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REDACTIONEEL

Op het  moment  dat  u dit  leest,  is  het  schooljaar  al  van start  gegaan met  de drukte  die  daar  gewoonlijk  bij
hoort. Willen we echter de deadline voor het inleveren van artikelen halen, dan moet het voorwoord nu, op
14 juli, geschreven worden. Een tijdschrift uitgeven is een werk van lange adem én zorgvuldig plannen. De
arbeidsintensieve taak betreffende het nalezen van de ingeleverde artikelen, de lay-out en verzending heeft
de afscheidnemende hoofdredacteur bijna volledig alleen geklaard. De raad van beheer heeft er dus alle be-
grip voor gehad dat hij het wat rustiger aan wou doen. Onze nieuwe hoofdredacteur, die in zijn werk bijge-
staan zal worden door de raad van beheer in de functie van redactieraad, zal zich zo dadelijk in het tweede
deel van dit redactioneel voorstellen.

In zijn afscheid (Prora, juni 2003, blz. 1-6) gaf de voormalige voorzitter een persoonlijke invulling zowel van
de opdrachten van de vereniging zoals die in de statuten vermeld staan als van de inhoud van het tijdschrift.
De huidige raad van beheer wenst de bestaande en neergeschreven visie op de opdracht van de vereniging
te  toetsen  aan  de  verwachtingen  van  de  leden.  Om  die  reden  vindt  u  in  het  midden  van  dit  nummer  van
Prora een aantal vragen die precies naar die verwachtingen peilen. Soms hebben we inderdaad het gevoel
dat we op een eiland zitten en dat kan nooit de bedoeling zijn. Als we, zoals in de statuten vermeld staat, de
belangen van de leerkrachten moeten verdedigen, dan verstaan we daar noodzakelijkerwijs toch iets anders
onder dan bijvoorbeeld een vakbond. Wat houdt dat in: ‘de belangen van de leerkrachten klassieke talen’?
Ondanks de drukte van het nieuwe schooljaar durven we u dus vragen die enquête in te vullen en te zenden
naar V.L.O.T. vzw, p.a. Chris Van Woensel, Stationsstraat 48, 2220 Heist-op-den-Berg. De resultaten ervan
zullen in Prora van maart 2004 gepubliceerd worden. Om dat haalbaar te maken vragen we u dan ook vrien-
delijk ons de ingevulde vragen te bezorgen voor 31 oktober 2003.

Ter overweging volgt hieronder een fragment uit de statuten van de V.L.O.T zoals ze in het Belgisch Staats-
blad gepubliceerd zijn in 1996, meer bepaald de artikelen 6, 7 en 8, die de aard en het doel van de vereniging
beschrijven:

Artikel 6
V.L.O.T. groepeert op de eerste plaats leerkrachten die Grieks en/of Latijn doceren in het secundair onderwijs, alsook
belangstellenden en sympathisanten die met toestemming van de raad van beheer lid worden van de vereniging.

Artikel 7
De vereniging staat qua levensbeschouwing en ideologie open voor mensen van om het even welke strekking die de alge-
mene humaniteitsbeginselen en de principes van de democratische rechtsstaat erkennen en respecteren. De vereniging is
derhalve fundamenteel humanistisch, pluralistisch en democratisch, spreekt zich niet uit over de waarheidswaarde van
een levensbeschouwing of ideologie en manifesteert in haar structuur en werking haar humanisme, pluralisme en demo-
cratische ingesteldheid.

Artikel 8
De doelstellingen van de V.L.O.T. zijn viervoudig:
1 Concrete onderwijsproblemen, die zich voordoen binnen afzonderlijke onderwijsnetten in België, bestuderen en aan-
pakken via daartoe speciaal opgerichte werkgroepen.
2 Netoverschrijdend werken, bv. door de bestudering van een eventuele mogelijkheid van harmonisatie van leerplan-
nen, onderwijshandboeken en -methodes in het secundair onderwijs, het uitgeven van witboeken en door alle mogelijke
en door de wet toegelaten activiteiten. Bij deze netoverschrijdende werking wordt genoteerd dat het hier niet gaat over
een samenwerking tussen de verschillende netten, maar over de aanpak van algemene kwesties die elk net aanbelangen.
3 Activiteiten ondernemen, zowel nationaal als internationaal, doch wat dit laatste betreft hoofdzakelijk in Europees
verband, met als doel het onderwijs in en de belangstelling voor de klassieke talen te bevorderen.
4 De belangen van de leerkrachten behartigen.

(statuten van 10 oktober 1995, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 februari 1996, gewijzigd door de
algemene vergadering van 19 september 1998, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 september 1999)
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In artikel 8 staan dus de doelstellingen van de vereniging vermeld:
• concrete onderwijsproblemen bestuderen;
• netoverschrijdend werken;
• activiteiten ondernemen om het onderwijs in klassieke talen en de belangstelling ervoor te bevorderen;
• de belangen van de leerkrachten behartigen.

Deze doelstellingen zijn vrij algemeen gehouden: geen weldenkend classicus/-a zal het daarmee oneens zijn.
Wanneer echter deze doelstellingen geconcretiseerd worden in concrete activiteiten en taken, begint uiter-
aard de discussie. In de statuten worden wel een aantal voorbeelden gegeven, maar er zijn nog heel wat
andere mogelijke activiteiten die passen onder deze formulering. De raad van beheer zou dus heel graag uw
visie leren kennen.

Een andere manier om contacten te leggen met onze collega-classici is het organiseren van activiteiten. Naast
onze jaarlijkse studiedag en algemene ledenvergadering staan er op dit moment twee uitstappen op stapel.
In het kader van Europalia, dit jaar gewijd aan Italië, wordt er namelijk een tentoonstelling georganiseerd met
als titel Da Pompei a Roma. De V.L.O.T. heeft een gids en een aantal toegangskaarten gereserveerd. We moe-
ten er helaas wel op wijzen dat een minimum aantal inschrijvingen noodzakelijk is om het bezoek betaalbaar
te houden. Verder is er ook een toneelvoorstelling in Lokeren over Ovidius’ Metamorphoses. Meer informatie
daarover vindt u in dit nummer en natuurlijk op onze website www.vlot-vzw.be.

En dan geef ik nu graag het woord aan onze nieuwe hoofdredacteur.

Chris Van Woensel
Voorzitter

Even voorstellen ...

In dit nummer van Prora vindt u uitzonderlijk twee redactionele teksten. Na de inleiding van onze voorzitter
zou ook ik graag even het woord tot u richten. Kort voor de zomervakantie heeft de raad van beheer van de
Vereniging van Leerkrachten Oude Talen mij immers de hoofdredactie van Prora toevertrouwd. Op die
manier ben ik de opvolger van André Deleersnyder, die deze taak jarenlang met toewijding heeft volbracht,
maar eerder dit jaar besliste het bestuur van de V.L.O.T. te verlaten.

Wanneer u dit leest, ben ik begonnen aan mijn zevende schooljaar als leraar Latijn en Grieks. Sinds februari
2002 maak ik deel uit van de raad van beheer van de V.L.O.T. Binnen de vereniging was ik al (en ben ik nog
steeds) actief in allerlei hoedanigheden (onder meer als webmaster). Op de binnenkant van de kaft van Prora
stond ik ook vermeld als corrector van dit tijdschrift, maar die functie heb ik door omstandigheden nooit in
de praktijk kunnen uitoefenen. Gelieve ons dan ook te verontschuldigen voor de soms talrijke typfouten die
in vorige nummers waren geslopen. Als nieuwe hoofd- en eindredacteur ben ik evenwel van plan het zet-
duiveltje voortaan met alle toegelaten wapens te bestrijden.

Ik  ben  mij  er  goed  van  bewust  dat  er  mij  geen  gemakkelijke  opdracht  staat  te  wachten.  De  hoofdredactie,
eindredactie, lay-out en verzending van dit tijdschrift is een hele klus. Omdat ik mij echter gesteund weet
door een uitstekende en ervaren redactieraad, heb ik er alle vertrouwen in dat ik die taak tot een goed einde
zal brengen. In de overtuiging dat een vereniging als de V.L.O.T. met haar ledentijdschrift Prora van funda-
menteel belang is voor de klassieke talen in Vlaanderen, ben ik in ieder geval bereid om mij daarvoor hon-
derd procent in te zetten.

Een nieuwe hoofdredacteur wekt waarschijnlijk het idee dat die zijn persoonlijke stempel op het tijdschrift
zal willen drukken en dat dit gepaard zal gaan met grote veranderingen. Ik kan de bezorgde lezer meteen
geruststellen: Prora werd weliswaar in een nieuw jasje gestoken, maar ingrijpende wijzigingen hoeft u zeker
niet te verwachten. Mijn streefdoel is om met ons tijdschrift meer dan ooit tegemoet te komen aan de wensen
van onze leden door het brengen van informatieve, actualiserende en praktijkgerichte artikelen.

http://www.vlot-vzw.be.
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Omdat de V.L.O.T. bij het begin van dit nieuwe werkjaar wel eens wil weten wat haar leden nu precies van
haar verwachten, vindt u in het hart van dit blad een enquête, waarin u kunt aangeven wat uw bedenkingen
en wensen zijn in verband met de werking van onze vereniging en dit tijdschrift Prora. We bestaan immers
niet omwille van onze voorzitter of raad van beheer, maar uitsluitend omwille van onze leden. Daarom is
het ontzettend belangrijk dat we uw mening kennen.

Maak gebruik van deze unieke kans om óns voor een keer punten te geven. Wordt het een tekort, zijn we
geslaagd of halen we zelfs onderscheiding? U hebt het helemaal voor het zeggen. Het beantwoorden van de
vragen vergt van u slechts een kleine moeite, maar geeft ons heel waardevolle informatie. Wilt u even tijd
voor ons maken? Omdat de volledige werking van onze vereniging wordt gedragen door de belangeloze
inzet van een handvol onbezoldigde vrijwilligers, zijn onze financiële en materiële middelen niet onbeperkt,
maar in de mate van het mogelijke willen we in de toekomst rekening houden met uw opmerkingen en
suggesties. We kijken er alvast naar uit te worden overstelpt door uw antwoordformulieren.

Nu ik toch het woord heb, zou ik van de gelegenheid ook willen gebruikmaken om een oproep te doen. Een
heikel punt bij de samenstelling van Prora blijft het vinden van auteurs. Aan inspiratie of artikelen lijkt er
misschien geen gebrek te zijn (ook dit nummer is immers weer goedgevuld), maar toch is het jammer dat
nagenoeg de hele inhoud van Prora telkens het werk is van de redactie zelf.  Ik ben ervan overtuigd dat de
leerkrachten in Vlaanderen beschikken over een echte goudmijn aan lesmateriaal en didactische ervaring,
maar blijkbaar is er nog steeds een zekere schroom om daarmee naar buiten te treden.

Mag ik dan ook vragen dat de lezers van dit tijdschrift of eventueel andere collega’s ons hun lesmodellen,
didactische suggesties, ervaringen uit de lespraktijk en dergelijke meer zouden bezorgen, zodat we die met
alle Vlaamse classici kunnen delen. Ook experimenten die niet helemaal gelukt zijn, kunnen toch nuttige tips
bevatten over problemen of aandachtspunten bij de uitwerking van bepaalde lessen. En vindt u zichzelf
geen literair talent? Ook dat is geen probleem: mensen die een helpende hand wensen bij de eindredactie
van hun artikel, kunnen volledig op mij rekenen. Kortom: gooi alle valse bescheidenheid overboord en laat
alstublieft van u horen! Uw collega’s overal in Vlaanderen zullen u dankbaar zijn.

Tot slot wens ik u allen, beste collega’s, bij het begin van september een schooljaar met fijne klassen, gemoti-
veerde en enthousiaste leerlingen, een collegiale schoolsfeer, een ondersteunende directie en vooral een mas-
sa professionele voldoening. Veel succes!

Joeri Facq
Hoofdredacteur

Bericht aan de leden

In juli is de V.L.O.T. voor de samenstelling van haar ledenlijst en voor de etikettering van Prora over-
geschakeld op een nieuw computerprogramma. Daarvoor moesten de gegevens van al onze leden een
voor een manueel worden overgebracht. Hoewel die overbrenging met de grootste zorg werd uitge-
voerd, is een onvolkomenheid nooit helemaal uit te sluiten. Mocht er zich daarbij een onregelmatig-
heid hebben voorgedaan, willen we ons daarvoor alvast verontschuldigen.

Omdat we u de toezending van Prora alleen maar kunnen garanderen indien we over uw correcte ge-
gevens beschikken, zouden we u willen vragen de informatie op het adresetiket nauwkeurig na te kij-
ken. Indien u fouten zou opmerken in de gegevens of de schrijfwijze van uw naam en adres, verzoe-
ken we u vriendelijk dat zo vlug mogelijk te melden aan de verantwoordelijke van de ledenadmini-
stratie, ofwel schriftelijk door een briefje aan André Vancutsem, Hendrik Consciencestraat 31, 1500
Halle, ofwel door een e-mail naar leden@vlot-vzw.be.

In ieder geval bedankt voor uw medewerking en begrip.

mailto:leden@vlot-vzw.be
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ALGEMEEN

Er is vrede en vrede
Dirk Panhuis

De  oorlogen  in  Afghanistan  en  Irak  zijn  min  of  meer  voorbij  en  de pax Americana heeft  daar  haar  intrede
gedaan. Dirk Panhuis onderzoekt wat het woord ‘vrede’ allemaal kan inhouden en geeft daarmee tevens tips
voor de bespreking van enkele passages bij klassieke auteurs.

Definities  van  ‘vrede’  zijn  er  in  overvloed.  Naast
negatieve omschrijvingen als ‘afwezigheid van
oorlog en fysiek geweld’ en vooral niet te vergeten
‘afwezigheid van structureel geweld’ spreekt men
nu vooral positief over vrede als de verwezenlij-
king van een rechtvaardige maatschappelijke orde.

Los van de huidige betekenis en definities is het in-
teressant te speuren naar de oorspronkelijke bete-
kenis (etymologie) van een aantal woorden voor
‘vrede’ in enkele talen: pax (Latijn) en vandaar paix
(Frans) en peace (Engels), ei)rh/nh (Grieks), sjaloom
(Hebreeuws) en vrede (Nederlands).

‘Tu regere imperio populos,
Romane, memento

(hae tibi erunt artes)
pacique imponere morem,

parcere subiectis
et debellare superbos.’

(Vergilius, Aeneis VI, 851-853)

Latijn

In het Latijnse woord pax,  ‘vrede’,  zit  de  wortel
pac-,  die  ook  te  vinden  is  in pacisci, ‘een overeen-
komst treffen, bedingen’. Dat deden de Romeinen
als ze een oorlog gewonnen hadden: ze dwongen
van de overwonnene een schadevergoeding af
voor de geleden Romeinse verliezen. De overwon-
nene moest uiteraard noodgedwongen met de be-
taling daarvan instemmen. Werd het veroverde
gebied (buiten Italië) effectief ingelijfd als een Ro-
meinse provincie, dan werden de belastingver-
plichtingen (hoofdzakelijk voor de militaire bezet-
ting) en andere verplichtingen van de nieuwe pro-
vincie vastgelegd in een pactio provinciae, een opge-

drongen ‘vredesverdrag met de provincie’. Daar-
mee was dan het gebied pacata, ‘tot vrede gebracht’
(lees: ‘onderworpen’), en werd de rust gehand-
haafd. Op dezelfde wortel zijn ook de wat alge-
menere woorden pactum, ‘afspraak’, en pangere,
‘vastslaan, bedingen, bepalen’, gevormd. De wor-
tel pac-/pag- van al deze Latijnse woorden is trou-
wens dezelfde als van de Nederlandse woorden
vak en vangen.

Deze ‘opgedrongen vrede’ in internationale ver-
houdingen  bestaat  in  ‘de superstaat, die de vrede in
zijn invloedssfeer handhaaft; historische voorbeelden
van een dergelijk model zijn de pax Romana, de pax
Britannica en pax Americana. Vanwege de ongelijkheid
en overheersing die daaraan inherent zijn, is de uitein-
delijke duurzaamheid van een dergelijke wijze van vre-
deshandhaving gering.’  (Grote Winkler Prins Encyclo-
pedie, 9de druk, onder vrede).

De dichter Vergilius schreef met Romeinse zelfver-
zekerdheid in zijn groot epos Aeneis (VI, 851-853)
de beroemde verzen: ‘Gij, Romein, denk eraan de vol-
keren met militaire macht te regeren (...) en aan de vrede
uw wet op te leggen, de onderdanigen te sparen en de
arroganten helemaal neer te slaan.’ (Met ‘aan de vre-
de’, paci, worden dus onderworpen volkeren be-
doeld.)

Grieks

Het klassiek Griekse ei)rh/nh (vanwaar de meisjes-
naam  Irene  komt)  betekent  ook  ‘vrede’,  vooral  in
de betekenis van ‘afwezigheid van oorlog, vredes-
tijd, vredesverdrag’. Maar dit woord heeft een
etnocentrische bijbetekenis. De Griekse Aeschylus
laat in zijn tragedie De Perzen (v. 769-771) de Perzi-
sche  koning  Darius  I  zeggen:  ‘Cyrus kwam aan de
macht en stichtte vrede tussen alle broedervolkeren,
maar veroverde het volk van de Lydiërs en Frygiërs en
bestookte heel Ionië met geweld.’
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Met bekenden en verwanten zorg je blijkbaar voor
een goede verstandhouding en sluit je vrede, met
buitenlanders voer je oorlog. De historicus Hero-
dotus (VIII, 144) geeft aan waarom de Atheners in
de Perzische oorlog niet met de Perzen zullen mee-
doen,  maar  trouw  zullen  blijven  aan  de  rest  van
Griekenland: ‘Eerst en vooral moeten we de door de
Perzen verwoeste tempels en godenbeelden wreken (...),
en vervolgens zijn er de Griekse bloed- en taalverwant-
schap, de gemeenschappelijke heiligdommen van de
goden en de offerplechtigheden en onze gelijkaardige
levensstijl.’

Eigen volk eerst dus. De redenaar Isocrates (Pane-
gyricus 159) denkt dat de Grieken met zoveel ple-
zier de verhalen van Herodotus’ Perzische oorlo-
gen en vooral van de Trojaanse oorlog (Homerus’
Ilias) aanhoren ‘opdat wij en vooral de jongelui door-
drongen worden van de bestaande vijandschap jegens de
Trojanen. Het is de bedoeling dat we uit bewondering
voor de dapperheid van onze strijders gaan verlangen
naar gelijkaardige daden als de hunne.’

Hebreeuws/Arabisch

Het Griekse woord ei)rhnopoio/j, ‘vredestichter’, be-
stond al in de klassieke Oudheid. Het is in het La-
tijn vertaald als pacifici (van pacem, ‘vrede’, en face-
re, ‘maken’). Toch is dit Griekse woord in de zalig-
sprekingen in het Nieuwe Testament (Mattheus 5:9)
te  verstaan  tegen  de  achtergrond  van  het  He-
breeuwse woord sjaloom, ‘vrede’. Na de bevrijding
van de joden uit de onderdrukking en de slavernij
in Egypte krijgen zij in de wetgeving van Mozes
allerlei instructies over rechtvaardigheid, vooral
jegens de zwaksten in de maatschappij: weduwen,
armen en vreemdelingen. Rechtvaardigheid en
vrede zijn de basis voor de maatschappij.  In Psalm
87:11-12 klinkt het zo:
‘Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkander,
gerechtigheid en vrede kussen elkaar,
trouw spruit voort uit de aarde
en gerechtigheid ziet neer van de hemel.’

Als  de  apostel  Paulus  (Efeziërs 2:14)  in  het  Grieks
schrijft: ‘Hij (Christus) is onze ei)rh/nh’, dan heeft hij
het niet over het Griekse ei)rh/nh, noch over het La-
tijnse pax, maar over de oudtestamentische gerech-
tigheid  en  vrede.  Dat  is  in  de  context  van  het  Ro-
meinse Rijk en de pax Romana een gedurfde politie-
ke uitspraak.

Het Arabische woord salaam is verwant met het
Hebreeuwse.  Het  is  terug  te  vinden  in  de  naam
van de Tanzaniaanse stad Dar es Salaam (‘huis van
de vrede’) en in het woord islam (‘overgave in vre-
de aan Allah’).

Nederlands

Vrede betekent in het Middelnederlands ‘vrede,
liefde, bescherming, veiligheid’. Het is verwant
met de wortel vr - (later vrij-), die eerst ‘lief, dier-
baar’ en later ook ‘vrij, edel, heerlijk, blij’ beteken-
de. Zie ook de uitdrukkingen vrij en blij en vrij en
vrolijk, en  ook vrijheid en het Engelse freedom. Het
Middelnederlandse werkwoord vr en betekent
‘liefhebben’ (en in sommige verwante talen ‘ver-
blijden’) en later ‘dingen naar iemands hand’. De
werkwoorden bevr den/bevrijden en vrijen (= zich-
zelf en zijn partner bevrijden van ingekeerdheid in
zichzelf en blij maken) brengen grote ‘vrede’ en
‘be-vredi-ging’ teweeg. Ook vriend was oorspron-
kelijk een onvoltooid deelwoord vr -end/vrijend. Al
deze woorden van vrede, liefde, blijdschap, vrijen
en bevrijding zijn dus psychisch, politiek, econo-
misch gezien een groot goed op persoonlijk en
maatschappelijk niveau.

Besluit

Opgelegde vrede, gedwongen vredesverdragen,
rust door onderwerping, gevangen zitten in een
vakje en eensgezindheid met het eigen volk komen
vandaag  in  de  praktijk  nog  vaak  voor  en  worden
door perverse tongen nog steeds ‘vrede’ genoemd.
Toch behouden we liever de beste aspecten van al
deze etymologieën en willen we genieten van af-
wezigheid van oorlogsgeweld, rust en orde, goede
verstandhouding, rechtvaardigheid en bevrijding,
vrijen en vrede. Dan kunnen we vrij en vrolijk
leven in peis en vree.
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DIDACTIEK

Mobiliteit in de Oudheid: suggesties voor een didactisch project (2)
André Vancutsem

3.3 Derde fase: synthese1

Deze synthese neemt de vorm aan van een groepswerk door de leerlingen. Men kan zich beperken tot de
aspecten in verband met de mobiliteit in de Oudheid die aan bod zijn gekomen naar aanleiding van de
lectuur van de teksten, of men kan het onderwerp ‘Mobiliteit in de Oudheid’ in zijn totaliteit behandelen.
Een algemeen plan zou er als volgt kunnen uitzien:

• Reizen over land: soorten rijtuigen – draagkoetsen, gespannen, rijdieren – uitrusting – periode van
het reizen – reisgidsen, landkaarten – gevaren en ongemakken bij het reizen – snelheid – afspan-
ningen – wegennet2

• Scheepvaart:  scheepslui – schepen – goden van de scheepslui – gevaren bij de scheepvaart – bin-
nenscheepvaart – periode van scheepvaart

• Redenen om te reizen: vluchtelingen en gevangenen – ballingen – administratieve reizen – keizer-
lijke reizen – diplomatieke missies – militaire acties – handelsreizen – toerisme en culturele reizen –
pelgrimstochten – ontdekkingsreizen

• Reizen in de klassieke literatuur3: Odysseus – Jason – Aeneas – Horatius – Rutilius Namatianus –
Peregrinatio Aetheriae – Navigatio S. Brendani

• Reizen bij de filosoof en als symbool4

• Een modern reisverhaal

Zo krijgt men een zestal grote items: rond elk onderdeel kan men een groepje leerlingen laten werken. De
grootte van de groepjes kan variëren naar gelang van het onderwerp. De laatste drie onderwerpen zijn moei-
lijker van aard. Naar die opgaven oriënteert men liefst wat meer literair aangelegde leerlingen. Zeker voor
de eerste drie onderwerpen kan men de leerlingen vragen naar verdere onderverdelingen van hun algemene
onderwerp  (bv.  reizen  over  land)  te  zoeken:  zo  leren  ze  structureren.  Waarschijnlijk  zal  de  leraar  moeten
aanvullen.  Voor  de  andere  onderwerpen  geeft  men  ze  concrete  richtingwijzers  naar  wat  concreet  van  hen
verwacht wordt.

Deze fase zal slechts didactische waarde hebben wanneer men de leerlingen vraagt zich aan bepaalde regels
te houden. Anders beperkt de opgave zich tot louter kopieerwerk en dat is niet verrijkend. Zo kan men hen
in een eerste fase vragen een structuurplan op te stellen (zie hoger) en de nodige informatiebronnen (boeken,
internetsites) voor hun onderwerp op te sporen. Men vraagt hen minstens twee bronnen per onderdeel te ge-
bruiken. Zo zijn ze verplicht om creatief met hun bronnenmateriaal om te gaan en de verschillende gegevens
tot een homogene versie samen te smelten. De kans dat ze zelf gespecialiseerde werken uit de bibliografie5

ontdekken, is eerder klein, maar als sommigen zich in het onderwerp vastbijten, kan dat tot verrassende re-
sultaten leiden. In elk geval moeten ze in staat zijn gegevens te plukken uit algemenere werken over Ro-
meinse cultuur of uit encyclopedieën. Blijven de resultaten van hun opzoekingen te beperkt, dan stelt de le-
raar hen materiaal ter beschikking. Op internet zijn leerlingen dan weer handiger om bronnen op te sporen.

Men vraagt de leerlingen ook bepaalde regels bij de uitwerking van hun opgave in acht te nemen of geeft
hen bepaalde tips waarmee ze verder kunnen6. Aangezien in de derde graad vaak werkjes worden opgege-
ven, verdient het aanbeveling om in samenspraak met andere collega’s een bundeltje uit te werken met richt-
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lijnen en tips voor het maken van een persoonlijk werk. Hier vind je dan ook alleen maar een lijstje met ele-
mentaire regels.

Zo kun je hen wijzen op de verschillende mogelijkheden om in een openbare bibliotheek informatie op te
sporen (zoeken op auteur, titel, trefwoord, SISO-nummer, interbibliothecair leenverkeer ...). Leer hen het
opgespoorde bronnenmateriaal correct noteren: voor boeken noteren ze best alle gegevens zoals die vermeld
worden in het computerbestand van de openbare bibliotheek. Selecteer zelf hieruit de gegevens die je ver-
meld wilt zien in de bibliografie. Voor websites zijn de conventies minder strikt7.

Wijs hen erop in hun bibliografie geen publicaties of websites waaraan ze niets ontleend hebben, te vermel-
den; daarentegen moeten ze alle websites en boeken waaraan ze wel gegevens hebben ontleend, in de refe-
rentielijst opnemen.

De leerlingen moeten zich leren beperken tot hun onderwerp: wie werkt rond het thema ‘Reizen over land’,
kan weleens in de verleiding komen om zijn werkje aan te dikken met gegevens over de scheepvaart, omdat
hij toevallig daarover heel wat documentatie heeft verzameld.

Als ze bepaalde informatie hebben gevonden, nemen ze die eerst vluchtig door en noteren op hun pc onder
een bepaald trefwoord (bv. wegennet) waar (boek/website) ze bepaalde gegevens hierover gevonden heb-
ben en welk aspect  in  deze bron te  vinden is.  Wanneer  ze  in  groepjes  werken,  kan deze informatie  aan de
andere medewerkers doorgespeeld worden.

Ze gebruiken bij voorkeur de decimale indelingsmethode; bij elk indelingsnummer hoort dan ook een kopje.
Hierbij  zorgen ze  ook voor  een logische opbouw. Het  geheel  van de kopjes  vormt dan later  hun inhouds-
opgave.

Ze schrijven zo begrijpelijk mogelijk (geen te zware zinsbouw), letten op taal- en stijlfouten8.  Ze zorgen er
ten slotte ook voor dat hun werkje alle noodzakelijke onderdelen bevat (inhoudsopgave, inleiding, corpus,
conclusies, referentielijst).

3.4 Vierde fase: museumbezoek

Zoals Anne-Käthi Wildberger9 stelt, is het de integratie van lesgebeuren en museumbezoek die tot de groot-
ste efficiëntie leidt. Het is een les op verplaatsing, misschien in een wat meer ontspannen sfeer, maar toch
ook geen bezoek aan een pretpark. Na de individuele en klassikale behandeling van teksten en de expliciete
studie van (een deelaspect van) de mobiliteit in de Oudheid mag men veronderstellen dat de leerlingen vol-
doende achtergrond hebben om een museumbezoek aan te kunnen: een expliciet voorbereidende les is niet
meer nodig, wel, zoals we zullen zien, een voorbereidend gesprek met de verschillende leerlingengroepjes.

Musea bieden een ruim aanbod van didactische activiteiten aan leerkrachten aan. Toch is in het samenspel
lesgebeuren – museumbezoek de leerkracht zelf de beste animator en gids: hij kent zijn leerlingen, hij is op
de hoogte van hun voorkennis, hij weet wat hij wil bereiken (doelstellingen) met het museumbezoek, hij kan
er achteraf ook het best op inspelen. Natuurlijk vraagt het een fikse inspanning om zich in te werken in een
museumcollectie  en  haar  achtergronden  en  om  een  geschikte  didactische  benadering  uit  te  werken.  In  de
huidige lerarenopleiding wordt er terecht meer aandacht besteed aan museumdidactiek10.

Pim Verhoeven11 vermeldt met voor- en nadelen vier methoden die courant aangewend worden bij mu-
seumbezoek: de klassieke rondleiding (doceermethode), de vragenlijst (schriftelijke opdracht), de methode
van het geleide onderzoek, waarbij leerlingen elkaar rondleiden, en het onderwijs-leergesprek, waarbij de
leerling tot op zekere hoogte het museumbezoek met opdrachten in eigen tempo kan afleggen, maar overleg
met leraar en medeleerlingen is mogelijk.

De ervaring leert dat museumbezoek (in tegenstelling met tijdelijke tentoonstellingen) niet altijd evident is in
de derde graad: meestal hebben de leerlingen in de basisschool en/of de eerste graad secundair onderwijs al
wat archeologische musea bezocht en bovendien sluit museumbezoek in de derde graad niet altijd aan bij
het lesgebeuren. Daarom durf ik de volgende formule voorstellen: leerlingen brengen op eigen kracht een
bezoek aan een museum. Men stuurt ze in groepjes van 3 à 4 leerlingen naar hetzelfde of meerdere musea en
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geeft hen een opdracht (vragenlijst) mee. Ik heb deze formule – met wisselend succes – reeds in een andere
context uitgetest: alle leerlingen van het vijfde en zesde jaar Latijn moesten in dergelijke groepjes één ‘Latijn-
se’ cultuuractiviteit meemaken (voordracht, toneel, tentoonstelling, opera, film ...)12. Het voordeel van deze
formule is dat er een beroep gedaan wordt op de zelfstandigheid, de verantwoordelijkheid, de activiteit, het
inzicht en de creativiteit van de leerling. Het nadeel is dat men niet de volledige controle op het proces heeft:
sommige leerlingen worden dan ook als het ware uitgenodigd om te profiteren van de arbeid van anderen of
zullen op een drafje een reeks vragen oplossen zonder veel inzicht en veel interesse. Dergelijke bezwaren
kunnen gedeeltelijk opgevangen worden door een gesprek dat men vooraf heeft met de groepjes, waarbij de
leerlingen gemotiveerd worden voor hun opdracht en waarin duidelijk wordt gesteld welke hun opdracht is.

De doelstellingen van dit museumbezoek zijn duidelijk: de leerlingen moeten nader ingaan op bepaalde as-
pecten van de mobiliteit in de Oudheid en de kennis die ze reeds bezitten over dit onderwerp door de lec-
tuur van de literaire en eventueel epigrafische bronnen en door hun persoonlijk werk, verrijken en verdie-
pen door de studie van archeologisch materiaal. Hierbij zal vooral hun visuele waarneming aangescherpt
worden aan de hand van tekenopdrachten en vragen die hen uitnodigen te beschrijven wat ze zien en het
eventueel te interpreteren, al dan niet aan de hand van didactische panelen. Deze waarnemingen van arche-
ologisch materiaal zullen relatief eenvoudig zijn. Hopelijk nodigt zo een bezoek hen ook uit om dat later
‘zonder dwang’ nog eens over te doen.

Men bezoekt bij voorkeur zelf eerst het museum, neemt de desbetreffende afdeling goed in zich op, neemt
notities of vraagt uitleg aan de museummedewerkers, bestudeert de didactische pakketten en/of vragen-
lijsten waarover het museum beschikt. Als men met een vragenlijst werkt, probeer er dan de interessantste
voorwerpen uit te pikken, maar met een onderwerp als het onze mag men niet te kieskeurig zijn. Beant-
woord ook zelf de vragen, waarbij je in de huid van een leerling kruipt.

Wat de vragen betreft, streeft men best naar een zo groot mogelijke verscheidenheid van vraagsoorten en
vraagvormen, al is dat niet altijd zo eenvoudig. De vragen moeten zoveel mogelijk van die aard zijn dat ze
de visuele waarneming van de leerling stimuleren. De antwoorden mogen dan ook niet altijd te vinden zijn
op de begeleidende didactische panelen, want dan vergeten de leerlingen te kijken naar het object dat waar-
genomen moet worden. De vragen mogen ook niet altijd gericht zijn op louter reproductie, maar moeten ook
stimuleren tot interpretatie.

Als afronding van het bezoek voeren de leerlingen hun opdrachten uit en presenteren ze beknopt de resulta-
ten ervan aan hun medeleerlingen. De schriftelijke neerslag van het bezoek aan het museum krijgt een plaats
in de eindpublicatie.

Schepen

  1 In welk jaar werden de vaartuigen van Pommeroeul ontdekt?

  2 Maak een schets van de maquette van de vindplaats en duid erop aan:

  –  de aanlegsteiger (débarcadère)
  –  1ste platbodem (chaland)
  –  2de platbodem
  –  prauw (pirogue monoxyle)

  3 Schets de maquette die het uitzicht in de Romeinse tijd reconstrueert en duid er zeker op aan:

  – stabulum (herberg/afspanning)
  –  het winkeltje (échoppe) en woonhuizen (habitat)
  –  werf (chantier) voor de herstelling van de boten
  –  aanlegsteiger

  4 Geef drie manieren waarop rivierboten tijdens de Oudheid werden voortbewogen.
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  5 Met welk type van boot nu kan men de platbodem vergelijken?

  6 Op welke manier belette men dat er water binnendrong in het schip?

  7 Duid de vaarroute aan die schipper Rufus heeft afgelegd.

  8 Welke materialen werden er gebruikt bij het bouwen van de schepen van Pommeroeul?

  9 De platbodem:

  9.1   Waarvoor werd dit type van boot gebruikt?
  9.2   Tot wanneer was dit type van boot in gebruik?
  9.3   Hoe lang en hoe breed was het?
  9.4   Maak er een schets van.

10 Langs waar begaven de schippers zich van het aestuarium van de Schelde naar Germania?

Voorbeelden van vragen voor een bezoek aan de Espace Gallo-Romain te Ath.
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Wat de musea betreft die in aanmerking komen voor een verkenning, vermelden we er drie. In de eerste
plaats verwijzen we naar de Espace Gallo-Romain in Ath13, waar de hele collectie is opgebouwd rond een
aantal scheepswrakken die ontdekt werden in Pommeroeul. De presentatie is zeer didactisch, maar tegelij-
kertijd is het thema van het museum, de binnenscheepvaart in onze streken in de Gallo-Romeinse periode,
vrij technisch. Gezien dit technisch karakter kan ook het Frans op de didactische panelen voor leerlingen een
hinderpaal zijn. Een kleine sectie van het museum is gewijd aan het vervoer over land. De vragenlijsten in de
kaders die toegevoegd zijn aan dit artikel, hebben betrekking op dit museum en inspireren zich op de door
de educatieve dienst van het museum ontworpen vragen. Eerder beperkt is het aandeel van het verkeer en
het transport in het Provinciaal Archeologisch Museum te Velzeke, maar het museum presenteert zijn collec-
tie  op een zeer  didactische manier.  Ten slotte  is  er  nog het  Musée Gallo-Romain in  Waudrez,  waaraan een
Centre  d’Interprétation de la  Chaussée Romaine is  verbonden,  maar  dat  niet  zo interessant  is  voor  een be-
zoek door leerlingen.

Wegennet

  1 Door middel waarvan werden de afstanden aangegeven op de Gallische wegen?

  2 Welke afstand kon –  een ruiter in acht uur afleggen?
        –  een geladen kar in acht uur afleggen?

Vergelijk met een auto nu.

  3 Identificeer de zwartgekleurde onderdelen op deze tekening met behulp van deze lijst en de
voorwerpen in de toonkast.
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  4 Welk type van gespan was in gebruik in de Romeinse periode? Bekijk aandachtig de afbeelding
in het museum.

  5 Hoe breed waren de Romeinse wegen meestal?

  6 Hier heb je een schets van het antieke wegennet in onze streken. Op welke weg ligt Pommeroeul?
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3.5 Vijfde fase: mobiliteit en ICT

Internetsites bevatten een schat aan beeldmateriaal. De specifieke doelstelling van deze fase is dan ook de
visuele waarneming: beschrijven en interpreteren (al dan niet met behulp van secundaire bronnen) van wat
men ziet. In die zin loopt de bedoeling van dit onderdeel parallel met die van het museumbezoek, alleen is
ze in dit geval wat complexer. Men zou de klas dan ook kunnen opsplitsen in twee delen: een deel bezoekt
het museum en voert daar de opgelegde opdrachten uit, een ander deel werkt met ICT-materiaal.

In een vorige bijdrage14 wezen we op enkele websites waar men interessant materiaal voor ons onderwerp
kan  vinden.  We  voegen  daar  nog  de  website  van  het  Museum  für  Antike  Schifffahrt  te  Mainz  aan  toe
(www.mainz.de/kultur/museen/kul004.htm). Die is interessant omdat ze onder de benamingen Navis I en
Navis II een hele databank bevat die probeert alle afbeeldingen van schepen en vondsten van antieke
scheepswrakken te catalogiseren op wetenschappelijk niveau. Het voorbeeld dat we hierna uitwerken, is
ontleend aan Navis II.

Een methode waarop men met dergelijk materiaal kan omgaan, werd ontwikkeld door prof. Caroline Fisser
van het Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit Amsterdam15. Zij werkt vanuit drie invalshoeken: 1)
Welke zijn  de feitelijke  gegevens over  het  kunstwerk? (Wat  is  het?  Wat  is  het  materiaal,  de  gebruikte  tech-
niek? Wat is er te zien?); 2) Hoe is het voorgesteld? (licht, kleur, compositie ...); 3) Hoe evalueer je het? (Wat
is de bedoeling en betekenis van toen? Wat is de betekenis die er nu aan toegekend wordt? Welke betekenis
heeft het voor jou?).

De besproken afbeelding is die van het zogenaamde reliëf van Isola Sacra; je vindt ze terug onder Navis II >
Scheepseigenschappen > Scheepstype > Navis oneraria > Rilievo da Isola Sacra.

Het reliëf van Isola Sacra

Wat?

  1  Wat  voor  soort  bron is  dit  voor  onze kennis  van de scheepvaart  in  de Oudheid? (bv.  Is  dit  een
schilderij?)

  2 Uit welk materiaal is het vervaardigd?

  3 Wat is de gebruikte techniek?

http://www.mainz.de/kultur/museen/kul004.htm).
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  4 Op de afbeelding zijn twee scènes te zien:

  –  Wat zie je links?
  –  Wat zie je rechts?

  5 Welk soort gebouw scheidt de twee scènes (kijk vooral naar de top)? Wat is zijn functie naar de
linkerscène toe?

  6 Welk soort schip is afgebeeld? Zie de begeleidende commentaar.

  7 Waarvoor werd zo een schip gebruikt?

  8 Beschrijf welke scheepsonderdelen je onderscheidt.

  9 Vergelijk met de onderstaande tekening (uit: H. Koller, Orbis pictus Latinus, Artemis, Zürich/
München, 19874, kolom 39-40). Welke scheepsonderdelen, waarvan de Latijnse termen voorko-
men op de tekening, vind je terug op de afbeelding van het schip?

10 Een aantal onderdelen aan de rechterkant van het schip vind je niet terug bij de armamenta navis.
Hoe zou je die interpreteren? Waarvoor zouden ze gebruikt worden?

11 Wat merk je op tussen het schip en het gebouw?
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Hoe?

  1 Is de voorstelling realistisch? Waarom (niet)?

  2 Beschrijf de compositie.

  3 Hoe is de ruimte? (perspectief? ruimtesuggererend?)

Waarom?

Kun je de bedoeling en de betekenis van het kunstwerk achterhalen? Probeer daartoe een verband te
ontdekken tussen de linker- en de rechterscène.
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3.6 Zesde fase: eindverhandeling

Kan men naar eigen goeddunken bepaalde fasen uit het voorgaande schrappen, de lectuur van teksten en de
eindverhandeling zijn essentiële onderdelen van het project. De bedoeling van deze fase is een vergelijking
te maken tussen de mobiliteit in de Oudheid en nu; dit kan door de voor- en nadelen van bepaalde aspecten
van de mobiliteit vroeger en nu met elkaar te vergelijken.

In deze fase gaat men ook over van louter cognitieve doelstellingen naar affectieve16.  In  de  bij  F.  Decreus
besproken taxonomie van Kratwohl gaan deze doelstellingen van perceptie op laag niveau over responsie
tot voorkeur voor en identificatie met een waarde. Concreet gaat dit hier van het louter bewustzijn van
ecologische problemen in verband met mobiliteit tot het overtuigd zijn dat men in zijn levenswijze rekening
moet houden met de milieuproblematiek die het moderne verkeer met zich meebrengt en het consequent
daarnaar handelen. Dit laatste effect wordt ongetwijfeld nog versterkt wanneer men de eindverhandeling,
die terug terechtkomt in de eindpublicatie, nog laat volgen door een groepsdiscussie, op voorwaarde dat de
groep niet te groot is. Want het heeft weinig zin alle leerlingen of zelfs alle groepjes de hele mobiliteits-
problematiek te laten behandelen; men laat best de verschillende groepjes een bepaald aspect van deze
problematiek behandelen. Dan laat een afsluitende discussie iedereen kennisnemen van de standpunten van
de verschillende groepjes. Het zou leuk zijn als dit dan leidt tot een soort ‘tien geboden’ of andere concrete
conclusies.

Het is niet altijd gemakkelijk om als leek geschikte documentatie te verzamelen in verband met hedendaagse
mobiliteitsproblematiek. Vaak is men aangewezen op occasionele brochures en persartikelen (men kan daar-
voor de documentatiemappen in openbare bibliotheken raadplegen). Maar meestal geven die toch maar
informatie over bepaalde deelaspecten van de hedendaagse mobiliteit17.

Ook hier verdient het aanbeveling om de leerlingen op een creatieve manier te laten zoeken naar mogelijke
invalshoeken voor een vergelijking tussen mobiliteit in de Oudheid en nu. Laat ze ook een originele titel
bedenken voor de verhandeling. Stel je niet tevreden met een oppervlakkige behandeling door de leerlingen.

Mogelijke standpunten kunnen vertrekken van de volgende vragen:

1 Welke grote verschillen zijn er tussen de Oudheid en onze tijd wat de gebruikte transportmiddelen
betreft?

 Welke zijn de huidige voordelen? (snelheid, comfort, grotere mobiliteit ...)
 Welke problemen stellen zich? (invloed op milieu, veiligheidsproblemen, files ...)
 Welke oplossingen dringen zich op?
 Besteed ook aandacht aan het goederentransport en het verkeer te water en in de lucht.

2 Wat is de rol van het openbaar vervoer?
 Welke problemen stellen zich daarbij?

3 Wat is de invloed van mobiliteit op arbeid en tewerkstelling?

4  Vergelijk  de  motieven  waarom  mensen  zich  verplaatsen  nu  en  in  de  Oudheid  (verwijs  ook  naar
ecotoerisme).

 Welke weerslag hebben die op de maatschappij?

5 Vergelijk de verkeersinfrastructuur nu en in de Oudheid.
 Welke mogelijkheden worden er nu geboden?
 Wat zijn de voor- en nadelen ervan?

Hopelijk zal een dergelijke lessenreeks haar steentje bijdragen tot een actualisering van het onderwijs in de
klassieke talen.
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Noten
1 Dit artikel is een vervolg op Mobiliteit in de Oudheid: suggesties voor een didactisch project (1), in Prora,  jg. 7,

nr. 4 (december 2002), blz. 2-17. Voor een situering zie vooral blz. 5.
2 Een leuk boekje in dit verband is: W. en M. Brou, Routes romaines et vertes chaussées en Gaule Belgique, Édi-

tions Techniques et Scientifiques, Brussel, [1987]. Het wegennet in België, ook in Vlaanderen, wordt gede-
tailleerd besproken. Het is leuk voor leerlingen het wegennet in eigen streek te verkennen en taalkundige
of archeologische reminiscenties aan Romeinse wegen in eigen regio te bespreken.

3 Zie ook Prora, jg. 7, nr. 4 (december 2002), blz. 8-9.
4 Zie ook Prora, jg. 7, nr. 4 (december 2002), blz. 9.
5 Zie Prora, jg. 7, nr. 4 (december 2002), blz. 3-5.
6 Zie bv. Umberto Eco, Hoe schrijf ik een scriptie?, Bert Bakker, Amsterdam, 1994. Alhoewel dergelijke wer-

ken bedoeld zijn voor studenten uit het hoger onderwijs, kan men er nuttige tips uithalen voor leerlingen
uit het secundair onderwijs door bepaalde richtlijnen te ‘vertalen’ naar hun niveau. Het is een degelijk
werkje, maar het houdt geen rekening met de jongste evoluties op ICT-gebied.

7 Zie D. Kaufmann en P. Tiedemann, Internet für Althistoriker und Altphilologen: eine praxisorientierte Ein-
führung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, [1999], blz. 50-53 (Zitieren aus dem Internet).

8 Op dit domein is zeer handig: L. Permentier, Stijlboek, Roularta Books, Roeselare, 2003.
9 A.-K. Wildberger, Bildungsarbeit mit Schulklassen im Museum, in Der Altsprachliche Unterricht, jg. 44 (2001),

Heft 4/5, blz. 4-13.
10 Over de vele mogelijkheden van museumbezoek en de bijbehorende didactische technieken handelt Der

Altsprachliche Unterricht, jg. 44 (2001), Heft 4/5. Nuttig is ook: A. Provoost, Met de klas naar musea en arche-
ologische sites: een didactische benadering van museum- en sitebezoek, Acco, Leuven (Syrinx-reeks).

11 P. Verhoeven, Museumbezoek, in Klassieken op school: een bundel stukken voor de leraarsopleiding klassieken,
KUN, Nijmegen, 1985, blz. 252-253.

12 Op basis van Vlotnieuws was het gemakkelijk een planning op te maken. Ze moesten dan rond deze
activiteit een dossier samenstellen (wat dan weer heel wat voorbereidend werk veronderstelt vanwege de
leraar).

13 Zie K. Bausier, De Espace Gallo-Romain te Ath of een kennismaking met de binnenscheepvaart in de Oudheid, in
Prora, jg. 7, nr. 4 (december 2002), blz. 24-26.

14 Prora, jg. 7, nr. 4 (december 2002), blz. 5.
15 C. Fisser en T. Jansen, Forum: basisboek klassieke culturele vorming, Hermaion, Emmeloord, 19992, blz. 190

(Kijkoefeningen) en blz. 191-192 (Schema beeldanalyse). Deze ideeën werden ook uitgewerkt tijdens een le-
zing op 19 februari 2003 in het kader van de Nascholing museumdidactiek aan de Universiteit Gent (zie syl-
labus Leren kijken! Waar is dat nou goed voor?).

16 Zie F. Decreus, Enkele aspecten van een vernieuwde methodologie voor de oude talen, Seminarie voor de Bijzon-
dere Methodiek van de Oude Talen, Gent, 1977, blz. 69-73.

17 Een interessante inleidende brochure met recent cijfermateriaal is: Verkeer en mobiliteit (België blootgelegd,
5), bijlage bij De Standaard van 13/2/2003; verder zijn er de volgende brochures van de Bond Beter Leef-
milieu: Voor welke tol kiest u? 10 mythes rond mobiliteit en economie (Brussel, 2003), Automobiliteit: een onbe-
heersbaar milieuprobleem? (BBL-Cahier, nr. 6). Moderne mobiliteit wordt vanuit een andere hoek bekeken in
Duurzaam toerisme: de mens is de bestemming, in Wereldwijd, nr. 314 (2002). Als artikelen uit de pers citeren
we: J. Verschooren, Pak de auto zijn statussymbool af, in De Standaard, 20/9/2002, blz. 10; I. Ghijs, Gratis
rijden lost niets op, in De Standaard, 29/9/2002, blz. 3; L. Coppens, De paradox van mobiliteit en bereikbaarheid,
in De Standaard, 9/11/2002. Voor een actualisering van het onderwerp is een verwijzing naar het regeer-
akkoord van Verhofstadt II zeker niet misplaatst.
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Cicero, Pro Plancio 64-66: reactie van een politicus op publiek en me-
dia. Een link naar (de komende) verkiezingen?

Robert Vermeersch

‘Als klassieke filologen anno 2003 moeten we leren het verleden te interpreteren in functie van het heden en de
toekomst.’1

1 Gegevens over de tekst

1.1  Vocabularium

Van de ongeveer 215 woorden zijn er 200 frequente (opgenomen in Reperio en/of Verba). Enkele composita
kunnen van frequente werkwoorden afgeleid worden: concidere, decedere, desistere, absterrere, abstinere, inaudi-
tus. Andere afgeleide woorden zijn opinari (van opinio), caritas (van carus, ‘duur’), congressus (van gradi, vgl.
gradus, ‘stap, trede’), gratulari (van gratus, ‘aangenaam, dankbaar’  ‘gelukwensen, feliciteren’), acutus (van
de wortel *ac-, ‘geslepen, scherp’) en het iteratieve habitare (van habere, ‘(zich) houden’).

Niet-frequente woorden werden als glosse in de interlinie opgenomen; ze zijn bedoeld om in te bouwen in
de zin en verder te vergeten. Het gaat om de volgende woorden:
– ianitor, ianitoris: ‘portier’ (vgl. ianua, ‘deur’, en Janus, de god van ‘open en toe’);
– stomachus: ‘slokdarm, maag’  ‘spijsvertering’  ‘(slecht) humeur’; stomachari: ‘woedend zijn’ (vgl. een

oprisping van woede);
– fastidiosus < fastidium < fastidire < fastus: ‘misprijzen’;
– hebes, hebetis: ‘bot, afgestompt’;
– lautus < lavare: ‘(opgepoetst), keurig; (tot de hoogste kringen behorend)’.

Besluit: de leerlingen die alle woorden uit Reperio of Verba hebben geassimileerd, kunnen direct de lectuur
beginnen. Voor wie (nog) niet zover is: zie onder 2.

1.2  Morfologie en syntaxis

De lezer wordt met zowat alle vormen van het werkwoord, naamwoord en voornaamwoord geconfronteerd;
beter gezegd: veel latente kennis kan geactiveerd worden. De zinsstructuren vloeien als water en benaderen
de Nederlandse. De meeste infinitiefzinnen worden bijvoorbeeld keurig door dicere (r. 1), existimabam (r. 4),
respondissem (r. 15), nescis (r. 19) en sensi (r. 22) aangekondigd, een (indirecte) vraag door quaesisset (r. 13) en
haud scio an (r. 21). De losse ablatief en het participium coniunctum komen niet voor. De tekst is dus aanbe-
volen voor een klas waar de kennis van de morfologie opgefrist moet worden en/of waar een of ander deel
van de syntaxis van de zin nog niet werd behandeld.

2 Vocabularium een probleem?

Hoe kunnen we het lezen en begrijpen van een tekst minder afhankelijk maken van de bij de leerlingen aan-
wezige kennis van het vocabularium?

2.1  De eerder schoolse aanpak

De leraar weet welke woordbetekenissen door de klas gekend zijn. Van de woorden die bij  de lectuur voor
het eerst onder de ogen van de leerlingen zullen komen, laat hij vooraf de grondbetekenis of, minder goed,
de betekenis in de context leren. Als de leerlingen vertrouwd zijn met woordvorming, kan de lijst te leren
woorden korter zijn.

Een nadeel van deze aanpak is dat woorden leren buiten een context niet erg efficiënt is. Bovendien moet de
parate kennis vooraf getest worden en daar gaat tijd aan verloren. Anderzijds zullen de leerlingen wel een
concreet motief hebben: het gemakkelijker lezen van de volgende tekst. Als de belangrijkste woorden (terug)
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in het geheugen werden gebracht, zal de lezer een beter beeld/verwachting van het onderwerp hebben dan
met de soms aanbevolen methode die erin bestaat de tekst diagonaal te lezen op zoek naar vaker voorko-
mende woorden.

2.2  De traditionele aanpak

Onder de tekst of op de tegenoverliggende pagina komt een woordenlijst (alfabetisch, gerangschikt naar de
woordsoorten  of  in  de  volgorde  van  de  tekst)  met  de  betekenis  zoals  die  past  in  deze  tekst,  of  met  een
grondbetekenis uit Verba of Reperio én de passende2. Die bladschikking is funest als de leraar de lezer er niet
toe kan brengen eerst het gehele zinsdeel te verwerken en pas daarna het vocabularium op te zoeken.

We weten allen wat er meestal gebeurt: midden in een zin, die de leerling voorbeeldig (d.w.z. determine-
rend) leest, waar hij al wat samenhang/woordgroepen ontwaart en zich een verwachtingspatroon opbouwt,
ontmoet hij een onbekend woord: in paniek laat hij dan vaak alles los, probeert in de woordenlijst het woord
of een vergelijkbare nominatief enkelvoud of infinitief te vinden, moet zich vervolgens afvragen waar hij
daarnet was gekomen en tracht dan de betekenis van het woord in te bouwen in de zin zoals die tot dan toe
liep, maar meestal zonder de uitgangen/functies daarbij te betrekken. De leerling vertrouwt meer op de
woordbetekenis dan op zijn kennis van de uitgangen, waardoor zijn aandacht versnipperd geraakt.

Ook wanneer onbekende woorden in de marge worden verklaard, zie ik de ogen van de lezer veel te gauw
naar rechts een betekenis gaan zoeken.

2.3  Werken met glossen/vertaling onder onbekende woorden3

Op de onpare regels komt de Latijnse tekst, op de pare enkele glossen. Over de tekst komt een transparant,
doorzichtig boven de Latijnse tekst, opaak boven de glossen. Daardoor wordt de leerling ertoe aangezet
eerst de Latijnse zin (determinerend) te lezen en er alle mogelijke relevante gegevens uit te halen. Wanneer
een onbekend woord opdaagt, kan een voorlopige stoplap worden ingebouwd (bv. ‘van/bij/door dinges’,
‘ik/hij deed iets’) of op grond van het bekende een onderstelling gewaagd naar de betekenis van het nieuwe
woord. De transparant verschuiven geeft uitsluitsel. Dan wordt er een nieuwe verwoording opgemaakt met
eventuele aanpassing van de woordbetekenissen aan de context ... en het transparant teruggeplaatst (!).

Indien de woordbetekenis vlak onder een woord als glosse staat, is de leerling gerust dat hij vlakbij de bete-
kenis zal vinden, hoeft hij zijn ogen nauwelijks van de Latijnse tekst af te wenden, ontstaat er een directe link
Latijn-Nederlands, waarvan misschien iets in het geheugen blijft hangen, en wordt de aandacht voor de
(functie in de) zin niet of veel minder verbroken. Het wordt gemakkelijker om leerlingen zelfstandig en in
hun eigen tempo te laten werken. Glossen kunnen aangepast worden aan het kennispeil: als de leerlingen
bijvoorbeeld nog geen perfectumvormen kunnen onderscheiden, kan een verledentijdglosse uitkomst bie-
den. Ondervinding leert dat al heel vlug de tekst daarna ook zonder glossen integraal wordt begrepen. De
aandacht blijft gericht op de zinvolle woordgroepen, hun relatie tot het gezegde, de plaats van woorden
wanneer die klemtoon suggereert enz.

Wat met een test? Eerst en vooral: we testen de bekwaamheid een Latijnse zin te lezen en te begrijpen, niet
wat de lezer zich van een vorige lectuur herinnert. Er zal dus een openboektest gehouden worden; de leraar
beslist of de glossen bedekt blijven (indien de meeste woorden na de lectuur geleerd moesten worden) of
niet. Misschien zal er meer tijd nodig zijn voor de ondervraging van vele/alle leerlingen dan bij een schrifte-
lijke beurt, maar de feedback is ogenblikkelijk en er gaat geen tijd verloren aan verbetering (die weinig uit-
haalt: zelfstandig kunnen lezen leer je niet schriftelijk). De beste test is de lectuur van de volgende tekst:
daarmee kan getoetst worden hoe een leerling met een niet-geziene tekst omspringt.

3 De Latijnse tekst4

In de loop van zijn pleidooi vertelt Cicero over zijn quaestuur, zijn ambtstermijn als quaestor in Sicilië, en
hoe het publiek daarop reageerde. De bevoegdheden van een quaestor lagen op het financiële vlak: beheer
van de staatskas en controle op de uitgaven. Verkozen voor één jaar te Rome, werden de quaestoren daarna
naar een provincie gestuurd. Cicero’s standplaats was Lilybaeum, het huidige Marsala.
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Non vereor, iudices, ne quis audeat dicere
                                            dat
ullius in Sicilia quaesturam aut clariorem aut gratiorem fuisse.
Vere mehercule hoc dicam:
sic tum existimabam, nihil homines aliud Romae nisi de quaestura mea loqui.
Frumenti in summa caritate maximum numerum miseram,             5
negotiatoribus comis, mercatoribus iustus, mancipibus liberalis, sociis abstinens,
        financiers     vriendelijk      handelaars                         aannemers
omnibus eram diligentissimus visus in omni officio.
Excogitati quidam erant a Siculis honores in me inauditi.
Itaque hac spe decedebam ut mihi populum Romanum ultro omnia delaturum putarem.
At ego,                             10
cum casu diebus eis itineris faciendi causa decedens e provincia Puteolos forte venissem,
cum plurimi et lautissimi in iis locis solent esse,
                                       keurig
concidi paene, iudices, cum ex me quidam quaesisset
quo die Roma exissem et num quidnam esset novi.
Cui cum respondissem me e provincia decedere,                 15
‘Etiam mehercule,’ inquit, ‘ut opinor, ex Africa.’
                    ja zeker
Huic ego iam stomachans fastidiose ‘Immo, ex Sicilia’ inquam.
                      nu        woedend      uit de hoogte
Tum quidam, quasi qui omnia sciret:
‘Quid, tu nescis’, inquit, ‘hunc quaestorem Syracusis fuisse?’

Syracusae, -arum
Quid multa? Destiti stomachari et me unum ex iis feci, qui ad aquas venissent.       20
Sed ea res haud scio an plus mihi profuerit quam si mihi tum essent omnes gratulati.
Nam postquam sensi populi Romani aures hebetiores, oculos autem esse acres atque acutos,
                                                                                              erg afgestompt                                       gescherpt
destiti quid de me audituri essent homines cogitare;
feci ut postea cotidie praesentem me viderent, habitavi in oculis, pressi forum,
neminem a congressu meo neque ianitor meus neque somnus absterruit.         25
                                                                          portier

Realia

Deze tekst vereist geen voorafgaande situering of realia. Als leerkrachten hopen we dat sommige leerlingen
nieuwsgieriger zijn en gaan zoeken op het internet of in de bibliotheek (en daarover een mededeling voor de
klas komen doen?), zodat kennis zich als een olievlek uitbreidt. Ze kunnen zoeken naar Pozzuoli en vulka-
nisme, graantoevoer te Rome, de situatie te Rome omtrent 75 v.C., de provincies Sicilië en Afrika, (de tempel
van) Janus, Ostia ... en zoveel meer.

4 De lectuur

Een tekst wordt gelezen om de inhoud, niet in functie van de spraakkunst. De tekst over twee of drie lesuren
uitspreiden  werkt  vervelend  voor  de  huidige  jeugd.  De  lectuur  mag  dus  niet  onderbroken  worden  door
spraakkunstige uitleg, toepassing van woordvorming, het nemen van notities en zeker niet door het neer-
schrijven van een ‘vertaling’.

We moeten de leerlingen vanaf het begin trainen om zelf een zin in groepen te lezen. Daarom moet er meer
tekst gelezen worden. Dat de leraar de tekst voorleest, versnippert de aandacht en maakt de leerling onbe-
kwaam een niet-geziene tekst te verwerken, dus dat is beter te vermijden.

Nadat er juist werd gedetermineerd, in betekenisvolle groepen gelezen en begrijpend verwoord in verband
met het gezegde, heeft het geen zin (leert men geen Latijn lezen door) de bekomen Nederlandse tekst te gaan
ontleden en etiketten te kleven op alle soorten naamvallen of conjunctieven te laten ‘rechtvaardigen’ (in deze



20

tekst zijn trouwens bijna alle conjunctieven ‘grammaticaal’ en moet alleen de tijdsverhouding tot de domi-
nante zin scherp in het oog gehouden worden).

De leerlingen worden aangespoord om van elke zin verschillende vertalingen te laten horen en de beste te
kiezen (die best past bij de context en ons actueel Nederlands en die geen stijlbreuk met zich meebrengt: hoe
levendig het verhaal ook is, het is niet als mop bedoeld).

Commentaar, vragen enz. (eventueel voor zelfstandige lectuur)

Het is de bedoeling dat de onderstaande commentaren vooraf door de leraar worden gelezen. Ze zijn in geen
geval als notities bedoeld (cf. supra), maar als feedback indien de leerlingen (nog) niet goed kunnen lezen.

r. 1 Indien Non vereor ne ... bij allen de verwoording ‘Ik ben niet bang dat ...’ oproept, is er natuurlijk geen
glosse nodig.

r. 2 Laat niemand de ‘absolute comparatief’ vernoemen. Zet eerst in het Nederlands om.
Welk woord krijgt de nadruk? Hoe zie je dat?

r. 5 Verwachtend lezen: frumenti kan alleen genitief enkelvoud zijn, dus we kijken uit naar een substantief;
de groep in summa caritate hoort meestal als voorzetselgroep bij het gezegde; maximum numerum is
accusatief enkelvoud, dus lijdend voorwerp van een transitief actief werkwoord: dat moet miseram zijn
(natuurlijk zouden er meer mogelijkheden zijn als de zin langer was).
Blijkens zijn plaats is frumenti een bijvoeglijke bepaling bij (de groep) caritate én bij numerum.
Sommigen vervangen numerum door copiam, maar op mozaïeken zien we graan in amforen of dolia
overgeslagen worden, zodat het dus een telbare hoeveelheid vormt.

r. 6 Socii = Siculi. Negotiatores, mercatores, mancipes: de tussenpersonen die elk hun graantje wilden meepik-
ken. Het is niet steeds duidelijk wat hun rol/positie was in de transactie (financiering, vervoer, ver-
scheping); de betekenis van de termen verschoof nogal in de loop van de tijd.
Het is niet de bedoeling de leerlingen kennis bij te brengen van de economische actoren omstreeks 75
v.C. Aanwijzingen kunnen ze vinden in Caesar, De bello Gallico VI,  27,  2;  II,  33,  7  en vooral  VIII,  3,  1
(van een 20-tal jaren later dan waar onze tekst over spreekt). Beter zou zijn dat we in de volgende les
een korte uiteenzetting krijgen over wie er tussenkomt in het transport van bananen naar Antwerpen.
Het is niet omdat je Latijn leest, dat je daar geen belangstelling voor zou hebben.

r. 8 Wat zijn de benadrukte woorden? Het meest benadrukte? Waar zie je dat aan?

r. 9 Decedebam: in vele talen wordt afreizen gezien als een opgaan en terugkeren als een afdalen; vgl. ons
‘op en neer lopen’.
Na hac is ut gevolgaanduidend: ‘ik was op de terugweg (van mijn standplaats als quaestor) met zo’n
verwachting dat ...’.
Verwachtend lezen: mihi vraagt om een driewaardig werkwoord (geven, zeggen ...).
Populum Romanum en verderop omnia zijn twee accusatieven die vragen om een transitieve actieve
infinitief: delaturum heeft dus geen esse nodig. Er moet een vervoegd werkwoord volgen dat een infini-
tiefzin verdraagt (verbum sentiendi).
Putarem betekent duidelijk ‘(erop) rekenen’. Was de computer niet bedoeld als rekenmachine?

r. 11 Een voorzetsel cum (‘samen met’) heeft geen zin bij casu; cum is dus voegwoord en casu een bijwoorde-
lijke bepaling bij diebus eis.
Itineris faciendi causa is een nd-vormgroep, weer te geven door ‘te/het’ + actieve infinitief: ‘om mijn
reis(weg) voort te zetten’. Cicero was de zee overgestoken en zou nu over land verder reizen; de zee
was voor een Romein geen iter.
Puteoli: het huidige Pozzuoli.

r. 15 Cui cum: typische woordvolgorde bij een schijnrelatief.

r. 16 Afrika was toen niet de rijke, prestigieuze provincie, met Egypte dé graanschuur voor Italië; de kolo-
nie Carthago werd pas in 44 v.C. door Caesar opnieuw gesticht.

r. 17 Huic is duidelijk zelfstandig.
Past fastidiose bij stomachans of bij inquam?

r. 19 Hunc is zelfstandig, zoals huic (r. 17); het vormt dus geen groep met quaestorem.
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r. 20 Quid multa (dicerem); voor quid vgl. ‘Wat sta je daar te treuzelen?’.
De lezers  merken,  als  dat  nodig is,  dat destiti door een infinitief  wordt  gevolgd (zoals  in  het  Neder-
lands ‘ik hield (ermee) op te ...’),  zodat ook op r. 23 na destiti een infinitief verwacht wordt en quid ...
duidelijk een vooruitgeschoven vraag blijkt. Daarbij is dus een persoonsvorm te verwachten met de
betekenis ‘vragen, niet weten, zich afvragen’ enz.

r. 21 Let op: essent gratulati is deponent. Verder vergt dit geen uitleg: het kan letterlijk overgezet worden.

r. 22 Sensi is een eerste persoon enkelvoud en vraagt een infinitiefzin; er is geen plaats voor een substantief
in de nominatief enkelvoud; populi Romani is dus genitief enkelvoud en aures kan alleen onderwerp
van de infinitiefzin zijn.

Nevenschikkende voegwoorden

Om vlotter Latijn te lezen volgen hier enkele eenvoudige regels/gewoonten in verband met nevenschik-
kende voegwoorden.

1 Gelijkwaardige elementen (woorden, woordgroepen, zinnen) worden, zoals in het Nederlands, door
nevenschikkende voegwoorden verbonden of vormen een opsomming.

  Voorbeelden van een opsomming: r. 6, r. 22 (met tegenstellend autem), r. 24.
Voorbeelden van een nevenschikkend voegwoord: r. 12, r. 14 (twee vragen), r. 20 (et doet een tweede
hoofdzin verwachten), r. 22 (acres atque acutos).

2 Twee elementen die niet door een nevenschikkend voegwoord zijn verbonden, kunnen niet dezelfde
functie hebben (ook al zijn het substantieven in dezelfde naamval).

  Voorbeelden: r. 13 (cum kan geen voorzetsel zijn voor ex), r. 14 (quo die en Roma), r. 20 (me en unum).

3 Komt een nevenschikkend voegwoord toch tussen ongelijkwaardige elementen voor, dan krijgt het
nadruk.

  Voorbeelden: r. 2 (substantief aut adjectief), r. 25 (neque).

5 Mogelijke opdrachten

1 Leer de 36-jarige politicus Cicero kennen.
 Welke karaktertrek blijkt uit r. 1-4?
 Wat motiveert hem blijkens r. 5-9?
 Wat ergert hem in r. 10-19? Wat is zijn eerste reactie?
 Op welke manieren wil hij zijn positie verbeteren?
 Welke middelen worden tegenwoordig daartoe aangewend?
 Zou hij vandaag liever op de radio dan op de tv willen komen? Waarom?

2 Over de graanleveringen.
 Waarom precies waren de verschillende actoren tevreden over de quaestor?
 Wat vindt Cicero lofwaardig in zijn afhandelen van de transactie?

3 Maak een verzorgde vertaling van r. 22-25. Laat die lezen door de leraar Nederlands. Als die onder je
tekst het Latijn ziet doorschemeren, dan is dat jammer.

 Wat voegt praesentem op r. 24 toe? (Vertaal met/zonder praesentem. Is er een verschil?)

4 Stel vast dat de tijdsverhouding tussen hoofd- en bijzinnen preciezer wordt aangegeven dan we dat in het
Nederlands gewoon zijn.

5 Zet de zin op r. 10-14 om in een reeks vlotte zinnen.

6 Wat mogen de burgers van een democratische rechtsstaat van de media in verkiezingstijd verwachten?
Een charmeoffensief op de tv of nuchtere cijfers? Beloften of plannen?
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6 Een werkvertaling

Ik ben niet bang, heren rechters, dat iemand zou durven beweren dat ook maar iemands quaestuur in Sicilië
meer algemeen bekend of rendabeler is geweest.
Ik zal het maar vlakaf zeggen: toentertijd verkeerde ik in de mening dat de mensen te Rome over niets an-
ders spraken dan over mijn quaestuur.
Graan had ik in een tijd van grote duurte in massa (naar Rome) verstuurd; voor de financiers was ik vriende-
lijk, voor de kooplui rechtvaardig, voor de ondernemers meegaand/toeschietelijk, voor de inwoners niet te
veeleisend gebleken, voor allen tot elke hulp bereid.
Er werden door de Sicilianen enkele eerbetuigingen uitgedacht voor mij, waarvan nog nooit was gehoord.
En dus was ik, op de terugweg, in de verwachting dat het Romeinse volk mij vanzelf alle eerbewijzen zou
aanbieden, dat ik daarop kon rekenen.
Maar van Lilybaeum vertrokken, was ik toevallig te Puteoli aangekomen, net in die dagen dat zeer velen, en
de keurigste lui/de jetset, daar plegen te vertoeven.
Wel, ik viel bijna om, heren rechters, toen iemand me vroeg op welke dag ik Rome had verlaten en of (daar)
misschien wat nieuws was.
Toen ik hem antwoordde dat ik uit mijn provincie terugkeerde, zei hij: ‘Ha ja, naar ik vermoed, uit Afrika.’
Nu werd ik kwaad en meesmuilend zei ik: ‘Helemaal niet, uit Sicilië.’
Kwam me daar een, zo’n allesweter: ‘Hoezo, weet jij niet dat onze man hier quaestor is geweest te Syracuse?’
Waarom nog uitleg?/Om kort te gaan: ik hield op me kwaad te maken en deed alsof ik een was van hen die
kwamen kuren.
Maar dit voorval, ik weet nog zo niet of dit me niet nuttiger/profijtelijker is geweest dan als ze me toen allen
op handgeklap hadden onthaald.
Want toen ik gewaarwerd dat het Romeinse volk nogal hardhorig is, maar hun ogen vinnig en scherp, hield
ik ermee op mijn hersenen te pijnigen om wat de mensen over mij zouden horen.
Ik  maakte  dat  ze  me voortaan elke dag naast  zich zagen,  ik  nestelde me in  hun blikken,  ik  liep het  forum
plat, niemand werd van een interview met mij, niet door m’n portier, niet door mijn slaap, weggehouden.

Noten
1 Prof. F. Decreus in Prora, jg. 8, nr. 1 (maart 2003), blz. 3.
2 Dit laatste ontslaat de lezer van de moeite een betekenis te kiezen. Dat is jammer, want welk woord heeft

betekenis buiten de context? Wat is er verstandelijk vormend aan het puzzelen met gegeven woorden?
Van frequente  nieuwe woorden wordt  best  een grondbetekenis  gegeven;  die  is  later  nuttig  en mag dus
onthouden worden. Betekenissen die aangepast zijn aan een bepaalde context, mogen veelal vergeten
worden.

3 Zie Gertr. Drake, Latin readings, Bolchazy-Carducci, Wanaconda, Illinois, 1989. Het doel daarvan is meer
en vlugger te lezen.

4 Wie in de klas aan de slag wil met deze tekst, kan die gemakkelijk vinden op het internet, bv. bij The Per-
seus Digital Library (www.perseus.tufts.edu, afdeling Classics).

Webwijzer

Zoals u wel hebt gemerkt, is dit nummer van Prora rijkelijk gevuld. Er waren heel wat interessante
(dikwijls actualiteitsgebonden) onderwerpen en artikelen die beslist publicatie verdienden. Wegens
plaatsgebrek vindt u in deze Prora dan ook geen Webwijzer met tips voor klassieke internetadressen.
We  doen  echter  ons  best  om  tegen  december  opnieuw  een  lading  didactische  websites  bij  elkaar  te
surfen. Uw suggesties in dat verband kunt u intussen wel bezorgen aan Joeri Facq via het e-mailadres
joeri.facq@vlot-vzw.be.

http://www.perseus.tufts.edu,
mailto:joeri.facq@vlot-vzw.be
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ACTUALITEIT

International Conference on Classical Studies in Delphi
Chris Van Woensel

Van 3 tot 5 april 2003 werd te Delphi in Griekenland een internationale conferentie gehouden ter promotie
en verbetering van het onderwijs klassieke talen in Europa. Bovendien besprak men de eventuele oprichting
van een Europees Centrum voor Klassieke Studies, deels gevestigd in Delphi, deels in Rome. De conferentie
vond plaats onder de auspiciën van het Griekse ministerie van Nationale Opvoeding en Religie in het kader
van het Griekse voorzitterschap van de Europese Unie.

Vertegenwoordigers uit België (Vlaamse en Franse
Gemeenschap), Cyprus, Denemarken, Duitsland,
Estland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Letland, Litou-
wen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portu-
gal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en het
Verenigd Koninkrijk zaten twee dagen samen om
deze zaken te bespreken. Het was een vrij ge-
mengd publiek: professoren, leerkrachten en afge-
vaardigden van ministeries van de verschillende
landen waren present.

Tijdens de eerste dag brachten de lidstaten en kan-
didaat-lidstaten van de Europese Unie een status
quaestionis van het onderwijs klassieke talen in
hun land.  Tijdens de tweede dag vond er  een dis-
cussie plaats over het oprichten van een Europees
Centrum voor Klassieke Studies.

Status quaestionis

Op  basis  van  deze  presentaties  kan  men  in  het
secundair onderwijs in Europa grofweg een viertal
patronen onderscheiden.

Eerst en vooral zijn er de mediterrane landen, zo-
als Spanje, Portugal, Italië, Griekenland en Cyprus,
waar de gesproken moderne taal zeer dicht aan-
leunt bij of rechtstreeks afstamt van een klassieke
taal.  Desondanks  is  ook  in  deze  landen  het  leren
van klassieke talen niet verplicht. Zo wordt de
zomercursus Italiaans voor buitenlandse studenten
aan de universiteit van Urbino onder andere gege-
ven door een professoressa die zelf geen Latijn heeft
gestudeerd. Ze is nochtans doctor en geeft ook les
aan een Amerikaanse universiteit.

Een andere categorie zijn de Scandinavische lan-
den, die nooit deel hebben uitgemaakt van het Ro-
meinse Rijk  en wat  hun taal  betreft  veel  verder  af
staan van klassieke talen. In deze landen staat het

onderwijs klassieke talen op een laag pitje en valt
vooral de sterk uitgebouwde component klassieke
cultuur op. Zo is bijvoorbeeld in Denemarken het
contingent leerlingen dat klassieke talen aanleert
in  het  secundair  onderwijs  vrij  gering,  maar  zijn
wel alle leerlingen verplicht 300 bladzijden tekst
uit  de  antieke  literatuur  in  vertaling  door  te  ne-
men. Leerlingen die in het secundair onderwijs
klassieke talen aanleren, beginnen over het alge-
meen op 14- of 16-jarige leeftijd.

Een derde groep vormen de vroegere Oost-Euro-
pese landen, waar klassieke talen onder Russische
invloed uit het secundair onderwijs verbannen wa-
ren. Ondanks de onderbreking van 30 jaar kennen
deze landen een sterke heropleving van het onder-
wijs klassieke talen in het secundair onderwijs.
Ook daar begint men echter pas op 14- of 16-jarige
leeftijd aan de studie ervan.

De laatste groep vormen de landen in het centrum
van Europa, zoals Nederland, België, Frankrijk,
Duitsland  en  het  Verenigd  Koninkrijk.  Daar  gaat
over het algemeen het aantal leerlingen dat een
richting volgt met een klassieke taal lichtjes achter-
uit. Vooral het Grieks staat onder sterke druk.
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Een Centrum voor Klassieke Studies

De tweede dag van de conferentie was gewijd aan
een discussie over het oprichten van een Europees
Centrum voor Klassieke Studies en een taakom-
schrijving van dat centrum. Dit resulteerde in een
memorandum dat voorgelegd zou worden aan de
Europese ministers van Onderwijs. De volgende
opdrachten  werden  uitgeschreven  voor  het  op  te
richten centrum:

• Het opstarten van een elektronisch netwerk om
een gegevensbank te creëren waarvan alle scho-
len in Europa kunnen gebruikmaken. Deze da-
tabank zou tevens een lijst bevatten met alle
universiteitscursussen in klassieke studies.

• Informatie verspreiden ten behoeve van secun-
daire scholen betreffende nieuwe didactische
methoden en de pedagogische aanpak bij het
onderwijs van klassieke talen.

• Onderwijs en onderzoek betreffende klassieke
talen bevorderen op universitair niveau.

• Het bevorderen van onderzoek en samenwer-
king tussen studenten klassieke talen in Euro-
pa.

• Het bevorderen van de kwaliteit van klassieke
studies en het bevorderen van een brede ver-
spreiding van antieke cultuur in de samenle-
ving van vandaag, niet alleen voor studenten,
maar ook voor volwassenen.

De Griekse en Italiaanse ministers van Onderwijs
zouden akkoord gaan om samen een centrum op te
starten dat deze taken zou opnemen. Het probleem
is zoals altijd de nodige fondsen vinden. De aan-
wezigen op de conferentie hoopten op Europees
geld.  Tegen  beter  weten  in,  want  als  men  de  tek-
sten van de Europese Unie doorneemt, merkt men
duidelijk dat de prioriteiten elders liggen.

Zo  wenst  de  Europese  Unie  dat  Europa  tegen  het
jaar 2010 de meest competitieve kenniseconomie
van de wereld wordt. Hoewel onderwijs een natio-
nale bevoegdheid is, denkt de Europese Unie dat
onder andere precies via onderwijs te bereiken. Zo
legde de Unie op een van haar conferenties (Lissa-
bon, 2000) nieuwe basiscompetenties vast, die be-
langrijk zijn voor deze kenniseconomie en die dus
via onderwijs aangeleerd moeten worden. Naast
de traditionele lees- en rekenvaardigheden worden
als nieuwe competenties vermeld: technologische
en wetenschappelijke geletterdheid, sociale vaar-
digheden, leren leren, de kennis van minimum
twee moderne vreemde talen en ICT-vaardighe-
den. Men kan hier dus wel degelijk de vraag stel-
len hoe realistisch het  is  te  verwachten dat  de Eu-
ropese Unie geld gaat steken in een centrum ter be-
vordering van klassieke talen ...

De conferentie leverde interessante informatie op
over  het  onderwijs  klassieke  talen  in  Europa.  De
oprichting van een Europees Centrum voor Klas-
sieke Studies zou een meerwaarde kunnen hebben
voor het Europees onderwijs indien dit centrum
meer doet dan promotie. Zo zou het bijvoorbeeld
nuttig zijn via een dergelijk Europees centrum on-
derzoek te laten doen met betrekking tot de weten-
schappelijke gefundeerdheid van de traditionele
argumenten ter promotie van het leren van klassie-
ke talen, zoals de ontwikkeling van denkvaardig-
heden, klassieke talen als basis voor de studie van
moderne talen enz. Dit soort onderzoek gebeurt op
dit moment in Europa vrij weinig en is in Vlaande-
ren praktisch onbestaand. Er zijn blijkbaar weinig
mensen in Vlaanderen die een belangstelling voor
klassieke talen combineren met belangstelling voor
wetenschappelijk pedagogisch-didactisch onder-
zoek.

Vlaamse leerkrachten verenigd
Joeri Facq

Naar aanleiding van de voorbije ontmoetingen met onderwijsminister Marleen Vanderpoorten, waarover
meer in het volgende artikel, wordt de samenwerking tussen veertien Vlaamse leerkrachtenverenigingen
(waaronder de V.L.O.T.) ook buiten het kabinet voortgezet. Op 26 maart 2003 vond in Antwerpen een bijeen-
komst plaats met vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen, die was bedoeld om het overleg
met Vanderpoorten te evalueren, de banden tussen de verenigingen nauwer aan te halen en te komen tot een
daadwerkelijke samenwerking. Met dat laatste doel voor ogen en onder het motto ‘samen sterk’ werd er een
heuse samenwerkingsovereenkomst op papier gezet en werd er beslist om tegenover de minister voortaan
als één geheel naar buiten te treden als Samenwerkingsverband Lerarenverenigingen Secundair Onderwijs
(SLSO). Daarbuiten blijven de diverse verenigingen uiteraard zelfstandig bestaan en behouden ze volledig
hun autonomie.
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Opnieuw rond de tafel met minister Vanderpoorten
Joeri Facq

Zoals u reeds in een vorige bijdrage kon lezen, werd een vertegenwoordiging van de Vlaamse leerkrachten-
verenigingen op 15 januari 2003 voor het eerst ontvangen door onderwijsminister Marleen Vanderpoorten
op het kabinet in Brussel. Op 26 februari en 30 april 2003 vonden er twee nieuwe vergaderingen met de mi-
nister plaats, waarop ik net als de eerste keer aanwezig was namens de Vereniging van Leerkrachten Oude
Talen. Gespreksonderwerp waren de leerplannen en vooral het op stapel staande participatiedecreet. In
detail ingaan op alle 90 artikelen van dat decreet is binnen het bestek van dit artikel onmogelijk. Hieronder
vindt u een samenvatting van de voornaamste punten die op de beide bijeenkomsten werden besproken.

Autonomie en participatie

Er is voor het onderwijs een participatiedecreet in
de maak dat de deelnemers aan het onderwijs op
lokaal vlak meer inspraak moet geven. Daarin
wordt onder meer de oprichting van een school-
raad voorzien (voor meer details: zie Prora van
maart 2003). Daarnaast wil de minister de indivi-
duele scholen ook meer autonomie toekennen, een
zelfstandigheid die veel verder gaat dan tot nu toe
het geval is. Beslissingen zouden veel meer op het
niveau van de afzonderlijke school worden geno-
men en niet meer op het niveau van de scholen-
groep, het onderwijsnet of de Vlaamse overheid.

De leerkrachtenverenigingen zijn het met die idee-
en gedeeltelijk eens, maar hebben toch enkele be-
denkingen. Meer autonomie kan als dat ook meer
effectieve participatie van de leerkrachten aan het
beleid inhoudt. Dat is bijvoorbeeld mogelijk via
een pedagogische raad in iedere school, die een re-
ele medezeggenschap zou moeten hebben in de be-
sluitvorming van de school. Autonomie en partici-
patie moeten echter stevig juridisch onderbouwd
worden om te vermijden dat de inspraak van leer-
krachten of andere onderwijsparticipanten afhan-
kelijk wordt van de goodwill of de wijziging van
schooldirectie of inrichtende macht. Autonomie
mag niet evolueren naar een systeem waarin de
leerkrachten volledig onderworpen zijn aan de
willekeur van de directeur.

Enveloppefinanciering

Minister Vanderpoorten speelt met het idee om de
autonomie van scholen ook door te trekken op fi-
nancieel vlak. Er is dan sprake van eveloppefinan-
ciering, zoals dat nu reeds in het hoger onderwijs
het geval is. Dit houdt in dat iedere school een
bepaald budget krijgt, maar daarmee volledig
moet instaan voor alle onkosten, inclusief de lonen
van de leerkrachten (die nu rechtstreeks door de
Vlaamse overheid worden betaald).

De gezamenlijke leerkrachtenverenigingen waren
het er roerend over eens dat er aan dit voorstel te-
genwind geboden moet worden, temeer omdat het
de indruk geeft alweer een verkapte vorm van be-
sparingen te zijn. Dit zou namelijk betekenen dat
een directeur in principe de mensen kan aanwer-
ven die hij zelf wil (bij voorkeur de leerkrachten
die  het  minst  kosten)  en  zoveel  (of  zo  weinig)  als
hij  nodig  acht.  Er  wordt  gevreesd  dat  dit  het  on-
derwijssysteem zal ontwrichten door een potentië-
le beperking van de pedagogische mogelijkheden
en dat het de kwaliteit van het onderwijs ernstig in
het gedrang zal brengen.

Overladen leerplannen

Een klacht die vanuit verschillende vakverenigin-
gen werd gehoord, is dat de leerplannen veel te
overladen  zijn  en  dat  er  te  weinig  tijd  is  om  de
opgelegde leerstof binnen het voorziene aantal les-
uren af te werken. Veel leerkrachten vragen meer
tijd voor hun vak en bovendien meer inspraak bij
de samenstelling van leerplannen.

Naast minister Vanderpoorten (steeds geflankeerd
door haar adjunct-kabinetschef Daniël Samyn) was
ook Peter Michielsens, coördinerend inspecteur-
generaal van het Vlaams onderwijs, bij het overleg
op 26 februari aanwezig. Hij stelde dat de algeme-
ne teneur bij leerkrachten is dat leerplannen een
keurslijf vormen voor de eigen creatieve inbreng
van  de  leerkracht.  Nochtans  is  de  norm  voor  de
inspectie dat er op een professionele manier werk
wordt gemaakt van de leerplannen en eindtermen,
eerder dan dat iedere afzonderlijke doelstelling
wordt gerealiseerd, wat volgens de leerkrachten in
de realiteit wél door de inspectie wordt vereist.
Het probleem van de overladen leerplannen is
volgens inspecteur Michielsens dat leerplannen in
principe als een totaalpakket moeten worden inge-
diend,  maar  dat  dit  in  de  praktijk  niet  gebeurt,
waardoor de leerplannen van de verschillende
vakken elkaar verzwaren.
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Om aan dit probleem tegemoet te komen werd het
voorstel  gelanceerd  om  een  nieuwe  werkwijze  te
hanteren. Eerst zou er een nieuw leerplan kunnen
worden voorgelegd aan de onderwijsinspectie om
het te toetsen aan de eindtermen, vervolgens zou
het gedurende een tweetal schooljaren ‘uitgepro-
beerd’ kunnen worden, om ten slotte, na advies
door de pedagogische raden in de scholen, defini-
tief te worden goedgekeurd. Daarnaast werd er ge-
pleit voor meer eenvormigheid in de leerplannen.
Zo zou er vertrokken kunnen worden van een ba-

sis- of minimumleerplan dat voor alle onderwijs-
netten gelijk is en dan uitgebreid kan worden met
een eigen invulling per net of school. Er werd zelfs
even de mogelijkheid geopperd van een leerplan
per school, maar dat lijkt moeilijk realiseerbaar we-
gens een gebrek aan mankracht daarvoor en om-
wille van het feit dat het voor leerlingen dan wel
heel moeilijk zou worden om naar een andere
school over te stappen (wat nu vaak al het geval is
voor een leerling die naar een school van een an-
der onderwijsnet gaat).

Op 2 juli 2003 was er opnieuw een vergadering met de onderwijsminister gepland, waarop ze het met ons
wou hebben over de nieuwe decreten in verband met de onderwijsinspectie, de lerarenopleiding en de
ondersteuning van leerkrachten. Toen we echter ter voorbereiding niet de beloofde ontwerpen van decreet,
maar enkel de tekst van een persconferentie toegestuurd kregen, werd er door de gezamenlijke leerkrachten-
verenigingen beslist de geplande bijeenkomst te annuleren. Het is immers niet onze bedoeling de standpun-
ten van de minister alleen maar te bevestigen, maar we willen actief bij het beleid betrokken worden door
onze mening als ervaringsdeskundigen kenbaar te mogen maken. We kijken alvast uit naar een nieuwe da-
tum voor een vergadering met Vanderpoorten.

Een experiment voor een ‘brede eerste graad’
Chris Van Woensel

Vorig schooljaar (2002-2003) lanceerde de huidige minister van Onderwijs een discussienota secundair on-
derwijs. In die discussienota werd onder andere gesproken van een experiment brede eerste graad, dat zo
was opgezet dat er gevolgen zouden zijn voor de oude talen in de eerste graad. Na besprekingen met een
aantal betrokkenen werd de discussienota aangepast: ‘In november 2002 lanceerde ik een discussienota over de
hertekening van het landschap secundair onderwijs. Daarin heb ik een aantal voorstellen heel concreet geformuleerd met
als bedoeling een discussie op gang te trekken over een aantal knelpunten. Na een eerste reeks van gesprekken met koe-
pels van inrichtende machten, het gemeenschapsonderwijs, de vakbonden, directie- en leerkrachtenverenigingen is dan
een tweede aangepaste discussienota verspreid.’1

In de tweede discussienota vindt men de volgende verwijzing naar het experiment brede eerste graad: ‘Pro-
ject in de eerste graad en de link naar “Accent op talent” – Een aantal scholen zullen als voortrekkersscholen kunnen
opereren in het kader van “Accent op talent”. Meer hierover zal ik op een later tijdstip communiceren.’2

Het experiment brede eerste graad zal dus niet doorgaan, maar toch willen we in het begin van een nieuw
schooljaar  de zaken even op een rijtje  zetten.  Want  –  zoals  altijd  –  wens ik  mijn  collega-leerkrachten ertoe
aan te zetten samen grondig na te denken over de positie van oude talen, zowel in de eerste als in de tweede
en de derde graad, en zelfs in de samenleving in het algemeen.

Heel mijn onderwijscarrière lang ben ik met deze
problematiek geconfronteerd. Door mijn persoon-
lijke ervaringen binnen het onderwijs ben ik voort-
durend verplicht geweest na te denken over mijn
plaats als classica daar. Ik heb als gevolg daarvan
een duidelijk afgelijnde visie ontwikkeld waar ik
persoonlijk volledig achter sta. Ik heb echter ook
meerdere malen ondervonden dat een aantal van
mijn collega-classici deze visie niet volledig of zelfs
helemaal niet delen. Ik wens geen gebruik te ma-
ken van mijn positie als voorzitter van de V.L.O.T.

en ga mijn persoonlijke visie hier dan ook niet uit-
eenzetten. Een voorzitter van een vereniging heeft
het recht niet op zijn eentje te bepalen waar de ver-
eniging voor staat.

Wat ik wel wens te doen, is een discussie op gang
brengen onder de leerkrachten zelf. Want indien
wij leerkrachten Latijn en Grieks onze standpunten
dienaangaande duidelijk en eensgezind formule-
ren, hebben we misschien een kans te wegen op
het beleid. Indien we dat niet doen, zullen anderen
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invullen wat er met onze vakken gebeurt. Die in-
vulling gebeurt niet zozeer uit vijandigheid tegen-
over  oude  talen,  als  wel  uit  bezorgdheid  voor  de
kwaliteit van het gehele onderwijs. Wij classici mo-
gen niet vergeten dat we de essentie niet meer zijn
zoals in vroegere tijden. Wij classici mogen ook
niet vergeten dat we een onderdeel zijn van een
groot geheel. We kunnen niet als enigen onze posi-
tie bepalen en moeten rekening houden met de rest
van het onderwijslandschap. Bovendien zijn we als
leerkrachten verplicht het belang van de leerling
centraal te stellen en niet het belang van een vak.
Het is aan ons om te bewijzen welke waardevolle
bijdrage  onze  vakken  kunnen  leveren  bij  de  vor-
ming en opleiding van jonge mensen.

Hoe de discussie over onze vakken georganiseerd
kan worden, is mij op dit moment nog niet duide-
lijk: het blijkt zeer moeilijk te zijn reactie los te we-
ken van leerkrachten, die bij het uitvoeren van on-
derwijsveranderingen en/of -vernieuwingen toch
de eerste betrokkenen zijn. Een eerste voorzichtige
poging om te peilen naar uw opinie bestaat uit een
mini-enquête in het midden van dit nummer.

Op basis van her en der verzamelde informatie, die
bijgevolg hiaten kan vertonen, wordt in het ver-
volg van deze bijdrage eerst het brede kader ge-
schetst waarbinnen het experiment brede eerste
graad een plaats  vindt.  Daarna geef  ik  in  grote  lij-
nen het scenario van het experiment zelf en ver-
meld ik een reactie van een directeur van een mid-
denscholengroep. Verder leg ik, net zoals de minis-
ter doet in haar discussienota, een link naar Acccent
op talent.

De context van het experiment

Een eerste uitgangspunt in de schets van de con-
text van het experiment is uiteraard de wetgeving.
Zoals  in  een vorige bijdrage gesteld werd3,  ligt  de
structuur van het secundair onderwijs verankerd
in de wetgeving. Zoals de classici, die in de klas
met Romeins recht bezig zijn, wel weten, is wetge-
ving gebaseerd op fundamentele principes, die in
het Romeins recht bondig geformuleerd zijn in de
rechtsadagia.

Wat onderwijs betreft, zijn die fundamentele prin-
cipes politiek bepaald. Dat heeft voor gevolg dat er
waarden en opvattingen in vervat zitten. Over die
waarden en opvattingen kan men discussiëren en
er eventueel niet mee akkoord gaan. Wat men wel
moet beseffen, is dat de fundamenten van de hui-
dige onderwijswetgeving het democratisch advies
en beslissingsproces doorworsteld hebben. Van-
daar dat we vertrekken van deze wetgeving, waar-
in  de functie  van de eerste  graad in  het  secundair

onderwijs omlijnd wordt. Binnen deze krachtlijnen
zijn er twee principes geformuleerd die in verband
gebracht kunnen worden met het experiment bre-
de eerste graad.

1  Een brede harmonische vorming

Eerst en vooral is er de optie een brede en harmo-
nische vorming te proberen waarborgen voor alle
leerlingen. Daarom is er in de eerste graad een gro-
te gemeenschappelijkheid in de inhouden en zijn
er geen onderwijsvormen voorzien. Wel bestaat er
de mogelijkheid voor de scholen al accenten te leg-
gen via het keuzegedeelte. In het bepalen van de
inhouden van dat keuzegedeelte zijn de scholen
volledig vrij: de wetgeving legt hier niets op.

Het leggen van die accenten mag evenwel niet als
resultaat hebben dat leerlingen vanaf het eerste
leerjaar secundair onderwijs ingedeeld worden in
ASO, TSO en BSO, zoals nu in de praktijk wel de-
gelijk gebeurt. Van een brede harmonische vor-
ming voor alle leerlingen is er zo geen sprake. Kin-
deren met een verbaal-theoretische begaafdheid,
die in hun thuissituatie die aanleg niet kunnen ont-
wikkelen,  zullen  daar  ook  op  school  niet  de  kans
toe krijgen.  Onderzoek wijst  immers  uit  dat  bij  de
keuze van onderwijsvorm en studierichting de op-
leiding en het diploma van de ouders een zeer be-
palende functie hebben. Anderzijds zullen ook kin-
deren met een praktisch-technische aanleg vanuit
hun milieu naar een theoretische richting geduwd
worden, waar zij uiteindelijk misschien wel slagen,
maar zich bepaald niet gelukkig voelen.

De hierboven geschetste kloof tussen wetgeving en
praktijk is een aandachtspunt in het experiment
brede eerste graad. Het was de bedoeling een
twintigtal scholen te betrekken bij dit experiment,
dat wetenschappelijk zou worden opgevolgd. Op
die manier wenste men na te gaan of er een ver-
schil zou zijn betreffende studiekeuze, prestaties
en welbevinden voor de leerlingen in scholen die
de huidige wetgeving omzeilen en leerlingen in
scholen die de basisprincipes van de eerste graad
daadwerkelijk toepassen. Binnen de experimente-
rende scholen zou de basisvorming immers ver-
ruimd worden en de vrijheid van de scholen om
de vrije ruimte naar believen in te vullen, beperkt
worden door een aantal criteria vast te leggen.

Een brede vorming in verschillende cultuurcompo-
nenten, die hun belang kunnen hebben voor de
verdere toekomst van een leerling, wordt voorop-
gesteld. Die diverse cultuurcomponenten, waaraan
evenwichtig aandacht moet worden besteed, zijn:
de sportief-expressieve, de muzisch-creatieve, de
exact-wetenschappelijke, de verbaal-literaire, de
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technisch-technologische, de menswetenschappe-
lijke en de ethisch-religieuze component. Hoe de
experimenterende scholen de vrije ruimte zouden
invullen, wordt aan banden gelegd, niet door heel
concreet de inhouden te bepalen, maar door te stel-
len dat de kennismaking met de verschillende cul-
tuurcomponenten geen voorafbeelding mag zijn
van de studiekeuze in de tweede graad. De leerlin-
gen zouden ook heterogeen worden gegroepeerd:
geen homogene klassen Latijn, moderne of techni-
sche, maar veel aandacht voor binnenklasdifferen-
tiatie.

Latijn en Grieks zouden bij  de cultuurcomponen-
ten een beetje verdeeld zitten, omdat ze beide
zowel  taal (verbaal-literair) als cultuur (muzisch-
creatief) betreffen. De cultuurcomponenten mag
men  niet verwarren met vakken: er kunnen ver-
schillende cultuurcomponenten in één vak vervat
zitten. De inhouden die aangereikt worden binnen
het vak, worden dus wel belangrijk.

Hoofdzaak is  dat  er  in  het  eerste  leerjaar  naast  de
basisvorming een vrije ruimte overblijft van 3 uur.
Ook als die volledig opgevuld wordt met Latijn,
bereikt  men  niet  het  aantal  uren  dat  er  nu  is.  Bo-
vendien was het de bedoeling dat de leerlingen in
het eerste leerjaar minstens twee activiteiten zou-
den kiezen uit de proefactiviteiten die de school
aanbiedt. Uiteraard kan dat dan wel Latijn én
Grieks zijn. Dat zijn twee proefactiviteiten, maar
dan gaat men toch weer tegen de geest van het
experiment in.

In het tweede leerjaar zijn er 4 vrije uren met een
keuze uit culturele vorming, klassieke vorming en
wetenschappelijk-technische vorming. Hier blijft
het makkelijker een plaats in te ruimen voor Latijn
en/of Grieks, maar dan nog kan het niet zijn dat
alle basisspraakkunst en basiswoordenschat gezien
wordt, aangezien deze uren in principe sanctievrij
gegeven worden: dat wil zeggen dat men leerlin-
gen niet ‘buist’, maar wel een goed gefundeerd ad-
vies meegeeft voor het eerste leerjaar van de twee-
de graad.

2  De studie- en beroepskeuze bevorderen

Een tweede leidend principe binnen de functiebe-
schrijving van de eerste graad heeft te maken met
studiekeuze. Kinderen van twaalf en dertien ken-
nen hun sterke en minder sterke kanten niet,
hebben op enkele uitzonderingen na onvoldoende
zicht op hun interesses en latere beroepskeuze om
al te bepalende keuzes te maken in het eerste leer-
jaar  van  de  eerste  graad.  Vele  ouders  en  dus  ook
hun kinderen mikken dus ‘zo hoog mogelijk’ en
‘zakken  later  wel  af’  als  het  niet  gaat,  met  als  ge-

volg een heleboel frustraties en negatieve studie-
keuzes met alle psychologische gevolgen vandien.

Het niet voorzien in onderwijsvormen in de eerste
graad ligt in het verlengde van het algemene prin-
cipe om de studie- en beroepskeuze te bevorderen.
De consequentie daarvan is dat de aangeboden
vorming voor alle leerlingen in belangrijke mate
gemeenschappelijk moet zijn, los van de doorstro-
ming naar de tweede graad en de keuze die daarbij
moet worden gemaakt.

Daaruit volgt een tweede fundamenteel principe
betreffende de functie van de eerste graad, waarop
het experiment betrokken kan worden. De doel-
stelling van het experiment was de leerlingen posi-
tieve leerervaringen te bieden om ze te motiveren
voor verder leren in de voor hen meest geschikte
opleiding. Binnen de vrije ruimte zouden in de
experimenterende scholen proefactiviteiten in het
eerste leerjaar en proefvelden in het tweede leer-
jaar georganiseerd worden, die sanctievrij zijn en
waarin de leerlingen hun interesses, talenten en
vaardigheden kunnen ontdekken zonder hun stu-
diekeuze te bepalen. Met kennis van zaken kiezen
in de tweede graad is het uiteindelijke doel.

In het tijdschrift IVO reageert een directeur, voor-
zitter van een middenscholengroep (Studiegroep
Authentieke Middenscholen, afgekort: St.A.M.),
vrij verontwaardigd op de plannen van de minis-
ter. Niet omdat hij het niet eens is met de doel-
stellingen van het experiment. Ik citeer:

‘Wij zijn echt blij dat een beleidsverantwoordelijke ein-
delijk deze klare taal spreekt. Het is natuurlijk waar dat
in de praktijk in vele scholen nog altijd een “eerste
Latijnse” en een “eerste moderne” en zelfs een “eerste
technische” worden georganiseerd. En tot onze spijt en
ergernis gebeurt dat zelfs in scholen die zich midden-
school noemen. Maar wat Vanderpoorten er niet bij ver-
meldt, is het feit dat er in Vlaanderen ook scholen zijn
die het anders doen. Het is niet omdat de meerderheid
van de scholen nog altijd hun onderwijs organiseren
volgens oude en verouderde patronen, dat de minderheid
van scholen die echt innoverend werken het vermelden
niet waard zijn.’4

Hij vermeldt expliciet de doelstellingen van het
experiment:

‘1 Alle leerlingen een verlengde basisvorming verzeke-
ren die zo naadloos mogelijk aansluit op het basisonder-
wijs en die hen een voldoende brede basis geeft voor
deelname aan levensbreed en levenslang leren.
2 De sluimerende aanleg en/of belangstelling wekken,
stimuleren en tot ontplooiing brengen.
3 De leerlingen positieve leerervaring bieden om ze te
motiveren voor verder leren.
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4 Jongeren met diverse achtergronden, begaafdheden
en interesses met elkaar leren omgaan en elkaar leren
respecteren vanuit de basiswaarden van een democrati-
sche samenleving.’5

De directeur stelt verder dat deze doelstellingen
perfect sporen met de doelstellingen van St.A.M.
De  visie  van  deze  scholengroep  kan  in  dit  kader
niet uitgebreid besproken worden; u kunt ze vin-
den op haar website: www.stam-vlaanderen.be.
Hoewel hij en dus ook de middenscholengroep
waarvan hij actief lid is, volledig achter de doel-
stellingen staan, vindt hij het experiment overbo-
dig, omdat de groep middenscholen die al twintig
jaar in praktijk brengt.

Accent op talent

Het experiment brede eerste graad lijkt zonder
veel gevolgen uit te doven, maar maatschappelijke
evoluties zijn niet tegen te houden. Zo stelt de
Koning Boudewijnstichting in haar rapport Accent
op talent6 ingrijpende veranderingen voor om het
Vlaams onderwijs zijn huidige toppositie te laten
behouden. Op dit moment loopt er een oproep
voor scholen om voortrekkersschool te worden.
Ook deze voorstellen zullen gevolgen hebben voor
het  onderwijs  in  oude  talen.  Ik  kan  u  alleen  maar
aanraden de samenvatting in Schooldirect (27 no-
vember 2002 – 12 maart 2003) even door te nemen.
Het rapport bevat vele bijna revolutionaire voor-
stellen. De samenvatting ervan kunt u vinden op
de website www.ond.vlaanderen.be/schooldirect/
BL0203/KBS_AccentTalent.htm.  Er  staat  daar  on-
der andere het volgende:

‘Leerlingen en studierichtingen worden te veel gerang-
schikt op het criterium “abstract denken”. Studierich-
tingen worden als “hoog” aangezien wanneer ze op ab-
stract denken gericht zijn (klassieke talen, wiskunde) en
als “laag” wanneer ze op het concrete, op de toepassing

gericht zijn (techniek). Veel leraren komen zelf uit het
ASO en versterken dit effect. De helft van de TSO-
afgestudeerden heeft in het ASO gezeten, 55 % van de
BSO-afgestudeerden heeft in het ASO en/of het TSO
gezeten. De oriëntering van de leerlingen loopt mank,
voor een deel door de huidige invulling van het een-
heidstype in het secundair onderwijs.’7

Een van de vele voorstellen die in het rapport wor-
den geformuleerd, heeft dan ook te maken met de
functie van de eerste graad:

‘Het is niet aangewezen om al in een eerste graad ver-
regaande keuzes te maken. De eerste graad is aan een
nieuwe invulling toe, met plaats voor een ruime waaier
van algemene vorming en technisch-technologische op-
voeding.’8

Besluit

Het besluit uit al deze gebeurtenissen en evoluties
is vrij eenvoudig: de samenleving is zoals altijd in
volle verandering en expansie. Blijven stilstaan of –
erger  nog  –  achteruit  kijken  is  achteruitgaan.  Ook
al kunt u elders in dit nummer van Prora lezen dat
het  met  de  oude  talen  nog  zo  slecht  niet  gaat  als
men de leerlingenaantallen bekijkt, dan kunnen we
toch wel stellen dat we actief aan de toekomst
moeten denken en misschien onze vakken moeten
durven herdenken.

Rekening houdend met het feit dat we niet alleen
zijn in het onderwijs, dat we niet (meer) essentieel
zijn voor verdere studies of participatie in de sa-
menleving, zullen we onze positie in het licht van
de veranderende eisen van de samenleving moeten
bekijken. Daarbij moeten keuzes gemaakt worden.
Gaan wij leerkrachten die keuzes volledig aan an-
deren overlaten of zijn we in staat een visie te ont-
wikkelen voor de toekomst en die uit te dragen?

Noten
1 Bron: www.ond.vlaanderen.be/berichten/2003pers/WatmetSO.htm.
2 Bron: www.ond.vlaanderen.be/berichten/2003pers/WatmetSO.htm.
3 Chris Van Woensel, Ignorantia iuris nocet, in Prora, jg. 8, nr. 2 (juni 2003), blz. 7-11.
4 V. Schodts, Een ‘experiment brede basisvorming’, in Informatie Vernieuwing Onderwijs, nr. 90, 2003, blz. 56-57.
5 V. Schodts, Een ‘experiment brede basisvorming’, in Informatie Vernieuwing Onderwijs, nr. 90, 2003, blz. 56-57.
6 B. Bossaerts, J. Denys en G. Tegenbos (red.), Accent op talent. Een geïntegreerde visie op leren en werken, Eind-

rapport van de commissie ‘Een nieuw perspectief voor technische en technologische beroepen en oplei-
dingen’ aan de Koning Boudewijnstichting, Garant, Antwerpen, 2002, 130 blz.

7 Schooldirect, 27 november 2002 – 12 maart 2003.
8 Schooldirect, 27 november 2002 – 12 maart 2003.

http://www.stam-vlaanderen.be.
http://www.ond.vlaanderen.be/schooldirect/
http://www.ond.vlaanderen.be/berichten/2003pers/WatmetSO.htm.
http://www.ond.vlaanderen.be/berichten/2003pers/WatmetSO.htm.


30

Klassieke talen nog niet met uitsterven bedreigd
Joeri Facq

Zijn Latijn en Grieks ten dode opgeschreven? Om een objectief beeld te krijgen van de toestand van de klas-
sieke talen in het onderwijs moeten we ons baseren op cijfers. Hoeveel leerlingen in Vlaanderen volgen er
eigenlijk nog Latijn en/of Grieks? Via de respectievelijke pedagogische begeleidingsdiensten kwamen we in
het bezit van de leerlingenaantallen voor Latijn en Grieks van het gemeenschapsonderwijs (GO) en het vrij
gesubsidieerd (katholiek) onderwijs (VVKSO) in de periode 1996-2003. Daaruit blijkt dat de situatie niet zo
dramatisch is als soms wordt beweerd. Niettemin blijft waakzaamheid geboden.

Eerst en vooral moet er worden opgemerkt dat er
voor het eerste leerjaar geen cijfers beschikbaar zijn
van  het  aantal  leerlingen  dat  start  met  Latijn.  Er
wordt alleen een onderscheid gemaakt tussen 1A
en 1B, waarbinnen weliswaar een aantal keuzemo-
gelijkheden zijn, maar die gelden niet als echte stu-
dierichtingen. De leerlingenaantallen waarover we
wel kunnen beschikken, hebben betrekking op het
tweede, het derde en het vijfde leerjaar.

Leerlingenaantallen

In het tweede leerjaar ASO zitten momenteel onge-
veer 37 000 leerlingen. Daarvan kiest 35 % voor de
optie Latijn. Zowat 2 800 leerlingen (23 % van de
latinisten en ruim 7 % van de ASO-leerlingen)
nemen er  ook Grieks  bij.  Na een terugval  in  1998-
1999 is het aantal sindsdien jaarlijks toegenomen,
zowel in het algemeen als voor de klassieke talen
(ook voor Grieks).

Het derde leerjaar ASO telt ongeveer 30 000 leer-
lingen. Ook hier is er de laatste jaren een stijgende
tendens. Het aantal leerlingen dat voor een studie-
richting met Latijn en/of Grieks kiest, bedraagt
rond de 8  500,  net  geen 30 % van het  totale  aantal
ASO-leerlingen. Grieks kan bijna 1 100 leerlingen
bekoren, wat neerkomt op 13 % van de leerlingen
klassieke talen en een kleine 4 % van de volledige
ASO-bevolking.

Het leerlingenaantal in het vijfde leerjaar ASO is
sinds 1996-1997 met 3 500 ‘eenheden’ gedaald tot
24 000. Nadat er de laatste schooljaren een specta-
culaire daling van het aantal leerlingen klassieke
talen merkbaar was (van 7 000 in 1996-1997 tot
minder dan 5 000 in 2001-2002), lijkt de weegschaal
sinds 2002-2003 opnieuw in de andere richting
over te hellen. Gemiddeld volgt nog zo’n 20 % van
de ASO-leerlingen in de derde graad een studie-
richting met Latijn en/of Grieks. Dat laatste kan
nog  rekenen  op  de  belangstelling  van  600  à  700
leerlingen, waarmee het 13 % van de klassieke ta-
len en minder dan 3 % van het ASO voor zijn reke-
ning neemt.

Conclusies

Wat kunnen we nu uit deze cijfers concluderen?
Tussen de eerste en de derde graad daalt het aantal
leerlingen klassieke talen van een derde naar een
vijfde van de totale ASO-bevolking. De redenen
daarvoor zijn genoegzaam bekend en niet zo met-
een te counteren. De klassieke talen hebben in de
loop der jaren veel van hun vroegere prestige ver-
loren, vooral ten voordele van wiskundige en we-
tenschappelijke richtingen. Er vallen onderweg
inderdaad leerlingen af. Dat is spijtig, maar niet
rampzalig. Bekijk het positief: nog steeds één ASO-
leerling op vijf kiest in de derde graad voor Latijn
en/of Grieks. Er zijn studierichtingen die het met
minder moeten doen.

Grieks op zich lijkt daarentegen wel meer en meer
een marginaal vak te worden. Terwijl in de eerste
graad  nog  7  %  van  de  ASO-leerlingen  kiest  voor
Grieks, daalt dat percentage in de derde graad tot
amper  3  %.  Gelukkig  bestaat  er  in  het  onderwijs
niet zoiets als een kiesdrempel ... Toch een positie-
ve  noot:  na  de  eerste  graad  wordt  het  aantal  leer-
lingen voor Grieks weliswaar gehalveerd, maar
wie in de tweede graad een studierichting met
component Grieks volgt, blijft die keuze meestal
trouw tot in de derde graad.

Als ik sommige collega’s met meer ervaring in het
onderwijs dan ik mag geloven, lijken de klassieke
talen (en Grieks in het bijzonder) zich al enkele
decennia in een ‘gevarenzone’ te bevinden. Niette-
min houden ze nog steeds stand en blijkt hun leer-
lingenaantal niet verder te dalen (misschien zelfs
eerder opnieuw toe te nemen). Komt er dan toch
een einde aan het utiliteitsdenken in het onder-
wijs? Met deze hoopvolle vraagstelling bij het be-
gin van een nieuw schooljaar wensen we u veel en-
thousiasme om uw leerlingen beoeiende en waar-
devolle lessen aan te bieden.

PS:  Van het  OVSG en het  POV was er  geen cijfer-
materiaal voorhanden. Met onze excuses voor deze
ongewilde ‘discriminatie’ ...
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Latijn en Grieks: de weg naar succes
Joeri Facq

Leerkrachten die lesgeven in het vierde jaar, krijgen er op het einde van het schooljaar steevast mee te ma-
ken: een grote uitstroom van leerlingen Latijn naar wiskundige en wetenschappelijke richtingen zonder La-
tijn (vooral Wetenschappen-Wiskunde). De reden is meestal niet dat die leerlingen het Latijn beu zijn, maar
wel dat ze kiezen voor de ‘heilige’ wiskunde en wetenschappen, in de overtuiging dat ze daarmee de beste
voorbereiding krijgen op hogere studies burgerlijk ingenieur of geneeskunde. Maar is dat ook wel zo?

Van alle studenten die aan hoger onderwijs begin-
nen, bedraagt het gemiddelde slaagpercentage na
één  jaar  net  geen  50  %,  zo  blijkt  uit  cijfers  van  de
Vlaamse Interuniversitaire Raad. Wanneer men al-
leen de ASO-leerlingen uit het secundair onderwijs
in aanmerking neemt, liggen de slaagkansen na
één jaar  iets  hoger:  ruim 50 % aan de universiteit,
60 tot 70 % in het hogeschoolonderwijs van respec-
tievelijk twee cycli en één cyclus. Tot die bevinding
kwam de inspectie secundair onderwijs door een
onderzoek bij 6 825 studenten die in de middelbare
school een ASO-richting volgden.

Welke studierichtingen in het secundair onderwijs
bieden  de  grootste  kansen  op  succes  in  het  hoger
onderwijs? ‘Leerlingen uit de ASO-studierichtingen
Grieks-Wiskunde, Grieks-Wetenschappen, Latijn-Wis-
kunde, Grieks-Latijn, Wetenschappen-Wiskunde en La-
tijn-Wetenschappen hebben een slaagpercentage boven
het gemiddelde voor gelijk welke opleiding in het hoger
onderwijs.’1 Ter illustratie: de slaagcijfers voor deze
richtingen na één jaar universiteit zijn respectieve-
lijk 86, 78, 72, 63, 59 en 55 %2.  Het  kan  toch  geen
toeval zijn dat vijf van de zes middelbare studie-
richtingen die in het hoger onderwijs beter dan ge-
middeld scoren, Latijn en/of Grieks bevatten?

Toelatingsexamens

Dat leerlingen die in het secundair onderwijs klas-
sieke talen studeren algemeen een grote kans op
slagen hebben in het hoger onderwijs, zegt nog
niets over de echte reden waarom leerlingen voor-
al na de tweede graad Latijn en Grieks laten vallen,

met name hun overtuiging dat dergelijke studie-
richtingen onvoldoende voorbereiden op het toela-
tingsexamen voor burgerlijk ingenieur of genees-
kunde. Is die stelling terecht?

Aan de Katholieke Universiteit Leuven, die zich
blijkbaar diezelfde vraag stelde, ligt het slaagper-
centage  na  één  jaar  op  gemiddeld  70  %  voor  bur-
gerlijk  ingenieur,  op  86  %  voor  geneeskunde.  De
conclusie  van  de  onderzoekers  laat  niets  aan  dui-
delijkheid te wensen over: ‘Het slaagpercentage van
de door de toelatingsproef geselecteerde studenten ko-
mende uit de richtingen die een combinatie vormden
met Latijn of Grieks is zeer hoog. Vooral voor de studen-
ten uit de richting Latijn-Wiskunde, maar ook voor deze
uit de richting Latijn-Wetenschappen zijn de resultaten
indrukwekkend. Voor Latijn-Wiskunde behaalt 69 %
van de studenten minimum onderscheiding en slaagt 94
%, terwijl voor Latijn-Wetenschappen 52 % een graad
behaalt en 95 % van de studenten slaagt.’3

In het licht van de nagenoeg algemeen gangbare
opvatting dat vooral de studierichting Weten-
schappen-Wiskunde het best voorbereidt op de
toelatingsexamens, mogen deze onderzoeksresul-
taten toch wel op zijn minst opmerkelijk worden
genoemd. Leerlingen laten Latijn en Grieks vallen
met het oog op de toelatingsproeven, terwijl pre-
cies de leerlingen die in de derde graad een rich-
ting kiezen mét klassieke talen de grootste kans op
slagen  hebben.  Als  we  daarvan  nu  ook  nog  onze
collega’s wetenschappen en wiskunde, onze leer-
lingen en hun ouders kunnen overtuigen, zijn we
op  de  goede  weg  om  Latijn  en  Grieks  ook  in  de
derde graad een nieuwe impuls te geven.

Noten
1 Johan Hoornaert & André Oosterlinck, Visie van de universiteit op het algemeen secundair onderwijs en op de

overstap naar het hoger onderwijs, in Nova et Vetera, jg. 78 (2000-2001), nr. 1-2, blz. 49.
2 Voor wie van cijfers houdt: een tabel met de volledige resultaten van dit onderzoek is gepubliceerd in

Klasse nr. 100 (december 1999), blz. 14. Wie de papieren versie van dat artikel niet (meer) heeft, kan ook
terecht op de website www.klasse.be/kvl/100/14.

3 Johan Hoornaert & André Oosterlinck, Visie van de universiteit op het algemeen secundair onderwijs en op de
overstap naar het hoger onderwijs, in Nova et Vetera, jg. 78 (2000-2001), nr. 1-2, blz. 52.

http://www.klasse.be/kvl/100/14.
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VLOTNIEUWS
André Vancutsem

Cursussen

Van goden en keizers: kunst en cultuur van Grieken en Romeinen. Org.: Amarant. Docenten: Christos
Pistolas en Sophie Dralans. CC De Warande, Warandestraat 42, Turnhout: 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10,
4/11, 18/11, 25/11, 2/12 en 9/12 van 19.30 tot 22.00 uur. Diependael, ’t Plein 1, Mechelen: 24/9, 1/10, 8/10,
15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11 en 3/12 van 19.30 tot 22.00 uur. 1 Pre-Griekse culturen; 2 Myceense
en geometrische periode; 3 De archaïsche periode; 4 De klassieke periode; 5 Het hellenisme; 6 De invloed
van Etrusken en Grieken; bouwmaterialen en -methoden en de architectuur in de republikeinse periode; 7
Architectuur in de vroege keizertijd; 8 Beeldhouwkunst, schilder- en mozaïekkunst in de republikeinse peri-
ode en de vroege keizertijd; 9 Architectuur in de late keizertijd; 10 Beeldhouwkunst, schilder- en mozaïek-
kunst in de late keizertijd; overgang naar de vroegchristelijke kunst. Info: tel. 09 269 17 45, fax 09 233 42 36,
cursussen@amarant.be, www.amarant.be.

Europa in de ban van de Kelten. Org.: Amarant. Docent: E. Claes. Het Brantijser, Sint-Jacobsmarkt 9-13,
2000 Antwerpen: 24/9, 1/10, 8/10, 15/10 en 22/10 van 19.00 tot 21.30 uur. Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent:
5/11, 12/11, 19/11, 26/11 en 3/12 van 19.00 tot 21.30 uur. 1 Van Hallstatt tot La Tène; 2 Wie was wie in de
klassiek-Keltische samenleving? 3 Bouwen in de Keltische wereld; 4 Kunstuitingen in Gallië; 5 De Keltische
natuurgodsdienst. Info: zie hoger.

Graven naar het verleden II. Org.: Amarant. Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent. 25/9: stadsarcheologie en de
lopende opgravingen in Gent (M.-C. Laleman); 2/10: de mesolithische site van Verrebroek-Dok (P. Crombé);
9/10: de HST-opgravingen in de provincie Antwerpen (J. Bungeneers); 16/10: het middeleeuws dorp van
Raversijde (M. Pieters); 23/10: Romeinse opgravingen regio Antwerpen (G. Cuyt). Info: zie hoger.

Het oude Rome: een maatschappij van uitersten.  Org.:  Amarant.  Docente:  S.  Dralans.  Kasteel  ’t  Hooghe,
Doorniksesteenweg 218, Kortrijk: 30/9, 7/10, 14/10 en 21/10 van 14.00 tot 16.30 uur. CC Deurne, Van
Hauttelei 79, Deurne: 2/10, 9/10, 16/10 en 23/10. 1 De keizerlijke familie: hoe groot was de macht van de
Romeinse keizers? Waren sommigen daadwerkelijk krankzinnig? Welke rol speelden hun echtgenotes en
kinderen? 2 Het leven in Rome in de keizertijd: wat waren de levensomstandigheden van de aristocratie, het
gewone volk en de slaven? Wat voor een leven leidde de prostituee? Wat bood de stad aan vermaak? 3 Het
leven op het platteland: van rijke villacomplexen tot kleine agrarische nederzettingen; 4 Het Romeinse leger:
van de hulptroepen tot de prestigieuze pretoriaanse wacht; 5 Godsdienst: de traditionele Romeinse pan-
theïstische godsdienst, de mysteriecultussen (Mithras, Isis ...) en de keizercultus. Info: zie hoger.

Van de piramiden tot het Forum Romanum. Org.: Amarant. Docent: L. Hulstaert. CC De Adelberg, Adel-
bergpark 1, Lommel. 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 4/11, 11/11, 18/11, 25/11, 2/12 en 9/12 van 19.30 tot 22.00
uur. Info: zie hoger.

Mythe en/of rationaliteit. Org.: Centrum voor Andragogiek. Docent: C. Neutjens. UFSIA, Het Brantijser,
Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerpen. 2/10, 9/10, 16/10 en 23/10 van 9.30 tot 12.45 uur. I Opkomst en ver-
val van de mythe: 1 Inleiding: de betekenis van de archaïsche mythe volgens Mircea Eliade; 2 Een indiaanse
mythe over de oorsprong van de muziek, verklaard door Eugen Drewermann; 3 De tekeningen in de grotten
van Lascaux: de interpretatie van Georges Bataille; 4 De ondergang van de mythe in de westerse beschaving,
uitgewerkt door Sophocles in de tragedie van Koning Oedipus. II Triomf van de rationaliteit: 1 De Aufklärung
en René Descartes; 2 Een te laat gekomen intermezzo: de mythe in de poëzie van Friedrich Hölderlin; 3 De-
mythificatie in de 21ste eeuw; 4 Kritiek op de wetenschap (Farewell to reason - Paul Feyerabend; Het denken
van de totaliteit -  Rupert  Sheldrake).  III  Thesis  -  antithesis  -  synthesis?:  1  Cultuurkritiek  (Koyaanisqatsi; Ivan
Illich); 2 Voorbij het rationalisme (Waiting for Godot - S. Beckett; Ad Parnassum - Paul Klee; Le sacre du prin-
temps -  I.  Stravinsky; Einstein on the beach - R. Wilson; Le réenchantement du monde - I.  Prigogine). Info: tel.  03
220 46 90, fax 03 220 47 52, www.ufsia.ac.be/IDEA/CVA.

mailto:cursussen@amarant.be
http://www.amarant.be.
http://www.ufsia.ac.be/IDEA/CVA.
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Vroegchristelijke basilica’s en Byzantijnse koepelkerken: de erfenis van de Romeinen. Org.: Davidsfonds.
Docent: J. Vaes. CC Dommelhof, Toekomstlaan 5, Neerpelt. 7/10, 14/10, 21/10 en 4/11 van 9.00 tot 11.30 uur
of van 13.30 tot 16.00 uur. Info: Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat 77, Leuven, tel. 016
31 06 70, fax 016 31 06 08, info@davidsfonds.be, www.davidsfonds.be.

Redenaar, politicus en strafpleiter: Cicero in turbulent Rome. Org.: Davidsfonds. Docent: R. Lesaffer. Dien-
stencentrum, Schoolstraat 44, Schilde. 20/10, 3/11, 10/11, 17/11, 24/11 en 1/12 van 14.00 tot 16.00 uur. Info:
zie hoger.

Thales van Milete: alles bestaat en ontstaat uit water. Org.: Elcker-ik. Docent: G. Quintelier. Elcker-ik, Breu-
ghelstraat 31-33, 2018 Antwerpen. 3/11 en 17/11 om 20.00 uur. Thales van Milete was volgens Aristoteles de
eerste echte filosoof, omdat hij op zoek ging naar de principiële oorzaak van het bestaande. Voor hem was
water het oerprincipe van alles. Thales was niet alleen de grondlegger van de filosofie, maar ook van de wis-
kunde en de wetenschap in het algemeen. Thales zou ook de eerste zijn die beweerde dat de ziel onsterfelijk
is  en dat  de materie  een ziel  heeft.  In  zijn  tijd  werd hij  als  politieke raadgever  fel  geapprecieerd.  Zijn  frag-
mentair overgeleverd denken geeft aanleiding om het verschil tussen mythen, filosofie en wetenschap van
naderbij te bekijken. Klopt het dat het water het oerprincipe van alles is? Was Thales ook milieufilosoof
avant la lettre? Hegel, Diogenes, Laërtius e.a. zijn onze reisgidsen, die ons helpen om Thales weer tot leven
te wekken. Info: tel. 03 218 65 60, www.elcker-ik.be.

Geesten en goden uit de Oudheid: inleiding tot de religie van de Romeinen. Org.: Davidsfonds. Docent:
H. Hauben. LUC, gebouw D, auditorium H3, Diepenbeek. 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12 en 10/12 van
14.00 tot 16.00 uur. Info: zie hoger.

Graven naar het verleden III. Org.: Amarant. Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent. 6/11: recent archeologisch
onderzoek in Egypte (H. Willems); 13/11: de opgravingen in Sagalassus (M. Waelkens); 20/11: de opgravin-
gen in Pessinus (J.  Devreker); 27/11: de opgravingen te Tell Beydar in Syrië (K. Van Lerberghe); 4/12: Car-
thago (R. Docter). Info: zie hoger.

Aquaducten, heirbanen en amfitheaters: archeologie van het Romeinse genie. Org.: Davidsfonds. Docent:
F. Vermeulen. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12 en 19/12 van 14.00
tot 16.00 uur. Bezoek aan de tentoonstelling Da Pompei a Roma op 3/12. Info: zie hoger.

Dag van de klassieke talen. Org.: Eekhoutcentrum. K.U.Leuven Campus Kortrijk, E. Sabbelaan 53, Kortrijk.
8/11 van 8.45 tot 16.00 uur. Werkwinkels rond Neolatijnse poëzie, brieven van Linaeus, werken met
leertaken in de eerste graad, motiverende werkvormen in de lessen cultuur. Info: tel. 056 24 61 82,
eekhout.centrum@kulak.ac.be.

Over Aphrodite, Orpheus en Dionysus: Griekse mythen als blijvende bron van zelfkennis. Org.: Davids-
fonds. Docent: F. Decreus. Zaal Br. Ebergiste, Stropkaai 38 B, Gent. 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12 en 15/12
van 14.00 tot 16.00 uur. Info: zie hoger.

Steden aan de Vesuvius. Org.: Amarant. Docent: S. Dralans. Kortrijk: 17/11, 24/11, 1/12 en 8/12 van 14.00
tot 16.30 uur. Sint-Niklaas: 19/11, 26/11, 3/12 en 10/12 van 14.00 tot 16.30 uur. Brussel, Koninklijke Musea
voor Kunst en Geschiedenis: 20/11, 27/11, 4/12 en 11/12 van 14.00 tot 16.30 uur. Info: zie hoger.

Latijn en Grieks in het secundair en hoger onderwijs. Org.: Vliebergh-Sencie en Kortenberg-Studiedagen.
La Foresta, Vaalbeek. 22/11 van 9.30 tot 17.00 uur. In de voormiddag infosessies over de nieuwe leerplannen
voor de derde graad: eindtermen en hun concretisering; Latijn en Grieks in de BaMa-structuur: curriculum
en krachtlijnen; de vernieuwde lerarenopleiding Latijn en Grieks: continuïteit en verandering. In de namid-
dag discussiefora in beperkte groep over leerlingenprofiel en lerarenprofiel; taalverwerving; leren lezen; tek-
sten interpreteren; modellen van zelfstandig studeren in de derde graad SO. Info: D. Brys, Sint-Aldegonde-
laan 6, Lier, tel. 03 480 75 88, dirk.brys@skynet.be.

Troost van de filosofie. Org.: Elcker-ik. Docent: E. Rousselle. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwer-
pen. 28/11, 5/12, 12/12 en 19/12 om 9.30 uur. Kan filosofie ons meer bijbrengen dan enkel abstracte kennis?
Kan filosofie bijvoorbeeld ook plezierig zijn en uitdagend? Een manier van denken die de geest op een actie-
ve manier prikkelt? Zou Seneca ons kunnen helpen bij frustratie en zou Nietzsche weten hoe we op een posi-
tieve manier met moeilijkheden moeten omgaan? En hoe laat Epicurus ons onze geldzorgen vergeten? Info:
tel. 03 218 65 60, www.elcker-ik.be.
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Pompeï herontdekt. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel. 4/12 van
14.00 tot 17.00 uur. Seniorennamiddag. Info: www.kmkg-mrah.be.

Voordrachten en congressen

Le vase grec et ses destins. Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Mariemont 100, Morlanwelz. 7/9 om
10.30 uur. Spreker: A. Verbanck-Piérard. Info: tel. 064 21 21 93, www.musee-mariemont.be.

Carthago: het ontstaan van een wereldmacht. Org.: NKV Limburg. Provinciaal Gallo-Romeins Museum,
Kielenstraat 15, Tongeren. 18/9 om 20.00 uur. Spreker: R. Docter. Info: tel. 012 67 03 30, fax 012 67 03 33,
www.limburg.be/gallo.

De christianisatie van Klein-Azië, van Paulus tot Theodosius. Org.: NKV Leuven. MSI, Erasmusplein,
Leuven. 14/10 om 20.00 uur. Spreker: H. Hauben. Info: H. Verreth, tel. 016 22 07 40, herbert.verreth@
arts.kuleuven.ac.be.

Griekse mythen als blijvende bron van zelfkennis. Org.: NKV West-Vlaanderen. Hof van Watervliet, Oude
Burg 27, Brugge: 14/10 om 20.00 uur. De Oude Dekenij, Sint-Maartenskerkhof 8, Kortrijk: 16/10 om 20.00
uur. Spreker: F. Decreus. Info: C. Vanassche, tel. 050 35 89 83, cecile.vanassche@pi.be.

De ontdekking van Herculaneum en Pompeï en de eerste reacties. Koninklijke Musea voor Kunst en Ge-
schiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel. 2/11 om 10.30 uur. Info: www.kmkg-mrah.be.

De Gallo-Romeinen.  Koninklijke  Musea voor  Kunst  en Geschiedenis,  Jubelpark 10,  1000 Brussel.  9/11 om
15.00 uur. Wandelvoordracht. Info: www.kmkg-mrah.be.

Orpheus, princeps musicorum: de mythe van de prototypische muzikant. Org.: NKV Leuven. MSI,
Erasmusplein,  Leuven.  18/11  om  20.00  uur.  Spreker:  D.  Verbeke.  Info:  H.  Verreth,  tel.  016  22  07  40,
herbert.verreth@arts.kuleuven.ac.be.

Pizza met retsina: een ‘grand tour’ voor het nieuwe millennium. Org.: NKV Leuven. MSI, Erasmusplein,
Leuven. 9/12 om 20.00 uur. Spreker: B. Dankaert. Info: H. Verreth, tel. 016 22 07 40, herbert.verreth@
arts.kuleuven.ac.be.

Van puin tot pixels: de virtuele reconstructie van Pompeï en andere antieke steden. Koninklijke Musea
voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel. 14/12 om 10.30 uur. Info: www.kmkg-mrah.be.

Tentoonstellingen

Enduits peints. Malagne la Gallo-Romaine, Malagne 1, Rochefort. Tot 14/9/2003. Met behulp van didacti-
sche panelen wordt de techniek van de muurschilderingen geïllustreerd aan de hand van antieke auteurs en
iconografisch materiaal. Een onderdeel is ook gewijd aan de schilderkunst in Gallië en wordt geïllustreerd
met fragmenten van fresco’s afkomstig uit de villae van Champion, Anthée, Basse-Wavre ...  Tot slot presen-
teert het Institut Diderot zijn reconstructies van fresco’s bestemd voor de cafetaria van het museum. Info: tel.
084 22 21 03, fax 084 21 25 82, malagne@skynet.be.

Le crépuscule des dieux ou l’émergence du christianisme en Gaule du Nord. Musée/Site Archéologique
Départemental, Rue de Gommeries 2, FR-59570 Bavay. Tot 22/9/2003. Info: tel. + 33 3 27 63 13 95.

Quand les Gaulois deviennent Gallo-Romains. Parc Archéologique Asnapio, Rue Carpeaux, Quartier Cou-
sinerie, FR-59650 Villeneuve d’Ascq. Tot 26/9/2003. Info: tel. + 33 3 20 47 21 93, www.villeneuvedascq.fr.

Le fabuleux destin du vase grec. Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Mariemont 100, Morlanwelz. Tot
28/9/2003. Toelichting: zie Prora, jg. 8 (2003), nr. 2. Info: tel. 064 27 37 58, www.musee-mariemont.be.

Espèces de Romains: monnaies uniques. Musée Archéologique du Château de Flers, Chemin du Chat Botté,
FR-59650 Villeneuve d’Ascq. Tot 5/10/2003. Info: tel. + 33 3 20 43 55 71.
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Rome, eeuwige stad: panoramische tekeningen en gravures van de 15de tot de 19de eeuw.  Palais  des
Beaux-Arts, Place du Manège, Charleroi. Van 8/10 tot 21/12/2003.

Verre de terre: geschiedenis van glaswerk en glasfabricatie van het begin tot de 17de eeuw. Espace Arché-
ologique Saint-Pierre, Route Merveilleuse 23, Namen. Tot 21/12/2003. Info: tel. 081 25 02 83.

Venus ontsluierd: de Venus van Urbino van Titiaan. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000
Brussel. Van 11/10/2003 tot 11/1/2004. Toelichting: zie Prora, jg. 8 (2003), nr. 2. Info: tel. 02 507 82 15, fax 02
511 79 77, www.pskpba.be/paleisvzw.

Da Pompei a Roma. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel. Van
9/10/2003 tot 8/2/2004. Toelichting: zie Prora, jg. 8 (2003), nr. 2. Info: tel. 02 741 72 14, www.kmkg.mrah.be.

Toneel

Het spel der vergissingen (W. Shakespeare). Raamtheater op ’t Zuid, De Vrièrestraat 36, 2000 Antwerpen.
19/9 tot 25/10, wo-za om 20.00 uur; 2/10 om 13.30 uur. Toelichting: zie Prora, jg. 8 (2003), nr. 2. Info: tel. 03
237 47 87, www.raamtheater.be.

Verhalen uit de Odysseia (Homerus). Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, 2000 Antwerpen. 1/10, 2/10, 3/10,
4/10, 23/10, 24/10, 25/10 om 20.30 uur en 25/10 om 15.00 uur. Voordracht: Hilde Uitterlinden. De Odyssee
is  een schitterend verhaal,  rijk  aan karakters  en aan avonturen:  over  de nimf Calypso,  die  Odysseus zeven
jaar lang in haar grot gevangen hield, over het meisje Nausicaä, die hem uitgeput op het strand van de Phae-
aken vond, over de Cycloop Polyphemus, over de tovenares Circe, over de blinde ziener Tiresias in de on-
derwereld, over de Sirenen, over zijn verstandige vrouw Penelope en haar arrogante vrijers, over zijn zoon
Telemachus, die wacht tot hij samen met zijn vader wraak kan nemen. Info: tel. 03 248 70 77, fax 03 248 06 30,
wereldcultuur@zuiderpershuis.be, www.zuiderpershuis.be.

Metamorphosen (Ovidius). De Roovers. Het Paleis, Antwerpen: 14/11 om 14.00 en 20.00 uur; 15/11 om
20.00 uur; 17/11 en 18/11 om 14.00 uur; 19/11 om 15.00 uur. CC De Brouckère, Torhout: 20/11 om 20.00
uur. CC Houthalen-Helchteren: 23/11 om 19.00 uur. CC De Plomblom, Ninove: 26/11 om 20.30 uur. CC De
Schakel, Waregem: 28/11 om 20.00 uur. Stadsschouwburg, Mechelen: 29/11 om 20.15 uur. De Dijk, Brugge:
1/12 om 14.00 uur. Schouwburg, Genk: 3/12 om 20.15 uur. CC De Spil, Roeselare: 4/12 om 19.00 uur.
Schouwburg, Leuven: 5/12 om 14.00 en 20.00 uur. Theater Malpertuis, Tielt: 6/12 om 20.30 uur. CC Lokeren:
12/12 om 20.15 uur. CC De Herbakker, Eeklo: 13/12 om 19.30 uur. CC Westrand, Dilbeek: 19/12 om 20.00
uur.

Rouw siert Electra (Eugene O’Neill). Toneelgroep Amsterdam. Vooruit, Gent: 18/11 en 19/11. De Singel,
Antwerpen: 21/11 en 22/11. Stadsschouwburg, Leuven: 25/11. Kaaitheater, Brussel: 27/11 en 28/11. Het
toneelstuk (1931) is geïnspireerd op de Oresteia van Aeschylus en speelt zich af in New England vlak na de
Amerikaanse  burgeroorlog.  Christine  vermoordt  haar  man,  die  terugkeert  uit  de  oorlog.  Ze  is  verliefd  op
kapitein Adam Brant en wil met hem de ijzige kou van haar huwelijk ontvluchten. Haar dochter Lavinia is
ziekelijk jaloers: ze adoreert haar vader en bestrijdt als een moderne Electra haar overspelige moeder. De
dood van haar vader moet worden gewroken. Info: www.toneelgroepamsterdam.nl.

O death (naar Aeschylus’ Oresteia). Het Toneelhuis. Kaaitheater, Brussel. 11/12 en 12/12. Info: tel. 02 201 59
59, www.kaaitheater.be.

Métamorphoses à l’Anvers (Ingrid von Wantoch Rekowski). De Singel, Antwerpen. 17/12 en 18/12 om
19.00 uur; 19/12 om 19.00 en 21.30 uur; 20/12 om 16.00 en 19.00 uur. De grote mythische figuren uit de
schilderkunst, het theater, de muziek komen tot leven in een installatie. Een aantal acteurs ging aan de slag
met de personages uit de klassieke schilderijen van David, Caravaggio, Botticelli ... De dramatiek van de
handeling, het spel met kleuren en mise-en-scène en het bredere referentiekader van teksten en muziek
dienen als bouwstenen voor video’s en tableaux vivants. Info: tel. 03 248 28 28, www.desingel.be.
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Muziek

Agrippina (G.F. Händel). De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 2/9, 4/9, 5/9, 9/9 en 11/9 om 19.00 uur; 7/9
en 14/9 om 15.00 uur. Toelichting: zie Prora, jg. 8 (2003), nr. 1. Info: tel. 02 229 12 00, www.demunt.be.

Marc’ Antonio e Cleopatra (Johann Adolf Hasse). De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 10/9 en 13/9 om
20.00 uur. Toelichting: zie Prora, jg. 8 (2003), nr. 2. Info: tel. 02 229 12 00, www.demunt.be.

Achilleus (Wim Henderickx). Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3, Gent. 30/10 om 20.00 uur; 2/11 om
15.00 uur; 3/11 om 10.30 en 14.00 uur. Opera voor jongeren op een libretto van Imme Dros. Wim Henderickx
begeeft zich op het oorlogsterrein van de Ilias. Achilles mokt en wil niet aan de gevechten deelnemen; zelfs
Odysseus en Ajax kunnen hem niet ompraten. Pas als zijn boezemvriend Patroclus in Achilles’ wapenrus-
ting door Hector wordt gedood, werpt hij zich weer wrekend in de strijd en doodt Hector. Imme Dros heeft
het epos opnieuw verteld tot op het moment dat de Grieken schijnbaar de Trojaanse kust verlaten en een
houten paard achterlaten. De vrede is slechts een opmaat voor de verdere oorlog. Enkele jaren nadat in de
Vlaamse Opera King Priam van Michael Tippett hetzelfde thema behandelde, maken Imme Dros en Wim
Henderickx nu voor jongeren duidelijk dat er in een oorlog geen winnaars zijn, maar alleen verliezers. Info:
tel. 09 268 10 11.

Six Metamorphoses after Ovid, opus 49 for hobo (Benjamin Britten). Vlaamse Opera, Van Ertbornstraat 8,
2018 Antwerpen: 5/11 om 12.30 uur. Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3, Gent: 7/11 om 12.30 uur. Uitge-
voerd samen met Part songs van Elgar, Wood, Stanford en Parry. Info: www.vlaamseopera.be.

Musa Latina: de verklanking van de Latijnse poëzie in de Renaissance. De Bijloke, Concertzaal, Gent.
21/11  om  20.00  uur.  Ensemble  Daedalus;  Robert  Festa.  Voor  de  geleerden  uit  de  Renaissance  was  het  een
uitgemaakte zaak: de Latijnse poëzie uit de Oudheid werd gezongen, niet gedeclameerd. Grote vraag was
hoe al dat dichtwerk van Vergilius, Ovidius en Horatius in oorsprong zou hebben geklonken. Sommige
componisten  hadden  die  verzen  zomaar  meerstemmig  getoonzet  naar  de  gewoonte  van  de  tijd.  Was  de
muziek van destijds voorgoed verloren, in de structuur van de antieke verzen waren maat en ritme nog af te
lezen. Musa Latina laat horen hoe de 16de eeuw de verklanking van de Latijnse poëzie aanpakte. Info:
www.debijloke.be.

Uitstappen en reizen

Uitstap naar Aarlen, Furfooz, Chameleux ... Org.: NKV West-Vlaanderen. 27/10 en 28/10. Leiding: W.
Hosten. Info: C. Vanassche, Kievitstraat 5, 8020 Oostkamp, tel. 050 35 89 83, cecile.vanassche@pi.be.

Kinderateliers

De laatste dagen van Pompeï. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel.
28/10, 29/10 en 30/10 van 9.30 tot 16.30 uur. Van 10 tot 14 jaar. Info: tel. 02 741 72 14, www.kmkg-mrah.be.

Van Pompeï naar Rome. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel. 31/10
om 10.30 uur. Van 14 tot 18 jaar. Info: tel. 02 741 72 14, www.kmkg-mrah.be.

Evenementen

Viroviacum: 6de Gallo-Romeins weekend. Domein Oosthove, Speiestraat, Wervik. 4/10 en 5/10. Optreden
van de Römercohorte uit Leverkusen; Les Enfants de Finn; Gallo-Romeinse markt met Keltische en Romein-
se juwelen in zilver en brons, juwelensmid, wapensmid, leerbewerker, Romeinse broden, Romeinse en Gal-
lische hapjes; Scrinium Classical Antiquity (boekenantiquariaat); thematische boekenhoek; spellenbeurs;
LAN-party; soldaat Quintus; In de voetsporen van koning Arthur; doorlopend Keltische verhalen; tentoon-
stelling met Wervikse archeologica. Info: tel. 056 30 01 17.
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