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COLOFON 
 

 
 
 
Prora is het driemaandelijks tijdschrift van de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen (VLOT vzw), 
de enige netoverschrijdende vereniging voor leerkrachten Latijn en Grieks in Vlaanderen, die zich 
sinds 1996 inzet voor het onderwijs in de klassieke talen. Het is haar doel de belangstelling voor de 
klassieke talen en cultuur te bevorderen, de kwaliteit van het onderwijs in de klassieke talen te ver-
beteren, de leerkrachten klassieke talen concrete ondersteuning te bieden en de belangen van de 
leerkrachten klassieke talen te behartigen. 
 
Zetel van de vereniging 

VLOT vzw, p.a. Joeri Facq 
Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren 
info@vlot-vzw.be | tel. 09 279 24 36 
 
Internet 

www.vlot-vzw.be 
www.facebook.com/vlot.vzw 
 
Raad van bestuur 

Kris Doffemont, voorzitter 
Dimi Van Hoof, ondervoorzitter 
Kathleen Schepens, secretaris 
Joeri Facq, penningmeester 
Roselien Maddens, bestuurder 
Anne Vermylen, bestuurder 
Franciska Wildenboer, bestuurder 
 
Lidmaatschap 

Tarieven per kalenderjaar: 
• individuele leden: € 17,50 
• onderwijsinstellingen: € 25,00 
• studenten: € 10,00 
• buitenlandse leden: € 20,00 
• steunende leden: € 30,00 

Rekening: BE29 0689 0464 5164 (GKCCBEBB). 

Een jaarabonnement op Prora (4 nummers) is 
inbegrepen in het lidmaatschap. 

Het lidmaatschap wordt automatisch met een 
jaar verlengd indien het ten laatste op 31 de-
cember van het lopende jaar niet wordt opge-
zegd (per e-mail naar leden@vlot-vzw.be). 

 Ledenadministratie 

Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren 
leden@vlot-vzw.be | tel. 09 279 24 36 

Leden kunnen een wijziging van hun persoon-
lijke gegevens melden per e-mail of via de web-
site www.vlot-vzw.be/gegevens. 
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REDACTIONEEL 
 

 
 
 
Het nascholingsaanbod was dit najaar ruimer 
dan andere jaren. De Euroclassica-conferentie, 
uiteraard veel meer dan een nascholing, vond 
al plaats in de late zomer, en bij de start van 
het schooljaar werd in alle netten en regio’s 
toegelicht hoe de nieuwe leerplannen voor de 
eerste graad en allerlei andere aspecten van de 
onderwijsvernieuwing geïmplementeerd kun-
nen worden. Toch vonden heel wat collega’s 
de weg naar onze netwerkdag. Naast de over-
wegend positieve feedback bleken vooral de 
korte tijd en de vrijblijvendheid van de sessies 
minpunten. De opmerkingen daarover in het 
evaluatieformulier bewijzen echter meteen 
hoe zinvol en nodig dergelijke overlegmomen-
ten zijn. Een model met twee sessies per on-
derwerp, waarbij een overlegmoment wordt 
gevolgd door een echte workshop waarin ma-
teriaal gecreëerd wordt, komt wellicht meer 
tegemoet aan de noden. Sommige deelnemers 
meldden dat hun vraag niet beantwoord werd. 
Het voordeel van een overlegmoment is dat ie-
dereen met voldoende assertiviteit zijn speci-
fiek probleem kan aankaarten. Dat een aanwe-
zige specialist dat probleem ook kan oplossen, 
is helaas geen garantie, maar dat is ook op an-
dere nascholingen wellicht niet het geval. Ver-
der bleken de onderwerpen op zich – o.a. on-
derzoekscompetentie, zelfstandige lectuur, ac-
tiverende werkvormen – wel goed gekozen. 
 
Wie nóg wil leren, met of zonder leerlingen er-
bij, kan bv. tot april terecht in het Gallo-Ro-
meins Museum in Tongeren, waar in het kader 
van Europalia Arts Festival Romania de ten-
toonstelling Dacia Felix loopt. In deze Prora 
vind je een bijdrage over de tentoonstelling, in 
de vorm van een beschrijvend overzicht, zaal 
per zaal, dat wellicht van pas komt bij de voor-
bereiding van een bezoek met leerlingen. Met 
de tips voor opdrachten, een uitgewerkte op-
dracht voor de tweede graad en extra foto’s 
(allemaal te vinden op de VLOT-website) kun je 
meteen aan de slag. 

Op de jongste Euroclassica-conferentie spra-
ken leerkrachten Ellen Van Neyghem en Lara 
Goris over hun ervaring met levend Latijn in de 
klas. De VLOT kreeg al enkele vragen naar ma-
teriaal en een standpunt hierover. Daarom ne-
men we met plezier een tekst op van Ellen Van 
Neyghem. 
 
Verder kondigen we in dit nummer de jaarlijkse 
algemene vergadering van de VLOT aan, 
waarop traditioneel alle leden worden uitge-
nodigd, en roepen we op tot de betaling van 
het lidgeld. We stellen het zeer op prijs dat je 
de betaling van het lidgeld niet uitstelt. 
 
Het succes van de folder, waarvan dit jaar meer 
dan 10 000 exemplaren werden besteld door 
zo’n 60 scholen, de nascholingen, het grote 
aantal leden (zo’n 350) wijzen erop dat de 
VLOT belangrijk werk verricht. De vereniging 
heeft echter dringend nieuwe bestuurders no-
dig, want anders komt het voortbestaan in het 
het gedrang. Van de huidige bestuurders kan 
immers niet verwacht worden dat zij hun op-
dracht levenslang vervullen. Bovendien moet 
een vereniging haar werking in vraag durven 
stellen, en een nieuwe bestuurder kan met zijn 
of haar frisse blik en kritische inbreng de koers 
van de vereniging helpen bijstellen om de wer-
king zo zinvol mogelijk te houden. Een nieuwe 
bestuurder kan een nieuw netwerk meebren-
gen, dat de inhoudelijke invulling van Prora of 
de nascholingen een interessante impuls kan 
geven. Het bestuur van de VLOT is geen select 
clubje supergekwalificeerde geleerden. Wie 
een hart heeft voor het onderwijs in de klas-
sieke talen, enkele ideeën over hoe de VLOT 
moet werken en – toegegeven – hiervoor wat 
vrije tijd veil heeft, is zeer welkom. Geïnteres-
seerden kunnen zich melden met een mailtje 
aan de VLOT. 
 
Kris Doffemont 
Voorzitter 
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VERENIGING 
 

 
 
 

Betaling van het lidgeld 
 

 
 
2019 loopt stilaan ten einde, wat betekent dat 
ook je lidmaatschap van de VLOT aan hernieu-
wing toe is. Normaal bestaat onze oproep om 
het lidgeld te betalen uit een korte medede-
ling, maar deze keer is die wat langer. 
 
Het lidgeld van onze vereniging bedraagt € 15 
sinds ... 1999. Het is dus al 20 jaar lang niet 
meer aangepast, maar de kosten zijn in die-
zelfde periode sterk gestegen. Om je een idee 
te geven: alleen al de laatste 10 jaar werd het 
drukwerk van Prora zo’n 90 % duurder, terwijl 
ons ledenaantal (en dus onze inkomsten) on-
geveer gelijk bleef. Verenigingen werden de 
voorbije jaren ook verplicht om zich te verze-
keren en een wettelijk vastgelegde kilometer-
vergoeding te betalen aan de bestuurders. 
Daarnaast zorgden we voor een verdere pro-
fessionalisering van onze vereniging door een 
moderne huisstijl, een in kleur gedrukte kaft 
van Prora, gepersonaliseerde mapjes, notitie-
blokken en balpennen, een promotiefolder 
voor Latijn enz. Al die zaken dragen bij aan de 
werking en uitstraling van onze vereniging, 
maar hebben uiteraard hun prijs. 

Omdat we ook in de toekomst onze vereniging 
financieel gezond willen houden, kunnen we 
niet anders dan het lidgeld te verhogen. Een 
volledig overzicht van de nieuwe tarieven vind 
je in de tabel hieronder. Als vanouds omvat het 
lidmaatschap tevens een jaarabonnement (4 
nummers) op ons tijdschrift Prora. 
 
We willen je hierbij vriendelijk vragen om je lid-
geld voor 2020 over te schrijven op rekening 
BE29 0689 0464 5164 van VLOT vzw met als 
mededeling ‘Lidgeld 2020’ en je naam. Je be-
spaart ons veel tijdrovend werk (en kosten van 
herinneringsbrieven) door je lidgeld te betalen 
voor 1 februari 2020. 
 
De VLOT is de enige vereniging in Vlaanderen 
die zich inzet voor het onderwijs in de klassieke 
talen en die leerkrachten Latijn en Grieks con-
crete ondersteuning wil bieden. We twijfelen 
er dan ook niet aan dat je overtuigd bent van 
het belang van een vereniging als de VLOT en 
dat je, al was het alleen uit solidariteit met je 
collega-classici, lid wilt blijven. Alvast onze har-
telijke dank voor je blijvende steun! 

 

SOORT LIDMAATSCHAP TARIEF 

NIEUWE LEDEN IN DE LOOP VAN HET JAAR 

01.12 - 28.02 01.03 - 31.05 01.06 - 31.08 01.09 - 30.11 

individuele leden € 17,50 € 17,50 € 14,00 € 10,50 € 17,50 

onderwijsinstellingen € 25,00 € 25,00 € 20,00 € 15,00 € 25,00 

studenten € 10,00 € 10,00 € 8,00 € 6,00 € 10,00 

buitenlandse leden € 20,00 € 20,00 € 16,00 € 12,00 € 20,00 

steunende leden € 30,00 € 30,00 € 24,00 € 18,00 € 30,00 

 
Een gedetailleerd overzicht van alle lidmaatschapsvoorwaarden vind je op onze website: 

www.vlot-vzw.be/vereniging/lidmaatschap 
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Algemene vergadering 
 

 
 
De VLOT organiseert op zaterdag 18 januari 
2020 haar jaarlijkse algemene vergadering. 
Naast de traditionele agendapunten als het in-
houdelijk en financieel jaarverslag en de goed-
keuring van de financiën en de begroting moet 
er deze keer ook een nieuwe raad van bestuur 
worden benoemd en moeten de statuten wor-
den aangepast. Uiteraard willen we ook tijd 
maken om te luisteren naar de opmerkingen 
en suggesties van onze leden, die we hierbij 
van harte uitnodigen. 
 
Voor de raad van bestuur zijn we altijd op zoek 
naar energieke en enthousiaste collega’s (uit 
alle onderwijsnetten) die zich geroepen voelen 
om de fijne ploeg die het bestuur van de VLOT 
voor zijn rekening neemt te versterken. Kandi-
daten kunnen zich melden op het e-mailadres 
info@vlot-vzw.be. 

 
Programma 
 

10.00 uur: onthaal met een drankje 

10.30 uur: algemene vergadering: 

• inhoudelijk jaarverslag 2019 
• financieel jaarverslag 2019 

• goedkeuring van de jaarreke-
ning 2019 en kwijting aan de be-
stuurders 

• goedkeuring van de begroting 
2020 

• verkiezing van de raad van be-
stuur 

• wijziging van de statuten (zie 
www.vlot-vzw.be/vergadering) 

• gedachtewisseling over het be-
leid van de vereniging 

11.30 uur: aperitief aangeboden door de VLOT 

12.00 uur: gezamenlijke maaltijd (facultatief – 
op eigen kosten – te reserveren) 

 

Praktische informatie 
 

Datum:  zaterdag 18 januari 2020 van 
10.30 tot 12.00 uur 

Locatie:  De Postiljon, Markt 14, 9160 Lo-
keren 

Kostprijs: gratis (behalve eventueel de 
maaltijd) 

Inschrijving: verplicht en uitsluitend via 
www.vlot-vzw.be/vergadering 

 
 

BELANGRIJKE OPMERKING 

Voor een statutenwijziging moeten volgens de wet ten minste twee derde van de leden op de 
algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dat quorum op de vergade-
ring van 18 januari 2020 niet wordt gehaald, zal er een nieuwe algemene vergadering plaats-
vinden op zaterdag 15 februari 2020 op dezelfde locatie met de statutenwijziging als enige 
agendapunt. Die tweede vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten, ongeacht het aan-
tal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
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DIDACTIEK 
 

 
 
 

Loquimur quo melius legamus. 
Ørbergs Familia Romana: één schooljaar verder 

 

Ellen Van Neyghem 
 
 
Net zoals de meeste leerkrachten onder ons 
vind ik Latijn een dankbaar vak. Het gaat verder 
dan de taal van de Romeinen alleen. Het valt 
namelijk niet los te koppelen van hun evolue-
rende maatschappij en hun rijke cultuur er-
rond, doorspekt met de nodige intriges en 
spanningen. 
 
De laatste jaren merk ik echter dat wij, leer-
krachten Latijn, ons meer en meer moeten ver-
antwoorden over het nut van het vak in het on-
derwijslandschap. Dit is een topic dat al meer-
maals door ervaringsdeskundigen uitvoerig is 
beantwoord. Ik laat deze dans dan ook aan mij 
voorbijgaan. Maar deze kritische vraag heeft 
zeker een rol gespeeld in mijn zoektocht naar 
‘Hoe kan het anders, Latijn geven?’. 
 
Wat me ook meer en meer opviel in mijn toch 
nog wel prille carrière – ik gun mezelf dit nog 
te zeggen – is dat Latijn leren nog te vaak een 
strijd is. Hoe vaak moeten de leerlingen de 
woordenschatlijstjes herhalen, om dan toch 
niet tot de betekenis te komen bij het doorne-
men van een al dan niet geziene tekst? Hoe 
vaak zitten de leerlingen vast bij grammaticale 
verschijnselen, waardoor ze blokkeren om ver-
der te lezen? Hoe vaak gokken ze wat de verta-
ling is, door een samenraapsel van gekende 
woorden bij elkaar te nemen en ze willekeurig 
op een hoop te smijten? Hoe vaak komen er 
oubollige en bijna onbegrijpelijke zinnen te-
voorschijn bij het vertalen van onze klassieke 
auteurs? Ik denk dat deze vragen voor heel wat 
collega’s bekend in de oren klinken. Hoe kan 
het dat een taal, die eeuwenlang dé voertaal 
van een machtig rijk, hét centrum van culturele 

bloei, is geweest, nu in onze tijd zo onhandel-
baar en onbegrijpelijk voor ons is geworden? 
 
Deze vragen hielden me bezig in mijn zoek-
tocht naar het antwoord op de vraag: ‘Hoe kan 
het anders?’. Ik heb allerlei methoden uitge-
probeerd: Ars Legendi, Pegasus, een eigen cur-
sus, maar steeds bleef ik botsen op dezelfde 
pijnpunten of kwamen er andere hindernissen 
bovendrijven. 
 
Mijn aandacht werd getrokken toen ik op een 
nascholing Casper Porton ontmoette. Hij gaf 
een korte introductie over de methode die 
Hans Ørberg zovele jaren geleden heeft ont-
wikkeld. Het boek Lingua Latina per se illu-
strata was zijn stokpaardje. Ik besloot me meer 
in deze voor mij ongekende methode te ver-
diepen. Nog een paar nascholingen en twee in-
tense zomerscholen – onder leiding van de ge-
passioneerde Casper Porton en Roberto Car-
fagni – later besloot ik in het schooljaar 2018-
2019 de stap te wagen en Latijn te geven vol-
gens deze Ørbergmethode, met behulp van 
het boek Lingua Latina per se illustrata. Pars 
prima: familia Romana. Ook een collega uit 
Ronse sprong dat schooljaar mee op de trein. 
Dit schooljaar mochten we nog een andere col-
lega uit Overijse verwelkomen. De kriebels ver-
spreiden zich, want er zijn ook al heel wat col-
lega’s die niet dit boek, maar wel de methode 
erachter toepassen in hun lessen. 
 
Vooraleer ik verder ga, wil ik even verduidelij-
ken dat ik mezelf niet capabel genoeg vind om 
de methode van Hans Ørberg in detail uit te 
leggen. Er zijn ook zoveel aspecten met elkaar 
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verbonden, zoals de visie op taalverwerving 
van Stephen Krashen, TPR (Total Physical Res-
ponse), Story Telling enz. dat ik er zeker een 
paar zou vergeten. Het is niet zomaar een an-
dere werkvorm of het gebruik van een ander 
boek; het omvat een heel ander concept van 
lesgeven. Mijn bedoeling is om de ervaringen 
met jullie te delen die mijn twee collega’s en ik 
de voorbije maanden hebben gehad. 
 
De methode wil op een zo natuurlijk mogelijke 
manier de taal verwerven, zoals een moeder-
taal wordt verworven. De leerkracht activeert 
het Latijn bij de leerlingen door het zelf te spre-
ken en te schrijven. Daarbij oefenen de leer-
lingen hun lees- en luistervaardigheden. Er 
wordt niet verwacht dat de leerlingen zelf het 
Latijn actief gaan gebruiken, maar wij hebben 
–  tot onze grote verbazing – ondervonden dat 
heel wat leerlingen het zelf wíllen spreken en 
schrijven. 

 

 
 

(bron: www.tprsplatform.nl) 

 
Het hoofddoel is het leesplezier verhogen. Het 
boek zelf is volledig in het Latijn geschreven, 
Latine tantum: de teksten, de extra uitleg bij de 
woordenschat en zelfs de grammatica. Maar 
het boek is zodanig logisch opgebouwd in ni-
veaustapjes dat het Latijn erg leesbaar is. 
 
Belangrijk is dat er veel begrijpelijke en her-
haaldelijke input gegeven wordt, zodat de taal 
niet gestudeerd, maar verworven wordt. De fo-
cus ligt vooral op de woordenschat. Er wordt 
zeker ook grammatica aangebracht, maar op 
een heel inductieve manier en pas na het door-
nemen van de tekst. Een hele tekst wordt dus 

eigenlijk zonder grammaticale kennis gelezen. 
Pas nadien wordt die toegelicht, helemaal in 
het Latijn. Zonder grammaticale kennis, maar 
met een grote basis van woordenschat kan de 
leerling een groot deel tot bijna alles van de 
tekst begrijpen. Zonder woordenschat, maar 
met een grondige grammaticakennis sta je ner-
gens. 
 
Toch is het geen immersie in het Latijn. Wij pra-
ten ook nog heel wat Nederlands in onze les-
sen. Het aanbrengen en het doorlopen van de 
tekst doen we bijna volledig in het Latijn. We 
maken gebruik van beeldmateriaal en fysieke 
uitbeeldingen en we gebruiken gemakkelijkere 
verwoordingen die ze al kennen. We checken 
altijd of de leerlingen het wel correct begrepen 
hebben. Het Nederlands wordt dus zeker niet 
verbannen, maar dient ter controle. Onze leu-
ze luidt: Loquimur ut melius legamus (we spre-
ken Latijn om het beter te lezen). 
 
Ik kan dit zo goed mogelijk proberen te be-
schrijven, maar om de methode ten volle te 
kunnen ervaren, is het noodzakelijk dat je eens 
naar een nascholing daarover gaat of een lesje 
op z’n Ørbergs komt volgen. Altijd welkom: 
onze deuren staan open! 

 

Wat zijn onze ervaringen?  
 
Het eerste schooljaar verliep redelijk vlotjes. 
We botsten wel op een aantal onzekerheden 
en hindernissen – Is ons Latijn goed genoeg om 
het te spreken? Hoe bouwen we op? Welk ex-
tra materiaal voorzien we? Waar zullen de 
leerlingen op vastlopen? – maar we waren aan-
genaam verrast over de uitkomst, die niet lang 
op zich liet wachten. 
 
De leerlingen hebben veel minder moeite om 
de woordenschat bij te houden en ze geven 
zelf aan dat ze amper moeten studeren. Ze 
hebben de woordenschat gewoon zo vaak ge-
zien, gehoord én actief gebruikt dat die ver-
worven is. De kennis van de woordenschat zit 
zoveel dieper, zonder dat ze die vanbuiten 
moeten blokken. 
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De leerlingen hebben ook geen angst om grote 
hoeveelheden ongeziene tekst te lezen, want 
per les kunnen we met gemak 20 à 30 regels 
doorlopen. Ik herinner me nog goed hoe hard 
mijn vroegere leerlingen hun best moesten 
doen om een 10-tal regels te kunnen vertalen. 
Na heel wat gepuf kwamen we dan eindelijk 
tot een redelijke vertaling, waarvan de inhoud 
niet altijd begrepen werd ... 
 
De toetsen die wij hen geven, bevatten alle-
maal ongeziene teksten, weliswaar met de-
zelfde woordenschat en grammatica als we in 
de klas gezien hebben, maar in een nieuw ver-
haal gegoten. Zo vermijd je papegaaienwerk en 
kunnen ze de tekst niet vanbuiten leren. Wan-
neer ik de toetstekst voorlees, merk ik dat een 
groot deel van de leerlingen de inhoud al be-
grijpt. Ze moeten niet meer puzzelen tussen 
woorden die ze niet begrijpen of grammatica 
die het complexer maakt voor hen. Ze lezen 
het op een natuurlijke manier, net zoals Ro-
meinse kinderen dit zouden doen. Na het 
(voor)lezen krijgen ze gevarieerde vragen over 
de inhoud (ja/nee, open vragen, markeren ...), 
over de woordenschat in de context en over de 
toepassing van de grammatica. Ze moeten ook 
een klein stukje vertalen, maar dat blijkt nog 
het moeilijkst. Een vertaling maken van het La-
tijn naar onze moderne taal – en dan nog eens 
op een vlotte manier – is dan ook niet eenvou-
dig. Maar het begrijpen van de tekst – wat een 
belangrijke doelstelling is van onze leerplan-
nen – staat centraal. De scores liggen erg hoog, 
gemiddeld wel 80-85 procent, en voor een on-
geziene tekst is dat best knap. 
 
Het lezen voelt voor de leerlingen natuurlijker 
aan, alsof ze de tekst in een moderne vreemde 
taal zouden lezen. Dat verhoogt het enthousi-
asme over het vak en zorgt dus voor een gro-
tere instroom latinisten. 
 
Aangezien we nog maar net gestart zijn met 
deze methode, hebben we nog geen zicht op 
lange termijn. Over de kennis van de woorden-
schat zijn we zeker dat de basis zonder pro-
bleem behaald zal worden. Over de gramma-
tica durven we nog geen uitspraken te doen. 

Onze leerlingen komen snel in contact met alle 
naamvallen en hun gebruik. Ook voorzetsels 
komen snel aan bod. De volledige vervoeging 
van de werkwoorden laat echter lang op zich 
wachten. Pas in capitulum 15 komen die terug, 
maar ook dat is natuurlijke taal: kinderen die 
leren spreken, doen dat heel lang in de derde 
persoon. Niets belet ons echter om dat al vroe-
ger aan te bieden in de klas met behulp van ex-
tra materiaal. 
 
Er is al heel wat didactisch materiaal beschik-
baar, zoals leuke PowerPoints die het lezen van 
de teksten ondersteunen, en een groot aantal 
activerende oefeningen, zowel digitaal als op 
papier. Ook is er heel wat extra leesmateriaal 
voorhanden, dat mooi aansluit bij de verhaal-
lijn van het boek zelf. Er is ook nog wat materi-
aal op komst van Addisco, de officiële uitgever 
in de Lage Landen (www.addisco.nl). 
 
Mijn collega’s en ik hebben daar bovenop nog 
toetsen, taken, studiewijzers, liedjesteksten en 
cultuuritems ontwikkeld. Een paar documen-
ten die wij hebben gemaakt, kunnen we zeker 
met de geïnteresseerden delen. Het didactisch 
materiaal dat gemaakt is door Addisco, is au-
teursrechtelijk beschermd en kunnen we niet 
prijsgeven. 
 
Ook het internet is een bron van inspiratie. Er 
bestaan heel wat Facebookgroepen van over 
de hele wereld, opgestart door sympathisan-
ten van actief Latijn, zoals Latin Teacher Idea 
Exchange, Lingua Latina Per Se Illustrata, Oer-
berg Lingua Latina Group enz. Zij delen graag 
materiaal uit. Eveneens zijn er filmpjes ter be-
schikking als didactische ondersteuning, zoals 
Scorpio Martianus op YouTube of Magister 
Craft. Er is meer dan je zou denken. 
 
Mijn collega’s en ik verkondigen niet dat we dé 
methode gevonden hebben, maar we merken 
dat heel wat hindernissen wel verdwenen zijn. 
Het heeft een hele aanpassing gevraagd in ons 
lesgeven, want het is niet zomaar hier en daar 
iets veranderen of iets toevoegen. Het is een 
andere visie over het overbrengen van de taal. 
Wij gebruiken Latijn op een actieve manier in 
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de les, zodat onze leerlingen het Latijn kunnen 
horen, lezen en proeven. Op die manier lijkt 
het Latijn geen vreemde en vergeten taal voor 
hen, maar leeft het. Ze krijgen de tools om er 
zelfs mee te spelen. 
 
Er komt wel wat bij kijken, maar we zouden het 
nooit meer anders willen. Het enthousiasme 
van de leerlingen en hun vooruitgang zijn onze 
drijfveer. Uiteindelijk draait het om het hoofd- 

doel: het leesplezier verhogen, zowel bij de 
leerlingen als bij ons, om zo authentieke tek-
sten gemakkelijker en beter naar vorm en in-
houd te begrijpen. 

 
Mihi nomen est Ellen Van Neyghem. Paene tri-
ginta annos nata sum. Sum magistra linguae La-
tinae in schola cui nomen est Stedelijk Lyceum 
Durlet. Schola Antverpiae est. Non habito in urbe 
Antverpia, sed in oppido cui nomen est Alostum. 

 
 
 

Dacia Felix. Het roemrijke verleden van Roemenië 
 

Kris Doffemont 
 
 
In het Gallo-Romeins Museum van Tongeren loopt, in het kader van Europalia Arts Festival Romania, 
momenteel een tentoonstelling over het Romeinse en pre-Romeinse verleden van Roemenië. Deze 
tekst geeft een overzicht van wat er op de expositie getoond wordt en is hopelijk een goede inleiding 
voor wie met de klas een bezoek brengt. Centraal in de tentoonstelling staat het idee van Roemenië 
als een kruispunt van culturen, een aspect dat wellicht niet toevallig wordt benadrukt in een tijd 
waarin migratie en multiculturaliteit het politiek debat beheersen. 

 
De Romeinen (106-271 n.C.) 
 

Dacia, het huidige West-Roemenië, was de 
enige Romeinse provincie die zich ten noorden 
van de Donau bevond. Het Dacische koninkrijk 
werd in 106 n.C. door Trajanus toegevoegd aan 
het Romeinse Rijk. Het gebied was voor de Ro-
meinen economisch belangrijk voor het aan-
wezige goud en zout. Door zijn ligging was het 
echter bijzonder kwetsbaar en in 271 n.C. werd 
Dacia opgegeven. De tentoonstelling Dacia Fe-
lix (‘welvarend Dacia’) belicht echter niet al-
leen de geschiedenis van het voormalige Dacia, 
maar ook van het al eerder veroverde, ooste-
lijke deel van Roemenië dat grenst aan de 
Zwarte Zee, de Romeinse provincie Moesia In-
ferior, die tot de 7e eeuw deel uitmaakte van 
het Romeinse Rijk. Bovendien wordt van deze 
twee gebieden, die grotendeels overeenko-
men met het huidige Roemenië, niet alleen de 
Romeinse periode belicht. De tentoonstelling 
is een reis achteruit in de tijd: ze start met de 

Romeinen en belicht daarna, in omgekeerde 
chronologische volgorde, de aanwezigheid van 
de Daciërs, de Geten, de Grieken, de Scythen 
en de Kelten. 

 
Het eerste Grieks duikt echter al op in het be-
gin van de tentoonstelling, dat gewijd is aan de 
Romeinse bezetting: het grafmonument van 
Kallistos uit Tomis bevat een Griekse tekst. To-
mis was immers een Griekse kolonie in Moesia 
Inferior. Na de verovering door de Romeinen 
werden de Grieken geromaniseerd, maar ze 
behielden hun taal. Van die romanisering ge-
tuigt het reliëf op de grafstele: de overleden 
Kallistos ligt, samen met zijn vrouw en dochter, 
op zeer Romeinse wijze aan op een feestmaal, 
waar ze bediend worden door (klein afgebeel-
de) slaven. In het opschrift is te lezen dat zijn 
vrouw, die de grafsteen samen met haar doch-
ter oprichtte ter ere van hun man en vader, de 
naam Marcia droeg en de dochter was van 
Marcus, een Romein dus. 
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ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΜΙΔΑ ΕΤΩΝ ΛΕ ΧΑΙΡΕ 
ΤΩ ΙΔΙΩ ΑΝΔΡΙ ΜΑΡΚΙΑ ΜΑΡΚΟΥ ΜΕΤΑΤΗΣ 

ΘΥΓΑΤΡΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ΕΥΝΟΙΑ ΧΑΡΙΝ 
ΑΝΕΘΗΚΕΝ ΤΩ ΑΝΔΡΙ ΚΑΙ ΗΘΥΓΑΤΗΡ ΤΩ ΠΑΤΡΙ 

‘Kallistos, (zoon) van Midas, 35 jaar, gegroet. Voor haar 
eigen man heeft Marcia, (dochter) van Marcus, samen 
met haar dochter Kalliste uit liefde (deze steen) opge-
richt voor haar man en de dochter voor haar vader.’ 

 
Romeinse en door Rome verspreide goden en 
religieuze gebruiken (het offeren van votief-
plaatjes, de verering van Mithras) werden door 
de plaatselijke bevolking niet alleen overgeno-
men, maar ook daar vond er een vermenging 
plaats met de eigen religie. Een reliëf beeldt 
Apollo af, herkenbaar aan zijn lier, maar in een 
militaire uitrusting en te paard. Apollo werd 
hier versmolten met een Dacische ruitergod 
met wie hij blijkbaar een aantal kenmerken 
deelde. 

 
(rechtsboven) Mithras doodt de stier (beeldengroep 

afkomstig uit de Dacische hoofdstad Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa). De Mithrascultus, afkomstig uit Perzië, 
werd door Romeinse handelaren en soldaten verspreid 

over het hele Romeinse Rijk. Ook in Tienen werd een 
Mithrasheiligdom opgegraven. 

 

 
(hieronder) Een voorbeeld van syncretisme: 

Apollo versmolten met een Dacische ruitergod. 

 

 
Voor de romanisering zorgde de ‘integratiema-
chine’ van de Romeinse legioenen. De soldaten 
in die legioenen waren overigens niet noodza-
kelijk etnische Romeinen – wat strikt genomen 
niet bestaat: de eerste Romeinen stamden al af 
van migranten. Daarvan getuigt het militaire 
diploma van Marcus Ulpius Novanto, die af-
komstig was uit het Britse Leicester. Novanto 
kreeg voor zijn verdiensten het Romeinse bur-
gerrecht, en daarmee de naam van zijn patro-
nus, de keizer (Marcus Ulpius) voor hij af-
zwaaide. 
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PIE ET FIDELITER EXPEDITIONE DACICA FVNCTIS ANTE / 
EMERITA STIPENDIA CIVITATEM ROMANAM DEDIT / 
A(NTE) D(IEM) III IDVS AVG(VSTAS) / DARNITHITHI / 

L(VCIO) M(INICIO) NATALE / Q(VINTO) SILVANO 
GRANIANO / CO(N)S(VLIBUS) / PEDITI / M(ARCO) VLPIO 

ADCOBRVATI F(ILIO) NOVANTICO(NI) RATIS (r. 10-19) 

‘Aan degenen die de Dacische expeditie trouw en 
plichtsbewust volbracht hebben, heeft hij het 

Romeinse burgerrecht gegeven vooraleer zij hun 
diensttijd volbracht hebben. Op de derde dag voor de 

iden van Augustus, te Darnithethis, tijdens het 
consulaat van Lucius Minicius Natalis en Quintus 

Silvanus Granianus. Aan infanterist Marcus Ulpius 
Novantico, zoon van Adcobrovatus, uit Ratae.’ 

 
Zelfs met Tongeren is er een militaire link: niet 
lang na de stichting van Dacia worden de hulp-
troepen van het Ala I Tungrorum Frontoniana 
gevestigd in het militaire kamp van Arcobadara 
aan de noordgrens. In de tentoonstelling is een 
steen te zien met een inscriptie waarin deze 
soldaten keizer Caracalla huldigen. Ook Aelias 
Bolhas Bannaei, die als soldaat gelegerd werd 
in Dacia en zich er als veteraan definitief ves-
tigde, kwam van ver. Als Romeins burger pakt 
hij uit met zijn Syrische afkomst door de naam-
geving van zijn dochter, Aelia Thadmes Palmy-
ra. Zij overleed helaas reeds op 8-jarige leeftijd, 
zoals vermeld op de grafsteen die haar vader 
voor haar oprichtte. 
 

 

Opschrift van het Ala I Tungrorum Frontoniana 
ter ere van keizer Caracalla: 

IMP(ERATORI) CAES(ARI) MARCO / AUREL{L}IO 
ANTONINO / PIO FELICI AVG(USTO) PART(H)ICO / 
MAX(IMO) BRIT(ANNICO) MAX(IMO) PONT(IFICI) 

MAX(IMO) / TRIB(UNICIA) POT(ESTATE) XVI CO(N)S(VLI) 
IIII OPTIMO / MAXIMOQ(VE) PRINCIPI ALA I 

TVNG(RORUM) FRONT(ONIANA) / ANTONINIANA 
NVMINI EIVS SEMPER AC MERITO DEVOTA 

‘Voor opperbevelhebber Caesar Marcus Aurelius 
Antoninus, toegewijde en voorspoedige Augustus, 
zeer grote overwinnaar van de Parthen, zeer grote 

overwinnaar van de Brittanniërs, opperpriester, 
16 keer volkstribuun, 4 keer consul, zeer goede en 
zeer grote princeps, de 1e vleugel van de Tungri, 

genoemd Frontoniana en Antoniana, aan zijn 
goddelijke wet altijd en terecht toegewijd.’ 

 

 

Grafsteen van Aelia Thadmes Palmyra. 
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Tekst op de grafsteen van Aelia Thadmes Palmyra: 

D(IS) M(ANIBVS) / AEL(IA) THADMES PALMVRA / VIX(IT) 
AN(NOS) VIII SVRILLIO / VIX(IT) AN(NOS) XXV RVFINA 

VIX(IT) / AN(NOS) XX AEL(IVS) BOLHAS BAN/NAEI 
VET(ERANVS) EX N(VMERO) PALMVR(ENORUM) / ET 
AEL(IA) DOMESTICA CO/NIVX {A}EIUS POSVERANT / 

FILIAE PIENTISSIM(A)E ET DV/LC(ISSI)M(A)E ET LIBERTO 
ET M<I>N/<I>STERIIS B(ENE) M(ERENTIBVS) 

‘Aan de goddelijke schimmen. Aelia Thadmes Palmyra 
heeft 8 jaar geleefd. Surillio heeft 25 jaar geleefd. 

Rufina heeft 20 jaar geleefd. Aelius Bolhas, zoon van 
Bannae, veteraan van de Palmyreense troepen, en 

Aelia Domestica, zijn echtgenote, hebben (dit monu-
ment) opgericht voor hun zeer liefhebbende en zeer 

bevallige dochter en voor hun vrijgelatene en hun 
dienaars die het wel verdiend hebben.’ 

 
Een ander typisch fenomeen dat geïntrodu-
ceerd werd tijdens de Romeinse aanwezigheid 
waren de gladiatorenspelen. De grafsteen van 
Skirtos de Daciër vertelt in het Grieks dat deze 
retiarius na zes overwinningen het loodje leg-
de. De tekst werd niet onder, maar rond de af-
beelding uitgehouwen. 
 
 
 
 
 

(rechtsboven) Grafsteen van Skirtos de Daciër. 

Tekst: ‘Ik, Skirtos de Daciër, een vrij man, 
die zesmaal standhield en tegen de wil van het lot in 

gestorven ben, rust in Tomis met een graf als huis. 
Ik wens jullie een goede gezondheid.’ 

 
 
Verder bevat het Romeinse deel van deze ten-
toonstelling heel wat typisch Romeinse ge-
bruiksvoorwerpen: mantelspelden, juwelen, 
een strigilis en als voorbeeld van de geglobali-
seerde economie ook terra sigillata. Hier 
wordt een tweede link met Tongeren gelegd: 
voor in Romeins Roemenië een eigen produc-
tie werd opgestart, werd terra sigillata geïm-
porteerd uit Gallische productiecentra zoals 
Lezoux. De motieven op mallen die daar wer-
den opgegraven, treffen we aan op terra sigil-
lata gevonden in Tongeren én in Dacia. 
 
Aan het einde van dit onderdeel van de ten-
toonstelling is er uiteraard aandacht voor Tra-
janus, de veroveraar van Dacia. De getoonde 
buste van Trajanus is een onderdeel van een 
reusachtig beeld dat in Dacia stond opgesteld: 
de propagandamachine in werking. Een kop 
van een Daciër ernaast komt van een beeld van 
het forum van Trajanus. De Daciër oogt niet 
onderdanig maar trots: een respectvolle af-
beelding van een onderworpen volk moest de 
integratie bevorderen, niet uit mededogen, 
maar omdat het gunstig was voor de stabiliteit 
van het rijk. 
 

De Daciërs (ca. 150 v.C. - 106 n.C.) 
 
Na de Romeinen komen de andere volkeren 
aan de beurt, minder uitgebreid, eerst de Daci-
ers. De Daciërs waren een Thracisch volk. Ze 
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leefden vanaf ca. 150 v.C. in koninkrijken met 
versterkte steden. De Dacische maatschappij 
was sterk hiërarchisch opgebouwd, met aan 
het hoofd een politiek-religieuze leider, de ko-
ning. Onder Decebalus, die erin slaagde over 
alle Daciërs te heersen, werd het gebied ver-
overd door de Romeinen. 
 
Voor de komst van de Romeinen leefden de 
Daciërs echter niet geïsoleerd. Zo dronken ze 
als de Grieken: wijn uit Rhodos – dat bewijzen 
de stempels op getoonde amforen – of eigen 
productie, vervoerd in kopieën van Griekse 
amforen. De wijn werd gemengd, versneden 
en gezeefd tijdens symposia in Griekse stijl. Al-
les wat ze daarvoor gebruikten, kun je bekijken 
op de tentoonstelling: mengvat, zeef, scheple-
pel, aarden kopjes uit Griekenland, zilveren be-
kers uit Italië. Het zilverwerk werd ook door 
Dacische vaklui gefabriceerd, met motieven 
aangepast aan de lokale smaak. Hiervan ge-
tuigt de ‘schat van Sâncrăieni’ (Transsylvanië), 
waarvan een aantal zilveren bekers wordt ge-
toond. 
 
Ambachtslui, bv. juweliers, werden door de 
elite onder elkaar uitgewisseld en cadeau ge-
daan als een soort prestigeobject. Door Da-
cische of geïmmigreerde ambachtslui vervaar-
digde of geïmporteerde juwelen waren voor de 
Dacische elite een middel om uit te pakken met 
status en rijkdom. Heel wat juwelen hebben 
een typisch Griekse of Romeinse iconografie 
en uitzicht, zoals de halsketting met kralen in 
de vorm van amforen en de camee met een af-
beelding van Athena op een renwagen. Juwe-
len werden ook ritueel geofferd. Een geheel 
van 24 gouden spiraalvormige slangenarmban-
den met een gewicht van één kilo per stuk 
werd ritueel begraven in een Dacisch religieus 
centrum. 
 
Ook Griekse en Romeinse munten werden 
door de Daciërs gebruikt en gekopieerd, wat 
de aanwezigheid van diplomatieke en econo-
mische contacten bewijst. Aanvankelijk wer-
den de munten echter niet gebruikt om mee te 
betalen, maar wel als offer. Wat de betekenis 
was van het ritueel begraven van munten is 

niet bekend, maar vast staat dat het de elite 
een groot prestige bezorgde. In de tentoon-
stelling is een deeltje van een muntschat te 
zien die in totaal 3000 gouden munten telde. 
Mogelijk werden de munten geofferd door de 
Dacische koning Cotiso (44-29 v.C.). De arend 
met scepter en kroon die op de munten van 
deze schat worden afgebeeld, zijn in elk geval 
machtssymbolen. 
 
Bij de bouw van de Dacische steden waren 
Griekse architecten en arbeiders betrokken, 
slaven of kunstenaars uit de Griekse steden die 
door de Dacische koningen werden geplun-
derd of waarmee ze diplomatieke contacten 
hadden. Een steenblok met Griekse tekens, die 
moesten aanduiden wie de steen gekapt had, 
illustreert letterlijk de Griekse stempel op de 
bouwprojecten. 
 
Bij al deze voorbeelden van import en invloed 
vraag je je af wat de Dacische elite aan authen-
ticiteit bewaarde. Slechts enkele zeldzame ke-
ramieken dierenbeelden verwijzen naar de 
grote waarde die de Daciërs aan dierentotems 
hechtten. Een keramieken wolf, verwerkt in 
een potdeksel, heeft een zeer aparte stijl. 

 

 

Potdeksel uit een Dacisch keramiekatelier. 
De wolf was het totemdier van de Dacische krijgers. 
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Camee met een afbeelding van Athena op een 
renwagen, een voorbeeld van Griekse invloed 

op de Dacische juwelenkunst. 

 

 

Zilveren beker uit de schat van Sâncrăieni. 

 

 

Gouden slangenarmband, gebruikt bij een ritueel offer. 

 

De Geten (ca. 500-250 v.C.) 
 
De Geten waren eveneens een Thracisch volk. 
Ze bewoonden een veel ruimer gebied dan het 
huidige Roemenië. Ook zij hadden contacten 
met de Grieken, maar daarnaast ook met de 
nomadische Scythen en de Perzen. Ze leefden 
in onafhankelijke koninkrijken met steden en 
versterkingen. Hun koningen werden begraven 
in grafheuvels met rijke schatkamers. 
 
Op heel wat tentoongestelde voorwerpen zijn 
gewone en fabeldieren afgebeeld. Dierenaf-
beeldingen stonden ook centraal in de Scythi-
sche kunst. De Getische dierenafbeeldingen 
zijn echter meer geometrisch en schematisch, 
met puntjes en arceringen. Vormen met meer 
reliëf verraden Perzische invloed. De dieren 
verwijzen naar onbekende Getische mythen of 
verbeelden de eigenschappen van de eigenaar 
van het artefact. Menselijke afbeeldingen dra-
gen vaak tatoeages. 
 
De pronkstukken van de expositie over de Ge-
ten zijn luxueuze drinkbekers, paradehelmen, 
sierbeslag van paardentuig en de ryton die de 
affiche van de tentoonstelling siert. Deze ryton 
in de vorm van een stierensnuit werd gebruikt 
voor plengoffers: in de snuit zit een gaatje. Op 
de hoorn worden twee priesteressen afge-
beeld die zo’n offer brengen. 

 

 

Biconische drinkbeker met een afbeelding 
van een adelaar met een vis in zijn bek 

en een haas in zijn klauwen. 
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Detail van een gouden pronkhelm 
met een afbeelding van een offer. 

 
De Grieken (ca. 650 v.C. - 46 n.C.) 
 
In het deel van de tentoonstelling over de Grie-
ken voelen we ons als classici weer op meer 
vertrouwd terrein. Vanaf 650 v.C. werden in 
Dobrudja, de huidige Roemeense kuststrook 
aan de Zwarte Zee, vanuit Milete de kolonies 
Orgame, Istros en Tomis gesticht. Later volgde 
Kallatis, dat gesticht werd vanuit Heraklea Pon-
tika, op zijn beurt een stichting van Megara. De 
ligging aan de Donau en de Zwarte Zee was 
gunstig voor handel, het vruchtbare achterlig-
gende gebied geschikt voor landbouw. 
 
De contacten met de omwonende volkeren 
zorgden voor een culturele wisselwerking, 
maar ook soms voor spanningen, die uitmond-
den in militaire conflicten of opgelost werden 
met diplomatie of de betaling van financiële 
tributen. De stad Istros moest in de 3e eeuw 60 
gijzelaars leveren en een jaarlijks tribuut beta-
len aan de Getische koning Zalmodegikos. Een 
stèle in de tentoonstelling eert drie inwoners 
van de stad die erin slaagden de koning te 

overtuigen om die voorwaarden voor bescher-
ming te laten varen. De volledige tekst van de 
stèle werd getranscribeerd en vertaald uit het 
Grieks. 
 
Uiteraard vinden we in deze expositie roodfi-
gurig Attisch aardewerk, met een korte toelich-
ting over dit Atheense luxe-exportproduct. De 
tentoongestelde vazen zijn echter van een zeer 
amateuristische kwaliteit. Ander aardewerk 
bevestigt de band met de moederstad. Een ty-
pisch serieproduct uit Milete, zoals het ten-
toongestelde aardewerk met heldere kleuren 
en zwarte, gestileerde vogels, werd zowel in de 
buurt van Milete zelf als in de kolonie Istros 
aangetroffen. Dat de kolonies vasthielden aan 
de Griekse levenswijze blijkt ook uit de ten-
toongestelde stèle voor een gymnasiarch uit 
Kallatis: ook in de kolonies volgden jongens de 
opleiding aan het gymnasion. Andere voorwer-
pen verwijzen naar de Griekse religie en my-
then, zoals een altaar voor de Moiren (uit Kal-
latis) en een bronzen urne met een afbeelding 
van Dionysus en Ariadne (uit Istros). 

 

 

Altaar gewijd aan de Moiren, 3e eeuw v.C. 

ΓΥΚΕΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΘΥΓΑΤΗΡ 
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΓΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΤΟΥ ΜΟΙΡΑΙΣ 

‘Gykeia, dochter van Dionysios, echtgenote 
van Theophilos, zoon van Theodotos, 

aan de Schikgodinnen.’ 
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Detail van een schenkkan uit Rhodos, 
import uit Milete, ca. 600 v.C. 

 
 

De Scythen (ca. 550-250 v.C.) 
 
De Scythen, een nomadisch volk uit Zuid-Sibe-
rië, vormden in de 6e eeuw v.C. een bedreiging 
voor de Griekse steden op de Zwarte Zeekust. 
Hiervan getuigen een aantal Griekse bronnen. 
Sommige steden stonden tijdelijk onder Scythi-
sche controle. Daarnaast en daardoor vond er 
tussen de Scythen en de Grieken echter ook 
economische activiteit en een culturele uitwis-
seling plaats. Griekse kunstenaars maakten in 
opdracht voorwerpen naar Scythische smaak. 
Ook op de Getische kunst oefent dit steppevolk 
een invloed uit. Uiteindelijk geven de Scythen 
in het huidige Roemeense gebied hun noma-
denbestaan op en assimileren ze zich met de 
Grieken. 
 
Scythische kunst is dierenkunst, hoe kan het 
anders bij dit steppevolk van paardenfokkers. 
De Griekse invloed blijkt echter bv. uit de ring 
van de Scythische koning Skylès, die een Griek-
se moeder had. Op de ring wordt een mense-
lijke figuur afgebeeld, zij het dan een Scythi-
sche godin. 

 
(rechtsboven) Afbeelding van een godin 
en Griekse inscripties op de gouden ring 

van de Scythische koning Skylès. 

 
 
 

 

Deze gouden vis, 
met everzwijnkop en 
vogelstaart, is een 
typisch voorbeeld van 
Scythische dierenkunst. 
Dit sierstuk diende 
blijkbaar als paardentuig. 

 
 
 

De Kelten (320-175 v.C.) 
 
Dat Keltische stammen zich vanaf de 4e eeuw 
v.C. vanuit Centraal-Europa verspreidden en 
doorstootten tot onder de muren van Rome, is 
classici bekend. Ze migreerden echter ook in 
oostelijke richting en vestigden zich eind 4e 
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eeuw in Transsylvanië (en begin 3e eeuw zelfs 
in wat nu Turkije is). In het gebied trokken de 
vruchtbaarheid en de aanwezigheid van me-
taalertsen hen aan. Kunstig bewerkte wapens 
waren voor de Keltische militaire elite een sta-
tussymbool. Zwaarden en helmen met dezelf-
de vorm en dezelfde cirkel- en spiraalvormige 
versiering en gestileerde dierenmotieven (in 
dit geval draken) vinden we terug over heel Eu-
ropa. In de tentoonstelling wordt gesugge-
reerd dat deze Keltische krijgerselite niet al-
leen dezelfde cultuur deelde, maar dat ze een 
echt netwerk van milities vormde. Overigens 
hebben niet alleen Keltische wapens over heel 
Europa dezelfde vorm: ook hun sieraden zijn 
zeer herkenbaar. Zo lijkt de enkelband met bol-
vormige knoppen uit een Roemeens vrouwen-
graf heel erg op tentoongestelde exemplaren 
die in Nederlands Limburg werden gevonden. 
Dat er contacten waren met de plaatselijke be-
volking bewijst een stel beenplaten van Griek-
se makelij, die mogelijk toebehoorden aan een 
Kelt in Griekse dienst. Op basis van de afmetin-
gen van de beenbeschermers kon men de leng-
te van de drager vaststellen: hij was tussen de 
1,80 en 1,90 meter lang! De helm waarop bo-
venaan een valk is gemonteerd, hét pronkstuk 
van het Keltische deel van de tentoonstelling, 
maakte zo’n reus nog groter. Ten slotte wordt 
ook aandacht besteed aan de Keltische belang-
stelling voor everzwijnen, ons bekend van de 
Asterixalbums. Het everzwijn, symbool van 
agressie en macht, werd over de hele Keltische 
wereld afgebeeld en ritueel bejaagd. 
 

De tentoonstelling bezoeken met leer-
lingen 
 
Er is voor deze tentoonstelling een uitstekende 
audiogids beschikbaar (inbegrepen in de toe-
gangsprijs), waarvan de commentaar zeker ge-
schikt is voor leerlingen van de 2e en 3e graad. 
Ook is er een versie voor kinderen, die ik niet 
heb uitgetest. 

 

Helm met valk uit een Keltisch krijgersgraf. De valk 
stond symbool voor macht, kracht en agressie. 

 
 
De leerlingen (van 14 jaar en ouder) kunnen 
zichzelf rondleiden met de audiogids en enkele 
eenvoudige opdrachten kunnen garanderen 
dat ze dit werkelijk doen. Het voordeel van een 
bezoek zonder gids is dat de leerlingen rustig 
de voorwerpen kunnen bekijken die hun aan-
dacht trekken. Bij een gegidste rondleiding 
hebben ze die vrijheid niet – de gids selecteert 
– en uit ervaring weet ik dat dit voor frustratie 
zorgt. Bovendien staat bij zo’n rondleiding ie-
dereen rond dezelfde kast, wat de zichtbaar-
heid van de voorwerpen beperkt. 
 
Uiteraard kun je ook zelf gidsen over typische 
aspecten van het Romeinse/Griekse leven, 
waarbij je deze unieke kans grijpt om de ge-
toonde objecten te gebruiken als illustratiema-
teriaal. De informatie hierboven volstaat hope-
lijk om zo’n rondleiding voor te bereiden. 
 
Tips voor opdrachten en een uitgewerkte op-
dracht voor de 2e graad zijn beschikbaar op de 
VLOT-website: www.vlot-vzw.be/prora. 
 
 

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

 
 
 

De schaduw van Caesar 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
De schaduw van Caesar is het literaire debuut 
van historicus en freelancejournalist Jelle De-
haen. Terwijl historische romans gewoonlijk 
worden geschreven vanuit het oogpunt van de 
grote figuren uit de geschiedenis, kiest Dehaen 
voor een originelere vorm. Het boek bestaat 
uit een uitgebreide collectie brieven van Mar-
cus Cornelius Balbus aan zijn levenslange boe-
zemvriend Lucius Pomponius Atticus. 
 
Het boek begint met de moord op Gaius Julius 
Caesar, een gebeurtenis die Balbus aangrijpt 
om te vertellen hoe hij Caesar heeft leren ken-
nen. Balbus was een telg uit een adellijke fami-
lie. Onder druk van zijn vader trok hij naar het 
leger, maar omdat hij niet de dapperste was, 
hield hij er zich vooral bezig met administra-
tieve taken, zo ook voor Caesar. Hoewel de ver-
standhouding tussen beiden aanvankelijk ver-
re van hartelijk was, zal Balbus vanaf dan zijn 
hele leven wijden aan de carrière van Caesar. 
Hij is een meester-intrigant, die zonder enige 
scrupules de militaire en vooral politieke loop-
baan van Caesar ondersteunt om hem tot de 
machtigste man van Rome te maken. Daarbij 
gaat hij geen enkele manier uit de weg. 
 
De brieven in het tweede en derde deel van het 
boek beschrijven de gebeurtenissen vanaf sep-
tember 75 v.C. tot de dag voor de moord op 
Caesar. Daarin vertelt Balbus niet alleen over 
zijn werkzaamheden voor Caesar, maar slaat 
hij zijn vriend Atticus ook om de oren met de 
tegenslagen in zijn eigen leven (zoals zijn onge-
lukkig huwelijk) en zijn misprijzen voor de ge-
wone Romeinen. 
 

Het boek heeft een verrassend einde. De epi-
loog is namelijk geen brief van Balbus, zoals de 
rest van het boek, maar een brief geschreven 
door Atticus aan keizer Augustus, waarin hij 
vertelt wat er écht is gebeurd op de iden van 
maart 44 v.C. (In hoeverre die versie waar is, 
heb ik niet kunnen achterhalen, maar het is in 
elk geval goed gevonden.) 
 
Behalve het verhaal over de carrière van Cae-
sar en de rol die Balbus daarin heeft gespeeld, 
bevat het boek ook heel wat verwijzingen naar 
andere historische figuren en naar zaken of ge-
woonten uit het dagelijks leven van de Romei-
nen in die tijd, wat het nog meer lezenswaard 
maakt. 
 
Volledigheidshalve vermeld ik nog twee fout-
jes die mij bij de lectuur zijn opgevallen. Zo is 
er sprake van Lusitania en Gaetulia, de streek-
namen, terwijl de volkeren worden bedoeld. 
Daarnaast wordt er in het boek systematisch 
gesproken over Mithidrates van Pontus, terwijl 
er bij mijn weten alleen een Mithridates van 
Pontus is geweest. Maar laat dat het leesple-
zier vooral niet in de weg staan. 
 
 

 

Jelle DEHAEN, De schaduw van 
Caesar, Uitgeverij Houtekiet, Ant-
werpen, 2018, 256 pp. 

ISBN 978 90 8924 693 6 

€ 21,99 

www.houtekiet.be 
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Troost in filosofie 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Boethius (ca. 480-524 n.C.) behoorde tot een 
familie die in de 4e en 5e eeuw vele hoge ma-
gistraten had voortgebracht. Zelf was hij con-
sul in 510 en kwam hij in de gunst bij de Ostro-
gotische koning Theodorik, die hem benoemde 
tot magister officiorum (hoofd van de admi-
nistratie in Italië). In 523 werd hij echter ver-
dacht van verraad, gevangengenomen en ca. 
524 terechtgesteld. 
 
Boethius pende een heel filosofisch oeuvre bij 
elkaar, maar is toch vooral bekend om zijn De 
consolatione philosophiae, een werk dat hij 
schreef tijdens zijn gevangenschap. Het is een 
dialoog tussen hemzelf en de gepersonifieerde 
Filosofie, waarin proza en poëzie elkaar afwis-
selen. 
 

In deze uitgave is niet alleen de volledige ver-
taling van het boek opgenomen, maar de au-
teur en (de inhoud van) zijn werk worden ook 
uitvoerig ingeleid, de inleiding en de vertaling 
zijn voorzien van veel verklarende voetnoten, 
er is een uitgebreide bibliografie en een regis-
ter van namen. 
 
 

 

BOËTHIUS, Troost in filosofie, ver-
taald en ingeleid door Piet GER-
BRANDY, Uitgeverij DAMON, 
Eindhoven, 2019, 192 pp. 

ISBN 978 94 6340 166 1 

€ 29,90 

www.damon.nl 

 
 

Zingen moet ons hart 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Ambrosius (ca. 340-397 n.C.) werd geboren in 
een christelijke familie. Zijn vader was praefec-
tus praetorio van Gallia Narbonensis. Hij werd 
consul van de regio Milaan en in 374, toen de 
bisschop van Milaan overleed, werd hij verko-
zen tot diens opvolger. Als vurig verdediger van 
de strikte christelijke leer had hij veel invloed 
op de Romeinse keizers. 
 
Ondanks zijn drukke politieke en diplomatieke 
activiteiten was hij ook een productieve schrij-
ver. In deze tweetalige uitgave (Latijn-Neder-
lands), het zesde deel in de reeks Monobiblos, 
zijn Ambrosius’ 14 klassieke hymnen opgeno-
men, lofzangen op de ene God. Hoewel chris-
telijk van strekking bevatten ze talrijke herin-

neringen aan de poëzie van Vergilius en Hora-
tius. De bundel is aangevuld met 13 hymnen uit 
latere tijden. Behalve de tekst en de vertaling 
bevat het boek een degelijke inleiding, een be-
knopte bibliografie en heel wat verklarende 
aantekeningen. 

 

 

AMBROSIUS, Zingen moet ons 
hart. Hymnen, vertaald en toege-
licht door Patrick LATEUR, Uitge-
verij DAMON, Eindhoven, 2019, 
136 pp. 

ISBN 978 94 6340 163 0 

€ 14,90 

www.damon.nl 
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KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
 
 
 

Nascholingen 
 

 
 11.12.2019 
 Jeux et jouets d’enfants dans le monde gréco-

romain ... Enfance de jeux 
 CECAFOC 
 CoDiEC, Namur 
 Catherine Breyer 
 enseignement.catholique.be/cecafoc 

 
 12.12.2019 
 Grieks voor iedereen 
 GO! Pedagogische Begeleidingsdienst 
 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 
 

 10.01.2020 
 Tussen droom en daad: levend Latijn en Oudgrieks 

in het Vlaamse onderwijs 
 Pedagogische Begeleiding Regio Limburg 
 PB Regio Limburg, Hasselt 
 Christian Laes 
 Levend Latijn is in. In verschillende landen gaan en-

thousiaste leerkrachten aan de slag met didactie-
ken die aanleunen bij het vreemdetalenonderwijs. 
Draagt actieve kennis bij tot een beter tekstbegrip? 
En kan men daar iets mee in de context van het 
Vlaamse onderwijs? Deze nascholing biedt zowel 
kritische reflectie als praktische voorbeelden en 
wegwijzers voor levend Latijn en Oudgrieks. 

 www.nascholing.be/2019-2020 
 

 30.01 en 31.01.2020 
 Construire un projet de visite au musée dans le 

secteur des Langues Anciennes 
 CECAFOC 
 Espace Gallo-Romain, Ath 

Hôpital Notre-Dame à la Rose, Lessines 
 Cathy Denauw 
 enseignement.catholique.be/cecafoc 

 
 12.02.2020 
 Samen lezen volgens het nieuwe leerplan Latijn 
 Tenz 

 Thomas More, Campus Blairon, Turnhout 
 Kristien Hulstaert 
 In het nieuwe leerplan klassieke talen staan lees-

vaardigheid en tekstbegrip centraal. Het hoofdstuk 
Leesstrategieën en elementair tekstbegrip bevat 9 
doelen waarmee men aan de slag moet in de klas. 
Men neemt deze doelen onder de loep en bekijkt 
hoe men ze via verschillende werkvormen kan 
realiseren. Hoe activeert men op een tekstgerichte 
manier voorkennis? Wat wordt er bedoeld met 
leeseenheden en hoe kan men leerlingen trainen in 
het onderscheiden ervan? Op welke andere manie-
ren dan vertalen kunnen leerlingen tonen dat ze de 
tekst begrepen hebben? 

 www.tenz.be/vormingen 
 

 17.02.2020 
 Leergroep klassieke talen eerste graad 
 Pedagogische Begeleiding Regio Antwerpen 
 Dietske Lehembre 
 De leerkrachten leren verder het nieuwe leerplan 

klassieke talen van binnenuit kennen en ontwikke-
len samen materiaal dat erbij aansluit. In een kort 
plenum beantwoordt de pedagogisch begeleider 
de binnengekomen vragen. Er wordt dan in groe-
pen voortgewerkt aan concreet materiaal. 

 www.nascholing.be/2019-2020 
 

 05.03.2020 
 Latijn lezen in de eerste graad 
 GO! Pedagogische Begeleidingsdienst 
 Huis van het GO!, Brussel 
 Dries Thienpondt 
 Tijdens deze nascholing gaat men in op de uitdagin-

gen van het lezen van Latijnse bronnen. Men ver-
diept zich in recent wetenschappelijk onderzoek en 
verkent de basisprincipes voor de lectuurmethode 
zoals die werden opgenomen in het nieuwe leer-
plan. Daarnaast gaat men aan de slag met concreet 
tekstmateriaal. 

 pro.g-o.be/kalender 
 

 09.03.2020 
 Construire un projet de visite au musée dans le 

secteur des Langues Anciennes 
 CECAFOC 
 Espace Gallo-Romain, Ath 
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 Cathy Denauw 
 enseignement.catholique.be/cecafoc 

 
 19.03.2020 
 Groepswerk evalueren 
 Pedagogische Begeleiding Regio Limburg 
 PB Regio Limburg, Hasselt 
 Jan T’sas 
 Een kort groepswerk evalueren in de klas, daar 

komt al een en ander bij kijken. Nog complexer 
wordt het als je langlopende groepswerken moet 
beoordelen, waarbij de leerlingen ook buiten de 
schooluren moeten samenwerken. Tijdens deze 
sessie zoomt men in op de evaluatie van groeps-
werk in al zijn facetten. Wie evalueert? Met welke 
mogelijke doelen? Hoe pakt men dat best aan? 
Men maakt kennis met verschillende evaluatie-
modellen en instrumenten. Checklists en rubrieken 
worden getoetst aan criteria als betrouwbaarheid 
en validiteit. Maar ook problemen komen aan bod. 
Laat men leerlingen punten geven? Is er een reme-
die tegen profitariaat? ... 

 www.nascholing.be/2019-2020 
 

 31.03.2020 
 De positionele leesmethode bij poëzie 
 PEDIC 
 Sint-Baafshuis, Gent 
 Kristien Hulstaert 
 De voorbije jaren werd de positionele leesmethode 

uitgewerkt voor proza. De drie pijlers van deze me-
thode zijn: aandacht voor woordvolgorde en het 
positionele patroon, een schikking in woordgroe-
pen of cola  en een focus op zien. In deze nascholing 
leer je hoe je deze drie lijnen kan doortrekken bij 
het lezen van poëzie. De nadruk ligt op de dactyli-
sche poëzie van Ovidius en Vergilius. 

 www.pedic.be/bu -so-individu-1/pn147so-
positionele-leesmethode 

 

BUITENLAND 
 
 27.01.2020 
 Studiedag Klassieke Wereld 
 Labrys Reizen 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (NL) 
 Op deze dag staat Griekenland centraal als bestem-

ming voor de klassieke schoolreis. Men kan er lezin-
gen bijwonen van o.a. Josine Blok, Frederike Up-
meijer, Hein L. van Dolen en Thijs Kettenis. Men legt 
de link tussen de oudheid en het land nu en bekijkt 
de klassieke reis vanuit nieuwe invalshoeken. 

 opmaat.labrysreizen.nl/informatie-voor-docenten/ 
228-studiedag-klassieke-wereld 

 
 05.02.2020 
 Nascholingscursus De Romereis 
 Eisma Edumedia 
 Beatrixgebouw, Utrecht (NL) 
 edumedia.eisma.nl/romereis 

Cursussen en congressen 
 

 
 13.12.2019 
 Het Lam Gods en antieke thema’s 
Universiteit Gent 
 Vandenhove-paviljoen (Centrum voor Architectuur 

en Kunst), Gent 
 De studiedag benadert het Lam Gods vanuit de 

oudheid en gaat onder meer in op de invloed van 
de Griekse filosofen Plato en Aristoteles (in de 
vorm van antieke filosofische deugden) op het Lam 
Gods, bespreekt de aanwezigheid van citaten uit 
Vergilius’ oeuvre en uit andere antieke Latijnse 
teksten en geeft ook inzicht in de invloed van de 
Bijbel en Augustinus op het retabel van Van Eyck. 

 csct.ugent.be/StudiedagenLamGods 
 

 14.01, 21.01, 28.01, 04.02, 11.02, 18.02, 03.03, 
10.03, 17.03 en 24.03.2020 

 Rome: van dorp tot wereldstad 
 Amarant 
 De Cirk, Gent 
 Sophie Dralans 
 Een overzicht van de Romeinse kunst en archeolo-

gie, vanaf het ontstaan van Rome tot het einde van 
het West-Romeinse Rijk. Men belicht de uitzonder-

lijke verdiensten van de Romeinen op het vlak van 
de architectuur, beeld-, schilder- en mozaïekkunst, 
met extra aandacht voor de bouwwoede van de 
keizers. 

 www.amarant.be 

 
 20.01 en 27.01.2020 
 La cité étrusque de Tarquinia 
 Roma asbl 
 Jardin de la Maison de l’Archevêché, Wavre 
 Gaëlle De Cupere 
 www.roma-asbl.be 

 
 22.01, 29.01, 05.02, 12.02 en 19.02.2020 
 De meest invloedrijke ideeën uit de westerse filo-

sofie 
 Vormingplus Vlaamse Ardennen - Dender 
 CC De Plomblom, Ninove 
 Brecht De Coene 
 Achtereenvolgens worden Plato, René Descartes, 

Friedrich Nietzsche, Karl Popper en John Rawls be-
sproken. 

 www.vormingplus-vlad.be 
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 03.02, 10.02 en 17.02.2020 
 Les royaumes de Cappadoce et du Pont (Anatolie) 
 Roma asbl 
 Jardin de la Maison de l’Archevêché, Wavre 
 Sébastien Polet 
 www.roma-asbl.be 

 
 10.02, 17.02 en 02.03.2020 
 Romeinen en barbaren: de ondergang van het Ro-

meinse Rijk in het Westen 
Davidsfonds Academie 
 CC De Schakel, Waregem 
 Jeroen Wijnendaele 
 Meer dan 400 jaar lang omvatte het Romeinse Rijk 

de hele mediterrane wereld en het halve Europese 
continent. Maar in de 5e eeuw verscheen een do-
zijn barbaarse vorstendommen op het toneel. De 
spreker biedt een dieper inzicht in de machtsstrijd 
die zich toen afspeelde en besteedt bijzondere aan-
dacht aan de rol van groepsidentiteiten. Wie waren 
de Romeinen? Wie waren de barbaren? Kan men 
echt spreken van een botsing van beschavingen? 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 12.02.2020 
 Ovidius: Metamorfosen herontdekken 
Davidsfonds Academie 
 Universiteitsbibliotheek, Leuven 
 Jan Papy 
 De nimf Daphne veranderde in een laurierboom en 

de jager Actaeon werd een hert nadat hij de godin 
Diana naakt zag. Op een speelse manier schetst 
Ovidius in zijn Metamorphoses het leven van klas-
sieke goden, stervelingen en mythische figuren die 
een dramatische gedaantewisseling ondergaan. De 
spreker leest samen met u Ovidius in het Latijn. 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 09.03, 16.03 en 23.03.2020 
 Wat een zotten, die Romeinen! Een Romeinse visie 

op mentale stoornissen 
Davidsfonds Academie 
 Wit-Gele Kruis, Diksmuide 
 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. 

 www.davidsfonds.be/academie 

 
 19.03.2020 
 De dialoog Eutyphro van Plato 
 Cultureel Centrum Scharpoord, Knokke-Heist 
 Jan De Maeyer 
 In deze dialoog worden een aantal problematieken 

besproken die vandaag nog niets aan actualiteit 
hebben verloren: is een beslissing moreel of pru-
dentieel, het definitiedilemma en het dilemma of 
waarden geprojecteerd (subjectivistische visie) dan 
wel ontdekt worden (objectivistische visie). Vervol-
gens reikt de spreker ook oplossingen aan door au-
teurs als Toulmin en Habermas ter sprake te bren-
gen. 

 cultuur.knokke-heist.be 

 
 23.03 en 30.03.2020 
 Mithridate VI Eupator, le plus terrifiant des adver-

saires de Rome 
 Roma asbl 
 Jardin de la Maison de l’Archevêché, Wavre 
 Sébastien Polet 
 www.roma-asbl.be 

Lezingen 
 

 
 05.12.2019 
 In memoriam 1: Florent Ulrix 
 Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 

Genootschap 
 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 Avond in het teken van de Tongerse historicus Flo-

rent Ulrix met de volgende lezingen: Dans les archi-
ves de Florent Ulrix (Roland Reynaud); Herkomst en 
gebruik van natuursteen in Romeins en middel-
eeuws Tongeren (Roland Dreesen); Het Romeins 
stratennet van Tongeren (Alain Vanderhoeven). 

 www.klgog.be 
 

 06.12.2019 
 Van Iran tot het Perzische Rijk 
 Vormingplus Oostende-Westhoek 
 Bibliotheek De Seylsteen, Veurne 

 Peter De Smet 
 Na het Perzische Rijk ten tijde van Darius de Grote 

treedt Alexander de Grote op de voorgrond. Hij 
maakt een einde aan de heerschappij van de Per-
zen. Zijn erfgenamen worden opgevolgd door de 
Parthen en de Sassaniden. De komst van de isla-
mieten betekent een nieuw verhaal in de geschie-
denis van Iran. 

 www.vormingplusow.be 

 
 07.12.2019 
 La femme chez les étrusques 
 Roma asbl 
 Hôtel de Ville, Wavre 
 Gaëlle De Cupere 
 www.roma-asbl.be 
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 10.12.2019 
 Opgravingen in Sissi, Kreta: voorlopige resultaten 

en onderzoeksperspectieven 
 NKV Vlaams-Brabant 
 Monseigneur Sencie-Instituut, Leuven 
 Jan Driessen 
 www.nkv.nl/agenda 

 
 18.12.2019 
 De stoïcijnen en de invloed van de Griekse filoso-

fie in Rome 
 Geuzenhuis & UPV 
 Geuzenhuis, Gent 
 Danny Praet 
 www.geuzenhuis.be/romereeks-cultuur 

 
 18.12.2019 
 Grieks in Egypte: papyri als bron voor historisch-

sociolinguïstisch onderzoek 
 Griekenlandcentrum 
 Blandijn, Universiteit Gent 
 Klaas Bentein 
 grieks.ugent.be/griekenlandcentrum 

 
 18.12.2019 
 Het Romeinse Grobbendonk: wel en wee van een 

nederzetting 
 AVRA 
 UA-Stadscampus, Antwerpen 
 H. Verbeeck 
 www.avra.be 

 
 19.12.2019 
 Kelten in vogelvlucht: van de helm uit Ciumşti 

(Roemenië) tot het standbeeld van Ambiorix in 
Tongeren 

 Spraakwater 
 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 Eugène Warmenbol 
 www.galloromeinsmuseum.be 

 
 14.01.2020 
 Gedichten van Ovidius 
 LDC Kruisbos 
 LDC Kruisbos, Kalmthout 
 Gil Michaux 
 ldc.kruisbos@gza.be 

 
 14.01.2020 
 La propagande augustéenne: mode d’emploi de l’ 

habile émergence d’un nouveau système politique 
 Roma asbl 
 Maison Jonathas, Enghien 
 Charlotte Vantieghem 
 www.roma-asbl.be 

 
 15.01.2020 
 Romeinse kinderen en jongeren 
 Geuzenhuis & UPV 

 Geuzenhuis, Gent 
 Christian Laes 
 www.geuzenhuis.be/romereeks-cultuur 

 
 05.02.2020 
 Tellen, rekenen en meten in de klassieke oudheid 
 NKV Oost-Vlaanderen 
 Dienstencentrum, Ledeberg 
 Flip De Bree 
 www.nkvoostvlaanderen.be 

 
 07.02.2020 
 Vases grecs et figurines de terre cuite, les couleurs 

oubliées: étude et restauration d’un monde poly-
chrome 

 Association Alexandre le Grand 
 Musée Royal d’Art et d’Histoire, Bruxelles 
 Natacha Massar en Isabella Rosati 
 www.alexandrelegrand.be 

 
 11.02.2020 
 Justus Lipsius (1547-1606) als uitgever van Tacitus 
 NKV Vlaams-Brabant 
 Monseigneur Sencie-Instituut, Leuven 
 Jeanine De Landtsheer 
 www.nkv.nl/agenda 

 
 12.02.2020 
 Het weervinden van mezelf: Homeros’ Odyssee & 

Primo Levi’s La tregua 
 Taal- en Letterkunde, Universiteit Gent 
 Filmzaal Plateau, Gent 
 Tine Scheijnen en Eva Van de Wiele 
 In de lezingenreeks Literaire duetten brengen duo’s 

van experts telkens twee belangrijke literaire wer-
ken met elkaar in dialoog. 

 taalenletterkunde.ugent.be/permanentevorming 
 

 19.02.2020 
 Geld en economie bij de Romeinen 
 Geuzenhuis &UPV 
 Geuzenhuis, Gent 
 Koen Verboven 
 www.geuzenhuis.be/romereeks-cultuur 

 
 19.02.2020 
 How Atticism saved Greek from itself: contested 

language ideologies in modern greek lexicography 
 Griekenlandcentrum 
 Blandijn, Universiteit Gent 
 Emmanuel Roumanis 
 grieks.ugent.be/griekenlandcentrum 

 
 05.03.2020 
 L’astronomie à Rome 
 CEPULB 
 Université Inter-Ages, Bruxelles 
 G. Viré 
 cepulb.ulb.be/fr/activites/conferences-1 
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 11.03.2020 
 Aan het eind van ons Latijn? Verleden en toe-

komst van een traditie 
 NKV Oost-Vlaanderen 
 Dienstencentrum, Ledeberg 
 Stijn Praet en Thomas Velle 
 www.nkvoostvlaanderen.be 

 
 13.03.2020 
 L’étude des végétaux archéologiques, une autre 

manière d’aborder l’histoire 
 Association Alexandre le Grand 
 Maison des Médecins, Charleroi 
 Sidonie Preiss 
 www.alexandrelegrand.be 

 
 17.03.2020 
 Intellectuele netwerken in de duistere middel-

eeuwen: Willem van Moerbeke en de Griekse 
wetenschap 

 NKV Vlaams-Brabant 
 Monseigneur Sencie-Instituut, Leuven 
 Pieter Beullens 

 www.nkv.nl/agenda 
 

 18.03.2020 
 De Romeinse bevolking, migratie en grootstede-

lijke problemen 
 Geuzenhuis & UPV 
 Geuzenhuis, Gent 
 Paul Erdkamp 
 www.geuzenhuis.be/romereeks-cultuur 

 
 18.03.2020 
 Meertaligheid in Griekse manuscripten 
 Griekenlandcentrum 
 Blandijn, Universiteit Gent 
 Ilse De Vos 
 grieks.ugent.be/griekenlandcentrum 

 
 19.03.2020 
 Le vicus gallo-romain de Jupille-sur-Meuse (Pro-

vince de Liège) 
 Spraakwater 
 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 Catherine Coquelet 
 www.galloromeinsmuseum.be 

Tentoonstellingen 
 

 
 07.12 tot 22.12.2019 
 Gegroet, Marius & Stella 
 Oud-Vredegerecht, Sint-Gillis-Waas 
 In deze tentoonstelling maakt men kennis met 

twee bevriende Romeinse families. Erfpunt en het 
Archeocentrum Velzeke selecteerden verschillende 
archeologische objecten uit hun collectie, die sa-
men verhalen vertellen over het dagelijkse leven in 
het Romeinse Rijk zoals wonen, geloof en de dood. 

 archief@sint-gillis-waas.be 
 

 Tot 16.02.2020 
 Ovidius in metamorfose 
 Universiteitsbibliotheek, Leuven 
 De tentoonstelling toont het leven en werk van 

Ovidius. 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 
inspiratiebron voor vele kunstenaars waren. De 
reeks van 60 prenten van Hendrick Goltzius spant 
hierbij 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 

 
 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 
 

 Tot 26.04.2020 
 Dacia Felix: het roemrijke verleden van Roemenië 
 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 In 106 n.C. voegen de Romeinen Dacië toe aan hun 

rijk. De nieuwe provincie ligt in wat men vandaag 
Roemenië noemt, het oude thuisland van de Da-
ciërs en de Geten. Op de tentoonstelling kan men 
hun verbluffende goud- en zilverschatten ontdek-
ken in een sfeervol decor met grootse landschaps-
beelden. Men verneemt ook meer over hun con-
tacten met Grieken, Kelten en Scythen. 

 www.galloromeinsmuseum.be 
 

 Tot 31.10.2020 
 Landschap doorgrond: 10 jaar archeologisch on-

derzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen 
 Archeocentrum, Velzeke 
 Deze tentoonstelling brengt de boeiende en uitda-

gende relatie tussen landschap en mens doorheen 
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de tijd in beeld. Aan de hand van recente opgravin-
gen, levendige reconstructies van sites en opmer-
kelijke objecten uit de regio wordt het verhaal van 
het landschap en de mens in eigen streek verteld. 
Men kan ontdekken hoe onze voorouders, van pre-
historische jager-verzamelaar tot middeleeuwse 
boer, omgingen met dit landschap in Vlaanderen. 

 www.pam-velzeke.be 
 

 Tot 31.12.2025 
 De Romeinen van Tour & Taxis 
 Herman Teirlinckgebouw, Brussel 
 www.onroerenderfgoed.be 

 
BUITENLAND 

 
 Tot 08.12.2019 
 Une saison en Grèce: trésors de l’Antiquité 
 Château-Musée, Boulogne-sur-Mer (FR) 
 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 31.12.2019 
 Sieraden uit de bodem 
 Museum Het Valkhof, Nijmegen (NL) 
 Het museum presenteert de mooiste stukken uit 

zijn collectie oude sieraden uit zowel de prehistori-
sche, de Romeinse als middeleeuwse tijd. 

 www.museumhetvalkhof.nl 
 

 Tot 05.01.2020 
 Le quartier Avaricum au fil du temps 
 Musée du Berry, Bourges (FR) 
 Deze tentoonstelling toont de resultaten van op-

gravingen in Bourges. 
 musees.regioncentre.fr/les-musees/musee-du-berry 

 
 Tot 05.01.2020 
 Pétrocores: chassez vos idées fixées 
 Vesunna, Périgueux (FR) 
 De Petrocores waren een Gallische stam in de Dor-

dogne. 
 www.perigueux-vesunna.fr 

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

 

 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 
 Sonne der Gerechtigkeit: Römische Religion(en) 

und die Entstehung des christlichen Weihnachts-
festes 

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

 
 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. 

 institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/expositions-
evenements 

 
 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 afbeelding 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 
 

 Tot 08.03.2020 
 Troy: myth and reality 
 British Museum, London (GB) 
 Belangrijke tentoonstelling gewijd aan de Trojaan-

se oorlog. Een legendarisch verhaal, dat begint met 
de ontvoering van Helena en dat eindigt met het 
drama van het houten paard. Maar wat te zeggen 
van de vele helden, vrouwen, zwervers die er een 
rol in spelen en wier lot van Homerus tot Shake-
speare werd verteld. Zij komen tot leven zowel in 
de dramatische antieke beelden en vaasschilderin-
gen als in hedendaagse werken. Er wordt ook aan-
dacht besteed aan de historische realiteit achter 
deze verhalen en de zoektocht naar de stad Troje. 

 www.britishmuseum.org 
 

 Tot 15.03.2020 
 Cyprus, eiland in beweging 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (NL) 
 De strategische ligging in de Middellandse Zee en 

de overvloed aan natuurlijke rijkdommen zorgden 
ervoor dat op Cyprus het oude Nabije Oosten, 
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Egypte en de Griekse wereld met elkaar in aanra-
king kwamen. De voortdurende uitwisseling van 
producten en ideeën zorgde voor een rijke, geva-
rieerde en opvallend eigen cultuur. Een deel van de 
tentoonstelling gaat over historisch markante figu-
ren en archeologische opgravingen vanaf de 19e 
eeuw. Artistieke natuurfoto’s op de wanden en 
sub-tiel bewegende projecties vormen het decor 
van het tentoonstellingsverhaal. Men ziet meer 
dan 400 objecten. 

 www.rmo.nl 
 

 Tot 15.03.2020 
 Valentinian I und die Pfalz in der Spätantike 
 Historisches Museum der Pfalz, Speyer (DE) 
 museum.speyer.de 

 
 Tot 22.03.2020 
 Gladiator: die wahre Geschichte 
 Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig, Ba-

sel (CH) 
 www.antikenmuseum.ch 

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

 
 Tot 25.08.2020 
 Briq’antiques, les Romains en Lego 
 Forum Antique, Bavay (FR) 

 forumantique.lenord.fr 
 

 Tot 27.09.2020 
 Starke Typen: griechische Porträts der Antike 
 Altes Museum, Berlin (DE) 
 www.smb.museum 

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

ville romaine 
 Musée d’Art et d’Histoire, Clamecy (FR) 
 www.clamecy.fr 

 
 Tot 22.11.2020 
 Der Adler Roms 
 Museum Carnuntinum, Bad Deutsch-Altenburg 

(AT) 
 Een eerste thema van de tentoonstelling is het le-

ven aan de rand van het Romeinse Rijk. Grensver-
dediging, handel en cultuuroverdracht waren es-
sentieel voor de economie en de cultuur van de 
handelsmetropool Carnuntum. Een tweede deel 
van de tentoonstelling is gewijd aan het leven in het 
Romeinse leger. 

 www.carnuntum.at 
 

 Tot 29.11.2020 
 Der römische Legionär: weit mehr als ein Krieger 
 Archäologisches Museum Colombischlössle, Frei-

burg (DE) 
 www.freiburg.de/pb/642065.html 

Toneel 
 

 
 Titus 
 Compagnie Lodewijk/Louis en Theater FroeFroe 
 Vrije bewerking van Titus Andronicus van William 

Shakespeare. 12+. 
 09.01, 10.01, 11.01, 13.01 en 14.01.2020: De Stu-

dio, Antwerpen 
16.01 en 18.01.2020: CC Gildhof, Tielt 
17.01.2020: Schouwburg Rex, Mol 
21.01.2020: AGB Cultuur, Geel 
22.01.2020: CC, Hasselt 
23.01.2020: CC De Velinx, Tongeren 
24.01.2020: CC, Lokeren 
28.01.2020: CC, Asse 
30.01.2020: CC Casino, Houthalen-Helchteren 
31.01.2020: CC, Merksem 
03.02.2020: CC Het Loo, Tessenderlo 
04.02.2020: CC Muze, Heusden-Zolder 
06.02 en 07.02.2020: CC, Sint-Niklaas 
10.02 en 12.02.2020: CC De Werf, Aalst 
13.02.2020: CC De Adelberg, Lommel 
14.02.2020: CC, Mortsel 
17.02.2020: CC De Brouckere, Torhout 
18.02.2020: CC De Herbakker, Eeklo 

21.02.2020: CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg 
03.03.2020: CC De Bogaard, Sint-Truiden 
05.03.2020: CC Westrand, Dilbeek 
06.03.2020: CC De Kern, Wilrijk 

 www.froefroe.be 
 

 Les Atrides 
 Théâtre du Parc 
 Gebaseerd op teksten van Euripides, Aeschylus, Se-

neca en Sophocles. 
 16.01, 17.01, 18.01, 19.01, 21.01, 22.01, 23.01, 

24.01, 25.01, 26.01, 28.01, 29.01, 30.01, 31.01, 
01.02, 02.02, 04.02, 05.02, 06.02, 07.02, 08.02, 
09.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02 en 15.02.2020: 
Théâtre Royal du Parc, Bruxelles 

 www.theatreduparc.be 
 

 Metamorphosen (naar Ovidius) 
 Theaterling 
 Regie en creatie: Yentl Gijbels. 
 17.01, 18.01, 24.01, 25.01, 26.01, 31.01, 01.02 en 

02.02.2020: Zaal ’t Hof, Herentals 
 www.theaterspektakel.be 
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 Drie Griekse verhalen door drie vrouwen in (min 

of meer) drie kwartier 
 Lola Bogaert, Sara Haeck en Yinka Kuitenbrouwer 
 Het gaat om het verhaal van Tantalus, de Odyssee 

en de Oresteia. Drie jonge vrouwen vertellen drie 
eeuwenoude verhalen opnieuw en vanuit een 
vrouwelijk perspectief. Wat gebeurt er als vrouwen 
uit deze verhalen niet langer tevreden zijn met hun 
bijrol als onderdanige weefster of als oorlogsbuit? 
Wat als ze uit hun slachtofferrol kruipen en de acto-
ren van hun eigen leven worden? Sterker nog: wat 
als de vrouwen het verloop van het stuk bepalen? 

 30.01.2020: 30CC, Leuven 
31.01.2020: CC, Hasselt 

 www.30cc.be 
 

 Workshop Oresteia (Simon De Vos) 
 hetpaleis 
 Theaterworkshop voor jongeren van 16 tot 25 jaar. 

Centraal in dit machtige epos staat de vraag: hoe 
kan de keten van geweld doorbroken worden? In 
2021 maken theatermaker Simon De Vos en de 
band Millionaire een theaterbewerking van dit 
meesterwerk van Aeschylus. In deze theaterwork-
shop gaat men samen met hem op onderzoek voor 
zijn theatervoorstelling. Hoe ver gaat een mens om 
zijn doel te bereiken en welke offers brengt hij 
daarvoor? Hoe vertaal je dit geweld en deze bloed-
dorst naar de scène? En schreef Aeschylus met de 
Oresteia een verhaal voor alle tijden? 

 06.02, 13.02, 20.02, 05.03, 12.03, 19.03, 26.03, 
02.04, 23.04, 30.04, 07.05 en 08.05.2020: het-
paleis, Antwerpen 
09.05.2020: toonmoment. 

 www.hetpaleis.be 
 

 De Grieken: leesmarathon + toonmomenten 
 KVS 
 Het komende academiejaar bijten de studenten 

van Conservatorium Antwerpen, KASK Drama 
Gent, LUCA Leuven en RITCS Brussel zich vast in het 
werk van de oude Grieken. Het slotstuk van deze 
periode beleven ze in de KVS. Twee weken lang be-
zetten de vier belangrijkste toneelopleidingen van 
Vlaanderen deze schouwburg. Tijdens de eerste 
week gaan de spelers aan de slag met drie oeroude 
stukken, telkens met een iconische vrouw in de 
hoofdrol. Het gaat om Trojaanse vrouwen en Alces-
tis van Euripides en Antigone van Sophocles. Een 
week lang verdiepen de studenten zich, onder be-
geleiding van drie coaches, in de vertalingen van Jo-
han Boonen. Dat resultaat wordt op 08.02 gepre-
senteerd in een grote leesmarathon. De tweede 
week gaan de studenten een stap verder: ze bren-
gen tekst en dramaturgie tot leven op scène. De 
spelers en hun coaches gaan vrij om met het mate-
riaal van de oude meesters. 

 08.02 (leesmarathon): KVS, Brussel 

12.02 en 15.02.2020 (toonmomenten): idem 
 www.kvs.be 

 
 Oedipus (Robert Icke) 
 Internationaal Theater Amsterdam 
 De avond van de verkiezingen: Oedipus staat op het 

punt een gigantische overwinning te behalen. Hij 
wil een nieuwe manier van leven creëren. Ook staat 
hij er op om het onderzoek naar de dood van zijn 
voorganger te heropenen. Dit is zeer tegen de zin 
van zijn campagneleider Creon. Ook Tiresias maakt 
zijn opwachting. De blinde ziener doet een aantal 
onheilspellende prognoses: de toekomst heeft al-
tijd begraven gelegen in het verleden. 

 08.02.2020: Theater aan het Vrijthof, Maastricht 
(NL) – er vertrekt een theaterbus aan CC Hasselt 

 www.ccha.be 
 

 De ai van Ajax: een Griekse tragedie met hits van 
Dolly Parton (Sietse Remmers) 

 Jonge theatermakers van KASK Gent en LUCA Dra-
ma Leuven 

 Wat als  men groepen van jonge theatermakers, net 
of bijna afgestudeerd, van KASK Gent en LUCA Dra-
ma Leuven mee laat programmeren? Dan krijg je 
spannend theater op een niet-alledaagse plek. In 
eerste instantie krijgt men het verhaal van Ajax , die 
met waanzin geslagen en in psychotische waan een 
kudde schapen slacht i.p.v. degenen die hem de be-
geerde wapenrusting van Achilles ontzegden. 

 17.02.2020: Fakbar Maxim’o, Leuven 
18.02.2020: Fakbar Doc’s Bar, Leuven 
19.02.2020: Fakbar Politika, Leuven 
20.02.2020: Fakbar Recup, Leuven 

 www.30cc.be 
 

 Phèdre 
 François Gremaud 
 De aangepaste theatertekst van Jean Racine in mo-

noloogvorm gebracht door Romain Daroles. 
 18.02, 19.02 en 20.02.2020: Théâtre 140, Schaar-

beek 
 www.le140.be 

 
 Nu ben ik Medea 
 Productiehuis Theater Rotterdam 
 In deze persoonlijke performance vervlecht Khadija 

el Karraz Alami perspectieven uit Euripides’ Medea 
met haar eigen verhaal  over opgroeien tussen de 
westerse en Marokkaanse wereld – en over de bot-
sing van krachten in jezelf. 

 11.03 en 12.03.2020: Kaaistudio’s, Brussel 
20.03.2020: Arenbergschouwburg, Antwerpen 
24.03.2020: Arsenaal/Lazarus, Mechelen 
25.03 en 26.03.2020: De Warande, Turnhout 

 www.kaaitheater.be 
 

 Odysseus Niemand 
 Het Gevolg 
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 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 
herleidt tot niemand en zo kan ontsnappen. Stefan 
Perceval kruipt in de huid van Odysseus. De verta-
ling is van de hand van Patrick Lateur. 

 12.03.2020: Arenbergschouwburg, Antwerpen 
 www.arenbergschouwburg.be 

 
 L’Odyssée 
 La Compagnie Dérivation 
 De acteurs dwalen doorheen het verhaal van Ho-

merus en interpreteren het op een eigenzinnige 
manier. Voor kinderen tussen 6 en 13 jaar. 

 22.03.2020: Théâtre Royal de Namur, Namur 
 www.theatredenamur.be 

Muziek en ballet 
 

 
 Helden 
 Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam 
 Op het programma staan Die Geschöpfe des Prome-

theus van Ludwig van Beethoven, Dramatis perso-
nae voor trompet en orkest van Brett Dean en Pro-
méthée, le poème du feu van Alexander Skrabjin. 

 16.01.2020: Bozar, Brussel 
 www.bozar.be 

 
 L’Orfeo (Claudio Monteverdi) 
 Cappella Mediterranea en Choeur de Chambre de 

Namur 
 17.01.2020: deSingel, Antwerpen 
 www.desingel.be 

 
 De tranen van Orpheus 
 Vox Luminis en A Nocte Temporis 
 Op het programma staan twee werken van Marc-

Antoine Charpentier. In zijn cantate Orphée descen-
dant aux enfers bezingen drie mannenstemmen 
Or-pheus’ verdriet. Enkele jaren later gebruikte 
Char-pentier dezelfde stof voor zijn kameropera La 
des-cente d’Orphée aux enfers. 

 29.01.2020: deSingel, Antwerpen 

01.02.2020: Koninklijk  Conservatorium, Brussel 
 www.bozar.be 

 
 Agrippina 
 Kinepolis 
 Film. In The Mets allereerste uitvoering van Agrip-

pina, Händels satire over seks en politieke machts-
spelletjes, herneemt David McVicar een productie 
die hij oorspronkelijk creëerde voor de Munt in 
Brussel. Hij roept een wereld vol schandalen op, 
waarin het Romeinse Rijk niet viel, maar gewoon 
bleef doorgaan tot vandaag. De productie houdt de 
maatschappij een vervormde spiegel voor. 

 29.02.2020: Kinepolis, Antwerpen/Brugge/Brussel/ 
Gent/Hasselt/Kortrijk/Leuven/Oostende 

 www.uitinvlaanderen.be 
 

 Carmina Burana (Carl Orff) 
 Prima Donna Events 
 13.03.2020: Capitole, Gent 

14.03.2020: Ethias Theater, Hasselt 
15.03.2020: Kursaal, Oostende 
16.03.2020: Concertgebouw, Brugge 

 www.concertgebouw.be 

Uitstappen en reizen 
 

 
 08.12.2019 
 Natuur in de stad ten tijde van de Romeinen 
 Natuurpunt Waasland-Noord 
 Op de zandrug tussen de Groot en de Klein Schijn 

in Wijnegem waren er al zeer vroeg nederzettin-
gen. Er werden heel wat overblijfselen uit de Ro-
meinse periode gevonden. Door pollenonderzoek 
(palynologie) is men ook te weten gekomen hoe de 
natuur er in die tijd  uitzag. 

 www.natuurpunt.be/agenda/natuur-de-stad-ten-
tijde-van-de-romeinen-36762 

 
BUITENLAND 

 
 28.12.2019 tot 03.01.2020 
 Oud en nieuw in Catania 

 Labrys Reizen 
 Catania is gelegen aan de voet van de Etna. De reis 

maakt een mooie combinatie van de zuidpunt van 
Calabrië, met als hoogtepunten de bronzen van 
Riace en bijzondere opgravingen en steden in het 
oosten van Sicilië zoals Piazza Armerina, Syracuse 
en Taormina. Ook ontbreekt op 31 december de 
centone niet. 

 www.labrysreizen.nl 
 

 31.12.2019 tot 06.01.2020 
 Oud en nieuw in Thessaloniki: naar de geboorte-

grond van Alexander de Grote 
 Labrys Reizen 
 De standplaats Thessaloniki lag in het rijk van de 

Macedonische koningen. De plaats werd gesticht 
door koning Cassander, die ze noemde naar zijn 
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vrouw, een halfzuster van Alexander de Grote. 
Tijdens deze reis worden plaatsen bezocht die met 
de kindertijd, scholing en troonsbestijging van 
Alexander in verband staan. In Thessaloniki be-
wondert men daarnaast ook Byzantijnse kerken 
vanaf de vroegchristelijke periode tot aan de inna-
me van de stad door de Osmanen. Muurschilderin-
gen en mozaïeken geven ons een beeld van de 
ontwikkelingen van de Byzantijnse kunst door de 
eeuwen heen. 

 www.labrysreizen.nl 
 

 23.02 tot 27.02.2020 
 Themareis Romeins Normandië 
 NKV Antwerpen 
 Op het programma staan o.a. een bezoek aan Lille-

bonne (museum en antiek theater), Vieux-la-Ro-
maine (sites en museum), Avranches (Scriptorial), 
Jublains (sites en museum), Rouen (museum) ... 

 porphyreticus@telenet.be 
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