
M hy NATIONAAL VERBOND i, 
VAN HET KATHOLIEK ms a 

MIDDELBAAR ONDERWIJS 

LEERPLAN EN RICHTLIJNEN 

INWIJDING IN DE ANTIEKE CULTUUR 

Februari 1983 

qu    

Licap s.v., — Brussel  



NATIONAAL VERBOND 
VAN HET KATHOLIEK 
MIDDELBAAR ONDERWIJS 

LEERPLAN EN RICHTLIJNEN 

INWIJDING IN DE ANTIEKE CULTUUR 

Februari 1983 

Licap s.v., — Brussel D/1983/0279/003  



INHOUDSOPGAVE 

Situatieschets 

Doelstellingen 

  

Leerstofafbakening 

  

Methode 

… 20     Wenken voor een goede evaluatie … 

„22    Bibliografie 

 



  

SITUATIESCHETS 
      

De cursus "Inwijding in de Antieke cultuur" richt zich tot leerlingen van 
het vijfde en zesde jaar van de afdeling Wetenschappelijke B. 

Deze cursus wordt in type II als algemene regel één lesuur per week gegeven. 

Voor de leerlingen uit de Wet. B is de Oudheid vrij onbekend. Er moet dus , 
heel wat informatie verstrekt worden opdat zij zich in deze leefwereld 
kunnen inwerken. 

  

DOELSTELLINGEN 
      

1. Algemeen 

De cursus Antieke cultuur wil : 
— een contact tot stand brengen met belangrijke momenten uit de Grieks- 

Romeinse oudheid, 
= een confrontatie opbouwen tussen aspecten van de Grieks-Romeinse en de 

hedendaagse wereld. 

Als een belangrijke bron van onze Westerse beschaving plaatst de Grieks- 
Romeinse cultuur de betrachtingen, realisaties en ook mislukkingen van de 

mensen in een breder historisch perspectief. 
Ingebed in de eigen cultuur geeft zij de leerlingen de kans tot bestaansver- 
heldering. 

2. Overgang van algemene naar specifieke doelstellingen 
  

2.1. De leerkracht moet deze algemene doelstellingen concretiseren. 
De manier waarop de leerkracht dat realiseert is zijn/haar taak. Deze 
concretisering veronderstelt dat de leerkracht zelf nadenkt over het waar- 

om en de inhoud van zijn lesgeven. Het is meteen een middel om de eigen 

klaspraktijk kritisch door te lichten. 

2.2. De manier om de concrete doelstellingen te bereiken is afhankelijk van de 
specifieke bekwaamheden en interesses van de leerkracht en van de leer- 

lingen. Eigen overtuiging, entoesiasme en verantwoordelijkheidszin van de 
leerkracht werken een betere realisatie van de doelstellingen in de hand. 

3. Specifieke doelstellingen 

3.1. Kennis over de Oudheid verwerven : 

— geheugenkennis van feitenmateriaal zoals chronologische en geografische 
situering ... 

— kennis van typische begrippen : autonomie, virtus ... 
— kennis van cultuurpatronen, literaire en filosofische theorieën, staats- 

structuren ... 
— kennis van de onderlinge samenhang tussen verschillende aspecten van 

eenzelfde tijdsperiode b.v. de overwinning op de Perzen en de culturele 

opbloei van Athene. 

— kennis van criteria aangaande de logische, morele, estetische, cultuur- 

historische aspecten van een tekst, beeldhouwwerk .….. b.v. syllogisme. 

3.2. Vaardigheden verwerven om tot beter inzicht te komen in de Grieks-Romeinse 

oudheid 
  

o.a. 

— parafrase : met eigen woorden weergeven van een bepaalde inhoud. 

— analyse : de verschillende elementen en de onderlinge relaties van een 

gegeven leren opzoeken b.v. een redevoering structureren. 

— extrapolatie : uitbreiding van gegevens, op basis van het aangeboden 
materiaal, aanvullen van overgeslagen schakels in een verhaal, redene- 

ring .... 
= synthese : samenvoegen van elementen, door de analyse aangebracht, tot 

structuren en patronen. Deze werden voordien niet of minder opgemerkt.  



3.3. 

3.4. 

= evaluatie : de leerling wordt er toe aangezet een waardeoordeel uit te 
spreken over politieke, culturele, religieuze of estetische onderwerpen 

die werden bestudeerd. 
Het is belangrijk dat de leerling die verworven vaardigheden in gelijk- 

aardige situaties als in de les zelf toepast. 

Het verwerven van een aantal attitudes : 

— weetgierigheid en accuratesse bij o.a. opzoekingswerk. 
= concentratie en aandacht. 

— doorzettingsvermogen b.v. een moeilijke of lange tekst volledig willen 

begrijpen. 

= brede belangstelling en breeddenkendheid in historisch perspectief. 
— kritische benadering en waardering voor uitingen van beschaving. 

— elementen verwerven voor de opbouw van een eigen verantwoorde waarden- 

schaal. 

Een confrontatie leren opbouwen tussen heden en verleden 
  

Voor eerst verdient de antieke beschaving al om haar intrinsieke waarde 

aandacht. Daarenboveh is zij de bakermat van onze eigen beschaving. Via 

een basiskennis van de Antieke cultuur zullen de leerlingen in staat zijn 

de nawerking van de Grieks-Romeinse oudheid te begrijpen en te waarderen 
doorheen de latere cultuurgeschiedenis tot op heden. \ 

4. Concrete toepassing 

De formulering van specifieke doelstellingen lijkt ingewikkeld en tijdrovend. 
Daarom nu drie concrete toepassingen. 

4.1. 

4.2. 

door de lectuur van een literaire tekst 

de leerlingen moeten : - termen ontleend aan de Griekse en Romeinse bescha- 

ving in de tekst opzoeken en kunnen uitleggen 

(kennis of inzicht) 

-— de tekst in eigen woorden weergeven 

— de structuur van de tekst opstellen (analyse) 
— de hoofd- en bijzaken aanduiden (analyse) 

- de verschillende aspecten van een tekst ontleden : 

karakters, stijleigenaardigheden ... (analyse) 
— de boodschap van de tekst kunnen weergeven 

(synthese) 
= gelijkenissen en verschillen bespreken met latere 

navolgingen 

— een eigen verantwoord oordeel over de tekst geven 

(evaluatie) . 

door de studie van een belangrijk aspect of periode van de oudheid 
  

b.v. Athene in de 5e eeuw voor Chr. 
= concrete feiten kennen : de Perzische Oorlogen, data ... (kennis) 
— verschillende aspecten van die eeuw leren kennen : 

democratie 
hegemonie 

sofistiek 
tragedie 

akropolis (kennis en analyse) 

= een totaalbeeld van die periode opstellen (synthese) 

4.3. 

- verschillen en gelijkenissen vaststellen met b.v. moderne democratieén 
(confrontatie) 

— een eigen oordeel hierover uitspreken (evaluatie), 

door de beeldende kunsten 

de leerlingen moeten kunnen : 
= observeren 

= omschrijven wat de voorstelling uitbeeldt (parafrase) 
= de onderscheiden aspecten van het kunstwerk ontleden : materiaal, expres- 

sie ... (analyse) 

— het kunstwerk in de artistieke evolutie situeren (leren kennen van 
criteria) 

— een gelijkaardig kunstwerk bespreken (toepassen) 

= er een estetisch oordeel over uitspreken (evaluatie). 

 



  

LEERSTOFAFBAKENING 
      

1. Krachtlijnen 

- De leerlingen uit de Wetenschappelijke B bestuderen de Griekse en Latijnse 
cultuur. 

De geschiedenis van Grieken en Romeinen is nauw met elkaar verbonden. 

Vooral literaire genres, die in de Griekse wereld zijn ontstaan, worden 

dikwijls uitgewerkt in de Romeinse tijd. Daarom stelt het leerplan voor 
veeleer enkele genres per jaar verplicht te stellen dan wel de geogra- 

fische plaats of men doet er goed aan overwaardering van de ene cultuur te 

vermijden als onderwaardering van de andere. 
— Wat als verplichte leerstof vermeld staat is werkelijk een minimum. 

De bedoeling ervan is de leerkracht de kans te bieden vrij andere belang- 

rijke onderdelen uit dit leerplan aan bod te laten komen. 
= De leerkrachten kunnen systematisch elk onderdeel van het leerplan afwer- 

ken. Zij kunnen ook verschillende onderdelen met elkaar combineren. Om hen 

hierbij te helpen staan in de practische suggesties tal van combinatie 

mogelijkheden. 

} 2. Verplichte leerstof 

2.1 Inleiding : kort historisch overzicht 
| = geografische situering 

\ 2.2, Literatuur : 2.2.1. eerste jaar : de Griekse en Romeinse epiek 
a de Romeinse satiren en brieven 

| 2.2.2, tweede jaar : de Griekse tragedie 

de antieke filosofie 

Beeldende kunsten 

én thema per jaar te kiezen uit volgende rubrieken : 

4.1. Algemeen menselijke ervaringen en waarden 

4.2. De politieke, sociale, economische wereld 

4.3. De godsdienst 

4.4. De Romeinen bij ons 

4.5. Wetenschap en techniek 

In het tweede jaar wordt vanzelfsprekend een ander thema behandeld dan in 

het eerste jaar. 

  

2.5. Nawerking in latere eeuwen en/of vergelijking met de huidige leefwereld 

= voor één van vorige rubrieken (2.1. — 2.2. — 2.3.) naar keuze. 

3. Praktische suggesties 

3.1.lInleiding : kort historisch overzicht door middel van een tijdslijn waarop 
a de belangrijkste cultuurperioden worden afgebakend en geografische situ- 

| ering van de belangrijkste cultuurgebieden in het Middellandse Zeegebied. 

LA |Bij het uitwerken van auteurs en/of thema's gaat men uitvoeriger in op de 
\kenmerken van de desbetreffende periode. 

3.2.!Literatuur : 

3.2.1. Eerste jaar : 

    

  

  

  

3.2.1.1. Verplicht (1) 

3.2.1.1.1.| Epiek : De Homerische held en zijn wereld 

ILIAS en ODYSSEE. Thema, uitwerking en frappante stijlkenmerken. 
Uittreksels : b.v. : de ruzie tussen Agamemnoon en Achilles, af- 

scheid tussen Hector en Andromache, Odysseus en het prinsesje 
Nausikaä, Odysseus en de Cycloop. 

Thema's : b.v. : nawerking bij Vergilius-Aeneïs, de mens bij Homerus, 

de adelsethiek in het Myceense Griekenland, de Minoïsch-Myceense 

beschaving, de gastvrijheid in de Odyssee, de Homerische vertel- 
techniek. 

Begrippen : 'moira', 'tuchê', 'timê', 'theoi', Zeus, ... 

VERGILIUS, Aeneïs 

Inhoud, thema's en stijlkenmerken. 
Uittreksels : b.v. : de storm (I), Sinon en de list der Grieken (II), 

Dido en Aeneas (IV), Aeneas in de onderwereld (VI), Nisus en 
Euryalus (IX). 

Thema's : b.v. : de vriendschap, Aeneas als morele held, de Aeneïs 
als ‘imitatio! van de Ilias en de Odyssee, de Aeneïs als een eigen 

Romeins epos, de nawerking van de Aeneïs in de literaire (Dante, 
Van Veldeke, Chaucer) en in de beeldende (Michelangelo) kunsten. 

Begrippen : pietas, fatum, mos maiorum. 

3.2.1.1.2.| Satire : 

Uittreksels : b.v. : Horatius (1,9 De lastpost; 11,6 De stadsmuis 

en de veldmuis), Iuvenalis (3 Gevaren en narigheden van het leven te 
Rome). 

| Thema's : bev. : het dagelijks leven te Rome en de uitingen van de 

|Romeinse volksmens (verg. met Seneca, brief aan Lucilius, 56). 

  

1.3. [Brieven : 

Uittreksels : b.v. : Cicero, brieven aan Atticus en zijn broer 
Quinctus (het politieke leven te Rome), Plinius de jongere (X, 96-97: 

brief over de Christenen; brieven over het society-leven), Seneca, 

brieven aan Lucilius (over vriendschap, de waarde van de mens, zelf- 

ikennis, de verhouding tot de slaven). 

3.2.1.2. Facultatief : 

3.2.1.2.1. Lyriek : Alkman, Alkaios, Sappho, Theognis, Anacreon, ... 

Vergilius, Bucolica en Georgica (IV : mythe van Orpheus en Eurydike), 

Catullus, Carmina, Horatius, Oden en Epoden, Ovidius, Metamorphoses. 

Thema's : b.v. : de lyrische benadering van de dood, de liefde, het 

genieten, maat en rust, de natuur, de vriendschap; mythen over goden 

en mensen; de nawerking (Carmina Burana, afbeeldingen van Daedalus 

en Icarus, Philemon en Baucis). 

  

(1) Onder "verplicht" verstaat het leerplan auteur en werk. 
De vermelde keuze van uittreksels, thema's en begrippen zijn enkel suggesties. 

 



  

   

   
3.2.1.2.2. Komedie : Aristophanes (b.v. De Kikkers) 

Plautus (b.v. Aulularia, met nawerking bij l'Avare van Molière). 

3.2.2. Tweede jaar : 

Verplicht : 

3.2.2.1.1.| De Griekse Tragedie : 

Wezen en structuur van het Griekse drama. 

Ontleding van 1 drama van één van de drie grote dramaturgen 

Aischulos, Sophocles of Euripides via uitvoerige uittreksels, bij 
voorkeur Sophocles, koning Oedipus of Antigone. 

Begrippen : 'katharsis', 'diké', 'hybris', 'até', 'nemesis'. 

Filosofie : 

- De Griekse Filosofie 

Kort overzicht van de vóór-Socratische Wijsbegeerte (de oude 

natuurfilosofen, Pythagorisme, Eleaten, de jongere natuurfilosofen 

en de sofistiek), de Socratische wijsbegeerte (Socrates-Plato- 

Aristoteles) en de na-Socratische wijsbegeerte (epicurisme en 

stoicisme). 
S 

Uittreksels : b.v. : Plato, de laatste ogenblíkken voor Socrates! 

dood (Phaedo), de allegorie van de grot en de discussie over de 

ideale staat (Politeia). 

Thema's : de Griekse kennisleer, de mens van alle tijden op zoek 
naar geluk (de houding van de verschillende filosofische stel- 

lingen daartegenover), de diverse godsopvattingen bij de filosofen, 
de opvattingen over dood en hiernamaals, de evolutie van mythe naar 
een zuiverder Godsbeeld, 

Begrippen : maieutiek, dialectiek, sofisme, psychê, dikaiosynê, 

sOphrosyné, andreia, sophia, eironeia, logos, physis, phronésis, 

epistémé, eidos, ... 

- Filosofische opvattingen bij de Romeinen 

Korte bespreking van het eclectisme van Cicero, de etica of prak- 

tische levensmoraal bij Seneca en het vrijzinnig denken en ratio- 

nalisme bij Lucretius. 

3.2.2.2. Facultatief : 

3.2.2.2.1. Historiografie : 

— De Griekse historiografie 

Kort overzicht van de belangrijkste historici met de nadruk op de 
werktechnieken waarmee ze de waarheid (alêtheia) zo nauwkeurig 

mogelijk (akribeia) poogden te achterhalen. 

Uittreksels : b.v. : Herodotus, over de staatsvormen, Thucydides, 

de lijkrede van Pericles, de dialoog van de Meliërs, het Siciliaans 

avontuur. 

- De Romeinse historiografie 

Kort overzicht van de belangrijkste historici, Sallustius (verg. 

  

Thucydides), Caesar (verg. Xenophon), Livius (het standaardwerk 

in Rome) en Tacitus (de Keizertijd). 

Uittreksels : b.v. : Tacitus, de Germaanse zeden (Germ. 20), de 

dood van keizer Galba (Hist. 1,27-49), de tragedie van Germanicus 

(Ann. I1,41-82), Nero, de moedermoordenaar (Ann. XIV,1-10), de 

brand van Rome en de beschuldiging van de Christenen (Ann. XV, 
38-44). 

Thema's : Enkele portretten van beroemde Romeinen, b.v. Scaevola, 

Coriolanus, ... (denk ook aan vergelijking met vertalingen uit 
Plutarchus), grootheid en verval in het Romeinse imperium, de 

vrouwenemancipatie. 

Begrippen : pietas, virtus, libertas, imperium ... 

3.2.2.2.2. Retoriek : 

— De Griekse redekunst 

Kort overzicht van de Griekse redenaars (Lysias, Isocrates, 
Demosthenes, Hyperides) en de verschillende genres. 

Uittreksels : b.v. : Demosthenes, le Philippica 

= De Romeinse redenaar bij uitstek : Cicero 
  

B.v. : de Catilinarische redevoeringen, de aanklachten tegen Verres 

(de gevatheid van Cicero), de verdediging van Milo (de handigheid 

van Cicero), de Philippische redevoeringen I-XIV (de banbliksems 

van Cicero tegen Antonius). 

3.2.2.2.3. Oud-Christelijke teksten : 

- Uit de Griekse literatuur : 

Uittreksels : b.v. : Gregorius van Nazianze, Johannes Chrysostomus, 

Julianus ... 

= Uit de Romeinse literatuur : 

B.v. : Augustinus, Confessiones, ‘De Civitate Dei', Ambrosius, 
preken, Ps-Tertulianus, Passio SS. Perpetuae et Felicitatis, 

Gregoriaanse gezangen en hymnen (Vení Sancte Spiritus). 

3.3. Beeldende Kunsten : 

Het is de bedoeling dat minstens één kunstwerk/-vorm uit de oudheid visueel 
voorgesteld en besproken wordt, hetzij als apart onderdeel hetzij als 
illustratie bij de literatuur (3.2.) of bij een thema (3.4.). 

- Griekenland : 

Naar keuze : 
B.v. Kreta en Mycene (bouwwerken, schilderkunst, cyclopische muren, 

leeuwenpoort, graven), de Griekse openbare gebouwen (tempels, theaters, 

stadia), de akropolis van Athene, Delphi en Olympia, Phidias, Praxiteles, 

de Hellenistische bouw- en beeldhouwkunst, de overgang idealisme- 

realisme, Delphi en de godsdienst, de site van Ephese, de bouwkunst en 

grafschilderkunst van Paestum, Agrigentum, Segesta ... 

  

 



3.3.2. Rome : 

Naar keuze : 

B.v. De “Ara Pacis" als cultuurdocument, de utilitaristische kunst of het 

"cultuurpessimisme" van de Romeinen, de praktische zin en het organisatie- 
talent van de Romeinen, het "Forum Romanum", de Romeinse portretkunst 
tegenover het Griekse mensenbeeld (b.v. aan de hand van de collectie in 

het Museum Vaticanum), de Romeinse bouwkunst (aquaducten, thermen, 

basilica, amfitheater, de site van Pomeji als spiegel van het dagelijks 

leven), de invloed van de Etruskische bouw- en beeldhouwkunst (2x een 

half uur film beschikbaar), de havenstad Ostia, de fresco's in de 

Romeinse villa's, Romeinse resten in Gallië. 
! 

3.4.) Eén thema in type II 

A | twee thema's in type I 

3.4.1. Algemeen menselijke ervaringen en waarden |} 
  

3.4.1.1. Griekenland : 

Naar keuze : 

B.v. Geluk, liefde, vriendschap, dood en hiernamaals, het leven in de 
stad of op het platteland, het dagelijks leven, armoede-rijkdom,: de 

massa-mens ende persoonlijkheid, de afbrokkeling van oude waarden en 

het zoeken naar nieuwe fundamenten, de vrouw in de Griekse literatuur 

(in verschillende genres en perioden), de opvoeding te Sparta en te 

Athene, sport en ontspanning, vormen van erotiek, de humor in de 

Griekse literatuur, begrippen : paideia, apaideusia, kalokagathia, 
alêtheia, periagein, metastrephein ... 

3.4.1.2. Rome : 

Naar keuze : 

B.v. De algemeen menselijke ervaringen die hierboven voor Griekenland 
voorgesteld werden, thema's die aansluiten bij lyriek of het brief- 

genre, typisch Romeinse begrippen als dignitas, gravitas, honestas, 

nobilitas, auctoritas, severitas, hospitalitas, gloria et natura. 

3.4.2. De politieke, sociale, economische wereld X 

3.4.2.1. Griekenland : 

Naar keuze : 

B.v. De evolutie van groepsmens (polis-gedachte) naar individu 
(5e/4e eeuw), begrippen als eleutheria, autonomia, autarkia, nomos, 
eunomie, isonomie, parrhesie, democratie, Plato's reactie tegen 

“democratie! en zijn opvatting over staat en polis, Pericles en het 
hoogtepunt van de Atheense democratie, de eigen Spartaanse mentaliteit 
in de Griekse wereld, van een matriarchaat naar een mannenmaatschappij, 
van stadsstaat naar grootstad (Demosthenes), de sociaal-economische 
verhoudingen tussen de stadsstaten, de internationale verhoudingen, 

o.m. het Atheense imperialisme, de kolonisatieperiode, de Delisch- 
Attische Zeebond ... 

3.4.2.2. Rome : 

Naar keuze : 

B.v. De tegenstellingen tussen patriciërs-plebejers, later tussen de 
optimates en populares in de Romeinse republiek (Livius, Sallustius), 

het Romeinse imperialisme : organisatie en politieke structuren, ter- 
reur en "Libertas" in de keizertijd, de ontwrichting van de republiek 
in een eeuw van burgeroorlogen, vooral op het morele vlak, de politieke 

besluitvorming : volksvergaderingen, senaat en magistraten ín de 

republiek, de keizerlijke ambtenarij in de keizertijd, het recht als 

regulerende factor in de verhouding tussen de burgers en de inter- 

nationale betrekkingen (theorie en praktijk), de economische situatie 

als basis voor politieke carriere, sociale voorzieningen - zoethou- 

dertjes, brood en spelen, de positie van de slaven, de basisbegrippen : 
ius, lex, civitas, imperium, res publica, fides, senatus. 

3.4.3. Godsdienst X 

3.4.3.1. Griekenland : 

Naar keuze :: 

B.v. Studie van Griekse mythen en sagen, Hesiodus’ Theogonie, de 
Olympische Goden en Godinnen bij Homerus, mythe en het Godsbesef, de 
evolutie van mythos en logos, Griekse mensen ín sommige van hun Goden 

weerspiegeld, begrippen als até, hybris, nemesis, diké, de mysterie- 

cultus van Eleusis, onuitspreekbare problemen in mythen verwoord of 

mythen en de psychologische wetenschappen (Oedipus- en Electra-complex, 
narcissus, neurose, dromen), mythen ín de literaire, beeldende en 

schilderkunst ... 

3.4.3.2. Rome : 

Naar keuze : 

B.v. De eigen Romeins-Italische inbreng in het Griekse mythologische 
pakket, de invloed van de Etrusken, het pragmatisme van de Romeinen, 
de religieuze praktijken : offers, gebeden, feestdagen en godsvie- 

ringen, de basisbegrippen : virtus, pietas, fides, fatum. 

3.4.4. De Romeinen bij ons \ 

Naar keuze : 
B.v. Sporen van Romeinse aanwezigheid in plaatsnamen, vestiging der 

steden, verloop der wegen. 

Zo mogelijk een bezoek aan een museum (Brussel, Tongeren, Bavai, Trier) 

of een archeologische site. 

3.4.5. Wetenschap en techniek # 

3.4.5.1. Griekenland : 

Naar keuze : 

B.v. Kort overzicht van de geboorte van het positieve wetenschappelijk 

denken (hellenisme). 

De geneeskunde (de eed van Hippocrates : eerbied voor het leven, na- 

werking van deze eed voor de huidige geneesheren), de wiskunde 

(Euclides en Archimedes), de geografie (Eratosthenes en Ptolemaeus) , 

de biologie (Aristoteles). 

  

 



  

      

3.4.5.2. Rome : 

Naar keuze : 
es 

B.v. Uit de Naturalis Historia van Plinius de Oudere over aardrijks- 7 
kunde, etnologie, antropologie, fysiologie, dierkunde, plantenkunde, 1. Algemene methodologische wenken 
Benne geologie; over de landbouw bij Cato, Columella en 1.1. De leerstofafbakening voorziet 4 rubrieken, die volgens hun belang in de 
ergilius; over de bouwkunde bij Vitruvius en Frontinus; over de op- lessen Antieke cultuur aan bod dienen te komen. LE voeding bij Quintilianus. 

1.2. Het staat de leraar wel vrij bepaalde accenten te leggen zonder evenwel de 
  

3.5.1D i ijki idi i i mn en/of vergelijking met de huidige leefwereld tot in latere hoofdcomponenten in het gedrang te brengen. 

À D soe . Le + 1.3. Over de manier waarop hij in concreto zijn lessen Antieke cultuur 
Ÿ e minimum eis is dat voor Één bestudeerd onderdeel (hetzij van de litera- zal uitwerken beslist de leraar zelf. 7 tours Hetzij van het thema) de nawerking wordt geïllustreerd of de verge- Grosso modo tekenen zich 2 mogelijke werkwijzen af : ijking met de huidige manier van leven duidelijk gemaakt wordt. a) ofwel systematisch en volgens belang elk van de 4 rubrieken doormaken, 

Enkele suggesties : 7 b) ofwel een combinatie maken van twee of meer rubrieken 
-D : ae . . . . b.v. — uitgaande van de literatuur : de Laöcoonepisode uit Aeneïs'zang II 

e nawerking van de Aeneïs in de literaire (b.v. de afdaling in de onder- illustreren met het Laöcoonbeeldhouwwerk en de Hellenistische 
wereld bij Dante, navolgingen bij Van Veldeke en Chaucer) en in de beel- kunst in het algemeen 
dende kunsten (b.v. Michelangelo). = een thema als grondslag nemen en tevens de literatuur, beeldende 

= De Lyriek : Alkman, Aeneïs IV, 522-527, Petrarca, Sonnet 164, Goethe kunst en nawerking erbij betrekken : b.v. de godsdienst als thema 

Wanderes Nachtlied, Boutens, Nachtstilte. kiezen en illustratieve teksten uit de Aeneïs lezen met voorbeel- 
_ BEE El PT ; oo . . LS den uit de kunst (cfr. Ara Pacis) 

cae as autus Aulularia vergelijken met de nawerking bij l'Avare - een plastisch kunstwerk als uitgangspunt (De wagenmenner van 
olière en de Warenar van Hooft. Delphi) toelichten met een ode van Pindarus en verruimen tot het 

— Antigone van Sophocles vergelijken met Antigone van Anouilh. thema sport en de olympische gedachte. 

— De Atheense democratie en onze Westerse democratieën. 2. Specifieke methodologische wenken 
= De invloeden van de geneeskunde uit de Oudheid in de huidige geneeskunde. 2.1. Literatuur 

B.v. Eed van Hippocrates. 
2.1.1. De concrete uitwerking moet aangepast zijn aan de eigen aard van de te 

= De mythologie en de beeldende kunsten. lezen auteur, het gelezen meesterwerk en het eigen genre ervan. Dit wil 

zeggen dat men een bondig overzicht geeft van het leven van de auteur, 

waarbij de nadruk valt op deze gebeurtenissen, die van invloed zijn ge- 

weest op zijn werk. Men vergeet niet de persoonlijkheid van de auteur 
te belichten, want ieder auteur schrijft vanuit zijn eigen temperament. 
Men situeert het te lezen werk in het geheel van het oeuvre van de auteur. 

  

2.1.2. De antieke teksten worden niet in de oorspronkelijke taal gelezen. 

Noodgedwongen doet men een beroep op vertalingen in het Nederlands. Men 

geeft de voorkeur aan een vertaling, die het minst verraad pleegt tegen- 
over de grondtekst, in regel dus een tekstgetrouwe vertaling in modern 
en degelijk Nederlands. Als er helemaal geen vertaling voorhanden is, 
zal men zelf achter de vertaaltafel moeten plaatsnemen. Ten andere, 

kennis van de oorspronkelijke klassieke talen is wenselijk voor iedere 
leerkracht Antieke cultuur. 

? 2.1.3. Wanneer men antieke meesterwerken behandelt in de klas - doorgaans via 

uitgebreide uittreksels - zal men er zorg voor dragen de leerlingen de 

structuur van het hele werk bij te brengen. Doet men dit niet, dan blijft 
de kennis van de leerlingen fragmentair en ergens in het ijle hangen. 

Ook de eigen structuur van bepaalde onderdelen zal men tot zijn recht 

laten komen. 

2.1.4. Heel vaak leent de te behandelen leerstof bij antieke auteurs zich tot 
vergelijking. Het mos maiorum b.v. is een ideaal zowel bij Vergilius als 
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bij Livius. In zulk geval verdient het aanbeveling vooral terwille van 
de duidelijkheid de auteur die ter vergelijking wordt aangebracht, op 

die plaats in de cursus niet grondig te bespreken, maar alleen aandacht 

te besteden aan het uitgewerkte thema. Hetzelfde principe geldt voor de 

onderlinge vergelijking van Griekse met Latijnse auteurs. De concrete 

uitwerking zal verschillen naargelang van de doelstellingen die men met 

de vergelijking beoogt. Heeft b.v. een vergelijking tussen Ilias en 

Aeneïs als bedoeling de leerlingen dieper inzicht bij te brengen in het 

eigene van alle epiek, dan kan die vergelijking vertrekken zowel vanuit 

de Ilias als vanuit de Aeneïs. Is de vergelijking echter bedoeld als 

illustratie van het begrip "imitatio!" dan past ze beter bij een commen- 
taar op de Aeneïs. 

  

2.2. Beeldende kunsten 

2.2.1. 

2.3. Th 
Bi 
ze 

Het is te verkiezen dat de leerlingen de architectonische en sculpturale 
kenmerken zelf uit dia's en foto's en dgl. materiaal afleiden. Hen alles 

gewoon voorschotelen is onpedagogisch en dodend voor:de belangstelling. 

Wanneer de literatuur als uitgangspunt gebruikt wordt, zal men zorgen 

voor rijke illustratie uit de beeldende kunsten. Enkele voorbeelden 
ter verduidelijking : 
= Een ode van Pindarus wordt geïllustreerd door een zicht op het stadion 

van Delphi. . 8 ‘ 

- Kretenzische en Myceense kunst kan gelijktijdig met de lezing van Ilias 

en Odyssee behandeld worden. 

— Het dagelijks leven te Rome kan samengaan met de uitleg over Ostia, 
Pompeji. 

- Delphi concretiseert een uiteenzetting over de Griekse godsdienst. 

— Invloed van de Etruskische beschaving op Rome vergt bijzondere aan- 

dacht voor Etruskische begraafplaatsen en hun wandschilderingen. 

ema's 

j thematisch onderricht streeft men ernaar de themata zo te kiezen dat 
1 — uit zichzelf interesse wekken 

= belangrijk en representatief zijn 

— een bestaansverhelderende confrontatie met onze eigen tijd en 

eultuur mogelijk maken. 

2.3.1. Algemeen menselijke ervaringen en waarden 

dede sl 

2.3.1.2 

2.3.1.3 

. Vergelijking met de eigen ervaringen en waarden van de leerlingen ligt 
voor de hand. 

. Hoe algemeen menselijk die ervaringen en waarden ook zijn, toch moet 

men ook de nodige aandacht opbrengen aan wat daarin eigen is aan de 

Oudheid. 
Dat eigene kan liggen in 
a) de algemeen sociaal-economische situatie b.v. in het dagelijks leven 
b) de manier waarop kunstenaars die algemeen menselijke ervaringen 

schilderen b.v. de liefde in de lyriek. 

… Sommige onderwerpen zijn zowel algemeen menselijk als eigen aan een 

culturele context, aan de heersende godsdienst en aan de eisen van het 

literaire genre, waarin deze onderwerpen aan bod komen. Zo is het 

relaas dat een episch dichter bezorgt over iemands dood heel verschil- 
lend van de weergave van hetzelfde gebeuren door een lyricus. 

  

2.3.1.4. Bepaalde onderwerpen zijn verbonden met een typische cultuur. Zo hoort 
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de kalokagathia veeleer thuis in de Griekse cultuur, terwijl men het 

thema stads- en buitenleven het succesvolst kan benaderen vanuit de 
Romeinse context. 

De politieke, sociale en economische wereld 
  

Gezien het beperkte aantal lesuren streeft het vak Antieke 
cultuur uiteraard niet naar exhaustiviteit en volledigheid. 

De studie van de antieke bronnen integendeel staat centraal. Deze bronnen 

zijn niet uitsluitend literair; ook epigrafisch en archeologisch mate- 

riaal kan in een zinvol geheel ingeschakeld worden. 

Het is niet de bedoeling losse wetenswaardigheden op te hopen. Steeds 
biedt men zinvol samenhangende gehelen aan,want bij de leerlingen gaat 

het veeleer om het ontdekken en leggen van verbanden. 

De godsdienst 

De lessen over godsdienst mogen niet beperkt blijven tot een contact met 
de mythologie zonder meer. Men moet doordringen tot hun diepere zin en 
zich beperken tot essentiële gegevens. 
b.v. — Om de leerlingen het eigene van de antieke godsdienst te helpen 

inzien kan een vergelijking met een andere vorm van polytheïsme 

heel nuttig zijn, net als trouwens een contrastering met een 

bekende monotheïstische godsdienst (dus de Joodse en Christelijke 

godsdienst). 

= De antieke mythen bieden ríjk materiaal voor een studie van de 

nawerking van de Oudheid in latere kunstuitingen of zelfs in de 

hedendaagse dieptepsychologie om alleen maar het Oedipuscomplex 

en de Sisyphusmythe te vermelden. 

2.3.4. De Romeinen bij ons 

1) Men houdt het bij duidelijke, nu nog te constateren invloeden als b.v. 
de stedelijke urbanisatie, het wegennet, het recht …. 

2) Een degelijk voorbereid bezoek aan een museum of archeologische site 
is onovertrefbaar. Brussel, Furfooz, Aarlen, Tongeren, Bavai, Heerlen, 

Trier, Keulen met hun rijke musea zijn niet te verwaarlozen, maar ook 

kleinere plaatselijke musea leren meer bij een goed geleid bezoek met 
vragenlijst, quiz enz. dan veel saaie lessen. 

2.3.5. Wetenschap en techniek 

Indien, zoals nodig, de aandacht toegespitst wordt op de hoofdmomenten, 
dan zullen de klemtonen voor de Griekse cultuur anders liggen dan voor 
de Romeinse. Een voorbeeld uit elke cultuur ter illustratie : 

— Uitzondering gemaakt voor de pedagogie van Quintilianus in diens mees- 
terwerk Institutio oratoria, kan de Romeinse wetenschap beschouwd 

worden als een aanvulling bij de Griekse. In die zin zijn bepaalde 

teksten van Celsus nuttig vergelijkingsmateriaal bij de studie van de 
Hippocratische geneeskunde. 

= Het eigene van de Griekse wetenschap komt ook aan het licht in een ver- 
gelijking van antieke teksten met moderne,b.v. de beschrijving van een 

of ander dier door Aristoteles vergelijken met een moderne tekst uit 

een hedendaags handboek voor biologie. 

  

 



2.4. Nawerking 

2.4.1. Vergelijking blijft een bij uitstek geéigend middel om lessen Antieke 
cultuur uit te werken en te stofferen, vooral om de onderlinge 

afhankelijkheid, gelijkenissen en verschillen te doen uitkomen. Zo kan 

men tonen dat een cultuur niet alleen chronologisch-verticaal, maar ook 
in haar horizontale geledingen als taal, kunst, politiek, socio-econo- 

mische denkbeelden en instellingen een duidelijke coherentie bezit. 

2.4.2. De nawerking van de antieke cultuur kan geïllustreerd worden met voor- 
beelden uit de latere literaturen, maar ook uit de muziek, beeldende 

en filmische kunsten. Wel moet men erop toezien dat de Antieke cultuur 
centraal staat. Het verdient aanbeveling deze nawerking aan te tonen 

met voorbeelden, die in hun genre meesterwerken zijn. 

2.4.3. Om het antieke gedachtengoed dichter bij de leerlingen te brengen doet 

men een beroep op actualisering. Ook hier zal de Oudheid centraal staan. 

Anders stelt men de poort wijd open voor Hineininterpretation. Men ves- 

tigt de aandacht op essentiële gelijkenissen en verschillen tussen 

enerzijds de Oudheid en anderzijds onze eigen tijd en leefwereld. 

B.v. Orpheus. 

3. Didactische wenken 

3.1. Leermiddelen 

Een goede mediatheek is het beste hulpmiddel om degelijk les te geven. 
Nodig zijn bijgevolg : de tekst van de literaire meesterwerken in een 

onkreukbare vertaling, kaarten, diareeksen, filmstroken, transparanten, 

band- en plaatopnamen, video. 
Programmalijsten van schoolradio en schooltelevisie bieden nuttige infor- 

matie. Tevens laten zij toe in een beperkt tijdsbestek een haast volledig 
overzicht van bepaalde facetten van de Antieke cultuur te verkrijgen. 

Aan te raden is dat de leerlingen een plakboek of tekstboek aanleggen met 

illustratie en markante teksten uit de Antieke cultuur, zo mogelijk 
een diamontage en/of collage samenstellen. 

3.2. Werkvormen 

3.2.1. Bij verklaring van literaire teksten gaat men b.v. als volgt te werk : 
= Expressieve lezing van het tekstgeheel, waarbij men reeds bepaalde 

klemtonen legt voor het tekstbegrip. 

= Opheldering van een aantal zakelijke moeilijkheden (namen, geograr 

fische gegevens, data ...). 
- Via vragen nagaan of de leerlingen de tekst hebben verstaan. 

= Bij grotere gehelen de structuur doen inzien. 
— Analyse van karakters, verhaalelementen, psychologische gegevens, 

historische waarde enz. 
— Evaluatie van de stelling van de auteur, mogelijk met vergelijkings- 

materiaal. 
= Expressieve lezing of creatieve verwerking door de leerlingen (voor- 

dracht of uitbeelding). 

3.2.2. Bij aanbreng van feitelijke kennis en achtergrondinformatie is een 

expose en cathedra, af en toe onderbroken door enkele vraagjes om de 

aandacht gaande te houden de meest aangewezen methode. Opzoekingswerk 

door de leerlingen zelf verdient aanbeveling. 

3.2.5. 

Bij een les over beeldende kunsten zal men zoveel als mogelijk visueel 
te werk gaan. Bij de projectie van dia's en dgl. zal men de aandacht 

trekken op het typische in het kunstwerk en via vragen de leerlingen 
zelf de hoofdkenmerken doen ontdekken. Vooral van belang is dat de leraar 

zijn pupillen leert waarnemen : 'nihil in intellectu nisi prius fuerit in 
sensu". 

Groepswerk is aan te raden als de leerkracht goed afgelijnde opdrachten 

weet te geven rond uitgekozen materiaal. Daar de meeste leerlingen leken 

in het vak Antieke cultuur zijn, vergt groepswerk deskundige en volge- 

houden voorbereiding en begeleiding. Zelfactiviteit kan niet lukken 

zonder inspanning zowel van de leraar als van de leerling. 

Het groepswerk of klasgesprek kan wellicht maximaal aangewend worden bij 

evaluatie van morele en esthetische aard. Dit kan al eens gebeuren in 

een pro-et-contra-discussie. 

Transfer van het ene vak naar het andere in vakoverstijgende benadering 

is aan te raden, waar mogelijk b.v. in literatuur, esthetica, muziek ... 

  

 



  

WENKEN VOOR EEN GOEDE EVALUATIE 
      

1. Algemeen 

1.1. Evaluatie hangt nauw samen met doelstellingen. In het hoofdstuk doel- 
stellingen werden vier belangrijke aspecten aangeduid die zeker aan bod 

moeten komen in het vak Antieke cultuur : 
nl. : - kennis over de oudheid opdoen 

- vaardigheden verwerven 
— attitudes eigen maken 
— een confrontatie leren opbouwen tussen de Oudheid en de huidige 

maatschappij. 

1.2. Elk van die aspecten zal dus aan bod moeten komen in de evaluatie, naar 
een passende verhouding. 

1.3. De leerkracht zal ook bewust de vormen kiezen waarin die evaluatie gebeurt. 

Tests, toetsen, proefwerken, taken, groepswerk, verzorgde schriften, 

aangelegde documentatiemap e.a. kunnen hierbij dienen als observatie 
materiaal. 

1.4. Slechts die middelen en vormen komen voor de evaluatie in aanmerking die 
tijdens het leerproces werden aangebracht b.v. inhoudelijk en/of, stilis- 

tisch bespreken van een niet bestudeerde tekst mag pas tijdens een over- 
horing gebeuren, indien een soortgelijke tekst in de les is behandeld en 

dan ook een methode tot bespreking is aangegeven. 

2. Concrete toepassing 

2.1. Bij het begin van het schooljaar legt de leerkracht duidelijk uit wat hij 
wil bereiken en hoe. Zo kennen de leerlingen de gestelde verwachtingen en 

eisen. 
De leerkracht zou met actieve en geïnteresseerde leerlingen het specifiek 

doelstellingenpakket kunnen opmaken. 

2.2. In de loop van het schooljaar kunnen verscheidene momenten van evaluatie 

ingelast worden : 

— Over de kennis van de geziene leerstof 

Dit kan gebeuren door mondelinge of schriftelijke overhoringen, ofwel 
sporadisch ofwel na afwerking van een groter leerstofgeheel. 

= Over vaardigheden 
De leerkracht doet de leerlingen ook middelen, methodes aan de hand om 

de eigen vorderingen na te gaan. Een goede oefening is b.v. aan de 

leerlingen te vragen zelf een korte literaire tekst eerst enkel inhoude- 
lijk te bespreken en nadien ook stilistisch en het resultaat ervan met 

hen te evalueren; of een kunstwerk (bouwwerk, beeldhouwwerk, schilder- 

werk ...) te laten bespreken : o.a. opzoeken welke de achtergrond van 

het werk is, het een plaats geven in de verschillende kunstrichtingen 

en er uiteindelijk een verantwoord oordeel over laten uitspreken. 

- Over attitudes 
Objectieve normen aanleggen bij het beoordelen van attitudes is moeilijk. 

Een klasgesprek, een bezoek aan een museum, het werk besteed aan het 

aanleggen van een documentatiemap, gemaakte vorderingen, persoonlijke 

lectuur bieden gelegenheid tot observatie. 
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- Confrontatie van de oudheid met de hedendaagse wereld 
Bij deze basisdoelstelling is het duidelijk dat een confrontatie pas 
kan gebeuren, wanneer de twee elementen van de vergelijking (Oudheid - 

huidige maatschappij) gekend zijn. 
Dat zal dus enkel kunnen gebeuren voor een beperkt onderwerp en een 

welafgelijnde periode en plaats, geschikt b.v. voor persoonlijk werk of 

groepswerk. 

  

2.3. Evaluatie van het leerproces 

Of en hoe een bepaald onderdeel van de leerstof is overgekomen, kan men 
nagaan door b.v. volgende vragen te stellen : 

— is de leerstof te gemakkelijk — tè moeilijk — goed ? 
—= welke onderdelen snap je niet ? 
— heb je aanmerkingen betreffende de aanpak van de leerkracht ? 

— wat wil je verbeterd zien ? 
- hoe vond je de sfeer in de klas ? ... 

2.4. In de grote proef moet volgens een passende verhouding nagegaan worden in 

welke mate alle aspecten van de doelstellingen werden bereikt. 
De cognitieve toets volgt een opgaande moeilijkheidsgraad. 

De puntenverdeling is vooraf opgemaakt, de minimumeis is vooraf bepaald. 
Het reproduceren van louter feitenmateriaal stelt een hogere minimumeis 
dan producten van eigen inzicht. 
De soorten vragen variëren van vrije-antwoord-vorm naar de keuze-antwoord- 

vorm. De keuze-antwoord-vorm (nl. juist of onjuist - sorteervorm - multiple 

choice) is meer geschikt om exacte feiten te evalueren. De vrije-antwoord- 

vorm met misschien heel wat richtingsvraagjes past goed voor analyse en 
synthese. Voor evaluatie is de volledig vrije-antwoord-vorm wel goed ge- 

schikt. De resultaten worden nadien met de leerlingen besproken en er 

worden besluiten uit afgeleid. 
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BIBLIOGRAFIE 

Deze bibliografie richt zich vooral tot nieuwelingen in het vak. Vanuit een 
praktisch-didactisch standpunt werd zij opgebouwd. Daarom dwaalt zij niet te 
ver van huis : de Nederlandstalige markt na 1960 werd afgeschuimd en een 
week-endje tussendoor te Parijs leverde eveneens een koffertje vol pockets op. 
Wellicht treedt een klein artikel als smaakmaker op tot grondiger studies ! 
Aan jou om je erin te vermeien, of in te grasduinen. 
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1968 en vlg. 
P, LAUWERS en R. LAUWERS — De Griekse Cultuur, Deel 1 en 2. Dessain, 1978. 
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"Kleio". Uitg. Acco, Tiensestraat 134-136, B-3000 Leuven. 
"Lampas":; Uitg. Dick Coutinho BV, Badlaan 2, Muiderberg (Nederland). 
"Nova et Vetera". Uitg. J.B. Wolters, Blijde Inkomststraat 50, B-3000 Leuven. 
(Afgekort tot N. & V.). 

. ALGEMENE INLEIDINGEN EN HULPMIDDELEN 

Griekenland en Rome. Grondleggers van onze Beschaving. De Haan. Unieboek BV., 
Bussum, 1977. 

R.H. BARROW — De Romeinen en de Westerse beschaving. (Prisma-boek 508), 
Spectrum, 1960. 

„J.M. BARTELINK - Geschiedenis van de klassieke letterkunde. (Aulaboek 465) , 
Spectrum. 

a 

G.J.M. BARTELINK - Mythologisch woordenboek (Prisma-boek 1346), Spectrum 1969. 

G.J.M. BARTELINK e.a. — Woordenboek der Oudheid. Romen-Bussum, 1965 en vlg. 

C.M. BOWRA — De Griekse Cultuur. Meulenhoff, Amsterdam, 1960. 

M. CARY en T.J. HAARHOFF - Leven en denken in de klassieke wereld. (Aula- 
boek 168), Spectrum, 1964. 

F. CHAMOUX — De Griekse Beschaving. Leiden, 1965. 
C. MC.EVEDY — Kosmos historische atlassen : Oudheid. Kosmos A'dam. Heideland 

Orbis Hasselt, 1977. 

M.I. FINLEY — Les anciens grecs. Maspero, Paris. (vertaling van : The 
Ancient Greeks. An Introduction to Their Life and Thought. 
The Viking Press, 1964). 

J.W. FUCHS — Klassiek Vademecum. Van Goor, Den Haag, 1961. 
G.H. HALSBERGHE — Woordenboek van de Klassieke Oudheid. Antwerpen/Utrecht, 

1970. 

E. HAMILTON — De Romeinse Beschaving. (Phoenix-pocket 23) De Haan-Standaard, 

1960. 
M. HUYGHE — Grieken en Romeinen. Luik, 1958. 
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H.D.F. KITTO - De Griekse Beschaving. (De Haan paperback). Unieboek Bussum 
Holland, 1972. 

S. MAZZARINO - Het einde van de antieke wereld. (Aulaboek 115). Spectrum, 
1963. ° 

P. NOYEN - Wij en de oudheid. (Palladiumreeks). De Nederl. Boekhandel, 1968. 
W. PEREMANS - Hellas en de Westeuropese Cultuur. De Vroente Kasterlee, 1963. 
P.J. REIMER — Woordenboek der klassieke oudheid. (Prisma-boek 454). Spectrum, 

1972. 

H.D. STOVER - De Romeinen. Meesters in het machtspel. Meulenhoff Baarn, 1976. 

A.A.M. VAN DER HEYDEN e.a. — Atlas van de Antieke Wereld. Elsevier. 
F. VAN HOUTRYVE — Mijlpalen van de Griekse Cultuur. Orion-Desclée Brugge, 

1978. 
F. VAN HOUTRYVE — Mijlpalen van de Romeinse Cultuur, Verbeke-Loys Brugge, 

1970. 

C. VERHOEVEN — De schaduw van één haar. Ambo Baarn, 1979. 

EPIEK 

» GRIEKENLAND 

J.M. BREMER — Sprookjes in de Odyssee. Lampas VII(3), 1974, 215-222, 
— L. DEVLIEGHÈRE — De zanger in de Ilias en de Odysseia. Een vergelijking 

met andere epen. Kleio VI, 1976, 1-10. . 
M.I. FINLAY - De wereld van Odysseus. (Prismaboek 492). Spectrum, 1960. 

M.I. FINLAY - Het oudste Griekenland. De Haan Bussum, 1974. 

G. GERMAIN - Homeros. (Picturapocket 1). Spectrum, 1959. 

A.H.M. KESSELS - Achilles en Agamemnon. Het begin van hun vete (Ilias I 
1-344), Hermen. 44(1), 1972, 9-19. 

E. MIREAUX — Zo leefden de Grieken ten tijde van Homerus. Hollandia Baarn, 
1979, 

M. PAUWELS - Homeros'Ilias en Vergilius'Aeneis (I) en (II). N. & V.44 
(5 en 6), 1966-67, 390-397 en 469-477. 

H.W. PLEKET - Griekse ethiek en de "Competitive Society". Lampas III(4), 
1970-71, 349-385. 

C.M.J. SICKING - De Ilias : auteursintentie en compositie. Lampas V(5), 
1972, 406-444. 

C.M.J. SICKING - Heeft de Ilias een moraal ? Lampas V(5), 1972, 444-465. 

R. STOCK - De mens bij Homeros. Ilias. (Agorareeks), 1978. 

N. VAN DER BEN - De Homerische Aphrodite-hymne 1. De Aeneas-passages in de 

Ilias en 2. Een interpretatie van het gedicht. Lampas 13 (1), 

1980, 40-77 en 14(2), 1981, 67-107. 

C. VERHOEVEN - Voor eigen gebruik. (Warme thema's bij Homerus). (Amboboek), 
Utrecht, 1969. 

J.J. WEITENBERG - Het timmeren van een lied. Hermen. 40(6), 1969, 321-330. 

ROME 

"Vergilius'epos en de beeldende kunsten" is het thema van Hermen. 54(4), 
1982. 

"Vergilius en zijn nawerking" is het thema van Lampas 15(1,2), 1982. 

J.G.P. BEST - Het motief van het labyrint in de Aeneïs. Lampas III(3), 
1970-71, 238-254. 

G. DEMEYERE - Het drama "Turnus" in de Aeneïs (I) en (II). Kleio VIII, 
1978, 32-45 en 90-104. 

= 

P.H. SCHRIJVERS — De rhetorica van het medelijden (De slotscène van de 
Aeneis — XII 919-952 en het lezerspubliek). Lampas II(4), 
1978, 237-264. 

P.H. SCHRIJVERS — Inleiding in de theorie en de praktijk van de vertel- 

techniek (Vergilius' Aeneïs I en IV). Lampas IV (2/4), 1971, 
189-210. 

M. SMETS — De aanhef van Vergilius! Aeneïs tweede boek. N. & V. XLIV, 
1966-67, 142-146. 

M. SMETS — Wanneer Vergilius Homerus imiteert …. 

Kleio VII, 1977, 173-176. 

(Aen. III, 192-195). 

8. LYRIEK 

8.1. GRIEKENLAND 

8.2. 

"Griekse lyriek" is het thema van Lampas 13(5), 1980. 
J. BOONEN — Notities bij gedichten van Alkaios en Sappho. Kleio 1(3), 

1971, 1-12. 

G.J. DE VRIES - Het feest van Aristagoras. Een ode van Pindarus. Hermen. 

36(5), 1965, 149-157. 
J.P. GUÉPIN - De tweede wet. (Hoofdstuk : 

Arbeiderspers A'dam, 1974. 
E.G.P. HUIJING en M. VAN RAALTE - Theognidea 197-208. Lampas 14(1), 1981, 

5-16. 
E.J. JONKERS - Sappho's liefdeslied in verschillende tijden. Hermen. 

41(4), 1970, 195-198. 

. KOLSTEREN - Sappho in de negentiende eeuw. Hermen. 53(4), 1981, 249-269. 

. VERBRUGGE - Eros gestoken : notities naar aanleiding van een vertaal- 

wedstrijd. (I), (II) en (III). Hermen. 50 (4 en 5), 1978, 

361-372 en 422-431 en Hermen. 51(1), 1979, 13-19. 

H. VERBRUGGEN — Semonides — Vrouwenspiegel. Kleio VI, 1976, 49-54. 

Archilochus, de eerste dichter), 

zj
 

U 

ROME 

8.2.1. Algemeen : 

"Latijnse satire!" is het thema van Lampas 12(4/5), 1979. 
= P., CLAES - Moderne en antieke poëzie : symphonia discors. Kleio XI, 1981, 

113-120. 

~ E. EYBEN - De ideële droomwereld van de Romeinse jeugddichters. Kleio IV, 
1974, 31-43. 

— W. EVENEPOEL - Omtrent de Latijnse liefdespoëzie. Presentatie en be- 
spreking van "The Latin love poets from Catullus to Horace". 
Kleio XII, 1982, 78-85. 

8.2.2. Horatius : 

F. AHLHEID - Horatius, Epistula 1, 13. Interpretatie van een brief- 
gedicht. Lampas VII(I), 1974, 43-60. 

G. DEMEYERE — Horatius, Od. III, 29. N. & V. XL, 1962-63, 145-157. 

J. ECTOR - Het epicurisme in Horatius'oden. N. & V. LIV, 1976-77, 280-287. 

- J. GIJSEL - Horatius Ode 15. Een interpretatie. Kleio VI, 1976, 69-82. 

J. HENDRICKX - Wijnlied. Horatius, Carm. 1, 18. N. & V. XLI, 1963-64, 

294-298. 
J. HENDRICKX - Dichterlijke vervoering. Horatius, Carm. III, 25. N. & V. 

XLI, 1963-64, 372-376. 
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A.W.J. HOLLEMAN - Horatius, Faunus en de Lente. Hermen. 43(2), 1971, 

48-53. 

J.M. KRAMER - Twee Heilsprofeten bij Horatius. Hermen. 46, 1974-75, 
141-148. 

J.M. KRAMER - Interpretatie van Horatius'Ode 1,10. Lampas VI(4/5), 1973, 
348-354. 

G.M.A. PEPERMANS — Het beeld van keizer Augustus in de poëzie van 
Horatius. Hermen. 43(4), 1972, 180-183. 

= M. PINNOY - Stilistische studie van Horatius'Carmen 1 38. Kleio VI, 1976, 
45-48. 

P.H. SCHRIJVERS - Interpreteren van een Horatiaanse Ode (1,10). Lampas 

VI(2), 1973, 126-153 en VI(4/5), 354-358. 
P.H. SCHRIJVERS - Op receptie bij Horatius. Kanttekeningen bij de láde 

epode. Lampas 14(1), 1981, 17-29. 
? M. SMETS - Een late roos in Horatius'tuin (Ode 1 38). Kleio VI, 1976, 

40-44. 
7 M. SMETS — Tu ne quaesieris ... Horatius Carm. I 11. Kleio V, 1975, 30-32. 
* A. TORHOUDT - Horatius'Ode II 18. Kleio VII, 1977, 92-96. 

8.2.3. Vergilius : 

= F. CLAUS - De Orpheus-Eurydicemythe van Vergilius en Ovidius. Kleio IV, 
1974, 88-91. . 

F.P.M. FRANCISSEN — De natuur verbloemd ? De locus amoenus en de overige 

landschapstypen in Vergilius'tweede Ecloge. Hermen. 49(2), 
1977, 75-88. 

A.D. LEEMAN - Complexiteit en intentie in Vergilius'eerste ecloga. Lampas 
IV(2/4), 1971, 210-225. 

M. ROGGEN - Episode, van Aristaeus, eerste deel (Vergilius, Georgica, IV) 

N. & V. XLV, 1967-68, 305-317. 

M. ROGGEN - Vergilius. Georgica, Aanhef (vv. 1-42) N. & V. XLIII, 1965- 

66, 220-231. 
— M. SECKLER - Een adventsbegin zonder Christus. Beschouwingen bij de 

vierde ecloge van Vergilius. Kleio II, 1972, 184-191. 

— M. SMETS - Bucolica, een poétische ecologie. Kleio V, 1975, 111-115. 

J. VAN AEL - Literaire bespreking van de eerste ecloge van Vergilius. 
N. & V. XLI, 1963-64, 101-110. 

8.2.4. Ovidius : 

= Th. DEPOORTERE - Quoniam vulgaris fabula non est ... Het verhaal van 

Pyramus en Thisbe bij Ovidius. Kleio III, 1973, 9-24. 
= W. EVENEPOEL - Ovidius 'Metamorfoseverhalen. De ingesteldheid en de ken- 

merken van de verteller Ovidius. Kleio IX, 1979, 12-24. 
— W. EVENEPOEL - Aard en compositie van Ovidius'Metamorfosen. Kleio VIII, 

1978, 165-177. 

A.W.J. HOLLEMAN — Horatius bespied door Ovidius. Lampas III(2), 1970-71, 

118-124. 

A.W.J. HOLLEMAN - Femina Virtus ! (Het conflict Augustus-Ovidius) Hermen. 

40(4), 1969, 200-211. 
M. ROGGEN — Philemon en Baukis : het sprookje van de gastvrijheid. 

N. & V. XLI, 1963-64, 47-67. 

F. VAN DOOREN — De logische vertelstructuur van Ovidius, Pyramus en 

Thisbe (Met. 4, 55-166) Lampas X(2), 1977, 143-152. 
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8.2.5. Overige auteurs : 
J.H. BROUWERS — De macht van het lied. Bouw en betekenis van Propertius, 

E1.3,2. Lampas X(2), 1977, 120-142. 

D. DEN HENGST - Catulls Carmen 76 II Lampas IX(3), 1976, 257-268. 

M. d'HANE-SCHELTEMA — De vrouwen van Juvenalis. Hermen. 50(2), 1978, 
95-104. 

+ W. EVENEPOEL - Propertius'elegie IV 7. Een interpretatie-ontwerp. Kleio 
Tu 19715 13-30% 

"Catullus" is het thema van Hermen. 40(5), 1969 en van Hermen. 41(4), 
1970. 

A.D. LEEMAN - Catulls Carmen 76 1. Lampas IX(3), 1976, 245-256. 
A.D. LEEMAN - Catulls, angry young man. Hermen. 35(5), 1964, 101-114. 

J.J.L. SMOLENAERS — Over de relatie vorm-inhoud in Catullus'poëzie. 
Lampas V(3), 1972, 222-241. 

"Martialis" is het thema van Hermen. 45(1), 1973. 

9. BRIEFGENRE/ROME 
“Plinius Minor" is het thema van Hermen, 39(8), 1968. 

F.J. BREVET — Plinius Secundus Minor over de jeugd. Hermen. 48(4), 1976, 
197-200. 

F.J. BREVET - Gajus Plinius Caecilius Secundus (1) en (2). Hermen. 45, 
1973-74, 210-214 en 249-255. 

J.H. BROUWERS — Dood en onsterfelijkheid in de brieven van Plinius Minor, 

Lampas VII(1), 1974, 60-75. 

= L. GORISSEN - Marcus Tullius Cicero troost zijn zieke secretaris. Een inter- 

pretatie van Fam. XVI 13-14-15-10. Kleio VII, 1977, 177-188. 

P. LAUWERS — Leven in een drukke stad of op de rustige buiten ? Hermen. 
43(5/6), 1972, 229-241. 

P. LAUWERS — Poging tot polyvalente behandeling van een tekst : Horatius, 

Epistulae 1, 10, 1-25, N. & V. LII, 1974-75, 357-373. 
= A. WELKENHUYSEN — Caesar in de correspondentie van Cicero. Kleio IV, 1974, 

49-64. 

10. KOMEDIE 

10.1. GRIEKENLAND 

“Griekse komedie" is het thema van Lampas X(5), 1977. 

10.2. ROME 

"Plautus" is het thema van Hermen. 38(2), 1966. 

  

11. TRAGEDIE 

11.1. GRIEKENLAND 

"Euripides'Bachae" is het thema van Lampas IX(1), 1976. 
~ L. ADRIAENS - Oidipoes, Tiran van Thebe. Een poging tot intrinsieke be- 

nadering. Kleio II, 1972, 49-54. 
H.C. BALDRY - The Greek Tragic Theatre. (Ancient Culture and Society). X 

Chatto Windus London, 1971. 

D. BUTAYE — De broosheid van het menselijk geluk in de tragedies van 

Sophocles. N. & V. 41(4), 1963-64, 238-251 en 41(5), 338-349. 

= D. BUTAYE - De liefde in de tragedies van Sophocles. Kleio I(1), 1971, 

312% 
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“ D. BUTAYE - Geluk en verbondenheid met gemeenschap en wereld in de trage- 12.1.3. Socratische wijsbegeerte : 
dies van Sophocles. Kleio XI(1), 1981, 45-50. nu Le 2 

À + J. DE ROMILLY - La tragédie grecque. (Collection Quadrige 28) P.U.F. B. DEEEGAAUY e283 a Zijn betekenis voor de wereld van nu. 

Paris, 1982. ae . : 
H.E. FRENKEL - De functie van de Cassandra-scène in Aeschylus 'Agamemnon. L.M. DE RIJK ~ Plato, Popper en het fundament der samenleving. Lampas 

Lam a nn VI(3), 1973, 267-280. 
pas, II(1), 1969-70, 19-34. 7 

* E. DE STRYCKER - De kunst van het gesprek. Wat waren de dialogen van 
E.P. KWAADGRAS en R. REHORST-VAN DE LECQ - Euripides'Andromache. Lampas 

VIII(1), 1975, 10-35. 
H. ORANJE - Een theorie van de handelingsaspekten in het drama. Lampas 

VIII(3/4), 1975, 237-247. 

P.A. PUT - Analyse van de dramatische handeling in Koning Oedipus, le 

epeisodion. N. & V. 44(3), 1966-67, 222-229. 

C.M.J. SICKING — Recensie van G.F. Else, The Origin and Early Form of 
Greek Tragedy. Lampas I(1), 1968-69, 5-23. 

C.M.J. SICKING - Euripides'Alkestis. Lampas II(4), 1969-70, 322-341. 

C.M.J. SICKING - Oedipus en Teiresias. Lampas VIII(1), 1975, 2-9. 

æ R. STOCK - Het griekse drama en de westerse mens. Desclée de Brouwer, 

Plato ? De Ned. Boekh., 1976. 
e C.J. DE VOGEL - Plato. De filosoof van het transcendente. Baarn, 1968. 

e G.J. DE VRIES — Inleiding tot het denken van Plato. Born, A'dam, 1966. 

J. MANSFELD - De metafysica van Aristoteles. In : C.A. VAN PEURSEN e.a. 

Metafysica. De geschiedenis van een begrip. Boom Meppel 
A'dam, 1981. 

C.M.J. SICKING — Plato's Protagoras : confrontatie of schijnconfron- 
tatie. Lampas VI(3), 1973, 267-280. 

Th. G. SINNIGE — Empirie en theorievorming bij Aristoteles. Lampas VIII 

(3/4), 1975, 214-229. 

K. SPREY - Plato Nu. De ideale staat. Hermen. 41(6), 1970, 275-288. 1959. B 
— H. VANDERMOERE — Tragiek en tragedie in de idealistische traditie. Kleio T:C:Ms VAN WINDEN > Plato's: wteleleer. Jiampas 1(5), 1968-69), 306-316. 

X, 1980, 145-164. 12.1.4. Nasocratische wijsbegeerte : 

= L. VAN DER STOCKT — De figuur van Zeus in het werk van Aeschylus. Kleio 
IX, 1979, 97-117. 

D.F.W. VAN LENNEP - De Alkestis van Euripides. Hermen. 38(7), 1967, 

« J. LIEVENS - Het levensideaal in de oudstoïsche ethiek. Kleio III, 1973, 
33-42. 

Th. G. SINNIGE - Eigenheid en saamhorigheid in de stoische ethica. 
157-173. 

H.W. VAN PESCH — De Electra van Sophocles. Hermen. 32(10/11), 1961, Tampas, XLCI)., 1978, 24 42. 
213-232. ® M. VAN STRAATEN — Kerngedachten van de Stoa. Romen, Roermond 1969. 

W. VER EECKE — Oidipoes of : de waarheid moet men zelf ontdekken. Hermen. 
37(4), 1965, 89-98. 12.2. ROME 

= C. VERHOEVEN - De schaduw van één haar. (Zal ik naar binnen gaan ?) ° L. DE BELDER - De vogel van Minerva. Het filosofisch denken te Rome. 
(Amboboek) Baarn, 1979. (Agora-reeks). De Ned. Boekh., 1978. 

e L. DE BELDER - De onaantastbaarheid van de wijze (Lucretius, De rerum 

12. FILOSOFIE natura II, 1-61). Kleio VI, 1976, 97-107. 
® M. DE LA MARCHE - L.A. Seneca. Brief 88. Kleio IX, 1979, 87-96. 

A. GERLO - Lucretius of het atomistisch wereldbeeld. (Problemen 28) 

12.1.1. Algemeen + Ontwikk., Antwerpen 1962. 
A.J. KLEYWEGT - Schrijvers over denkers. Lampas VII(1), 1974, 22-32. 

M. ROZELAAR - Seneca - A New Approach to his Personality. Lampas VII(1), 
1974, 33-42. 

A. VAN DEN DAELE - Cicero als filosoof en de Eerste Tusculana. N. & V. XLV, 
1967-68, 241-255. 

12.1. GRIEKENLAND 

+ E. DE STRYCKER - Beknopte geschiedenis van de antieke filosofie. De 
Ned. Boekh., Ambo 1980. 

H. DE VOS - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en Romeinen. 

Baarn, 1978. 

H.W. PLEKET - Antieke filosofie : geneesmiddel voor de kwalen onzer 

tijd ? Lampas X(2), 1977, 74-89. 
M. VAN STRAATEN - Prothuron. Gids bij het eerste wijsgerig denken met 13. HISTORIOGRAFIE 

als achtergrond de Griekse filosofie. Brill Leiden, 1969. 13.1. GRIEKENLAND 

12.1.2. Voorsocratische wijsbegeerte : "Herodotus" is het thema van Hermen. 40(3), 1969. 
G.J.D. AALDERS - Het debat over de beste staatsregeling bij Herodotus 

(3,80-82), Lampas I(1), 1968-69, 45-58. 
G.J.D. AALDERS - De griekse godsdienst ín het werk van brodotus. Lampas 

VII(2), 1974, 164-181. 
Ÿ, F. CHATELET - La naissance de l'histoire. La formation de la pensée 

historienne en Grèce. Tome (Den (II). (Collect. 10/18, 

819 en 820). Minuit Paris, 1974. 
© A. DE SELINCOURT - De wereld van Herodotus. (Aulaboek 239) Spectrum, 1966. 

"Voorsocratische wijsbegeerte" is het thema van Lampas VIII(5), 1975. 
"Pythagoras" is het thema van Hermen. 53(2), 1981. 
S. IJSSELING - Macht, taal en begeerte. (Over Gorgias) Tijdschr. voor 

Filos. 41(3), 1979, 375-404. 

M. WILDIERS e.a. — Tussen intuïtie en weten. (Pythagoras en de Muziek 
der Sferen). Coutinho Muiderberg, 1982, 
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s L. DEVLIEGHERE - Sagen en volksverhalen bij Herodotus. Kleiïo II, 1972, 
145-156. 

« E. JANSSENS - Thoekudides 'methodekapittel. Proeve van interpretatie. 
Kleio IV, 1974, 1-8. 

W.H. MINEUR - Solons beschouwing over het menselijk geluk bij Herodotus. 

Hermen. 36(3), 1964, 62-67. 

W. PEREMANS — Over de historische waarde van de Grieks-Romeinse geschied- 

schrijving. (Meded. v.d. Koninkl. Acad. voor Wet., Lett. 

en Schone Kunsten van België. Kl. der Lett., 42/2). Brussel, 
1980. 

* D. ROUSSEL - Les historiciens grecs. (Collection SUP). PUF Paris, 1973. 

D.M. SCHENKEVELD - Rhetorica en geschiedschrijving : Thucydides Hist. 
II, 11. Lampas 11(4), 1978, 228-236. 

J.H. THIEL — Solon en Croesus. Hermen. 34(8), 1963, 191-210. 

B.A. VAN GRONINGEN e.a. — De Muze der geschiedenis (Herodotus, vader der 

geschiedenis en zoon van de epos). Servire/Wassenaar, 1967. 
H. VERDIN — Over de historische achtergrond van Herodotus, VIII, 143-144. 

N. & V. 46(6), 1968-69, 500-512. 
H. VERDIN - Gelijkheid en democratie bij Herodotus. N. & V. 52(2), 1974- 

753 121-131: 

M.A. WES — De taalproef van Psammetichus. Lampas II(1), 1969-70, 34-46. 

13.2. ROME < 

13.2.1. Algemeen : 

¥ 

13.2.2. 

13:23 
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J.M. ANDRE en A. HUS — L'histoire à Rome. (Collection SUP) P.U.F. Paris, 

In de republiek : 

F. 

H. 

R. 

1974. 

Caesar en Sallustius. 

DE RAEVE - De dood van Dumnorix (Caesar, DBG V.6-7). Kleio VIII, 1978, 
1-10. 

DRAYE — De politiek van Caesar en zijn opvolgers tegenover Noord- 

Gallië. Kleio II, 1972, 27-33. 
LAUWERS — De confrontatie tussen Ariovistus en Caesar. Kleio IV, 

1974, 65-83. 

J.H.THIEL — Caesar (Kopstukken uit de geschiedenis). Kruseman Den Haag, 

1962. 

H. VAN LOOY - Caesar (Prominenten). Elsevier, Brussel, 1956. 

R. BRACKE — Sallustius'voorstellingswijze van de Catilinar. Samenzwering. 

de keizertijd : 

… HENDRICKX — Twee klassieke portretten 

Kleio 3, 973, 76-98. 

… DEVLIEGHERE — Sallustius in de klas. Kleio XII, 1982, 42-48. 

+ FREDERICKX — Externe kritiek op Rome. De Mithridatesbrief uit 
Sallustius'Historiae IV. Kleio X, 1980, 9-21. 

: Hannibal en Catilina. 
N. & V. XLIII, 1965-66, 181-188. 

Livius, Tacitus, Suetonius. 

. DEVIJVER - Livius'Boek der Koningen en de Archeologie. Legende versus 
archief ? Kleio XI, 1981, 151-201. 

GATHY — Letterkundige uitleg op Livius. N. & V. XL, 1962-63, 211-220. 

GATHY - Letterkundige uitleg op Livius II. Enkele episodes uit de 

derde decade. N. & V. XL, 1962-63, 351-367. 

J. 

A.W.J. HOLLEMAN - Tacitus-Tiberius-Respublica. Hermen. 38(4), 1966, 

Pis 

L. GATHY — Letterkundige uitleg op Livius IV. N. & V. XLII, 1964-65, 
184-197. 

M.C.E. MINEUR-VAN KASSEN — Wij vrouwen eisen. Een merkwaardig voorval 
uit de Romeinse geschiedenis (Livius XXXIV, 1-8). Hermen. 

53(4), 1981, 270-277. 
W. PEREMANS — Antieke historici in het secundair onderwijs. De Praefatio 

van Livius. Kleio VI, 1976, 147-164. 

M. PINNOY — Livius'Proloog, een interpretatie. Hermen. 40(4), 1969, 
185-193. 

"Tacitus" is het thema van Lampas VII(5), 1974. 

J. DE VREESE — Over de positie van de vrouw. Hermen. 37(11), 1966, 

254-258. 

GIJSEL - Tacitus. Ann. II 9-10. Kleio II, 1972, 118-126. 

98-107. 

LAUWERS — De vrijheidszin der Germanen in Tacitus'De origine et situ 

Germanorum. Hermen. 42(1), 1970, 18-30. 

. LAUWERS - De vriendschap en haar verplichtingen volgens Tacitus’ 

_ Germania. Hermen. 46(1), 1974, 1-10. 

. LAUWERS - Eerbied voor de lichamelijke goederen van de evenmens. 

Een hoofdstuk uit de moraal van de oude Germanen volgens 

de Germania van P.C. Tacitus. Kleio IV, 1974, 107-123. 

. LAUWERS — Het gezin bij de Germanen volgens Tacitus'Germania. 
Kleio VII, 1977, 31-44. 

. LAUWERS - Germaanse opinies aangaande maatschappelijke functies en 
arbeid volgens Tacitus'Germania. Kleio VIII, 1978, 178-192. 

. LAUWERS - Germaanse opvattingen over de sociale rechtvaardigheid in 
Tacitus'Germania. Hermen. 52(1), 1980, 32-39. 

RYON - De vrijheidszin van de Britten in de "Agricola" van Tacitus. 
Hermen. 53(1), 1981, 9-17. 

R. DEHAMERS — De betrouwbaarheid van Suetonius. Kleio IV, 1974, 9-21. 

14. RETORIEK 

GRIEKENLAND 14.1. 

G.H. HALSBERGHE - Schemering der vrijheid. Demosthenes'strijd voor de 
grootheid van Athene. (Mare Nostrum) Standaard, 1972. 

S. IJSSELING - Retoriek en filosofie. (Amboboek) Bilthoven, 1975. 

A.G. VERDENIUS - Isocrates. Hermen. 41(3), 1970, 101-120. 

ROME 

F. AHLHEID - Klankappreciatie en antieke rhetorica (op basis van 

  

Institutio Oratoria van Quintilianus). Lampas I(4), 1968- 

69, 316-331. 
BEEK — Nog het probleem van de Pro Archia. N. & V. XLII, 1964-65, 

282-288. 
. EYBEN — De jonge Romein en de praktijk van de welsprekendheid. N. & V. 

XLIX, 1971-72, 250-262. 

. GEYSELS — De eerste Catilinarische van Cicero opnieuw bekeken. Kleio 

III, 1973, 99-115. 
GEYSELS - Catilina op zoek naar een custodia. (Een verklaring van 

Cicero, I Cat. 19). Kleio I, 1971, 36-45. 
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E.J. JONKERS - Een politiek proces in de Romeinse oudheid (Catilina). 
Hermen. 45, 1973-74, 111-119. 

P, LAUWERS — De kunst van het gesprek volgens Cicero. N. & V. XLVII, 
1969-70, 207-215. 

A. VAN DEN DAELE — Een moordzaak te Rome. N. & V. XLI, 1963-64, 111-116. 
J. WIJNEN - Inleiding tot de welsprekendheid volgens Cicero. N. & V. XL, 

1962-63, 63-74. 

15. OUD-CHRISTELIJKE TEKSTEN 

15.1. GRIEKENLAND 

G.M.J. BARTELINK - Oud-christelijke griekse geschriften van eenvoudig 
stijlniveau. Lampas X(1), 1977, 25-34. 

15.2. ROME 

W. EVENEPOEL — Een stukje oud-christelijke poëzie : Prudentius "Hymnus 
ante cibum'. Kleio 7(4), 1977, 162-172. 

16. BEELDENDE KUNSTEN 

16.1 
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GRIEKENLAND 

"Het Allard Piersonmuseum te Amsterdam" is het thema van Hermen. 48(3), 
1976, (Griekse, Etruskische en Romeinse kunst). * 

L. COOLEN - De integratie van de beeldende kunsten in de lessen oude 
talen en antieke cultuur. Kleio V, 1975, 162-184. 

C. HEYMAN — Impliciete plastisch-esthetische vorming en de lectuur van 
klassieke teksten. Kleio II, 1972, 55-63. 

F. HUYBRECHTS — De Spartaanse agora. Kleio IV, 1974, 97-106. 
(muziek) G. HUYBENS — AEIDE MOUSA. Over muziek in het oude Hellas. 

Kleio X, 1980, 97-125. 
A. PROVOOST — De eigen taal van de antieke voorstellingen. De goden van 

de oostelijke Parthenonfries. Kleio II, 1972, 167-183. 
A. PROVOOST(red.) — De wooncultuur van de Grieken en de Romeinen. 

(Syrinx-doc. 5) Acco, 1975. 
G.M.A. RICHTER — Handboek voor de Griekse Kunst. De Haan Zeist, 

Lemniscaat R'dam, 1964, 
F. SCHLUSMANS(red,) — Kennismaking met de Griekse en Romeinse sculptuur. 

(Syrinx-doc. 4) Acco, 1975. 
V. SCHRODER - Meesterwerken der Griekse Kunst, Elsevier. 
C.W.M. VERHOEVEN — De archaïsche glimlach (I) en (2). Hermen. 32, 1960-61, 

173-185 en 193-203. 

  

- ROME 

“Wonen en bouwen in Rome" is een thema van Hermen. 49(1), 1977. 
“Wonen en huren in Rome" is een thema van Hermen. 49(2), 1977. 
"Rome : stadsontwikkeling" is het thema van Hermen. 49(5), 1977. 
"De Vesuvius en zijn omgeving" is het thema van Hermen. 51(4), 1979. 
J.R. EVENHUIS — De thermen : een "decadente" Romeinse recreatie ? Hermen. 

46, 1974-75, 301-308. 
J.R. EVENHUIS — Rome's aquaducten. Hermen. 49(4), 1977, 275-284. 
G.M. HAUFMAN - Meesterwerken der Romeinse Kunst. Elsevier A'dam-Brussel, 

1966. 
G. SCHERPEREEL(red.) - Een klasreis naar Rome, Tivoli, Pompeji en 

Paestum. (Syrinx-doc. 3) Acco, 1974. 

  

P.J.M. VAN ALPHEN — Petronius'Cena Trimalchionis en de Pompejaanse 
muurschilderingen. Hermen. 36(4), 1964, 94-106 en 36(5), 
1965, 117-129. 

17. ALGEMEEN MENSELIJKE ERVARINGEN/GRIEKENLAND/ROME 

17.1. 

17.2. 

17.4. 

Liefde en vriendschap : 

W. DEN BOER — Eros en Amor. Man en vrouw in Griekenland en Rome. 
Bert Bakker, 1962. 

E. EYBEN - Jeugd en vriendschap tijdens Republiek en vroege Keizertijd. 
Kleio I, 1971, 37-45. 

E. EYBEN — De vriendschapsbeleving van de jeugd tijdens de christelijke 

Oudheid. Kleio II, 1972, 76-85. 

R. FLACELIERE - Liefde in het oude Griekenland. 

1963. 

W. OGRINC - Recensie van K.J. DOVER Greek Homosexuality (1978). Hermen. 
52(1), 1980, 48-53. 

D.F.W. VAN LENNEP — Een smekeling op een coctail-party. (Hoofdstuk 6 
Aspekten der liefde, in het bijzonder bij Homerus). Polak 
& Van Gennep, 1970. 

(Aulaboek 111). Spectrum, 

Opvoeding en jeugd : 

“Opvoeding en onderwijs in de Grieks-Romeinse wereld" is het thema van 
Lampas XIV(3), 1981. 

B.E. CASTLE — De opvoeding in de klassieke oudheid. (Aulaboek 193). 

Spectrum, 1965. 

E. EYBEN - "Jong zijn" in de Romeinse Oudheid. (Agora-reeks) Nederl. 
Boekh., 1979. 

E. EYBEN - Jeugdpoëzie als uiting van de eigen gevoelswereld. Kleio III, 
1973, 116-132. 

E. EYBEN - De aantrekkingskracht van de filosofie op de jeugd tijdens de 

Romeinse oudheid. N. & V. LI, 1973-74, 247-266. 

H.I. MARROU - Histoire de l'éducation dans l'Antiquité. I. Le monde grec. 
II. Le monde romain. (Collection Points H.56 et H.57). 

Seuil Paris, 1981. 

H.W. PLEKET - Licht uit Leuven over de Romeinse jeugd ? Lampas 12(3), 1979, 
173-192. 

J.H. STRUBBE - Het jonge kind in de oudheid. Kleio XII, 1982, 49-77. 

… Natuur : 

F.P.M. FRANCISSEN — Natuur en stadsmens de terugkeer naar de natuur in 

de Romeinse literatuur van de eerste eeuw voor Christus. 
Hermen. 49(1), 1977, 28-47. 

F.P.M. FRANCISSEN - Numen inest in loco : de Romeinen en het sacrale in 
de natuur. Hermen. 49(4), 1977, 247-274. 

H. HOPPENER — Grieks en modern natuurgevoel. Hermen. 42(5), 1971, 282-293. 

Humor : 

P. LAUWERS — Marcus Tullius Cicero over de lach. Hermen. 45, 1973-74, 

195-204. 

D.F.W. VAN LENNEP — Een smekeling op een coctail-party. (Hoofdstuk 8 : De 

humor van Herodotus). Polak & Van Gennep 1970. 
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C. VERHOEVEN - Het grote gebeuren. (Hoofdstuk 6 : Humor, het kleine 
gebeuren). (Amboboek). Utrecht, 1966. 

17.5. Dagelijks leven : 

J. CARCOPINO - Het dagelijks leven in het oude Rome (I) en (II). (Prisma- 
boek 360 en 361). Spectrum, 1961. 

R. FLACELIERE — Zo leefden de Atheners ten tijde van Perikles. Hollandia 

Baarn, 19. 
P. GRIMAL - Het leven der Romeinen in de Oudheid. (Prismaboek 811). 

Spectrum, 1962. 
A.L.0. KALTER - Het huwelijk volgens het Romeinse recht. Hermen. 53(3), 

1981, 186-202. 
J.M, SCHURING - Griekse bruiloft : het huwelijksceremonieel te Athene 
ity „ „ in de klassieke periode. Hermen. 53(5), 1981, 321-340. 

le papyri” is het thema van Hermen. 52(4), 1980. 

+ Begrippen : 

ae in de Grieks-Romeinse Wereld" is het thema van Lampas IX(4/5), 
: 1 

M. DETIENNE - Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque. (FM- 
Fondations). Maspero Paris, 1981. 

M. DETIENNE en J.P. VERNANT - Les ruses de l'intelligence. La mètis des 
grecs. (Collection Champs 36) Flammarion Paris, 1978. 

E.R. DODDS - Les Grecs et l'Irrationnel. (Collection Champs 28). 
Flammarion Paris, 1977. 

D. LOENEN — Mens en cultuur van Hellas. (Meulenhoff-pocket 4). Meulenhoff, 
1960. 

W. PEREMANS — De Griekse vrijheid. Boodschap en waarschuwing. (Afscheids- 
college K.U.L.). Leuven VI. Leerg., Heideland-Orbis 

Hasselt, 1978. 
J.P. VERNANT - Les origines de la pensée grecque. (Collection Quadrige 4). 

P.U.F. Paris, 1980. 

18. DE SOCIALE/POLITIEKE/ECONOMISCHE WERELD 

18.1. GRIEKENLAND 

18.1.1. Sociaal-economische wereld : 

„Opstanden en revoluties!" is het thema van Lampas 11(2), 1978. 
"De Olympische Spelen, vroeger en nu." is het thema van DIGO, Didactiek 
in het geschiedenisonderwijs, 3(4), 1980. De Nederl. Boekh. 
M. AUSTIN en P. VIDAL-NAQUET - Economies et sociétés en Grèce ancienne. 

(Collection U 2) A. Colin Paris, 1972. 
J. BOARDMAN - Kooplieden, soldaten, geleerden. De Grieken veroveren de 

wereld. (Aulaboek 301). Spectrum, 1966, 

en H.W. PLEKET — Olympische Spelen in de oudheid. Fibula 

van Dishoeck Haarlem, 1976. 
M.I. FINLEY jee vase antique et idéologie moderne. Minuit Paris, 

1981. 
L. GERNET - Anthropologie de la Grèce antique. (Collection Champs 105). 

Flammarion Paris, 1982. 
C. MOSSE - Le travail en Gréce et 4 Rome. (Que sais-je ? 1240). P.U.F. 

M.I. FINLEY 

Paris, 1966. 
D.F.W. VAN LENNEP - Een smekeling op een coctail-party. Polak & Van 

Gennep, 1970. 
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18.1.2. 

J.P. VERNANT - Mythe et société en Grèce ancienne. (FM - Fondations). 
Maspero Paris, 1981. 

S. VILJOEN - Economische systemen in de wereldgeschiedenis, I. 

(Aulaboek 580). Spectrum, 1976. 
M.A. WES - Sociale wetenschappen en de antieke maatschappij 

en Nussbaum. Lampas, III(3), 1970-1971, 254-287. 

M.A. WES — Verslagen verleden. Wetensch. Uitg. A'dam, 1980. 

: Xenophon 

Politieke wereld : 

"Sparta" is het thema van Hermen. 39(5), 1968. 

"Pericles" is het thema van Hermen. 46(4), 1975. 
"Griekse en Romeinse staatsinstellingen" is het thema van Lampas 13(3), 
1980. 
"Democratie in discussie; Griekenland in de 5de en de 4de eeuw voor 

Christus." is het thema van Lampas VI(1), 1973. 
M.I. FINLEY - Démocratie antique et démocratie moderne. (Petite 

biblioth. Payot 271). Paris, 1976. 
C. MOSSE — Histoire d'une démocratie : Athènes. (Collect. Points). 

Seuil Paris, 1971. 
C. MOSSE - Les institutions grecques. (Collect. U 2). A. Colin Paris, 

197. 
C. MOSSE — Histoire des doctrines politiques en Grèce. (Que sais-je ? 

1340). P.U.F. Paris, 1975. 
H.W. PLEKET - De Atheense participatie-democratie. Irritatie of 

inspiratie ? Kleio VIII, 1978, 70-89. 
H.W. PLEKET - Afscheid van Rostovtzeff. Lampas VIII(3/4), 1975, 267-284. 

M. ROSTOVTZEFF — De oude wereld. Het nabije Oosten en Griekenland. 

(Aulaboek 161). Spectrum, 1964. 

H. VERDIN — Een kritische stem over de Atheense democratie (Pseudo- 
Xenophon). Kleio VI, 1976, 55-68. 

P. VERSTRAETE - De Atheense democratie. Wording, bloei, verval. 

(Agora-reeks) De Ned. Boekh., 1975. 
E. VISSER - Democratie in Hellas. Wolters-Noordhoff Groningen, 1975. 

18.2. ROME 

18.2.1. Sociaal-economische wereld : 

  

J. DE VREESE - Lof en blaam voor de vrouw. Hermen. 43(3), 1972, 105-109. 

J.R. EVENHUIS - Euergetisme in de oudheid : milddadig maar niet sociaal. 
Hermen. 51(3), 1979, 195-200. 

E. EYBEN - Kinderrijkdom in de Grieks-Romeinse Oudheid. Kleio VIII, 
1978, 114-144. 

E. EYBEN - Geboortenbeperking in de Grieks-Romeinse Oudheid. Kleio VII, 

1977, 97-127. 

E.J. JONKERS - Het corpus iuris over macht van slaven. Hermen. 42(3), 
1971, 153-159. 

F.E. MEIJER - De Romeinse elite en de opkomst van het imperialisme. 

Lampas XV(3), 1982, 143-170. 
G.M.A. PEPERMANS - Antisemitisme in de Latijnse literatuur. Hermen. 

48(4), 1976, 192-196. 
H.L. VAN GESSEL — De stadskrant van Rome. Lampas 1(2), 1968-69, 98-147. 

A.J.L. VAN HOOFF - Latrones famosi. Bandieten tussen rovers en rebellen 
in het Romeinse keizerrijk. Lampas 15(3), 1982, 171-194. 
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R.E.H. WESTENDORP BOERMA - Enkele gedachten over rijkdom en armoede in 
de Latijnse letterkunde. Lampas 11(1), 1978, 16-23. 

18.2.2. Politieke wereld : 

"de Etrusken" is het thema van Hermen. 45(5), 1974. 
“het jaar 476" is een thema van Hermen. 48(5), 1976. 
“keizer Hadrianus" is het thema van Hermen. 38(5), 1967. 
A.B. BREEBAART — Het gedrag van Augustus rollenspel en verwachtings- 

patroon. Lampas 13(1), 1980, 5-22. 
J. CARCOPINO — Passie en politiek ín het Romeinse keizerrijk. (Prisma- 

boek 772). Spectrum, 1962. 
C.A. DAVIDS - De republikeinse filosofische oppositie tegenover het 

principaat in de eerste eeuw na Christus. Lampas VI(4/5), 
1973, 375-396. 

L. DE BLOIS - De erfenis van de Romeinse burgeroorlogen en de opbouw 
van de monarchie van Augustus. Lampas 13(1), 1980, 23-39. 

J. DE LANDTSHEERE - Het ontstaan van de idee "Imperium Romanum". Kleio 
X, 1980, 29-32. 

R. ETIENNE - Les Ides de Mars. L'assassinat de César ou de la dictature? 
(Collection Archives 51). Gallimard/Julliard Paris, 1973. 

G.H. HALSBERGHE — Zoeklicht op het oude Rome. (Vlaamse pocket 141). 
Heideland Hasselt, 1964. ‚ . 

H. HAUBEN - De internationale politieke situatie ten tijde van C. Iulius 
Caesar. Kleio IV, 1974, 154-192, 

L. MARTENS en E. BLONDEEL — De opgang van Rome. De ideële grondslagen 
van het Imperium Romanum. (Agora-reeks). De Ned. Boekh., 
1975, 

C. NICOLET - Les Gracques. (Collection Archives). Gallimard/Julliard 
Paris, 1980. 

A.J.L. VAN HOOFF - Mala Grachana. De geschiedenis van een historisch 
exemplum. Lampas II(3), 1978, 186-211. 

E. VAN 'T DACK - De historische context van de Catilinarische samen- 
zwering. Kleio III, 1973, 52-75. 

19. GODSDIENST 

19. Ta 
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GRIEKENLAND 

“Aspecten van antieke religieuze mentaliteit" is het thema van Lampas 
12(1/2), 1979. 

“Aprhrodite en Eros" is het thema van Hermen. 47(3-5), 1975. 
G.J.M. BARTELINK - Mythologisch woordenboek. (Prisma-boek 1346). Spectrum, 

1969. 
J. DE BIE (ed.) - Griekse mythologie en Europese cultuur. (Lustrumuitg. 

N.K.V.) De Ned. Boekh., 1979. 
E. DE STRYCKER - De Griekse mythe. Hoofdtypen en evolutie. Kleio V, 1975, 

146-161. 
J.A. DE WAELE — Zeus. Enige teksten. Hermen. 53(5), 1981, 340-352. 
J. ECTOR - Oedipus in de psycho-analyse. Kleio III, 1973, 25-32. 
L. GERNET en A. BOULANGER - Le génie grec dans la religion. Albin 

Michel Paris, 1970. 
L. ISEBAERT — Georges Dumézil. Een kennismaking. Kleio IX, 1979, 185-188. 
M. JAGER e.a. — Antieke opvattingen over de dood. Lampas 13(4), 1980, 

277-312. 

20. 

21 

22. 

P. LAUWERS — Geloof, ongeloof en bijgeloof. Een godsdienstpsychologisch 

onderzoek naar de voorsocratische theorieën over de 
oorsprong van de godsdienst. (Mare Nostrum-reeks). 
Standaard Antw./A'dam, 1974. 

P.A. MEIJER -— Wijsgeer, intellectueel en godsdienst in Hellas. Lampas 

13(4), 1980, 235-260. 

J.J.M. MEIJERS — Narcissus. Hermen. 40(6), 1969, 357-361. 

J. PEERSMAN - Een nieuwe basis voor de studie van Griekse mythen ? 

Kleio IX, 1979, 36-40. 
A. PROVOOST (ed.) — Orpheus. Ontstaan, groei en nawerking van een antieke 

mythe in de literatuur, beeldende kunsten, muziek en film. 

(Syrinx-document). Acco, 1974. 

R. STOCK — Mensen en goden in Griekenland. (Agora-reeks). De Nederl. 

Boekh., 1975. 
R. STOCK — Oudgriekse mysteriegodsdiensten. Het Eleusinisme. (Agora- 

reeks). De Nederl. Boekh., 1976. 

S.J. SUYS-REITSMA — Helleense Mythos. Van Goor, 1980. 

J.D.P. WARNERS en L.P. RANK — Bachus. Deel IT en Deel II. (Utrechtse 
Publik. voor Algem. Literat. wetsch.) Athenaeum — Polak 

& Van Gennep, 1968 en 1971. 

ROME 

J. ECTOR — Latijnse teksten over het bovennatuurlijke. Kleio V, 1975, 

116-122. 

J. GIJSEL - Mythologie in de klassieke Latijnse literatuur. Kleio V, 

1975, 97-110. 

P. GORISSEN — Omtrent Narcissus en het Narcissusverhaal in Ovidius 'Metamor- 
fosen. Kleio X, 1980, 49-82. 

H. HAUBEN - Het geheim van Vesta. Onderzoek naar de oorsprong en de 

betekenis van een oud-romeinse cultus. Kleio XII, 1982, 

12-41. 

J. VAN DRIESSCHE — De mythe van Hercules bij de augusteïsche dichters. 

Kleio VI, 1976, 11-29. 

DE ROMEINEN BĲ ONS 
“Romeins België en Nederland" is het thema van Hermen. 52(2), 1980. 
R.H.J. KLOK en F. BRENDERS — Reisboek voor Romeins Nederland en België. 

Fibula-Van Dishoeck Haarlem, Standaard Antwerpen, 1981. 

F. MEEX - Beknopte bibliografie van de Lage Landen. Kleio V, 1975, 37-43. 

WETENSCHAP EN TECHNIEK 

21.1. GRIEKENLAND 

“Hippokrates en de medische wetenschap" is het thema van Hermen. 41(5), 
1970. 
“Epidemieën in de antieke wereld" is het thema van Hermen. 51(2), 1979. 
B. FARRINGTON — Greek Science. (Pinguin Books, Pelican A 142). 

Harmondsworth, 1969. 

W. HEISENBERG - Gedachten van de antieke natuurfilosofie in de moderne 
fysica. Hermen. 45, 1973-74, 175-180. 

D.A.J. KLINGENS - Kritiek op Euclides. Hermen. 52(3), 1980, 236-246. 

G.E.R. LLOYD - Les débuts de la science grecque. De Thalès à Aristote. 
Maspero Paris, 1974. 

   



G.E.R. LLOYD - The Role of Medicine. Lampas VIII(5), 1975, 327-333. 

P. PEDECH - La géographie des Grecs. (Collection SUP). P.U.F. Paris, 1976. 

H.J. STORIG - Geschiedenis van de wetenschap in Oudheid en Middeleeuwen. 
(Prismaboek659). Spectrum, 1961. 

A.G.M. VAN MELSEN — De geschiedenis van het begrip atoom. Van atomos 
naar atoom. (Aulaboek 97). Spectrum, 1962. 

21.2, ROME 

22. 
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L. GORISSEN — Seneca en de medische deontologie. N. & V. XLIX, 1971-72, 

208-212. 

L. GORISSEN - Eetgewoonten, ziekten en de ontwikkeling van de geneeskunde. 

(Seneca, Epistulae ad Lucilium, 95, 15-29). Kleio VI, 1976, 

108-121. 

NAWERKING 

“Petrarca! is het thema van Hermen. 46(2), 1974-75. 

"Rubens" is het thema van Hermen. 49(3), 1977. 
"De tachtigers en de klassieken". (Uitg. door S. VAN FAASSEN). Reflex- 

Utrecht, 1980 (met bibliografie). “ 
“Klassieke motieven in de moderne Nederlandse letterkunde" is het thema van 
Hermen. 50(3), 1978. "Aanvullingen I" (door R. Th. VAN DER PAARDT en 0.J. 

SCHRIER) in Hermen. 51, 1979, 225-226. "Aanvullingen Il" (door A. 

WELKENHUYSEN) in Hermen. 52, 1980, 263-270. "Aanvullingen III" (door R. 
Th. vd P. en O.J. Schr.) in Hermen. 53, 1981, 216-221. 
C. ASTIER - Le mythe d'Oedipe. (U-prisme 40) A Colin, Paris, 1974. 
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