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REDACTIONEEL

‘(...) Je zou zeggen: het is toch bekend dat mensen die in het onderwijs werken, extra risico lopen waar het overspannen-
heid en burn-out betreft. Het blad Opzij (januari 2004) zegt daarover: “Degenen die getroffen worden door een burn-
out, zijn vaak gedreven mensen die zich voor de volle honderd procent inzetten. Ze werken graag en hard, hun baan
biedt hun erkenning en de mogelijkheid tot persoonlijke ontplooiing. Dat maakt dat ze niet zien, of niet willen zien,
wanneer ze hun eigen grenzen overschrijden, het werk niet goed meer aankunnen. Op alle manieren proberen ze het vol
te houden. ’s Ochtends vroeger beginnen, ’s avonds langer doorgaan, in het weekend werken, vakantiedagen gebruiken
om op orde te komen. Soms ook gaan ze te lang door, omdat ze het gevoel hebben dat ze anderen niet in de steek kunnen
laten of dat ze niet gemist kunnen worden. Ze houden zich op de been met de gedachte: straks wordt het wel beter.” (...)’
(Amphora, jg. 23, nr. 1, februari 2004, blz. 3-4)

Toen ik dit fragment uit het redactioneel van Amphora, het tijdschrift van de Nederlandse vereniging Vrien-
den van het Gymnasium, voor het eerst las, had ik meteen een gevoel van herkenning. Ik denk dat velen on-
der u zopas ook hebben gedacht: deze tekst gaat over mij. Het is natuurlijk een schrale troost, maar zoals uit
het voorgaande mag blijken, staan we met onze problemen niet alleen. De toestand in het Vlaamse onderwijs
is niet anders dan in Nederland. Ook bij ons geraken leerkrachten na verloop van tijd opgebrand, omdat ze
de moed niet meer kunnen opbrengen om alles te doen wat er van hen wordt verwacht en omdat ze niet
meer kunnen voldoen aan de steeds hogere eisen die aan hen worden gesteld.

Hebben leerkrachten dan zoveel redenen om te klagen? Het kan jaren duren voor je als beginnende leer-
kracht ‘veilig’ zit in een school; er is de constante druk van de leerplannen en eindtermen; alles wat je voor
de uitoefening van je job nodig hebt (computer, vakliteratuur, didactisch materiaal ...), moet je uit je eigen
zak betalen; de maatschappij verwacht van het onderwijs altijd maar meer; ondanks beloften van hogerhand
om de planlast te verminderen, neemt de papierberg steeds grotere proporties aan; ouders staan soms voor
de kleinste voorvallen bij de directie om zich over de leerkracht te beklagen; schoolgebouwen en infrastruc-
tuur zijn  dikwijls  verouderd,  maar  er  is  geen geld voor  vernieuwing ...  Zo kan ik  nog wel  een tijdje  door-
gaan, maar ik zal u mijn jeremiade besparen.

De positie van classici in het Vlaamse onderwijs is nog minder benijdenswaardig. Bovenop al de eerder ge-
noemde problemen krijgen zij ook nog eens te maken met het feit dat het nut van hun vakken voortdurend
in vraag wordt gesteld. De directeur die weinig belang hecht aan de klassieke talen, de collega wiskunde of
wetenschappen die leerlingen op soms weinig nette manieren probeert af te snoepen, de ouders die er de zin
niet van inzien dat hun kinderen tijd en energie besteden aan ‘dode’ talen ... Persoonlijk heb ik hierover niet
echt te klagen, maar ik ben er zeker van dat velen onder u dergelijke situaties wel al hebben meegemaakt.
We leveren zoveel inspanningen om van onze lessen Grieks en Latijn het beste te maken, maar de waarde-
ring is soms ver te zoeken.

Wie dit allemaal heeft gelezen, zal zich ongetwijfeld afvragen: wat houdt leerkrachten – en classici in het
bijzonder – dan nog in het onderwijs? Wat mij betreft, kan ik maar één argument bedenken: mijn leerlingen.
Als die er niet waren, had ik het lesgeven al lang voor bekeken gehouden. Zij zijn het die mij de moed en het
enthousiasme geven om mij ondanks alles te blijven inzetten, om aan mijn lessen te blijven werken en om
alle beslommeringen en minpunten van het onderwijs er noodzakelijkerwijs maar bij te nemen. Zij geven mij
dikwijls het gevoel dat zij  mijn werk wél appreciëren. Je moet meestal niet verwachten dat ze je dat vlakaf
zeggen, maar ze kunnen je dat ook op andere manieren laten blijken.

Welke belangrijke rol die leerlingen spelen in mijn job als leraar, heb ik nog niet zo lang geleden persoonlijk
ervaren. Onlangs is een van mijn vijfdejaars, een jongen van 17, heel plots overleden. Niemand had het ver-
wacht, niemand zag het aankomen: geen ziekte, geen ongeval, gewoon ... zonder enige aanwijsbare aanlei-
ding doodgevallen. Die leerling heeft drie jaar bij mij in de klas gezeten en van de ene dag op de andere is hij
er niet meer. Dat is heel hard aangekomen, zowel bij zijn klasgenoten als bij mij. Hij was nochtans geen mo-
delleerling en ik wist zijn grappen en uitlatingen niet altijd op prijs te stellen. Toch is het verdriet om het ver-
lies heel groot geweest ... en is het dat nog steeds. Het doet je ineens beseffen dat zulke onverwachte dingen
kunnen gebeuren, dat elke dag van een mensenleven de laatste kan zijn. Deze gebeurtenis heeft mij heel wat
zaken leren relativeren of anders aanpakken. Ik vraag me sindsdien dikwijls af over welke onbenulligheden
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mensen zich soms toch druk maken. Iedereen lijkt zichzelf steeds maar weer voorbij te lopen, maar met welk
doel? Het horatiaanse carpe diem is meer dan ooit mijn levensmotto geworden.

Op het moment dat ik dit schrijf, is de paasvakantie een paar dagen voorbij en ben ik weer aan het werk. In
de klas staat heel opvallend een lege stoel. Het tragische voorval mag dan al enkele weken geleden zijn, het
gevoel van onmacht en de emoties over wat er is gebeurd, blijven hangen. Het is moeilijk om met zoiets on-
begrijpelijks, bijna onwezenlijks, om te gaan. Vooral door de manier waarop wij classici ons meestal voor on-
ze vakken inzetten en door de waarden die wij – alle tegenkantingen ten spijt – de jongeren proberen mee-
geven, ontstaat er vaak een bijzondere band met onze leerlingen. Een positieve relatie met je leerlingen (voor
mij zowat het enige aantrekkelijke aan het onderwijs) is echter een mes dat aan twee kanten snijdt: het ver-
groot je werkvreugde en voldoening aanzienlijk, maar maakt een eventueel verlies ook veel groter.

Sinds het overlijden van die leerling is mijn bezorgdheid en mijn verantwoordelijkheidsgevoel voor ‘mijn
kinderen’ nog groter geworden. De angst dat zoiets opnieuw kan gebeuren, zit er diep in. Ik mag er echt niet
aan denken ... Ik weet wel dat je jongeren moet kunnen loslaten, maar dat is gemakkelijker gezegd dan ge-
daan. Gelukkig heb ik de voorbije weken kunnen rekenen op veel geduld en begrip van mijn directie en en-
kele fijne collega’s, maar – soms tot mijn verbazing – ook op de steun van mijn leerlingen. Daardoor lijkt de
verstandhouding met hen nog beter te zijn dan vroeger. Dat is op zich positief, maar het maakt me tegelijk
bang. De wereld is ondertussen immers niet gestopt met draaien ...

Ik ben mij ervan bewust dat dit redactioneel een heel persoonlijke getuigenis is geworden. Sommigen onder
u hebben er waarschijnlijk geen boodschap aan, anderen vinden er misschien een beetje steun in als ze het in
het onderwijs niet meer zien zitten. Ik wilde een soort in memoriam schrijven en opdragen aan Stewart, maar
tegelijk ook mijn bewondering uitdrukken voor zoveel Vlaamse leerkrachten die voor hun leerlingen dage-
lijks wel degelijk het verschil maken. Daarom, beste collega, hebt u de komende twee maanden vakantie
dubbel en dik verdiend. Ik wens u een mooie zomer toe.

Joeri Facq
Hoofdredacteur

Bijzondere algemene vergadering

Op zaterdag 21 augustus 2004 houdt de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen vzw een bijzondere
algemene ledenvergadering.

Op de agenda staan de volgende punten:
– aanvaarding van de definitieve agenda;
– goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 20 maart 2004;
– ontslagneming van André Deleersnyder uit de raad van bestuur;
– wijziging van de statuten (zie bijlage in het midden van deze Prora);
– varia.

Deze algemene vergadering zal plaatsvinden in Brasserie-Grill Charly’s, Martelarenplein 11, 3000
Leuven, en vangt aan om 11.00 uur. Na afloop wordt u een aperitief aangeboden.

We willen er wel op wijzen dat, overeenkomstig artikel 8 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de algemene vergadering over een statutenwijziging alleen op
geldige wijze kan beraadslagen en besluiten wanneer ten minste twee derde van de leden op die
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Om alles in goede banen te kunnen leiden, zouden we u willen vragen vooraf uw aanwezigheid aan te
kondigen. Inschrijven kan op drie manieren:
– via het elektronisch formulier op onze website www.vlot-vzw.be;
– schriftelijk met een briefje aan Joeri Facq, Naastveldstraat 140, 9160 Lokeren;
– telefonisch bij Joeri Facq op het nummer 09 348 54 55 (buiten de schooluren).

http://www.vlot-vzw.be;
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ALGEMEEN

Classici aller steden, verenig u!
Lieve Van Gerwen

De eerste keer dat we besloten om met de classici van de verschillende scholen van Sint-Niklaas samen op
uitstap te gaan, herinner ik me nog zeer goed. Onder leiding van Wilfried, de grote bezieler van deze jaarlijk-
se cultureel-culinaire uitstap, waren we met een tiental collega’s samengekomen aan het Provinciaal Archeo-
logisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen, m.a.w. in Velzeke. Dit museum ligt in de prachtige Zwalm-
streek, tevens de heimat van onze initiatiefnemer. Die eerste keer stond er een rondleiding in het museum en
ook buiten,  bij  de  opgravingen,  op het  programma.  Maar toen brak er  een echt  noodweer los  en alleen de
dappersten onder ons waadden door de gietende regen enkeldiep door de modder om onder begeleiding
van een deskundige gids de opgravingen te gaan bewonderen. Toch werd al spoedig duidelijk dat dit samen
trotseren van de woede der goden een hechte band had gesmeed.

Sindsdien spreken we jaarlijks in deze Zwalmstreek af, en als het even kan aan ons geliefde museum. Er
wordt  ook  altijd  in  dezelfde  week,  eind  augustus,  afgesproken,  zodat  iedereen  met  de  datum  al  lang  op
voorhand rekening kan houden. Telkens verkennen we een museum, een kasteel of een stadje in of aan de
rand van de schilderachtige Zwalmstreek. Nadien duiken we eerst de natuur in en vervolgens een uitste-
kend doch pittoresk etablissement, waar we ons te goed doen aan de lokale culinaire hoogstandjes. Onder-
tussen wordt er ook ongelooflijk wat afgekletst en passeren alle nieuwtjes in verband met collega’s, opdrach-
ten, directies, handboeken, studiereizen, leerplannen ... de revue (het moet gezegd dat het gezelschap bijna
uitsluitend uit vrouwen bestaat).

Eén ding staat vast na meer dan vijf jaar ervaring: zo’n uitstapje schept meer vertrouwen en een hechtere
band dan tien gezamenlijke vakvergaderingen of nascholingen ooit kunnen bereiken. Een aanrader dus!

Collega’s op zoek naar ...

Leesstrategieën in het secundair onderwijs

In de lessen Latijn en Grieks probeer ik het tekstbegrip van leerlingen niet alleen te doen groeien door
hun eigen trial and error-ervaring, maar vooral door systematisch leesstrategieën aan te leren. Daar-
voor ben ik dit schooljaar didactisch materiaal (werkbladen) aan het ontwerpen, vooral geïnspireerd
door het materiaal dat Els Van de Walle voor universiteitsstudenten heeft uitgewerkt in het kader van
het K.U.Leuven-project Leren lezen. Indien u interesse hebt om in uw school leesstrategieën systema-
tisch aan te brengen en daarvoor wilt samenwerken, mag u me contacteren. Dat is bij uitstek zinvol in-
dien u in uw lessen dezelfde handboeken gebruikt als wij in onze school (Sint-Pieterscollege Leuven):
momenteel de Phoenix-reeks voor Latijn en de vernieuwde Ars Legendi-reeks voor Grieks.

• Geert Hellemans, Gildenstraat 10, 3000 Leuven, geerthellemans@yahoo.com

Handboek Tantae molis erat

Als boekenverantwoordelijke van het Sint-Claracollege in Arendonk ben ik op zoek naar een zestal
exemplaren van het boek (2 delen) Tantae molis erat, een uitgave van de Nederlandse uitgeverij Her-
maion. Kan iemand mij daarbij helpen?

• Jef Van Gool, Lage Darisdonk 5, 2360 Oud-Turnhout, tel. 014 45 38 42, vangooljef@hotmail.com

mailto:geerthellemans@yahoo.com
mailto:vangooljef@hotmail.com
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DIDACTIEK

Democratie?
Chris Van Woensel

‘Liever wil ik eerst wijzen op de geest die deze daden inspireerde en op de staatsinrichting en gedragslijn waardoor wij
groot werden, om daarna de doden hier voor ons te eren; want ik acht het in overeenstemming met deze plechtigheid dat
deze dingen worden gezegd en ik meen dat het zin heeft dat ze worden gehoord door allen hier verzameld, zowel burgers
als vreemdelingen.
Wij hebben een staatsvorm die niet een kopie is van de instellingen van onze naburen. In plaats van anderen na te boot-
sen zijn wij juist een voorbeeld voor hen. Onze staatsvorm heet een democratie, omdat ze in handen is van velen en niet
van enkelen. In persoonlijke geschillen verzekeren onze wetten gelijk recht aan allen en de publieke opinie eert eenieder
die zich door iets onderscheidt in het openbare leven boven anderen, niet om de klasse waartoe hij behoort, maar om zijn
waarde alleen.’1

1 Inleiding

Het jaar 2005 zal worden uitgeroepen tot ‘Het Europees jaar van burgerzin door onderwijs/opvoeding’, wat
een vrij onhandige vertaling is van The European Year of Citizenship through Education. De commissie van mi-
nisters van de Raad van Europa wil daarmee duidelijk maken hoe belangrijk opvoeding en onderwijs is voor
de ontwikkeling van burgerzin en de kwaliteit van de participatie in een democratisch land. Voor ons classi-
ci een gedroomd thema én een kans om met onze vakken aan te sluiten bij de actualiteit van de moderne we-
reld. Het is echter bijna zeker dat veel leerkrachten oude talen niet zitten te wachten op dit themajaar om het
thema democratie bij de lessen Latijn en Grieks te betrekken.

Toch is er de bezorgdheid dat het thema democratie vooral in de lessen Grieks wordt behandeld. Per slot
van rekening was Rome niet bepaald een ideaal voorbeeld van democratie, niet in tijdsduur en niet in kwa-
liteit. Misschien kan het organiseren van dit jaar een goede aanleiding zijn om de leerlingen die alleen Latijn
volgen, wat nader te laten kennismaken met de Griekse cultuur en teksten (in vertaling) en hen zo terug te
brengen naar het ontstaan van de democratie.

Een citaat uit een eerder filosofisch werk, geschreven door Klaus Held, kan een vertrekpunt vormen voor
mijn uiteenzetting.2 In zijn boeiende beschrijving van de democratie in de Griekse Oudheid zegt hij o.a. het
volgende:

‘Het nieuwe ideaal van openbare samenleving, de democratie, eiste een nieuwe vorm van onderwijs en opvoeding, een
opleiding in goed-kunnen-spreken als bevoegdheid tot medezeggenschap in de democratie.
Plato had al begrepen wat er in de jaren zeventig van onze eeuw weer is doorgedrongen tot enkele onderwijshervormers:
teneinde de politieke situatie definitief te veranderen, moet men beginnen bij de opvoeding van de jeugd.’

En, zo zegt hij verder, bij paidei/a, opvoeding, behoort onderwijs. Is onderwijs een opleiding geven tot voor-
bereiding van verdere studies of een beroep? Of is het meer? De meningen daarover zijn in de praktijk ver-
deeld. De grens tussen opleiding en opvoeding verschuift in de tijd en is dus een spanningsveld, waarmee
de leerkracht dagelijks wordt geconfronteerd.

Als leerkracht heb ik daarin een persoonlijk standpunt ingenomen om een criterium te hebben voor mijn
handelen in de klas naar de leerlingen toe. Dat standpunt is sterk beïnvloed geworden door een aantal jaren
les te geven in een school met talrijke kinderen uit minder gegoede milieus en migrantenkinderen. Daar is de
kloof tussen schoolcultuur en gezinscultuur immers het grootst. Hoeveel de ouders ook hielden van hun
kinderen, toch waren zij niet altijd in staat hen de kennis en vaardigheden mee te geven die hun kroost later
nodig zou hebben om een plaats te veroveren in onze samenleving. Kon ik als leerkracht dat negeren? Kon
ik mij afzijdig houden met het argument dat opvoeden de taak is van de ouders, niet van de leerkracht?
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Het is erg moeilijk als individuele leerkracht daarin grenzen te trekken. Dat was dan ook de reden waarom
ik  te  rade  ging  bij  het  pedagogisch  project  van  mijn  school.  Dat  was  echter  niet  voldoende.  Mijn  school
maakte immers deel uit van een net. Er waren ook nog andere netten. Hoe dachten die er dan over? Zou ik
mijn leerlingen opvoeden binnen de visie van één net of als lid van de samenleving in haar geheel?

Om deze vraag te beantwoorden ging ik op zoek naar een visie die de netten oversteeg. Wat is er gemeen-
schappelijk voor iedere leerling in Vlaanderen? Waar vond ik criteria om dat gemeenschappelijke te definië-
ren, zodat ik het kon verbinden en uitbreiden met het pedagogisch project van de school en mijn vak. Wat
was de link tussen de visie van de overheid, het pedagogisch project van de school en mijn handelen in de
klas?

Bij de Vlaamse overheid vond ik mijn startpunt in teksten en voorstellen van de Dienst voor Onderwijsont-
wikkeling, voorstellen die een hele adviesprocedure hadden doorgemaakt om uiteindelijk bekrachtigd te
worden  door  het  parlement.  Dit  moest  mijn  uitgangspunt  zijn.  Het  pedagogisch  project  van  de  school  en
mijn vak zouden het overheidsraamwerk verder invullen.

In het vervolg van deze bijdrage zou ik een voorbeeld willen geven hoe dit concreet in zijn werk ging in één
bepaald geval. Met dit voorbeeld zou ik eveneens willen illustreren welke belangrijke rol oude talen kunnen
spelen bij de opleiding en opvoeding van jonge mensen.

2 Aanleiding en motivatie

De directe aanleiding tot het uitwerken van een lesinhoud en -strategie over democratie en burgerzin was de
verkiezingsuitslag van in het begin van de jaren negentig, die nog steeds bekend staat als ‘Zwarte Zondag’.
Een schokgolf ging toen door Vlaanderen, omdat een partij met uitgesproken racistische en ondemocratische
standpunten doorbrak, een partij die op dat moment bovendien niet vies was van agressiviteit en geweld.
Ook in het buitenland waren de verkiezingen van dit kleine landje het onderwerp van gesprek.

Als lid van de samenleving voelde ik me bovendien niet gelukkig met het feit dat er zoveel over rechten en
zo weinig over plichten werd gesproken, een houding die steeds meer zichtbaar werd in de opvattingen en
gedragingen van leerlingen. Na deze zwarte verkiezingen stonden de kranten bol van klachten over egoïs-
me, eigenbelang, onverdraagzaamheid en agressie. Verder was volgens de media de duidelijke antipolitieke
houding van velen, volwassenen en jongeren, een van de oorzaken van de verkiezingsuitslag. Geen goede
zaak voor de samenleving.

Aristoteles zei al dat de mens een levend wezen is dat in groep leeft. Wij mensen zijn niet solitair, maar steu-
nen op de groep zoals ook de groep op het individu steunt: wij zijn solidair. Ook deze relatie tussen groep en
individu is weer een spanningsveld, waarvan de grenzen verschuiven afhankelijk van de tijd en de cultuur
waarin men leeft. De spelregels van de groep worden echter niet aangeboren, maar aangeleerd. Het komt
erop aan dat deze spelregels voor iedereen duidelijk én gekend zijn.

Democratie als politiek systeem is in wezen geen vanzelfsprekendheid. De inwoners van West-Europa beho-
ren tot een geprivilegieerde minderheid.3 Er wordt in de wereld nog zeer dikwijls en op vele plaatsen fysiek
en psychisch geweld gebruikt om anderen te overtuigen van het eigen grote gelijk.

Al deze bedenkingen en reflecties van mezelf en anderen leidden tot de volgende probleemstelling. In hoe-
verre kunnen school en leerkracht een bijdrage leveren om een leerling op te voeden tot een democratisch
denkend en handelend burger? Welke criteria moet men daarbij hanteren bij het maken van keuzes in de
leerstof en de behandeling ervan? Kan/mag ik die probleemstelling omvormen tot lesdoelstellingen? Passen
die doelstellingen in de context waarin ik lesgeef, het vak, de klas, de school, het net, de samenleving? Indien
ja, hoe vertaal ik dat dan naar de concrete lespraktijk en -inhouden?

Ik ging dus op zoek naar een antwoord op al deze vragen.
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3 De samenleving

Waar vind ik de visie van de samenleving op onderwijs en de doelstellingen die daarvan afgeleid worden,
een visie die democratisch ondersteund en gelegitimeerd is, die niet behoort tot één bepaalde belangen-
groep, maar gemeenschappelijk is voor heel Vlaanderen?

Publicaties van de Koning Boudewijnstichting (o.a. De school staat niet alleen) zetten me gedeeltelijk op weg,
meer bepaald om de problematiek verder in kaart te brengen en om eigen gedachten te toetsen. Een aantal
knelpunten in de relatie onderwijs-samenleving worden helder en overzichtelijk geformuleerd. Als referen-
tiekader heel waardevol, maar de concrete vertaling naar de praktijk bleef een probleem. De zoektocht naar
visies op onderwijs, opvoeding en democratie leverde zoveel verschillende meningen op dat ik het noorden
verloor. Hoe kon ik als individuele leerkracht nu gaan bepalen of kiezen wat belangrijk en nuttig was voor
mijn leerlingen?

Uit het voorgaande volgt dat het eenduidig vastleggen van doelen voor onderwijs via een democratische
consensus noodzakelijk is. Wat relevant wordt geacht, hangt samen met het mensbeeld in de samenleving
waarin het onderwijs wordt gegeven. Dat mag en kan niet worden vastgelegd door één belangengroep of
één individu.

Bijna automatisch kwam ik terecht bij de teksten en voorstellen van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling,
een dienst die nog niet zo lang bestond en zich bezighield met het ontwikkelen van voorstellen voor onder-
wijsinhouden, voorstellen die het democratische beslissingsproces zouden doormaken en via het parlement
bekrachtigd zouden worden.

Daar kon ik me als leerkracht in vinden, daar zou ik de essentiële inhouden vinden die de samenleving in
het onderwijs voor iedereen noodzakelijk vond. Door daarvan te vertrekken kon ik zeker zijn dat de keuzes
die ik moest maken bij de aanpak van democratische opvoeding, ingebed zouden zijn in de samenleving
waarin mijn leerlingen hun plaats zouden moeten vinden.

3.1 De eindtermen4

Het concept van de eindtermen was op het moment van mijn zoektocht nog in volle ontwikkeling. Eind-
termen staan voor wat de meerderheid van de leerlingen op het einde van een periode bereikt moet hebben.
Ze omvatten kennis, inzicht en vaardigheden die als essentieel worden beschouwd voor de ontwikkeling
van de jongere om zijn weg te vinden in de maatschappij. Eindtermen slaan dus op gemeenschappelijke
inhouden en doelstellingen van het hele onderwijs.

Eindtermen zijn een antwoord op alle opdrachten die verschillende belangengroepen in de samenleving
naar de school toeschuiven. Ze maken voor alle betrokkenen duidelijk wat de taak is van onderwijs en wat
niet. Op het moment dat ik op zoek was naar aanknopingspunten voor mijn lessen, waren alleen de eind-
termen van de basisvorming klaar. Tot mijn grote teleurstelling waren er geen eindtermen voor oude talen in
de eerste graad. Het heeft vrij lang geduurd voor het me duidelijk werd waarom niet.

In de eerste graad zijn er alleen eindtermen ontwikkeld voor de vakken van de basisvorming, die wettelijk
zijn vastgelegd. Aangezien basisvorming onder meer wordt gedefinieerd als de inhouden en vaardigheden
die onmisbaar zijn voor iedereen, is het logisch dat er voor een aantal vakken in de eerste graad geen eind-
termen zijn opgesteld. Naast de uren die besteed moeten worden aan de vakken van de basisvorming, blij-
ven er nog een aantal uren over die volledig vrij gebruikt mogen worden. Voor die uren en de vakken die de
uren opvullen, zijn er wel leerplannen. Die maakten echter geen specifieke melding van opvoeden tot demo-
cratisch denkende mensen door middel van mijn vak.

Goed, daar ging dus mijn aanknopingspunt met de samenleving? Nee, ik vond een uitweg in de vakover-
schrijdende eindtermen.
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3.2 De vakoverschrijdende eindtermen

Naast vakgebonden eindtermen zijn er vakoverschrijdende eindtermen, geordend volgens verschillende the-
ma’s.5  Vooral deze eindtermen zijn een antwoord op de eisen die de samenleving aan de school stelt. Bij elk
probleem of pijnpunt dat opduikt in de maatschappij, verwijst men in de media naar het belang van preven-
tie en dus van opvoeding. Meestal wijst men dan naar de school en de leerkrachten. Men kan de krant niet
openslaan of ergens staat er wel een onderwerp in waaraan de school meer aandacht zou moeten besteden.

De vakoverschrijdende eindtermen zijn de onderwerpen waaraan de school daadwerkelijk verplicht aan-
dacht moet besteden. Niet meer en niet minder, want deze thema’s en eindtermen werden wettelijk vastge-
legd. Naast leren leren, gezondheidseducatie en sociale vaardigheden is er ook het thema ‘opvoeden tot bur-
gerzin’. Op het moment dat ik op zoek was naar een houvast en raamwerk om de democratie te bevorderen
via mijn vak, lagen deze vakoverschrijdende eindtermen nog ter discussie. Ik herinner me duidelijk dat ik
hoopte dat vooral de eindtermen ‘opvoeden tot burgerzin’ dit debat en de daaropvolgende adviesprocedure
zouden overleven.

In een publicatie van het departement Onderwijs vond ik de concrete eindtermen voor ‘opvoeden tot bur-
gerzin’ en ik ging ijverig op zoek naar aanknopingspunten voor mijn thema democratie. Het begrip ‘burger-
zin’ werd in de publicatie o.a. omschreven als ‘het openstaan voor het politieke leven van de samenleving
waarvan men deel uitmaakt en de bereidheid eraan deel te nemen’6. Dit veronderstelt kennis van die politie-
ke aspecten en van de elementaire regels die aan de basis liggen van onze rechtsorde en van ons democra-
tisch bestel.

Een van de vier fundamentele doelstellingen van opvoeding tot burgerzin luidde: ‘elke jongere vormen tot
een democratisch denkende, voelende en handelende persoon’.

Zo, nu had ik gevonden wat de overheid essentieel achtte voor iedere leerling in het Vlaamse onderwijs wat
democratie betreft. Mijn eerste kapstok. Die moest nu nog verder aangekleed worden.

4 De school

4.1 Het pedagogisch project

Elke  school  bepaalt  in  theorie  haar  eigen  pedagogisch  project,  maar  in  de  praktijk  zijn  het  netwerken  van
scholen, beter bekend als de ‘netten’ of de ‘koepels’, die het pedagogisch project bepalen of minstens mee-
bepalen. Aangezien de school waar ik op dat moment lesgaf, tot het gemeenschapsonderwijs behoort, ging
ik op zoek naar het wat en hoe binnen het gemeenschapsonderwijs. Het was mijn bedoeling dit project na te
lezen met opvoeding tot een democratisch denkend, voelend en handelend burger van de overheid in mijn
achterhoofd.

Het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs (PPGO)7 is een project dat de totale ontwikkeling
van de persoon nastreeft: kennisverwerving, vaardigheidsontwikkeling en attitudevorming met bijzondere
aandacht voor een kritische en creatieve ingesteldheid ten aanzien van mens, natuur en samenleving.

Het PPGO streeft een dynamisch mens- en maatschappijbeeld na. Het draagt bij tot de vorming van vrije
mensen die o.a. mondig zijn, zodat ze hun ideeën voor de medemens helder en juist kunnen vertolken en
een open oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden, geëngageerd con-
structief opkomen voor de eerbiediging van de rechten van de mens en zijn fundamentele vrijheden, voor
sociale rechtvaardigheid en voor democratische instellingen. In de ontwikkelingsbegeleiding van jongeren
wordt uitgegaan van de mens als individu en gemeenschapswezen.

Steunend op die totale vorming zullen de jongeren het doel en de zin van hun handelen leren inzien en zich
ten opzichte van zichzelf en van het maatschappelijk gebeuren met kritisch inzicht kunnen opstellen; ze zul-
len van jongs af leren in vrijheid verantwoordelijkheid te dragen.

Dit zijn mooi geformuleerde, maar zeer algemene doelstellingen. Als leerkracht had ik hier echt niet genoeg
aan om de principes van de overheid naar de klas te vertalen. Ik wist nu in elk geval dat er geen tegenstrij-
digheden waren in de doelstellingen van de overheid en van het gemeenschapsonderwijs. Beide gaven de
verzekering dat ik mijn leerlingen kon en mocht opvoeden tot democratisch denkende mensen.
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4.2 Het schoolwerkplan

Verder vond ik in de officiële teksten van de toenmalige ARGO dat deze principes, verwoord in het pedago-
gisch project, terug te vinden moeten zijn in het schoolwerkplan. Dat plan is een concretisering van het pe-
dagogisch project. Het pedagogisch college van de lokale school werkt een plan uit, de lokale raad keurt het
goed.8 Om opvoeding tot democratie te realiseren zijn er verschillende mogelijkheden. Elke school zal in
functie van haar eigen schoolcultuur een eigen invulling geven aan de algemene principes.

Op de school waar ik toen lesgaf, deed ik dus navraag naar het schoolwerkplan. En ja, er was enige tijd terug
een schoolwerkplan opgesteld. Dat was mij niet overhandigd of geduid toen ik daar als nieuwe leerkracht
binnenviel. En ondanks herhaalde vragen aan verschillende mensen heb ik het ook niet te pakken gekregen.
Dus dan maar zonder schoolwerkplan.

Een extra probleem was het feit dat het niet de bedoeling is als leerkracht op je eentje, alleen met je eigen
vak, de vakoverschrijdende eindtermen na te streven. Nastreven, want volgens hun huidige juridische sta-
tuut moeten ze niet bereikt worden. De school moet alleen kunnen aantonen dat ze een inspanning levert om
de  eindtermen  bij  de  leerlingen  na  te  streven.  Maar  mijn  collega’s  in  de  school  waar  ik  toen  lesgaf,  waren
duidelijk nog niet mee. Zij gaven alleen les in de tweede en derde graad en de in ontwikkeling zijnde eind-
termen waren bedoeld voor de eerste graad. Het duurde dus volgens hen nog lang voor zij aan de beurt wa-
ren en dan zouden ze wel zien. Aangezien ik ook in de eerste graad lesgaf, zij het in een andere school, stond
ik op dat moment veel dichter bij de nieuwe ontwikkelingen, die bij mijn collega’s in de hogere cyclus maar
matige belangstelling wekten.

Goed, dan maar werken zonder schoolwerkplan en zonder collega’s. Ik besloot als voorbereiding op wat in
de toekomst ook in de tweede en derde graad zou aankomen als vakoverschrijdende eindtermen ‘opvoeden
tot burgerzin’ al na te gaan wat mijn vak daar eventueel aan zou kunnen bijdragen.

5 De klas

Uiteindelijk kwam ik tot de vaststelling dat, ondanks mooi geformuleerde doelstellingen van de overheid en
al even mooi geformuleerde principes in het pedagogisch project, ik er in de klas toch weer alleen voor
stond, zelf materiaal moest bijeenzoeken, zelf keuzes daarin moest maken, het ruwe materiaal zelf moest
verwerken en ‘leerlingvriendelijk’ maken. Zonder enige hulp of feedback van collega’s krijgt men dan toch
het gevoel maar een beetje aan te modderen. Als men dan zes verschillende klassen heeft in zes verschillen-
de jaren, is het trouwens niet meer haalbaar voor iedere klas tezelfdertijd iets uit te werken. Zodoende koos
ik voor het vierde en het zesde jaar voor mijn pogingen om de leerlingen te stimuleren in hun democratisch
denken, omdat de teksten die daar werden gelezen, zich vanzelf leenden voor dat onderwerp.

In het vierde jaar wordt, zoals het leerplan stelt, de samenzwering van Catilina van Sallustius gelezen. Een
rijkere bron om over politieke macht te spreken kan men zich nauwelijks indenken. Catilina die faalt in zijn
opzet op wettelijke wijze via verkiezingen aan de macht te komen, bereidt een staatsgreep voor en sleept in
zijn plan een aantal groepen van mensen mee. De commentaren in wetenschappelijke werken op de figuur
Catilina zijn verdeeld: sommigen zien hem als een rebel met een ‘just cause’, anderen zien in hem een terro-
rist. Ook dit opent prachtige mogelijkheden voor de behandeling van teksten uit het werk van Sallustius.
Een goede confronterende inspiratiebron bij de bespreking van de teksten vormde het werk van F.J. Meijer,
De verliezers, Catilina en Clodius, Leiden, 1984. Maar ondanks alle inspiratiebronnen lukte het me niet de link
te leggen met moderne toestanden, bij gebrek aan materiaal en informatie én een rode draad.

In het zesde jaar koos ik toen teksten uit de Annales van Tacitus die handelen over de keizers Augustus en
Tiberius: de overgang van de republiek naar de alleenheerschappij van één man en met Tiberius de verdere
evolutie naar een erfelijke heerschappij en een keizerrijk. Hoe boeiend de inhoud ook was, weer miste ik de
rode draad en de link naar het heden. Alleen mijn persoonlijke kennis over de politieke toestanden in onze
samenleving kon ik als leidraad nemen en dat was me niet genoeg.

Was er misschien inspiratie te vinden in het onderwijs in andere landen?
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6 Ervaringen in het buitenland

Niet tevreden met wat ik in eigen land vond, ging ik dus op zoek naar informatie uit het buitenland. Al vlug
merkte ik dat overal in Europa burgerzin of citizenship of citoyenneté een thema was waar men al jaren aan-
dacht aan besteedde in het onderwijs. Vlaanderen leek me meteen wat achterop te lopen. Maar ook het mate-
riaal dat ik daar vond, was te algemeen om me in mijn klas vooruit te helpen. Toch was wat ik las een steun
in de rug, want uit de teksten bleek dat men wel degelijk effect kon bereiken bij leerlingen. De vraag hoe
bleef evenwel een probleem.

In vele Europese landen is burgerzin trouwens zo belangrijk geworden dat het een apart vak in het curricu-
lum is geworden. Andere landen houden het bij vakoverschrijdend werken. De hier volgende voorbeelden
zijn evenwel gekozen vanuit een welbepaald perspectief. Vele mensen vragen zich immers af of het enig
effect heeft kinderen en jongeren democratische kennis en vaardigheden te proberen bijbrengen. De meest
verwoede pogingen om jongeren op dat punt te beïnvloeden heeft men gedaan in landen die een dictatuur
achter de rug hadden of pas overschakelden op een (meer) democratisch politiek systeem. Zo merkt men
vandaag dat de vroegere Oostbloklanden in Europa zeer veel belang hechten aan burgerzin en het opvoeden
van jongeren tot democratisch denkende en handelende personen. Maar in deze landen is de ontwikkeling te
recent om enig effect te kunnen zien of te kunnen nagaan. De hier summier besproken voorbeelden komen
uit Turkije, Spanje en Frankrijk.

6.1 Turkije9

Zo werd in Turkije bij de overschakeling van een ottomaanse islamitische theocratie naar een moderne repu-
bliek het onderwijs bewust ingezet. Volgens het artikel werden waarden als verdraagzaamheid, ondersteu-
ning van burgerlijke vrijheden en emancipatie door het onderwijs succesvol uitgedragen. Opvoeding tot
burgerzin zou nog altijd een belangrijk vak zijn op school. Helaas krijgen we bitter weinig informatie over de
manier waarop het in de praktijk werd aangepakt. Veel concrete hulp had ik er als leerkracht misschien niet
aan, alleen de drive om verder te zoeken. Want misschien was het toch mogelijk de maatschappij ernstig te
beïnvloeden via onderwijs. Turkije wil graag aansluiten bij Europa en doet zijn best. Aan de opmerkingen in
de pers is wel te merken dat het einddoel zeker nog niet is gehaald.

6.2 Spanje10

Het herstel van de democratie in Spanje na de dictatuur van Franco werd ondersteund door hervormingen
in het onderwijs (1991). Men voerde o.a. een experiment uit in de streek van Murcia: 86 leerlingen van 12 tot
17 jaar waren daarbij betrokken. De bedoeling was de leerlingen inzicht te geven in de manier waarop macht
wordt uitgeoefend, in het gezin, op school, in de gemeente, in het land en in de wereld. Het experiment ver-
liep binnen de tijd van één schooljaar (1991-1992). Van oktober tot december werd de houding van de leer-
lingen tegenover democratie geanalyseerd via een vragenlijst. Zo kon men op het einde van het project na-
gaan welke veranderingen er wel of niet hadden plaatsgevonden. De evaluatie gebeurde van april tot juni.

Een unit ‘democratie’ werd gegeven van januari tot maart. Die werd zorgvuldig onderverdeeld in fasen,
waarbij men veel aandacht schonk aan doelstellingen en methodiek. Er werd o.a. een debat gehouden en de
leerlingen maakten een eigen (schriftelijk) werk. Bij de evaluatie probeerde men te achterhalen in hoeverre
de doelstellingen werden gehaald. Daarbij werd rekening gehouden met begrip, attitudes en vaardigheden.

De slotconclusie was positief: ‘We have seen through our teaching unit how pupils have, taking into consideration
their specific experience, understood conceptually and functionally both direct and indirect democracy, developed demo-
cratic attitudes and come to appreciate the principles of democracy.’11

6.3 Frankrijk12

Niet alleen in landen waar democratie in de verdrukking raakte of pas werd opgestart, treft men belangstel-
ling aan voor het onderwerp. In Frankrijk houdt men zich sinds 1985 expliciet bezig met opvoeding tot bur-
gerzin in de scholen. Ook daar was het eerst nodig het idee ingang te doen vinden. Eens ingeburgerd bleken
de resultaten toch niet zo mee te vallen: men had de indruk, op klasniveau, dat het bij gepraat bleef, dat de
hele zaak een ‘lege doos’ was.
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7 Oude talen en opvoeden tot burgerzin

Ik hield aan de hele zoektocht niet veel meer over dan de overtuiging dat het de moeite loonde op mijn een-
tje verder aan te modderen. Het was wel uitkijken naar de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen ‘opvoe-
den tot burgerzin’ in de tweede en derde graad secundair onderwijs. Hieronder staan ze vermeld. Ze zijn nu
al enkele jaren in voege en gekend. Maar wij classici zouden er goed aan doen in het Europees jaar van bur-
gerzin aan de samenleving te bewijzen dat we een nuttige en daadwerkelijke bijdrage kunnen leveren met
onze vakken in het nastreven van deze eindtermen. En dat niet alleen voor de leerlingen die Latijn en/of
Grieks volgen.

Zowel de leerkrachten als de leerlingen oude talen zouden er nauwlettend op moeten toezien dat zij beiden
de kennis doorgeven aan hun omgeving, collega’s en leerlingen. Bij het opstarten van projecten over burger-
zin en democratie kunnen zij immers een rol spelen, mogen zij niet van op de zijlijn toekijken. In deze projec-
ten moet een plaatsje ingeruimd worden voor de periode dat de democratie ontstond en een begin van ont-
wikkeling kende, waarbij de beperkte toepassing van het idee democratie in het concrete dagelijkse leven
(vrouwen, slaven en vreemdelingen werden uitgesloten) de leerlingen de ogen zal openen voor de complexi-
teit van het systeem. Ook nu nog in onze samenleving is er discussie over het stemrecht voor migranten.
Niets nieuws onder de zon.

Sommige van de onderstaande eindtermen zijn cursief gedrukt, omdat het mijns inziens niet haalbaar is bij
alle eindtermen een bijdrage te leveren via de oude talen. De cursief gedrukte eindtermen zijn diegene die
gemakkelijk te verbinden zijn met inhouden in Latijnse en/of Griekse teksten.

7.1 Vakoverschrijdende eindtermen ‘opvoeden tot burgerzin’ in de 2de graad

MENSENRECHTEN

  1 De leerlingen kunnen de inhoud van de mensenrechten toelichten aan de hand van voorbeelden uit de mensenrech-
tencharters, inzonderheid aan de hand van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

  2 De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen dat mensenrechten onderling afhankelijk zijn.
  3 De leerlingen kunnen het universeel karakter van mensenrechten aantonen.
  4 De leerlingen kunnen voorbeelden geven dat mensenrechten van iedereen voortdurende aandacht en

inspanningen vergen en een dynamisch gegeven zijn.
  5 De leerlingen herkennen schendingen van mensenrechten.
  6 De leerlingen herkennen vooroordelen en discriminerend optreden bij zichzelf, bij anderen en in de media.
  7 De leerlingen hebben belangstelling en respect voor mensenrechten en zijn bereid zich actief en opbou-

wend in te zetten voor hun eigen rechten en die van anderen.
  8 De leerlingen hebben kritische belangstelling voor de behandeling van de mensenrechtenthematiek in

de media.

ACTIEF BURGERSCHAP EN BESLUITVORMING

  9 De leerlingen kunnen besluitvorming op reële schoolse situaties toepassen.
10 De leerlingen oefenen inspraak en participatie in de school en beargumenteren het belang ervan ook in

andere organisatievormen.
11 De leerlingen kunnen meerderheids- en minderheidsstandpunten onderscheiden en benoemen.
12 De leerlingen kunnen rechten en plichten binnen een concrete situatie uitleggen.
13 De leerlingen kunnen verschillende belangen op korte en langere termijn afwegen.
14 De leerlingen spannen zich in om de belangstelling, de standpunten en de argumenten van anderen te respecteren.
15 De leerlingen spannen zich in om voorstellen of argumenten genuanceerd te benaderen.
16 De leerlingen voelen zich aangesproken om binnen en buiten de school verantwoordelijkheid op te ne-

men en deel te nemen aan allerlei initiatieven.
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7.2 Vakoverschrijdende eindtermen ‘opvoeden tot burgerzin’ in de 3de graad

DEMOCRATISCHE RADEN EN PARLEMENTEN

  1 De leerlingen kunnen de feitelijke werking van de parlementaire besluitvorming beschrijven.
  2 De leerlingen kunnen de rol aangeven van fracties en commissies in de werking van raden (zoals ge-

meente- en provincieraden) en parlementen.
  3 De leerlingen kunnen parlementen en raden (zoals gemeente- en provincieraden) situeren als belangrij-

ke actoren in het vormgeven van de samenleving.
  4 De leerlingen kunnen verschillende standpunten in parlementaire debatten van elkaar onderscheiden

en met elkaar vergelijken.
  5 De leerlingen kunnen voorbeelden geven van politieke beslissingen (bv. onderwijs, jeugdbeleid) die

hun leven rechtstreeks beïnvloeden.
  6 De leerlingen kunnen beslissingen van een raad (zoals een gemeente- en een provincieraad) of parle-

ment kritisch evalueren door ze te toetsen aan relevante informatie, de eigen opvatting en andere opvat-
tingen.

  7 De leerlingen aanvaarden beslissingen die volgens parlementaire procedures zijn genomen.
  8 De leerlingen brengen waardering op voor de functie en de taken van leden van raden (zoals gemeente-

en provincieraden) en parlementen.

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

  9 De leerlingen kunnen informatie verzamelen over de maatschappelijke opdracht, het aanbod en de wer-
king van maatschappelijke diensten en instellingen en van specifieke hulp- en informatiediensten voor
jongeren.

10 De leerlingen kunnen hun eigen wensen of behoeften omzetten in hulp- en informatievragen.
11 De leerlingen kunnen aangeven hoe zij op deze diensten of instellingen een beroep kunnen doen en

waar ze met eventuele klachten, meldingen of aanbevelingen terechtkunnen (o.m. ombudsdienst).
12 De leerlingen durven een beroep te doen op maatschappelijke diensten of instellingen.

WERELDBURGERSCHAP

13 De leerlingen kunnen de rol van internationale instellingen illustreren.
14 De leerlingen kunnen met enkele voorbeelden aantonen dat de mondiale dimensie in onze samenleving steeds ex-

plicieter wordt op o.m. politiek, economisch en cultureel vlak en dat deze evolutie voordelen biedt, maar ook proble-
men en conflicten oplevert.

15 De leerlingen kunnen de complexiteit van internationale samenwerking toelichten aan de hand van de
concepten onderlinge afhankelijkheid, beelden en beeldvorming, sociale rechtvaardigheid, conflict en
conflicthantering, verandering en toekomst.

16 De leerlingen kunnen aangeven dat er verschillende opvattingen zijn over welvaart en over de herverdeling van
deze welvaart.

17 De leerlingen zijn gevoelig voor het belang van persoonlijke inzet voor de verbetering van het welzijn
en de welvaart in de wereld.

8 Besluit

Hierboven staan de doelstellingen vermeld die de rode draad kunnen zijn in de lessen Latijn en/of Grieks
van leerkrachten die hun leerlingen een democratisch besef willen bijbrengen en een bijdrage willen leveren
aan onze samenleving. In een volgende bijdrage wordt een uitwerking gepresenteerd van één of enkele eind-
termen op basis van de inhouden die ons ter beschikking staan in de oude talen.

Als besluit zou ik echter vooral leerkrachten oude talen willen oproepen om netwerken te vormen, collega’s
te zoeken en te contacteren om samen projecten of lessen uit te werken, waarbij de leerlingen meer doen dan
Latijn en/of Grieks leren. Uitgewerkt didactisch materiaal over het onderwerp democratie zal zeker welkom
zijn  bij  de  Raad  van  Europa  en  maakt  onze  vakken  duidelijk  zichtbaar  in  de  moderne  samenleving.  Want
wie onzichtbaar is, bestaat niet.
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  1 Thucydides, De Peloponnesische Oorlog, II, 36-37 (lijkrede van Pericles), vertaald door M.A. Schwartz.
  2 Klaus Held, Trefpunt Plato, blz. 144 e.v.
  3 Michel Vilain, Démocratie, éducation et exclusion, blz. 13-16.
  4 De eindtermen secundair onderwijs, eerste graad: wilt u erover meepraten?, blz. 12.
  5 Zie onderwijs.vlaanderen.be/dvo.
  6 De eindtermen (1994), blz. 314.
  7 Akte van bekwaamheid 1995 - Basismodule: gemeenschappelijk deel, blz. 33 e.v.
  8 Kaderblad Info, afl. 3, april 1991: schoolwerkplan (deel A).
  9 A. Swartz, The role of civic education as guardian of Ataturks principles in the Republic of Turkey, in Inter-

national Education, vol. 23, nr. 2, Tennessee, 1994, blz. 25-29.
10 I. Cardenas Olivares & C. Martin Sanchez, Teaching for democracy in Spain, in International Review of Educa-

tion, Unesco Institute for Education, vol. 41, nr. 3-4, Hamburg, 1995, blz. 223-238.
11 I. Cardenas Olivares & C. Martin Sanchez, o.c., blz. 235.
12 Dossier ‘Éduquer la citoyenneté’, coordonné par C. Cremieux et V. Houdart, in Cahiers Pédagogiques, nr. 340,

Nantes, januari 1996.

Carmina Burana
Chris Van Woensel

Periode

Deze liederen dateren uit de 11de, 12de en 13de eeuw. Het Latijn werd toen in de hogere lagen van de maat-
schappij nog overal gesproken en geschreven. Latijn was nog een levende taal. Er werden nieuwe woorden
toegevoegd, de betekenis van bestaande woorden evolueerde, de grammaticaregels werden met meer soe-
pelheid toegepast dan ten tijde van de humanisten, die zich aan Cicero spiegelden. In het Europa van die tijd
vormde alleen Engeland een uitzondering op het gebruik van het Latijn als schrijftaal. Tot in de 12de eeuw
bleef op het Europese vasteland de volkstaal ongeschreven. Verhalen en liederen in de volkstaal werden
mondeling overgeleverd.

Hoewel het handschrift van de Carmina Burana uit de 13de eeuw stamt (op basis van de historiek van som-
mige liederen en het type letter dat werd gebruikt bij het schrijven, komt men op de datum 1225), zijn de lie-
deren waarschijnlijk ouder en stammen ze uit de 11de en 12de eeuw. Vanaf die 11de eeuw kwam er veel be-
weging in de Europese samenleving. Er werden verschillende nieuwe kloosterorden gesticht en kruistochten
georganiseerd. Onder meer door Latijnse vertalingen van Griekse werken en sterke oosterse invloeden
kwam er een opleving van de wetenschap en kennis. Daarnaast ontstond de hoofse cultuur en werden er
verschillende universiteiten gesticht.

Overzichtelijke informatie over de samenleving waarin de liederen ontstonden, vindt men bij Joachim Bum-
ke, Hoofse cultuur, literatuur en samenleving in de Middeleeuwen, Utrecht, 1989 (Aula 837 en 838).

Auteurs

Veel verzen en liederen ontstonden in het milieu van studenten en geleerden, die van de ene school naar de
andere trokken. Aan alle kloosters en kathedralen moest in principe een school verbonden zijn (11de eeuw).
Een van de kanunniken ter plaatse was met het toezicht op de school belast (de scholaster). Het peil van het



14

onderwijs hing sterk af van de docent. De reputatie van deze scholen was dikwijls te danken aan één mees-
ter. Die gaf niet direct les in een schoolgebouw, maar huurde bijvoorbeeld een hal en wachtte op studenten.
Was zijn reputatie groot, dan stroomden de studenten toe. Zo was er een groep studenten (vaganten) die
heel Europa rondreisden om les te volgen bij befaamde meesters.

Alle meesters en studenten golden als clerici en vielen zo onder het kerkelijk gezag. Deze vaganten zijn lange
tijd als randfiguren in de samenleving beschouwd, maar de laatste jaren komt er een kentering in die visie.
Men kwam namelijk tot de vaststelling dat velen van hen later een vooraanstaande positie innamen. Als
men de sociologische doorsnede bekijkt van onze universiteitsstudenten uit de 20ste eeuw (mislukte demo-
cratisering van het universitair onderwijs), dan lijkt het logisch te bedenken dat de middeleeuwse studeren-
de vaganten niet de eerste de beste waren.

Studentenleven

De  augustijner  kanunnik  Jacob  van  Vitry  (1240)  karakteriseerde  de  Parijse  studenten  uit  de  verschillende
landen als volgt:

– Engelsen: drinkers (potatores);
– Fransen: verwaand, wulps, van onmannelijk postuur (superbos, molles et muliebriter compositos);
– Italianen: opstandig (seditiosos);
– Vlamingen: veeleisend en verkwistend (superfluos, prodigos);
– Duitsers: woedend en woest tijdens hun feesten (furibundos et in conviviis suis obscenos).

De cisterciënzer monnik Helinand van Froidmont (1237) vertelt wie wat gaat studeren:

 ‘De geestelijken zoeken in Parijs de vrije kunsten,
 in Orléans de klassieke schrijvers,
 in Bologna de juridische teksten,
 in Salerno de artsenijleer,
 in Toledo de zwarte kunst
 en nergens de goede zeden.
 Want een zoeken naar goede zeden noem ik niet als laatste,
 maar is er helemaal niet.’

Ecce quaerunt clerici Parisius artes liberales, Aurelianis auctores, Bononiae codices, Salerni pyxides, Toleti daemo-
nes et nusquam mores. Nam de moribus non dico ultima, sed nulla fit quaestio. (Sermones, blz. 257)

(Joachim Bumke, Hoofse cultuur, literatuur en samenleving in de Middeleeuwen, dl. 1, blz. 90)

Carmina Burana

Apart zijn ze omwille van het feit dat ze behoren tot een wereldse Latijnse lyriek (kerkelijke Latijnse lyriek is
uitgebreid gedocumenteerd). Ze worden net zoals de Carmina Cantabrigiensa, 49 Latijnse liederen uit de 10de
en de 11de eeuw die bewaard zijn in een handschrift in Cambridge, tot de vagantenpoëzie gerekend. De Car-
mina Burana zijn terug te vinden in een handschrift dat in de 19de eeuw in een klooster in Beieren (Benedikt-
beuern)  werd  gevonden.  Het  handschrift  bevindt  zich  nu  in  de Bayerische Staatsbibliothek te München, de
geboortestad van Carl Orff. Het handschrift zelf zou in het zuiden van Beieren of eventueel Tirol geschreven
zijn en is een verzameling van 250 Latijnse en 22 Duitse liederen, die van internationale herkomst zijn.

Wat de Latijnse liederen betreft, had men natuurlijk de invloed van de kerkelijke liturgie. De woorden van
de tekst volgen in woordaccent het ritme van de melodie en er was vaak eindrijm. De Latijnse verzen uit de
Oudheid hadden een metrum dat niet dadelijk rekening hield met het natuurlijke woordaccent en eindrijm
was er in principe niet.

In de 10de en 11de eeuw begon men ook de muziek te noteren in een voor ons nogal onduidelijk systeem, de
zogenaamde neumen, die eigenlijk niet meer waren dan een geheugensteuntje om aan te geven of de melo-
die omhoog of omlaag ging. In de 11de eeuw heeft Guido van Arezzo de notenbalken toegevoegd, waardoor
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de zaken wat duidelijker werden. Ook bij de Carmina Burana vindt men bij sommige liederen een muziek-
notatie.

Tussen de Latijnse teksten staan een aantal Duitse strofen, die een analogie vertonen in hun opbouw met de
Latijnse liederen. Men vermoedt dat er een redacteur is geweest die de teksten heeft uitgekozen en geor-
dend. Waarschijnlijk heeft hij de Latijnse liederen zo uitgezocht dat ze bij de Duitse stukken pasten of omge-
keerd.

Namen van de schrijvers zijn niet gekend. Er is wel het pseudoniem Archipoeta, waarbij men natuurlijk
ijverig zoekt wie dat was. Men heeft wel een vermoeden, maar een echte persoonsnaam is niet bekend. Men
denkt dat hij behoorde tot het gevolg van Rainalt von Dassel, die sinds 1156 kanselier van keizer Frederik I
Barbarossa was en later aartsbisschop van Keulen werd. Zijn bekendste lied is Mem est propositum in taberna
mori ... (’t Is mijn voorstel in ’t café te sterven ...).

Enkele kenmerken van de Carmina Burana zijn:

– het volmaakte rijm;
– ze zijn voorzien van muzieknotatie;
– de liederen geven blijk van een grote levensvreugde;
– ze bevatten godsdienstige én antigodsdienstige teksten;
– er zijn bedel-, drink-, gok- en (soms zeer vrijmoedige) liefdesliederen.

Carl Orff

Deze man werd geboren in 1895 te München en stierf in 1982. In 1936 bewerkte deze componist en muziek-
pedagoog een aantal van deze liederen tot een modern oratorium en maakte ze wereldberoemd. De eerste
opvoering in Frankfurt am Main in 1937 was een groot succes. Hij ontwierp ook een basisonderwijsmethode
voor muziek en stichtte een school voor muziek, dans en gymnastiek.

Carl Orff deelde 25 liederen op in drie delen:

– Primo vere (Lente);
– In taberna (In de herberg);
– Cour d’amours (Liefde).

Het was zijn bedoeling een totaaltheater te maken door muziek, woorden en beweging tot één allround
schouwspel te coördineren. De cyclus begint en eindigt met een weeklacht over het harde lot van de mens.

O Fortuna

O Fortuna,        O  Fortuna,
velut luna         als  de  maan
statu variabilis,       zo  veranderlijk,
semper crescis       groei  jij  altijd
aut decrescis.        of  neem  je  af.
Vita detestabilis       Vreselijk  leven,
nunc obdurat        nu  eens  doe  je  pijn,
et tunc curat        dan  weer  verwen  je
ludo mentis aciem;      door spel de scherpe geest;
egestatem,         armoede,
potestatem        macht
dissolvit ut glaciem.      smelt  als  ijs.

Sors immanis        Vreselijk  lot,
et inanis,         leeg,
rota tu volubilis,       wendbaar  wiel,
status malus,        slecht  is  je  stand,
vana salus        geluk  is  wankel,
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semper dissolubilis;      voortdurend in ontbinding;
obumbrata         verborgen  in  de  schaduw
et velata         en  gesluierd
mihi quoque niteris;      kom je ook naar mij;
nunc per ludum       tijdens  het  spel
dorsum nudum       van  je  boosaardigheid
fero tui sceleris.       bied ik mijn blote rug.

Sors salutis        Het  lot  van  geluk
et virtutis         en  deugd
mihi nunc contraria;      is  nu  tegen  mij;
est affectus        geestdrift
et defectus         en  moedeloosheid
semper in angaria.      liggen altijd op de loer.
Hac in hora         Op  dit  moment,
sine mora         zonder  uitstel,
chordae pulsum tangite!     bespeel de snaren!
Quod per sortem       En  omdat  door  het  lot
sternit fortem,       de  sterke  ineenstort,
mecum omnes plangite!     treur allen samen met mij!

Carmina Burana in de klas

Deze Latijnse liederen zijn, zoals de meeste classici wel weten, rijk materiaal voor de lessen Latijn, en dat om
verschillende redenen. De taal is immers eenvoudig en speels door het rijmeffect. In hogere jaren lenen de
teksten zich zeer goed om het verschil tussen klassiek, humanistisch en middeleeuws Latijn duidelijk te
maken.

Verder bestaan er verschillende uitvoeringen op cd en zelfs op video. Jaarlijks kan men trouwens wel ergens
in Vlaanderen een live uitvoering beleven. Ook leerlingen die niet van klassieke muziek houden, laten zich
gemakkelijk verleiden door de levendige ritmes van Carl Orff. Leerlingen, die over het algemeen van dansen
en bewegen houden, kan men er ook toe aanzetten een eigen choreografie te bedenken bij (enkele van) de
liederen, wat een mooi schouwspel kan opleveren voor niet-latinisten of op opendeurdagen van de school.

In de hogere jaren lezen de teksten vrij  vlot, maar fragmenten ervan zijn ook bruikbaar in bijvoorbeeld het
eerste jaar Latijn. Zo lazen mijn leerlingen zeer vroeg in hun eerste jaar Latijn een enkele strofe uit het drink-
lied In taberna quando sumus. Na de lectuur kregen ze een opname te horen van het hele lied, met uiteraard
speciale aandacht voor de strofe die ze kenden. Ze volgden eerst de tekst in hun handboek, maar na een paar
keer luisteren eindigde de les er altijd mee dat ze de strofe meezongen.

Verdere stappen in de Carmina Burana werden niet altijd gezet. Dat was toch wel een beetje afhankelijk van
de manier  waarop de klasgroep reageerde.  Meestal  was het  echter  toch mogelijk  en waardevol  hen ook te
laten kennismaken met O Fortuna, dat in de moderne media het bekendste van de Carmina Burana is.  Het
wordt immers soms gebruikt in de reclame en als filmmuziek. Het is verwonderlijk hoe jonge leerlingen van
twaalf jaar, zonder de inhoud van de tekst te kennen, de essentie van het lied O Fortuna en de gevoelens die
het uitdrukt, kunnen vatten. Want indien ik het lied daadwerkelijk wou behandelen in het eerste jaar, ver-
plichtte ik hen er eerst naar te luisteren zonder enige duiding over de inhoud. Daarna moesten ze proberen
onder woorden te brengen wat het lied vertelt of uitdrukt. En altijd slaagden ze.
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WEBWIJZER
Joeri Facq

Forum Romanum
http://www.forumromanum.org

Het Forum Romanum, dat onder leiding staat van David Camden (Harvard Univer-
sity), bestaat uit zeven grote onderdelen.

De hoofdbrok wordt gevormd door het Corpus scriptorum Latinorum, een gigantische
digitale bibliotheek van de volledige Latijnse literatuur, vanaf de vroegste epigrafi-
sche overblijfselen tot de Neolatijnse auteurs van de 18de eeuw. Het bevat een actu-
ele catalogus van alle Latijnse tekstuitgaven die beschikbaar zijn op het internet. Een
deel daarvan is gehuisvest op het Forum Romanum zelf, andere zijn links naar websites met de betreffende
tekst. Alles samen komen meer dan 700 auteurs in de alfabetische lijst voor. Naast de Latijnse tekst zijn vaak
ook vertalingen (vooral in het Engels) en zelfs secundaire bronnen te vinden (algemene literaire overzichten,
commentaren ...).

Een tweede categorie bevat een on line versie van drie boeken: Outlines of Roman history (William C. Morey,
1901),  een  volledig  historisch  overzicht  van  het  Romeinse  Rijk, The private life of the Romans (Harold Whet-
stone Johnston, 1903), een beschrijving van het dagelijks leven van de Romeinen, en A grammar of Oscan and
Umbrian (Carl Darling Buck, 1904), waarvan echter alleen de inleiding geraadpleegd kan worden.

Onder de titel Appendix: Rome, resurrected vind je enkele op de Oudheid geïnspireerde werken van William
Shakespeare en Felicia Dorothea Hemans; van sommige staat ook de volledige tekst op de website. De
rubriek Genealogy of the gods geeft een uitgebreide stamboom met meer dan 1 000 karakters uit de Grieks-
Romeinse mythologie, waarbij geprobeerd is om de verwantschappen en afstammingen zichtbaar te maken
(een bijna onmogelijke opdracht, als je het mij vraagt).

Het laatste onderdeel, Latin language resources, bestaat uit vijf subthema’s: Inflected Latin (een reeks tabellen
met alle uitgangen en paradigmata van verbuigingen en vervoegingen), Latin phrases (Latijnse citaten, afkor-
tingen, deviezen, uitdrukkingen enz.), Latinus Grossus (een Latijnse bijdrage van een Italiaanse latinist), Latin
word building and etymology (over woordvorming en etymologie) en All masculine nouns in the first declension
(een exhaustieve lijst van mannelijke woorden in de vrouwelijke eerste verbuiging).

Zoals  op  iedere  website  is  er  ook  een  lijstje  met  een  zestal  interessante  links.  Tot  slot  maakt  een  handige
zoekfunctie het mogelijk om van een bepaald trefwoord alle referenties op de website in een handomdraai
terug te vinden. Dit Forum Romanum verdient een dikke pluim.

Maquettes historiques
http://www.maquettes-historiques.net

Deze website presenteert het levenswerk van de Canadees André Caron. In 1987 is
hij begonnen met het maken van maquettes op schaal van Rome, Versailles, Babylon
en de Atheense Akropolis. Dat zijn meteen ook de vier grote onderdelen van de
website. Per stad kun je talrijke foto’s bekijken van die maquettes, die een uitste-
kend beeld geven van hoe die steden er in de Oudheid moeten hebben uitgezien.
Naast  een  overzichtsfoto  van  de  volledige  stad  zijn  er  ook  afbeeldingen  te  vinden
van heel wat details. Alles wordt voorzien van een beknopte historische uitleg. De
maquettes zijn van een onwaarschijnlijke precisie en zo waarheidsgetrouw mogelijk gemaakt. Het is duide-
lijk dat deze man hier met veel toewijding en passie aan heeft gewerkt. Zijn initiatief is dan ook een eervolle
vermelding waard.

http://www.forumromanum.org
http://www.maquettes-historiques.net
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Vita Romana
http://www.vita-romana.com

Deze knappe Nederlandstalige website kwam tot stand dankzij de noeste arbeid
van  Tom  De  Winter  en  Roel  Van  Reeth,  twee  leerlingen  die  dit  maakten  als  eind-
werk voor Latijn. Je maakt er kennis met de Romeinse maatschappij en cultuur bij
het begin van de keizertijd.

De homepage zelf situeert het begin van het principaat en heeft een tabel met de
Romeinse keizers van de 1ste tot de 3de eeuw n.C. In het menu aan de linkerkant
komen twee thema’s aan bod: Sociale structuur, dat een schematische voorstelling en een kort woordje uitleg
geeft over de verschillende sociale groepen waaruit de Romeinse bevolking was opgebouwd, en Extra: het
Romeinse leger, waarin een overzicht wordt gegeven van de belangrijkste militaire functies en van de indeling
van een legioen.

Het is niet meteen duidelijk, maar bovenaan het scherm (onder Vita Romana) is er nog een tweede menu, dat
bestaat uit vier gekleurde blokjes. In die afdeling van de website worden de vier grote bevolkingsklassen een
voor een besproken: slaven, plebs, ordo equester en ordo senatorius.

De rubriek Slaven (blauw) bevat een inleiding met informatie over de manieren van slaaf worden en de na-
men die slaven kregen. Verder wordt ook uitgelegd welke kledij ze droegen, welke ‘beroepen’ ze uitoefen-
den (afhankelijk van hun eigenaar; met ook heel wat aandacht voor de gladiatoren), wat hun rechten en
plichten waren, welke vormen van ontspanning er voor hen bestonden, hoe ze woonden, wat hun sociale
status was en hoe ze zich konden ‘opwerken’ tot vrije mensen.

Het onderdeel Plebs (groen) legt in de inleiding o.a. de naamgeving bij de plebejers uit. Er is een uitgebreid
hoofdstuk over kledij en uiterlijk van de Romeinen: hoe werden kleren gemaakt, wat droegen mannen en
vrouwen, welke hoofddeksels en schoenen bestonden er, welke sieraden droeg men en welke aandacht be-
steedde men aan het kapsel? Bij Beroep vind je een lange opsomming van de Latijnse namen (met vertaling)
van de verschillende beroepen. Onder Rechten en plichten staat wat uitleg over vrijgelatenen. Ontspanning is
een goed uitgewerkt hoofdstuk over de twee voornaamste vormen van vermaak: de thermen en de spelen in
het amfitheater. Bij Wonen ten slotte komen de verschillende soorten huizen van de armen aan bod.

De inleiding van de rubriek Ordo equester (rood) geeft het ontstaan van de ridderstand en de voorwaarden
om ertoe te behoren. Er is ook heel wat uitleg te vinden over de mogelijke beroepen van ridders (met een
overzichtelijk schema van de cursus honorum) en over de verschillende woningtypes van rijke burgers (zowel
bouw als inrichting). De hoofdstukken Kledij en Ontspanning bevatten nagenoeg dezelfde informatie als bij
het plebs.

De rubriek Ordo senatorius (geel) ten slotte vertelt in de inleiding over het ontstaan van de senatorenstand en
antwoordt op de vraag hoe men senator werd. Het hoofdstuk Beroep informeert je over de cursus honorum
van senatoren. De onderdelen Kledij, Ontspanning en Wonen zijn ook bij Ordo equester te vinden.

Deze website is aangenaam om te hanteren en oogt heel mooi. De aangeboden informatie is doorgaans uit-
voerig. Het is wel overbodig dat enkele artikelen tweemaal voorkomen op verschillende plaatsen. Als werk
van twee leerlingen is dit best een onderscheiding waard.

The Internet encyclopedia of philosophy
http://www.iep.utm.edu

Wie op het  internet  op zoek is  naar  informatie  over  westerse  filosofie,  gaande van
de klassieke Oudheid tot de 20ste eeuw, moet zeker eens een bezoek brengen aan
The Internet encyclopedia of philosophy, die wordt samengesteld door overwegend uni-
versitaire specialisten onder leiding van James Fieser en Bradley Dowden. Zoeken
naar  artikelen  kan  op  vier  manieren:  via  de Timeline (een chronologisch overzicht
van alle besproken stromingen en filosofen), met behulp van Key words (een alfabe-
tische lijst van trefwoorden met links naar de artikelen), met een zoekprogramma
(door het intypen van een trefwoord) of in een alfabetische lijst van filosofen en wijsgerige richtingen.

http://www.vita-romana.com
http://www.iep.utm.edu
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Het aantal namen en begrippen is groot (de alfabetische index telt zo’n 350 trefwoorden) en de informatie
die erbij wordt gegeven, is uitgebreid en grondig. Volledig is het overzicht echter (nog) niet: een grote naam
als Socrates ontbreekt bijvoorbeeld in de lijst. Dat doet evenwel geen afbreuk aan de uitstekende bruikbaar-
heid en de kwaliteit van deze website. De perfectie moet immers nog worden uitgevonden.

Classics unveiled
http://www.classicsunveiled.com

Op de openingspagina van Classics unveiled (‘de  klassieken ontsluierd’)  kan de be-
zoeker meteen een keuze maken uit de vier onderdelen waaruit deze website be-
staat: MythNET (‘mythologienet’), Rome unleashed (‘Rome ontketend’), Rome exposed
(‘Rome tentoongesteld’) en Latin wordstock (‘Latijnse woordvoorraad’).

MythNET (‘Where togas are still hip’) bestaat  uit  een vijftiental  onderdelen,  die  staan
aangeduid in de inhoudstabel links van het scherm. Zo is er beknopte informatie te
vinden over de twaalf Olympische goden (Olympian gods),  over de Titanen (Titans),  over 32 kleinere godhe-
den (Lesser gods) en over 30 opmerkelijke figuren (Notable characters). Onder The creation of the world & man-
kind wordt het scheppingsverhaal van de wereld en de mensheid verteld op basis van Aeschylus en Hesio-
dus. Early heroes en Great heroes vertellen over de wonderlijke en heldhaftige belevenissen van de mythologi-
sche helden. Bij The quest of the Golden Fleece komt de zoektocht van Jason en de Argonauten naar het Gulden
Vlies aan bod, een verhaal dat gebaseerd is op Apollonius van Rhodos. De rubriek Tales of lovers bevat enkele
beroemde liefdesverhalen. The Trojan War behoeft geen verdere uitleg. Voorts zijn er nog enkele stambomen
(Genealogical charts), een bescheiden collectie afbeeldingen (Picture gallery), wat informatie over schrijvers van
mythologische verhalen (Writers of mythology)  en  een  paar  links  naar  andere  mythologische  websites.  Wie
zijn kennis over de Griekse mythologie wil testen, kan een eenvoudig Mythology game spelen.

Rome unleashed (‘Read it, hear it, experience it’) behandelt uitvoerig de geschiedenis van het Romeinse Rijk. De
eerste vijf rubrieken van dit websiteonderdeel geven een volledig en gedetailleerd overzicht van meer dan
1200 jaar Romeinse geschiedenis, ingedeeld in vijf grote periodes: From city to empire (755-27 v.C.), Imperial
regime (27 v.C. - 102 n.C.), Imperial peace (102-192 n.C.), Troubled century (192-280 n.C.) en Restoration & fall
(280-476 n.C.). Elke periode wordt nog eens onderverdeeld in kleinere hoofdstukken, zodat het geheel steeds
overzichtelijk blijft. De rubriek Timelines bevat bij elk van diezelfde periodes een chronologische tabel, waar-
in de belangrijkste jaartallen worden vermeld met telkens de domestic events en de external events. Bij Roman
rulers staan de namen van de mannen die in de Romeinse geschiedenis een grote rol hebben gespeeld: voor
de eerste 150 jaar zijn dat natuurlijk de koningen, bij de republikeinse periode worden de bekendste namen
gegeven,  vanaf  27  v.C.  is  er  een overzicht  van de keizers. Historical websites bevat  een paar  suggesties  voor
andere historische websites. Ook in dit onderdeel bestaat de mogelijkheid om je kennis te testen (Test your
skills) door middel van een gemakkelijk quizje.

Rome exposed gaat over verschillende aspecten van het dagelijks leven tijdens het Romeinse keizerrijk. Negen
onderwerpen komen aan bod: Roman residences (over Romeinse huizen en interieurdecoratie), Family affairs
(over huwelijk en vrouwen, kinderen en opvoeding), Slavery (over slavernij), Roman attire (over kleding,
schoeisel, juwelen, kapsels en make-up), Roman cuisine (over de verschillende soorten voedsel en drank en
de dagelijkse maaltijden), Games, exercise and baths (over sport en spel en de badhuizen), Roman entertainment
(over theaters en toneel, circussen en wedrennen, amfitheaters en gladiatorengevechten), Roman religion
(over godsdienst, priesters, familierituelen en goden) en The Romans and their dead (over begrafenissen en
graven). Net als de vorige twee onderdelen heeft ook Rome exposed enkele Links en een Game.

Latin wordstock is het vierde en laatste onderdeel van deze website. Het bestaat slechts uit twee hoofdrubrie-
ken: Latin vocabulary (een uitgebreid on line woordenboek Latijn-Engels) en Latin derivatives (een soort  ety-
mologisch woordenboek, waarin naast de Latijnse woorden één of meer Engelse woorden worden gegeven
die van dat Latijnse woord zijn afgeleid). Een lijstje met Links en een Game ontbreken ook hier niet.

Wat ten slotte vanuit de vier grote onderdelen bereikbaar is, is een zoekprogramma waarmee je aan de hand
van een trefwoord op de hele website of in een van de onderdelen kunt zoeken naar een bepaald onderwerp.
Na al het bovenstaande zal het intussen wel duidelijk zijn dat deze Classics unveiled inderdaad een groot ge-
bied van de klassieken ontsluiert en een massa interessants te bieden heeft. Misschien verdient hij daarom
wel een plaatsje tussen uw Favorieten.

http://www.classicsunveiled.com
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Livius - Articles on ancient history
http://www.livius.org

Het is waarschijnlijk niet toevallig dat de Romeinse geschiedschrijver Livius werd
gekozen om zijn naam aan deze website te verlenen. Net zoals hij met zijn Ab urbe
condita libri een volledig overzicht wilde geven van de (Romeinse) geschiedenis, lijkt
de bedoeling van deze website in dezelfde richting te gaan. Het is echter geen
samenhangend en chronologisch verhaal geworden, maar in feite een verzameling
losstaande artikelen over de geschiedenis van de Oudheid, gegroepeerd rond negen
geografische gebieden. De Oudheid moet hier ruimer worden gezien dan de Grieks-
Romeinse wereld, want ook Perzië, Judea, Anatolië, Egypte, Germanië, Mesopotamië en Carthago worden
behandeld. Er is zelfs (in het Nederlands) een deeltje over de geschiedenis van Nederland vanaf de Tweede
Wereldoorlog (de bezieler van deze website is immers de Nederlander Jona Lendering).

Bij de bespreking van deze website zullen we ons beperken tot Griekenland en Rome. Het onderdeel Ancient
Greece bestaat uit vijf thema’s: Alexander the Great (een uitvoerige bespreking van Alexander de Grote zelf,
maar ook van een aantal mensen die in zijn leven een belangrijke rol hebben gespeeld), Diadochs (een gede-
tailleerd overzicht van de gebeurtenissen na de dood van Alexander de Grote met o.a. de zgn. Diadochen-
oorlogen en de verdeling van Alexanders rijk), Other subjects (allerlei informatie over auteurs, filosofen, poli-
tici, wetenschappers enz.), Very short introductions (enkele tientallen eigennamen die kort worden verklaard)
en Picture archive (foto’s van een twintigtal bekende plaatsen uit de Griekse geschiedenis). Het onderdeel
Ancient Rome is ingedeeld in drie rubrieken: People (biografieën van zowat vijftig namen uit de Romeinse
geschiedenis), Magistracies (een bespreking van de Romeinse magistraturen) en Other subjects (vooral foto’s
van plaatsen die in de Romeinse geschiedenis een rol hebben gespeeld).

Ancient classical history
http://ancienthistory.about.com

Wie voor het eerst op deze website terechtkomt, moet een beetje de weg zoeken. Hij
lijkt me enorm veel informatie te bevatten, maar het is niet altijd duidelijk waar je
die precies kunt vinden. De startpagina bevat nochtans een overzichtelijk ingedeel-
de rubriekenindex, maar het is na een keuze daaruit dat het soms wat moeilijker
wordt om je draai te vinden. Het is vrij vervelend dat er tussen de gegevens van de
website zelf ook sponsored links verschijnen. Handig is dan weer dat er naast de ge-
vraagde informatie  ook links  (more categories) naar gerelateerde onderwerpen wor-
den opgegeven.

Het handigst is misschien om te starten bij Site map, die bij de drie grote historische periodes (Rome, Greece en
Near East & Egypt) een alfabetisch overzicht geeft van de onderwerpen die daarin aan bod komen. Daarnaast
zijn  er  ook  aparte  rubrieken  over Mythology & Religion, Language, Maps & Timelines en Primary sources. Een
leuke categorie is Today in history, waarin je per dag van het jaar kunt zien welke historische gebeurtenis er in
de Oudheid heeft plaatsgevonden (zo ben ik te weten gekomen dat op mijn verjaardag de Bacchanalia wer-
den gevierd, en dat terwijl ik niet eens wijn lust ...).

Terug naar de homepage nu, waar de inhoudstafel onder Articles & Resources de vijftien domeinen opsomt
waarbinnen alle documenten te vinden zijn: o.a. een rubriek met kaarten en plattegronden van streken en
steden, biografieën van beroemde Grieken en Romeinen (netjes alfabetisch gerangschikt), mythologie en reli-
gie (thematisch ingedeeld), Griekse en Latijnse taalkunde (woordenboeken, grammatica, epigrafische infor-
matie ...),  klassieke literatuur (historisch en alfabetisch overzicht van genres en auteurs, teksten en vertalin-
gen), politiek, economie en wetgeving (thematisch), kunst, archeologie en architectuur (zowel algemeen als
concrete werken), dagelijks leven (thematisch), filosofie en wetenschap (thematisch), oorlogvoering enz.
Daarnaast zijn er ook een hele reeks Timelines, geografisch en chronologisch gerangschikte en onderverdeel-
de tijdbalken, waarop het leven van belangrijke figuren of de voornaamste gebeurtenissen tijdens bepaalde
historische periodes worden gesitueerd. De rubriek Writers/Researchers/Teachers ten slotte biedt uiteenlo-
pende informatie voor mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij het onderzoek naar of het schrijven over
de oude geschiedenis en cultuur.

http://www.livius.org
http://ancienthistory.about.com
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The Roman Empire
http://www.roman-empire.net

Een blik op de eerste pagina van The Roman Empire maakt min of meer duidelijk dat
deze website uit drie grote delen bestaat. De balkjes links van het scherm verwijzen
naar enkele Interactive maps, het grote vak met de vele balkjes in het midden bevat
de Main chapters,  daaronder  bevinden  zich  nog  een  aantal  losse  rubrieken  die  niet
meteen ergens thuishoren. Om snel een thema of een eigennaam op te zoeken kun je
onderaan de pagina gebruikmaken van twee alfabetische indexen: All chapters &
subjects on this site (lijst  van  onderwerpen)  en Emperors, leaders, famous Romans (lijst
van eigennamen).

Laten we beginnen met de Interactive maps. Bij de kaart van Italië kun je selecteren op streek, stad of geogra-
fisch element; de keuze wordt dan op de kaart aangeduid. De kaart van het Romeinse Rijk biedt nog meer
mogelijkheden: je kunt kiezen voor een bepaald tijdstip in de ontwikkeling van het rijk of voor de indeling
onder keizer Diocletianus, maar een selectie is ook mogelijk op basis van een provincie, een stad of zelfs de
inval van een barbaarse volksstam. Op de plattegrond van de stad Rome ten slotte kun je een keuze maken
uit een lange lijst van straten en gebouwen, die vervolgens in het rood worden gemarkeerd.

De Main chapters van deze website behandelen in eerste instantie de opeenvolgende periodes in de Romeinse
geschiedenis: The founding, The kings, Early Republic, Late Republic, Early emperors, The high point, The decline,
The collapse en Constantinople. In deze hoofdstukken zijn er telkens nog verwijzingen naar meer gedetailleer-
de artikelen over belangrijke personen of gebeurtenissen. Andere, niet-tijdsgebonden rubrieken zijn Religion
(over geloof en bijgeloof, religieuze rituelen en festivals, priesterambten, buitenlandse culten en de opkomst
van het christendom), Society (over allerlei aspecten van het dagelijks leven: de stad Rome, de sociale klas-
sen, politiek, arbeid, opvoeding, kledij, eten en drinken, familieleven, huizen ...) en The army (over de inde-
ling en werking van het Romeinse leger).

Wat blijft er dan nog over? Een kalender met Events, digitale Postcards met Romeinse thema’s, een collectie
foto’s (Pictures from the Empire en Pictures from Rome), een chronologische tabel met Romeinse keizers (Who
was emperor when?) en veldslagen (Which battle when?) en een alfabetische lijst met de Latijnse en moderne
naam  van  een  hele  reeks  plaatsen  in  Europa  (Roman place names). Tot slot kunnen bezoekers hun reacties
kwijt op een forum en bestaat er een onvermijdelijke pagina met links. De jongere surfers beschikken over
een aparte Kids’ section en voor de echte ‘diehards’ is er zelfs een Gift shop waar allerlei prullaria te koop
worden aangeboden.

Hymnus Latinus Europae
http://www.hymnus-europae.at

U wist het misschien nog niet, maar er bestaat (reeds sinds 1972) ook een Europees
volkslied. De muziek werd gecomponeerd door Ludwig van Beethoven en is af-
komstig uit zijn Negende Symfonie. In 2003 werd die voorzien van een Latijnse
tekst (getiteld: Est Europa nunc unita) door de 66-jarige Oostenrijkse leraar Latijn
Peter  Roland.  Hij  pleit  voor  die  taal,  omdat  elke  keuze  van  een  andere  taal  zou
leiden tot onvrede bij anderstaligen.

Op deze website staat niet alleen die Latijnse tekst (pagina domestica), maar kun je ook een opname beluiste-
ren door de Wiener Singverein (audi hymnum). Verder vind je nog de vertaling van de tekst in de 20 officiële
Europese  talen  (CD-libellus)  en  kun  je  enkele  persberichten  lezen  (nuntii de hymno). Wie het Latijn minder
machtig  is,  kan  een  uitvoerige  tekstverklaring  raadplegen  in  het  Duits  (interpretatio lingua Germana)  of  het
Engels (interpretatio lingua Anglica).  Tot slot is er nog een gastenboek (visitatores) en kun je enkele foto’s be-
kijken (imagines).

Zouden we het aandurven om onze leerlingen deze Hymnus Latinus Europae aan te leren?

http://www.roman-empire.net
http://www.hymnus-europae.at
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RECENSIE

Disco I
Robert Vermeersch

De  V.L.O.T.  kreeg  onlangs  een  eerste  deel  (les  1  tot  7)  van DISCO I. Een moderne leergang Latijnse taal en
cultuur ter inzage.

Auteurs: Caroline Fisser en Pim Verhoeven.
Uitgeverij: Primavera Pers, Van ’t Hoffstraat 33, 2313 SN Leiden (NL).

Disco I (handboek): 148 bladzijden, 70 illustraties (de meeste in kleur). Prijs: 27,50 euro.
Disco I - Werkschrift: 160 bladzijden, 50 illustraties (in zwart-wit). Prijs: 12,50 euro.
Disco I - Docentenhandleiding: 120 bladzijden. Prijs: 24,50 euro.

‘Modern’ vraagt om cijfers; die missen we schromelijk in ons vak. Ook hier worden er geen cijfergegevens
meegedeeld over het werken met een proefuitgave van Disco I in een school te Buitenveldert. Hoeveel leer-
lingen? Aantal beschikbare uren? Wat met de studielast? Hoeveel leerlingen werkten hoeveel lessen af? De
behaalde toetsresultaten? Hoe ging de leerkracht om met het eigen tempo van de leerlingen van verschillend
niveau? Gemiddelde duur van een les? Zie verder over het werkschrift.

Doelstelling

De opmerking ‘(...) nu leren we Latijn vooral om te kunnen lezen wat Romeinen in die taal hebben opgeschreven’
(handboek blz. 13) had bij mij grote verwachtingen gewekt; dat de grammatica daartoe als middel werd
aangekondigd, had me beter moeten leren. Daarenboven werd de moedertaal (die ‘leren we bijna onbewust en
vanzelf’,  ibid.)  tegengesteld  aan  andere  talen  en  aan  het  Latijn,  waarin  ‘we les (krijgen) (...) en worden (...) ge-
traind’ (ibid.). Hoe worden moderne talen dan vandaag in Nederland geleerd? Toch niet in volgorde van de
spraakkunst?

De uitgave kadert in de vernieuwde organisatie van het onderwijs in Nederland, waar veel wordt verwacht
van zelfstandig werk, controle door de leerling zelf, foutenanalyse (zie verder over het werkschrift en de
aanbevolen methode). In het voorwoord lezen we daarover: ‘Aan de hand van het werkschrift kan de leerling in
eigen tempo de leerstof zelfstandig doornemen en verwerken.’ (handboek blz. 2).

De leergang telt een inleiding (les 1) en 16 lessen die worden gegroepeerd naar drie thema’s: de wereld van
de goden (les 2-7), Troje/Aeneas/Dido (les 8-12) en de oudste geschiedenis van Rome (les 13-17). De inspi-
ratie wordt uiteraard gehaald bij Ovidius, Vergilius en Livius.

Elke les vanaf de tweede omvat:
– Nederlandse teksten over een facet van het thema (met daarbinnen twee Latijnse teksten);
– grammatica  en een paar vertaaltips.

De inleiding (les 1)

De Romeinen: hun taal en cultuur

De inleiding bestaat uit twee bladzijden Nederlandse tekst met een kleine kaart van het Romeinse Rijk en
vier foto’s (Pont du Gard, amfitheater van Verona, twee van de thermen te Heerlen). De onderschriften zijn
een model door de rijke, begrijpelijke inhoud.
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Onder  het  kopje Latijn: de taal van de Romeinen worden de Romeinen beschreven als ‘oorlogszuchtig (...) en
begerig naar macht’  (handboek blz. 5). Uit de omvang van hun rijk wordt de conclusie getrokken: ‘De Romei-
nen waren dus echte veroveraars’ (ibid.). Er zal in de verdere leergang veel werk nodig zijn om die simplismen
bij te stellen. Woorden als ‘dus’ en ‘echt’ laten bij psychologen meestal een belletje rinkelen!

Gelukkig is er onder het kopje Sporen van de Romeinen ook sprake van ‘wetenschap, politiek en sport’ (handboek
blz. 6) en ‘alledaagse dingen’  (ibid.; in het werkschrift,  blz. 6, wordt gevraagd die uit kranten, tijdschriften en
op het internet te gaan verzamelen).

Het werkschrift

Het werkschrift is de werkwijzer voor de leerling. Het bevat de richtlijnen om de stof te verwerken, oefenin-
gen (voor sommige wordt aangeraden om ze met z’n tweeën te bespreken), een toets met o.a. een parallel-
tekst, en een deel Extra (uitbreidingen ad libitum, soms ludiek, die te grote verschillen in tempo moeten op-
vangen – grof gezegd: die de vluggere leerlingen wat moeten afremmen). Dit laatste is een oud probleem: als
men de leerlingen in hun eigen tempo wil laten werken, dan zal het systeem van klassen moeten verdwijnen.
Zie verder over de aanbevolen methode.

De docentenhandleiding

De docentenhandleiding was nog niet beschikbaar, maar zou een verantwoording bevatten, werkvertalin-
gen, uitwerkingen van de vragen en opdrachten, en proefvertalingen (in goed Latijn) die aansluiten bij de
Latijnse teksten in het handboek. Het gaat om teksten die als proefwerk/test gebruikt kunnen worden. Dat
er bij de zeer eenvoudige teksten een werkvertaling wordt geleverd, deed mijn computer het schaamrood
naar het scherm stijgen, tot ik merkte dat die voor de leerlingen en hun controle is bedoeld.

De aanbevolen methode

Op blz. 7 van het werkschrift staat: ‘Bestudeer grammatica 1-5 (boek pag. 13-14). Maak daarna de oefeningen.’

Op blz. 13-14 van het handboek vindt de leerling o.a. vijf woordsoorten (werkwoord, zelfstandig naam-
woord, voorzetsel, bijwoord en lidwoord) eerst in een Nederlands zinnetje voorgesteld, dan een bepaling
ervan; bij het lidwoord komen twee Latijnse zinnetjes met een vertaaltip. Hetzelfde gebeurt voor een uitleg
bij de termen ‘stam’ en ‘uitgang’ (de-us/de-i; habita-t/habita-nt). Een drietal zinnetjes worden opgegeven voor
het aanbrengen van termen als ‘woordgroep’, ‘zin’ en ‘taalkundige functie’ (onderwerp, gezegde, bijwoorde-
lijke bepaling, werkwoordelijk/naamwoordelijk deel van het gezegde, hulpwerkwoord).

De oefeningen in het werkschrift omvatten:
– (over woordsoorten) vier reeksen Nederlandse woorden waar de ‘vreemde eend’ moet worden uitge-

haald en de keuze verantwoord;
– (over zinsbouw) met een aantal Nederlandse woorden een zo lang/kort mogelijke zin bouwen, daarin

het onderwerp en het gezegde onderstrepen en de bijwoordelijke bepalingen tellen met de vraag ‘Wat
valt je op?’;

– van zes Latijnse woorden de stam afbakenen;
– van vier Nederlandse zinnetjes zo mogelijk het naamwoordelijk deel van het gezegde onderstrepen.

Daarop volgt de controle door de leerling (uitwerking van vragen en opdrachten kan de leerkracht hem uit
de docentenhandleiding bezorgen). Die sluit onveranderlijk af met: ‘Verbeter je fouten met een andere kleur.
Wanneer je denkt dat je de stof nog niet beheerst, bestudeer dan de onderdelen uit de grammatica nogmaals en maak de
herhaling van oef. 3 en 4.’ (dat zijn dan zes andere woorden en vier andere zinnetjes). Groot belang wordt ge-
hecht aan een foutenanalyse door de leerling: ‘Zet een streepje achter het soort fout: werkwoord: persoonsuitgang
... zelfstandig naamwoord: enk./mv. ... naamval ... woordfout ... anders ...’.

De oefeningen vergen waarschijnlijk weinig tijd: een letter invullen, een stam afbakenen, een juiste vorm
omcirkelen ... Wel wordt de vertaling van de teksten vanaf les 3 uitgeschreven.
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Een  tweede  opdracht  luidt  als  volgt:  ‘Bestudeer grammatica 6 (boek pag. 14-15) en leer het grammaticakader.’
(werkschrift blz. 8). Dat gaat over werkwoorden: de uitgangen -t en  -nt; vier groepen regelmatige werk-
woorden, die onderscheiden worden naar de laatste letter van de stam (klinker a/e/i of medeklinker); de on-
regelmatige (?) werkwoorden esse en posse; de termen ‘persoonsvorm’, ‘persoonsuitgang’, ‘infinitivus’ en
‘imperativus’ (we zijn terug in Nederland: straks krijgen de leerlingen nog een ‘genitivus obiectivus’ en de
overige demonen te verwerken). In het kader staan van elke groep de derde persoon enkelvoud en meer-
voud, de gebiedende wijs enkelvoud en meervoud, en de onbepaalde wijs. De term ‘bindklinker’ wordt niet
gebruikt: gewoon een klinker (i, u, e) tussen medeklinkerstam en uitgang.

De oefeningen vragen uit twee vocabulariumlijsten de infinitief te sorteren naar de stam, in vier zinnetjes
(bv. Dei (goden) vivu...) de juiste uitgang aan te vullen en negen werkwoordsvormen naar de wijs te sorteren.
Voor de controle: zie boven.

Wie nu denkt dat het stilaan tijd wordt om wat Latijn te laten zien, heeft niet gerekend op de grondigheid
die een voorbereiding daartoe vereist in een moderne leergang. Er volgt namelijk een derde reeks opdrach-
ten: handboek blz. 15-16 over zelfstandige naamwoorden, met grammaticakader en vertaaltips.
Zelfstandige naamwoorden worden verdeeld in:
– groep 1: woorden die eindigen op -a;
– groep 2: woorden die eindigen op -us of -um;
– groep 3: andere woorden.
Het kader geeft van elke groep enkelvoud en meervoud (de nominatief wordt nog niet gebruikt). Oefenin-
gen hierbij zijn: van zes woorden aanduiden of ze enkelvoud of meervoud zijn, en bij drie zinnetjes van twee
woorden de juiste uitgang aanvullen op grond van het getal van het werkwoord/gezegde.

Mogen we nu Latijn leren? Natuurlijk niet: de leerling wordt verzocht (werkschrift blz. 9) een Nederlandse
tekst te lezen tot aan de Latijnse tekst 2.A (handboek blz. 10). Er komt namelijk eerst ‘cultuur’ aan de beurt:
vijf bladzijden geïllustreerde Nederlandse tekst De wereld van de goden. De opdracht is om een stamboom op
te maken van de Olympische goden. (Passende afbeeldingen zijn niet steeds beschikbaar bij de uitgever: de
onderschriften bij de beelden van Mercurius en Apollo vermelden attributen die grotendeels verdwenen zijn
op de betreffende illustraties.)

In deze tekst wordt zowat de hele Olympus uit de doeken gedaan, enkele van de meest ‘pittige’ verhalen
incluis. Hoe zouden onze leerlingen dan later nog een tekst van Ovidius daarover met plezier kunnen lezen?
Of over de problemen van Aeneas en Dido, de legenden rond Romulus en Remus, de Sabijnse maagdenroof,
de dood van Lucretia? Maaien de auteurs niet het gras onder hun voeten weg door, weliswaar in een Extra,
het verhaal van Latona en de Lycische boeren te laten opzoeken op het internet en te laten bespreken? Wie
kan het dan nog lezen in hun uitgave Caesar en Ovidius? ‘Maar er blijft nog ruim genoeg aan teksten beschik-
baar’, dixerit quis. Jawel, maar alle teksten kunnen niet gelezen worden op een niveau dat bereikbaar is voor
een bepaalde rijpheid van geest, en die wordt hier nogal laag ingeschat.

Door de voorstelling van de verhalen ‘leuk’ te houden, zelfs infantiel à la Lucianus, kunnen onze leerlingen
maar al te graag menen slimmer te zijn dan ‘die rare, naïeve Romeinen’. Begrip voor de leefwereld in de
Romeinse tijd wordt daardoor belemmerd. De doorsnee-Romeinse boer heeft, beide voeten in de grond, vele
eeuwen voor Lucianus, met de natuur en met zijn goden in het reine moeten komen vooraleer hij er afstand
van kon nemen. Lang voordien al hadden mensen bv. zoiets als wat we nu lente noemen vastgesteld, en van
de terugkeer daarvan hing een groot deel van hun leven af. Kunnen we ze naïef noemen omdat ze geen be-
sef hadden van alle oorzaken van het verschijnsel? (Neem de proef op de som: laten we de leerlingen vragen
waardoor de lente wordt veroorzaakt!)

(Dat ‘infantiele’ van Lucianus behoeft een uitleg, om niet de indruk te wekken dat ik de virtuositeit van de
man niet bewonder. Wat ik aan hem niet waardeer, is dat hij het zich te gemakkelijk maakt door de draak te
steken met opvattingen die in zijn kringen al enige tijd niet meer gangbaar waren. Dat kunnen we in onze
tijden bij cabaretiers ook merken, maar die hebben niet altijd hetzelfde talent en kennen vaak niet het ver-
schil tussen humor en belachelijk maken. Dan liever Lucianus!)

Lange tijd is wetenschap met godsdienst verstrengeld geweest en kregen de natuurkrachten menselijke na-
men en gaandeweg menselijke trekken: de lentekracht werd in Rome Mars genoemd en Lucretius noemde ze
Venus. Dit kluwen zullen we hier niet ontwarren. Maar mogen we het laten voorkomen alsof een Griek in
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het aanschijn van de Olympus zich verbeeldde dat de goden daar ergens in een ijspaleis kleumden? En Cato
de Oudere mag dan nog zo godsdienstig zijn geweest, het was geen godsdienstige reden die hem ertoe
bracht een bad aan te raden in urine van iemand die veel kool, de universele remedie, had gegeten.

Ook in de vorige eeuw zullen er wel conferenciers zijn geweest die Darwin aan de goegemeente voorstelden
op basis van enkele mopjes, zogenaamde conclusies uit zijn beweringen. Ze zullen er net als Lucianus succes
en/of geld mee hebben verworven, maar een dienst hebben ze de mensen en de wetenschap niet bewezen.
Geen kwantumspecialist haalt het in zijn hoofd om Newton als een minus habens te bestempelen omdat zijn
visie ‘fout’ was of voorbijgestreefd is. Evenmin hebben we het nodig de prestaties en inzichten van de vroe-
gere mensen te kleineren om de huidige hoog te schatten, of wel? En waarom zouden we dan de leerlingen
confronteren met ‘die oude rommel’ van de presocratici tot Erasmus? Schrödinger wist wel beter!

Samengevat: willen we in de vorming van jonge mensen een plaats voor het Latijn openhouden, dan moeten
we aantonen dat het als taal en inhoud een rol speelt in de harde realiteit van de huidige wereld. ‘Laten we
geneesheren zijn, Gorgias, geen koks’, d.w.z. de leerlingen ernstig nemen, zonder vleierij.

De Latijnse teksten

Zouden de vermelde schrijvers (Ovidius e.a.) iets van zichzelf in de sterk bewerkte teksten herkennen? In les
2 vinden we twee Latijnse teksten, resp. 14 en 11 regels. Ze zijn extreem eenvoudig (zinnen van resp. maxi-
mum 5 en 8 woorden) en de lezer verneemt er niets uit wat hij  nog niet wist uit de Nederlandse tekst. Dat
kan securiserend werken, maar motiverend is het allerminst. Het verschil met de losse zinnetjes uit de hand-
boeken van vijftig jaar geleden bestaat erin dat er eenheid van inhoud is en dat tussen enkele zinnetjes wat
taalkundig verband bestaat (verzwegen onderwerp, verwijswoord ibi).

Deze teksten hebben kennelijk slechts één doel: de vormen enkelvoud en meervoud van zelfstandige naam-
woorden en de derde personen van het werkwoord presenteren, hoewel een medeklinkerstam niet wordt
geschuwd. Wat daar niet toe behoort, komt in de marge naast de tekst (bv. sub: ‘onder(in)’). Onder de tekst
staat het vocabularium in de volgorde van de tekst. Naast est wordt ook esse opgegeven. Van medeklinker-
stammen wordt bv. rex, reges genoteerd, wat later voordelen kan bieden bij het onderscheiden van onzijdige
substantieven. (De Phoenix-reeks  kende daarin een schuchter  begin,  maar  algauw bleek de traditie  te  sterk:
na de kennismaking met de genitief viel men terug in het oude vertrouwde patroon van onze jeugd.)

Deze bladschikking bezorgt de lezer heel wat pas- en puzzelwerk.
Bv. tekst 4.B (je kan zó vermoeden dat de persoonsuitgangen werden voorgesteld en geleerd):

‘O Philemon et Baucis, vobis praemium dare cupio. vobis: aan jullie
Dicite mihi! Quid optatis?’ mihi: aan mij

Voor vijf woorden moeten de ogen en de aandacht naar beneden, naar het vocabularium. Hoe moet dat
straks in zinnen met drie of vier naamvallen? De oplossing wordt dan bijna noodzakelijk gezocht in het
fixeren van de aandacht op het gezegde, om van daaruit een voor een de ‘verplichte’ woord(groep)en na te
speuren. Kan dit nog lezen heten?

Deze tekst moet in het werkschrift schriftelijk worden vertaald. Bij de teksten horen ook enkele goedgekozen
vragen,  begripsvragen  en  uitbreidingsvragen  naar  inhoud  en  stijl,  of  om  een  link  te  leggen  naar  onze  tijd.
Over stijl (anafoor, retorische vraag) wordt nog steeds belerend gedaan: er wordt de lezer niet gevraagd wel-
ke indruk een en ander op hem maakt; zo blijft het een vreemde naam die te onthouden valt bij een bepaalde
tekst en een verschijnsel dat hij mooi moet vinden.

Grammatica

Uit het voorwoord: ‘De grammatica-uitleg op zinsniveau sluit aan bij de zogenaamde valentiegrammatica, waarin het
gezegde in de zin centraal staat.’ (handboek blz. 2). Dit leidt bijna onvermijdelijk naar analytisch ‘lezen’, des-
noods naar een omturnen van een Latijnse structuur naar een Nederlandse vooraleer te verwoorden. Ook bij
het horen/lezen van een doodgewone Nederlandse zin worden woordgroepen gevat en in het onmiddellijk
geheugen gestockeerd tot ze in een groter geheel  betekenis krijgen en begrepen worden (zie bv. Teun A. van
Dijk, Tekstwetenschap, Aula 633, reeds in 1978).
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Waarom zouden onze leerlingen voor een Latijnse zin niet hetzelfde kunnen wat ze doen bij het horen van
‘Ik heb hem de laatste veertien dagen in de refter nooit meer koffie bij zijn boterhammen zien bestellen.’? Dit
hoger vernoemd ‘centraal staan’ heeft tot gevolg dat de naamvallen niet volgens hun frequentie van voor-
komen worden aangebracht, maar in de volgorde nominatief – accusatief – datief. De ablatief komt in les 8
en de genitief in les 9 (ongeveer halfweg het schooljaar). Als we dan het bijvoeglijk naamwoord en de con-
gruentie in les 13 zien verschijnen, is het duidelijk dat woordgroepen lezen niet de eerste zorg is.

Positief is dat de morfologie per naamval wordt bijgebracht, niet alle naamvallen per ‘klasse’, zoals destijds,
en dat de voornaamwoorden gespreid worden (is, ea als persoonlijk voornaamwoord bv. al vanaf les 3). Hoe-
wel: natuurlijk vinden we de vocatief op blz. 22. Hij wordt echter niet meer opgenomen in de ‘modelrijtjes’
(boven de Moerdijk het koosnaampje van ‘paradigmata’). En toch: bij de ‘modelrijtjes’ voor de drie groepen
nominatief en accusatief enkelvoud en meervoud staat de enigmatische bemerking: ‘Om de rijtjes goed te kun-
nen leren, hebben we van groep 1 en 2 wel alvast de verschillende naamvalsvormen in de rijtjes opgenomen.’ (hand-
boek blz. 22). Nota bene zonder de naam van de naamval ernaast, die komt later! Wordt met ‘goed leren’
misschien ‘afdreunen’ bedoeld? ‘Maar het oogt zo mooi, mijnheer.’

Men poogt zeer vaak om de grammatica te vermenselijken (Nederlandse termen en voorbeelden, behande-
ling van het vertelperfectum, geen stamtijden in het vocabularium ...). Nog een voorbeeld daarvan, op blz.
31: drie zinnetjes met vertaling laten zien dat sommige werkwoorden een infinitief als aanvulling behoeven.
‘Een dergelijke infinitivus noemen we aanvullingsinfinitivus. De infinitivus staat in het Latijn in het algemeen achter
(sic) dezelfde werkwoorden als in het Nederlands: bij hulpwerkwoorden als kunnen, moeten, willen.’  (en durven, vol-
gens het derde voorbeeld). Door uit te gaan van het Nederlands is deze voorstelling beter te hanteren dan
wat de traditionele handboeken bieden, maar het is tevens duidelijk dat bij de lectuur en bij de verwoording
geen moeilijkheden te verwachten zijn; de nieuwe term is dus overbodig. Een goede stelregel kan zijn: waar
Latijnse structuren parallel lopen met de Nederlandse, zijn ze geen stof voor een schoolspraakkunst. Als we
dan alles weglaten wat alleen nodig is om Latijn te schrijven, krijgen we eindelijk een handzame (dunne)
basisspraakkunst.

Over kosten en kleur

Ik zou hier een algemene bemerking over de huidige handboeken willen maken. Alles samen is de aanschaf
ervan (ook van dit boek) immers een niet geringe uitgave per leerling. Vooral kleur jaagt de prijs boven het
tweevoudige op. De vraag rijst of die uitgaven verantwoord blijven, nu ongeveer alles van websites kan
worden afgehaald (zie de vorige nummers van Prora). Als daarbij de illustraties alleen maar kleuren zijn
tegen de verveling en er verder geen verwerking bij zou horen, is dit verloren geld. Zijn de toekomstige ge-
bruikers van onze handboeken al zo verwend dat ze de Latijnse teksten op een lichtgele achtergrond willen
zien en het vocabularium op een vaagroze? Of kiezen leerlingen een afdeling met Latijn omdat de handboe-
ken van wiskunde niet zo leuk zijn?

De specimina van illustraties bij Disco I zijn erg verkleinde weergaven van schilderijen en vertonen zoals zo
vaak een overdreven zweem van rood. Soms hoort er een opdracht bij in verband met de tekst. Soms is het
de bedoeling het nachleben van de vroegere cultuur te illustreren. Meestal stammen beelden en schilderijen
dan  uit  de  jaren  voor  1900.  Moderne  kunstwerken  hebben  vaak  de  voeling  met  de  Oudheid  verloren:  we
kunnen het beleven dat een installatie ondertiteld wordt met ‘Daedalus en Icarus’, maar ze had evengoed
‘De Horatii en de Curiatii’ kunnen heten. Wat Latijn, wat de Romeinse cultuur voor het hedendaagse leven
betekent, ligt op andere vlakken. Lees in dit verband ook de bemerkingen van H. Verreth, Het beeld van de
Oudheid in de handboeken Latijn en Grieks, in Kleio 32 (3), blz. 127-135: Renaissancekunst geeft veelal een ver-
keerd beeld van het echte leven van toen.

Uitgevers willen natuurlijk vooral werkschriften slijten: die moeten immers om het jaar vervangen worden.
Maar het invullen van een werkschrift, zelfs met bespreking en verbetering (en veel tijd), brengt weinig be-
kwaamheid tot lezen en begrijpen bij. Ze mogen alleen binnen de klasmuren gebruikt worden, anders kun je
er zeker van zijn dat onze homunculi oeconomici volgend jaar ingevulde werkschriften op de markt  brengen.
De afnemers zullen dan slechts een paar goedgekozen fouten moeten inschuiven, zoals dat nu met boek-
besprekingen gebeurt, ... en de leraar kan aan het werk.
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De lectuur

Nergens zijn er aanwijzingen die laten vermoeden dat er ook luidop wordt gelezen; dat kan ook niet als de
leerlingen helemaal individueel werken. Op blz. 5 van het werkschrift is er wel uitleg over de uitspraak van
het Latijn, met transcriptie, en enkele beklemtoonde woorden, maar lengteaanduidingen ontbreken. Ook in
het vocabularium wordt wel florere gedrukt,  maar  hoe veniunt en venire worden uitgesproken, blijft onbe-
kend. Waar de klemtoon bij arbor, arbores moet worden gelegd, is blijkbaar voor niemand een zorg.

Erger is dat daardoor bij de voorstelling van het perfectum (handboek blz. 45) het volgende komt.
‘Let op!’ (een ervaren leerkracht/leerling weet dat het nu nodeloos moeilijk zal worden gemaakt)
‘De -e- van de 3e pers. mv. is lang: daarop valt de klemtoon.’ (niets over vocavimus of vocavisse)
‘Bij enkele werkwoorden is het verschil tussen 3e pers. enk. (sic) presens en perfectum heel klein of worden de vormen
zelfs gelijk gespeld: (...) veni-t / ven-it.’ Die vormen waren voor de luidop lezende Romeinen natuurlijk niet ge-
lijk, maar met die (defectieve) spelling mogen we de lezer niet in het riet sturen! (In Vlaanderen is de lengte-
aanduiding over het algemeen verplicht.) Wat op blz. 30 over klemtoon wordt gezegd, is misleidend; is men
bang van ‘voorlaatste lettergreep’?

De vertaaltips (of lectuurmethode) zijn natuurlijk schatplichtig aan (een deel van) de valentiegrammatica.
Op blz. 39 van het handboek wordt o.a. aangeraden: ‘Als je een Latijnse zin niet direct overziet, (...)’. Dit kan van
alles betekenen! ‘Lees de zin woord voor woord, van links naar rechts, totdat je bij het gezegde komt (vaak achter-
aan!).’ Een beetje leerling grijpt steevast direct naar dat gezegde. ‘Uit de betekenis van het gezegde leid je vervol-
gens (...)’ (volgens het geijkte patroon).

‘Bv.: Deus Pluto sub terra in Tartaro Proserpinae divitias dat. Het gezegde “dat” heeft een onderwerp, een lijdend voor-
werp en een meewerkend voorwerp nodig.’  Natuurlijk, maar wat ik me afvraag, is wat in de loop van het lezen
tot aan het gezegde in het hoofd van de lezer is omgegaan. Dan stel je vragen: ‘wie geeft?’ (er moet met een
nominatief enkelvoud worden geantwoord) – ‘Deus Pluto; wat geeft Pluto? – divitias; aan wie geeft Pluto rijk-
dommen? – Proserpinae’.

Het  enige wat  ik  daartegen kan inbrengen,  is  dat  het  Latijn  niet  als  een gewone taal  wordt  benaderd (wel
met een grotere rol voor bv. de uitgangen), dat er geen ontwikkeling van die manier van doen mogelijk is
naar het lezen van authentiek Latijn (de voorbeelden beperken zich steeds tot schrale zinnen, hoewel de
valentiegrammatica zich wel verder waagde), dat de bedoelingen van de schrijver niet uit de plaatsing van
de woorden zijn op te maken en zoveel meer ...

Wanneer een attente leerling leest, ziet hij Deus Pluto als onderwerp, stockeert de voorzetselgroepen sub/in
voor later en (daar hij nog geen weet heeft van de genitief) duidt hij Proserpinae als datief, want sedert Deus is
er geen plaats meer voor een meervoud/onderwerp; divitias is  duidelijk  een  lijdend  voorwerp;  hij  kon  al
lang vermoeden dat het gezegde actief enkelvoud zou zijn van het betekenisveld ‘geven’. Moeten daar nog
vragen bij?

Het wachten is op een studie van de technieken die bij  schrijvers worden gebruikt om verstaan te worden.
Of bestaat die al?
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VLOTNIEUWS
André Vancutsem

Cursussen

Nieuwgrieks voor beginners en gevorderden. Katholieke Vlaamse Volkshogeschool, Antwerpen. Van eind
september 2004 tot de paasvakantie 2005. Info: users.skynet.be/kvvh.

Lezingen/Congressen

Soleil, dieu cosmique: solstices, mythes, légendes et cultes solaires. Parentville (Campus ULB), Rue de
Villers 227, 6010 Couillet. 18/6/2004 om 20.00 uur. Spreker: A. Koeckelenbergh. Info: tel. 0477 82 52 95.

Academia Homerica 2004. 8/7 tot 18/7/2004. Bezoek aan de Akropolis en het Archeologisch Museum; over-
tocht  naar  Chios;  lessen modern Grieks;  lezingen over  Homerus;  bezoek aan Pergamum, Smyrna en Troje.
Info: Paul Ieven, Avenue Chantecler 26, 1420 Braine-l’Alleud; tel. 02 387 29 42; ieven.paul@skynet.be.

1a Academia Latina: Augustus and the Roman Empire. Monasterium Trinità, Roma (IT). 2/8 tot 11/8/2004.
Richt zich tot jongeren van 16 tot 20 jaar uit heel Europa. Lessen over Latijnse auteurs (Vergilius, Livius, Ho-
ratius, Ovidius), Romeinse kunst en geschiedenis; bezoeken aan musea en archeologische sites in Rome en
omgeving; lessen Italiaans. Info: E. Schough Tarandi, Kolmilegränd 33, 18743 Täby, Zweden.

7e Congrès de l’Association des Cercles Francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique. Louvain-
la-Neuve. 26/8 tot 28/8/2004. Er wordt vergaderd en gewerkt rond bepaalde thema’s zoals leven en over-
leven, onderwijzen en verkennen enz. Info: Congrès 2004, Rue Belotte 3/CCBW, 1490 Court-Saint-Etienne;
congres2004@ccbw.be.

Humanisme, posthumanisme, Neolatijn in Brugge. Org.: NKV West-Vlaanderen. Hof van Watervliet, Ou-
de Burg 27, 8000 Brugge. 21/9/2004 om 20.00 uur. Spreker: D. Sacré. Info: C. Vanassche; tel. 050 35 89 83;
cecile.vanassche@pi.be.

Poëzie in het Latijn van de tijd van Gezelle tot vandaag. Org.: NKV West-Vlaanderen. De Kring, Lange-
meersstraat  5, 8500 Kortrijk. 23/9/2004 om 20.00 uur. Spreker: D. Sacré. Info: zie hoger.

Tentoonstellingen

Sagalassos. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel. Tot 6/6/2004. Info:
tel. 02 741 72 14; www.kmkg-mrah.be.

Een hart voor boeken: de bibliotheek van Rubens. Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, 2000
Antwerpen. Tot 13/6/2004. Rubens las kunstenaarsbiografieën en bestudeerde atlassen, boeken over taal en
prille archeologie, liefst nog in het Latijn. Ter voorbereiding van diplomatieke missies dook hij in politieke
en geschiedkundige literatuur, maar ook in hofroddels. Aan schoolboeken kwam het zijn zonen niet tekort.
Rubens’ bibliotheek was een van de grootste in Antwerpen. Info: tel. 03 221 14 89; museum.antwerpen.be/
plantin_moretus.

Een huis vol kunst: Rubens als verzamelaar. Rubenshuis, Wapper 9-11, 2000 Antwerpen. Tot 13/6/2004.
Als kunstenaar had Rubens een grote interesse voor de schilderijen van zijn grote voorbeelden Titiaan,

mailto:ieven.paul@skynet.be
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mailto:cecile.vanassche@pi.be
http://www.kmkg-mrah.be.
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Tintoretto en Veronese. Maar ook zijn Vlaamse voorbeelden of Duitsers als Holbein en Elsheimer ontbraken
niet. Hij bewonderde Brueghel de Oude en kopieerde hem. Hij had ook heel wat werk van Adriaan Brouwer
in zijn bezit. Maar Rubens was meer dan alleen maar een kunstenaar. De collectie reflecteerde evenzo de bre-
de interesse die hij aan de dag legde voor antieke gebruiksvoorwerpen, munten, medailles en cameeën. Dit
alles  bracht  hij  onder  in  de kunstkamer die  hij  aan zijn  woonhuis  liet  bouwen,  een kamer zowaar geïnspi-
reerd op het klassieke Pantheon in Rome. Info: tel. 03 201 15 66; www.rubens2004.be.

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.

Le vase grec et ses destins. Musée Calvet, Rue Joseph-Vernet 65, 84000 Avignon (FR). Tot 28/6/2004. Info:
tel. 00 33 4 90 86 33 84.

Public image: portraits on coins and medals.  British  Museum,  Great  Russell  Street,  London  WC1B  3DG
(GB). Tot 18/7/2004. Info: tel. 00 44 20 73 23 82 99; www.thebritishmuseum.ac.uk.

Grieks goud. Hermitage Amsterdam, Nieuwe Herengracht 14, Amsterdam (NL). Tot 29/8/2004. In de
schatkamers van de Hermitage in Sint-Petersburg vormen de sieraden uit de Griekse nederzettingen rond de
Zwarte Zee het belangrijkste onderdeel. Deze gouden juwelen, daterend van de 6de tot de 2de eeuw v.C.,
werden gevonden door Russische archeologen tijdens opgravingen in de 19de en de 20ste eeuw. Info:
www.hermitage.nl.

Archéo Pub. Maison de l’Archéologie, Rue Saint-Pierre 16, 28000 Chartres (FR). Tot 31/8/2004. Info: tel. 00
33 2 37 30 99 38.

Olympische Spelen, van Olympia naar Athene. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC
Amsterdam (NL). Tot 5/9/2004. Wie meer wil weten over de Olympische Spelen in de Oudheid, kan deze
kleine tentoonstelling bezoeken. Daar verneemt men wat de oorsprong van de spelen is, wat de overeen-
komsten en de verschillen zijn tussen de oude en de moderne spelen, welke sporten er toen werden beoe-
fend en wat de betekenis en de oorsprong is van bepaalde symbolen zoals de fakkel en het Olympisch vuur.
Info: tel. 00 31 20 525 25 56; fax 00 31 20 525 25 61; allard.pierson.museum@uva.nl; cf.uba.uva.nl/apm.

Wohnkultur: Marmor in Köln. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). Tot
5/9/2004. Info: tel. 00 49 221 221 2 34 67; www.museenkoeln.de/roemisch-germanisches-museum.

Maternité et petit enfance dans l’Antiquité romaine. Musée d’Archéologie, Rue du Docteur Maret 5, 21000
Dijon (FR). Tot 6/9/2004. Info: tel. 080 30 88 54.

100 000 jaar seks. Museactron, Lekkerstraat 5, 3680 Maaseik. Tot 26/9/2004. Info: tel. 089 56 68 90;
www.100000jaarsex.be.

Gespekt en gedekt: smaakvolle tijden in Velzeke, Ename en Oudenaarde.  PAM  Velzeke,  Paddestraat  7,
9620 Zottegem; PAM Ename, Lijnwaadmarkt 20, 9700 Ename; Stadhuis, Markt 1, 9700 Oudenaarde. 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 (prehistorie en Romeinse Oudheid; Middeleeuwen; moderne tijden). Eten, drinken, etiquette en het
verschil tussen arm en rijk komen aan bod. Wij staan er niet meer bij stil, maar dagelijkse voedselproducten
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 ontdekking van
Amerika. In PAM Velzeke wordt de prehistorische en de Romeinse tafel gedekt. Tal van etenswaren, maar
ook prachtig tafelzilver, fraai glas en aardewerk werden van heinde en verre ingevoerd. In PAM Ename
maakt men kennis met de nieuwe culturele opbloei tijdens de hoge en late Middeleeuwen. Men krijgt ook de
kans om binnen te stappen in de goedgevulde provisiekamer van de abdij. Tien mooie modules in de statige
benedenlakenhalle, de toenmalige keuken en de stadswaag van het Oudenaardse stadhuis bieden onderdak
aan de late Middeleeuwen, de barokke periode en de eeuw van de Verlichting; deze voorstelling wordt ver-
volledigd met de 19de en 20ste eeuw. Info: tel. 09 360 67 16; fax 09 361 28 41; pamzov@oost-vlaanderen.be;
www.oost-vlaanderen.be/cultuur/musea/pam.

http://www.rubens2004.be.
http://www.thebritishmuseum.ac.uk.
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Boeken en bibliotheken in de Oudheid. Universiteitsbibliotheek, Monseigneur Ladeuzeplein 21, 3000 Leu-
ven. Van 21/9 tot 29/10/2004. Deze tentoonstelling werd opgezet door het Centre de Documentation de Pa-
pyrologie Littéraire van de Luikse universiteit en in het Nederlands vertaald door Willy Clarysse en Katelijn
Vandorpe. Voor de gelegenheid wordt deze tweetalige tentoonstelling uitgebreid met verschillende origine-
len uit de Leuvense en Leidse collecties. Aan de hand van uitvoerig fotomateriaal en originele stukken kan
de bezoeker kennismaken met het antieke boek en boekwezen in al zijn aspecten. De tentoonstelling illus-
treert niet alleen de uiterlijke kant van het boek, maar evenzeer de inhoud, de bewaring en het lezerspubliek.
Wat is er van die antieke boeken teruggevonden en waar bevinden die manuscripten zich vandaag? Wat we-
ten we over de antieke bibliotheken? Hoe zagen ze eruit? Wat kon men er vinden en hoe kon men er boeken
raadplegen of ontlenen? In het kader van de Wetenschapsweek zijn er aanvullende activiteiten mogelijk voor
schoolgroepen (zie verder). Info: departement Klassieke Studies, Blijde-Inkomststraat 21, 3000 Leuven; tel.
016 32 49 27; mark.depauw@arts.kuleuven.ac.be.

Vivre et mourir à Segodunum durant l’Antiquité. Musée du Rouergue, Le Bourg, 12630 Montrozier (FR).
Tot 31/10/2004. Info: 00 33 5 65 70 75 00.

La Grèce antique et les femmes: Hélène, Aphrodite, Aspasie et les autres. Abbaye Saint-Gérard de Brogne,
Place de Brogne 3, 5640 Saint-Gérard. Tot 7/11/2004. Info: tel. 071 79 70 70; fax 071 79 70 79; infos@brogne.be;
www.brogne.be.

Die Thraker: das goldene Reich des Orpheus. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutsch-
land, Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn (DE). Van 23/7 tot 28/11/2004. Info: tel. 00 49 228 91 71 0;
www.bundeskunsthalle.de.

De Bataven. Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 59, 6511 TB Nijmegen (NL). Van 18/9/2004 tot 9/1/2005.
De naam ‘Bataven’ of ‘Batavieren’ is bij de meeste Nederlanders bekend. Deze tentoonstelling biedt de
bezoekers de mogelijkheid het eigen beeld van de Bataven te confronteren met beelden die anderen in het
verleden en het heden hebben gecreëerd: van archeologische bodemvondsten tot prenten en schilderijen,
van oude boekwerken tot reclameartikelen uit de huidige tijd. Daarnaast worden kwalitatief hoogwaardige
kunstwerken uit de 17de eeuw tentoongesteld, zoals tekeningen van Govaert Flinck, schilderijen van kunste-
naars als Ferdinand Bol en Otto van Veen, oude boekwerken en prenten, maar ook cartoons, reclames over
Batavus-producten en tekeningen van Fiep Westendorp. Info: tel. 00 31 24 360 88 05;  fax 00 31 24 360 86 56;
mhv@museumhetvalkhof.nl; www.museumhetvalkhof.nl.

De villa en villae: la campagne gallo-romaine du 1er au 4e siècle. Espace Archéologique Saint-Pierre, Route
Merveilleuse 23, 5000 Namur; Espace Gallo-Romain, Rue de Nazareth 2, 7800 Ath. Tot 29/5/2005. Recente
archeologische ontdekkingen stellen ons in staat de Gallo-Romeinse villa te belichten in haar verschillende
aspecten: architectuur, comfort, het dagelijks leven van de bewoners, landbouw en veeteelt, de daaruit
voortspruitende handelsactiviteiten. De ruggengraat van de tentoonstelling wordt gevormd door archeolo-
gische voorwerpen opgegraven op het Waalse platteland. Dit alles wordt op een prettige manier voorgesteld
bij middel van interactieve zuilen, maquettes en reconstructies. Er zijn informatienamiddagen voorzien voor
leerkrachten op 22/9 en 25/9/2004. Op bepaalde zondagen zijn er ook geleide bezoeken voorzien voor indi-
viduele bezoekers. Voor leerlingen zijn er ook ateliers pottenbakken of weven mogelijk. Info: tel. 081 25 02 83
of 068 26 92 33; espacestpierre@mrw.wallonie.be of espace.gallo-romain@ath.be.

Toneel

Britannis (naar Britannicus van Racine). Raamtheater op ’t Zuid, De Vrièrestraat 36, 2000 Antwerpen. En-
semble Leporello. Van 2/6 tot 12/6/2004, woensdag tot zaterdag om 20.00 uur. De voorstelling herschrijft en
bespeelt de historische feiten uit de regeerperiode van de Romeinse keizer Nero. Het is een wreedaardige
hofintrige, die in korte, rijmende verzen wordt uitgesproken en uitgezongen. De protagonisten evolueren
van het begin tot het einde binnen een vlechtwerk van meebewegende koorleden. Elke verplaatsing op het
toneel – dat geheel leeg blijft – doet krachtvelden verschuiven en herschikt het scenisch evenwicht. Info: tel.
03 237 47 87.
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Muziek/Ballet

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. Info: zie Prora, jg. 9 (2004), nr. 1. Info: tel. 09 268 10 11 of 03
202 10 11; info@vlaamseopera.be; www.vlaamseopera.be.

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

Apollo en Dafne (G.F. Händel). Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge. 1/8/2004 om 20.30 uur. Helsinki
Baroque  Orchestra.  Samen  met  werk  van  J.H.  Roman  en  J.J.  Agrell.  Info:  tel.  070  22  33  02  of  050  47  69  99;
info@concertgebouw.be; www.concertgebouw.be.

Muziek van Hildegard von Bingen (Festival van Vlaanderen). Festivalcafé, Handelsbeurs, Kouter 29, 9000
Gent. 30/9/2004 om 20.15 uur. Stevie Wishart. Info: tel. 09 243 94 94; fax 09 243 94 90; info@festival.be;
www.festival.be.

Evenementen

Romeinse museumnacht. Bijbels Openluchtmuseum, Profetenlaan 2, Nijmegen (NL). 10/7/2004. Speciaal
voor kinderen komt de wereld van de Romeinen in de Via Orientalis tot leven. Info: tel.  00 31 24 382 31 10;
fax 00 31 24 382 31 11; info@bijbelsopenluchtmuseum.nl; www.bijbelsopenluchtmuseum.nl.

Olympische Spelen. Bijbels Openluchtmuseum, Profetenlaan 2, Nijmegen (NL). 20/8 tot 22/8/2004. Zelf de
Olympische disciplines beoefenen. Info: zie hoger.

Animatie Kelten, Romeinen, Vikingen. PAM Velzeke, Paddestraat 7, 9620 Zottegem. 22/8/2004, doorlo-
pend van 13.00 tot 17.00 uur. In het kader van Zomertoeren van Radio 2. Info: tel. 09 360 67 16; fax 09 361 28
41; pamzov@oost-vlaanderen.be; www.oost-vlaanderen.be/cultuur/musea/pam.

Romeinse week. Bijbels Openluchtmuseum, Profetenlaan 2, Nijmegen (NL). 26/8 tot 29/8/2004. Een Ro-
meinse cohorte strijkt voor vier dagen neer in het park. Men kan er kennismaken met het leven van burgers
en militairen in de Romeinse periode. Info: zie hoger.

Degustatie: met de Kelten aan tafel. PAM Velzeke, Paddestraat 7, 9620 Zottegem. 27/8/2004. Keltisch me-
nu: everzwijn met bier. Inschrijven verplicht. Info: zie hoger.

Ateliers

De strijd om Troje. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel. 1/7/2004.
Leeftijd: 10-14 jaar. Info: tel. 02 741 72 14; www.kmkg-mrah.be.

Gemeld: Wetenschapsweek

Het departement Klassieke Studies organiseert in het kader van de Wetenschapsweek op 25/10, 26/10 en
28/10/2004 activiteiten voor leerlingen van de laatste cyclus secundair onderwijs. Het departement kan elke
dag 60 leerlingen ontvangen. Kennis van Latijn en/of Grieks is aangewezen. Het betreft een dagprogramma
waarbij leerlingen o.l.v. een gids de tentoonstelling Boeken en bibliotheken in de Oudheid bezoeken en twee
workshops volgen. De voorziene workshops zijn: 1 Van rol naar codex (A. Wouters): een van de grote revolu-
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ties in de geschiedenis van het boek is de overgang van boekrol naar codex in de late Oudheid; aan de hand
van teksten en een database kunnen de leerlingen zelf nagaan hoe die overgang plaatsvond en wanneer dat
is gebeurd; 2 Lezen zoals de ouden (W. Clarysse): om de leerlingen een idee te geven van hoe men in de Oud-
heid een boek las, worden Nederlandse vertalingen van klassieke auteurs gelezen in het formaat zoals ze er
in de Oudheid uitzagen (op rollen, korte kolommen, alle woorden aan elkaar geschreven, geen punctuatie,
hoofdletters, afkortingen); 3 De overlevering van de antieke literatuur in de late Oudheid en de Middeleeuwen (G.
Partoens):  wat  er  rest  van  de  antieke  literatuur,  is  dankzij  de  geduldige  ijver  van  laatantieke  en  middel-
eeuwse kopiisten tot  ons gekomen;  in  deze workshop wordt  aan de hand van beeldmateriaal  geschetst  op
welke manier de antieke teksten zijn overgeleverd; ook worden de problemen in kaart gebracht waarvoor
deze overlevering de moderne uitgever van deze teksten plaatst; 4 Vrouwen en boeken: zin of onzin? (J. De
Landtsheer): in zijn dialoog ‘De abt en de geletterde vrouw’ confronteert Erasmus een abt, van wie men
enige ontwikkeling en belangstelling voor literatuur mag verwachten, met een geletterde vrouw, die hem
met enige trots haar goedgevulde bibliotheek laat zien, een uitzondering voor die tijd; de abt snapt niet wat
voor plezier een vrouw nu kan vinden in lezen; voor hem hoeft het trouwens ook niet; het wordt al vlug een
dovemansgesprek en een soort omgekeerde wereld; 5 Posidippus-boek (E.  Kosmetatou);  6 Puzzelen met frag-
menten (J. Bollansée): de antieke literatuur is maar zeer gedeeltelijk bewaard; van vele auteurs zijn alleen
fragmenten bewaard; hoe kunnen we ons aan de hand van bewaarde fragmenten toch nog een beeld vormen
van  wat  er  ooit  geschreven  was?  7 Plutarchus en de bibliotheek: schrijven in de Oudheid (o.v.) (S. Verdegem).
Info: W. Clarysse; willy.clarysse@arts. kuleuven.ac.be.

Rome anders bekeken

De grootsheid van Rome is nauw verbonden met de oorsprong van de wetenschap, vooral de astronomie.
Astronomen beschouwden de stad als ‘een geprivilegieerde stad omwille van haar klimaat, zuivere atmos-
feer en heldere hemel’. Zovele van haar beroemde gebouwen, pleinen en ruïnes tonen ons nog steeds sporen
van onderzoek die teruggaan naar klassieke tijden.
Een groep wetenschappers en geschiedkundigen die leven en werken in Rome, hebben hiervan het onder-
werp van lopend onderzoek gemaakt. Uiteraard is het Pantheon een van de meest suggestieve monumenten
waarin de geschiedenis van Rome, het project van een keizer, de symbolen en astronomische gegevens sa-
mensmelten in een geometrische architecturale structuur. De onderzoekers bestuderen echter ook veel ande-
re locaties, waaronder de Villa Hadriana, de Domus Aurea en Egyptische obelisken. Andere plaatsen gaan
terug  tot  de  oorsprong  van  de  vroege  astronomische  observatoria  in  Rome  en  vertellen  ons  over  Galileo
Galilei en de geschiedenis van de jezuïeten, die verantwoordelijk waren voor astronomisch onderzoek tot de
laatste eeuwen: de kerk van Sint-Ignatius, de Calandrellitoren, Vader Secchi’s observatorium in het Collegio
Romano en de Biblioteca Casanatense. Bovendien bevatten verscheidene pleinen en kerken in Rome monu-
mentale zonnewijzers en waren ze in het verleden volledig functioneel als zonneobservatoria: Santa Maria
degli Angeli (een kerk ontworpen door Michelangelo in de thermen van Diocletianus), Palazzo Spada en het
Sint-Pietersplein.
Gewoonlijk besteden toeristen geen aandacht aan deze wetenschappelijke aspecten van Rome. Een van de
onderzoekers die bij deze projecten is betrokken, heeft onlangs echter het initiatief genomen tot workshops
op locatie, zodat geïnteresseerden de verbanden tussen geschiedenis, cultuur en astronomie in Rome uit de
eerste hand kunnen ervaren. Elk bezoek concentreert zich op een van de locaties en neemt de deelnemers op
een actieve manier mee in een belangrijke periode uit de geschiedenis van Rome.
De programma’s worden aangepast aan de belangstelling en het niveau van de bezoekersgroep. Recente be-
zoekers waren professoren, studenten, leerlingen en leerkrachten secundair onderwijs. De communicatietaal
is het Engels. De workshops duren normaal twee uur, maar flexibiliteit is mogelijk. De kosten van materiaal
en toegangsgelden zijn inbegrepen. De prijs hangt af van de duur van de workshop en van het aantal deel-
nemers.
Een bezoek aan Rome kan nu zoveel rijker zijn voor individuen en groepen met belangstelling voor het ver-
band tussen wetenschap en cultuur.

(vertaling uit het Engels door Joeri Facq)

Info: dr. Rupert Genseberger, Gouden Leeuw 843, 1103 KT Amsterdam (NL); tel. 00 31 20 416 66 57 of 00 31 6
22 48 60 57; r.j.genseberger@phys.uu.nl.
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