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Peter Buiting wint Grote Ken-je-Klassiekenquiz in
Rijksmuseum van Oudheden
De 14-jarige Peter Buiting van Gymnasium Beekvliet uit Sint Michiels-gestel won
zaterdag 18 april de finale van de Grote Ken-Je-Klassiekenquiz 2009 in het Leidse
Rijksmuseum van Oudheden. Aangemoedigd door zijn familie, docent en klasgenoten
versloeg Peter 8 gymnasiasten uit het hele land. De presentatie van de finale was in
handen van Gemma Glitter, bekend van Gemma Glitter Gezondheidsgala.
De finalisten van de Grote Ken-Je-Klassiekenquiz kregen tientallen vragen over de Klassieke Oudheid,
zo moesten zij weten welke Romeinse keizer als eerste de keizerlijke paleizen op de Palatijn
bewoonde en of Spartacus werkelijk heeft bestaan. Peter Buiting kwam na drie stevige vragenrondes
als best uit de bus en werd door Gemma Glitter als winnaar uitgeroepen. De jury bestond uit Ruurd
Halbertsma (conservator collectie Klassieke Wereld in het Rijksmuseum van Oudheden), Geralda
Jurriaans-Helle (conservator in het Amsterdamse Allard Pierson Museum), Hans Laagland (collectieontsluiter Tresoar) en Louis Swinkels (hoofd collecties en conservator archeologie van het Museum
Het Valkhof).
De Grote-Ken-je-Klassieken-quiz is een initiatief van uitgeverij Athenaeum, het Allard Pierson
Museum (Amsterdam), Museum Het Valkhof (Nijmegen), Tresoar (Leeuwarden) en het Rijksmuseum
van Oudheden en wordt georganiseerd in het kader van de Week van de Klassieken (15 t/m 25 april).
De quiz stelt de kennis van gymnasiasten over de Klassieke Oudheid op de proef. Scholen uit het hele
land vaardigden eerder dit voorjaar elk twee leerlingen met de meeste kennis over de klassieke
wereld af als team voor één van de vier voorrondes. Die werden georganiseerd in Leiden,
Amsterdam, Leeuwarden en Nijmegen. De winnaars gingen door naar de finale in het Rijksmuseum
van Oudheden.

Noot voor de redactie:
Bijgaand een foto van winnaar Peter Buiting en presentatrice Gemma Glitter en een foto van alle
finalisten, presentatrice Gemma Glitter en juryvoorzitter Ruurd Halberstma.
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Gabriëlle van der Voort of Selkit
Verberk, sectie PR, Marketing en Communicatie van het Rijksmuseum van Oudheden,
telefoon 071-5 163 164.
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