Voorwoord van de voorzitter
Graag presenteer ik u hierbij, namens de lustrumcommissie van het Nederlands Klassiek
Verbond, het boek ‘Tachtig jaar Nederlands Klassiek Verbond’. De vereniging, opgericht in
1938, heeft al acht decennia de taak belangstelling voor en kennis over de klassieke oudheid
te bevorderen. Met dit boek wordt een ander doel gediend: graag willen we het middel
waardoor bedoelde belangstelling en kennis vergroot worden onder de aandacht brengen.
Zoals in de onlangs aangenomen statuten opnieuw wordt benadrukt (artikel 3a-g), probeert de
vereniging dit doel te bereiken door het geven van voorlichting; het organiseren van lezingen,
leeskringen en tentoonstellingen; het uitgeven van een tijdschrift; het organiseren van reizen
en excursies; het bedingen van voorrechten; het aanknopen van banden met soortgelijke
lichamen in het buitenland; het scheppen van nieuwe organen; en alle overige activiteiten die
het gestelde doel kunnen helpen bevorderen.
De gestelde doelen worden door de medewerking van drieduizend leden in dertig afdelingen,
en nog meer vrijwilligers en zakelijke contacten, ieder jaar ruimschoots gehaald. In het
lustrumjaar willen we dat in verhevigde vorm doen, en in het onderhavig geval is dat door het
uitgeven van een lustrumboek dat vele facetten van de vereniging onder de aandacht brengt:
de geschiedenis van het gymnasium, een voorbeeld van lesvernieuwing bij het vak Grieks,
verhalen van vertellers, leerlingen en leden, de Vlaamse tak van de vereniging, en verslagen
rondom de geschiedenis, inhoud en uitgave van het verenigingsblad Hermeneus, en niet in de
laatste plaats van de vereniging zelf.
Het bestuur dankt de enthousiaste bijdragen van de vele leden en redactieleden die hebben
bijgedragen aan een rijkgevuld nummer, dat vele verdere activiteiten begeleid, zoals de
lustrumreis, de lustrumkalender, het lustrumboek gewijd aan Rome, de oprichting van de
afdeling Rome, de instelling van een leerstoel antiekenrecepties, het lustrumcongres in de
statutaire zetel Utrecht, en de Homerusprijs en Homeruslezing - en andere zaken. Een vol jaar,
dat het steeds langere bestaan van de vereniging recht doet.
We hopen dat we de leden, de lezers en alle andere belangstellenden met deze uitgave een
dienst bewijzen. Vijf jaar geleden verscheen, ter gelegenheid van het vijftiende lustrum, de
uitgave Toneel in de Oudheid, dat zich nog steeds in belangstelling mag verheugen, en in
1988 was er de vijftigjarige geschiedenis van NKV - het enige overzicht van die aard tot nu
toe. Moge de stapel zich verhogen, en het plezier doen toenemen, met het zeventiende lustrum
in zicht.
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