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RES GESTAE DIVI AUGUSTI: 
TEKST IN ONDERWIJSCONTEXT
De tekst Res Gestae van Augustus wordt op deze dag door 
specialisten vanuit epigrafisch, historisch, letterkundig en 
taalkundig perspectief besproken. Daarnaast bestuderen we de 
tekst vanuit didactisch oogpunt, met praktische suggesties voor 
behandeling in de klas.

Bestemd voor Leraren GTC, LTC
9 maart 2018 

https://learnacademy.vu.nl/nl/opleidingen-cursussen/res_gestae/index.aspx


Doel en resultaat
De cursisten bestuderen een tekst vanuit verschillende invalshoeken onder leiding 
van specialisten op deze terreinen. De studiedag start en eindigt met aandacht voor 
vakdidactiek: aan het begin van de dag krijgen de leraren een vakdidactisch kader 
aangereikt om de inhoud van de vakwetenschappelijke lezingen te relateren aan hun 
lespraktijk en de dag wordt afgerond met praktische suggesties voor in de klas. De 
leraren worden op deze dag vakinhoudelijk geïnspireerd en ontwikkelen hun 
bekwaamheid om deze vakinhoud vanuit vakdidactisch perspectief te bezien.

Inhoud
Deze studiedag is gewijd aan de inscriptie waarin Augustus verslag doet van zijn res 
gestae. De inscriptie leent zich uitstekend voor een interdisciplinaire benadering. Op 
deze dag bekijken we de tekst dan ook vanuit de vele invalshoeken die behoren tot de 
schoolvakken GTC en LTC: taal, tekst, archeologie, oude geschiedenis. Al deze 
invalshoeken komen aan bod in lezingen van specialisten.  Een vakdidacticus behan-
delt de tekst vanuit didactisch oogpunt, met praktische suggesties voor bovenbouw-
lessen over de Res Gestae waarin taal en cultuur geïntegreerd worden aangeboden.
Cursisten die de tekst van tevoren willen bestuderen, raden we het boek van Alison 
Cooley aan:

Cooley, Alison E. Res gestae divi Augusti: text, translation, and commentary. Cambridge 
University Press, 2009.



PROGRAMMA

10.15 -10.4 uur  Vakdidactische inleiding op de Res Gestae / Henri Stouthart 
10.45-11.15 uur  Cultuurhistorische context / David Rijser 
11.15-11.45 uur  Epigrafie / Ton Derks 
11.45-12.15 uur  De structuur van de Res Gestae / Suzanne Adema 
12.15-13.45 uur  Genre / Jacqueline Klooster 
14.15-14.45 uur  De sobere stijl van Augustus: retorica, politiek en zelfrepresentie /  

Casper de Jonge 
14.45-15.15 uur  Kenmerken Griekse tekst, verschillen met Latijnse tekst / 

Rutger Allan 
15.15-15.30 uur  Koffie/thee 
15.30-16.00 uur  Oud-historische context / Jaap-Jan Flinterman 
16.00-17.00 uur  Vakdidactische uitwerking: presentatie lesmateriaal / 

Henri Stouthart



Contact en informatie

Professionele ontwikkeling  Vakinhoudelijk en vakdidactisch 
Validering Lerarenregister  opgeschort ivm nieuwe Lerarenregister 
Datum en tijd  9 maart 2018 van 10.00-17.00 uur 
Plaats      VU Metropolitan gebouw, Buitenveldertselaan 3, 

1082 VA Amsterdam 
Cursusleider  dr. S.M. Adema s.m.adema@vu.nl
Prijs  € 225,- inclusief koffie, thee, lunch en cursusmaterialen 

Bij facturering wordt € 12,- administratiekosten in   
rekening gebracht. 

Informatie  Martijn van der Berg 020-598 9240 e.vander.berg@vu.nl
Inschrijven  Tot 4 weken voor aanvang. Daarna eerst informeren  

020-598 9240
Digitaal inschrijven of inschrijfformulier
downloaden via Inschrijven

https://learnacademy.vu.nl/nl/voortgezet-onderwijs/inschrijven/index.aspx



