oefenin-
gen voor legionairs, rondleiding op de tentoonstel-
ling Der Adler Roms, de Pax Romana. 

 www.carnuntum.at/de/roemerfestival 
 

 29.06 en 30.06.2019 
 Schwerter, Brot und Spiele 
 APX 
 Archäologischer Park, Xanten (DE) 
 Optredens van handelaars, smeden, beenbewer-

kers, lakenhandelaars, steenhouwers, schoenma-
kers, slagers, handelaars in specerijen, schilders ... 
Soldaten beelden het leven van alledag in een Ro-
meins kamp uit, vormen verschillende formaties, 
geven demonstraties met katapulten, terwijl de 
ruiterij paradeert. Er spelen zich ook gladiatoren-
gevechten af in de arena. 

 www.apx.lvr.de 
 

 24.07 en 21.08.2019 
 Le musée au top de la mode 
 Musée du Châtillonnais 
 Musée du Châtillonnais, Châtillon-sur-Seine (FR) 

 Ontdekking van klederdracht doorheen de eeuwen. 
 www.musee-vix.fr 

 
 10.08 en 11.08.2019 
 Vita Romana 
 Parc Archéologique Européen, Bliesbruck-Rein-

heim (FR) 
 Parc Archéologique Européen, Bliesbruck-Rein-

heim (FR) 
 www.archeo57.com 

 
 17.08 en 18.08.2019 
 Fest der Spätantike 
 Carnuntum 
 Carnuntum, Bad Deutsch-Altenburg (AT) 
 Vooral het dagelijkse leven van 1700 jaar geleden  

wordt tot leven gewekt. De uitrusting van de mili-
tair doet eerder denken aan de middeleeuwen dan 
aan de klassieke soldaat uit het begin van de keizer-
tijd. In de late vierde eeuw is de stad gedeeltelijk 
beschadigd door een aardbeving, een deel van de 
bevolking  is naar het zuiden gevlucht en de talrijke 
doortochten van grote troepeneenheden maken  
het leven  in de stad zeer onzeker. 

 www.carnuntum.at/de/was-ist-los-programm 
 

 25.08.2019 
 Klangkunst und Kampfkunst: Musik und Gladiato-

ren 
 Saalburgmuseum 
 Saalburgmuseum, Bad Homburg (DE) 
 Men kan er de klanken van een Romeins orgel be-

luisteren, dat de kamp van de gladiatoren begeleidt. 
 www.saalburgmuseum.de 

 
 15.09.2019 
 Die einheiten der römischen Armee 
 Saalburgmuseum 
 Saalburgmuseum, Bad Homburg (DE) 
 Deze themadag geeft een overzicht van de verschil-

lende soorten wapens en de technieken die ze ver-
eisten. Men geeft een overzicht van de wapens van 
de infanterietroepen en de legioenen over de ruite-
rij heen tot de boogschutters en artilleristen. 

 www.saalburgmuseum.de 
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