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REDACTIONEEL 
 

 
 
 
Op het moment dat ik dit redactioneel schrijf, 
nemen heel wat leerkrachten reeds een aan-
loop naar het nieuwe schooljaar, zeker wan-
neer een nieuwe opdracht zich aandient, de 
harde schijf nog niet goed gevuld is met voor-
bereidingen, lesmateriaal en toetsen, of een 
nieuw leerplan van kracht wordt. Ook de me-
dia kondigen vanaf midden augustus het einde 
van de schoolvakantie aan, al is de toegeno-
men berichtgeving over onderwijs deze keer 
misschien niet alleen het gevolg van het nade-
rende schooljaar. 
 
Zo zorgde een onderwijsitem in de formatie-
nota van Bart De Wever voor hevige discussies 
in de geschreven en gesproken pers. Het be-
wuste onderdeel is niet de aanzet tot een plan 
om de onderwijsloopbaan aantrekkelijker te 
maken, hoewel het lerarentekort zich al lang 
aankondigt en dit werkelijk de kwaliteit van 
ons onderwijs bedreigt, maar wel het idee van 
een Vlaamse canon. Voor zo’n te kennen lijst 
van feiten valt volgens sommigen wel wat te 
zeggen, maar er kwam ook kritiek, vooral dan 
van historici en onderwijsdeskundigen: goed 
onderwijs laat leerlingen niet louter (een versie 
van) de feiten kennen, maar leert informatie 
interpreteren en een kritisch oordeel vellen. 
Het debat gaat uiteraard over het politieke 
doel van zo’n canon, maar daarnaast dus ook 
over het evenwicht tussen aangebrachte ken-
nis en vaardigheden in ons onderwijs. In tegen-
stelling tot de andere taalvakken, waar vaar-
digheden centraal staan, maar de rol van een 
(literaire) canon daarin naar de achtergrond is 
verdrongen, bieden de leerplannen van het 
Vlaamse klassieketalenonderwijs zeker wel 
nog de ruimte om dit evenwicht te realiseren. 
Caesar, Vergilius, Herodotus en Plato staan op 
het programma, niet met de bedoeling de leer-
lingen te doen zwellen van trots over de be-
schaving die mee onze identiteit bepaalde, 
maar om hen kritisch en met onderbouwde ar-
gumenten te laten reflecteren over witte én  

zwarte bladzijden van de antieke geschiedenis.  
 
In een discussie na de publicatie van de studie 
Sleutels voor effectief begrijpend lezen beklem-
toonde Kris Van den Branden, medeauteur, 
hoogleraar en lerarenopleider aan de Faculteit 
Letteren van de KU Leuven, dat wetenschap-
pers een competentie definiëren als ‘een geïn-
tegreerde cluster van kennis, vaardigheden en 
attitudes’ (De Standaard, 20 en 27.08.2019). 
Kennis én vaardigheden zijn dus complemen-
tair en beide essentieel om een competentie 
als bv. begrijpend lezen te realiseren: zonder 
aangereikt kader geen tekstbegrip. Het debat 
over kennis en vaardigheden is helaas gepoliti-
seerd: ze worden vaak als tegenpolen voorge-
steld en afhankelijk van je politieke kleur be-
pleit je het één of het ander. 
 
Voor Koen De Temmerman, hoogleraar letter-
kunde aan de UGent, mag het canononderdeel 
in de nota van De Wever de deur openen voor 
een wervende overheidscampagne: na STEM 
(Science, Technology, Engineering, Mathema-
tics) is het nu tijd voor HEART (Humanities, Es-
thetics, Art, Retorics, Text) (opinie in De Stan-
daard, 23.08.2019). Terecht natuurlijk, want 
het niveau van begrijpend lezen – ik hou dit 
even in de focus – in het basisonderwijs zakte 
intussen onder het West-Europese en interna-
tionale gemiddelde. Wel stelt De Temmerman 
zich vragen bij een (gesloten) canonlijst met – 
wat literatuur betreft – alleen Vlaamse klassie-
kers en geen werken uit de wereldliteratuur. 
Misschien moeten we ons dezelfde vraag dur-
ven stellen bij de canon die wij in de lessen La-
tijn en Grieks hanteren. De teksten die eeuwen 
geleden om welke reden dan ook werden uit-
gekozen voor het onderwijs en nu nog steeds 
worden gelezen in de klas omdat de traditie 
(en niet altijd het leerplan) dit voorschrijft, zijn 
zonder twijfel waardevol, maar daarnaast valt 
er zeker nog veel te ontdekken. Volgens de 
Sleutels voor effectief begrijpend lezen is één 
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van de vijf wegen naar beter begrijpend lezen 
een competentie waar de vakken Latijn en 
Grieks zonder twijfel een belangrijke rol kun-
nen spelen, ‘werken met teksten die functio-
neel zijn: uitdagend, concreet en betekenisvol 
voor de lezer’. 
 
In deze Prora stellen we een fragment van Ovi-
dius voor dat niet tot de canon behoort. Ook 

de Griekse epigrammen, geselecteerd en ver-
taald door Patrick Lateur, las je wellicht nog 
niet in de klas. Verder is er aandacht voor onze 
netwerkdag en de nieuwe wervende folder 
voor de laatstejaars van het basisonderwijs. 
 
 
Kris Doffemont 
Voorzitter 

 
 
 
 
 

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 
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Gloednieuwe folder Latijn: iets voor jou? 
 

 
 
Sinds het schooljaar 2012-2013 stelt de VLOT 
een promotiefolder voor Latijn ter beschikking 
van alle scholen. Met meer dan 50 000 ver-
kochte exemplaren is het duidelijk dat we 
daarmee tegemoetkomen aan een grote vraag 
van de leerkrachten Latijn. We willen die folder 
zeker blijven aanbieden, maar na zeven jaar 
gebruik, en in het kader van de onderwijsher-
vorming, was het tijd voor een nieuwe versie. 
Daarbij hebben we rekening gehouden met op-
merkingen die we ontvingen. Zo bleek de tekst 
soms te moeilijk (meer gericht op ouders dan 
op leerlingen), waren er te weinig afbeeldingen 
(jongeren leven nu eenmaal in een beeldcul-
tuur) en sprak de lay-out niet echt tot de ver-
beelding van 12-jarigen. Daarom voerden we 
enkele ingrepen uit: de tekst werd ingekort en 
vereenvoudigd, er werden foto’s en cartoons 
toegevoegd en de lay-out werd helemaal op 
maat gemaakt van onze doelgroep: kinderen 

van het zesde leerjaar basisonderwijs. Het re-
sultaat is een moderne, aantrekkelijke en ver-
staanbare folder. Hij telt nu 6 pagina’s (A5-for-
maat) en wordt nog steeds volledig in kleur ge-
drukt. Je kunt de folder inkijken en bestellen op 
www.vlot-vzw.be/folder. 

 
Praktische informatie 
 
 prijs: 0,25 euro/folder 

 verzendkosten: inbegrepen 

 minimale bestelhoeveelheid: 25 folders 

 maximale bestelhoeveelheid: onbeperkt 

 uiterste besteldatum: 31 OKTOBER 2019 

 verzending: half december 2019 

 bestellingen: uitsluitend via onze website 
www.vlot-vzw.be/folder 

 
 

Om organisatorische redenen wordt deze folder slechts eenmaal per schooljaar aangeboden. 
Op die manier kunnen we de bestelling, druk en verzending van alle folders bundelen en de 
kostprijs zo laag mogelijk houden. 

Wie folders wil om in de loop van het schooljaar 2019-2020 te gebruiken, moet die dus NU 
bestellen (uiterste besteldatum: 31 OKTOBER 2019). 
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DIDACTIEK 
 

 
 
 

Een mythische transgender? 
Het verhaal van Iphis in Ovidius’ Metamorphoses 

 

Kris Doffemont 
 
 
Mythologische verhalen en sagen worden in de 
lessen Latijn doorgaans erg gesmaakt door kin-
deren en jongeren. De fantasierijke inhoud van 
de Metamorphoses van Ovidius bezorgt leerlin-
gen niet alleen leesplezier, maar vaak bevatten 
de oude verhalen ook een boodschap die mo-
dern is of lijkt en leerlingen aanspreekt. Dat is 
het geval met het verhaal van Iphis in boek 9 
van de Metamorphoses. Iphis is een meisje dat 
als jongen wordt opgevoed en uiteindelijk door 
de godin Isis lichamelijk in een jongen wordt 
veranderd. Het verhaal zet aan om na te den-
ken over gender. Bij een inleidend klasgesprek 
ging de aandacht van de leerlingen in eerste 
instantie uit naar excentrieke figuren zoals Bilal 
Hassani (transgender van Marokkaanse origine 
die Frankrijk vertegenwoordigde op het laatste 
Eurovisiesongfestival), maar ook over gender in 
een alledaagse, minder mediagenieke context 
valt heel wat te bespreken. Wat is typisch man-
nelijk en vrouwelijk gedrag? Wie bepaalt dat? 
Hoe voelen mensen zich in de rol die bij hun 
biologisch geslacht zou horen? 
 

 
Bilal Hassani 

 
De aanloop naar het verhaal van Iphis neemt 
zijn start in boek 8, dat zonder twijfel enkele 

van de populairste en meest gelezen passages 
van Ovidius’ werk bevat. De verhalen met be-
trekking tot koning Minos, met Daedalus en 
Icarus als topper, gaan via de Minotaurus naad-
loos over in de verhalencyclus over Theseus. 
Het verslag van de jacht op het Calydonische 
everzwijn gaat in op de lotgevallen van Mele-
ager en is het kader waarbinnen het verhaal 
van Philemon en Baucis verteld wordt. Over de 
afsluiter, het verhaal van Erysichthon, vind je 
een bijdrage in een vorig nummer van Prora. 
Het vertelkransje van de zwijnenjagers loopt 
nog door in boek 9, waar de rivierod Acheloüs 
vertelt over zijn ruzie met liefdesrivaal Hercu-
les. Ovidius vult hier aan met enkele andere 
verhalen over Hercules – voor een keertje niet 
de twaalf taken: die worden hier in acht (!) ver-
zen afgehaspeld. De Herculesverhalen vormen 
het kader voor enkele vertellingen over onmo-
gelijke of onbehoorlijke liefdes. Zo is Byblis 
smoor op haar broer Caunus; het meisje Iphis, 
dat als jongen wordt opgevoed, valt dan weer 
voor een meisje (en daar heeft de godin Isis 
gelukkig een oplossing voor). 

 
Het verhaal van Iphis (Metamorphoses 
9, 666-797): tekst, vertaling, analyse 
 
De overgang van Byblis’ metamorfose in Lycië 
(ze verandert in een bron van tranen) naar de 
lotgevallen van Iphis, die op Kreta leefde, houdt 
Ovidius eenvoudig: het verhaal van Byblis zou 
ook op Kreta over de tongen gegaan zijn, ware 
het niet dat daar een veel sterker verhaal circu-
leerde, namelijk dat van Iphis. In de buurt van 
Cnossus bevalt Telethusa van een dochter. Haar 
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man Ligdus had haar bezworen dat het kind 
moest sterven als het een meisje was. De godin 
Isis, die haar in een droom was verschenen, 
had haar echter opgedragen het kind te laten 
leven en beloofde een oplossing. Daarom doet 
Telethusa tegenover iedereen, inclusief de va-

der, alsof ze een jongen op de wereld heeft ge-
zet. Enkel de voedster kent de waarheid. Ze laat 
het kind jongenskleren dragen. Ligdus noemt 
het kind Iphis, naar zijn eigen vader. Daarmee 
wordt het probleem (toevallig) voorlopig opge-
lost, want de naam Iphis is tweeslachtig. 

 
 
 

715 

 

 

 

 

720 

 

 

 

 

725 

 

 

 

 

730 

 

 

 

 

735 

Tērtius īntereā decimō succēsserat ānnus, 

cūm pater, Īphi, tibī flavām despōndet Iānthen, 

īnter Phāestiadās quae lāudatīssima fōrmae 

dōte fuīt virgō, Dictāeo nāta Telēste. 

Pār aetās, par fōrma fuīt, primāsque magīstris 

āccepēre_artēs, elemēnta_aetātis, ab īsdem. 

Hīnc amor āmbarūm tetigīt rude pēctus, et āequum 

vūlnus utrīque dedīt, sed erāt fidūcia dīspar: 

cōniugiūm pactāeque_exspēctat tēmpora tāedae, 

quāmque virūm putat ēsse, virūm fore crēdit Ĭānthe; 

Īphis amāt, qua pōsse fruī despērat, et āuget 

hōc ipsum flāmmas, ārdetque_in vīrgine vīrgo, 

vīxque tenēns lacrimās ‘Quis mē manet ēxitus,’ īnquit 

‘cōgnita quām nullī, quam prōdigiōsa novāeque 

cūra tenēt Venerīs? Si dī mihi pārcere vēllent, 

pārcere dēbuerānt; si nōn, et pērdere vēllent, 

nāturalē malūm saltem_ēt de mōre dedīssent. 

Nēc vaccām vaccāe, nec equās amor ūrit equārum: 

ūrit ovēs ariēs, sequitūr sua fēmina cērvum. 

Sīc et avēs coeūnt, intērque_animālia cūncta 

fēmina fēmineō conrēpta cupīdine nullā_est. 

Vēllem nūlla forēm!’ 

flavus: ‘blond’ 

despondēre: ‘toezeggen; verloven’ 

Phaestiada: ‘meisje/vrouw van Phaestus’ 

dos (dot-): ‘gave’ 

Dictaeus: ‘van de berg Dicte; Kretenzisch’ 

elementa aetatis: ‘de leerstof van die leef-
tijd’ 

ambo: ‘beide(n) samen’ 

rudis (rudi-): ‘onervaren’ 

fiducia: ‘verwachting’ 

taeda: ‘bruiloftsfakkel’ 

pacisci: ‘afspreken, overeenkomen’ 

ardēre in aliqua: ‘branden van liefde voor’ 

prodigiosus: ‘onnatuurlijk’ 

saltem: ‘tenminste’ 

vacca: ‘koe’ 

urĕre (ur-): ‘verbranden, in brand zetten’ 

aries (ariet-): ‘ram’ 

ovis (ovi-): ‘ooi’ 

cervus (cervo-): ‘(mannelijk) hert’ 

 

 
 

715 

 

 

 

Tien jaar zijn intussen voorbij, gevolgd door nog eens drie, 

wanneer je vader, Iphis, jou met de blonde Ianthe verlooft, 

onder de vrouwen van Phaestus het meest geprezen voor haar schoonheid 

– een gave! –, een meisje dus, de dochter van Kretenzer Telestes. 

Even oud, even mooi waren ze, en de meesters van wie ze de eerste 
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720 

 

 

 

 

725 

 

 

 

 

730 

 

 

 

 

735 

lessen kregen in wat de jeugd moet leren, waren dezelfde. 

Zo trof liefde die twee in het jonge hart, en even hevig 

was bij beiden de pijn, maar wat ze verwachtten, verschilde. 

Het huwelijk ligt vast; eentje kijkt uit naar het moment van de bruiloft, 

het meisje dat voor haar een man is, denkt ze tot háár man te maken: Ianthe. 

Iphis houdt van haar, maar haar te krijgen, daar hoopt ze niet op. Nog sterker 

maakt dit haar liefde. Ze smelt als meisje voor een meisje. 

Nauwelijks kan ze haar tranen inhouden: ‘Hoe kom ik hier uit?’, is haar vraag, 

‘Nooit gezien, onnatuurlijk, nieuw, 

de liefdeszorgen die mij kwellen! Als de goden mij wilden sparen, 

hadden ze mij echt moeten sparen; zo niet, en als ze mij wilden treffen, 

dan met een normale en gewone straf. 

Geen koe wil een koe, geen merrie is gek op een merrie: 

naar ooien verlangt de ram, een vrouwelijk hert zoekt een mannetje, 

zo doen ook vogels, en tussen alle dieren 

verlangt geen wijfje naar een wijfje. 

Ik wou dat ik niet bestond!’ 
 

 

 
Transgender Avery Jackson (Missouri, VS) spendeerde 

de eerste vier jaar van haar leven als jongen. ‘Als meisje 
moet ik nu tenminste niet meer doen alsof.’ 

(foto: Robin Hammond voor National Geographic, 
Goldberg, 2017, p. 31) 

 

Enkele definities 

• (biologisch) geslacht: lichamelijke 
kenmerken van mannelijkheid en 
vrouwelijkheid 

• gender: de culturele, sociale en psy-
chologische invulling van mannelijk-
heid en vrouwelijkheid 

• transgender: iemand wiens gender-
identiteit niet (volledig) samenvalt 
met het geboortegeslacht 

• queer: anders, voelt zich niet passen 
in hokjes (qua gender of seksuele ori-
entatie) 

• genderdysforie: psychologisch on-
comfortabel gevoel omdat gender-
identiteit en geboortegeslacht niet 
overeenkomen 

 
Analyse 

1 Iphis’ moeder voedt haar dochter op als een 
jongen omdat het leven van haar kind an-
ders gevaar loopt. Het leven van het meisje 
krijgt dus – uit lijfsbehoud en onder dwang 
– een typisch mannelijke invulling. 
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a Is Iphis een transgender? Waarom wel/ 
niet? → Iphis is geen transgender, ze voelt zich 

eigenlijk geen jongen. Ze vindt het wel vreselijk 
dat ze verliefd is op een meisje. 

b Kun je Iphis ‘queer’ noemen? Waarom 
wel/niet? → Ja, maar niet omdat ze zich in haar 

jongenslijf geen jongen zou voelen, maar omdat 
ze als meisje verliefd is op een meisje. 

2 Voelt Iphis zich alleen ongemakkelijk in haar 
vrouwelijk lichaam omdat ze niet kan vol-
doen aan de verwachtingen van haar ou-
ders en de samenleving, of krijg je uit de 
tekst de indruk dat ze zich ook ongelukkig 
voelt omdat haar fysieke toestand haar in 
de war brengt (= genderdysforie)? → Niet 

haar vrouwelijk lichaam brengt haar in de war, wel 
haar gevoelens voor een ander meisje. Haar gender-
identiteit is dus niet de oorzaak van haar identiteits-
crisis. 

3 Welke visie op homoseksualiteit leid je af uit 
de monoloog van Iphis (die Ovidius haar 
natuurlijk in de mond legt)? → Een liefdes-

relatie tussen twee vrouwen werd als tegennatuur-
lijk gezien. 

4 Met welke twee stijlfiguren in vv. 718-719 
benadrukt Ovidius dat Iphis en Ianthe per-
fect bij elkaar (zouden) passen? → Met de ana-

foor van par en de klemtoon op isdem in het hyper-
baton met magistris (en de plaats achteraan in het 

vers). 

5 Bespreek in v. 720 de plaats van ambarum, 
aequum vulnus en dispar: waarom is de 
plaats in het vers telkens goed gekozen? → 

Ambarum (bijvoeglijke bepaling bij pectus) past door 
klank en inhoud bij amor; aequum wordt beklem-
toond door de plaats op het einde van het vers en 
het hyperbaton met vulnus. Ambarum en aequum 
benadrukken zo dat ze allebei even verliefd waren 
(en sluiten aan bij par en isdem in de vorige verzen). 
De plaats van dispar (op het einde van het vers en 
precies onder isdem en aequum) beklemtoont de 
valse noot van de ongelijke verwachtingen (en dus 
de onmogelijkheid van de liefde). 

6 Bespreek de kracht van de woordvolgorde 
in v. 722. → Het vers wordt begonnen en ingezet 

met een woord voor ‘huwelijk’ (coniugium, taedae): 
het vervolg van het verhaal draait rond het probleem 
dat zich door dit huwelijk stelt. 

7 Waarom is de plaats van het onderwerp in 
vv. 723-724 goed gekozen? → De onderwerpen 

volgen onmiddellijk op elkaar (Ianthe: einde vers; 
Iphis: begin volgende vers): zo wordt de tegenstelling 
tussen wat ze verwachten, beklemtoond. 

 
Iphis klaagt dat ze er slechter aan toe is dan 
Pasiphae: haar liefde was onnatuurlijk, want ze 
was verliefd op een rund, maar het was ten-
minste een mannelijk rund. En met een list 
kreeg Pasiphae uiteindelijk wat ze wou. 

 
 
 

 

 

 

745 

 

 

 

 

750 

‘Hūc licet ēx totō sollērtia cōnfluat ōrbe, 

īpse licēt revolēt cerātis Dāedalus ālis, 

quīd faciēt? Num mē puerūm de vīrgine dōctis 

ārtibus ēfficiēt? Num tē mutābit, Ĭānthe? 

Quīn animūm firmās, teque_īpsa recōlligis, Īphi, 

cōnsiliīque_inopēs et stūltos ēxcutis īgnes? 

Quīd sis nāta, vidē, nisi tē quoque dēcipis īpsam, 

ēt pete quōd fas ēst, et amā quod fēmina dēbes! 

Spēs est, quāe faciāt, spes ēst, quae pāscat amōrem. 

Hānc tibi rēs adimīt. Non tē custōdia cāro 

ārcet ab āmplexū, nec cāuti cūra marīti, 

nōn patris āsperitās, non sē negat īpsa rogānti, 

licet + conj.: ‘het is toegelaten/mag; ook al’ 

orbis: ‘de wereld’ 

sollertia: ‘vindingrijkheid; sluwheid’ 

Daedalus stond bekend om zijn vinding-
rijkheid: daarom was hij ook door Minos 
uitgenodigd om het labyrint te bouwen. 
Later vluchtte hij weg van Kreta met zelf-
gebouwde vleugels. 

quin: ‘waarom niet?’ 

se recolligĕre: ‘weer moed vatten’ 

inops (inop-) + gen.: ‘zonder, arm aan’ 

excutĕre (-cuti-): ‘afschudden’ 

decipĕre: ‘misleiden’ 

femina: ‘als ...’ 

arcēre: ‘afweren, afhouden (van)’ 

cautus: ‘voorzichtig, behoedzaam’ 

asperitas (asperitat-): ‘strengheid’ 

se negare alicui: ‘afwijzen’ (lett. ‘zich aan 
iemand ontzeggen/weigeren’) 
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nēc tamen ēst potiūnda tibī, nec, ut ōmnia fīant, 

ēsse potēs felīx, ut dīque_hominēsque labōrent.’ 

ut: concessief: ‘ook al’ 

 

 
 

 

 

 

745 

 

 

 

 

750 

‘Hier mag alle vindingrijkheid samenvloeien, van overal, 

zelfs mag die man terugkomen met zijn gelijmde vleugels, Daedalus. 

Wat zal hij doen? Toch niet van mij een jongen maken met zijn geleerde 

kunsten? Toch niet jou veranderen, Ianthe? 

Waarom niet je verstand gebruiken, jezelf terugvinden, Iphis? 

Onbedacht en dwaas is het, weg met dat verlangen! 

Wat je bent van geboorte, kijk daarnaar, hou niet ook jezelf voor de gek, 

en verlang naar wat mag en heb lief wat je als vrouw moet! 

Hoop is de oorzaak, hoop is de voedster van liefde. 

Die heb jij nu niet. Geen bewaker staat jouw verlangen 

in de weg naar een omhelzing, geen achterdochtige echtgenoot, 

geen strenge vader, geen afwijzing van het meisje zelf. 

Toch is zij onbereikbaar voor jou en evenmin, wat er ook gebeurt, 

kun je gelukkig zijn, ondanks goddelijke en menselijke inspanningen.' 
 

 
Analyse 

1 Vergelijk de woordvolgorde van v. 741 met 
die van v. 742. 

a Welke stijlfiguur merk je nu op? → Het chi-

asme sollertia confluat – revolet Daedalus. 

b Welk woord krijgt hierdoor extra nadruk? 
→ Daedalus (als archetype van de sluwe proble-
menoplosser). Ook nadruk door ipse. 

2 Waarom staat er te quoque in v. 747? → Iphis 

misleidt ook de anderen al. Ze mag niet ook zichzelf 
voor de gek houden. 

3 Spes est, quae faciat, spes est, quae pascat 
amorem (v. 749). 

a Wat wordt precies bedoeld met spes? → 

Het vooruitzicht van een mogelijke relatie of 
huwelijk. Dit zou de liefde aanwakkeren. Als dit 
vooruitzicht er niet is, dooft de liefde dus uit. 

b Ben je het eens met deze bewering van 
Iphis? → Allerlei hinderpalen kunnen de moed 

en zin doen wegebben of net een stimulans zijn: 
wat verboden is, is prikkelend en aantrekkelijk. 

c Wat Iphis zichzelf hier probeert aan te 
praten, komt eigenlijk niet overeen met 
wat ze ervaart in vv. 714-735. Verklaar en 
bewijs met een citaat. → Zie vv. 724-725:  

Iphis amat, qua posse frui desperat, et auget hoc 
ipse flammas: Iphis beseft de onmogelijkheid van 
een relatie, maar precies dit vergroot haar liefde. 

4 Vv. 750-752: staan deze factoren ook nu nog 
liefdesgeluk in de weg? → Hier kan gediscussi-

eerd worden over wat een relatie in de weg kan staan: 
strenge ouders, culturele verschillen, jaloezie ... 

5 Geef uit dit fragment twee voorbeelden van 
een anafoor en leg uit wat de anaforen bij-
dragen aan de betekenis. → Licet (vv. 741-742) 

benadrukt de hopeloze situatie, net als num (vv. 743- 
744); spes est (v. 749) benadrukt dat er geen spes is; 
non/nec (vv. 750-753) legt de nadruk op de onmoge-
lijkheid van de liefde. 

6 Waar spreekt Iphis de overtuiging uit dat 
gender en biologisch geslacht niet mogen 
afwijken van elkaar (en het gedrag dus het 
lijf moet volgen)? → In v. 748. 
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755 

 

 

 

 

760 

 

 

 

 

765 

‘Nūnc quoque vōtorum nūlla_est pars vāna meōrum, 

dīque mihī facilēs, quicquīd valuēre, dedērunt; 

quōdque_ego, vūlt genitōr, vult īpsa, socērque futūrus. 

Āt non vūlt natūra, potēntior ōmnibus īstis, 

quāe mihi sōla nocēt. Venit ēcce_optābile tēmpus, 

lūxque iugālis adēst, et iām mea fīet Ĭānthe – 

nēc mihi cōntingēt: mediīs sitiēmus in ūndis. 

Prōnuba quīd Iunō, quid ad hāec, Hymenāee, venītis 

sācra, quibūs qui dūcat abēst, ubi nūbimus āmbae?’ 

Prēssit ab hīs vocēm. Nec lēnius āltera vīrgo 

āestuat, ūtque celēr veniās, Hymenāee, precātur. 

valēre: ‘in staat zijn’ 

socer (socro-): ‘schoonvader’ 

optabilis: ‘gewenst’ 

lux iugalis: ‘huwelijksfakkel’ 

contingĕre + dat.: ‘ten deel vallen, overko-
men’ 

sitire: ‘dorst hebben’ 

pronuba: ‘begeleidster van het huwelijk’ 

Hymenaeus: huwelijksgod 

qui (uxorem) ducat: ‘de bruidegom’ 

nubĕre: ‘trouwen (als vrouw), de bruid 
zijn’ 

 

 
755 

 

 

 

 

760 

 

 

 

 

765 

‘Ook nu blijft geen wens onvervuld voor mij: 

de goden hebben mij welwillend wat in hun macht ligt, gegeven; 

wat ik wil, wil mijn vader, wil zijzelf en mijn toekomstige schoonvader. 

Maar wie niet wil, is de natuur, machtiger dan zij allen, 

die mij als enige pijn doet. Het komt, kijk, het verlangde moment, 

de huwelijksdag breekt aan. Nu zal ze van mij worden, Ianthe – 

en niet echt van mij: ondanks overvloed zullen we verdorsten in het water. 

Goden van het huwelijk, waarom komen jullie naar dit 

feest, waar de bruidegom ontbreekt, waar wij de bruid zijn, allebei?’ 

Ze eindigt hier haar klacht. Niet minder is het andere meisje 

vol verlangen. Dat je snel komt, huwelijksgod, smeekt ze. 
 

 
Het bovenstaande fragment laat ik lezen met 
een literaire vertaling (zie leerlingencursus). 
Verdere tekstanalyse laat ik hier achterwege. 
 
Telethusa dist de ene na de andere leugen op 
om het huwelijk te kunnen uitstellen, maar 

uiteindelijk is er geen ontkomen meer aan: het 
huwelijk moet doorgaan. Ze smeekt Isis in de 
tempel om hulp en verwijst naar de eerdere 
droom waarin Isis haar de opdracht gaf haar 
kind te laten leven. Telethusa gaf hieraan ge-
hoor en verwacht dus nu een oplossing van Isis. 

 
 
 

 

 

785 

Vīsa deā_est movīsse suās (et mōverat) āras, 

ēt templī tremuēre forēs, imitātaque lūnam 

cōrnua fūlserūnt, crepuītque sonābile sīstrum. 

Nōn secūra quidēm, faustō tamen ōmine lāeta 

crepare (perf. crepui): ‘galmen, klinken, ra-
telen’ 

cornu is een onz. -u-stam 

sonabilis: ‘klinkend’ 

sistrum: ‘ratel’ (van metaal, gebruikt in de 
Isiscultus) 
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790 

 

 

 

 

795 

māter abīt templō. Sequitūr comes Īphis eūntem, 

quām solitā_est, maiōre gradū, nec cāndor in ōre 

pērmanet, ēt virēs augēntur, et ācrior īpse_est 

vūltus, et īncomptīs breviōr mensūra capīllis, 

plūsque vigōris adēst, habuīt quam fēmina. Nām quae 

fēmina nūper erās, puer ēs! Date mūnera tēmplis, 

nēc timidā gaudēte fidē! Dant mūnera tēmplis, 

āddunt ēt titulūm: titulūs breve cārmen habēbat: 

dōna : puēr : solvīt : quae : fēmina : vōverat : Īphis. 

Pōstera lūx radiīs latūm patefēcerat ōrbem, 

cūm Venus ēt Iunō sociōsque_Hymenāeus ad īgnes 

cōnveniūnt, potitūrque suā puer Īphis Iānthe. 

securus: ‘onbezorgd, onbevreesd’ 

faustus: ‘gunstig, gelukbrengend’ 

omen (omin-): ‘voorteken’ 

candor (candor-): ‘glanzende witte kleur’ 

gradus (gradu-): ‘stap’ 

incomptus: ‘ongekamd, verward’ 

vigor: ‘kracht’ 

nuper: ‘onlangs’ 

titulum: ‘bord, opschrift’ 

solvĕre: ‘afbetalen, aflossen’ 

vovēre: ‘plechtig beloven’ 

radius (radio-): ‘straal’ 

socii ignes: ‘bruiloftsfakkels’ 

 

 
 

 

 

785 

 

 

 

 

790 

 

 

 

 

795 

Het leek of de godin beweging bracht, nee, ze bewoog écht haar altaar 

en van de tempel trilden de deuren, haar sikkelvormige  

hoorns glinsterden en er klonk luid een ratel. 

Niet onbezorgd wel, maar met het gunstige voorteken toch blij 

gaat moeder uit de tempel. Dan volgt op de voet Iphis haar op weg, 

met ongewoon grote passen, ook haar witte gelaatskleur 

blijft niet, haar krachten nemen toe, feller is ook 

haar blik, onopgemaakt en kort haar kapsel 

en groter de spierkracht dan toen ze een vrouw was. Inderdaad, 

van de vrouw die je zo-even was, werd je een jongen! Breng geschenken naar de tempel, 

geen angst meer, maar vreugde vol vertrouwen! Ze brengen geschenken naar de tempel, 

ze brengen ook een opschrift aan, een opschrift met een korte spreuk: 

‘Geschenken heeft een jongen gegeven die een meisje had beloofd: Iphis.’ 

Wanneer de volgende dag het zonlicht met zijn stralen de wijde wereld wekt, 

komen de goden van liefde en huwelijk 

samen en verovert de jongen Iphis zijn Ianthe. 
 

 
Analyse 

1 De klank van vv. 783-784: 

a Welke stijlfiguur merk je twee keer op? 
→ Alliteratie: templi tremuere, sonabile sistrum. 

b Waarom koos Ovidius voor deze klan-
ken? → Wat ze ervaren in de tempel, wordt ster-

ker voorgesteld door de klanknabootsing: het ge-
tril van de deuren, de scherpe klank van de ratel. 

2 Bekijk aandachtig de klank (klinkers en me-

deklinkers) van het eerste deel van v. 791. 
Vergelijk met het tweede deel van v. 791 en 
v. 792. 

a Wat valt je op? → De combinatie u-er-a in het 

eerste deel van v. 791 hoor je ook in munera (vv. 
791-792, tweede vershelft). 

b Hoe heet deze stijlfiguur? → Assonantie. 

c Waarom is deze terugkerende combina-
tie goed gekozen door de dichter? → Het 



 13  

klinkt in elk geval mooi: de metamorfose (femina 
nuper eras, puer es) klinkt door in munera. God-
delijke tussenkomst en geschenken zijn verbon-
den: wijst dit erop dat het ene onvermijdelijk 
noopt tot het andere? 

3 Potitur sua puer Iphis Ianthe (v. 797). 

a Welke woorden congrueren met elkaar 
in deze verstrengelde woordgroep? → 

Sua congrueert met Ianthe (ablatief); puer Iphis is 
nominatief. 

b Waarom koos Ovidius voor deze ver-
strengeling? → De woordvolgorde onder-

steunt de inhoud: Iphis en Ianthe worden ook in 
de formulering nauw met elkaar verbonden. 

c Welke woorden vormen hier een hyper-
baton? → Sua en Ianthe, met nadruk op sua: 

Ianthe is eindelijk van Iphis. 

4 Wat beklemtoont het enjambement in v. 
797? → Conveniunt: dat het huwelijk toch kan door-

gaan: eind goed, al goed. 

5 De metamorfose. 

a Hebben de (veranderde) kenmerken van 
Iphis overwegend te maken met het bio-
logisch geslacht of met gender? → Dat 

haar krachten vergroten, heeft te maken met 
haar veranderend biologisch geslacht. De andere 
veranderingen hebben te maken met conventies, 
gedrag dat aan mannen en vrouwen wordt toe-
geschreven. 

b Wat vind je zelf over de visie op manne-
lijkheid en vrouwelijkheid die hier naar 
voor komt? → De rol en het uitzicht van een 

vrouw waren zeer duidelijk afgelijnd: vrouwen 
zijn bleek (candor: traditioneel vervullen ze hun 
rol binnenshuis, zo krijgen ze geen kleur door de 
zon, of ze bleken hun huid met loodwit), ze ge-
dragen zich nederig en stralen geen zelfzekerheid 
uit zoals een man (acrior), ze hebben lang haar en 
een verzorgd kapsel, in tegenstelling tot de man-
nen (incomptis, brevior). 

 

Analyse van de volledige tekst 
 
Bedoeling, oordeel en boodschap van de dich-
ter 

1 Waarom bespreekt Ovidius deze gebeurte-
nis, denk je? Welke boodschap wil hij bren-
gen? → Sommige antwoorden zullen wellicht uit-

gaan van een moderne interpretatie van het verhaal 
(een aanklacht tegen traditioneel denken over man-
nelijk en vrouwelijk gedrag, een pleidooi voor trans- 

genders of transseksuelen), andere leerlingen zullen 
het antwoord zoeken in de opbouw of formulering 
van het verhaal (bv. illustratie van de macht van de 
goden). 

2 Waarop heb je je gebaseerd voor je ant-
woord? → De vraag moet de leerlingen laten besef-

fen dat hun antwoord steeds gefundeerd moet zijn. 

3 Hoe moet je te werk gaan om hier een echt 
gefundeerd antwoord te kunnen geven? → 

Het verhaal moet gelezen worden binnen de context 
van de andere verhalen waarmee het een eenheid 
vormt, namelijk over onmogelijke en onbehoorlijke 
liefdes. Iphis’ verhaal wordt voorafgegaan door dat 
van Byblis (die verliefd is op haar broer) en gevolgd 
door de verhalen van Pygmalion (verliefd op een 
beeld) en Myrrha (incest met haar vader), beide in 
boek 10. Bovendien valt ook uit de opbouw van het 
verhaal wel wat af te leiden: in de monologen van 
Iphis wordt het onnatuurlijke van haar liefde sterk 
beklemtoond en het feit dat je aan de natuur niets 
kunt veranderen, dat je je bij de natuur moet neer-
leggen. De boodschap van Ovidius – hij legt haar de-
ze woorden in de mond – is dus dat zo’n liefde niet 
kan. Bovendien moet je rekening houden met de 
tijdgeest en de opvattingen over relaties en manne-
lijk en vrouwelijk gedrag onder Augustus. Ovidius 
kan immers gezien worden als een beschermeling 
van Augustus die de ideologie van de keizer uitdroeg. 
Dat Augustus streefde naar een moreel herstel door 
o.a. concrete maatregelen zoals huwelijkswetten, 
bevestigt hier het idee van een oordeel over relaties. 

 

 
Isis verandert het geslacht van Iphis. Gravure van 

Johann Wilhelm Baur voor een uitgave van Ovidius’ 
Metamorphoses (1703). (bron: Wikimedia Commons) 

 
De Isiscultus 

4 Wat kom je in deze tekst te weten over de 
cultus van Isis? → Niet veel: ze bekommert zich 

om het leven van kinderen, verschijnt in dromen, 
heeft maansikkelvormige hoorns, bij de verering 
wordt met ratels gezwaaid. 
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5 Isis is een Egyptische godin. Waarom geeft 
Ovidius niet meer uitleg over deze exotische 
godheid? Hij schrijft tenslotte toch voor een 
Romeins publiek? → Dit wijst erop dat de cultus 

van Isis in Rome ingeburgerd was. Ovidius hoeft niets 
te verduidelijken. 

6 Wat kom je in de tekst niet te weten over de 
Isiscultus? Formuleer zelf vier vragen en ga 
zelf op zoek naar de antwoorden. 

 

 
Dit beeld, te zien in Rome, kreeg de naam Madama 

Lucrezia, omdat het in de 15e eeuw door de koning van 
Napels geschonken werd aan Lucrezia d’Alagno, zijn 
maîtresse. Het dateert uit de Romeinse tijd en stelt 

mogelijk Isis of een priesteres van Isis voor. Het 
borstbeeld van 3 m hoog is misschien afkomstig uit de 

tempel van Isis en Serapis, die zich op de Campus 
Martius bevond. (bron: Wikimedia Commons) 

 
Leerdoelen en toelichting bij de tekst-
analyse 
 
De bedoeling van deze tekststudie is dubbel: 
enerzijds moet ze voor de leerlingen een licht 
werpen op de visie op relaties en mannelijk-
heid en vrouwelijkheid in de tijd van de auteur; 
anderzijds moeten de leerlingen geprikkeld en 
voldoende geïnformeerd worden om hun per-
soonlijke visie te ontwikkelen of bij te sturen 
over relaties en gender. 
 
Iedere lezer is natuurlijk geneigd om een tekst 
als deze in zekere mate te interpreteren vanuit 
zijn eigen leefwereld. Zeker wie van dichtbij 
met een probleem geconfronteerd wordt dat 
met gender te maken heeft, zal zich in Iphis’ 
klacht herkennen, en daar is op zich niets mis 

mee (Barish 2016). Iphis is echter geen trans-
gender, dat is al duidelijk voor wie de tekst met 
aandacht leest. Even ‘fout’ is het bv. om de 
godin Isis voor te stellen als ‘the LGTB-friendly 
goddess’ (Isidora 2019). Het is belangrijk en 
ook leerrijk om leerlingen de betekenis van het 
verhaal te laten zien binnen zijn historische 
context. Zo wordt de leerlingen duidelijk ge-
maakt dat het niet aangewezen is om histori-
sche teksten zonder context te gebruiken om te 
argumenteren in een discussie over een mo-
dern (sociaal, economisch, politiek) fenomeen; 
verder maakt de confrontatie van hedendaag-
se opvattingen over gender met denkbeelden 
uit de augusteïsche tijd de klasgesprekken al-
leen maar interessanter. 
 
Voor de lectuur en studie in de klas selecteerde 
ik uit dit vrij lange verhaal de emotionele mo-
nologen van Iphis en de metamorfose aan het 
einde. Vooral deze fragmenten zijn interessant 
in functie van de leerdoelen en spreken de 
leer-lingen m.i. het meest aan. Bovendien 
vormen deze verhaalelementen een mooi 
uitgangspunt voor de vergelijking met de film 
Girl van Lukas Dhont, waarin wordt gefocust op 
de emoties van hoofdfiguur Lara. ‘Girl laat ons 
binnenkij-ken in het leven van de 15-jarige 
Lara, die het wil maken als ballerina. Samen 
met haar vader trotseert ze de wereld, maar 
haar lichaam stribbelt tegen, want Lara is 
geboren als jon-gen’ (uit de dvd-uitgave van 
Lumière). Op-drachten bij de film schreef ik 
(nog) niet uit en zijn dus niet opgenomen in de 
leerlingencur-sus, maar de visie en bespreking 
van Girl zijn zeker aan te bevelen. Over de film 
kregen de leerlingen de volgende toetsvraag 
voorgescho-teld: waarom is Iphis geen 
transgender en Lara (in de film Girl) wel? (Iphis 
voelt zich geen jon-gen, maar wordt als meisje 
door haar omge-ving gedwongen om zich als 
jongen te gedra-gen. Lara voelt zich een meisje 
in een jongens-lichaam.) 
 
Om de activiteitsgraad hoog te houden laat ik 
de leerlingen een flink deel van de tekst (vv. 
741-765) zelfstandig lezen, uiteraard met vol-
doende ondersteuning. In de vv. 755-765 ko-
men de leerlingen tot tekstbegrip door de La-
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tijnse tekst te vergelijken met de vertaling van 
M. d’Hane-Scheltema. Voor de begeleidende 
vragen bij de zelfstandige lectuur verwijs ik 
naar de leerlingencursus op de VLOT-website. 
Werden ook opgenomen in deze leerlingencur-
sus: de begripsvragen bij de klassikaal gelezen 
fragmenten en de opdrachten bij grammatica-
onderdelen die naar aanleiding van de tekst 
worden bestudeerd of opgefrist. 
 
Naar aanleiding van de opdracht ‘lezen met 
een literaire vertaling’ besteed ik in de leerlin-
gencursus (heel) kort aandacht aan de relatie 
tussen woordgroep (in de betekenis die K. Hul-
staert geeft: zij onderscheidt zes types woord-
groepen of cola, ook in poëzie): de syntactische 
en semantische eenheid die een woordgroep 
vormt, kan samenvallen met het vers, maar 
ook korter zijn of over het verseinde heen 
lopen (enjambement). De leerlingen zien dan 
meteen dat dit ook bij de literaire vertaling het 
geval is. Als dit hen toch nog vreemd lijkt, kan 
eventueel met een modern Nederlands ge-
dicht geïllustreerd worden dat dit ook in mo-
derne literatuur geen ongewone praktijk is. Het 
besef dat een woordgroep over de versgrenzen 
heen kan lopen, kan veel problemen met tekst-
begrip vermijden. 
 
De opdrachten over de Isiscultus dienen de 
leerdoelen niet, maar brengen de leerlingen 
wel enkele belangrijke kenmerken bij van reli-
gie in de Romeinse tijd. Aangezien Isis in dit 

verhaal een belangrijke rol speelt, lijkt deze uit-
weiding mij wel zinvol. 
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Kris Doffemont is leerkracht Latijn aan het GO! 
Atheneum in Lokeren en tevens voorzitter van de 
VLOT. 

 
 
 

Zeven heroïsche epigrammen uit de Anthologia Graeca 
 

Patrick Lateur 
 
 
In antieke teksten lopen veel soorten helden 
rond: mythologische, epische, tragische, poli-
tieke, sportieve enz. Deze zeven epigrammen 
bevatten aanknopingspunten met een of an-
dere klassikaal gelezen tekst of een bekende fi- 

guur of plaats. Tegelijk vormen ze een aanloop 
naar een reeks van 150 die onder de titel Hel-
den in het najaar bij uitgeverij Damon ver-
schijnt en een tweeluik vormt met Goden. 150 
epigrammen uit de Anthologia Graeca (2017). 
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De epigrammen zijn van de hand van diverse 
dichters en cirkelen rond: 

1 Herakles, die een tijdlang getrouwd was 
met de Lydische koningin Omfale en voor-
werp van spot werd in de literatuur; 

2 de Trojaanse aanvoerder Hektor, die sneu-
velt in Ilias 22; 

3 Odysseus’ vader Laërtes uit Odyssee 24; 

4 Eteokles en Polyneikes, die elkaar doodden  

 in de strijd om de opvolging van hun vader 
Oidipous; 

5 de Athener Themistokles, die in 480 v.C. de 
Perzen versloeg in de zeeslag bij Salamis, 
maar later in ongenade viel en in de Klein-
Aziatische stad Magnesia overleed; 

6 Mykene, stad van Agamemnon; 

7 een bokser die in de spiegel zichzelf niet 
meer herkent. 

 
 

1 Herakles 
 
Ἥρακλες, ποῦ σοι πτόρθος μέγας ἥ τε Νέμειος  
 χλαῖνα καὶ ἡ τόξων ἔμπλεος ἰοδόκη;  
Ποῦ σοβαρὸν βρίμημα; Τί σ᾽ ἔπλασεν ὧδε κατηφῆ  
 Λύσιππος χαλκῷ τ᾽ ἐγκατέμιξ᾽ ὀδύνην;  
Ἄχθῃ γυμνωθεὶς ὅπλων σέο. τίς δέ σ᾽ ἔπερσεν; —  
 « Ὁ πτερόεις, ὄντως εἷς βαρὺς ἆθλος, Ἔρως. » 
 
- Zeg, Herakles, waar is je grote knots, 
dat vel uit Nemea, je koker vol met pijlen? 
Waar blijft nu jouw gegrom, je dreiging? 
Lysippos beeldde jou neerslachtig uit, 
hij legde in het brons zoveel verdriet: waarom? 
Je bent bedroefd, verstoken van je wapens. 
Wie kreeg jou klein? 
 
- De god met vleugels, Eros. 
Dat was pas hard labeur! 
 
Tullius Geminus (16.103) 
 
 

2 Graf van Hektor 
 
Μή με τάφῳ σύγκρινε τὸν Ἕκτορα μηδ᾽ ἐπὶ τύμβῳ  
 μέτρει τὸν πάσης Ἑλλάδος ἀντίπαλον.  
Ἰλιάς, αὐτὸς Ὅμηρος ἐμοὶ τάφος, Ἑλλάς, Ἀχαιοὶ  
 φεύγοντες· τούτοις πᾶσιν ἐχωννύμεθα·  
εἰ δ᾽ ὀλίγην ἀθρεῖς ἐπ᾽ ἐμοὶ κόνιν, οὐκ ἐμοὶ αἶσχος·  
 Ἑλλήνων ἐχθραῖς χερσὶν ἐχωννύμεθα. 
 
Beoordeel mij niet naar mijn graf 
of meet de tegenstander van heel Hellas 
niet naar zijn terp. 
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Mijn graf? Dat is de Ilias, Homeros zelf, 
en Hellas, de Achaiërs op de vlucht: 
dat alles is de aarde voor mijn terp. 
 
Zie je op mij maar weinig grond, 
voor mij geen schande: die is opgeworpen 
door Griekse handen, door mijn vijand. 
 
Anonymus (7.137) 
 
 

3 Laërtes’ graf 
 
Ψήχει καὶ πέτρην ὁ πολὺς χρόνος οὐδὲ σιδήρου  
 φείδεται, ἀλλὰ μιῇ πάντ᾽ ὀλέκει δρεπάνῃ·  
ὣς καὶ Λαέρταο τόδ᾽ ἠρίον, ὃ σχεδὸν ἀκτᾶς  
 βαιὸν ἄπο, ψυχρῶν λείβεται ἐξ ὑετῶν.  
Οὔνομα μὴν ἥρωος ἀεὶ νέον· οὐ γὰρ ἀοιδὰς  
 ἀμβλύνειν αἰών, κἢν ἐθέλῃ, δύναται. 
 
Tijd vreet op de duur zelfs rotssteen aan, 
spaart ijzer niet, maait alles weg 
met één slag van zijn sikkel. 
 
Zo slijt ook hier dicht bij de kust  
Laërtes’ grafterp weg door kille regenstromen. 
 
Maar eeuwig jong zijn naam als held. 
Al wil de Tijd het wel, de glans  
van poëzie vervagen kan hij niet. 
 
Anonymus (7.225) 
 
 

4 Polyneikes en Eteokles 
 
Οἰδίποδος παίδων Θήβη τάφος· ἀλλ᾽ ὁ πανώλης  
 τύμβος ἔτι ζώντων αἰσθάνεται πολέμων.  
Κείνους οὐδ᾽ Ἀίδης ἐδαμάσσατο κἠν Ἀχέροντι  
 μάρνανται· κείνων χὠ τάφος ἀντίπαλος,  
καὶ πυρὶ πῦρ ἤλεγξαν ἐναντίον. Ὦ ἐλεεινοὶ  
 παῖδες, ἀκοιμήτων ἁψάμενοι δοράτων.    
 
Voor Oidipous’ zonen is Thebe hun graf. 
Maar die verderfelijke tombe voelt het aan:  
hun ruzie leeft nog altijd voort.  
 
Ook Hades wist hen niet te temmen, 
ze vechten zelfs nog bij de Acheron, 
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hun graf voert verder strijd 
ook na geruzie op hun brandstapels. 
 
Erbarmelijke broers, 
de lans die jullie grepen 
komt nooit tot rust.  
 
Bianor van Bithynië (7.396) 
 
 

5 Themistokles 
 
Μὴ μέτρει Μάγνητι τὸ πηλίκον οὔνομα τύμβῳ  
 μηδὲ Θεμιστοκλέους ἔργα σε λανθανέτω·  
τεκμαίρου Σαλαμῖνι καὶ ὁλκάσι τὸν φιλόπατριν,  
 γνώσῃ δ᾽ ἐκ τούτων μείζονα Κεκροπίης. 
 
Niet aan zijn tombe in Magnesia 
moet je de grootheid meten van zijn naam. 
 
Vergeet niet wat Themistokles gedaan heeft. 
Beoordeel deze patriot 
naar Salamis, zijn schepen. 
 
En zo besef je: 
hij is nog groter dan Athene. 
 
Diodoros van Tarsos (7.235) 
 
 

6 Mykene  
 
Ἡρώων ὀλίγαι μὲν ἐν ὄμμασιν, αἱ δ᾽ ἔτι λοιπαὶ  
 πατρίδες οὐ πολλῷ γ᾽ αἰπύτεραι πεδίων·  
οἵην καὶ σέ, τάλαινα, παρερχόμενός γε Μυκήνην  
 ἔγνων αἰγιαλοῦ παντὸς ἐρημοτέρην,  
αἰπολικὸν μήνυμα· γέρων δέ τις· « Ἡ πολύχρυσος, » 
   εἶπεν, « Κυκλώπων τῇδ᾽ ἐπέκειτο πόλις. » 
 
Slechts zelden kan men nog van helden  
geboorteplaatsen zien. 
Wat daarvan overblijft,  
steekt amper uit boven de grond. 
 
Mykene, stad van ongeluk, 
zo heb ik jou ook op mijn tocht herkend. 
Geen weiland ligt er zo vereenzaamd bij, 
een baken voor de geitenhoeder. 
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Mij zei een oude man: 
‘Hier lag de vesting rijk aan goud 
gebouwd door de Cyclopen.’ 
 
Alfeios van Mytilene (9.101) 
 
 

7 Bokser 
 
Εἰκοσέτους σωθέντος Ὀδυσσέος εἰς τὰ πατρῷα  
 ἔγνω τὴν μορφὴν Ἄργος ἰδὼν ὁ κύων·  
ἀλλὰ σὺ πυκτεύσας, Στρατοφῶν, ἐπὶ τέσσαρας ὥρας  
 οὐ κυσὶν ἄγνωστος, τῇ δὲ πόλει γέγονας.  
Ἢν ἐθέλῃς τὸ πρόσωπον ἰδεῖν ἐς ἔσοπτρον ἑαυτοῦ,  
 « Οὐκ εἰμὶ Στρατοφῶν, » αὐτὸς ἐρεῖς ὀμόσας. 
 
Na twintig jaar kwam Odysseus weer veilig thuis. 
Zijn hond zag hem en Argos heeft hem toen 
herkend aan zijn gestalte.  
 
Jij, Stratofon, hebt nu vier uur gebokst. 
Voor honden werd je onherkenbaar 
ook voor je stad. 
Wil jij je smoel bekijken in een spiegel, 
je zweert het zelf wel: ‘Nee!  
Dat is niet Stratofon!’ 
 
Lucillius (11.77) 
 
 

Patrick Lateur is classicus en publiceert dichtbundels, 
vertalingen en bloemlezingen. Hij is redacteur van 
Kunsttijdschrift Vlaanderen, lid van het Guido Gezel-
legenootschap en de Koninklijke Academie voor Ne-
derlandse Taal- en Letterkunde. Voor zijn Iliasverta-
ling ontving hij in 2013 de Prijs van de Vlaamse Ge-
meenschap voor Letteren – Vertalingen. 
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KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
 
 
 

Nascholingen 
 

 
 19.09.2019 
 Introductie in het nieuwe leerplan klassieke talen 

voor de eerste graad A-stroom 
 Pedagogische Begeleiding Regio Antwerpen 
 PB Regio Antwerpen, Antwerpen 
 Dietske Lehembre 
 In deze vorming verkent men het nieuwe leerplan  

en geeft men een eerste aanzet om tot realisatie 
van de leerplandoelen te komen. Daarbij verwerft 
men inzicht in het waarom van de modernisering 
en de plaats van de leerplannen daarin. Men maakt 
kennis met de visie en het vormingsconcept van het 
katholiek onderwijs. Men verkent de structuur, de 
inhoud en het jargon van het nieuwe leerplan. Men 
praat met elkaar over zijn vak vanuit het nieuwe 
leerplan. Men wordt op de hoogte gebracht van 
verdere professionaliseringsinitiatieven. 

 www.nascholing.be/2019-2020 
 

 19.09.2019 
 Latijn (en Grieks): voorstelling en toelichting van 

het nieuwe leerplan Latijn (Grieks) eerste graad 
 Pedagogische Begeleiding Regio Mechelen-Brussel 
 PB Regio Mechelen-Brussel, Mechelen 
 Nadia De Rose 
 Men krijgt inzicht in het nieuwe leerplan Latijn 

(Grieks): het leerplanconcept, het vormingscon-
cept, de digitale leerplantool, de krachtlijnen, de 
verschillen en overeenkomsten met het vroegere 
leerplan en de taxonomie van Bloom. 

 www.nascholing.be/2019-2020 
 

 23.09 en 03.10.2019 
 Leerlingenbegeleiding en evaluatie in de klassieke 

talen 
 Pedagogische Begeleiding GO! 
 Huis van het GO!, Brussel 
 Gwen Steenkiste 
 gwen.steenkiste@g-o.be 

 
 26.09.2019 
 Voorstelling en toelichting van het nieuwe leer-

plan Latijn (Grieks) eerste graad 
 Pedagogische Begeleiding Regio Limburg 
 Dod, Hasselt 
 Zie 19.09.2019, Regio Mechelen-Brussel. 
 www.nascholing.be/2019-2020 

 
 30.09, 08.10 en 08.11.2019, 15.01, 21.02, 02.04 en 

25.05.2020 
 Ontwikkelgroep van materiaal voor de basisoptie 

klassieke talen 
 Pedagogische Begeleiding GO! 
 Huis van het GO!, Brussel 
 Gwen Steenkiste 
 gwen.steenkiste@g-o.be 

 
 09.10.2019 
 Netwerkdag voor leerkrachten klassieke talen 
 Vereniging van Leerkrachten Oude Talen 
 Forum Da Vinci, Sint-Niklaas 
 Het wordt geen traditionele nascholing met spre-

kers en lezingen, maar een dag waarop de leer-
krachten zelf informatie uitwisselen en van elkaar 
leren. Er wordt gewerkt rond vijf thema’s: begeleid  
zelfstandig lezen, Content and Language Integrated 
Learning (CLIL), onderzoekscompetentie, promotie 
van Latijn en Grieks, werkvormen en digitalisering. 

 www.vlot-vzw.be/nascholing 
 

 09.10.2019 
 Inspiratiedag klassieke talen (eerste graad) 
 Pedagogische Begeleiding Regio Mechelen-Brussel 
 PB Regio Mechelen-Brussel, Mechelen 
 Nadia De Rose 
 Men verkent de mogelijkheden om zijn evaluatie-

praktijk af te stemmen op de leerplandoelen van 
het nieuwe leerplan; men krijgt meer inzicht in de 
beheersingsniveaus van Bloom en leert ze toepas-
sen, conform het nieuwe leerplan; men verwerft 
inzicht over binnenklasdifferentiatie, krijgt concre-
te en praktische voorbeelden en past dit toe op 
mogelijke klassituaties; men doet inspiratie op 
door praktijkervaringen over binnenklasdifferentia-
tie en evaluatiepraktijk te delen. 

 www.nascholing.be/2019-2020 
 

 12.10.2019 
 Dag van de klassieke talen: Ars docendi et bene 

discendi 
 Eekhout Academy 
 KU Leuven Campus Kulak, Kortrijk 
 Plenumreferaat: Hoogbegaafd? Wat nu weer?! Of 

hoe werken met hoogbegaafde jongeren je lessen 
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kunnen verrijken. Workshops: (1) Vernieuwen doet 
leren: aan de slag met het nieuwe leerplan klassie-
ke talen in de eerste graad; (2) Onbekend maakt 
niet langer onbemind: (de evaluatie van) niet-be-
handelde Latijnse teksten geliefd maken bij leerling 
en leerkracht; (3) Leerstrategieën; (4) Flipped Class-
room in de lessen Latijn en Grieks: wat en hoe? (5) 
Kussen in de klas: Latijnse en Neolatijnse zoenpoë-
zie; (6) Coming out van de Griekse en Latijnse poë-
zie; (7) Slechte vragen bestaan niet! Onderzoeks-
competentie klassieke talen; (8) Dating in de Ro-
meinse oudheid: met Ovidius’ Ars Amatoria in de les 
aan de slag. 

 www.eekhoutacademy.be/nascholingen 
 

 16.10.2019 
 Samen lezen volgens het nieuwe leerplan Latijn: 

realisatie van de leerplandoelen leesstrategieën 
en tekstbegrip; onderwijsvernieuwing 

 Tenz 
 Odisee, Sint-Niklaas 
 Kristien Hulstaert 
 Het hoofdstuk Leesstrategieën en elementair tekst-

begrip bevat 9 doelen. We nemen die doelen onder 
de loep en bekijken hoe we ze via verschillende  
werkvormen kunnen realiseren. Hoe activeer je op 
een tekstgerichte manier voorkennis? Wat wordt er 
bedoeld met leeseenheden en hoe kunnen we leer-
lingen trainen in het onderscheiden ervan? Op wel-
ke manieren, andere dan vertalen, kan een leerling 
tonen dat hij/zij de tekst begrepen heeft? 

 www.tenz.be/vormingen 
 

 04.11, 18.11 en 12.12.2019 
 Grieks voor iedereen! 
 Pedagogische Begeleiding GO! 
 Koninklijk Lyceum, Antwerpen 
 Stijn Van Kessel 
 Basis van het Grieks (leren lezen en schrijven, basis-

grammatica en -woordenschat); overlopen van het 
didactisch cahier, overlopen van het beschikbare 
materiaal, tips ... 

 pro.g-o.be/kalender 
 

 05.11.2019 en 19.02.2020 
 Evalueer breed 
 Pedagogische Begeleiding Regio Mechelen-Brussel 
 PB Regio Mechelen-Brussel, Mechelen 
 Nadia De Rose 
 Hoe kun je leerplandoelen omzetten in leerdoelen 

en/of succescriteria? Hoe kun je breed evalueren?  
Hoe ondersteun je het leerproces van de leerlin-
gen? Welke tools kun je inzetten om ervoor te zor-
gen dat de leerlingen hun onderwijsleerproces in 
eigen handen nemen? Daarnaast heeft de professi-
onele leergemeenschap als doel om in een positie-
ve en veilige werksfeer goedepraktijkvoorbeelden 
te delen onder elkaar, samen te reflecteren en klei-

ne praktijkonderzoeken uit te voeren en de resulta-
ten ervan te bespreken. 

 www.nascholing.be/2019-2020 
 

 06.11.2019 
 Naar een leerlijn van uitspraak tot metriek in de 

les Latijn 
 Centrum Nascholing Onderwijs 
 Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Wilrijk 
 Dennis Lenders 



In deel 1 staat de correcte uitspraak van het Latijn 
centraal. In dit deel focust men op een groot aantal 
verkeerd uitgesproken woorden evenals op een 
aantal essentiële prosodische principes zoals het 
onderscheid tussen kwantiteit en kwaliteit en eli-
sie. In deel 2 gaat men op zoek naar geschikte me-
thodes om de leerlingen in contact te brengen met 
Latijnse poëzie. In dit deel heeft men het over me-
trum, eindmarkering en het schema van de hexa-
meter. 

 cno.uantwerpen.be 
 

 13.11.2019 en 04.03.2020 
 Evalueer evalueren breed: professionele leerge-

meenschap klassieke talen 
 Pedagogische Begeleiding Regio Limburg 
 PB Regio Limburg, Hasselt 
 Nadia De Rose 
 Zie 05.11.2019. 
 www.nascholing.be/2019-2020 

 
BUITENLAND 

 
 20.09 en 21.09.2019 
 Nazomerconferentie 2019 
 Vereniging Classici Nederland 
 Conferentiehotel De Sparrenhorst, Nunspeet (NL) 
 GLTC Rijksuniversiteit Groningen 
 Centraal staan de onderwerpen van het centraal 

examen 2020 (Plato en Vergilius), maar ook andere 
onderwerpen, ook vakdidactische, komen aan bod. 

 www.vcnonline.nl 
 

 30.10.2019 
 Docentenmiddag Woordenboek Latijn 
 Amsterdam University Press 
 Amsterdam University Press, Amsterdam (NL) 
 Woordenboekgebruik en cognitieve belasting bij 

vertalen/woordenboekgebruik bij Latijn en Grieks 
(Daniel Bartelds); Ervaringen met het online woor-
denboek Latijn in de klas (Michael Buijckx); Taalver-
werving en taalbeschouwing Grieks en Latijn: het 
woordenboek in grammatica-uitleg (Suzanne Ade-
ma); ervaringen van de deelnemers met het ge-
bruik van woordenboeken. 

 w w w. m a i l c h i . m p / a u p . n l / u i t n o d i g i n g -
docentenmiddag-latijn-30-oktober-2019 
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Cursussen en congressen 
 

 
 17.09, 24.09, 01.10, 08.10, 15.10 en 22.10.2019 
 Een romanticus avant la lettre: Decius Ausonius 

Magnus – Mosella, lied over de Moezel 
 Latijnse Kring CC De Werf 
 CC De Werf, Aalst 
 Marcel Cock 
 Decius Ausonius Magnus (ca. 310-395 n.C.) uit Bor-

deaux was 30 jaar lang leraar in zijn vaderstad, tot 
hij in 367 naar Trier werd geroepen om er leer-
meester te worden van de latere keizer Gratianus.  
Tijdens zijn verblijf in Trier vond Ausonius de nodi-
ge inspiratie om zijn gedicht Mosella te schrijven, 
een loflied over de rivier in 483 hexameters naar 
vergiliaans model. De inhoud van zijn gedicht is het 
verslag van een ooggetuige, die het als romanticus  
avant la lettre met enthousiasme heeft over de na-
tuur en de lieflijke schoonheid van het Moezeldal. 
Lectuur in het Latijn. 

 www.ccdewerf.be 
 

 26.09, 10.10, 24.10, 07.11, 21.11 en 05.12.2019 
 Dum Roma stabit: laatantieke, vroegchristelijke 

en vroegmiddeleeuwse culturen 
 Davidsfonds Academie 
 Bibliotheek De Priool, Bocholt 
 Jan Vaes 
 Het Oost-Romeinse of Byzantijnse Rijk was de di-

recte opvolger van het Romeinse Rijk en waarborg-
de het grootste deel van zijn erfenis. Maar ook de 
westerse kerk en haar netwerk van kloosters wist 
het antieke gedachtegoed te bewaren. Zo is de 
vroegchristelijke kunst een boeiend aspect van de 
laatantieke cultuur, waarbij de beeldende kunsten  
o.a. de invloed van het neoplatonisme ondergin-
gen. In de westerse vroege middeleeuwen drukten 
ook de Germaanse invallers hun stempel. Zij brach-
ten enerzijds een abstracte ornamentele kunst mee 
en leerden anderzijds de verworvenheden van de 
laatantieke en vroegchristelijke kunst te integreren. 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 02.10, 09.10, 06.11, 13.11, 04.12 en 11.12.2019, 
08.01, 15.01, 05.02, 12.02, 04.03, 11.03, 01.04 en 
22.04.2020 

 Leeskring Latijn: Vergilius, Aeneis zang 6 
 NKV Antwerpen 
 UA-Stadscampus, Antwerpen 
 Chris Fabry 
 De lectuur van dit Romeinse nationale epos wordt 

gesitueerd in de politieke aanpak van Augustus en 
de vele verwijzingen naar Romes geschiedenis wor-
den geduid. Ook een vergelijking met de afdaling 
van Odysseus bij Homerus staat op het programma. 
Natuurlijk staat de lectuur van de Latijnse tekst 
centraal, evenals de waardering voor de welluiden- 

de verzen van Vergilius. 
 chris.fabry.gr@gmail.com 

 
 02.10 en 09.10.2019 
 Verhalen over goden en helden 
 Vormingplus Limburg 
 Vormingplus Limburg, Hasselt 
 Hugo Keunen en Alejandro Chavez Saenz 
 De cursus is geïnspireerd op de Metamorphoses 

van Ovidius. Er wordt ook toegelicht hoe deze ver-
halen terugkeren in de kunstgeschiedenis en men 
ontrafelt tevens de boodschap achter de mythe. 

 www.vormingplus-limburg.be 
 

 03.10, 10.10, 17.10 en 24.10.2019 
 Sagalassos: ontstaan, bloei en ondergang 
 Davidsfonds Academie 
 Het Wijnhuis, Geel 
 Marc Waelkens 
 In deze cursus leert men alles over de turbulente 

geschiedenis van Sagalassos. Men krijgt een unieke 
kijk op het dagelijkse leven in deze antieke stad,  
van boer en stadsbewoner tot keizer. Men ver-
neemt ook hoe het komt dat de stad, die in de Ro-
meinse tijd de metropool van Pisidië was, vanaf de 
6e eeuw stilaan in verval raakte en leegstroomde. 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 05.11, 12.11, 19.11, 26.11, 03.12 en 10.12.2019 
 Pericles, de strateeg: een radicale democraat 
 Griekse Kring CC De Werf 
 CC De Werf, Aalst 
 Jaak Peersman 
 Plutarchus van Chaeronea schreef tijdens de rege-

ring van keizer Trajanus een serie biografieën van 
beroemde Grieken en Romeinen. Een daarvan is  
gewijd aan de Atheense politicus Pericles. Men 
leest de laatste hoofdstukken uit Plutarchus’ bio-
grafie, die Pericles’ strategie in de eerste jaren van 
de Peloponnesische oorlog, de grote pestepidemie  
in Athene en de dood van de Atheense politicus  
evoceren. 

 www.ccdewerf.be 
 

 06.11, 13.11 en 20.11.2019 
 Het hellenisme: de eerste universele cultuur 
 Davidsfonds Acadelie 
 Heilig-Hart & College, Halle 
 Hans Hauben 
 De laatste drie eeuwen v.C. kwam de hellenistische 

beschaving tot bloei onder impuls van de verove-
ringen van Alexander de Grote. De staten die uit het 
Alexanderrijk voortkwamen, evolueerden naar 
multinationale monarchieën, waar de Griekse taal 
en cultuur domineerden. De traditionele stadsta-
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ten leefden weer op, de wereld ging open en er 
gebeurden tal van wetenschappelijke ontdekkin-
gen. Nieuwe filosofische en religieuze stromingen 
zoals de stoa, het hellenistische jodendom en het 
christendom zagen het daglicht. Deze cursus laat 
ook kennismaken met recentere vormen van helle-
nisme, zoals in het moderne Egypte van Moham-
med Ali tot Gamal Abdel Nasser of in het Otto-
maanse Rijk met zijn prominente Griekse aanwe-
zigheid. Gelijksoortige ontwikkelingen deden zich 
ook voor in Centraal- en Oost-Europa, met de Duit-
se cultuur als gangmaker. 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 08.11 en 15.11.2019 
 Wat een zotten, die Romeinen! Een Romeinse vi-

sie op mentale stoornissen 
 Davidsfonds Academie i.s.m. Gallo-Romeins Museum 
 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 Bert Gevaert 
 Wie heeft niet gehoord van gekke Romeinse keizers 

als Nero en Caligula? Bert Gevaert bekijkt de opvat-
tingen van antieke artsen en juristen over psychia-
trische stoornissen, met aandacht voor concrete en 
bekende gevallen. Hij gaat ook dieper in op de posi-
tie van mensen met een (mentale) handicap in het 
oude Rome. Werden mensen met een mentale 
handicap gevreesd of bespot? Of had men eerder 
medelijden en begrip voor hen? 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 15.11, 22.11 en 29.11.2019 
 Rome: veelzijdig en verrassend 
 Davidsfonds Academie 
 Q-Bic, Zaal XL, Herentals 
 Marc Permeke 
 Een bezoek aan Rome staat meestal in het licht van 

de klassieke oudheid. De stad lijkt dan ook een 
openluchtmuseum, met keizerfora, paleizen en 
basilicae, circussen en theaters. Maar Rome is nog  
veel meer dan dat. Tijdens de renaissance krijgt de 
stad haar verloren grandeur terug, wanneer adellij-
ke families er hun paleizen optrekken en meesters 
als Rafaël en Michelangelo kerken en paleizen  
voorzien van kunstschatten. In Rome bevindt zich 
ook de wieg van de barok. 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 18.11, 25.11 en 02.12.2019 
 De Etrusken: welvaart en decadentie in het antie-

ke Italië? 
 Davidsfonds Academie 
 Buurtcentrum De Rekkelinge, Deinze 
 Nico Dogaer 
 De inwoners van Etrurië vormden een rijk en mach-

tig volk in het 1e millennium v.C., maar moesten 
uiteindelijk het onderspit delven tegen de Romei-
nen. Ze spraken en schreven een taal die nog steeds 
niet helemaal ontcijferd is. We kennen de Etrusken  

dan ook vooral via de geschriften van Grieken en 
Romeinen, die zich verwonderden over hun rijk-
dom en ‘vreemde’ gewoontes, zoals de positie van 
de Etruskische vrouw en het buitengewone belang  
van religie. Daarnaast zijn er tal van Etruskische in-
scripties bewaard en wordt er ook op archeologisch 
vlak grote vooruitgang geboekt. Welke informatie 
kunnen we daaruit distilleren? Waren de Etrusken 
echt zo decadent en extreem religieus? 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 20.11, 27.11, 04.12 en 11.12.2019 (Berchem) 
21.11, 28.11, 05.12 en 12.12.2019 (Gent) 

 Het ontstaan van mythen en godsdienst 
 Amarant 
 Zaal Stanislas, Berchem 

De Cirk, Gent 
 Willie Van Peer 
 Wat betekenen mythen nog in een wereld als de 

onze, waarin goden en godinnen nog nauwelijks 
een rol spelen? Mythen komen vooral weer op de 
voorgrond wanneer het gaat om processen die bui-
ten de horizon van de wetenschap vallen. Ze heb-
ben te maken met onze plaats in de wereld, met 
zingeving dus. Op het eerste gezicht geldt dat ook 
grotendeels voor de godsdiensten. Maar godsdien-
sten hebben strakke regels waaraan gelovigen zich 
moeten houden. Hoe, waarom, waar en wanneer 
zijn die regels ontstaan? En hoe komt het dat in al 
die godsdiensten de positie van de vrouw een on-
dergeschikte is? 

 www.amarant.be 
 

 27.11, 04.12, 11.12 en 18.12.2019 
 Ovidius: (her)ontdekking van een speels literair 

genie 
 Davidsfonds Academie 
 Expozaal Universiteitsbibliotheek, Leuven 
 Jan Papy, Barbara Baert en Marleen Reynders 
 Als meesterverteller heeft Ovidius verschillende 

kunstenaars, schrijvers en componisten meege-
voerd  in  zijn  wereld  van fantasie  en mythe. Wie 
was deze Ovidius? In welke historisch-culturele  
context ontpopte hij zich tot de geliefde dichter, die 
Rome op bevel van keizer Augustus moest verla-
ten? Werd zijn oeuvre door de eeuwen heen gele-
zen en door wie? Hoe lazen kunstenaars en compo-
nisten hem? Hoe hebben zij zijn verhalen verwerkt, 
bewerkt of herwerkt? 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 30.11.2019 
 Dacia: het roemrijke verleden van Roemenië 
 Davidsfonds Academie 
 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 Inleiding op en bezoek aan de gelijknamige ten-

toonstelling. Er zijn 3 lezingen voorzien: (1) Griekse 
kolonies in Dobrudja (Roemenië): welvarende en 
felbegeerde steden aan de Zwarte Zee (Stéphanie  
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Derwael; (2) De Kelten, gelukzoekers in Transsylva-
nië (Linda Bogaert); (3) De verovering en romanise-
ring van Dacia (Bart Demarsin). 

 www.davidsfonds.be/academie 

 
BUITENLAND 

 
 07.09.2019 
 Ionië en de grenzen van Griekenland 
 Labrys Reizen 
 UvA, 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 nog altijd 
in het hedendaagse landschap de sporen terugvin-
den. Op het programma staan plaatsen als Milete 

en Smyrna, die belangrijk waren in de Ionische  
bloeiperiode van de 8e en 7e eeuw v.C. 

 opmaat.labrysreizen.nl/informatie-voor-docenten/ 
185-reizendoordeoudheid 

 
 05.10.2019 
 NKV-dag 2019: #Mythtoo 
 Nederlands Klassiek Verbond 
 CREA, Amsterdam (NL) 
 De homerische hymne van Demeter: een feminis-

tisch manifest? (Lucinda Dirven); Danaë, lustobject 
of symbool van kuisheid? (Maria van de Poel); 
Krijgshaftige vrouwen in het heldenepos (Susanne 
Borowski); Monumentale ongelijkheid: over de vor-
ming van vrouwenbeelden en beeldvorming van 
vrouwen (Eva Mol); De mythe van Pygmalion en de 
film (Koen Vacano); Gedichten lezen van Anute en 
Nossis (Mieke de Vos); rondleidingen. 

 www.nederlandsklasssiekverbond.nl 

Lezingen 
 

 
 09.10.2019 
 De politieke filosofie van Plato en Aristoteles in 

samenhang met de politieke ontwikkelingen in  
hun tijd 

 CC De Adelberg, Lommel 
 Raadhuis, Lommel 
 Piet Lamberts Van Assche 
 www.ccdeadelberg.be 

 
 15.10.2019 (Brugge) 

17.10.2019 (Kortrijk) 
 De herontdekking van de klassieken in de actuele 

kunst 
 NKV West-Vlaanderen 
 Hof van Watervliet, Brugge 

Centrale Bibliotheek, Kortrijk 
 Felix Claus 
 www.nkvwestvlaanderen.be 

 
 23.10.2019 
 Romeinen en barbaren: de ondergang van het Ro- 

meinse Rijk in het Westen 
 NKV Antwerpen 
 UA-Stadscampus, Antwerpen 
 Jeroen Wijnendaele 
 porphyreticus@telenet.be 

 
 12.11.2019 (Brugge) 

14.11.2019 (Kortrijk) 
 Caesar 
 NKV West-Vlaanderen 
 Hof van Watervliet, Brugge 

Centrale Bibliotheek, Kortrijk 
 Armand Sermon 
 www.nkvwestvlaanderen.be 

 
 27.11.2019 
 Rubens: meer dan rood en bloot 
 NKV Antwerpen 
 UA-Stadscampus, Antwerpen 
 Ria Fabri 
 porphyreticus@telenet.be 

Tentoonstellingen 
 

 
 Tot 03.11.2019 
 Des dieux à Dieu: aux origines des monothéismes 
 Musée du Malgré-Tout, Treignes 
 In het eerste deel besteedt men aandacht aan de 

goden die werden vereerd 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 
 

 Van 21.11.2019 tot 16.02.2020 
 Ovidius in metamorfose 
 Universiteitsbibliotheek, Leuven 
 De tentoonstelling toont het leven en werk van Ovi- 
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dius. Zijn tijd in Rome wordt geëvoceerd aan de 
hand van een indrukwekkende maquette van het 
Forum Romanum, omringd door enkele handschrif-
ten van tijdgenoten, zoals Horatius en Vergilius. Zijn 
eigen werk wordt gepresenteerd in Latijnse origi-
nelen, vertalingen, gedrukte edities en geïllustreer-
de versies. De meeste aandacht gaat naar de be-
roemde Metamorphoses. Mooi geïllustreerde mid-
deleeuwse handschriften, incunabelen en oude 
boeken verbeelden de verhalen, maar ook munten, 
parfumflesjes, schilderijen en beelden tonen aan 
hoe de Metamorphoses door de eeuwen heen een 
inspirariebron voor vele kunstenaars waren. De 
reeks van 60 prenten van Hendrick Goltzius spant  
daarbij de kroon. 

 b i b . ku l e u ve n . b e / b i j zo n d e r e - c o l l e c t i e s / 
tentoonstellingen/ovidius-in-metamorfose 

 
 Van 27.09.2019 tot 29.03.2020 
 Crossroads: reizen door de middeleeuwen 
 Museum Kunst & Geschiedenis, Brussel 
 Deze tentoonstelling is gewijd aan de vroege mid-

deleeuwen, maar verwijst ook naar de erfenis van 
Rome. 

 www.artandhistory.museum/nl/exhibitions 
 

 Van 19.10.2019 tot 26.04.2020 
 Dacia – het roemrijke verleden van Roemenië: Ro-

meinen, Daciërs, Geten, Grieken, Kelten, Scythen 
 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 In 106 n.C. voegen de Romeinen Dacië toe aan hun 

rijk. De nieuwe provincie ligt in wat vandaag Roe-
menië heet, het oude thuisland van Daciërs en Ge-
ten. Op de tentoonstelling kan men hun verbluffen-
de goud- en zilverschatten ontdekken in een sfeer-
vol decor met grootse landschapsbeelden. Men 
verneemt ook meer over hun contacten met Grie-
ken, Kelten en Scythen. 

 www.galloromeinsmuseum.be 
 

 Vanaf 11.2019 
 Landschap doorgrond: 10 jaar archeologisch on-

derzoek Zuid-Oost-Vlaanderen 
 Archeocentrum, Velzeke 
 Deze expo brengt de boeiende en uitdagende rela-

tie tussen landschap en mens doorheen de tijd in 
beeld. Aan de hand van recente opgravingen, le-
vendige reconstructies van sites en opmerkelijke 
objecten uit de regio wordt het verhaal van het 
landschap en de mens in eigen streek verteld. Men 
kan ontdekken hoe onze voorouders, van prehisto-
rische jager-verzamelaar tot middeleeuwse boer, 
omgingen met dit landschap in Vlaanderen. 

 www.pam-ov.be/velzeke 

 
BUITENLAND 

 
 Tot 15.09.2019 
 Archäologie und Playmobil: Römisch way of life 

 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württem-
berg, Konstanz (DE) 

 www.konstanz.alm-bw.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 on-
ze 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 creaties van de popcultuur en met 
hedendaagse werken met internationale reputatie. 

 www.saintraymond.toulouse.fr 

 
 Tot 22.09.2019 
 Bling-bling: le verre gaulois s’affiche 
 MuséoParc Alésia, Alise-Sainte-Reine (FR) 
 www.alesia.com 

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

uren de steden Pompeii en Herculaneum onder de 
as bedelven. Vanuit de vlootbasis Misenum slaat 
Plinius de Oudere het verschijnsel gade en hij be-
sluit 12 schepen in gereedheid te brengen om de 
inwoners van Pompeii de kans te geven om over  
zee te vluchten. Deze tentoonstelling wordt opge-
bouwd vanuit dit verhaal, met meer dan 250 objec-
ten, afkomstig uit Pompeii, Herculaneum en andere 
belangrijke sites in Campanië. 

 www.museedelaromanite.fr 

 
 Tot 20.10.2019 
 Drauf geschissen! Eine kleine Kulturgeschichte des 

stillen Örtchens 
 Römerkastell Saalburg, Bad Homburg (DE) 
 www.saalburgmuseum.de 

 
 Tot 03.11.2019 
 Von Mossul nach Palmyra: eine virtuelle Reise 

durch das Weltkulturerbe 
 Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik 

Deutschland, Bonn (DE) 
 Mosul, Aleppo, Palmyra, Leptis Magna ... staan 

symbool voor legendarisch erfgoed van teloorge-
gane beschavingen, maar ook voor vernietiging van 
hun monumenten door fanatisme en oorlog. Met 
behulp van de modernste virtuele reconstructie-
technieken brengt deze tentoonstelling deze legen-
darische, maar zwaar gehavende sites opnieuw tot 
leven. 

 www.bundeskunsthalle.de 
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 Tot 03.11.2019 
 Was assen Kelten und Römer? 
 Belginum, Morbach-Wederath (DE) 
 www.belginum.de 

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

tions archéologiques de Bavière 
 Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray (FR) 
 Deze tentoonstelling is in hoofdzaak gewijd aan Kel-

tische kunst uit Midden-Europa. 
 www.bibracte.fr 

 
 Tot 24.11.2019 
 On n’a rien inventé! Produits, commerce et 

gastro-nomie dans l’Antiquité romaine 
 Musée d’Histoire de Marseille, Marseille (FR) 
 www.arles-antique.cg13.fr 

 
 Tot 08.12.2019 
 Une saison en Grèce: trésors de l’Antiquité 
 Musée-Château Comtal, Boulogne-sur-Mer (FR) 
 www.musee.ville-boulogne-sur-mer.fr 

 
 Tot 30.12.2019 
 Si  j’étais gladiateur ... 
 Musées et Sites Archéologiques, Vieux-la-Romaine 

(FR) 
 www.vieuxlaromaine.fr 

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

 
 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 

 
 Tot 06.01.2020 
 Black is beautiful: griechische Glanztonkeramik 
 Staatliche Antikensammlungen, München (DE) 
 www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de 

 
 Tot 20.01.2020 
 Pétrocores: chassez vos idées fixes 
 Vesunna – Sitemusée Gallo-Romain, Perigueux (FR) 
 Kennismaking met de beschaving van de Petrocorii 

op basis van de opgravingen tussen 2012 en 2015. 
 www.unidivers.fr/rennes/petrocores-chassez-vos-

idees-fixes-3 
 

 Tot 26.01.2020 
 Spot an! Szenen einer römischen Stadt 
 Rheinisches Landesmuseum, Trier (DE) 
 Een blik op het Romeinse Trier, dat in 17 v.C. werd  

gesticht en uitgroeide tot een bloeiende handels-
metropool. Later regeerden van hieruit keizers als 
Constantijn de Grote over het Imperium Romanum. 

 www.landesmuseum-trier.de 
 

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

 
 Tot 16.02.2020 
 Métamorphoses 
 Musée d’Art et d’Histoire, Genève (CH) 
 De vaste collectie wordt gegroepeerd rond verschil-

lende thema’s geïnspireerd op de Metamorphoses 
van Ovidius, zoals de schepping van de wereld en 
zijn voortdurende verandering. 

 www.institut ions.vi l le -geneve.ch/fr/mah / 
expositions-evenements 

 
 Tot 03.2020 
 Valentian I und die Pfalz in der Spätantike 
 Historisches Museum der Pfalz, Speyer (DE) 
 www.museum.speyer.de 

 
 Tot 01.03.2020 
 Au bout du fil: Ariane, Bacchus et les autres 
 Musée Romain, Vallon (CH) 
 De tentoonstelling vertrekt van een mozaïek met 

de afbeeldingen van Bacchus en Ariadne; dat werd 
ontdekt in de omgeving van Vallon. Aansluitend 
worden de thema’s van de andere mozaïeken uit 
het kanton Freiburg belicht, evenals de ontdekking 
en bewaring ervan. 

 www.museevallon.ch 
 

 Van 21.11.2019 tot 08.03.2020 
 Troy, myth and reality 
 British Museum, London (GB) 
 www.britishmuseum.org 

 
 Van 22.09.2019 tot 22.03.2020 
 Gladiator: die wahre Geschichte 
 Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig, Ba-

sel (CH) 
 www.antikenmuseumbasel.ch 

 
 Tot 05.07.2020 
 Construire + malin = romain 
 Archéolab, Pully (CH) 
 www.lausanne-musees.ch/fr_CH/expositions 

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

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

(FR) 
 www.clamecy.fr/index.php/Musee-d-Art-et-d-

histoire-Romain-Rolland?idpage=320 
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Toneel 
 

 
 5 vrouwen (naar Homerus) 
 Vijf vrouwen uit de Ilias en de Odyssee worden be-

licht: Helena, Nausicaä, Andromache, Penelope en 
Circe. De vertaling, bewerking en begeleiding zijn in 
handen van Patrick Lateur, de acteurs zijn Jo Deca-
luwe en Els Deceukeleir. 

 20.09 en 21.09.2019: Theater Tinnenpot, Gent 
 www.tinnenpot.be 

 
 Socrates (Stefaan Van Brabandt) 
 In deze theatermonoloog kruipt Bruno Vanden 

Broecke in de huid van Socrates. Enkele uren voor 
zijn dood blikt hij terug op zijn leven en denken. Het 
gedachtegoed van Socrates blijkt 2400 jaar na da-
tum nog niets aan waarde te hebben ingeboet. 

 08.10.2019: Kaaitheater, Brussel 
 www.kaaitheater.be 

 
 En ’s nachts vertellen ze 
 NKV Antwerpen 
 Buiten wordt het feest van Dionysus gevierd. In het 

paleis zitten de drie dochters van koning Minyas bij 
elkaar en stellen zich vragen. Hoe moet je als mens 
met de goden omgaan? Hoe gaan goden met men-
sen om? De drie prinsessen vertellen elkaar verha-
len daarover. In deze vertelvoorstelling brengt de 
Nederlandse classicus en verhalenverteller Paul 
Groos zes verhalen van de Romeinse schrijver Ovi-
dius. 

 11.10.2019: CoStA, Antwerpen 
 vivianevandenbroucke@hotmail.com 

 
 Orestes in Mosul (Milo Rau) 
 NTGent 
 Een schijnbaar eindeloze keten van moorden en 

bloedwraak: dat is de plot van de Oresteia. In Ores-
tes in Mosul combineert Milo Rau de tragedie der 

tragedies met actuele politieke conflicten. Met een 
internationaal ensemble van Iraakse en Europese 
acteurs brengt hij een Oresteia van onze tijd. 

 11.10 en 12.10.2019: Kaaitheater, Brussel 
26.10.2019: Koninklijke Stadsschouwburg, Brugge 
07.11 en 08.11.2019: NTGent, Gent 

 www.kaaitheater.be 
 

 Odysseus Niemand (Homerus) 
 Het Gevolg 
 De zang met de Cycloop uit Homerus’ Odyssee is 

mythisch, heldhaftig en vermakelijk. Odysseus ver-
telt hoe hij in zijn gevecht met de reus zichzelf her-
leidt tot niemand en zo kan ontsnappen. Stefan 
Perceval kruipt in de huid van Odysseus. De verta-
ling is van de hand van Patrick Lateur. 

 08.11, 12.11, 15.11.2019 en 08.05.2020: CC De 
Warande, Turnhout 
07.11.2019: Theatergarage, Borgerhout 
14.11.2019: CC, Overijse 
21.11.2019: CC, Maaseik 

 www.huubcolla.be/product/hetgevolg 
 

 Vivam! Ik blijf leven! Hommage aan Ovidius 
 30CC i.s.m. KU Leuven Bibliotheken, Davidsfonds 

Academie en Uitgeverij Peeters 
 Ovidius is net nu 2000 jaar dood. Het moment voor 

een ferme, speelse hommage aan hem. Daar staat 
de fine fleur van de Vlaamse letteren voor in. Betui-
gen eer aan Ovidius: Michaël De Cock, Gerda Den-
dooven, Joke van Leeuwen, Carmien Michels, Je-
roen Olyslaegers, Maud Vanhauwaert en Peter Ver-
helst. Stadssopraan Noémi Schellens en Capella 
Nova zingen voor Ovidius. Classicus Patrick De  
Rynck cureert. 

 23.11.2019: Schouwburg, Leuven 
 www.30cc.be 

Muziek en ballet 
 

 
 Filmconcert Gladiator 
 Antwerp Symphony Orchestra 
 De soundtrack van Hans Zimmer en Lisa Gerrard 

voor de film Gladiator. 
 27.09 en 28.09.2019: Koningin Elisabethzaal, Ant-

werpen 
 www.antwerpsymphonyorchestra.be 

 
 De klacht van de nimf 
 Oxalys – Festival van Vlaanderen 
 Six metamorphoses after Ovid van Benjamin Brit-

ten, The nymph’s complaint for the death of her 
fawn van Felix White en ander werk van Britse com- 

ponisten. 
 03.10.2019: Maria-Theresiacollege, Leuven 
 www.festival2021.be 

 
 Orphée et Eurydice (Chistoph Willibald Gluck en 

Hector Berlioz) 
 Opéra Royal de Wallonie 
 18.10, 20.10, 22.10, 24.10 en 26.10.2019: Opéra 

Royal de Liège, Liège 
 www.operaliege.be 

 
 Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 
 CC De Warande 
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 O virtus sapientiae van Hildegard van Bingen, uit-
treksels uit Apollon Musagète van Igor Stravinsky 
en andere werken. 

 21.10.2019: CC De Warande, Turnhout 
 www.warande.be 

 

 Carmina Burana (Carl Orff) 
 Brussels Choral Society 
 Daarnaast staat werk van Leonard Bernstein en Igor 

Stravinsky op het programma. 
 23.11.2019: Bozar, Brussel 
 www.brusselschoralsociety.be 

Uitstappen en reizen 
 

 
BUITENLAND 

 
 Van 25.09 tot 04.10.2019 
 Het eiland van Pelops 
 Labrys Reizen 
 Behalve Pelops was ook Hercules er thuis, Theseus  

werd er geboren en Agamemnon, Menelaüs en 
Nestor waren er koning. Hier werd de Myceense 
cultuur geboren, woonden de geharde Spartanen, 
werd Korinthe een wereldhaven die baadde in luxe, 
en vonden meer dan 1100 jaar lang de Olympische 
Spelen plaats. In de Morea, zoals de middeleeuwse 
naam van de Peloponnesus luidde, bouwden de 
Franken, de Venetianen en de Turken hun machtige  
burchten. Later begon in deze streek de Griekse 
Vrijheidsoorlog en werd Nafplio de eerste hoofd-
stad van het vrije Hellas. De rondreis over dit 
schiereiland voert langs alle highlights, maar doet 
ook minder bekende locaties aan die boeien door 
de sfeer van de plek en de verhalen die eraan ver-
bonden zijn. 

 www.labrysreizen.nl 
 

 Van 01.10 tot 06.10.2019 
 It’s all Greek to me: literatuur en cultuur in het 

mooie West-Griekenland 
 Labrys Reizen 
 Tijdens deze reis kunnen herinneringen worden op-

gehaald aan de grote Griekse schrijvers Homerus, 
Herodotus, Plato en de tragedieschrijvers. Op ver-
schillende avonden wordt aandacht aan hun wer-
ken besteed. Dit alles in combinatie met een  uitge-
breide, rijk geschakeerde rondreis in West-Grieken-
land met bezoeken aan archeologische sites, inte-
ressante musea met oude, maar ook interessante 
moderne kunst, karakteristieke dorpjes, fraaie na-
tuur en Byzantijnse kloosters en kerken. 

 www.labrysreizen.nl 

 
 Van 15.10 tot 24.10.2019 
 Met Herodotus op pad door Griekenland 
 Labrys Reizen 
 Herodotus is terecht befaamd geworden vanwege 

zijn onpartijdigheid en zijn onbevooroordeelde 
beschrijving van de lotgevallen en de zeden van 
vreemde volkeren. Toch blijkt uit tal van plaatsen in 
zijn Historiën dat hij maar wat trots was op zijn 
Griekse afstamming. Dankzij deze ‘vader der ge-
schiedschrijving’ zijn we tot in de details op de 
hoogte van het wel en wee van de belangrijkste 
Griekse steden van de oudheid. Het loont dus de 
moeite om aan de hand van zijn grootse geschied-
werk tal van plaatsen in Griekenland te bezoeken 
waaraan Herodotus uitvoerige aandacht heeft be-
steed. Men doorkruist het land van Sparta tot Arte-
mision. 

 www.labrysreizen.nl 

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

Amsterdam. 
 opmaat.labrysreizen.nl/informatie-voor-docenten/ 

185-reizendoordeoudheid 

 
 01.09.2020 
 Naar het Macedonië van Alexander de Grote 
 AVRA 
 De focus van de reis ligt op de Macedonisch-Ro-

meinse periode, maar de interessante Byzantijnse 
en Ottomaanse sites worden onderweg niet links 
gelaten. 

 dirk.vereycken@gmail.com 

Evenementen 
 

 
 07.09 en 08.09.2019 
 Brood en spelen 
 Archeocentrum, Velzeke 
 In het openluchtpark slaat een Romeins legioen  

zijn tenten op. Men leert er hun wapens  kennen en 
raakt vertrouwd met tactiek en verdediging. Gladi-

atoren bekampen elkaar in stevige duels. Men kan 
deelnemen aan de volksspelen van de Vikingen. Er 
wordt brood in de oven gebakken. De met hout ge-
stookte glasoven wordt opnieuw het trefpunt voor 
een internationaal team van glasblazers. 

 www.pam-ov.be 
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 05.10 en 06.10.2019 
 14e Gallo-Romeins weekend: Tempus fugit 
 Viroviacum 
 Recreatiedomein De Balokken, Wervik 
 Optredens van Gallische Hoeve, Deuoxtonion, 

Arduenna Teuta, Celtae Comatae, Legia, Legio XI, 
Desmmumhnach, Fectio, Herculiani Iuniores, Cir-
cum Artem Musicae, Historia Musicae, Foederati, 
Spartiates, Odalar, Toxandria Francorum. Verder 
nog Gallische en Romeinse hapjes, verkoopstand-
jes met Keltische en Romeinse juwelen, lederwa-
ren, infostand druïden ... 

 www.galloromeinsweekend.be 

 
BUITENLAND 

 
 Tot 16.09.2019 
 Romeinenwerkplaats 
 Museum Het Valkhof, Nijmegen (NL) 
 Men kan een boog leren bouwen zonder cement, 

met een katapult schieten of de architect worden 
van zijn eigen Romeinse stad. Men ontdekt de tech-
nische snufjes van de Romeinen en hoe men die 
vandaag nog steeds gebruikt. Vanaf 4 jaar. 

 www.museumhetvalkhof.nl 
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Bijdragen voor Prora zijn steeds welkom. Ze moeten aan de redactie worden bezorgd per e-mail (prora@vlot-vzw.be) in de vorm van één 
Word-document als bijlage. Om de verwerking van een ingezonden bijdrage te vereenvoudigen en problemen zo veel mogelijk te vermijden, 
vragen we om de opmaak van de pagina en van de tekst zo eenvoudig mogelijk te houden. 

Iedere auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn eigen bijdrage en voor alle eventuele gevolgen van publicatie. Door de inzending 
van een bijdrage verklaart de auteur dat zijn artikel het resultaat is van zijn eigen intellectuele arbeid en dat het op geen enkele manier de 
auteursrechten van derden schendt. De redactie behoudt zich het recht voor een ingezonden bijdrage al dan niet te publiceren, waar nodig 
aan te passen (in samenspraak met de auteur) en fouten in de spelling, taal, stijl en/of interpunctie te corrigeren. Publicatie van een artikel 
houdt niet noodzakelijk in dat de VLOT akkoord gaat met de inhoud, het standpunt en/of de strekking van de auteur en/of het artikel. 

De volledige redactionele richtlijnen staan op onze website: www.vlot-vzw.be/prora. 

Bijdragen voor het volgende nummer van Prora moeten de redactie ten laatste bereiken op 31 oktober 2019. 
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