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REDACTIONEEL

Beste lezer

Het eerste nummer van Prora van het jaar 2004 ligt voor u. Sta mij dus toe u in 2004 een goede gezondheid
en een tevreden geest toe te wensen. Meer, zo zou Horatius zeggen, hebben we niet nodig om gelukkig te
zijn.

Zoals beloofd vindt u in dit nummer een overzicht van de antwoorden die de vragen van de enquête (een
bijlage bij Prora van september 2003) ons opleverden. Het was onze bedoeling een poging te wagen om onze
lezers en dus onze leden aan het woord te laten. We kregen immers toch wel het gevoel vrij eigenzinnig aan
het werk te zijn. Onze vereniging is er voor en door de leden, zo redeneerden we.

Toen ik tot voorzitter van de V.L.O.T. werd gekozen, had ik toch wel ambivalente gevoelens tegenover het
opnemen van deze functie. Onze vorige voorzitter is een sterke persoonlijkheid met sterke overtuigingen en
hij leidde in overeenstemming daarmee de vereniging. Mijn overtuigingen zijn al even sterk, maar ik ben
niet bereid in de plaats van anderen te denken en te handelen. Een Romeins imperialisme of bekeringsdrang
is mij volkomen vreemd. Dat wordt door een aantal mensen als een zwakheid ervaren, maar daar ben ik het
helemaal niet mee eens. Iedere mens is verantwoordelijk voor zijn eigen daden en denken. Een vereniging
wordt door een groep mensen bestuurd, niet door één persoon. De raad van bestuur, zo durf ik stellen, voelt
zich daar niet slecht bij. We werken op een aangename manier samen, in de hoop iets te kunnen betekenen
voor onze oude talen en de vele classici ‘te velde’.

Maar juist deze classici ‘te velde’ zijn moeilijk bereikbaar. Zo kwamen er maar een beperkt aantal ingevulde
enquêteformulieren toe, te weinig in feite om een beleid van een vereniging op te baseren. De raad van be-
stuur van de V.L.O.T. zal uiteraard rekening houden met de informatie die we uit deze formulieren kunnen
halen, maar ze kan niet als verantwoording dienen voor de keuzes die we als raad van bestuur verplicht zijn
te maken. We zullen onze keuzes dus in onderling overleg moeten maken en dan maar hopen dat onze leden
zich daarin kunnen vinden.

Graag willen we de mensen die toch de moeite deden het formulier in te vullen en op hun eigen kosten op te
sturen, hartelijk bedanken. De antwoorden op de gestelde vragen moeten nog besproken worden tijdens een
volgende vergadering van de raad van bestuur. Al wat u hier leest, is dus duidelijk een persoonlijke indruk
en interpretatie van de schrijfster.

Ons tijdschrift Prora gooit hoge ogen bij de mensen die hebben geantwoord op onze vragen. Gezien de tijd,
het geld en de inspanningen die het kost om het tijdschrift draaiende te houden, doet dit veel plezier. Heel
prettig was het te vernemen dat toch enkele mensen bereid zouden zijn bijdragen in de vorm van een artikel
te leveren. In het verleden was het zo dat de voorzitter en de leden van de raad van bestuur vele bladzijden
leverden ter publicatie. U zult dit ook nu weer opmerken in dit nummer. Het is natuurlijk onze taak de vaste
rubrieken, die trouwens zeer gesmaakt worden, te verzorgen.

Wetenschapslui, doctorandi en professoren in het domein klassieke filologie laten zich echter niet zo gemak-
kelijk verleiden om een artikel te schrijven voor een niet-wetenschappelijk tijdschrift. Dat is uiteraard zonde,
want een van de verzuchtingen die naar boven kwamen tijdens de enquête, was de verdieping van de eigen
vakkennis via Prora en/of nascholingen. Dat verdieping van vakkennis belangrijk is voor leerkrachten, kan
men ook terugvinden in een Amerikaans onderzoek. Daarin werd gesteld dat leerkrachten met grote vak-
kennis flexibel kunnen omgaan met de leerstof die wordt aangeboden in het secundair onderwijs, en daar-
door een grotere impact hebben op de vorderingen en prestaties van hun leerlingen.

Onze enquête had als doel te informeren naar de mening van onze leden. Een andere manier om die leden
(letterlijk) aan het woord te laten, is onze jaarlijkse algemene vergadering (zaterdag 20 maart 2004). Die
bestaat onvermijdelijk uit een eerder formeel gedeelte, met een administratief jaarverslag en de goedkeuring
van de jaarrekening, maar geeft u ook de unieke gelegenheid om met de raad van bestuur van de V.L.O.T.
én met collega-leden en -classici van gedachten te wisselen over de werking van onze vereniging en over de
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klassieke talen in het algemeen. U zult het ongetwijfeld met mij eens zijn dat het enorm deugd kan doen om
te praten met mensen die zich in dezelfde (soms weinig benijdenswaardige) positie bevinden en bij wie u
heel wat steun kunt vinden. We willen u dan ook van harte uitnodigen om aanwezig te zijn in Sint-Niklaas
en hopen dat we u daar massaal mogen verwelkomen.

Hierboven had ik het over de vraag naar nascholing. Op zaterdag 24 april 2004 organiseert de V.L.O.T. (in
nauwe samenwerking met het departement Klassieke Studies van de K.U.Leuven) een studiedag over lec-
tuurmethode in de gebouwen van de Leuvense universiteit. Dat wordt zonder meer het meest grootschalige
initiatief in de geschiedenis van de V.L.O.T. Samen met de deelnemers willen we ons daar verdiepen in de
theoretische en praktische aspecten van het lezen van Griekse en Latijnse teksten. We zijn erin geslaagd en-
kele bekende namen te strikken, die een lezing zullen geven of een van de workshops in de namiddag zullen
leiden. Er zijn maanden van intensieve voorbereiding aan voorafgegaan, maar we zijn ervan overtuigd dat
we u een sterk en interessant programma kunnen aanbieden. Alle informatie hierover vindt u in de bijge-
voegde folder en op onze website www.vlot-vzw.be. Ook voor deze studiedag hopen we op de belangstel-
ling van een massa collega’s.

Ik zou willen eindigen met iets wat verder nog in de enquête naar boven komt: een nood aan informatie,
inspiratie en verbondenheid. Mijn hart gaat uit naar de leerkracht die schreef: ‘Ik ben het vechten voor onze
vakken zo MOE dat ik al bijna rijp ben om ermee te kappen ...’ Dat gevoel, deze vermoeidheid is mij niet vreemd.
Maar telkens als de nood het hoogst was, was de redding nabij.  En een van die reddingen in het verleden
was de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen, die ik nu samen met de leden van de raad van bestuur en
samen met alle leden ‘te velde’ in stand probeer te houden, niet alleen om informatie te geven over lezingen
en websites, niet alleen om bladzijden in Prora vol te schrijven, hoe boeiend sommige thema’s ook zijn, maar
vooral om ertoe bij te dragen, indien mogelijk, dat mensen ‘te velde’ niet geveld worden.

Chris Van Woensel
Voorzitter

Herinnering: algemene vergadering

We willen onze leden nog even herinneren aan de algemene vergadering die heel binnenkort plaats-
vindt. De praktische gegevens zijn de volgende:

Datum:   zaterdag 20 maart 2004, vanaf 10.30 uur

Plaats:   Hotel New Flandres, Stationsplein 5, 9100 Sint-Niklaas

Programma:  10.30 – 12.30  inleidend woord door de voorzitter
          administratief  en  financieel  jaarverslag
          verslag  van  en  discussie  over  onze  enquête
     12.30 – 13.00  aperitief (gratis aangeboden door de V.L.O.T.)
     13.00 – ...   mogelijkheid tot gezamenlijke maaltijd

Kostprijs:   gratis (met uitzondering van de facultatieve maaltijd)

Inschrijving:  • bij voorkeur via het elektronisch formulier op onze website;
     • schriftelijk per post met het formulier in Prora van december 2003;
     • telefonisch op het nummer 09 348 54 55 (buiten de schooluren).

Meer informatie over deze activiteit vindt u op onze website www.vlot-vzw.be of kunt u bekomen bij
Joeri Facq, Naastveldstraat 140, 9160 Lokeren, tel. 09 348 54 55, e-mail: joeri.facq@vlot-vzw.be.

http://www.vlot-vzw.be.
http://www.vlot-vzw.be
mailto:joeri.facq@vlot-vzw.be
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VERENIGING

Een rapport voor de V.L.O.T.
Chris Van Woensel

Wanneer een bevraging van een groep mensen gebeurt op de manier waarop de V.L.O.T. die organiseerde,
namelijk een formulier laten invullen en op eigen kosten laten terugsturen naar de ondervragers, dan be-
schouwt men een respons van 10 % als een succes. Helaas was onze bevraging dus geen succes, want deze
10 % halen we niet. Toch een woord van dank voor de mensen die ons een ingevuld formulier terugstuur-
den. We hadden graag ieder lid persoonlijk gecontacteerd en bevraagd, maar door een gebrek aan mensen
en middelen was dat niet mogelijk. We overlopen hieronder de antwoorden in de volgorde van het in te vul-
len enquêteformulier.

1 Persoonlijke gegevens

Bij de respondenten waren meer mannen dan
vrouwen. Hoewel het niet verplicht was naam,
adres en andere coördinaten in te vullen, werden
slechts enkele formulieren anoniem ingestuurd.

De scholen waar de respondenten lesgeven of -ga-
ven, zitten mooi verspreid over de verschillende
netten, omdat de aantallen de werkelijke verhou-
dingen in de realiteit weerspiegelen. Allen hebben
een diploma ‘klassieke filologie’ en de meeste leer-
krachten vermelden ook hun aggregaatsdiploma.

De overgrote meerderheid van de respondenten
geeft Latijn, verdeeld over de drie graden, maar de
eerste graad secundair onderwijs is toch prominent
aanwezig. Slechts enkele leerkrachten geven ook
Grieks: zij zijn verreweg in de minderheid. Slechts
één respondent vermeldt een ander vak, meer be-
paald ‘wijsgerige stromingen’.

De gemiddelde leeftijd is 48,8 jaar. Vermeldens-
waard zijn de uitersten: de benjamin is 25, de nes-
tor telt 76 jaar.

2 Het tijdschrift Prora

2.1 In welke mate leest u Prora?

De overgrote meerderheid zijn ijverige lezers,
want ze lezen Prora helemaal. De enkelen die dat
niet doen, duidden hun voorkeur aan bij het type
van artikelen (maar dat deden ook enkele ijverige
lezers).  Hieronder  volgt  een  herschikking  van  de
soorten artikelen, gerangschikt volgens het aantal
keren dat ze werden aangeduid. Daarbij zijn er
twee ex aequo’s:

1 Vlotnieuws
2 Artikelen die de vakkennis uitbreiden
3 Recensies
4 Webwijzer
 Artikelen over de onderwijsactualiteit
5 Didactische artikelen
 Algemene, verruimende artikelen

2.2 Wat is uw oordeel over het tijdschrift Prora?

Men had de keuze tussen ‘zeer goed’, ‘goed’, ‘mid-
delmatig’,  ‘minder  goed’  en  ‘slecht’.  Er  werd  bo-
vendien plaats gereserveerd voor een motivatie
van de keuze.

De overgrote meerderheid duidde het antwoord
‘goed’ aan, de anderen kozen voor ‘zeer goed’.
Niet iedereen motiveerde zijn antwoord. We zetten
een aantal positieve en negatieve opmerkingen
even op een rij:

POSITIEF

• De artikelen spelen heel direct in op de concrete
klassituatie en de actualiteit.

• Bruikbare artikelen voor in de klas.
• Ik blijf op de hoogte van voordrachten e.d.
• Degelijke en bruikbare artikelen.
• Goede informatie, o.a. klassieke agenda en

Webwijzer.
• Morele steun.
• Artikelen die niet te academisch zijn, maar ge-

richt op het onderwijs.
• Artikelen over de situatie van de klassieke ta-

len, zowel binnen de scholen als op bestuurlijk
vlak.

• Verbondenheid met andere classici.
• Vakgebonden artikelen die de geest wat verrui-

men.
• Degelijk onderbouwde artikelen.
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• Inspirerend, een reflectie op allerlei punten uit
de klassieke Oudheid.

• Actueel, onze positie in het onderwijs.
• Verscheidenheid qua inhoud.

NEGATIEF

• Eenzijdig qua didactische onderwerpen.
• Soms nogal traditioneel van achtergrond.
• Graag meer praktisch gerichte onderwerpen

om eventueel te kunnen gebruiken in de lessen
van de eerste graad.

2.3 In de onderstaande lijst staan een aantal
soorten artikelen die in een tijdschrift voor
leerkrachten klassieke talen een plaats kun-
nen hebben. Omcirkel achter elke soort het
passende cijfer: 1 als u dergelijke artikelen
overbodig vindt; 2 als u dergelijke artikelen
nuttig, maar niet noodzakelijk vindt; 3 als u
dergelijke artikelen belangrijk vindt.

De lijst van soorten artikelen die hieronder volgt,
werd herschikt in de volgorde van belangrijkheid
zoals die door de respondenten werd aangegeven:

1 Artikelen over de onderwijsactualiteit in het al-
gemeen

2 Artikelen over de situatie van de klassieke talen
3 Agenda van de klassieke Oudheid
4 Interessante websites i.v.m. de klassieke Oud-

heid
5 Concrete lesvoorbereidingen
6 Uitwisseling van onderwijservaringen
7 Concrete dossiers ter voorbereiding van ten-

toonstellingen, toneelopvoeringen, muziekuit-
voeringen enz.

Hoewel het vrij zeldzaam was dat een soort artikel
als overbodig werd aangeduid, bengelden de vol-
gende drie soorten toch duidelijk achteraan:

1 Verslagen van nascholingen, tentoonstellingen,
toneelopvoeringen, muziekuitvoeringen enz.

2 Bibliografie van didactische artikelen, handboe-
ken, publicaties, multimediamateriaal enz.

3 Discussieforum en lezersrubriek

Door het feit dat vele respondenten de lemmata
‘wetenschappelijke artikelen’ en ‘didactische arti-
kelen’ op zich niet aanduidden, maar alleen een
voorkeur in de onderwerpen te kennen gaven, was
het niet mogelijk deze te rangschikken in de bo-
venstaande lijst. Wel is het mogelijk de onderwer-
pen in volgorde van voorkeur te rangschikken:

Wetenschappelijke artikelen:
1 Nawerking van de Oudheid
2 Geschiedenis en cultuur
3 Letterkunde

Voor ‘taalkunde’ was er duidelijk minder belang-
stelling.

Didactische artikelen:
1 Lectuur en vertaling
2 Tekstinterpretatie

Dit waren de koplopers. Op enige afstand met wei-
nig onderling verschil volgden de andere onder-
werpen.

2.4 Over welke concrete onderwerpen zou u
graag iets in Prora zien verschijnen?

• concreet materiaal rond minder gelezen dich-
ters als Tibullus, Propertius, Sulpicia, Pervigili-
um Veneris e.d.;

• nachleben van de klassieke Oudheid in de beel-
dende kunsten;

• genres die in de derde graad aan bod komen:
satire, komedie, Romeins recht, filosofie;

• films/series in verband met de klassieke Oud-
heid;

• boekbesprekingen;
• leesmethode;
• literaire besprekingen;
• starters;
• receptie van klassieke thema’s;
• getuigenissen over klassieke vorming;
• klaservaringen van collega’s;
• alle onderwerpen die direct te maken hebben

met de lessen Latijn en Grieks in de eerste en
tweede graad;

• het dagelijks leven in de Oudheid (speelgoed,
maaltijden, lichaamsverzorging ...).

De meeste respondenten lieten deze vraag echter
onbeantwoord.

3 Nascholingen

3.1 Hebt u reeds een nascholing van de V.L.O.T.
gevolgd?

3.2 Wat is uw oordeel over de gevolgde nascho-
ling(en)?

Ongeveer twee derde van de respondenten heeft
reeds een nascholing van de V.L.O.T. gevolgd. Zij
vonden deze nascholingen ‘goed’ tot ‘zeer goed’.

Toch zijn er ook enkele mensen die minder tevre-
den waren en dus ‘middelmatig’ of ‘minder goed’
aankruisten. Een van hen gaf als motivatie dat
hij/zij te sterk vastzit aan de ‘oude maar beproefde
didactiek’. Hij/zij ziet het nut van veranderen niet
in, omdat dit tot nu toe goede vruchten heeft afge-
worpen.
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Wanneer het voorgestelde materiaal duur is, valt
dit  ook  niet  in  goede  aarde.  Iemand  anders  vond
het in theorie wel goed, maar in de praktijk weinig
bruikbaar.  Ook werd er  opgemerkt  dat  er  zo wei-
nig inbreng is van de leerkrachten zelf op een der-
gelijke nascholing.

3.3 Welke soort nascholingen wenst u door de
V.L.O.T. georganiseerd te zien?

De antwoorden op de vraag welke soort nascholin-
gen men wenst, worden weer gerangschikt naar
het aantal kruisjes dat ze achter zich kregen:

1 Theoretische met vooral voordrachten
2 Theoretische inleiding met workshops
3 Theoretische inleiding met discussieforum

‘Discussieforum’ kreeg zo weinig kruisjes achter
zich dat het in feite niet in de lijst opgenomen kan
worden. De voorkeur ging vooral naar nascholin-
gen in de vorm van theorie met vooral voordrach-
ten. Er werden geen suggesties gedaan in verband
met het type nascholing.

3.4 In de onderstaande lijst staan een aantal
onderwerpen waarover een door de V.L.O.T.
georganiseerde nascholing zou kunnen han-
delen. Omcirkel achter elk onderwerp het
passende cijfer: 1 als u een dergelijke na-
scholing overbodig vindt; 2 als u een derge-
lijke nascholing nuttig, maar niet noodzake-
lijk vindt; 3 als u een dergelijke nascholing
belangrijk vindt.

Wat de onderwerpen van de nascholingen betreft,
waren de volgende absolute koplopers:

1 Didactiek van de klassieke talen
2 Voordrachten over de behandeling van een be-

paalde auteur
3 Voordrachten over de behandeling van een be-

paald thema
4 Voordrachten over de behandeling van een be-

paald genre

Nascholing over de situatie van de klassieke talen
en wetenschappelijke nascholing werden nuttig,
maar minder belangrijk gevonden.

3.5 Welke nascholingen met een concreet onder-
werp zou u graag door de V.L.O.T. georgani-
seerd zien?

Op de vraag welk concreet onderwerp men op een
nascholing behandeld wenst te zien, kregen we de
volgende suggesties:

• hoe een goede leesmethode aanleren vanaf het
eerste leerjaar;

• nieuwe invalshoeken;
• aanleren van een computertaal om zelf soft-

ware te maken;
• nachleben van de klassieke Oudheid in de beel-

dende kunsten met bijhorend didactisch mate-
riaal;

• gebruik van het internet voor het opzoeken van
cultuur;

• het trainen van woordenschat;
• het opmaken van examenvragen rond concrete

teksten;
• mind-mapping voor de grammaticalessen;
• leesmethode met theoretische inleiding en veel

praktijk;
• testen;
• starters;
• het taaleigen van schoolauteurs met heel con-

creet lesmateriaal;
• stijlbesprekingen toegepast op veelgelezen tek-

sten.

Een vrij groot aantal mensen liet deze vraag echter
onbeantwoord.

3.6 Verwacht u bij een nascholing een syllabus
over het behandelde onderwerp?

3.7 Wanneer verkiest u dat deze nascholing
plaatsvindt?

Iedereen zonder uitzondering verwacht bij een na-
scholing een syllabus. Over het tijdstip van de na-
scholing waren de meningen verdeeld: de helft
verkiest de woensdagnamiddag, de andere helft de
zaterdag.

3.8 Wenst u dat de V.L.O.T. bezoeken organi-
seert aan archeologische musea, tentoonstel-
lingen, toneelopvoeringen, muziekuitvoe-
ringen enz. ter voorbereiding van een klas-
activiteit?

Twee derde van de respondenten vindt het een
goed idee dat de V.L.O.T. dergelijke bezoeken
organiseert.

4 Beleidsopties van de V.L.O.T.

4.1 Wenst u dat de V.L.O.T., al dan niet in sa-
menwerking met andere verenigingen, acti-
viteiten op touw zet waarin de betekenis en
de zin van de klassieke talen worden verdui-
delijkt voor een breed publiek?

Een  enkeling  vindt  het  niet  nodig  de  zin  van  de
studie van klassieke talen te verduidelijken voor
een breed publiek. De anderen leverden ons de
volgende suggesties:
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• samenwerking met het Nederlands Klassiek
Verbond;

• een algemeen document opstellen;
• publicaties in tijdschriften;
• plaatselijke tv-zenders inschakelen;
• sponsoring zoeken voor film, toneel, muziek ...

en daarbij het eigen logo en websiteadres be-
kendmaken;

• via de pers de waarde van de vooropleiding
duidelijk maken door de slaagcijfers;

• inhoudelijke argumenten doorgeven aan de
pers;

• voordrachten organiseren;
• infoavonden in scholen in verband met studie-

keuze;
• de activiteiten van andere verenigingen vermel-

den in Vlotnieuws;
• deelnemen aan deze activiteiten en eventueel

een bijdrage leveren;
• zichtbaar zijn in de media.

4.2 Met wie wenst u dat de V.L.O.T. in dialoog
treedt?

Het was een nek-aan-nekrace tussen de instellin-
gen of groepen met wie de V.L.O.T. in dialoog zou
moeten treden. Universiteiten, pedagogische bege-
leiders, onderwijsinspectie en leerplancommissies
werden alle ongeveer in gelijke mate aangeduid.
Andere klassieke verenigingen konden onze res-
pondenten echter helemaal niet bekoren en bleven
in de kou staan.

De manier waarop deze dialoog georganiseerd zou
worden of zou verlopen, daar hadden ook onze
collega’s niet echt een goed zicht op. Hoewel velen
deze vraag openlieten, werden de volgende sug-
gesties geformuleerd:

• samenwerken op het vlak van nascholing;
• samenwerken met het Nederlands Klassiek

Verbond;
• mensen lid proberen maken;
• aanwezig zijn op het Gallo-Romeins weekend

in Wervik;
• bundelen van inspanningen en een dag van de

klassieke talen organiseren.

De onderwerpen die men in deze dialoog bespro-
ken wenst te zien, zijn de volgende:

• didactische en wetenschappelijke onderwerpen
die  nauw  aansluiten  bij  de  leefwereld  van  de
leerling;

• leesmethode en tekstbenadering;
• het belang van netoverschrijdend samenwer-

ken;
• stroomlijning van de grammaticale aanpak;

• waken over de keuzevrijheid van de leerkracht
bij teksten;

• de eigenheid van het secundair onderwijs bena-
drukken (onze doelstellingen mogen niet beïn-
vloed worden door het hoger onderwijs);

• de tirannie van de wiskunde en de wetenschap-
pen.

4.3 Welke andere taken ziet u voor de V.L.O.T.
nog weggelegd?

Ook hier bleef bij velen de vraag onbeantwoord.
Maar toch ook hier een lijst van suggesties:

• een degelijk uitgebouwd tijdschrift met leerlin-
genkatern, zo bruikbaar in de klas of op didac-
tische uitstap;

• meer samenwerking met FGPL, Nederland en
Zwitserland;

• ervoor zorgen dat Latijn en Grieks bij nieuwe
onderwijshervormingen niet verder worden te-
ruggedrongen;

• de mogelijkheid om via het internet lesvoorbe-
reidingen uit te wisselen;

• eventueel iets van ons laten horen in kranten en
tijdschriften;

• werkgroepen organiseren, bv. een toneelwerk-
groep;

• voortwerken op de huidige manier;
• de V.LO.T. doet het uitstekend: houden zo!

Dat laatste mocht toch ook vermeld worden?

5 Varia

Bijna alle respondenten zijn tevreden met hun job
als leerkracht klassieke talen. Toch zijn er enkele
dissonanten. Ondanks het plezier van het lesgeven
klagen enkelen over de dagelijkse strijd die ze
moeten leveren, niet tegen leerlingen, maar tegen
de negatieve houding van collega’s en directies.

Een beperkt aantal mensen overweegt zich actief in
te zetten voor de V.L.O.T. Nog groter is het aantal
dat bereid blijkt te zijn een artikel te plegen. Vooral
deze laatsten kunnen binnenkort een vriendelijk
briefje of telefoontje verwachten.

Tot slot

Een conclusie  of  besluit  zult  u  nog niet  vinden.  U
vindt hier sec de antwoorden die ons toegestuurd
zijn.  Op  een  eerstvolgende  vergadering  van  de
raad van bestuur van de V.L.O.T.  zullen de resul-
taten van deze enquête uitgebreid besproken wor-
den. U hoort nog van ons.
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DIDACTIEK

Taal, grammatica, lectuur
Dirk Panhuis

Op 22 november 2003 werd te Vaalbeek een druk bijgewoonde postuniversitaire studiedag ‘Kortenberg’
gehouden onder de titel Eenheid in verscheidenheid. Latijn en Grieks in het secundair en hoger onderwijs.  In  de
voormiddag werden er plenaire zittingen gehouden over de decretale eindtermen voor klassieke talen in het
secundair onderwijs en over de nieuwe bachelor-masterstructuur voor Grieks en Latijn aan de K.U.Leuven.
In de namiddag waren er vier discussiefora georganiseerd: eindtermen en begintermen, leren lezen, taal-
verwerving en taalbeschouwing, vakoverschrijdend werken. Elk forum omvatte de presentatie van enkele
korte bijdragen en een geanimeerde discussie. In het forum Taalverwerving en taalbeschouwing gaf ik op ver-
zoek van de organisatoren een toelichting over enkele principes van de taalkunde en de toepassing ervan in
een spraakkunst.

1 Taal: een systeem van subsystemen

1.1 Subsystemen

Mijn eerste en belangrijkste punt is dat een taal niet enkel een geheel van regels is, maar vooral een systeem,
maar dan wel een systeem van subsystemen. Wie dat uit het oog verliest, reduceert een complex verschijnsel
als taal tot één armoedig systeempje. In een eendimensionaal systeempje gaan veel aspecten van de rijkdom
van  de  taal  verloren.  Zo’n  benadering  is  dan  te  vergelijken  met  een  busritje  van  Vaalbeek  naar  Sint-Joris-
Weert door het Heverleebos waarvan men beweert dat het een ecologisch bosspel is. Erg is daarbij dat de
deelnemers/leerlingen dan foutieve en onvolledige inzichten over bos of taal krijgen. Bovendien is de onder-
wezen leerstof dan niet alleen foutief, maar bovendien verwarrend voor de leerlingen, omdat begrippen van
de verschillende subsystemen door elkaar worden gehaald.

1.2 Voorbeelden uit de onderwijspraktijk

1.2.1 Als een leerling zegt dat een zin als

 (1) Nos Brindisii apud Flaccum dies XIII fuimus (Cicero, Epistulae ad familiares XIV, 4, 2)

achtereenvolgens een onderwerp, een locatief, een plaatsbepaling, een accusatief van duur en een persoons-
vorm bevat, dan vermengt hij termen uit verschillende subsystemen:
• ‘onderwerp’ is een syntactische functie;
• ‘locatief’ is een oude naamval (bovendien is Brindisii synchronisch gezien een genitief);
• ‘plaatsbepaling’ wijst naar een semantische rol (plaats) en naar een onvolledige syntactische benaming

(onvolledig omdat de leerling niet volledig ‘bijwoordelijke bepaling’ zegt);
• ‘accusatief van duur’ geeft een naamval en een semantische rol;
• ‘persoonsvorm’ is een morfologische vorm van een bepaalde woordsoort.

Ook al zou u met die grammaticale oefening bij de leerlingen niet altijd het onderste uit de kan willen halen,
dan moet men toch, in navolging van de three level approach van de Praagse School en vele anderen, weten
dat er in het bovenstaande zinnetje drie subsystemen zijn:

a syntactische functies: respectievelijk onderwerp, BWB, BWB, BWB, gezegde;
b semantische rollen: respectievelijk handelend, plaats, plaats, duur;
c morfologie: woordsoorten en vormen: respectievelijk voornaamwoord (nom.), substantief (gen.), voorzet-

selgroep, substantiefgroep (acc.), persoonsvorm (ind. perf. act. 1ste pers. mv.).
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Belangrijke subsystemen in taal zijn dus syntaxis, semantiek en morfologie. Wetenschappelijk en didactisch
moet het duidelijk zijn waarover men praat.

1.2.2 Ik geef een ander voorbeeld: woordvolgorde (of beter: over de volgorde van de constituenten in de
zin). In 1844 publiceerde Weil zijn inzichten over de volgorde van de zinsconstituenten op basis van de
‘liaison des idées’  (blz.  20).  Hij  zag dat  de volgorde niet  op syntactische factoren gebaseerd is,  maar  op een
communicatief principe dat in de onmiddellijke talige context en de context van de spraakhandeling (speech
act) het zinsniveau overstijgt. In 1918 wist een zekere Walker (1918, blz. 644-645, 646) dat ook nog. Ook het
begrip ‘psychologisch onderwerp’ en ‘psychologisch gezegde’ (respectievelijk voor ‘thema’ en ‘rhema’) van
Von der Gabelentz (1869) is nog vrij  lang bekend gebleven bij classici.  Daarna is dat inzicht weer verloren
gegaan.  In veel spraakkunsten en handboeken vindt men dan ook regels als: ‘In het Latijn gaat het onderwerp
(...) gewoonlijk voorop en neemt het werkwoord de laatste plaats in (...); tussen beide staan de bepalingen van het werk-
woord. (...) de datief en de bijwoordelijke bepalingen (staan) voor het lijdend voorwerp.’ (J. Janssens & K. Van De
Vorst, bewerking van A. Geerebaert, 1982, par. 427). Zelfs als er statistisch wel iets van waar is, is deze regel
ten onrechte geformuleerd in syntactische termen (en gedeeltelijk in morfologische, zoals ‘werkwoord’ en
‘datief’). De Latijnse volgorde is echter te verklaren vanuit een communicatief thema-rhemaperspectief dat
de syntaxis van de zin overstijgt, zoals na een lange onderbreking weer gebleken is uit het werk van Mathe-
sius (1929) en vooral van Firbas (1971), Panhuis (1982 e.a.), A.N.S. (1997, blz. 1235-1243). Dat niveau boven de
zin is dus het tekstniveau. (In het Nederlands spelen er in de woordvolgorde gedeeltelijk wél syntactische
dwangmatigheden op zinsniveau mee.) Het komt in het Latijn wel voor dat het syntactisch onderwerp ook
het gespreksonderwerp of thema van de zin is en dus daarom vooraan staat, maar de twee begrippen func-
tioneren op een verschillend niveau, behoren tot een verschillend subsysteem van de taal en vallen dus niet
automatisch samen. De volgorde in de zin wordt op het tekstniveau door het communicatieve systeem be-
paald, niet op het zinsniveau door de syntactische functies.

1.2.3 Een verwant voorbeeld. In veel handboeken en spraakkunsten geeft men een verklaring voor de
plaats van het onderwerp in zinnen als

 (2) Atuatuci, (...) cum omnibus copiis auxilio Nerviis venirent, (...) ex itinere domum reverterunt. (Caesar, De
bello Gallico II, 29, 1).

Men zegt dan dat Atuatuci voor de bijzin staat omdat dat het onderwerp is van zowel de bijzin als de hoofd-
zin. Dat is een syntactische constatering, maar geen verklaring. In welke syntactische bochten moet men zich
dan wringen bij de uitleg over de zin

 (3) Caesari, cum id nuntiatum esset (...), maturat ab urbe proficisci. (Caesar, De bello Gallico I, 7, 1),

waarin Caesar zichzelf voor het eerst in zijn werk vermeldt.

Men kan zeggen dat Caesar meewerkend voorwerp in de bijzin en onderwerp in de hoofdzin is, maar dat is
geen verklaring. Caesari is een nieuw thema in dit boek en dit hoofdstukje en deze zin (bijzin en hoofdzin),
en het is om die reden dat Caesari vooraan staat.  Dat  is  dus een communicatieve verklaring op het  niveau
van de tekstlinguïstiek en geen syntactische. In vlot Nederlands is die communicatieve structuur in dit geval
moeilijk weer te geven, maar soms lukt dat met een ‘aanloop’ in de ‘franje’ van de eigenlijke zin: ‘Wat nu
Caesar betreft (of: om het nu over Caesar te hebben), toen hem dit werd gemeld, haastte hij zich uit Rome te
vertrekken.’ Uit die interpretatie blijkt dat de aanloop Caesari weinig met onderwerp of meewerkend voor-
werp te maken heeft, maar een nieuw thema aangeeft, terwijl (in het Nederlands) het meewerkend voor-
werp (‘hem’) en het onderwerp (‘hij’) expliciet zo in de bijzin en de hoofdzin staan. Over de eerste komma in
(3) kan men eindeloos twisten: syntactisch is hij in het Latijn niet gewenst, maar als afscheiding van het the-
ma in de aanloop naar de zin is hij communicatief en prosodisch (intonatiebreuk) zeer gewenst. Voor de ter-
men ‘aanloop’, ‘franje’ en ‘intonatiebreuk’, zie Vandeweghe (2000, blz. 258-259).

1.2.4 Een ander voorbeeldje is de zogenaamde ‘proleptische accusatief’. Hoewel de naamval (morfologie)
natuurlijk altijd aanwezig is in het Grieks en het Latijn, gaat het eigenlijk helemaal niet over de accusatief:
het  verschijnsel  komt  ook  in  andere  naamvallen  voor.  De  uitleg  over  dat  zogenaamd  ‘morfologisch’  ver-
schijnsel ‘proleptische accusatief’ gebeurt nochtans meestal in syntactische termen: onderwerp naar voren
geschoven als voorwerp, voorwerp naar voren als voorwerp, onderwerp naar voren als onderwerp, onder-
werp naar voren als bijvoeglijke bepaling enz. Maar de functie/bedoeling van prolepsis (met zijn verschil-
lende morfologische verschijningsvormen) is evenmin syntactisch van aard. Prolepsis is lange tijd niet on-
derkend als een tekstlinguïstisch verschijnsel, omdat men enkel morfologisch of syntactisch dacht. Prolepsis
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is het verschijnsel waarbij een thematisch element (bv. het onderwerp) uit de rhematische bijzin naar voren
wordt geschoven (in een andere functie), zodat het in de zin een plaats krijgt in overeenstemming met zijn
lage graad van communicatieve dynamiek. Deze communicatieve verklaring in het thema-rhemaperspectief
is dus ook een tekstlinguïstische verklaring (Panhuis, 1984a).

1.2.5 Het gebruik van het Latijnse perfectum en imperfectum kan niet op het zinsniveau worden verklaard.
Men moet de tekst in zijn geheel nemen om te kunnen zien dat het perfectum (en historisch presens) de rug-
gengraat van het verhaal in het verleden vormt, terwijl het imperfectum voor beschrijvende achtergrond-
informatie bij die verhaallijn wordt gebruikt (Panhuis, 1998, par. 213, 218). Deze tekstlinguïstische uitleg be-
hoort meteen in het eerste jaar bij onderricht van het perfectum en imperfectum te worden gegeven.

1.2.6 Omdat men voor het gebruik van het passief op het zinsniveau geen verklaring kon geven, is het pas-
sief zelfs al eens een ‘luxe in de taal’ genoemd. Nochtans heeft het passief (al dan niet gekoppeld aan de
afwezigheid van het handelend voorwerp) wel een functie op het tekstniveau, omdat het in een verhalende
tekst een verschuiving van de handeling en zijn protagonisten (topic shift) aangeeft (Panhuis, 1984c).

1.2.7 Een laatste voorbeeld van niveaus in de taal ligt op een nog hoger niveau. De grote profetie van Jupi-
ter tot Venus (Vergilius, Aeneis I, 157-296) kan niet enkel worden gezien en begrepen als een spraakhande-
ling (speech act) tussen een god en een godin over het lot van haar zoon Aeneas in het kader van Aeneas’ lot-
gevallen. De tekst komt pas tot zijn recht als hij wordt verklaard in het kader van de spraakhandeling (speech
act) tussen de schrijver Vergilius en zijn Romeinse lezers in de (niet-talige) context van de regering van Au-
gustus in de 1ste eeuw v.C. in de code van het epos. Dat model van Roman Jakobson (1960, blz. 353) behoort
deel uit te maken van onze taalbeschouwingen in de hogere graad (Panhuis, 1998, blz. 375).

1.3 Synthese: subsystemen in de taal

1.3.1 Eén groot domein van de taal, de woordenschat, laat ik nu buiten beschouwing.

1.3.2 Eén hiërarchisch systeem is de fonologie: dat gaat van klankelementen (klinkers, tweeklanken en me-
deklinkers) naar lettergrepen, naar woorden, naar ademgroepen, naar prosodische zinnen (bv. retorische pe-
riode), naar nog grotere gehelen zoals gedichten en liederen.

1.3.3 Het andere grote hiërarchische systeem is dan het grammaticale in de strikte betekenis:

a  MORFOLOGIE: studie van morfemen (de kleinste eenheden) en de woorden.
b  SYNTAXIS: de woorden en de woordgroepen en hun samenhang in de zin.
c  SEMANTIEK VAN DE ZIN: studie van de betekenisrelaties tussen constituenten en de kern waarbij ze horen

(zowel  in  de  zin  als  in  zinsdelen).  Er  is  een  nauw  verband  tussen  semantische  relaties  en  syntactische
functies, maar ze vallen niet samen.

d  TEKSTLINGUÏSTIEK (ook discourse studies genaamd) bestudeert fenomenen, eenheden, teksttypes en genres
op een hoger  niveau,  zoals  de paragraaf,  het  hoofdstuk,  de toespraak,  de uitwisselingen,  de dialoog ...
Dit hogere niveau bepaalt het lagere, omdat het natuurlijk een beroep doet op syntactisch-semantische,
morfologische en fonologische middelen. Verder wordt het nu wat minder duidelijk, omdat er de twee
volgende subsystemen als onderdeel van de tekstlinguïstiek kunnen worden beschouwd:

 • de RETORICA bestudeert de kunst van goed spreken en schrijven (niet enkel redevoeringen);
• de PRAGMATIEK bestudeert  aspecten  van  de  spraakhandeling  (speech act): wie zegt wat wanneer en

waarom en hoe tot wie?
e De STILISTIEK brengt ons eigenlijk al buiten het systeem van de spraakkunst of de eerder genoemde sub-

systemen van de taal, omdat de stilistiek niet zozeer over taal, maar eerder over spraak gaat. Dit is de al
sinds De Saussure bekende tegenstelling tussen langue en parole, of in het Engels tussen language en speech.
De stilistiek bestudeert het creatieve gebruik van de diverse systemen van de taal door de individuele
spreker of schrijver.

1.4 Kunnen de leerlingen dit aan?

1.4.1 De three level approach gebruikte ik regelmatig bij zinsontleding in het tweede en derde jaar om te ver-
mijden dat de leerlingen slordig zouden omgaan met technische termen. Per slot van rekening gaat het voor-
al in de syntaxis om een zeer beperkt aantal termen:
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a Op het zinsniveau zijn er: gezegde, onderwerp, voorwerp (voorwerp, lijdend voorwerp, meewerkend
voorwerp, voorzetselvoorwerp), bepaling van gesteldheid, bijwoordelijke bepaling/bijzin.

b Daarnaast zijn er nog enkele syntactische functies op een lager niveau (kern, bijvoeglijke bepaling/bijzin,
bijstelling).

c Op een hoger niveau zijn er de aanspreking (Panhuis, 1985), uitroep en zinsbepaling (Panhuis, 1998, par.
378-381).

Moeilijke termen als ‘semantisch’ hoeven uiteraard niet te worden gebruikt (zeker niet in het tweede jaar),
maar wel: functie, rol en vorm. Een dergelijke zinsanalyse wordt gedetailleerd uitgelegd in Panhuis (1998,
hfst. 10).

1.4.2 De thema-rhemastructuur gaf ik altijd in het begin van het vierde jaar na de lectuur en op basis van
Sallustius, Catilina 5. Er staat een lesvoorbereiding met een kant-en-klare synthese voor de leerlingen in Kleio
(Panhuis, 1995). Daarna, in het vierde, vijfde en zesde jaar, vroeg ik regelmatig naar de reden van de plaat-
sing van sommige zinsdelen, soms in combinatie met hyperbata. Een term als ‘gespreksonderwerp’ of ‘the-
ma’ kan de leerkracht in het tweede en derde jaar gerust af en toe losjes gebruiken bij uitleg over Atuatuci en
Caesari in zinnen als (2) en (3). Dan is meteen het onderscheid met de syntactische functie ‘onderwerp’ ge-
maakt en kennen ze dat onderscheid zonder dat ze het moeten leren. Dat komt dan mooi van pas in het vier-
de jaar.

1.4.3 De spraakhandeling (speech act) gaf ik altijd in het vijfde jaar naar aanleiding van de hoger vermelde
tekst van de Aeneis. De leerlingen zijn dan blij dat ze eens iets anders krijgen dan formele naamvallen en
syntaxis.

2 ‘Valentie’ of ‘waardigheid’ van het gezegde

Het gezegde is de kern van de zin waarmee de andere zinsdelen semantisch en syntactisch verbonden zijn
(vgl. A.N.S., 1997, blz. 1119). Het gezegde bepaalt hoeveel en welke verplichte zinsdelen er verwacht wor-
den;  de  overige  zinsdelen  zijn,  structureel  gezien,  facultatief.  De  valentie  kan  gaan  van  nul  tot  drie.  Dit
inzicht is in verscheidene taalkundige strekkingen ontwikkeld en nu algemeen aanvaard en gangbaar. Voor
een korte samenvatting, zie Panhuis (1999, blz. 76-78, 81-82).

De tweedeling van de zin in onderwerp en gezegde (sinds de Griekse Oudheid tot de Franse filosofische
grammatica’s van Port-Royal) is lang een obstakel geweest voor de ontdekking van andere functies in de zin
(Ducrot & Todorov, 1979, blz. 210). Dit kwam omdat onderwerp tevens werd opgevat als thema (‘gespreks-
onderwerp’ of ‘psychologisch onderwerp’) en gezegde als rhema (‘psychologisch gezegde’). In deze opvat-
ting vallen de communicatieve structuur en de syntactische structuur ten onrechte samen.

Het semantisch-syntactisch inzicht in het gezegde als kern met een bepaald aantal verplichte argumenten
heeft belangrijke gevolgen voor het leesonderricht van het Latijn, zelfs zonder dat de term ‘valentie’ wordt
gebruikt. Zodra de leerlingen weten dat er bij sommige gezegden tot maximum drie verplichte zinsdelen
kunnen worden verwacht, kunnen ze daarover ook regelmatig oefeningen maken, zoals:

 (4) Welke werkwoorden kun je verwachten als je eerst al de onderstaande substantieven hebt gelezen?
Omcirkel de mogelijke goede werkwoorden en verklaar waarom je die wel en de andere niet omcirkelt.
– Lupus agnum ... (cadit/videt/necat/currit/decedit).

 – Latinus Aeneae hospitium ... (vidit/cucurrit/dedit/nominavit/praebuit).

 (5) Als je de onderstaande woorden of woordgroepen hebt gelezen, verwacht je dan geen, één of twee bij-
komende verplichte zinsdelen? Onderstreep: ‘GEEN’, ‘JA 1’ of ‘JA 2’. Vermeld daarna de functie van de
eventueel ontbrekende zinsdelen.

 – Rapuerunt ...        GEEN / JA 1 / JA 2  nl. ....................
 – Multi homines concurrerunt ...   GEEN / JA 1 / JA 2  nl. ....................
 – Ibi Romulus posuit ...      GEEN / JA 1 / JA 2  nl. ....................
 – Iuppiter ranis dat ...      GEEN / JA 1 / JA 2  nl. ....................

Dankzij dit soort expliciete oefeningen zullen de leerlingen meer verwachtend gaan lezen. Ze zullen dan zo-
wel ‘bottom up’ als ‘top down’ gaan lezen. Verwachtend betekent dus: niet eerst naar het gezegde zoeken
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(met tot gevolg het verlies van elk esthetisch genot), ook niet simpelweg groep na groep afzonderlijk herken-
nen (en dan weer vergeten), maar op grond van de reeds gelezen groepen hypothesen maken en op een dy-
namische wijze uitzien naar de vervollediging van de gedachte/zin. Ze zullen het gewoon worden om bij de
lectuur steeds een verwachtingspatroon op te bouwen zodra ze de eerste zinsdelen hebben ontmoet en daar-
door gaan uitkijken naar wat er nog ontbreekt.

3 De term ‘functionele grammatica’

‘Functioneel’ is natuurlijk een prachtig woord, en met reden. Veel dingen in de wereld zijn functioneel: stoe-
len, gebouwen, snavels van vogels, persoonsuitgangen van een werkwoord, een telefoongids, ons hart, func-
ties in de zin, de bladeren van een boom, de functionele leesmethode enz. Disfunctionele dingen verdwijnen
trouwens vaak. (Helaas blijven sommige hardnekkig bestaan, van slechte leesmethoden tot oorlog.) Het
woord ‘functioneel’ is zo zinvol dat het te pas en te onpas kan worden gebruikt. Ook de theorie die model
stond voor mijn eigen onderzoek, heet functional sentence perspective (Firbas, 1971). Omdat de term ‘functio-
neel’ zo overladen is en tegelijk niet nauwkeurig genoeg, heb ik hem vervangen door ‘het communicatieve
perspectief in de zin’ (Panhuis, 1982). Simon Dik (1978) heeft een ‘functionele grammatica’ geschreven. Ik
stel voor om een term als ‘functioneel’ nu niet meer te gebruiken. Wie zou er nu een disfunctionele gram-
matica willen schrijven of een disfunctionele leesmethode willen ontwerpen? Laten we een verantwoorde
spraakkunst schrijven en een verantwoorde leesmethode uitbouwen.

4 De term ‘leesgrammatica’

Deze wat moeilijke term begint sinds kort de ronde te doen en stond ook in de uitnodiging voor de studie-
dag. Een grammatica is een systematische beschrijving van een taal (uiteraard volgens de beste beschikbare
wetenschappelijke inzichten). Als systematische beschrijving van een taal is een grammatica in mijn ogen
dus altijd een naslagwerk, een referentiewerk bij de studie van en de reflectie over een taal, en zeker geen di-
dactisch verantwoorde leermethode voor secundair onderwijs of beginners. Een grammatica is geen boek
waarmee men een taal kan leren gebruiken.

Sommige oude en verouderde Vlaamse handboeken en sommige niet zo oude buitenlandse handboeken La-
tijn (bv. Caratti 1985, Carrera 1998) nemen systematisch de grammatica door van de a-verbuiging tot de sa-
mengestelde zin en geven bij elk hoofdstukje vocabularium, oefeningen en een tekstje, maar die boeken zijn
didactisch-pedagogisch gezien niet meer verantwoord. Anderzijds zijn het ook geen echte grammatica’s,
omdat ze tegelijk leerboek zijn.

Men kan natuurlijk de vraag stellen wat een grammatica voor het secundair onderwijs wel en niet moet op-
nemen. Details die de leerling in staat moeten stellen zelf Latijn de schrijven, worden al een poos niet meer
opgenomen.

Een andere vraag is welke didactisch verantwoorde bijkomende uitleg er in een grammatica mag voor-
komen.
• Een recapitulerende tabel van bv. alle betekenissen van de voegwoorden ut of cum lijkt mij wetenschap-

pelijk niet verkeerd en didactisch wel nuttig. Daarmee is hopelijk de theoretische kennis van de leerlin-
gen wel steviger geworden, maar daarmee gaan de leerlingen niet noodzakelijk beter lezen.

• Iets anders is of een grammaticaboek voor typisch Latijnse constructies vertaalsuggesties voor het Neder-
lands moet geven (zoals in Panhuis, 1998). Dat is niet nodig voor de beschrijving van de Latijnse taal of
het begrip van de Latijnse tekst, maar wel nuttig voor de vertaling. Maar een grammatica hoeft mijns
inziens zeker niet systematisch aan de studie van structurele contrasten tussen de doeltaal en de moeder-
taal te doen, zoals dat wel gebeurt in een handboek voor een tolkenschool.

Voorlopig zou ik in principe zeggen dat een grammatica een grammatica moet zijn en dat Latijn leren lezen
gebaseerd moet zijn op een pedagogisch-didactisch verantwoorde leer- en leesmethode.
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Imago animi sermo est (Seneca, De moribus 72)

Chris Van Woensel

Inleiding

Als leerkracht wordt men in de dagelijkse lespraktijk met een myriade van problemen geconfronteerd. Wel-
ke leerstof  breng ik  over?  Met  welk doel?  Hoe breng ik  die  over?  Hoe controleer  ik  of  alles  bij  iedereen is
aangekomen. Indien dat niet het geval is, wat doe ik daar dan aan? Is het de leerstof, de aanpak of de be-
stemmeling waarmee er iets verkeerd loopt? En als er iets misloopt, wat kan ik daaraan veranderen? Is het
veranderbaar? Op basis waarvan kies ik mijn strategie?

Al deze vragen zijn steeds op de achtergrond aanwezig. Niet alle vragen kunnen met evenveel vrijheid
beantwoord worden. De keuze van de leerstof wordt bijvoorbeeld sterk gestuurd door de leerplannen. Maar
wat men dan met die leerstof wil bereiken, daar heeft men toch wel wat speelruimte. En dit gaat een stuk
verder dan de doelstelling ‘Ik wil bereiken dat de leerlingen deze tekst van die auteur begrijpen, kunnen ver-
talen, kunnen expliciteren.’ Dit gaat toch wel veel verder dan ‘Ik wil dat dit stukje leerstof een nuttige bouw-
steen is voor de kennis van het Latijn, de antieke wereld, het nachleben ...’ Naar mijn gevoel zijn dit eerder
technische kwesties. Toegegeven dat deze op zich al zeer tijdrovend en arbeids- en denkintensitief zijn. Het
grootste deel van de probleemoplossende vaardigheden van leerkrachten gaat dan ook naar deze aandachts-
punten.

Elk vak worstelt met deze vragen en zoekt naar antwoorden. Centraal daarin is toch wel de bestemmeling
van dat alles: de leerling. En deze leerling is soms de grote onbekende. Voor ons in de klas zit een mens, nog
niet ‘volwassen’, maar met alles wat mensen eigen is. Hoe leert die mens? Waarom leert hij? Wil hij iets
leren? Wat gaat hij later met het geleerde aanvangen? Bevordert het zijn ontwikkeling? Is het überhaupt mijn
bedoeling zijn ontwikkeling te bevorderen? In welke zin? In welke richting? Zal hem dat van nut zijn? Die
groep mensen die voor ons zit, hebben zij op deze punten gemeenschappelijke eigenschappen, opvattingen,
kenmerken?

Bij deze vragen aangekomen zitten we op een domein dat heel wat uitgebreider is dan vakdidactiek of zelfs
algemene didactiek. Hier aangekomen bereiken we ook een domein dat voor oude talen een pijnpunt aan
het worden is. Daar waar andere vakken vrij gemakkelijk hun maatschappelijke waarde kunnen aantonen,
of dat zelfs niet hoeven te doen omdat het vanzelfsprekend is, moeten oude talen daarenboven nog bewijzen
dat ze enige maatschappelijke waarde hebben. Intensief talen leren die al een paar honderd jaar niet meer
worden gesproken, blijft niet vanzelfsprekend. Zich zuiver en alleen met persoonlijke verrijking bezighou-
den kan alleen de elite in deze maatschappij. De anderen hebben voldoende kennis en vaardigheden nodig
om zich in de samenleving en het leven waar te maken, o.a. door een beroepsbezigheid te vinden die ze zelf
moeten veroveren en niet op een dienblaadje aangeboden krijgen.

De traditionele argumenten, die iedere classicus wel kent, verliezen hun overtuigingskracht, precies omdat
ze traditioneel zijn. We leven namelijk in een samenleving waarin kennis een wetenschappelijke ondergrond
heeft. Nu kan men wijzen op de grenzen die ook de wetenschap heeft, maar zou u willen terugkeren naar
vroegere tijden, waarin kennis gegrondvest en gebruikt werd op niet-wetenschappelijke basis? Ik niet. Ik
neem er de grenzen én vergissingen van de wetenschap graag bij. Onze traditionele argumenten om veel les-
uren aan het leren van dode talen te besteden, zijn helaas niet wetenschappelijk onderbouwd. En het ziet er
op dit moment naar uit dat er weinig kans is dat dit ooit zal gebeuren.

Onderwijsresearch is complex en dus duur. Omwille van de complexiteit van het onderzoeksthema krijgt
men niet eens eenduidige resultaten of antwoorden. En dan spreken we nog niet over de interpretatie van de
onderzoeksresultaten, die dikwijls waardegebonden zijn. Bovendien krijgen onderwijs en de wetenschappen
die ermee verbonden zijn, alleen fondsen toegewezen als men daar enig economisch nut in ziet. Dat beperkt
niet alleen de aanwezige fondsen, maar stuurt ook sterk de thema’s die in wetenschappelijk onderzoek on-
derzocht worden. Dit zijn geen gunstige vooruitzichten. Hoe nuttig het wetenschappelijk werk binnen de af-
delingen Latijn en Grieks van de universiteiten ook is voor het vakgebied zelf, daarbuiten brengt het weinig
aarde aan de dijk. En het is buiten dat gebied dat leerkrachten werkzaam zijn. Zij worden direct of indirect
door leerlingen,  ouders,  collega’s  –  in  één woord:  door  de hele  samenleving binnen en buiten de school  –
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geconfronteerd met vragen van zin en onzin en kunnen daarop geen antwoord geven dat beantwoordt aan
de hedendaagse eisen.

Op zoek naar een antwoord voor een vrij technisch probleem kwam er op een gegeven moment een oplos-
sing naar boven die verder reikte dan het gestelde probleem. Geconfronteerd met het feit dat mijn leerlingen
in slaap dommelden tijdens de lessen over en het lezen van Romeinse juridische teksten, dook tijdens de
zoektocht naar een oplossing daarvoor de theorie op van Lev Vygotsky. Surfend op het internet (een waar
venster op de wereld vanuit de avondlijke huiskamer, als alle bibliotheken dicht zijn) om een goede didacti-
sche aanpak te vinden, bleek een van zijn theorie afgeleid concept het bruikbaarst. Dat zette mij ertoe aan
zijn ideeën nader te leren kennen.

De ideeën, onderzoeken en theorieën van elke wetenschapper worden best in hun context geplaatst. Van-
daar dat biografische gegevens niet mogen ontbreken.

Lev Vygotsky: de mens

Lev Vygotsky werd geboren in Orsha, een stad in de buurt van
Minsk in Rusland, in 1896. Hij studeerde rechten aan de univer-
siteit van Moskou en filosofie, psychologie en literatuur aan de
Shanyavaskii Volksuniversiteit. Aan een medische school volg-
de hij neurofysiologische studies. Van 1917 tot 1924 gaf hij les in
de lerarenopleiding. Hij installeerde ondertussen zijn eigen psy-
chologisch laboratorium en publiceerde verschillende artikelen.

Het Instituut voor Experimentele Psychologie in Moskou nam
hem in dienst. Hij gaf lezingen, deed klinisch werk, organiseer-
de onderzoek en begon aan medische studies. Hij was mede-
stichter en eerste directeur van het Instituut voor Defectologie
in Moskou. Naast de publicatie van zijn artikelen en boeken
zorgde hij ook voor de organisatie van psycho-medische confe-
renties. Hij stierf in juni 1934 aan tuberculose.

Voor  een  goed  begrip  van  de  theorieën  van  Vygotsky  is  het
noodzakelijk aandacht te hebben voor de cultuur en de tijd
waarbinnen ze ontwikkeld zijn, namelijk de periode van de Russische Revolutie en het marxisme. Dat heeft
een grote invloed gehad op de filosofische concepten die aan de grondslag liggen van zijn mens- en wereld-
beeld en dus op de manier waarop hij zijn psychologie en leertheorie heeft vormgegeven. Bovendien werd
hij op een bepaald moment door de Russische overheid te ‘burgerlijk’ bevonden en werden zijn teksten in de
communistische ban gedaan.

De beschikbaarheid van de teksten van Vygotsky is een probleem. Een deel van zijn werk werd gedurende
de stalinistische periode verboden omdat het te ‘burgerlijk’ zou zijn. Dat heeft voor een grote vertraging in
de verspreiding ervan gezorgd. Bovendien zijn alle teksten in het Russisch geschreven en niet allemaal
vertaald. Daardoor is een deel van zijn werk in het Westen niet beschikbaar. De teksten die wel vertaald zijn,
vertonen dubbelzinnigheden en onduidelijkheden, omdat er vertaalproblemen zijn. Die zijn niet alleen te
wijten aan vertaaltechnische zaken zoals de meerdere betekenissen van een woord, maar culturele verschil-
len zorgen ook voor interpretatieproblemen.

Vygotsky is vrij jong gestorven en heeft dus de gelegenheid niet gehad zijn ideeën zelf verder uit te werken.
Andere Russische onderzoekers zoals Leontev, Galparin en Davydov hebben verder gewerkt met zijn con-
cept met ieder hun eigen visie en inbreng. Of Vygotsky akkoord gegaan zou zijn met de richting die zij uit-
gingen, kan uiteraard niet worden nagegaan.

De sociohistorische theorie van Vygotsky heeft zich sterk beziggehouden met laagpresteerders, dus proble-
men in de klas betreffende instructie. Er is een nauwe band tussen zijn leertheorie en onderwijsbeleid in het
Rusland van zijn tijd, omdat hij daarbij steeds nauw betrokken is geweest.
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Lev Vygotsky: de filosoof

De manier waarop men bepaalde vragen beantwoordt, de oplossingen die men kiest voor goed onderwijs,
zijn waardebepaald. Waarden en normen die leven in de maatschappij, persoonlijke overtuigingen en le-
vensbeschouwing beïnvloeden de keuzes die men maakt. Daarom is het belangrijk steeds even te blijven stil-
staan bij het mensbeeld van de wetenschapper wiens ideeën en concepten men beter wil begrijpen. Een aan-
zet daartoe is al de tijd waarin de persoon in kwestie leefde, de samenleving waarvan hij deel uitmaakte en
de studies die hij deed.

Sommigen expliciteren zeer duidelijk de filosofische en/of levensbeschouwelijke overtuigingen van waaruit
zij vertrekken, bij anderen moet men het uit hun werk puren. Nogmaals komt hier een knelpunt naar boven
waarmee classici zeer vertrouwd zijn: vertalen is interpreteren. En de vertaler geeft een kleur mee aan de
gedachten die hij vertaalt.

De basis van Vygotsky’s theorie is de filosofie van Hegel, meer bepaald diens opvattingen over dialectische
verandering: these – antithese – synthese, waarbij synthese een kwalitatief nieuw fenomeen is en de elemen-
ten van these en antithese combineert. Dit noemt men dialectisch materialisme: de these wordt ontkend door
zijn tegengestelde, de antithese, en de oplossing die voortkomt uit hun interactie, is een kwalitatief nieuw
fenomeen.

De filosofie van Hegel werd verder uitgewerkt in het marxisme. Mensen creëren werelden die verschillen
van de natuurlijke wereld. Arbeid is een sociaal proces waardoor mensen de wereld waarnemen als onaf-
hankelijke objecten en handelende subjecten (Hegel). De tools of gereedschappen die gemaakt worden in dit
werkproces, leiden tot specifieke productiesystemen en sociale organisaties. De uitvinding van tools door de
voorlopers van de mens leidde tot het ontstaan van de menselijke soort, omdat het aanleiding gaf tot werk,
de noodzaak van samenwerking en het gebruik van taal. Door het gebruik van tools veranderen mensen de
natuur en zichzelf. En de specifieke sociale organisaties, die ontstaan zijn door het gebruik van tools, deter-
mineren het menselijke mentale leven en functioneren. Cognitieve ontwikkeling is gegrondvest en wortelt in
sociale interactie en sociale ervaring.

Lev Vygotsky: de psycholoog

Binnen de psychologie kan men Vygotsky situeren bij de ontwikkelingstheorieën, die de nadruk leggen op
interactie. Aan de ene kant staat Piagets cognitieve ontwikkelingstheorie, die vooral focust op de interne
mentale processen en de ontwikkeling van het logisch denken, gerelateerd aan het biologisch rijpingsproces.
Aan de andere kant is er Vygotsky, wiens aandacht vooral gaat naar de interactie tussen omgeving en indivi-
du, waardoor cultuur en geschiedenis een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de mens. Geen van
beiden hebben hun psychologische principes omgezet in instructieprincipes. Die worden indirect afgeleid
uit hun werk. Zo heeft bijvoorbeeld Vygotsky nooit scaffolding gepropageerd, hoewel dit begrip steeds met
zijn theorie wordt verbonden.

Cognitieve ontwikkeling is een complex dialectisch proces, gekenmerkt door een onevenredige ontwikkeling
van bepaalde cognitieve functies, metamorfosen of kwalitatieve transformaties van sommige vormen in an-
dere. Specifiek worden primitieve of natuurlijke cognitieve functies omgevormd in hogere cognitieve func-
ties zoals categorische perceptie, logisch geheugen, conceptueel denken (verbaal en mathematisch) en be-
wuste zelf gereguleerde aandacht. Omdat ontwikkeling een dynamisch interactief proces is, heeft de omge-
ving waarin het kind zich ontwikkelt, groot belang. Die omgeving is uiteraard niet alleen het gezin waarin
het kind opgroeit, maar ook de cultuur van de samenleving waarin het gezin thuishoort.

Gezien het belang dat Vygotsky hecht aan cultuur, is zijn theorie verwant met sociale psychologie, waarvan
Wilhelm Wundt als grondvester wordt beschouwd. De vaststelling dat cultuur een elementaire factor is in
de ontwikkeling van hogere psychologische functies bij het individu, werd opgenomen door Vygotsky.

In tegenstelling tot de behavioristen verkiest Vygotsky het bestuderen van de mens, meer bepaald de mense-
lijke intelligentie. Een aantal biologische primitieve cognitieve functies heeft de mens dan wel gemeen met
de dieren, maar de menselijke soort overstijgt deze biologische basis. Dat gebeurt omwille van of dankzij
culturele en historische factoren. Primitieve cognitieve functies worden zo omgezet in complexe cognitieve
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systemen, die bij een kind tot ontwikkeling komen door het leren van de tekens en symbolen van de cultuur
en interactie met soortgenoten. Vanuit deze redenering kan men de intensieve zoektocht naar dieren, die
met gereedschap kunnen werken, begrijpen. Er zijn twee soorten gereedschappen: de technologische, die de
externe omgeving veranderen, en de psychologische, zoals taal en wiskundige systemen, die de geest en het
denken van de zich ontwikkelende mens veranderen. In de overgang van biologie naar cultuur staat de uit-
vinding van het gereedschap centraal.

Volgens Vygotsky heeft menselijke intelligentie drie belangrijke kenmerken:

• geërfde ervaring (inherited experience): mensen kunnen leren over ontdekkingen, uitvindingen en ideeën
van grote denkers en wetenschappers uit het verleden;

• sociale ervaring (social experience): mensen kunnen kennis ontwikkelen over plaatsen en gebeurtenissen
die ze niet persoonlijk hebben ervaren door middel van ervaringen van anderen;

• herhaalde ervaring (repeated experience): mensen passen de omgeving aan zichzelf aan, eerder dan zichzelf
aan de omgeving; dat doen ze door eerst mentale modellen in hun hoofd op te bouwen.

Lev Vygotsky en onderwijs

De tekens en symbolen die ontwikkeld worden door een bepaalde cultuur en de interactie van een kind bij
het leren van deze tekens en symbolen, zijn essentieel in de ontwikkeling van hogere mentale functies. Hier
vinden we het dialectische proces terug als uitgangspunt.

Wat is dan cultuur? De signalen en symbolen die een cultuur gebruikt, beïnvloeden de ontwikkeling van de
denkprocessen bij kinderen. De tekens en symbolen leren gebruiken om het denken te dirigeren en te regule-
ren is een proces van lange duur en veranderlijk. Deze tekens en symbolen worden in de loop van de ge-
schiedenis verder ontwikkeld en worden van generatie op generatie doorgegeven.

Verder zijn de instructieprincipes gebaseerd op principes van psychologische ontwikkeling, zoals men in de
onderstaande tabel kan lezen.

Principes van psychologische ontwikkeling Instructieprincipes

BASISPRINCIPES

1 De aard van de menselijke intelligentie: mensen
gaan voorbij hun biologische erfenis, overstij-
gen deze.

2 Biologische en cultuurhistorische ontwikke-
lingslijnen.

3 De aard van psychologische processen.
4 De experimentele – genetische ontwikkelings-

methode.

BASISPRINCIPES

1 De rol van cultuur: de structuur van het sociaal
functioneren determineert de structuur van het
individueel psychologisch functioneren. Het
gevolg is dat basisstructuren van perceptie,
representatie en zelfbewustzijn waarschijnlijk
verschillen doorheen verschillende historische
condities.

2 De relatie tussen instructie en ontwikkeling:
instructie zou ontwikkeling moeten voorafgaan
en op die manier een grote invloed moeten uit-
oefenen op de ontwikkeling.

COMPONENTEN VAN COGNITIEVE ONTWIKKELING

1 De twee takken van culturele cognitieve ont-
wikkeling.

2 De algemene wet van genetische ontwikkeling.
3 Toepassingen.
4 Het proces van significatie.
5 De rol van hulpstimuli.
6 De ontwikkeling van spraak.
7 De ontwikkeling bij kinderen met een handi-

cap.

COMPONENTEN VAN INSTRUCTIE

1 Het implementeren van de wet van genetische
ontwikkeling.  De  overgang  van  interactie  met
anderen naar onafhankelijk handelen gaat niet
automatisch. Er zijn vijf belangrijke componen-
ten of stappen: de cognitieve gereedheid van
het kind, de bereidheid van de volwassene de
verantwoordelijkheid uit handen te geven, het
gebruik van ‘reflexief assessment’ door  de  vol-
wassene, de duidelijkheid van de aanwijzingen
van de volwassene en de constructie van een
gezamenlijke taakdefinitie.
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8 Samenvatting. 2 Het proces van significatie: handelt over de
structuren die men moet opbouwen om contro-
le te krijgen over het symboolsysteem. Kinde-
ren kunnen via schooltaken geholpen worden
bij de verschuiving van externe tekens naar
inner speech.

DE AARD VAN COMPLEX DENKEN

1 Kenmerken van hogere mentale functies.
2 De zone van naaste ontwikkeling.
3 Samenvatting.

HET ONTWERPEN VAN INSTRUCTIE OM COMPLEXE
COGNITIEVE FUNCTIES TE ONTWIKKELEN

1 De fundamentele psychologische functies bij
het ontwerpen van instructie zijn de volgende:
aandacht voor de ontwikkeling van de bewuste
aandacht van het kind en de ontwikkeling van
de controle over zijn mentale activiteiten.

2 Het schrijven aanleren is belangrijk voor deze
twee fundamentele vaardigheden. Geluiden
moeten immers omgezet worden in symbolen,
een tekst is dikwijls niet tot een concrete per-
soon gericht, en de compacte inner speech moet
uitgebreid worden tot een begrijpelijke bood-
schap. Lezen en schrijven zouden aangeleerd
moeten worden in functie van doelstellingen
die belangrijk zijn voor het kind.

3  De  rol  van  vakgebonden  concepten  (subject
matter concepts) is ook belangrijk. Vakgebonden
concepten staan immers ver van het object of de
gebeurtenis waarover ze handelen. Een concept
vormt ook een samenhangend systeem. Daar-
om bevorderen vakgebonden concepten de ont-
wikkeling van processen van abstractie en ge-
neralisering.

4 De rol van peers, leerkrachten en de leerder is
nooit sterk uitgewerkt door Vygotsky. Essen-
tieel in de klas is de coöperatie tussen leer-
kracht en leerling.

In een handboek voor leerkrachten zette Vygotsky zelf zijn ideeën uiteen. Volgens zijn visie is het de taak
van de leerkracht de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling te stimuleren op cognitief, sociaal, mo-
reel, esthetisch en motivationeel gebied. Goed onderwijs is onderwijs dat op de ontwikkeling van het kind of
de jongere vooruitloopt. Door een zone van naaste ontwikkeling te creëren en te zorgen voor verrijking van
de activiteiten in een klas is dat mogelijk.

De taak van de school is de leerling kritisch te laten deelnemen aan de reflectie op kennis en kennisproduc-
tie. De school leert dus de leerling denken door leeractiviteiten te organiseren die op wetenschappelijk den-
ken gebaseerd zijn.

Belangrijke instructieprincipes volgens Vygotsky

Bij het ontwerpen van instructie om complexe cognitieve functies te ontwikkelen is het van belang funda-
mentele psychologische principes aan te spreken, dit om het bewust worden en de beheersing van mentale
activiteiten te stimuleren. Zo is het aanleren van schrijven een belangrijke stap voorwaarts, omdat men zich
losmaakt van zintuiglijke waarneming. De geschreven boodschap is dikwijls niet tot een concrete persoon
gericht en de inner speech wordt uitgebreid tot een verstaanbare boodschap voor anderen.

Ook vakgebonden en/of wetenschappelijke concepten zijn essentieel voor de ontwikkeling van complexe
cognitieve functies.  Men wordt  zich dan immers  volgens Vygotsky bewust  van processen van abstraheren
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en generaliseren, die men niet kan rangschikken onder leren door ervaring, en men leert denken in concep-
ten. Bij dit alles is de rol van peers en leerkrachten essentieel, want leren is een sociaal proces.

Belangrijke aandachtspunten zijn verder de invulling van de zone van naaste ontwikkeling, het leggen van
relaties in interne intellectuele processen en relevantie van vakken betreffende mentale ontwikkeling.

Vygotsky zelf heeft zijn concepten niet geconcretiseerd, maar anderen hebben zijn theorieën verder uitge-
werkt tot didactische modellen. We beperken ons tot één ervan: scaffolding. Een volwassene helpt/assisteert
een student om een taak/activiteit uit te voeren. Daarbij zijn er zes niveaus van assistentie:

1 geen assistentie
2 algemene verbale hulp
3 specifieke verbale hulp
4 materialen suggereren
5 materialen kiezen en aanreiken
6 demonstratie

Er zijn vijf sleutels voor effectieve scaffolding:

1 zelf de inhoud/activiteit beheersen
2 aanpassen aan de kennis van de student
3 structureren van de aanpak
4 samenwerking student – leraar
5 internalisering door assistentie af te bouwen

Er zijn zeven manieren om te assisteren:

1 modelleren
2 feedback
3 bevragen
4 belonen/straffen
5 instructie
6 cognitieve structurering
7 structureren van de taak

Na Lev Vygotsky

Leontev past  het  concept  van Vygotsky in  die  mate  aan dat  voor  hem interactie  niet  meer  gelijk  staat  aan
communicatie en taalgebruik, maar aan activiteit. De basiscomponent van menselijk gedrag is volgens hem
een handeling. Deze handeling wordt gesteld aan materiële, culturele of mentale objecten. Een handeling is
daarbij een specifieke manier van omgaan met objecten, steeds met de bedoeling ze te veranderen. De han-
deling wordt gemedieerd door culturele hulpmiddelen, die een hoeveelheid culturele ervaring bevatten.

Galparin en Davydov hebben het activiteitsconcept uitgewerkt tot een didactische theorie, die via Van Par-
reren ook in Nederland zijn invloed heeft. Volgens Galparin is extern handelen niet sociaal handelen, maar
materieel handelen. Het interioriseringsproces moet volgens hem steeds beginnen met een materiële hande-
ling, die stapsgewijs wordt getransformeerd naar een verbale en later naar een mentale vorm. Deze uitge-
voerde materiële handeling is de basis van het onderwijsleerproces. De voorwaarden waarover de leerling
moet beschikken om de handeling goed uit te voeren, noemt Galparin ‘oriënteringsbasis’. Davydov neemt
wetenschappelijke modellen als uitgangspunt om de kwaliteit van de oriënteringsbasis te verhogen. Hij gaat
van het principe uit dat de leerling de wereld leert begrijpen vanuit de theoretische zienswijzen die binnen
de wetenschap ontwikkeld zijn.

Bachtin legt dan weer binnen de taalkundige semiotiek de nadruk op het feit dat ook wetenschap een sociale
constructie is. Zijn aandacht gaat naar de complexe samenhang tussen de manier waarop we de wereld
begrijpen en de manier waarop we erover spreken. Ook de wijze waarop men nieuwe kennis en ervaringen
ontwikkelt, hangt daarmee samen.
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Toepassing Latijn: juridische teksten

De bevindingen van Lev Vygotsky in zijn onderzoek naar de relatie tussen de ontwikkeling van taal en den-
ken en de sociale en culturele omgeving zijn hier toepasbaar. Volgens hem ontwikkelen taal en denken zich
in het begin min of meer afzonderlijk. Maar vanaf de leeftijd van twee jaar komt daar verandering in. Dan
gaan taal en denken elkaar beïnvloeden, waardoor beide een geleidelijke verandering ondergaan. De taal in-
terioriseert, ‘gaat naar binnen’, en wordt intellectueel. Het denken gaat via de taal verlopen om het denken te
versoepelen: ‘Language is the key mode by which we learn our cultures and through which we organize our verbal
thinking.’

We kunnen dit toepassen op het taalgebruik in de juridische teksten. De leerlingen kennen de basisbetekenis
van de Latijnse woorden, maar die basisbetekenis is afkomstig uit de literaire of dagelijkse taal. Bijvoorbeeld:
een actio is dan een handeling, een daad. Zij kunnen onmogelijk het verband leggen met het juridische be-
grip ‘procedure’.

Het adagium actori incumbit probatio (‘de eiser draagt de bewijslast’) bijvoorbeeld krijgen de leerlingen niet
zelfstandig vertaald omwille van de specifieke betekenis van het woord actor, ‘eiser’. In een literaire tekst
betekent dit woord immers doorgaans ‘de persoon die handelt’. Het feit dat er geen verhaalcontext aanwezig
is, maakt de zaak alleen maar problematischer voor de leerlingen. Maar indien een tekst vol met dergelijke
valkuilen zit, wordt begrijpend lezen een al te zware opdracht. Het komt er dus op aan eerst een kleine
juridische woordenschat op te bouwen om de kloof te verkleinen.

Het specifieke taalgebruik in gerechtelijke teksten kan beter behandeld worden in kleine hoeveelheden: niet
direct een hele tekst vol technische taal, maar een kort zinnetje met een enkele technische term en een enkele
gedachte. Eens gewend aan de manier van verwoorden kan men op basis van de bevindingen van Vygotsky
aannemen dat de leerlingen ook meer inzicht zullen hebben in het juridische denken. Dan kan men voort-
gaan en samenhangende teksten lezen.

Besluit

De ideeën van Vygotsky spreken aan om verschillende redenen. Voor een leerkracht is de lespraktijk door
de psychologische principes en terminologie heen duidelijk herkenbaar. Vooral de ‘zone van naaste ontwik-
keling’ lijkt relevant, omdat ieder van ons al ondervonden heeft in de lespraktijk dat te moeilijke opgaven
een leerling doen opgeven en te gemakkelijke opgaven zo weinig uitdagend zijn dat er geen inspanningen
geleverd worden om ze tot een goed einde te brengen.

Het geworstel met voor de leerlingen onbekend en dus onbemind juridisch taalgebruik werd dankzij Vy-
gotsky’s ideeën omgevormd tot een hanteerbare strategie met goed resultaat. Maar ook op een breder do-
mein kan Vygotsky een betekenis hebben voor oude talen. Zijn ideeën kunnen een aanzet vormen om aan te
tonen wat de waarde van oude talen kan zijn in de 21ste eeuw voor de ontwikkeling van jongeren. Een theo-
rie waar taal en cultuur zo centraal staan, kan alleen maar positief zijn voor oude talen die een en al taal en
cultuur zijn.

Cognitieve ontwikkeling hangt immers samen met de omgeving waarin het kind opgroeit. Dit idee is de
laatste jaren meer dan eens onderzocht en in onderzoeken werd aangetoond dat kleuters uit taalarme gezin-
nen met een achterstand op school aankomen die moeilijk in te lopen is als daar geen speciale aandacht aan
wordt besteed. Kinderen die in een andere (sub)cultuur en dus taalcultuur opgroeien, hebben problemen om
aan te pikken bij het ‘schoolse’ taalgebruik. Veel wijst dus in de richting van de taal als een belangrijke ont-
wikkelingsfactor op cognitief gebied. Kunnen wij classici ons een beter argument toe-eigenen dan dit?
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Tacitus, Annales I, 3
Robert Scheirs

Naar goede gewoonte eerst een korte nota vooraf: tekst en vergelijkende vertalingen gaan de bespreking
vooraf. Men vergisse zich niet: de blijvende vergelijking tussen de gebruikelijke vertaling en de daarna aan-
geboden vertaling van mijzelf, die zo letterlijk mogelijk is (woordgebruik, plaats van de woorden, ontbreken
van de werkwoorden enz.),  gebeurt  niet  omdat  ik  deze vertaling literair  mooier  zou vinden;  ik  bied ze  in
deze vorm aan omdat dan – toegegeven: ten koste van mooi Nederlands – de echte Tacitus zichtbaar wordt:
een woedende Tacitus die baalt van alle menselijke kleinheid, wiens gebalde en chaotische stijl dan echt
spreekt en wiens passionele kracht onvergetelijke indruk maakt. Ter vergelijking: de muziek van W.A. Mo-
zart (voor mij de geniaalste musicus ooit) klinkt toch het best als de uitvoering zo eerbiedig mogelijk de ge-
voelens in zijn scheppingen laat horen, volgens de aanwijzingen van de componist én met instrumenten van
zijn tijd? Welnu, dat beoog ik mutatis mutandis met mijn vertaalwijze.

1 Latijnse tekst

Ceterum Augustus subsidia dominationi Claudium Marcellum, sororis filium, admodum adulescentem, pontificatu et
curuli aedilitate, M. Agrippam, ignobilem loco, bonum militia et victoriae socium, geminatis consulatibus extulit, mox
defuncto Marcello generum sumpsit; Tiberium Neronem et Claudium Drusum privignos imperatoriis nominibus auxit,
integra etiam tum domo sua. Nam genitos Agrippa, Gaium ac Lucium, in familiam Caesarum induxerat, necdum
posita puerili praetexta principes iuventutis appellari, destinari consules specie recusantis flagrantissime cupiverat. Ut
Agrippa vita concessit, L. Caesarem euntem ad Hispanienses exercitus, Gaium remeantem Armenia et vulnere invali-
dum mors fato propera vel novercae Liviae dolus abstulit, Drusoque pridem exstincto, Nero solus e privignis erat, illuc
cuncta vergere: filius, collega imperii, consors tribuniciae potestatis adsumitur omnesque per exercitus ostentatur, non
obscuris, ut antea, matris artibus, sed palam hortatu. Nam senem Augustum devinxerat adeo uti nepotem unicum,
Agrippam Postumum, in insulam Planasiam proiecerit, rudem sane bonarum artium et robore corporis stolide ferocem,
nullius tamen flagitii compertum. At hercule Germanicum Druso ortum octo apud Rhenum legionibus imposuit ad-
scirique per adoptionem a Tiberio iussit, quamquam esset in domo Tiberii filius iuvenis, sed quo pluribus munimentis
insisteret.
Bellum ea tempestate nullum nisi adversus Germanos supererat, abolendae magis infamiae ob amissum cum Quintilio
Varo exercitum quam cupidine proferendi imperii aut dignum ob praemium. Domi res tranquillae, eadem magistra-
tuum vocabula; iuniores post Actiacam victoriam, etiam senes plerique inter bella civium nati: quotus quisque reliquus
qui rem publicam vidisset?

2 Nederlandse vertaling

2.1 R. Lenaers in Het drama van een imperium (Dessain)

Om zijn positie te verstevigen verhief Augustus de nog tamelijk jonge Marcellus, de zoon van zijn zuster, tot
pontifex maximus en aedilis curulis; M. Agrippa, die niet van adel was, maar een uitstekend generaal en die
hem zijn overwinningen had helpen behalen, verleende hij tweemaal na elkaar de eer van het consulaat, en
na  de  dood  van  Marcellus  maakte  hij  hem  tot  zijn  schoonzoon.  Tiberius  Nero  en  Claudius  Drusus,  zijn
stiefzoons, schonk hij de titel van imperator, op een ogenblik dat er in zijn huis nog niemand was gestorven.
Hij  had namelijk  ook de zoons van Agrippa,  Gaius  en Lucius,  in  het  huis  der  Caesares  opgenomen,  en in
overeenstemming met zijn vurigste wens waren ze reeds als kinderen tot princeps iuventutis uitgeroepen,
en later tot consul benoemd, hoewel hij had gedaan alsof hij daartegen was. Maar toen stierf eerst Agrippa;
dan werden Lucius en Gaius Caesar, de eerste op zijn reis naar de troepen in Spanje, de andere toen hij, nog
niet hersteld van een kwetsuur, uit Armenië terugkeerde, al te jong weggerukt, door een natuurlijke dood of
door het vergif van hun stief(groot)moeder Livia; en doordat Drusus intussen al lang overleden was, bleef
Tiberius  Nero als  enige van zijn  stiefzoons over.  Nu concentreerde zich alles  op deze:  hij  werd erkend als
zoon, als mederegent, als collega in het tribunaat en voorgesteld aan alle legerkorpsen; dat was het werk van
zijn moeder, die niet meer zoals vroeger langs omwegen manoeuvreerde, maar Augustus onverholen daar-
toe aanzette. Ze had de oude man namelijk zo in haar macht gekregen dat hij zijn enige kleinzoon, Agrippa
Postumus, naar het eiland Planasia had verbannen. Nu was die Agrippa wel een halve wilde en stompzinnig
trots op zijn geweldige spierkracht, maar toch had men hem aan geen enkel misdrijf schuldig bevonden.
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Germanicus, de zoon van Drusus, stelde hij merkwaardigerwijze aan het hoofd van de acht Rijnlegioenen,
en liet  hem door Tiberius  adopteren,  hoewel  deze nog een vrij  jonge zoon had,  maar  Augustus wilde niet
alles op één kaart zetten.
Oorlog was er in die periode nergens, behalve met de Germanen, en dan nog veeleer om de schande uit te
wissen van de ondergang van Quintilius Varus en diens leger, dan om het rijk verder uit te breiden of omdat
er echt voordeel mee te behalen viel. In Italië was alles rustig en de bestuursambten droegen nog steeds
dezelfde namen. De jongeren waren geboren na de slag bij Actium, zelfs de meeste ouderen niet voor de tijd
van de burgeroorlogen. Hoeveel waren er nog over die de vrije republiek hadden gekend?

2.2 Eigen vertaling

Augustus nu heeft als steunpunten voor zijn dwingelandij Claudius Marcellus, de zoon van zijn zuster, nog
helemaal een jongeling, met het hogepriesterschap en met de curulische ediliteit, M. Agrippa, onaanzienlijk
van afkomst, goed in de krijgsdienst en van zijn overwinning de deelgenoot, met onmiddellijk op elkaar vol-
gend consulschap onderscheiden, daarna, na de dood van Marcellus, nam hij hem als schoonzoon aan; Tibe-
rius Nero en Claudius Drusus, zijn stiefzonen, begunstigde hij met de titel van imperator, alhoewel onge-
schonden was nog altijd, toen, zijn huis. Want de zonen van Agrippa, Gaius en Lucius, had hij in de familie
van de Caesars binnengeleid, en dat zij, alhoewel nog niet afgelegd was de toga met purperen zoom van de
kinderjaren, prinsen werden genoemd, dat ze bestemd werden voor het ambt van de consuls had hij, schijn-
baar zich verzettend, zeer nadrukkelijk verlangd. Toen Agrippa uit het leven heengegaan was, (toen) L. Cae-
sar, wanneer hij op weg was naar de Spaanse legers, Gaius, toen hij terugkeerde uit Armenië en door een
wonde verzwakt de dood, door het noodlot verhaast, of van hun stiefgrootmoeder de list had weggenomen,
en daar Drusus eerder gestorven was, bleef Nero als enige van de stiefzonen over; daarop alles zich maar
richten: als zoon, als ambtgenoot in de opperheerschappij, als deelgenoot in de tribunicische macht wordt hij
aangenomen en aan alle legers wordt hij voorgesteld, niet met geheime intriges, zoals vroeger, maar open-
lijk, door aansporing. Want de oude Augustus had ze in haar macht gekregen, zozeer dat hij zijn enige klein-
zoon, Agrippa Postumus, naar het eiland Planasia verbannen had, wars waarlijk van beschaving en op zijn
lichaamskracht domweg trots, op geen enkele misdaad nochtans betrapt. Maar, waarachtig, hij heeft Germa-
nicus, door Drusus ontstaan, aan het hoofd gesteld van de acht legioenen bij de Rijn, en dat hij aangenomen
zou  worden,  door  adoptie,  door  Tiberius  heeft  hij  bevolen,  ofschoon:  er  wás  in  het  huis  van  Tiberius  een
zoon, een jonge man, máár: opdat hij op meerdere steunpunten zou steunen.
Oorlog in die periode was er geen enkele tenzij tegen de Germanen overgebleven, om uit te wissen eerder de
schande  omwille  van  het  verloren  gegane  leger  onder  leiding  van  Quintilius  Varus  dan  uit  het  verlangen
naar het uitbreiden van het rijk of om een behoorlijke buit. Thuis (of: in Rome, in het binnenland): de zaken
rustig, hetzelfde van de ambten (of: de overheden) de benamingen; de jongeren waren na de overwinning bij
Actium, zelfs de meeste oude mannen waren onder de oorlogen tussen de burgers (of: de burgeroorlogen)
geboren: hoe weinig overgeblevenen die de republiek gezien hadden?

3 Bespreking

In hoofdstuk 2 heeft Tacitus getoond dat hij niet alleen een groot historicus is (zie de bespreking in het vori-
ge nummer van Prora) die haarfijn de krachtlijnen ontleedt die de Romeinse republiek hebben ontbonden.
Hij toont ook aan dat hij over een diep psychologisch doorzicht beschikt betreffende de drijfveren die men-
sen voortsturen; men herinnere zich het diep schouwen in de man die eerst Octavianus is, daarna Augustus.

In  hoofdstuk  3,  dat  nu  wordt  besproken,  komt  dit  psychologisch  aanvoelen  al  even  duidelijk  naar  voren.
Algemeen kan men zeggen dat dit doorzien van de mensen – zowel individueel als wat groepen (senatoren,
soldaten enz.) betreft – aanwezig is in heel zijn oeuvre. Hoe komt dat?

Welnu, Tacitus stelt de mens centraal. Het zwaartepunt van zijn uiteenzetting verschuift hij van wat buiten
de  mens  ligt  naar  wat  binnen  de  mens  ligt.  Hij  streeft  ernaar  de  gebeurtenissen  terug  te  voeren  naar  hun
echte, reële oorzaken, en die oorzaken zijn voor hem te vinden in de ziel van de enkeling (die hij zo getekend
neerschrijft dat men werkelijk aanvoelt dat die bepaalde persoon echt geleefd heeft), in de gedachten of ge-
voelens van een groep mensen en in de menselijke aard in het algemeen (men zie bv. de unieke sententiae).
De feiten interesseren Tacitus enkel in zoverre ze menselijk gedetermineerd zijn. De menselijke motieven, of
ze goed zijn of slecht, zoekt hij op met een uitzonderlijk penetratievermogen, en hij legt ze niet voor als het
substraat van de geschiedenis, maar ook als leidende factor ervan. De psychologische verklaring van de fei-
ten neemt dikwijls meer plaats in dan de gebeurtenissen zelf!
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Deze grote aandacht voor wat er in de mens gebeurt, is vrijwel zeker nog gevoed door wat Seneca zoal over
de species mens te zeggen had (ook dat is een aanrader).

Ook in dit hoofdstuk 3 is deze prachtige vaardigheid geniaal aanwezig, zoals zal blijken. Men lette op het
volgende:

• subsidia dominationi, ‘steunpunten voor zijn dwingelandij’: Tacitus liet al in hoofdstuk 2 zien hoe Octavia-
nus daarnaar streefde. En inderdaad is Augustus, zo blijkt, niet de beminnelijke vorst die vlekkeloos heeft
geregeerd, maar iemand die alleenheerser wilde zijn, en meestal deugen alleenheersers inderdaad niet.
Let tevens op de twee grandioze woorden, subsidia dominationi: heerlijke bondigheid, de essentie in twee
woorden! Schitterend!

• M. Agrippam, ignobilem loco, bonum militia et victoriae socium geminatis consulatibus extulit, mox defuncto Mar-
cello generum sumpsit: de ‘lage’ afkomst van Agrippa, het feit dat hij een goede generaal is en dus mee de
definitieve overwinning heeft verwezenlijkt, wordt in driemaal twee woorden zeer bondig vermeld, de
eerste en de tweede maal met eerst een accusatief en daarna een ablatief – met opeenvolgend vier, twee,
twee en vier lettergrepen – en met een asyndeton: ziedaar de krachtige en beknopte stijl van Tacitus die o
zo mooi is.

• posita puerili praetexta principes iuventutis appellari, destinari consules specie recusantis: viermaal de krachtige
p-klank: de alliteratie veruitwendigt de heftigheid waarmee Augustus zijn wil wil doordrijven; appellari,
destinari: chiastische opstelling met asyndeton: evenzeer benadrukkend; specie recusantis: de verbloemde
echte bedoeling van Augustus wordt door deze twee woorden ontmaskerd.

• na ut Agrippa vita concessit: vooreerst ditmaal een zeer evenwichtige opbouw:

L. Caesarem  euntem  ad Hispanienses exercitus
Gaium    remeantem Armenia

 Deze symmetrische opbouw wil nadruk leggen op het tweede deel van de zin, opdat de lezer/toehoorder
(men denke aan de literaire clubs waar de werken van de auteurs werden voorgelezen en op applaus of
afkeuring werden onthaald)  het  droevig lot  van beiden,  dat  een merkwaardige gelijkenis  vertoont,  zou
onthouden en zou begrijpen dat dit tweede deel de waarheid omtrent hun dood onthult, tweede deel dat
overigens veel minder symmetrisch is:

mors fato propera
novercae Liviae dolus abstulit

 Men mag ervan overtuigd zijn dat Tacitus (zoals in zijn onvergetelijke sententiae) vooral het tweede som-
bere deel, dat door zijn plaatsing ook krachtiger klinkt, voor waar houdt, zonder dat hij dat expliciet zegt:
hij  beschikt immers niet over feiten, maar hij suggereert wel dat dat de waarheid is: Tacitus leest uiter-
mate diep in het hart van de mens, zoals hoger reeds gezegd is.

 Ten slotte eindigt het derde deel stilistisch chaotisch: losse ablatief, gewone hoofdzin, historische infini-
tief, het krachtigste deel van deze volzin, dat zowat het effect heeft als: alle ogen op Nero (= Tiberius, de
zoon van Livia) gericht. Literair mag men rustig stellen dat deze volzin een meesterlijke volzin is.

• non obscuris, ut antea, matris artibus, sed palam hortatu: zo bondig deelt Tacitus mee dat Livia haar masker
heeft laten vallen; de zin over de verbanning van Agrippa Postumus, op wens alweer van Livia, is histo-
risch, maar de driedelige schets van het pychologisch innerlijk van deze Postumus Agrippa is doodeen-
voudig onvergetelijk:
– rudem sane bonarum artium: geen cultuur, waarvan deze Postumus Agrippa baalt;
– robore corporis stolide ferocem: een krachtpatser, typisch primitief, een ruwe bonk;
– nullius tamen flagitii compertum: maar beslist geen misdadiger; we kennen toch allemaal dergelijke jonge-

lui: geen culturele bagage, ruw ook, máár eerlijk.

• De lange zin over Germanicus (At hercule Germanicum ...) bevat de reden waarom Augustus, door de vele
sterfgevallen van de door hem aangeduide troonopvolgers geleerd, ook nog anderen dan Tiberius daar-
toe aanduidt, maar de woordjes At hercule zijn de belangrijkste: in latere passages van de Annales (II, 41-
82; III, 1-6) blijkt dat Germanicus door Tacitus absoluut op handen wordt gedragen: hij is het idool van de
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schrijver. Tacitus drukt dus door deze woorden zijn oprechte vreugde uit dat Augustus zowaar juist Ger-
manicus aanduidt. Waarom had Tacitus het zo voor Germanicus? Dat is mijns inziens niet te achterhalen:
zeker had Germanicus, wat Tacitus betreft, een zeer aangenaam karakter, maar zoals steeds zullen diepe-
re, door ons (nog) niet gekende impulsen hebben meegespeeld. Waarom houdt Willem zoveel van Erica?
Wie zal het zeggen? Ook Willem noch Erica kent de diepste drijfveren ...

• Ten slotte zijn er nog de laatste zinnen van dit hoofdstuk, te beginnen bij domi res tranquillae ...

 Vooreerst: deze drie woordjes zijn grandioos door hun onnavolgbare brevitas; de drie voorgestelde verta-
lingen zijn alledrie mogelijk, en de gebalde formulering geeft een heerlijk gevoel: hier wordt een belang-
rijk  gegeven  niet  uitgedrukt  in  een  lang  betoog,  maar  in  slechts  drie  woorden!  Gewoon  onnavolgbaar!
Schitterend!

 Hetzelfde kan men zeggen van eadem magistratuum vocabula: alweer slechts drie woorden voor een zeer
belangrijke ontwikkeling: de bestuursfuncties behouden dezelfde namen, maar deze functies betekenen
helemaal niets meer waar het reële macht betreft; dit zijn dus drie sarcastische woorden waarin een gloed
van verontwaardiging spreekt van de academische republikein die Tacitus is. Academisch, want hij wist
heel goed dat de republiek voorbij was, maar uit een soort romantisch heimwee kon hij het verlangen
ernaar niet loslaten. En uiterste bondigheid alweer, en wat een levensechte emotie!

 En dan de twee slotzinnen van dit hoofdstuk 3. Tacitus uit zich hier heel duidelijk: de jongeren kennen de
republiek niet, de ouderen hebben slechts burgeroorlogen gekend, en dan komt de vertwijfelde vraag wie
de republiek dan nog gekend heeft? Die vertwijfeling hoort men zeer goed in quotus quisque reliquus qui
rem publicam vidisset: de vijf qu-klanken zijn vijfmaal woede-uitingen, ja snikken. Ook deze vertwijfeling
kent onze tijd: er zijn nogal wat segmenten in onze maatschappij die bv. verlangen naar de tijd van toen,
toen de vrouwen niet echt mee de maatschappij maakten, maar toen ze slechts de drie k’s waren: ‘kerk,
kinderen, keuken’; volgens mij is dat verlangen onterecht: vrouwen zijn op zijn minst even verstandig als
mannen; in deze materie kunnen wij, classici, verwijzen naar Plato, waar die in zijn wetten zegt: ‘Wie de
vrouwen niet tot alle functies toelaat, laat de helft van de intelligentie onbenut.’ Men heeft dat kennelijk
enkele millennia niet gelezen of niet willen lezen!

Slotwoord bij de bespreking

Sommige lezers zullen wellicht menen dat een en ander in deze bespreking met het bekende korreltje zout
genomen zou moeten worden, zeker waar het de bespreking van de stijl van Tacitus betreft. Dan vergist men
zich volgens mij: uit Cicero’s werken over welsprekendheid blijkt genoegzaam dat aan de aangereikte feno-
menen (bv. stijlfiguren) absoluut tot in de details veel aandacht werd geschonken.

Enkele afbeeldingen van Publius Cornelius Tacitus
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RECENSIES

Caesar in Gallië
Chris Van Woensel

Als fervent Caesarlezer ben ik in het verleden dik-
wijls op zoek gegaan naar een ‘leerkrachtvriende-
lijke’ inleiding op Caesar en zijn werk, in de eerste
plaats de Commentarii de bello Gallico. ‘Leerkracht-
vriendelijk’ houdt in dat het een vlot geschreven
boek diende te zijn dat zich niet verloor in details
of droge opsommingen van feiten. Toch moest het
voldoende informatie bevatten en de grote lijnen
of patronen duiden die men nodig heeft als achter-
grondinformatie bij het lezen van tekstfragmenten
in de klas.

Tussen het lesgeven, voorbereiden en corrigeren
door heb ik een aantal werken geraadpleegd om
me te informeren, waaronder een aantal biografie-
en van Caesar.  Opvallend in deze werken was de
partijdigheid, zelfs in biografieën met een weten-
schappelijk ‘statuut’. De auteurs lieten steeds in
hun werk duidelijk merken dat ze voor of tegen de
persoon Caesar waren, hetgeen de inhoud van hun
werk wat mij betreft ernstig ondergroef. Een enkel
iemand probeerde neutraal te blijven, met als ge-
volg dat de tekst zo zoutloos werd dat men hem in
feite ook niet kon gebruiken. Onderliggende patro-
nen in de daden en werken van Caesar kwamen zo
niet naar boven.

Ik ben dus aangenaam verrast door het boek Caesar
in Gallië (Robert Nouwen), dat ik toevallig in han-
den kreeg. Niet alleen is het vlot geschreven, maar
de  auteur  is  er  ook  in  geslaagd  een  evenwicht  te
vinden tussen het meedelen van feiten en het aan-
geven van Caesars opvattingen en motivaties, zon-
der te vervallen in partijdigheid.

Het boek bevat geen index, maar wel een verkla-
rende woordenlijst. Daarnaast vindt men in het
werk een uitgebreide bibliografie van geraadpleeg-
de werken met verwijzingen naar systematische
bibliografische overzichten, voor wie de tijd en de
interesse heeft om verdere informatie te gaan zoe-
ken. Het moderne medium bij uitstek, het internet,
is wel opvallend afwezig. Daar staat echter tegen-
over dat niet alleen talrijke citaten van Caesars tijd-
genoten  in  het  relaas  verwerkt  zijn,  maar  ook  de
latere schrijvers uit de Oudheid zijn prominent
aanwezig. Men krijgt op een lezersvriendelijke
manier een vrij compleet beeld van de aanwezige
bronnen en informatie over Caesar.

Het werk is een aanrader voor jonge leerkrachten
die op korte tijd ervoor moeten zorgen voldoende
achtergrondinformatie over Caesar te verwerven.
Ook ervaren en geïnformeerde lesgevers kunnen
hiermee hun kennisbestand over Caesar op een
aangename manier opfrissen en eventueel zelfs
een confrontatie aangaan met de aangeboden in-
formatie op basis van hun eigen expertise in ver-
band met het onderwerp.

Het werk is onderverdeeld in zeven hoofdstukken
met een aantal subtitels, die een goede aanduiding
geven van de inhoud van het boek:

1 De noodzaak van militaire roem
 • De politieke situatie in Rome
 • Het consulaat van Caesar
 • Het leger van Caesar
 • De internationale politieke situatie
2 Gallia est omnis divisa in partes tres
 • Het land van de Galliërs
 • De oppida, centra van politieke macht
 • De bevolking van Gallië
 • Religie en mysterie
 • De troepen van de Galliërs
 • De Germanen aan de overzijde van de Rijn
 • Britannia: het onbekende eiland
3 De eerste oorlogsjaren

• Caesars politieke tegenstanders geneutraliseerd
 • Politieke achtergronden en feiten
 • De iden van april
 • De veldtocht tegen de Suebi
 • Chaos in Rome
 • De verovering van Belgica I
 • Cicero keert terug naar Rome
4 Politiek op twee fronten
 • In Luca wordt het triumviraat vernieuwd
 • De verovering van Belgica II

• Pompeius en Crassus bekleden het consulaat
 • Caesar steekt de eerste maal de Rijn over
 • De eerste veldtocht in Britannia
 • De politieke situatie in 54 v.C.
 • De tweede veldtocht in Britannia
5 Opstanden in Gallië
 • Pompeius streeft naar de dictatuur
 • Opstanden in Gallia Belgica
 • Het einde van het triumviraat



25

• Caesar steekt voor de tweede maal de Rijn
over

 • De wraak op Ambiorix
 • Pompeius consul sine collega

• De algemene opstand onder leiding van
Vercingetorix

6 De totale overwinning
 • Politieke moeilijkheden groeien in Rome
 • Het laatste oorlogsjaar
 • De balans van een oorlog

 • Het voorspel tot de burgeroorlog
7 De politieke motivering van een massamoord
 • Het relaas van Caesar
 • Een beoordeling van Caesar
 • Gallië na de oorlog (44 v.C. - 14 n.C.)

Robert Nouwen, Caesar in Gallië (58-51 v.C.), Uit-
geverij Davidsfonds, Leuven, 2003, 234 blz., ISBN
90 5826 232 4, € 24,95

Elizabeth Costello
Chris Van Woensel

John Maxwel Coetzee kreeg de Nobelprijs voor
literatuur in 2003. Hij is geboren in Zuid-Afrika in
1940. In de jaren zestig werkte hij als computerpro-
grammeur in Engeland. Later studeerde hij litera-
tuur in de Verenigde Staten en doceerde literatuur
en Engels  aan de State  University  of  New York te
Buffalo. In 1984 werd hij professor Engelse litera-
tuur aan de universiteit van Kaapstad (Zuid-Afri-
ka). In 2002 verhuisde hij naar Australië, waar hij
verbonden is aan de universiteit van Adelaide.

In zijn laatste werk (originele titel: Elizabeth Costel-
lo: eight lessons) zijn een aantal verwijzingen naar
de klassieke Oudheid aanwezig, die een interes-
sante discussie kunnen opleveren.

Van de eight lessons zijn er evenwel twee niet opge-
nomen in de Nederlandstalige uitgave van de uit-
geverij Cossee te Amsterdam, omdat deze twee
‘lessen’ al eerder gepubliceerd zijn bij uitgeverij
Ambo, die de auteursrechten ervan bezit.

Het hoofdpersonage, Elizabeth Costello, is een be-
kende Australische schrijfster, die over de hele we-
reld lezingen gaat houden. We maken ook kennis
met een aantal mensen uit haar leven, zoals haar
zoon en zus. De lezingen die het hoofdpersonage
houdt, zijn steeds wat controversieel: ze slaagt er
telkens in haar publiek in de war te brengen en de
lezer aan het denken te zetten, wat waarschijnlijk
toch de bedoeling is.

Les drie draagt de titel De humaniora in Afrika. De
zus van Elizabeth Costello is een classica. Ze geeft
echter geen les meer en is missiezuster geworden
in Afrika met de naam zuster Bridget. Meteen be-
grijpen we de draagwijdte van de titel: de humani-
ora die de mensen humanior maakt  in  een wereld-
deel dat toch wel veel oorlog, ziekte en ellende

kent. Elizabeths zus is er van medische missiezus-
ter opgeklommen tot beheerder van een zieken-
huis op het platteland van Zoeloeland, een streek
geteisterd  door  aids.  Omwille  van  haar  inzet  en
werk voor het ziekenhuis krijgt de missiezuster,
die een academische carrière had opgegeven, een
eredoctoraat toegekend. Elizabeth Costello kan na-
tuurlijk niet afwezig blijven en woont de promotie-
plechtigheid bij.

In haar dankwoord voor de onderscheiding schetst
zuster Bridget de geschiedenis van de klassieke
humaniora, meer bepaald het lezen en bestuderen
van de Latijnse en Griekse auteurs en het ontstaan
van tekstwetenschap. Ze eindigt echter met een
vrij scherpe aanval op de klassieke humaniora: het
Ware Woord is daar niet te vinden. De studies van
de klassieke teksten zijn ontspoord, omdat ze geïn-
spireerd zijn door de ratio, alhoewel ze oorspron-
kelijk  bedoeld  waren  om  het  woord  van  God,  de
bijbel, beter te begrijpen.

Onder de genodigden ontspint zich een discussie
over het thema: waarom de klassieken wel of niet
lezen? Elizabeth en haar zus nemen deel aan de
discussie. Deze discussie blijft de rest van het
verhaal in les drie nazinderen. Elizabeth neemt het
daarbij op voor de klassieken en hun verering van
de schoonheid van het menselijk lichaam, voor
waarden die leefden in de klassieke wereld en die
niet overgenomen werden door de christelijke.

Beslist het lezen waard.

John Maxwell Coetzee, Elizabeth Costello, Uitge-
verij Cossee, Amsterdam, 2003, 219 blz., ISBN 90
5936 026 5, € 19,90
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VLOTNIEUWS
André Vancutsem

Cursussen

Hoe zelf materiaal maken voor ICT-lessen klassieke talen? Hot potatoes en on line vertalen. Org.: DINAC
i.s.m. Sint-Jan Berchmanscollege Genk. Sint-Jan Berchmanscollege, Collegelaan 1, 3600 Genk. 3/3/2004 van
14.00 tot 17.00 uur. Begeleiding: B. Mertens. Info: DINAC, Bonnefantenstraat 1, 3500 Hasselt; tel. 011 23 68 24
of 011 23 68 25.

Een vergeten beschaving: een cultuurhistorische benadering van de Etrusken. Org.: Amarant. Diependael,
’t Plein 1, 2800 Mechelen; 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 en 30/3/2004 van 19.30 tot 22.00 uur. CC Deurne, Van Haut-
telei 79, 2100 Deurne; 4/3, 11/3, 18/3, 25/3 en 1/4/2004 van 14.00 tot 16.30 uur. Docente: S. Dralans. Info:
Amarant; tel. 09 269 17 45; info@amarant.be; www.amarant.be.

Griekse kring. Org.: CC De Werf. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3 en
20/4/2004 van 10.00 tot 11.30 uur. Begeleiding: W. De Bruyne. Info: tel. 053 73 28 11; www.ccdewerf.be.

Aan de voet van de Olympus: een cultuurgeschiedenis van de Macedoniërs. Org.: Amarant. Huis van de
Sport, Boomgaardstraat 22 bus 1, 2600 Berchem; 3/3, 10/3, 17/3 en 24/3/2004 van 9.30 tot 12.00 uur. Ko-
ninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel; 3/3, 10/3, 17/3 en 24/3/2004 van
14.15 tot 16.45 uur. Docent: C. Pistolas. Info: zie hoger.

Europa in de ban van de Kelten. Org.: Amarant. CC Leuven, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven; 3/3, 10/3,
17/3, 24/3 en 31/3/2004 van 19.30 tot 22.00 uur. Gemeenschapscentrum De Markten, Oude Graanmarkt 5,
1000 Brussel; 21/4, 28/4, 5/5, 12/5 en 19/5/2004 van 19.00 tot 21.30 uur. Docent: E. Claes. 1 Van Hallstatt tot
La Tène: een historisch overzicht van de pre- tot de post-Keltische wereld; 2 Wie was wie in de klassieke Kel-
tische beschaving? Het  clansysteem,  huwelijkstrouw, opvoeding,  rang en stand;  3  Bouwen in de Keltische
wereld: een overzicht van de materiële cultuur; 4 Kunstuitingen in Gallië: een overzicht van de Keltische
beeldtaal; 5 In de naam van de eik, de maretak en het vuur: de Keltische natuurgodsdienst. Info: zie hoger.

Het oude Rome: maatschappij van uitersten. Org.: Amarant. CC Lokeren, Kerkplein 5, 9160 Lokeren. 4/3,
18/3, 25/3 en 1/4/2004 van 19.30 tot 22.00 uur. Docente: S. Dralans. Info: zie hoger.

Waar Oost en West elkaar ontmoeten: Carthago en de Grieken. Org.: Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds en
Eekhoutcentrum. Westhoek Expo, Albert Dehemlaan 27, 8900 Ieper. 9/3, 16/3, 23/3 en 30/3/2004 van 14.00
tot 16.00 uur. Docent: R. Docter. Enkele thema’s: de Fenicische expansie; Carthago: een geval apart?; de
Griekse handel en kolonisatie; Carthago en Pithecusae, de vroegste Griekse kolonie in het Westen. Info:
Blijde-Inkomststraat 77, 3000 Leuven; tel. 016 31 06 00; info@davidsfonds.be; www.davidsfonds.be.

Over aarde, zon en zwarte gaten: het wereldbeeld van de Oudheid tot nu. Org.: Universiteit Vrije Tijd
Davidsfonds. CC De Bogaard, Capucienessenstraat 8, 3800 Sint-Truiden. 11/3, 18/3, 25/3 en 1/4/2004 van
14.00 tot 16.00 uur. Docent: J. Devreese. Info: zie hoger.

Acht variaties op een Rubensthema. Org.: Amarant. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Leopold De
Waelplaats 7-9, 2000 Antwerpen; 17/3, 24/3, 31/3, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5 en 19/5/2004 van 14.00 tot 16.30
uur. Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent; 17/3, 24/3, 31/3, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5 en 19/5/2004 van 19.30
tot 22.00 uur. O.a. Rubens en de Oudheid: hoe keren antieke thema’s terug in Rubens’ werk? Rubens als pic-
tor doctus en het 17de-eeuwse humanisme. Info: zie hoger.

Traduction et commentaire de textes. Internat Autonome, Bourgognestraat 48, 1190 Vorst. 19/3/2004 van
9.30 tot 16.30 uur. Begeleiding: C. Scmitz-Van Keer.

mailto:info@amarant.be
http://www.amarant.be.
http://www.ccdewerf.be.
mailto:info@davidsfonds.be
http://www.davidsfonds.be.
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ICT en klassieke talen. Org.: Vliebergh-Senciecentrum. Pc-lokaal A, Erasmushuis, Blijde-Inkomststraat 21,
3000 Leuven. 24/3, 31/3 en 21/4/2004 van 15.00 tot 18.00 uur. Docente: J. Donné. Een praktische cursus in
drie sessies, met concrete oefeningen voor de deelnemers. Na een algemeen deel over het internet (hoe infor-
matie op het internet bereiken, hoe informatie afkomstig van het internet bewaren en gebruiken, zoekstrate-
gie) worden specifieke toepassingsmogelijkheden voor leerkrachten Latijn en Grieks gepresenteerd (relevan-
te websites, lesvoorbeelden, softwarepakketten voor de lessen grammatica, lectuur van teksten en antieke
cultuur). De deelnemers ontvangen een uitvoerige en overzichtelijke syllabus, die na afloop van de cursus
als zelfstudiepakket kan worden gebruikt. Info: tel. 016 32 94 09.

Le dispositif d’énonciation: méthode de lecture pour aider à produire un commentaire de texte. Org.:
CECAFOC. Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Faculté de Philosophie et Lettres, Rue Grafé 1,
5000 Namur. 26/3/2004 van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleider: J.-P. Laurent. Info: www.segec.be/fpe.

In zee met Zeus. Org.: K.U.Leuven. Erasmushuis, Raadzaal, Blijde-Inkomststraat 21, 3000 Leuven. 30/3/
2004 om 10.00 uur. De afdeling Griekse filologie organiseert een studentensymposium over Griekse mytho-
logie, bestaande uit een seminarie over de tocht naar de onderwereld (bij Homerus, Vergilius, Nietzsche)
door S. IJsseling en een colloquium waarop studenten een lezing geven over een onderwerp in verband met
Griekse mythologie. Info: millennium.arts.kuleuven.ac.be/klassiekestudies/studentensymposium.html.

Antike verbindet: der europäische Bildungsauftrag der alten Sprachen. Org.: Deutscher Altphilologen-
verband. Hörsaalgebäude der Universität, Albertus-Magnus-Platz, Köln (DE). 13/4 t.e.m. 17/4/2004. 13/4:
Wozu sind Latein und Griechisch gut? (S. Gaschke); Antike Dichtung ins Bild transponiert: Einführung in das Werk
des Künstlers Benno Huth (W. Stroh). 14/4: Zur Vermittlung allgemeiner Bildung im altsprachlichen Unterricht (K.
Westphalen); Hannibal: eine Gefahr für Europa? (L.-M. Günther); Andromache - Astyanax - Hektor: Anregungen
für die Homerlektüre (D. Lohmann); Übersetzen: mehr Lust als Frust (G. Fink); Francis Bacon, ‘Nova Atlantis’ (A.
Bierganz); Villa rustica (M. Opitz); Chronik des Klosters Kamp (B. Panske); Meisterwerke europäischer Malerei im
Lateinunterricht (R. Granobs); Eine neue Fremdsprachenkonzeption oder die Renaissance des Lateinischen ab Klasse 5
(G. Reinhart); Replikate und virtuelle Museen: wofür brauchen wir eigentlich noch Originale (M. Hilke); Odyssee-
Rezeption in der modernen Jugendliteratur (S. Kipf); Entdeckungsreisen zu Mongolen und Chinesen im Latein-
unterricht (M. Laarmann); Latein als Grundlage der romanischen Sprachen (B. Frühwald); Das römische Gastmahl
(A. Weiss); Für einen erneuerten Humanismus (J. Nida-Rümelin). 15/4: Aristoteles und der moderne Verfassungs-
staat (T. Gutschker); Rhetorik, Philosophie und Bildung oder bloss humanistisches Wunschdenken? Das Rednerideal
in Ciceros ‘De oratore’ und seine Wirkungsgeschichte (J. Leonhardt); Die Ohnmacht der Bilder (V.M. Strocka); La-
tein, Latinum und Lesekompetenz (W.D. Lebek); Überlegungen zur Poetik und politischen Funktion der aristopha-
nischen Komödie (B. Zimmermann); Die Stadt Rom bei Vergil und Ovid (W. Ax); Catulls Liebesauffassung im Spie-
gel seiner Dichtung (I. Tar); Innovative Methoden des Bildeinsatzes im Lateinunterricht (I. Scholz); Von Altgriechisch
zu Neugriechisch (H. Eideneier); Alte Sprachen für junge Leute (G.L. Kneissler); Officina Latina: lebendiges Latein
im Unterricht (A. Fritsch); Die Optionen des Lateinunterrichts in der aktuellen Mehrsprachigkeitsdebatte (K. Töch-
terle); Klassische Texte in der Wissensgesellschaft (F. Maier); De Jacobo Balde poeta scaenico (W. Stroh); Gisbert
Haefs liest aus seinen Werken. 16/4: Vom Leben der Wörter (K. Bartels); Europäische Rezeption und gräzistische
Interpretation: der Fall ‘Medea’ (B. Manuwald); Agon und Kultur: das altgriechische Sportfest als gesellschaftliche
Institution (W. Decker); Literarische Konstruktionen und Rekonstruktionen Roms von der augusteischen Zeit bis zur
Moderne (U. Schmitzer); Über das Neue im Alten und das Alte im Neuen (K. Adam); Bildung und Moral: über die
Aufgaben und Grenzen der Schule (M.  Fuhrmann).  Daarnaast  zijn  er  nog talrijke  rondleidingen,  excursies  en
tentoonstellingen. Info: www.altphilologenverband.de.

Lectuurmethode. Org.: V.L.O.T. i.s.m. K.U.Leuven, departement Klassieke Studies en Vliebergh-Sencie-
centrum. Monseigneur Sencie-instituut, Erasmusplein 1, 3000 Leuven. 24/4/2004 van 9.30 tot 16.30 uur.
‘Begrijpend lezen: een complex proces’ (E. Van de Walle); ‘Talia dixit: hij sprak dobbelstenen, hij sprak
met zijn hiel’ (C. Fisser); ‘Het handboek van de V.L.O.T.: een nieuwe visie’. In de namiddag workshops: 1
Vertalen met variatie; 2 Demonstreren van het leesproces; differentiatie volgens de verschillende lees-
stijlen; 3 Tekstbegrip en lectuur van klassieke teksten: een uitdaging; 4 Lectuur: theorie en praktijk in de
netten; 5 ‘Vlotte’ lectuur. Info: zie bijlage of www.vlot-vzw.be.

Questions de syntaxe (16e journée de linguistique latine). Org.: FUSL. Facultés Universitaires Saint-Louis,
Broekstraat 109, 1000 Brussel. 24/4/2004 vanaf 10.00 uur. Quelques ambiguïtés syntaxiques en latin classique (B.
Bortolussi); Pour une nouvelle analyse syntaxique des concessives en latin (O. Spevak). Info: longree@fusl.ac.be.

http://www.segec.be/fpe.
http://www.altphilologenverband.de.
http://www.vlot-vzw.be.
mailto:longree@fusl.ac.be
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Lezingen

Sagalassos.  Org.:   K.U.Leuven.  Aula Pieter  De Somer,  3000 Leuven.  11/3/2004 om 20.00 uur.  Spreker:  M.
Waelkens. Info: tel. 016 32 50 96; fax 016 32 50 94.

Eten en drinken in de Oudheid. Org.: KMKG. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10,
1000 Brussel. 14/3/2004 om 10.30 uur. Info: tel. 02 741 72 14; www.kmkg-mrah.be.

Lire et écrire dans l’Antiquité. Org.: Fédération des Professeurs de Grec et de Latin. Facultés Universitaires
Notre-Dame de la Paix, Rue de l’Arsenal, 5000 Namur. 13/3/2004 om 10.00 uur. Spreker: C. Salles. Info:
www.agers.cfwb.be/fpgl/fpgl.htm.

Stromend water in Pompeï. Org.: Nederlands Klassiek Verbond Vlaams-Brabant. Monseigneur Sencie-
instituut, Erasmusplein 1, 3000 Leuven. 16/3/2004 om 20.00 uur. Spreker: G. Jansen. Info: H. Verreth; tel. 016
22 07 40; herbert.verreth@arts.kuleuven.ac.be.

Glas in de Oudheid. Org.: Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie. UFSIA, Rodestraat 14, 2000
Antwerpen. 17/3/2004 om 20.00 uur. Spreker: P. Cosyns. Info: G. Cuyt; tel. 03 828 08 52.

Sicilia Antica. Org.: Nederlands Klassiek Verbond Middelburg. Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7,
4331 JE Middelburg (NL). 18/3/2004 om 19.30 uur. Spreker: A. Notermans. Info: A. Molendijk; tel. 00 31 1 18
62 67 93.

Is Herodotus in Babylon geweest? Org.: Nederlands Klassiek Verbond Arnhem. CC De Coehoorn, Coe-
hoornstraat 17, 6811 LA Arnhem (NL). 23/3/2004 om 20.00 uur. Spreker: R.J. van der Spek. Info: C. Nieu-
wenhuijs-Bijleveld; tel. 00 31 26 333 33 46.

Het Antwerpse in de Romeinse tijd. Org.: Nederlands Klassiek Verbond Den Bosch. CC De Azijnfabriek,
Bethaniëstraat 4, 5211 LJ ’s-Hertogenbosch (NL). 23/3/2004 om 20.00 uur. Spreker: G. Cuyt. Info: F.J. Bruna;
tel. 00 31 4 12 64 64 50.

Byzantijnse fresco’s in Macedonië. Org.: Griekenlandcentrum. Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 24/3/2004 om 20.00 uur. Spreker: L. Hadermann. Info: K.
De Temmerman; tel. 09 264 40 96; koen.detemmerman@ugent.be.

Erasmus in Brussel. Org.: KMKG. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brus-
sel. 28/3/2004 om 10.30 uur. Info: tel. 02 741 72 14; www.kmkg-mrah.be.

Sport en Olympische Spelen in de Oudheid. Org.: Nederlands Klassiek Verbond Antwerpen. UFSIA, Rode-
straat 14, 2000 Antwerpen. 31/3/2004 om 20.00 uur. Spreker: R. Renson. Info: G. Claessens; tel. 03 235 23 03;
gerda.claessens@pandora.be.

‘Vlaams, meneer? Nee, Latijn!’ - Latijnse woorden in het Nederlands en de dialecten ervan. Org.: Neder-
lands Klassiek Verbond Oost-Vlaanderen. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,
Koningstraat 18, 9000 Gent. 31/3/2004 om 20.00 uur. Spreker: J. Van Keymeulen. Info: K. Verboven; tel. 09
264 39 89; koen.verboven@ugent.be.

Een wandeling door Rome.  Org.:  KMKG.  Koninklijke  Musea  voor  Kunst  en  Geschiedenis,  Jubelpark  10,
1000 Brussel. 1/4/2004 van 14.00 tot 16.30 uur. Seniorennamiddag. Info: tel. 02 741 72 14; www.kmkg-
mrah.be.

Autour de l’Iliade. Org.: Jeudi Littéraire. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel.
1/4/2004 om 18.00 uur. In maart en april brengt Rideau de Bruxelles de Ilias van Homerus op de planken.
Voor Jean-Pierre Verheggen de geknipte gelegenheid om in te spelen op theaterbewerkingen. Info: tel. 02 507
82 00; www.bozar.be.

http://www.kmkg-mrah.be.
http://www.agers.cfwb.be/fpgl/fpgl.htm.
mailto:herbert.verreth@arts.kuleuven.ac.be
mailto:koen.detemmerman@ugent.be
http://www.kmkg-mrah.be.
mailto:gerda.claessens@pandora.be
mailto:koen.verboven@ugent.be
http://www.bozar.be.
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Cicero: politiek, recht en retoriek in tijden van crisis. Org.: Nederlands Klassiek Verbond West-Vlaande-
ren. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 20/4/2004 om 20.00 uur. De Kring, Langemeersstraat
5, 8500 Kortrijk; 22/4/2004  om 20.00 uur. Spreker: R. Lesaffer. Info: cecile.vanassche@pi.be.

De funeraire gebruiken van de eerste christenen in de catacomben van Rome. Org.: Antwerpse Vereniging
voor Romeinse Archeologie. UFSIA, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 21/4/2004 om 20.00 uur. Spreker: A.
Provoost. Info: zie hoger.

Het Romeinse leger: een experiment. Org.: Nederlands Klassiek Verbond Tilburg. Sint-Odulphuslyceum,
Noordhoekring 99, 5038 GC Tilburg (NL). 12/5/2004 om 20.00 uur. Spreker: B. Van Daele. Info:
nkv.tilburg@prettel.nl.

De Gallo-Romeinse tempels van Matagne-la-Grande. Org.: Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeo-
logie. UFSIA, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 19/5/2004 om 20.00 uur. Spreker: E. Warmenbol. Info: zie
hoger.

Tentoonstellingen

Au temps de Clovis: les Mérovingiens en Champagne et en Ardenne. Musée du Malgré-Tout, Rue de la
Gare 28, 5670 Treignes. Tot 14/3/2004. Info: tel. 060 39 02 43; cedarc@skynet.be; users.skynet.be/cedarc.

Vervlogen tijden: archeologische luchtfotografie. Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke, Paddestraat
7, 9620 Velzeke-Ruddershove. Tot 4/4/2004. Info: tel. 09 360 67 16; fax 09 361 28 41; pamzov@oost-
vlaanderen.be.

Aan tafel: eten en drinken in de Oudheid. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Amster-
dam (NL). Tot 18/4/2004. Voor de oude Egyptenaren, Grieken en Romeinen speelde eten en drinken een
belangrijke rol bij alle aspecten van het dagelijks leven. Welk voedsel was bekend, hoe werd het geprodu-
ceerd en hoe werd het aan de man gebracht? Was het voedsel in de Oudheid houdbaar? Natuurlijk gaat het
ook om de bereiding van voedsel. Hoe zag de keuken eruit en wie zwaaide er de scepter? Wat at men, wie at
wat en waar at men? En wat met de geschiedenis van het brood? De bestanddelen van levensmiddelen had-
den vaak iets magisch; het is dan ook niet verwonderlijk dat de rol van de goden zeer groot was. En wat aten
de goden zelf? Goden speelden ook een rol bij offers. – Bij de tentoonstelling hoort een catalogus. Een educa-
tieve film geeft achtergrondinformatie bij diverse onderwerpen in verband met eten en drinken. Speciaal
voor het onderwijs is er een educatief pakket ontwikkeld. Info: tel. 00 31 20 525 25 56; cf.uba.uva.nl/apm.

Liefde uit de Hermitage. De Nieuwe Kerk, Dam, Amsterdam (NL). Tot 18/4/2004. Onder deze titel wordt
een serie topstukken uit de Hermitage in Sint-Petersburg getoond. Deze hebben niet alleen betrekking op de
klassieke Oudheid,  maar  er  zijn  ook stukken uit  Egypte  of  China en latere  perioden.  Toch is  het  bemoedi-
gend de alomtegenwoordigheid van de Griekse mythologie op deze tentoonstelling vast te stellen, hetzij in
originele stukken, hetzij in werken die later naar Griekse thema’s werden gerealiseerd. De liefdesavontuur-
tjes van Zeus komen er meermaals aan bod, of het nu gaat om Europa, Leda of Ganymedes. Natuurlijk zijn
ook Aphrodite en Eros op het appel, maar ook Danaë, Ariadne, Galatea, saters, nimfen en sfinxen ontbreken
niet. Het verhaal van Amor en Psyche is opvallend aanwezig. De tentoonstelling is opgebouwd rond een
aantal thema’s: de liefdestuin, liefdesverhalen van Adam en Eva tot Romeo en Julia, liefdesrituelen (verlei-
ding, verloving, huwelijk) en de betaalde liefde. Info: 00 31 20 638 69 09; www.nieuwekerk.nl.

De villa en villae: la campagne romaine du 1er au 3e siècle. Espace Archéologique Saint-Pierre, Route Mer-
veilleuse 23, 5000 Namur; Espace Gallo-Romain, Rue de Nazareth 2, 7800 Ath. Tot 29/5/2004. Recente arche-
ologische ontdekkingen stellen ons in staat de Gallo-Romeinse villa te belichten in haar verschillende aspec-
ten: de inplanting van deze landbouwbedrijven in onze streken, de verschillende activiteiten die er beoefend
werden, de architectuur en de ruimtelijke ordening ... Info: tel. 081 25 02 83 of 068 26 92 33;
espacestpierre@mrw.wallonie.be of espace.gallo-romain@ath.be.

Een hart voor boeken: de bibliotheek van Rubens. Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, 2000 Ant-
werpen. Tot 13/6/2004. Info: museum.antwerpen.be/plantin_moretus.
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Vases en voyage, de la Grèce à l’Étrurie. Musée Dobrée, Rue Voltaire 18, 44000 Nantes (FR). Tot 20/6/2004.
Info: tel. 00 33 2 40 71 03 50.

Gespekt en gedekt: smaakvolle tijden in Velzeke, Ename en Oudenaarde. Provinciaal Archeologisch Mu-
seum Velzeke, Paddestraat 7, 9620 Velzeke-Ruddershove; Provinciaal Archeologisch Museum Ename, Lijn-
waadmarkt 20, 9700 Ename; Stadhuis, Markt 1, 9700 Oudenaarde. Van 1/5 tot 3/10/2004. Gelijktijdig lopen
tentoonstellingen over eten en drinken in Velzeke, Ename en Oudenaarde. Op de gedekte tafels prijken niet
alleen typische gerechten, maar ook het courante tafelgerei voor de betreffende periodes. Eten, drinken, eti-
quette en het verschil tussen arm en rijk komen aan bod. Wij staan er niet meer bij stil, maar dagelijkse voed-
selproducten zoals granen, groenten, aardappelen, koffie en cacao waren ooit onbekend. Vee werd pas 7500
jaar geleden geïntroduceerd. De kip scharrelt sinds de metaaltijden rond. De Romeinen introduceerden de
wijngaardslak, de parelhoen, de fazant en het damhert. Kalkoen verscheen pas op het kerstmenu met de ont-
dekking van Amerika. In het Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke wordt de prehistorische en de Ro-
meinse tafel gedekt. Tal van etenswaren, maar ook prachtig tafelzilver, fraai glas en aardewerk werden van
heinde en verre ingevoerd. In het Provinciaal Archeologisch Museum Ename maakt men kennis met de
nieuwe culturele opbloei tijdens de hoge en late Middeleeuwen. Men krijgt ook de kans om binnen te stap-
pen in de goedgevulde provisiekast van de abdij. Tien sprekende modules in de statige benedenlakenhalle,
de toenmalige keuken en de stadswaag van het Oudenaardse stadhuis bieden onderdak aan de late Middel-
eeuwen, de barokke periode, de eeuw van de Verlichting, vervolledigd met de 19de en de 20ste eeuw. Info:
tel. 09 360 67 16; fax 09 361 28 41; pamzov@oost-vlaanderen.be.

Wohnkultur. Marmor in Köln. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). Van 26/3
tot 5/9/2004. Info: tel. 00 49 2 21 221 23 467; www.museenkoeln.de/roemisch-germanisches-museum.

Toneel

L’Iliade (Homerus). Théâtre du Rideau de Bruxelles, Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000
Brussel. Van 9/3 tot 9/4/2004. Tekst aangepast door Paul Emond. Info: tel. 02 507 83 60; fax 02 507 83 63;
contact@rideaudebruxelles.be; www.rideaudebruxelles.be.

L’art d’aimer (Ovidius). Théâtre de Poche, Gymnasiumweg 1 A, 1000 Brussel. Van 9/3 tot 20/3/2004. Info:
tel. 02 649 17 27; info@poche.be; www.poche.be.

Odysseus of de ingebeelde Grieken. Het Paleis, Meistraat 2, 2000 Antwerpen. Van 12/3 tot 10/4/2004. In
dit toneelwerk nemen de Kakkewieten de Odyssee van Homerus onder handen en maken er een episch
muziekverhaal van. Koen De Graeve zet de bakens uit voor de tekst, Stoffel Verlackt schrijft de muziek. Info:
tel. 03 202 83 11; info@hetpaleis.be.

Bash: gij zult niet doden (N. LaBute). Publiekstheater Arca, Sint-Widostraat 3, 9000 Gent; 31/3 tot 4/4/2004
om 20.30 uur. Hamme; 9/4/2004. Koksijde; 10/4/2004. Tielt; 16/4 en 17/4/2004. Biekorf, Kuipersstraat 3,
8000 Brugge; 20/4/2004. Roeselare; 21/4/2004. Ternat; 22/4/2004. Oudenaarde; 23/4/2004. Deerlijk; 24/4/
2004. Brussel, Paleis voor Schone Kunsten; 27/4/2004. Tongeren; 29/4/2004. Aarschot; 30/4/2004. Aalter;
1/5/2004. Sint-Niklaas; 7/5 en 8/5/2004. Drie misleidende en onthutsende eenakters. Medea Redux, over een
vrouw die haar gewezen leraar de rekening presenteert, omdat hij haar op haar veertiende misbruikte; Iphi-
genia in Orem, het verhaal van een zakenman die uit zelfbehoud de meest verwerpelijke misdaad pleegt; A
gaggle of saints, waarin een jong verliefd koppeltje getuigt over de meest huiveringwekkende nacht van hun
leven. Info: www.publiekstheater.be.

Lysistrata (Aristophanes). KVS/de Bottelarij en Theatercompagnie. 9/4 tot 28/4/2004. Aan de Oostenrijkse
schrijver  Gustav Ernst  werd gevraagd een bewerking te  maken van het  blijspel  van Aristophanes.  Door te
dreigen met onthouding van liefde en seks proberen de Spartaanse en Atheense vrouwen hun mannen
onder druk te zetten om de oorlog tussen beide stadstaten te beëindigen. Ernst ziet in dit gegeven een
metafoor voor de strijd tussen Oost en West, tussen islam en christendom, met als inzet: olie. En hij stelt zich
de vraag: kunnen we de eeuwigdurende cirkelgang van geld voor oorlog en oorlog voor geld doorbreken?
Info: www.kvs.be.
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Muziek en ballet

Thyeste (Jan van Vlijmen). De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 19/3, 23/3, 25/3 en 27/3/2004 om 20.00 uur;
21/3/2004 om 15.00 uur. Thyeste voert ons naar de oorsprong van het drama van de Atriden. Atreus, de ko-
ning van Argos, neemt op vreselijke wijze wraak op zijn broer Thyestes, die hem schandelijk verraden heeft.
Hij wendt voor hem vergiffenis te schenken, laat hem met zijn zoons uit ballingschap terugkeren, maar ver-
moordt de kinderen en zet die dan als feestmaal voor aan Thyestes. Op dit klassieke thema, waarin de meest
fundamentele vragen over leven en dood, liefde en haat, macht en vernietigingsdrang aan bod komen,
schreef Hugo Claus in 1966 een toneelstuk, dat hij nu zelf in het Frans omwerkte tot een libretto. De verhaal-
lijn wordt tot het essentiële beperkt, zodat het volle gewicht komt te liggen op de dramatische confrontatie
tussen de twee broers. Juist deze beknoptheid in de tekst, die veel ruimte laat aan de muziek, sprak Jan van
Vlijmen aan. Doorheen de vier aaneengesloten bedrijven bouwt hij de theatrale spanning op, gesteund door
een rijke, complexe orkeststijl, met een overwegend polyfone schrijfwijze en met contrasterende muzikale
stijlen, die de karakterverschillen van de hoofdpersonages weerspiegelen: een chromatische stijl voor de
woeste, hysterische Atreus, en een modale stijl voor de berustende Thyestes. Info: tel. 02 229 12 00; fax 02 229
13 30; info@demunt.be; www.demunt.be.

Idomeneo, re di Creta (W.A. Mozart). Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3, 9000 Gent; 27/3, 30/3, 2/4 en
7/4/2004 om 19.30 uur; 4/4/2004 om 15.00 uur. Van Ertbornstraat 8, 2018 Antwerpen; 15/4, 17/4, 20/4,
23/4 en 28/4/2004 om 19.30 uur; 25/4/2004 om 15.00 uur. Met deze opera treedt Mozart in het voetspoor
van Glucks hervorming van de Italiaanse opera seria. Het beschouwende karakter van de ernstige barokopera
moet wijken voor een stuwende handeling, die aria’s en recitatieven naadloos in elkaar laat overgaan en
waarin het koor een dominante rol speelt. De Trojaanse oorlog vormt de achtergrond van een verhaal waarin
een vader zijn eigen zoon moet offeren voor het welzijn van de gemeenschap. Mozart ondersteunde Idome-
neo’s innerlijke strijd tussen vader en vorst met een briljante symfonische partituur vol gedurfde harmo-
nieën. Info: tel. 09 268 10 11 of  03 202 10 11; www.vlaamseopera.be.

Prometheus: poème du feu (Skrjabin). Vlaams Radio Orkest. De Bijloke, 9000 Gent; 27/3/2004 om 20.00
uur. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel; 28/3/2004 om 20.00 uur. Info: tel. 016 29
41 91; www.vro-vrk.be.

Idomeneo (ouverture en balletmuziek) (W.A. Mozart). Symfonieorkest van Vlaanderen. Concertgebouw,
8000 Brugge; 16/4/2004 om 20.00 uur. Koninklijk Conservatorium, Regentschapsstraat 30, 1000 Brussel;
17/4/2004 om 20.00 uur. De Bijloke, 9000 Gent; 24/4/2004 om 20.00 uur. De Singel, Desguinlei 25, 2018 Ant-
werpen; 25/4/2004 om 20.00 uur. Worden eveneens uitgevoerd: Vioolconcerto in g van M. Bruch en Symfonie
nr. 2 in D van L. van Beethoven. Info: tel. 050 84 05 87; fax 050 84 06 87; www. symfonieorkest.be.

Eliogabalo (Francesco Cavalli). De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 27/4, 29/4, 30/4, 4/5, 6/5, 7/5, 11/5 en
12/5/2004 om 19.00 uur; 2/5 en 9/5/2004 om 15.00 uur. Van de ruim dertig opera’s die Francesco Cavalli
schreef, is Eliogabalo de laatste die bewaard bleef. Hij componeerde dit werk voor het Venetiaanse carnaval-
seizoen van 1668, maar het werd er nooit opgevoerd, waarschijnlijk omwille van politieke of religieuze cen-
suur. Centraal in de handeling staan het gewelddadige einde van de decadente Romeinse keizer Heliogaba-
lus (218-221 n.C.), die een zeer liederlijk leven leidde, en de machtsovername door Alexander Severus (221-
233 n.C.). Tegen de opkomende hegemonie van de virtuoze zangers in bleef Cavalli trouw aan de geest van
Monteverdi’s laatste opera’s, met uiteraard een zeer grote aandacht voor het theatrale aspect. Voor deze
productie, die de echte wereldcreatie is van het werk, maakt René Jacobs zelf de orkestratie en last hij, geheel
volgens de 17de-eeuwse traditie, extra tussenspelen in van andere componisten. Info: tel. 02 229 12 00; fax 02
229 13 30; info@demunt.be; www.demunt.be.

Daphnis et Chloé (Maurice Ravel). Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. 2/5/2004
om 20.00 uur. Symfonieorkest en koor van De Munt. Worden eveneens uitgevoerd: Viviane (E. Chausson) en
Konzert Nr. 1 Es-Dur für Klavier und Orchester (F. Liszt). Info: tel. 02 229 12 00; fax 02 229 13 30;
info@demunt.be; www.demunt.be.

Prometheus (Ludwig van Beethoven). De Singel, Blauwe Zaal, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen. 14/5/2004
om 20.00 uur. De Filharmonie o.l.v. Philippe Herreweghe. Tevens worden de tweede en de zesde symfonie
van Beethoven uitgevoerd. Info: tel. 03 248 28 28; www.desingel.be.
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Satyricon (Bruno Maderna). Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3, 9000 Gent; 15/6, 17/6, 18/6 en 22/6/2004
om 20.00 uur; 20/6/2004 om 15.00 uur. Van Ertbornstraat 8, 2018 Antwerpen; 30/6, 2/7, 6/7, 8/7 en 10/7/
2004 om 20.00 uur; 4/7/2004 om 15.00 uur. In Petronius’ roman Satyricon worden parvenu’s ten tijde van
keizer Nero genadeloos gehekeld. Bruno Maderna, gewezen peetvader van de Italiaanse avant-garde, maak-
te het ‘feestmaal van Trimalchio’, het meest bekende fragment hieruit, tot leidraad van zijn opera: een gran-
dioze enscenering van hebzucht, grootheidswaan en menselijke domheid. Petronius’ ‘eindtijdorgie’ werd
voorzien van een virtuoze, veelkleurige partituur met een veelheid aan citaten, van gregoriaans tot musical.
Info: tel. 09 268 10 11 of 03 202 10 11; www.vlaamseopera.be.

Carmina Burana (Carl Orff). CC De Velinx, Dijk 111, 3700 Tongeren. 23/6/2004 om 20.00 uur. Tsjechisch
Symfonieorkest Praag. Worden eveneens uitgevoerd: Polovtiaanse dansen (A. Borodin); Een nacht op de kale
berg (M. Moessorgsky).

Reizen

Italië: het zuiden van het oude Etrurië. Org.: Amarant. Van 3/4 t.e.m. 10/4/2004. Info: www.amarant.be.

Nijmegen. Org.: Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie. 25/4/2004. Bezoek aan Museum het
Valkhof. Info: www.avra.bewoner.antwerpen.be.

Napels en omgeving: Romeinen rond de Vesuvius. Org.: Amarant. Van 18/5 t.e.m. 22/5/2004. Info:
www.amarant.be.

Gemeld

Wat is archeologie? Org.: Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie. Leerkrachten van de eerste
graad secundair onderwijs kunnen een archeoloog uitnodigen om hun leerlingen te vertellen over archeolo-
gie, het doen en laten van een archeoloog ... De voordracht duurt één lesuur (max. 30 leerlingen). De archeo-
loog brengt een diaserie mee (vooral over het archeologisch onderzoek in Wijnegem en Kontich) en een ar-
cheokoffer met authentieke voorwerpen (prehistorie, ijzertijd en Romeinse tijd). De voordracht is gratis. Info:
AVRA; avra@belgacom.net; www.avra.bewoner.antwerpen.be.

http://www.vlaamseopera.be.
http://www.amarant.be.
http://www.avra.bewoner.antwerpen.be.
http://www.amarant.be.
mailto:avra@belgacom.net
http://www.avra.bewoner.antwerpen.be.





