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Tijdschrift	van	de	Classici	Lovanienses	
N.S.	Jaargang	9,	Nummer	1	

APRIL	
2018	

Beste	lezers,	
	
Ida	Gerhardt	dichtte	ooit:	
	
In	het	verscholen	thijmdal,	
domein	der	honingbijen,	
de	dodensteen,	de	stèlè.	
"Metoon	wijdt	deze	grafsteen	
aan	zijn	verkoren	Aktè,	
de	moeder	zijner	zonen,	
die	stierf,	oud	twintig	jaren.	
Zij	heeft	het	brood	gebakken,	
zij	heeft	de	wol	gesponnen,	
het	huis	in	stand	gehouden."	
De	wind	beweegt,	de	bijen	
zoemen	de	stilte	stiller	;	
zij	arbeiden,	zij	fluisteren	:	
"het	huis	in	stand	gehouden,	
het	huis	in	stand	gehouden."	
	
We	hebben	 jammer	genoeg	een	goed	gevulde	rubriek	
‘Van	lief	en	leed’	met	veel	droef	nieuws.	Stuk	voor	stuk	
mensen	die	 ‘het	huis	 in	stand	gehouden’	hebben	–	en	
meer	dan	dat.	
	
Dat	doen	we	ook	met	de	Classici	Lovanienses:	het	huis	
in	 stand	 houden	 –	 en	 meer	 dan	 dat.	 Slechts	 één	
voorbeeld:	onze	nieuwe	Cena.	Wees	welkom!		
	
Alle	goeds,	
	
Erik	De	Bom	
Erik.DeBom@gmail.com		
	
Bezoek	onze	webpagina:		
http://claslov.wikidot.com	
	
En	onze	facebookpagina:	
http://www.facebook.com/group.php?gid=248763235661&v=
wall&viewas=0	
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Beste	Classici	Lovanienses,	
	
In	2014	organiseerden	wij	een	Cena	Romana	 in	het	Gallo-Romeins	
Museum	van	Tongeren.	In	2016	organiseerden	wij	een	Cena	Celtica	
in	het	Archeologisch	domein	van	Aubechies.	Vele	mensen	die	 toen	
een	 van	deze	 topavonden	bijwoonden	of	 er	 helaas	niet	 konden	bij	
zijn,	 stelden	 ons	 achteraf	 de	 vraag	 of	 er	 in	 2018	 een	nieuwe	Cena	
zou	 worden	 georganiseerd.	 Zou	 het	 opnieuw	 een	 groots	 Romeins	
feest	 worden?	 Of	 keerden	 we	 terug	 naar	 Aubechies?	 Ondertussen	
kennen	 jullie	ons	bestuur	al	en	weten	 jullie	dat	wij	 steeds	op	zoek	
zijn	naar	nieuwe	en	originele	activiteiten	die	op	nieuwe	en	originele	
locaties	 plaatsvinden.	 Het	 kostte	 ons	 bestuur	 heel	 wat	
vergaderingen	en	discussies,	maar	uiteindelijk	hakten	we	de	knoop	
door...	(trompetgeschal!)	
	

Op	zaterdag	19	mei	2018	organiseren	we	een	Cena	Medievalis	 in	Brugge!	
Uiteraard	 willen	 we	meer	 doen	 dan	 louter	 feesten	 in	middeleeuwse	 stijl,	
maar	willen	we	het	‘sotte’	koppelen	aan	het	‘wroede’.	Dat	‘wroede’	zou	een	
thematische	 wandeling	 zijn	 over	 humanisme	 in	 Brugge,	 een	 nieuwe	
wandeling	 die	 naar	 aanleiding	 van	 onze	 Cena	Medievalis	 door	 een	 aantal	
van	onze	specialisten	wordt	uitgewerkt.	
	
Het	programma	van	onze	middeleeuwse	activiteit	ziet	er	als	volgt	uit:	
	

14u30:	 vertrek	 van	 de	 wandeling:	 Humanisme	 in	 Brugge	
(verzamelplaats	aan	het	Zand,	waar	parkeergelegenheid	is,	op	500	m	
van	het	station);	gidsen:	Bert	Gevaert,	Erik	De	Bom,	Herbert	Verreth	
17u00:	 aankomst	 aan	 de	 Kruispoort	 op	 de	 Kruisvest,	 waar	
middeleeuwse	 krijgers	 ons	 opwachten;	 we	 serveren	 hypocras	 als	
aperitief,	gelardeerd	met	de	woeste	gevechten	van	de	re-enactors	van	
Via	Nobilis	(http://middeleeuwscollectief.be/)	
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18u30:	Middeleeuws	buffet	in	de	Kruispoort,	gekruid	door	de	muziek	
van	Ultreya		
(http://www.duo-ultreya.be/nederlands/muziek/bio.html)	

	 20u00:	gevecht	door	ridders	in	harnas	
	 20u30:	dessert,	geparfumeerd	door	dans	van	Via	Nobilis	
	 21u00:	slotshow	van	Via	Nobilis	
	 22u00-23u00:	afsluiting	aan	de	bar	
	
De	 Kruispoort	 (https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruispoort)	 is	 een	 unieke	
locatie	 waar	 alleen	 activiteiten	 georganiseerd	 worden	 door	 en	 voor	 de	
schermgilde	van	de	Hallebardiers	 (http://www.escrime.be/).	Omwille	van	
onze	 goede	 banden	met	 deze	 schermgilde	 is	 het	 ons	 gelukt	 om	hier	 onze	
avond	te	organiseren.	Anderzijds	is	in	de	Kruispoort	slechts	plaats	voor	75	
mensen,	dus	snel	inschrijven	is	de	boodschap.	
	
De	prijs	voor	deze	unieke	middag	en	avond	bedraagt	de	afgeronde	prijs	van	
50	euro	per	persoon.	U	bent	 ingeschreven	van	 zodra	u	dit	 bedrag	gestort	
hebt	 op	 ons	 rekeningnummer	 BE60	 7341	 7918	 4570	 (KREDBEBB)	 t.a.v.	
Classici	 Lovanienses,	 Blijde-Inkomststraat	 21,	 3000	 Leuven	 en	 dit	 ten	
laatste	op	1	mei	2018.	
	 	
Om	het	plezier	nog	te	vergroten	roepen	wij	jullie	op	om	met	zoveel	mogelijk	
jaargenoten	te	komen!	Sterker	nog,	zodra	je	tien	mensen	inschrijft,	kan	de	
elfde	persoon	gratis	komen.	Het	 jaar	dat	met	de	meeste	mensen	aanwezig	
is,	wordt	door	ons	met	vloeibaar	goud	overspoeld!	En	zou	het	niet	prachtig	
zijn	als	jullie	op	het	avondmaal	in	bijpassende	kledij	verschijnen?	De	mooist	
verklede	personen	krijgen	van	ons	een	prachtig	aandenken!	
	 	
Kortom...	deze	activiteit	wordt	opnieuw	een	moment	om	nooit	te	vergeten	
en	blijvend	te	koesteren!	
	
Tot	op	de	Cena	Medievalis!	
	
Bert	Gevaert,	voorzitter	van	de	Classici	Lovanienses	
	
Voor	bijkomende	informatie	over	het	programma:		
bert.gevaert@sint-lodewijkscollege.be	
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Kleio.	Tijdschrift	voor	oude	talen	en	antieke	cultuur	

	
De	nieuwste	Kleio	47.1-2	is	een	didactisch	dubbelnummer	over	actief	
Latijn	als	(aloude	én)	vernieuwende	lespraktijk.	U	maakt	er	kennis	met	
Total	physical	responce,	Teaching	through	reading	and	storytelling,	Story	
listening,	Embedded	reading	en	u	verneemt	hoe	het	psychologische	
principe	van	verliesaversie	uw	lessen	ten	goede	kan	komen.	In	haar	

bijdrage	'de	tekst	als	film'	zet	Kristien	Hulstaert	nog	eens	de	krijtlijnen	van	
de	colometrische	schikking	en	positionele	methode	op	een	rij,	met	

wervende	voorbeelden.	
	

De	webstek	www.kleiotijdschrift.net	bevat	nieuwe	recensies	en	is	verrijkt	
met	heel	wat	extra	lesmateriaal.	Bart	Bernaert	ontwierp	Do	the	dinosaur;	

Stefaan	Wauters	deelt	een	Caesarbundel	(naast	heel	wat	vroegere	
bijdragen);	Bert	Gevaert	levert	een	didactische	verwerking	van:	het	'tapijt'	
van	Bayeux,	Amor-Roma,	een	Itinerarium	van	Vlaming	Willem	van	Rubroek,	
Martialis,	vampieren	en	weerwolven,	Facetiae	van	Poggio,	een	syllabus	

over	Carolus	Audax	(beter	bekend	als	Karel	de	Stoute).	
	

Op	de	website	vindt	u	ook	een	lijst	van	werken	binnengekomen	bij	de	
redactie.	Wie	graag	een	van	de	boeken	bespreekt,	kan	een	berichtje	sturen	

naar	kleio.tijdschrift@gmail.com.	
	

Het	lijstje	vindt	u	hier:	
www.kleiotijdschrift.net/#/werken-bij-de-redactie-binnengekomen/	
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Unieke	plaatsen,	uitstekend	gezelschap,	verrassende	ontmoetingen…	Nog	
op	zoek	naar	een	reisbestemming	voor	2018?	Misschien	is	dan	een	van	

onze	alumnireizen	iets	voor	jou!	Ook	dit	jaar	biedt	Alumni	Lovanienses	vzw	
in	samenwerking	met	Dienst	Alumni	KU	Leuven	een	aantal	boeiende	
reisbestemmingen	aan,	zowel	ver	van	huis	als	dichterbij.	De	experten-

begeleiders	openen	vaak	onverwachte	deuren	of	tonen	je	de	projecten	die	
KU	Leuven	ter	plaatse	heeft.	Ontdek	samen	met	andere	alumni	

adembenemend	Zuid-Afrika,	bruisend	Ethiopië,	modern	en	tegelijk	
traditioneel	China…	Maar	ook	dichterbij	is	er	geen	tekort	aan	boeiende	
bestemmingen	die	een	bezoekje	waard	zijn.	De	experten-begeleiders	

openen	vaak	onverwachte	deuren	of	tonen	je	de	projecten	die	KU	Leuven	
ter	plaatse	heeft.	Benieuwd?	Bekijk	ons	volledige	reisaanbod!	

	
China:	https://alum.kuleuven.be/alumnireizen/2018/alumnireis-china-

oktober-2018	
Ethiopië:	https://alum.kuleuven.be/alumnireizen/2018/alumnireis-

ethiopie-oktober-2018	
Zuid-Afrika:	https://alum.kuleuven.be/alumnireizen/2018/alumnireis-

zuid-afrika-oktober-novemember-2018	
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Christian	Laes	

Waarom	is	Latijn	leren	geen	tijdverspilling?	
	

https://www.universiteitvanvlaanderen.be/college/waarom-latijn-leren-
geen-tijdverspilling/	

	
	

Christian	Laes	
Hoe	hard	waren	de	Spartanen	voor	hun	kinderen?	

	
https://www.universiteitvanvlaanderen.be/college/hoe-hard-waren-de-

spartanen-voor-hun-kinderen/	
	
	

Lieve	Van	Hoof	
Is	lobbyen	een	uitvinding	van	de	Romeinen?	

	
https://www.universiteitvanvlaanderen.be/college/lobbyen-een-

uitvinding-van-de-romeinen/	
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MONOGRAFIEËN	EN	VERTALINGEN	
	
ADEMA,	 Suzanne,	 Taalverwerving	 en	 taalbeschouwing	 Grieks	 en	
Latijn.	Vakdidactische	kennis,	Amsterdam,	2017	
BIESHEUVEL,	Ingrid	-	RABOU,	John,	Wonderwezens.	Klein	overzicht	van	
mythische	figuren,	Amsterdam,	2017	
Herodianus.	 Donkere	wolken	 boven	 Rome.	 Het	 Romeinse	 rijk	 in	 de	
derde	eeuw.	Vertaald	door	M.	F.	A.	BROK	en	Vincent	HUNINK.	Inleiding	
door	Olivier	HEKSTER,	Amsterdam,	2017	
BURGERSDIJK,	Diederik,	De	sluipwesp	en	de	leliën.	Geloof	en	ongeloof	
in	de	klassieken,	Amsterdam,	2018	
Meleagros.	 De	 bitterzoete	 liefde.	 Griekse	 epigrammen.	 Vertaald,	
ingeleid	en	toegelicht	door	Paul	CLAES,	Amsterdam,	2018	
DICKEY,	Eleanor	 -	VERHEIJ,	Arian	(transl.)	 -	HUNINK,	Vicent	(transl.),	
In	 een	 Romeins	 klaslokaal.	 Een	 schoolboek	 uit	 de	 eerste	 eeuw,	
Amsterdam,	2017	
GOLDSWORTHY,	 Adrian	 -	 POSTHUMA,	 Roelof	 (transl.),	 De	 muur	 van	
Hadrianus.	De	Romeinse	limes	in	Groot-Brittannië,	Utrecht,	2018	
GZELLA,	 Holger,	 De	 eerste	 wereldtaal.	 De	 geschiedenis	 van	 het	

Aramees,	Amsterdam,	2017	
JURG,	Wim,	De	bekentenissen	van	Constantijn,	Budel,	2017	
Theognis	van	Megara.	Luister	naar	mij.	Elegieën	over	leven	en	liefde.	Vertaald	
en	toegelicht	door	Hugo	KONING	(Monobiblos,	4),	Budel,	2017	

LATEUR,	 Patrick,	 Homerische	 miniaturen.	 150	 vergelijkingen	 uit	 Ilias	 &	
Odyssee,	Leuven,	2017	

MEIJER,	 Fik,	 Via	 Appia.	 Met	 Horatius	 langs	 de	 koningin	 der	 wegen,	
Amsterdam,	2017	

Nineveh	hoofdstad	 van	 een	wereldrijk.	 20	 oktober	 2017	 tot	 25	maart	 2018,	
Rijksmuseum	van	Oudheden,	Leiden,	2017	

NIXEY,	 Catherine,	Eeuwen	van	duisternis.	De	 christelijke	 vernietiging	 van	de	
klassiek	cultuur,	Amsterdam,	2017	

PAPY,	 Jan	 (ed.),	 Het	 Leuvense	 Collegium	 Trilingue	 1517-1797.	 Erasmus,	
humanistische	 onderwijspraktijk	 en	 het	 nieuwe	 taleninstituut	 Latijn-
Grieks-Hebreeuws,	Leuven,	2017	

RIJSER,	David,	Het	portiek	van	de	buren,	Amsterdam,	2018	
Seneca.	Woede	&	genade.	 Vertaald,	 ingeleid	 en	 van	aantekeningen	 voorzien	
door	Piet	SCHRIJVERS,	Groningen,	2017	
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Aristoteles.	 Ars	 poetica.	 Vertaald	 en	 toegelicht	 door	 Paul	 SILVERENTAND,	
Amsterdam,	2018	

Hieronymus.	Brieven.	Band	I-II.	Vertaald	uit	het	Latijn	en	van	aantekeningen	
voorzien	door	Chris	TAZELAAR,	Budel,	2017	

Thomas	van	Aquino.	Over	het	zijnde	en	het	wezen.	Proeve	van	een	ontologie.	
Vertaling,	inleiding	en	commentaar	door	Rudi	TE	VELDE,	Budel,	2017	

Desiderius	Erasmus.	Verzameld	werk	7.	Brieven	1484-1536.	Gekozen,	vertaald	
en	toegelicht	door	Harm-Jan	VAN	DAM,	Amsterdam,	2017	

VAN	DE	GENDER,	Marjolein	 -	 POL,	 Denise	Michelle	 -	 TENGELER,	 Key,	 Historische	
verhalen.	Korte	verhalen	uit	de	oudheid,	Leiden,	2017	

Quintus	Tullius	Cicero.	Hoe	je	verkiezingen	wint.	Romeins	handboek	voor	een	
effectieve	verkiezingscampagne.	 Inleiding,	Latijnse	 tekst	en	vertaling	door	
Rogier	VAN	DER	WAL.	Voorwoord	door	Paul	'T	HART,	Leusden,	2017	

	
ROMANS	

	
FABBRI,	Robert,	Arminius.	The	limits	of	empire,	2017	
Een	 nacht	 in	 Pompeii.	 Théophile	 GAUTIER's	 Arria	 Marcella.	 Vertaald	 en	
becommentarieerd	 door	 Christiaan	 CASPERS	 en	 Frits	 NAEREBOUT,	 2017	
[1859]	

SCARROW,	Simon,	[Eagle	16]	Day	of	the	Caesars,	2017	
SMITH,	Wilbur,	Pharaoh,	2016	
TÓIBÍN,	Colm,	Het	huis	van	de	namen,	2017	
VANN,	David	-	VAN	NIMWEGEN,	Arjaan	(transl.)	-	VAN	NIMWEGEN,	Thijs	(transl.),	
Klare	lucht	zwart,	2017	

WISHART,	 David,	 [The	 Marcus	 Corvinus	 mystery	 series	 19]	 Family	
commitments,	2017	

	
	
STRIPS	

	
Alex	-	Alix,	V36:	Jailloux,	Marc	-	Bréda,	Mathieu	-	Pleyers,	Corinne	e.a.,	De	eed	
van	 de	 gladiator	 (2017)	 -	 Le	 serment	 du	 gladiateur	 (2017)	 (Alex),	
Casterman	

Alex.	De	reizen	van	Alex	 -	Les	voyages	d'Alix,	 A38:	 Teyssier,	 Éric	 -	 Venanzi,	
Marco	 -	Martin,	 Jacques,	De	gladiatoren	 (2018)	 -	Les	gladiateurs	 (2017),	
Casterman	

Alex	 Senator	 -	 Alix	 Senator,	 V06:	 Démarez,	 Thierry	 -	 Mangin,	 Valérie	 -	
Bajram,	Denis	e.a.,	De	dodenberg	(2017)	-	La	montagne	des	morts	(2017),	
Casterman	

Alexander	de	Grote,	A00:	Proost,	Bart	 -	Barcas,	De	kleine	Alexander	 (2017),	
Strips2Go!	-	Find	IT	Media	
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Asterix	-	Astérix,	 V37:	Conrad,	Didier	 -	 Ferri,	 Jean-Yves	 -	Mébarki,	Thierry,	
Asterix	en	de	race	door	de	laars	(2017)	-	Astérix	et	la	Transitalique	(2017)	
(Asterix),	 Les	 éditions	 Albert	 René	 [voor	 een	 bespreking,	 zie	
http://www.oudegeschiedenis.be/03/11/2017/de-visie-van-verreth-
asterix-en-de-race-door-de-laars/]	

Atalante	-	Atalante.	La	légende,	V09:	Grey,	Manu	-	Chrispeels,	Didier	(Crisse)	
-	Besson,	Frédéric,	Het	geheim	van	Herakles	(2017)	-	Le	secret	d'Héraclès	
(2016),	Silvester	

Contius,	V03:	De	Vocht,	Ludwig,	De	donderman	(2017),	Bonte	
De	 expeditie	 -	 L'expédition,	 V03:	 Frusin,	 Marcelo	 -	 Marazano,	 Richard,	 De	
heilige	 tranen	 van	 Nyabarongo	 (2017)	 -	 Sous	 les	 larmes	 sacrées	 de	
Nyabarongo	(2017),	Dargaud	

Gloria	 victis	 -	 Gloria	 victis,	 V04:	 Guerrero,	 Mateo	 -	 Fernández,	 Juanra	 -	
Montes,	Javi,	Ludi	Romani	(2017)	-	Ludi	Romani	(2017),	Le	Lombard	

Maxentius	-	Maxence,	 V03:	Duarte,	 Carlos	Rafael	 -	 Sardou,	Romain	 -	 Facio,	
Sebastián,	De	zwarte	zwanen	(2017)	-	Le	cygne	noir	(2017),	Le	Lombard	

Murena	 -	 Murena,	 10:	 Theo	 -	 Dufaux,	 Jean	 -	 Pieri,	 Lorenzo,	 Het	 banket	
(2017)	-	Le	banquet	(2017)	(Murena,	10),	Dargaud	Benelux	

Roma	-	Roma,	V03:	Annabel	-	Boisserie,	Pierre	-	Adam,	Éric	e.a.,	Caesar	doden	
(2018)	-	Tuer	César	(2016),	Daedalus	

	
	
FILMS	

	
Early	 man	 (2018	 -	 USA)	 -	 89	 min.	 -	 Tekenfilm	 -	 Dir.:	 Park,	 Nick	 -	 Act.:	
Hiddleston,	Tom;	Williams,	Maisie	(stemmen)	

Samson	(2018	-	USA)	-	110	min.	-	Dir.:	Macdonald,	Bruce;	Sabloff,	Gabriel	-	
Act.:	 Taylor,	 James;	 Zane,	 Billy;	 Rathbone,	 Jackson	 -	 Bewerking	 van	
Testamentum	vetus,	Iudices,	13-16	

Troy.	Fall	of	a	city.	1-8	(2018	-	UK)	-	8x60	min.	-	Televisie	serie	(8	episoden)	
-	Dir.:	Brozel,	Mark;	Harris,	Owen	e.a.	-	Prod.:	BBC;	Netflix	-	Act.:	Hunter,	
Louis;	Gyasi,	David;	Harris,	Johnny	-	Bewerking	van	Homeros,	Ilias	
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_______________________________________________________________________________________	
Wij	zijn	studenten	master	Culturele	Studies	KUL,	Faculteit	Letteren,	en	
organiseren	voor	het	opleidingsonderdeel	Cultural	Policy,	gedoceerd	door	
Mr.	Jan	Baetens	een	tentoonstelling	in	de	Universiteitsbibliotheek.		
		
Deze	tentoonstelling	zal	lopen	van	vrijdag	18	mei	2018	tot	vrijdag	13	juli	
2018.	Op	donderdag	17	mei	2018	organiseren	we	in	de	
Universiteitsbibliotheek	een	opening	+	receptie	waar	we	een	privé	VIP-tour	
voorzien,	gegeven	door	onze	professor	Jan	Baetens,	daarnaast	komen	er	
gastsprekers,	enkele	performances	en	natuurlijk	is	er	ook	een	hapje	en	een	
drankje	voorzien.		
		
We	hebben	een	facebookpagina:		
https://www.facebook.com/limmediate.exhibition/	
En	ook	een	
evenement:	https://www.facebook.com/events/1417686915009721/	
	
We	hebben	ook	een	instagram-account:	limmediate.exhibition	
En	een	twitter:	@limmediate	
_______________________________________________________________________________________	
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C 

Uitgeverij Coriarius 
	
Paul Claes, SIC. Mijn citatenboek, Werchter: Uitgeverij Coriarius, 
2017, 128 blz., 12,5 x 20 cm, softcover.  
 

Een	treffend	citaat	is	een	formule	die	wat	we	vaag	
vermoeden	 definitief	 onder	 woorden	 brengt.	 Als	
een	 verbale	 vuursteen	 slaat	 het	 vonken	 van	
verbazing.		
	 Dit	 citatenboek	 is	 de	 weerslag	 van	 een	 halve	
eeuw	 verwonderd	 lezen.	 Als	 student	 begon	 Paul	
Claes	 bij	 zijn	 lectuur	 zinnen	 te	 noteren	 die	 hem	
bijzonder	 opvielen.	 Om	 enige	 orde	 in	 de	 chaos	 te	
scheppen	rangschikte	hij	de	citaten	thematisch.	
	 Wie	citeert,	eigent	zich	toe.	Deze	collectie	is	dan	
ook	 een	 geestelijke	 biografie.	 Door	 alle	 vreemde	
citaten	 te	 vertalen,	 heeft	 de	 verzamelaar	 ze	 tot	

eigen	woorden	gemaakt.	Door	ze	een	voor	een	te	overwegen	kan	de	lezer	
ze	veranderen	in	eigen	gedachten.	
	
Paul	Claes	(Leuven	1943)	is	een	even	vruchtbaar	als	veelzijdig	romancier,	
dichter,	 essayist,	 pasticheur,	 criticus,	 vertaler	 en	 bloemlezer.	 In	 2017	
verscheen	zijn	honderddertigste	boek.	
	
'Paul	Claes	-	de	scherpzinnigste	lezer	van	Noord	en	Zuid'	(Kees	Fens)		

Verkoopprijs	€	12,50	(verzendkosten	inbegrepen).	
	

Tijdelijke	introductie-	en	vriendenprijs:	
€	9,90	verzendkosten	inbegrepen,	voor	Nederland	€	11,50	

	
Bestel	bij	Uitgeverij	Coriarius:	uitgeverij.coriarius@telenet.be	

	
Uitgeverij	Coriarius,	Hogeweg	78,	3118	Werchter	

)	0486	273784	bankrekening	BE40	9731	6405	9063	
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De	VLOT	stelt	zich	voor	
	
	
Vereniging	
	
De	 Vereniging	 van	 Leerkrachten	 Oude	 Talen	 (VLOT)	 is	 de	 enige	
netoverschrijdende	 vereniging	 voor	 leerkrachten	 Latijn	 en	 Grieks	 in	
Vlaanderen,	 die	 zich	 sinds	 1996	 inzet	 voor	 het	 onderwijs	 in	 de	 klassieke	
talen.	
	
De	doelstellingen	van	de	VLOT	zijn:	
•	 de	belangstelling	voor	de	klassieke	talen	en	cultuur	bevorderen;	
•	 de	kwaliteit	van	het	onderwijs	in	de	klassieke	talen	verbeteren;	
•	 de	leerkrachten	klassieke	talen	concrete	ondersteuning	bieden;	
•	 de	belangen	van	de	leerkrachten	klassieke	talen	behartigen.	
	
De	VLOT	groepeert	in	de	eerste	plaats	leerkrachten	Latijn	en	Grieks	in	het	
secundair	 onderwijs	 van	 alle	 onderwijsnetten,	 maar	 ook	 andere	
belangstellenden	kunnen	lid	worden.	
	
Tijdschrift	
	
Prora	(Latijn	 voor	 ‘boeg’)	 is	 het	 driemaandelijks	 tijdschrift	 van	 de	 VLOT.	
Het	bevat	informatieve,	didactische	en	praktijkgerichte	artikelen,	zoals:	
• vaktheoretische	bijdragen	over	klassieke	talen	of	cultuur;	
• didactische	suggesties	uit	de	lespraktijk	van	leerkrachten;	
• actuele	 artikelen	 over	 de	 positie	 van	 Latijn	 en	 Grieks	 in	 het	 Vlaams	
onderwijs;	

• aankondigingen	van	publicaties	over	de	klassieke	oudheid;	
• een	 uitgebreide	 activiteitenkalender	 met	 nascholingen,	 cursussen,	
lezingen,	tentoonstellingen,	toneel-	en	muziekvoorstellingen,	uitstappen,	
evenementen	enz.	

	
Een	 jaarabonnement	 op	Prora	is	 inbegrepen	 in	 het	 lidmaatschap	 van	 de	
VLOT.	 Alle	 leden	 krijgen	 viermaal	 per	 jaar	 (in	 maart,	 juni,	 september	 en	
december)	een	exemplaar	van	het	tijdschrift	thuis	bezorgd.	
	
Communicatie	
	
Behalve	 via	 ons	 tijdschrift	 Prora	 verspreiden	 we	 ook	 allerlei	 klassiek	
nieuws	en	informatie	over	klassieke	activiteiten	langs	twee	andere	kanalen:	
• onze	Facebookpagina	(www.facebook.com/vlot.vzw);	
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• een	digitale	nieuwsbrief,	die	ongeveer	maandelijks	wordt	verstuurd.	
	
Activiteiten	
	
De	VLOT	organiseert	jaarlijks	activiteiten	voor	leerkrachten	Latijn	en	Grieks	
ter	 ondersteuning	 van	 hun	 onderwijspraktijk,	 zoals	 nascholingen.	 Daarbij	
komen	uiteenlopende	inhoudelijke	en	didactische	onderwerpen	aan	bod.	
	
Daarnaast	 geven	 we	 de	 folder	Latijn:	 iets	 voor	 jou?	uit,	 waarin	 aan	
leerlingen	van	het	zesde	leerjaar	basisonderwijs	wordt	uitgelegd	wat	er	van	
het	 vak	 Latijn	 precies	 mag	 worden	 verwacht.	 Elk	 schooljaar	 kunnen	 alle	
scholen	die	dat	wensen	die	folder	bestellen.	

Jaarlijks	voorzien	we	ook	een	budget	voor	de	subsidie	van	projecten	die	de	
klassieke	talen	en	cultuur	op	een	of	andere	manier	voor	een	ruimer	publiek	
in	de	kijker	zetten.	
	
Samenwerking	
	
De	 VLOT	 houdt	 de	 vinger	 aan	 de	 pols,	 onder	 meer	 als	 lid	 van	 Classica	
Vlaanderen,	 de	 overkoepelende	 vereniging	 met	 vertegenwoordigers	 van	
alle	 instellingen	en	organisaties	in	Vlaanderen	die	zich	met	klassieke	talen	
bezighouden.	
	
De	VLOT	wisselt	ook	informatie	uit	met	andere	verenigingen	voor	klassieke	
talen	in	binnen-	en	buitenland	en	met	leerkrachtenverenigingen	van	andere	
vakken:	
• de	 Fédération	 Royale	 des	 Professeurs	 de	 Grec	 et	 de	 Latin	 en	 de	
Association	 de	 la	 Fédération	 Wallonie-Bruxelles	 pour	 les	 Langues	
Anciennes	in	Franstalig	België;	

• de	 Vereniging	 Classici	 Nederland	 en	 de	 vereniging	 Vrienden	 van	 het	
Gymnasium	in	Nederland;	

• de	vakoverschrijdende	Vereniging	Vlaamse	Leerkrachten.	
	
Lidmaatschap	
	
Het	lidmaatschap	van	de	VLOT	houdt	de	volgende	voordelen	in:	
•	 je	krijgt	het	tijdschrift	Prora	viermaal	per	jaar	thuis	bezorgd;	
•	 je	 ontvangt	 een	 persoonlijke	 uitnodiging	 voor	 alle	 activiteiten	 van	 de	
vereniging;	

•	 je	 krijgt	 korting	 op	 de	 activiteiten	 die	 door	 de	 vereniging	 worden	
georganiseerd;	
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•	 je	hebt	stemrecht	op	de	jaarlijkse	algemene	vergadering;	
•	 je	kunt	je	kandidaat	stellen	voor	de	raad	van	bestuur.	
	
Het	 lidgeld	 van	 de	 VLOT	 bedraagt	 slechts	 15	 euro	 per	 kalenderjaar	
(studenten	betalen	5	euro,	steunende	leden	minstens	25	euro).	
	
Wens	je	lid	te	worden?	Dat	kan	in	twee	eenvoudige	stappen:	
• meld	je	eerst	aan	op	onze	website	www.vlot-vzw.be/lidworden;	
• schrijf	 het	 lidgeld	 over	 op	 rekening	 BE29	 0689	 0464	 5164	 met	 als	
mededeling	‘lidgeld’	en	je	naam.	

Zodra	 we	 je	 betaling	 hebben	 ontvangen,	 wordt	 je	 lidmaatschap	
geregistreerd	en	kun	je	genieten	van	alle	voordelen.	
	
	
Heb	je	nog	vragen?	
Alle	informatie	over	de	werking	van	de	VLOT	en	diverse	extra’s	vind	je	op	
onze	website:	www.vlot-vzw.be	
	
Vind	je	niet	wat	je	zoekt?	
Met	al	je	vragen	over	de	VLOT	kun	je	terecht	bij	de	zetel	van	de	vereniging:	
VLOT	 vzw,	 Oude-Bruglaan	 2	 bus	 402,	 9160	 Lokeren,	 tel.	 09	 279	 24	 36,	
info@vlot-vzw.be	
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	 OVERLIJDENS	
	
[2012]	Elisabeth	Elewaut	(KF)	
	
[27	mei	 2014]	Hugo	Vanderhoeven	 (KF	 1964),	 echtgenoot	 van	
Frieda	Booten	(KF	1964)	
	
[11	okt	2016]	Jean	Schaekers	
	
[2017]	 Olga	 Georgakopoulou	 (KF),	 voormalig	 bestuurslid	 van	
NKV-Antwerpen	
	
[25	 sept	 2017]	 Jef	 Van	 der	 Perre	 (KF	 1961),	 oud-secretaris-

generaal	 van	 IUAP	 [Interuniversitaire	 Attractiepolen]	 en	 oud-secretaris-
generaal	van	VLIR	[Vlaamse	Interuniversitaire	Raad].	
	
[11	okt	2017]	Diane	De	Wolf	(KF	1983)	
	
[17	okt	2017]	Agnes	De	Paepe	 (KF	1955),	oud-lerares	klassieke	 talen	aan	
het	 Sint-Vincentiuslyceum	 Mortsel	 en	 erevoorzitter	 Nederlands	 Klassiek	
Verbond	afdeling	Antwerpen.	
	
[8	 nov	 2017]	 E.H.	 Johan	 Van	 Den	 Haute	 (KF),	 oud-leraar	 aan	 het	 Sint-
Gregoriuscollege	 te	 Gent-Ledeberg,	 pastoor	 van	 de	 Sint-Bavoparochie	 te	
Baaigem	en	van	de	Sint-Petrusparochie	te	Dikkelvenne,	aalmoezenier	in	het	
Elisabethziekenhuis	te	Zottegem.		
	
[18	dec	2017]	E.H.	Marcel	van	Spaendonck	(KF	1959)	
	
[20	dec	2017]	Truda	Meertens,	moeder	van	Mathieu	Lenaerts	(KF)		
	
[28	dec	2017]	Jules	Renmans,	vader	van	Luc	Renmans	(KF	1980)	
	
[24	maart	2018]	Renaat	Lauwers	(KF	1961)	

	
[4	april	2018]	Charles	Depauw,	vader	van	prof.	Mark	Depauw	(KF	1991)	
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'Beauty	is	Subjective':	een	uniek	project	voor	en	door	de	latinisten	van	
Athena	Campus	Pottelberg	met	IES	Urbi	Bilbao	en	Liceo	Classico	Statale	
Tito	Livio	Milano.	Samen	op	interculturele	zoektocht	naar	klassieke	

schoonheidsidealen!	
	
	

https://biserasmus1719.blogspot.be/	
	

https://www.smore.com/5jr09	
	

https://www.facebook.com/Beauty-Is-Subjective-105596940136752/	
	

https://twitter.com/biserasmus1719	


