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REDACTIONEEL

Beste collega

Het nummer van Prora dat u momenteel in handen hebt, is misschien ons laatste als voorzitter resp. hoofd-
redacteur. Over enkele dagen loopt immers ons mandaat als bestuurder van de V.L.O.T. ten einde. De statu-
ten van onze vereniging bepalen dat de raad van bestuur zijn functie gedurende drie jaar uitoefent en dat er
dan door de algemene vergadering een nieuwe raad van bestuur moet worden verkozen. Op 12 maart 2005
vindt in Sint-Niklaas onze jaarlijkse algemene vergadering plaats, waarop de raad van bestuur voor de ko-
mende drie jaar zal worden benoemd. Alle informatie daarover vindt u op blz. 3 van dit nummer, maar we
willen u hier alvast van harte uitnodigen om op die vergadering aanwezig te zijn. Het zou een enorme blijk
van waardering zijn voor al het werk dat onze vereniging de voorbije drie jaar heeft verricht. De respons is
tot nu toe bijzonder klein; we hopen dan ook dat we alsnog zoveel mogelijk leden mogen verwachten.

Nu we het toch over het verleden hebben, zouden we van deze gelegenheid willen gebruikmaken om even
terug te blikken op de drie jaar die achter ons liggen. We denken dat we dat met een zekere voldoening en
tevredenheid mogen doen. Er hebben zich de voorbije jaren een aantal kleine en grote wijzigingen binnen
onze vereniging voorgedaan en er werden ook heel wat concrete activiteiten voor leerkrachten georgani-
seerd. We geven u graag een beknopt overzicht.

De huidige (uittredende) raad van bestuur werd door enkele stichtende leden verlaten, maar anderen (van
wie sommigen er al vanaf het begin bij waren) bleven dapper op post. Er werd ook werk gemaakt van enige
verjonging, want nieuwe mensen vervoegden het bestuur van de V.L.O.T. We willen hier graag een oprecht
woord van dank richten aan al onze collega-bestuurders, die niet altijd in optimale omstandigheden het bes-
te van zichzelf hebben gegeven en ieder naar best vermogen hun steen(tje) hebben bijgedragen aan de wer-
king van onze vereniging en aan de klassieke talen in het algemeen.

De website van de V.L.O.T. onderging een Ovidiaanse metamorfose. De oorspronkelijke versie daarvan, die
al dateerde van 2000, werd in 2002 in een volledig nieuw kleedje gestoken en uitgebreid met nieuwe func-
ties, zoals een elektronische nieuwsbrief en de mogelijkheid om on line in te schrijven voor al onze activitei-
ten. Hij bevat alle informatie over de V.L.O.T. en wordt steeds zo actueel mogelijk gehouden. Een vereniging
die zichzelf respecteert, kan vandaag de dag niet meer zonder aanwezigheid op het internet. Met gemiddeld
een 150-tal bezoekers per maand denken we dat we op dat vlak in onze opdracht geslaagd zijn.

Ook ons tijdschrift Prora onderging in september 2003 een verjongingskuur. De lay-out werd grondig opge-
frist, hetgeen ons heel wat positieve reacties opleverde. Aan de beginselen van de inhoud werd echter niet
geraakt: we blijven streven naar informatieve, actualiserende en praktijkgerichte artikelen. Het verloopt ze-
ker niet altijd van een leien dakje om de nodige bijdragen voor Prora bij elkaar te krijgen, en het merendeel
van de artikelen wordt nog steeds door onze raad van bestuur zelf geschreven. Dat vinden we eigenlijk
jammer, want we zijn ervan overtuigd dat de Vlaamse classici – ú dus – over voldoende bruikbare kennis en
ervaring beschikken om met de collega’s te delen. De laatste tijd bereiken ons gelukkig ook enkele bijdragen
van niet-bestuurders, wat ons alleen maar enorm veel plezier doet. Hoe dan ook zijn we er trots op dat we u
ook de voorbije jaren driemaandelijks een tijdschrift hebben kunnen bezorgen waar u hopelijk heel wat aan
hebt gehad.

Het aantal leden van de V.L.O.T. is de afgelopen jaren minstens stabiel gebleven en zelfs enigszins toegeno-
men. We vermoeden dat een actieve wervingscampagne in 2003 mee aan de basis daarvan ligt. Thans telt
onze vereniging ongeveer 300 betalende leden, een cijfer waarmee we best tevreden zijn. Natuurlijk mogen
dat er nog veel meer worden. We willen iedereen dan ook oproepen om collega’s te overtuigen van het be-
lang van een vereniging als de V.L.O.T. en om te proberen nieuwe leden te werven. Het spreekt vanzelf dat
het ledenaantal de sterkte van een vereniging mee bepaalt en bijgevolg ook het gewicht dat ze heeft ten op-
zichte van hogere instanties. De V.L.O.T. is de enige netoverschrijdende, pluralistische en van iedereen on-
afhankelijke leerkrachtenvereniging in Vlaanderen die zich inzet voor het onderwijs in de klassieke talen.
We hopen dat we ook de komende jaren op uw lidmaatschap en steun mogen blijven rekenen.
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Zoals u elders in deze Prora kunt lezen, is de V.L.O.T. de voorbije bestuursperiode voor het eerst ook op de
politieke kar gesprongen. Onze vereniging maakt sinds 2003 deel uit van het Samenwerkingsverband van
Lerarenverenigingen Secundair Onderwijs (SLSO), waarin een tiental Vlaamse leerkrachtenverenigingen
zich hebben verenigd als gesprekspartner van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming. Op die ma-
nier hopen we ook op beleidsvlak gehoord te worden en een constructieve inbreng te kunnen hebben in de
organisatie van het Vlaamse onderwijs in het algemeen en de klassieke talen in het bijzonder.

Op het  vlak van concrete  activiteiten voor  leerkrachten was de V.L.O.T.  nog nooit  zo actief  als  de voorbije
drie jaar. Bovendien kon alles wat we organiseerden ook rekenen op een groeiende belangstelling, zelfs bij
niet-leden van de vereniging. Onze nascholing Classici leren van een leerkracht Nederlands (over technieken uit
het onderwijs in de moderne talen voor een eigentijdse benadering en bespreking van antieke teksten) op
20/11/2002 in Sint-Niklaas kreeg ruim 30 mensen over de vloer, een aantal dat we nooit eerder haalden. De
nascholing Het welbevinden en de doorstroming van de leerlingen klassieke talen tussen de drie graden van het secun-
dair onderwijs (in samenwerking met de inspectie klassieke talen) op 19/03/2003 in Kortrijk werd bijge-
woond door bijna 40 classici.

Een absoluut hoogtepunt was ongetwijfeld onze studiedag Lectuurmethode, die plaatsvond op 24/04/2004 in
Leuven (in samenwerking met de universiteit). Daarop waren maar liefst 140 leerkrachten aanwezig, een ge-
tal dat zelfs onze stoutste verwachtingen ver overtrof. De belangstelling was zo groot dat we tot onze spijt
tientallen mensen niet meer konden inschrijven wegens overbezetting van de zaal. De voorbereidingen van
deze studiedag hebben zowat een jaar in beslag genomen, maar de lovende reacties maakten het vele werk
ruimschoots goed. Op 16/02/2005 organiseerden we in Gent nog de nascholing Beeldig Latijn (over  het  ge-
bruik van stripverhalen in de lessen klassieke talen), waarvoor bij het ter perse gaan van dit tijdschrift al 65
mensen hadden ingeschreven (voor definitieve gegevens moet u wachten tot de volgende Prora).

Ook onze cultuurminnende collega’s bleven niet in de kou staan. Op 15/11/2003 brachten we in Brussel een
door de V.L.O.T. georganiseerd geleid bezoek aan de tentoonstelling Da Pompei a Roma in het kader van Eu-
ropalia Italia. Een 40-tal leden van onze vereniging namen deel aan die rondleiding, die bij alle aanwezigen
erg in de smaak viel. Op 12/12/2003 woonden we in het Cultureel Centrum van Lokeren met een 20-tal le-
den de toneelvoorstelling Metamorphosen (gebaseerd op Ovidius) bij. Gezien de weinig centrale ligging van
die stad mag ook hier van een succes gesproken worden.

Wat voor de meeste leden weinig interessant is, maar voor onze vereniging wel belangrijk, is de wijziging
van onze statuten. De oude wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk werd in
2002 aangepast, waardoor alle Belgische vzw’s verplicht werden hun statuten in overeenstemming te bren-
gen met de nieuwe wetgeving. Dit was voor de V.L.O.T. titanenwerk: we moesten ons immers een weg ba-
nen door het  juridisch taalgebruik van de wettekst  en door  de 63 artikelen van onze eigen statuten.  Nadat
we daar eerst zelf heel hard op gezwoegd hadden, legden we onze vragen voor aan de juristen van het Justi-
tiehuis in Dendermonde en Leuven en zelfs van de federale overheidsdienst Justitie in Brussel. Vervolgens
namen we zelf een jurist onder de arm, aan wie we ons integrale voorstel van statutenwijziging lieten lezen.
Toen die over onze tekst zijn fiat gaf, legden we het voorstel voor aan de algemene vergadering, die de ge-
wijzigde statuten unaniem goedkeurde.

Is de voorbije drie jaar V.L.O.T. dan één groot succesverhaal? Grotendeels wel, mogen we in alle beschei-
denheid zeggen. Alleen de enquête die we in september 2003 via ons tijdschrift Prora organiseerden, is moei-
lijk geslaagd te noemen. Nog geen tien procent van onze leden stuurde ons het ingevulde vragenformulier
terug. We kunnen daaruit twee conclusies trekken: ofwel hebben leerkrachten het veel te druk met hun dag-
dagelijkse beslommeringen (waarvoor we natuurlijk alle begrip kunnen opbrengen), ofwel is de V.L.O.T.
gewoon goed bezig en vinden de meesten het niet nodig om hun mening kenbaar te maken. In dat geval wil-
len we u van harte bedanken voor uw vertrouwen.

De statuten van de V.L.O.T. werden op 1 februari 1996 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 1 februari
2006 bestaat de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen dus officieel tien jaar. Die verjaardag mogen we
niet onopgemerkt laten voorbijgaan. We hopen dat de raad van bestuur op de algemene vergadering van 12
maart a.s. opnieuw uw vertrouwen krijgt, zodat we samen met u ons tweede lustrum kunnen vieren en we
ons ook de komende drie jaar met evenveel gedrevenheid kunnen inzetten voor de klassieke talen.

Chris  Van  Woensel             Joeri  Facq
Voorzitter               Hoofdredacteur
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HERINNERING

Algemene vergadering met verkiezing van de raad van bestuur

De huidige raad van bestuur van de V.L.O.T.  werd benoemd door de algemene vergadering van 23
februari 2002. Dit betekent dat het mandaat van de bestuurders, dat statutair drie jaar duurt, in 2005
ten einde loopt  en dat  er  door  de algemene vergadering een nieuwe raad van bestuur moet  worden
verkozen.

Alle werkende leden van de V.L.O.T. kunnen zich kandidaat stellen voor de functie van bestuur-
der. Kandidaturen dienen schriftelijk ingediend te worden bij de voorzitter. We richten hierbij een
oproep tot alle leden die (op vrijwillige en onbezoldigde basis) willen gebruikmaken van de unie-
ke gelegenheid om over de vakken Latijn en Grieks van gedachten te wisselen en een bijdrage te
leveren aan het onderwijs klassieke talen in Vlaanderen door hun concrete inzet voor de V.L.O.T.

De algemene vergadering die de nieuwe raad van bestuur moet benoemen, zal plaatsvinden op zater-
dag 12 maart 2005 vanaf 10.30 uur in Hotel New Flandres te Sint-Niklaas. Het zou een enorme blijk
van waardering zijn voor al het werk dat de raad van bestuur de voorbije drie jaar heeft verricht in-
dien onze leden op deze algemene vergadering massaal aanwezig zouden zijn.

Alle praktische informatie en het programma vindt u hieronder. De vergadering wordt opgeluisterd
door muzikale intermezzo’s van jong muzikaal talent. Deelnemen aan de algemene vergadering is
volledig gratis,  maar  we vragen wel  u vooraf  in  te  schrijven,  zodat  we alles  in  goede banen kunnen
leiden. Na de vergadering krijgt u een aperitief aangeboden en kunt u (op eigen kosten) voor een ge-
zellige babbel onder collega’s ook nog deelnemen aan een etentje in een Italiaans restaurant.

Laat deze gelegenheid niet liggen om met de raad van bestuur van gedachten te wisselen en waarde-
volle contacten te leggen met andere classici. Graag tot op de vergadering!

ALGEMENE VERGADERING PRAKTISCH

Datum:   zaterdag 12 maart 2005, van 10.30 tot 13.00 uur

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

Programma:  10.30 uur: algemene vergadering:
         - aanvaarding van de definitieve agenda
         - goedkeuring van het verslag van de alg. verg. van 16/10/2004
         -  inhoudelijk  jaarverslag
         - goedkeuring van de jaarrekening 2004 en de begroting 2005
         - kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2004
         -  verkiezing  van  de  raad  van  bestuur
         - gedachtewisseling over de werking van de vereniging
         -  varia
     12.30 uur: aperitief (aangeboden door de V.L.O.T.)
     13.00 uur: facultatief etentje (op eigen kosten – vooraf reserveren)

Muziek:   Deborah Flies & Kaat Van Roeyen

Inschrijving:  - via het elektronisch inschrijvingsformulier op www.vlot-vzw.be
     - via een e-mail naar joeri.facq@vlot-vzw.be
     - schriftelijk bij 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
mailto:joeri.facq@vlot-vzw.be
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DIDACTIEK

Neolatijn in het secundair onderwijs: een vergeten discipline
Een stand van zaken en pleidooi

Tim Wauters1

1 Neolatijn in het secundair onderwijs: stand van zaken

Neolatijn is een weinig bekend begrip, zelfs bij klassieke filologen. Misschien klinkt het nogal boud, maar ik
geloof dat ik niemand een rad voor ogen draai wanneer ik opwerp dat slechts een gering aantal leerlingen
uit het Vlaams secundair onderwijs ooit van het begrip Neolatijn gehoord heeft. Dit verdient een korte ana-
lyse en een woord uitleg. Drie in het oog springende oorzaken zou ik hier willen aanvoeren en bespreken.
Ten eerste is er de betrekkelijk recente invoering van de studie van Neolatijn als keuzevak aan de Vlaamse
universiteiten, ten tweede de zeer beperkte aanwezigheid van Neolatijn in de leerplannen voor het secun-
dair onderwijs en ten slotte de trage insijpeling van de onderzoeksresultaten uit de academische klassieke fi-
lologie in het middelbaar onderwijs.

1.1 Recente invoering van de neolatiniteit aan de Vlaamse universiteiten

Tot omstreeks de helft van de 20ste eeuw richtten de latinisten zich quasi uitsluitend en eenduidig op het La-
tijn van de Oudheid en in mindere mate ook op dat van de Middeleeuwen. Een minoriteit van filologen die
een grotere reikwijdte in hun studie betrachtten (Eduard Norden om er één te noemen), beschouwen we hier
als ‘marginaal’. Pas in de jaren ’50, maar vooral in de jaren ’60 horen we in publicaties2 voor het eerst stem-
men weerklinken van enkele latinisten die de weiden van het Latijn uit de Oudheid als afgegraasd ervaren
en op zoek gaan naar een serieus expansiegebied voor de klassieke filologie. In hun zoektocht stoten ze op
de ontzaglijk rijke, maar nauwelijks geëxploreerde hoeveelheid Latijnse literatuur die haar oorsprong vindt
in de Renaissance en doorloopt tot de dag van vandaag. Hier en daar beginnen enkelingen het idee te lance-
ren om de klassieke filologie uit te breiden en zodoende te vernieuwen door aan de universiteiten de studie
van het Neolatijn in te voeren. Het zijn geen roependen in de woestijn. Ze vinden gehoor, al is het slechts ge-
leidelijk aan.3 Eind jaren ’60, begin jaren ’70 neemt een groeiend aantal Europese en Noord-Amerikaanse
universiteiten de studie van het Neolatijn in hun opleidingen klassieke filologie en geschiedenis (i.c. Renais-
sance- en humanismestudies) op.4

1 Tim Wauters is aspirant bij het FWO aan de Vrije Universiteit Brussel; e-mail: tim.wauters@vub.ac.be.
2 Een voorbeeld uit ons taalgebied: Aloïs Gerlo, Suggesties voor een vernieuwing van de klassieke filologie, in:

Tijdschrift van de VUB, 1959, blz. 224-233, en 1960, I, blz. 26-32, wat hij ook in het Frans naar buiten bracht
in een artikel in de serie Latomus: Philologie classique et neo-latinité (Collection Latomus, XLIV, 1960, blz. 383-
385) en in 1962 in het Duits: Klassische Philologie und Neolatinität, in: Renaissance und Humanismus in Mittel-
und Osteuropa. Eine Sammlung von Materialien besorgt von Johannes Irmscher, t. I, Akademie Verlag, Berlin,
blz. 84-89.

3 Nog in 1972, wanneer het Neolatijn toch al in een aantal universiteiten is ingevoerd, moet Walther Ludwig
in Amerika voor een gezelschap van de American Philological Association een vurig pleidooi voor het Neola-
tijn houden. Vgl. Walther Ludwig, Should Classics departments include Neo-Latin studies in their programs, in:
Ludwig Braun e.a. (red.), Walther Ludwig: Litterae Neolatinae. Schriften zur neulateinischen Literatur, Fink Ver-
lag, München, 1989, blz. 244-249. Voor een bio- en bibliografie van prof. Ludwig, zie www.rrz.uni-
hamburg.de/phil-gesch/igrlat/igrlpers/ludwig1.html.

4 In 1977 telde de in 1954 opgerichte Fédération Internationale des Sociétés et des Instituts pour l’Étude de la Re-
naissance (FISIER) reeds 27 Renaissance-instituten, verspreid over Europa en Noord-Amerika. Vgl. Wolfen-

mailto:tim.wauters@vub.ac.be
http://www.rrz.uni-
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Een fraai beeld van de toestand van het Neolatijn in de jaren ’50 in de Duitse universiteiten schetst ons Wal-
ther Ludwig, professor Neolatijn aan de universiteiten van Hamburg en New York (Columbia University),
in een redevoering die hij in de zomer van 2003 tot het Mommsen-Gesellschaft in Freiburg im Breisgau uit-
sprak: ‘Um 1950 waren neulateinische Themen in Deutschland nirgends im Lehrangebot eines klassisch-philologischen
Seminars zu finden. Den Studenten der klassischen Philologie wurden Umfang und Bedeutung der neuzeitlichen la-
teinsprachigen Literatur im Unterricht nirgends nahegebracht. [...] Mein latinistischer Lehrer Otto Weinreich erwähn-
te zwar die Basia-Gedichte des Janus Secundus in seinem Catullkolleg, aber das blieb für uns eine vereinzelte Kuriosi-
tät.’1 De eerste gepubliceerde dissertatie over een Neolatijns onderwerp in Duitsland dateert uit 19642 en in
het academiejaar 1967-1968 was deze Walther Ludwig de eerste die onderricht in Neolatijn aanbood aan de
universiteit van Frankfurt.3 De situatie in ons taalgebied is niet anders, meer nog: de situatie van Duitsland is
exemplarisch voor heel Europa en Noord-Amerika.

Kortom, uit het voorgaande blijkt wel dat het geen overdrijving is te stellen dat de studie van het Neolatijn
een nog betrekkelijk jong onderzoeksdomein is. De impact ervan op het Latijnonderricht in het secundair
onderwijs is om deze reden dan ook tot nu toe nauwelijks of zelfs niet merkbaar.

Voor Vlaanderen – en dit belangt ons, Vlaamse leerkrachten, hier natuurlijk het meest aan – dienen twee
namen genoemd te worden: de professoren Aloïs Gerlo en Jozef IJsewijn.4

Laat ik beginnen met de eerste, Gerlo (1915-1998). In 1960 richtte hij met medewerking van de professoren
Jean Lameere, Paul Foriers en Claude Backvis aan de Franstalige universiteit van Brussel (ULB) het Institut
pour l’Étude de la Renaissance et de l’Humanisme (IRH) op. De studieobjectieven vinden we helder verwoord in
artikel  1  van  de  statuten:  ‘Il (sc. l’institut) a pour objet l’étude systématique dans tous les secteurs de la pensée en
toutes les disciplines de la Renaissance et de l’Humanisme (compris dans son acception historique), et plus particuliè-
rement: a) de l’Humanisme ‘belge’ et de son patrimoine littéraire, artistique, philologique, juridique, historique, philo-
sophique et scientifique; b) du développement de pensée scientifique et libre exaministe, des écrits de doctrine sociale, ju-
ridique et politique se rattachant à la Renaissance et à l’Humanisme.’5 Hoewel het duidelijk is dat de nadruk voor-
namelijk ligt op de studie van de Renaissance en het humanisme als cultureel verschijnsel in de breedste zin
van  het  woord,  spreekt  het  vanzelf  dat  ook  een  grondige  studie  van  het  Neolatijn  hierin  een  primordiale
plaats bekleedt. Bijna een decennium later, met de stichting van de Vrije Universiteit Brussel, werd dit insti-
tuut een interuniversitaire samenwerking tussen ULB en VUB (aan deze universiteit Instituut voor de Studie
van de Renaissance en het Humanisme (RENH) genoemd).6 Elke vier jaar stromen hier, sinds 1961, van wijd en
zijd gerenommeerde Renaissancevorsers en neolatinisten samen om deel te nemen aan de internationale col-
loquia. Met zijn Bibliographie de l’Humanisme des Pays-Bas, de Franse vertaling van de integrale Erasmuscor-
respondentie en de Erasmus- en Lipsiusstudieën bezorgde Gerlo het IRH/RENH faam. Hij doceerde ook se-
dert 1969 de cursus ‘Verklaring van Latijnse geschiedkundige teksten uit de Middeleeuwen en de moderne
tijden’  aan  de  VUB,  waarin  het  Neolatijn  vanzelfsprekend  ruim  aan  bod  kwam.  Hij  is  hierom  een  van  de

bütteler Renaissance-Mitteilungen, I, 3 (1977), blz. 91-92. Voor een overzicht van 25 jaar Neolatijnarbeid, zie
Philip Ford, Twenty-five years of Neo-Latin studies, in: Neulateinisches Jahrbuch, bd. 2 (2000), blz. 293-301.

1 Deze redevoering, met als titel Die neulateinische Revolution, werd gepubliceerd in het tijdschrift Rheinisches
Museum für Philologie, 146. Band, Heft 3-4 (2003), blz. 395-407. Het citaat is gelicht uit blz. 396.

2 Nl. Paul Gerhard Schmidt, Supplemente lateinischer Prosa in der Neuzeit, Göttingen, 1964.
3 Walther Ludwig, Die neulateinische Revolution, o.c., blz. 397.
4 Natuurlijk hebben zij hun voorgangers. Ik herinner hier bv. aan de Leuvense prof. Henry De Vocht (1878-

1962), die als specialist in het humanisme in Brabant (vooral de ontstaansgeschiedenis van het Collegium
Trilingue) en stichter van het tijdschrift Humanistica Lovaniensia (1928) ontzettend veel heeft bijgedragen tot
de  Renaissancestudies,  maar  in  tegenstelling  tot  Gerlo  en  IJsewijn  vormde  hij  geen  Neolatijnse  onder-
zoeksgroep rond zich.

5 Geciteerd uit de acta van het vijfde internationaal colloquium (november 1973), Folie et déraison à la Renais-
sance, in: Travaux de l’Institut pour l’Étude de la Renaissance et de l’Humanisme, Éditions de l’Université de
Bruxelles, Brussel 1976, blz. 9.

6 In zijn autobiografie Noch gunsteling noch hoveling. Een levensverhaal, DNB/Uitgeverij Pelckmans, Kapellen,
1989, blz. 207 e.v., heeft Aloïs Gerlo, die ook de stuwende kracht voor de oprichting van de VUB was, ons
een kort maar boeiend verslag over de oprichting van dit instituut nagelaten. Zie ook Gustaaf Cornelis &
Rudolf De Smet (red.), Gerlo, VUB Press, Brussel, 2000, in het bijzonder blz. 14 en blz. 107-112.
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stuwende krachten voor  de invoering van de Renaissancestudies  en de daarmee verbonden studie  van het
Neolatijn in ons land. Zonder overdrijving – en wie zijn verwezenlijkingen en zijn oeuvre1 enigszins kent, zal
dit beamen – kunnen we hem als een van de grote pioniers van de Neolatijnse filologie in België beschou-
wen.

Een tweede belangrijke impuls voor de neolatiniteit in ons land kwam er met de oprichting in 1966 van het
Instituut voor Neolatijnse Taal- en Letterkunde (het zgn. Seminarium Philologiae Humanisticae) aan de univer-
siteit van Leuven. Dit danken we aan prof. Jozef IJsewijn (1932-1998). Onder zijn leiding en tevens die van
zijn medewerkers Gilbert Tournoy, Dirk Sacré, Jan Papy, Toon Van Houdt en Jeanine De Landtsheer is dit
instituut uitgegroeid tot de wereldtop van de neolatiniteit. Het tijdschrift dat aan dit onderzoekscentrum is
verbonden, Humanistica Lovaniensia. Journal for Neo-Latin Studies, is door zijn exhaustieve lopende bibliografie
basis voor wie zich inlaat met het Neolatijn.2 Met zijn Companion to Neo-Latin studies (Amsterdam/New
York/Oxford, 1977)3, de eerste systematische beschrijving van het Neolatijn (zowel taal- als letterkundig) en
haar verspreiding over de wereld, schreef hij geschiedenis in ons vakgebied. Dit boek en de gigantische om-
vang en acribie van zijn wetenschappelijk oeuvre, dat een fenomenaal breed terrein bestrijkt, maakten Jozef
IJsewijn tot een monument onder de neolatinisten.4 In augustus 1971 organiseerde hij aan zijn alma mater
een uiterst belangrijk internationaal congres voor Neolatijnse studies, omdat hierin de grondslagen werden
gelegd voor de oprichting van de International Association for Neo-Latin Studies (IANLS). Twee jaar later al
was deze wereldwijde vereniging voor neolatinisten geboren.5 Elke drie  jaar  organiseert  het  IANLS een in-
ternationaal congres, waarvan de acta in lijvige boekdelen gepubliceerd worden. Ieder jaar worden deze
conferenties steeds succesvoller. Daar waar het eerste congres op 200 participanten, waarvan 68 sprekers,
kon rekenen, mocht het twaalfde congres in Bonn in augustus 2003 zich verheugen in evenveel deelnemers,
maar dan wel 154 sprekers!6

1 Het wetenschappelijk oeuvre van Aloïs Gerlo is mastodontaal (voor zijn volledige bibliografie, zie Gustaaf
Cornelis  & Rudolf  De Smet  (red.),  o.c.,  blz.  19-33).  Ik  noem hier  zijn  meest  markante  werken.  Zijn Biblio-
graphie de l’Humanisme ‘belge’ (1965) en Bibliographie de l’Humanisme des Pays-Bas (1972) zijn nog steeds stan-
daardwerken voor wie zich bezighoudt met de studie van het humanisme in de Nederlanden. Onder zijn
leiding kwam ook de eerste integrale vertaling in een moderne taal van de correspondentie van Erasmus
(La correspondance d’Érasme, 1967-1984) tot stand. Een huzarenstuk dat wereldwijd met veel lof ontvangen
werd. Met zijn Inventaire de la correspondance de Iuste Lipse, 1564-1606 (1968) legde hij de fundamenten voor
de integrale tekstkritische publicatie van de meer dan 4 300 brieven van deze grote humanist (de Iusti Lipsi
Epistulae,  waarvan de publicatie  nog steeds aan de gang is).  De bijzondere methodologie  die  hij  hiervoor
ontwikkelde, heeft over heel de wereld haar weerklank gevonden. Hetzelfde geldt voor de publicatie van
de brieven van Marnix van Sint-Aldegonde (nu voortgezet door de opvolger van Gerlo, prof. Rudolf De
Smet).

2 Humanistica Lovaniensia bestaat eigenlijk sedert 1928 (zie noot 7), maar de eerste 16 volumes zijn monogra-
fieën, geen verzameling artikelen. Het is de grote verdienste geweest van prof. IJsewijn in 1968 dit tijd-
schrift grondig omgevormd te hebben tot een internationaal discussieforum. Sedert 1973 bevat het ook het
broodnodige instrumentum lexicographicum. Wie zich een idee wil vormen over de inhoud van dit tijd-
schrift, zie www.ucc.ie/acad/classics/CNLS/humlov.html.

3 Door de spectaculaire toevloed aan studies in de laatste decennia diende deze Companion volledig her-
schreven te worden, nu noodzakelijkerwijs gesplitst in twee boekdelen: Jozef IJsewijn, Companion to Neo-
Latin studies, Part I: History and diffusion of Neo-Latin literature. Second entirely rewritten edition by Jozef
IJsewijn,  Leuven  University  Press,  Leuven,  1990,  en  Jozef  IJsewijn  &  Dirk  Sacré, Companion to Neo-Latin
studies, Part II: Literary, linguistic, philological and editorial questions. Second entirely rewritten edition by Jozef
IJsewijn with Dirk Sacré, Leuven University Press, Leuven, 1998.

4 Voor een bio- en bibliografie van IJsewijn kan men zich wenden tot Dirk Sacré & Gilbert Tournoy (red.),
Myricae. Essays on Neo-Latin literature in memory of Jozef IJsewijn, Leuven University Press, Leuven, 2000 (=
Supplementa Humanistica Lovaniensia 16), blz. 9-114. Een typisch voorbeeld van de ‘IJsewijnsiaanse’ acribie
is diens tekstkritische recensie op A. Gerlo, M.A. Nauwelaerts & H.D.L. Vervliet, Iusti Lipsi Epistulae. Pars I,
KVBA, Brussel, 1978, in: Wolfenbütteler Renaissance-Mitteilungen, III, 3 (1979), blz. 94-96.

5 Voor informatie over de geschiedenis, statuten, publicaties, conferenties e.d. van IANLS, zie www.ianls.org.
6 Voor een bondig verslag over het eerste congres, zie René Hoven, Le premier congrès international d’études

Néo-Latines, in: Les Études Classiques 39 (1971), blz. 523-524. Een lijst van de sprekers en de behandelde on-

http://www.ucc.ie/acad/classics/CNLS/humlov.html.
http://www.ianls.org.
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Brussel en Leuven dus. De universiteit van Gent is niet in hun voetsporen getreden. Ondanks de particuliere
inzet en de publicaties van hoogstaand niveau over Neolatijnse onderwerpen van de Gentse vorsers dr.
Hendrik Van Crombruggen (classicus) en prof. Ferdinand Hallyn (romanist) heeft dit jammer genoeg nooit
geleid tot een onderzoeksgroep Neolatijn. Jammer, zeg ik, omdat de Gentenaren met hun afdeling hand-
schriften en kostbare werken in de universiteitsbibliotheek (de ‘boekentoren’) om zo te zeggen letterlijk op
een ware thesaurus aan Neolatijns materiaal zitten. Toch is ook Gent onmisbaar voor de studie van het Neo-
latijn. Vermits er zich aan deze universiteit een onderzoekstraditie ontwikkeld heeft die zich in grote mate
toespitst op de middeleeuwse Latijnse literatuur – kennis die voor een grondig begrip van het Neolatijn en
de Neolatijnse literatuur van fundamenteel belang is – draagt zij onmiskenbaar haar steen bij tot de interpe-
tatie van Neolatijnse literatuur.

Deze spectaculaire evolutie van de Neolatijnse studies aan de universiteiten voor ogen gehouden, lijkt het
vreemd dat nog zovele classici onbekend zijn met dit begrip en vakgebied. De verklaring is nochtans een-
voudig: Neolatijn wordt in Vlaanderen in het curriculum van de klassieke filologie en de geschiedenis opge-
nomen als keuzevak en is dus niet verplicht. Dat brengt met zich mee dat vele studenten en dus toekomstige
leerkrachten Latijn deze boot missen; meestal vrijwillig zelfs, omdat het overgrote deel van de studenten
toch blijft vasthouden aan de traditionele klassieke filologie. Bijgevolg zijn ze slechts zeer vaag op de hoogte
van het bestaan van de Neolatijnse literatuur, laat staan dat ze zich een relatief coherent begrip kunnen vor-
men van wat Neolatijn precies inhoudt. Er worden m.a.w. slechts weinig neolatinisten gevormd. ‘Many clas-
sicists will never be interested in Neo-Latin studies’, om Walther Ludwig nogmaals aan te halen.1

1.2 Leerplannen Latijn van het secundair onderwijs

Niemand zal dit ontkennen: Latijnonderricht in het secundair onderwijs is omzeggens uitsluitend gericht op
het Latijn uit de klassieke en zilveren periode. In de leerplannen van de tweede en derde graad van het ge-
meenschapsonderwijs2 wordt hier en daar wel even geopperd dat bepaalde genres uitgediept kunnen wor-
den met tekstfragmenten uit de middeleeuwse en Neolatijnse literatuur; Erasmus’ Laus stultitiae en Thomas
Morus’ Utopia zijn hierbij het best gekend. Dit kunnen is symptomatisch.3 Iedere leerkracht weet hoe dat gaat:
wanneer het niet als verplicht gerubriceerd staat, wordt de uitbreiding als gevolg van factoren als het bom-
volle leerprogramma, de alomgekende tijdsdruk, een toevallig zwakke klas, studiereizen e.d. weggelaten als
tijdsbesparing. Markant is ook dat wie de term ‘Neolatijn’ in de leerprogramma’s opzoekt, vergeefs speurt!

Voor zover ik weet, is er ook geen enkel handboek waarin een (ruim) assortiment aan Neolatijns materiaal
aangeboden wordt. Dat alles is schrijnend, aangezien de leerlingen op die manier een heel gala aan meer
moderne, maar daarom niet minder boeiende uitingen van het Latijn ontzegd wordt en zo de indruk krijgen
dat de bloei van de Latijnse literatuur ophoudt met het einde van haar ‘native speakers’. Daardoor raken zij
ervan overtuigd dat het Latijn na de Oudheid slechts ‘habbekratslatijn’ is van heremietische monniken of
dronken studenten (een aantal fragmenten uit de Carmina Burana worden immers meestal wel gelezen). Uit
ervaring weet ik ook dat alle leerlingen, ook die uit het zesde jaar, mij met verbazing in hun ogen aankeken
wanneer  ik  bij  gelegenheid vermeldde dat  Isaac  Newton zijn  werk over  mechanica en de zwaartekracht  in
het Latijn heeft geschreven!

Nochtans is de remedie erg eenvoudig en niet noodzakelijk tijdverorberend. De mogelijkheden om interes-
sante Neolatijnse teksten op te nemen in de cursussen zijn onuitputtelijk. Waarom bv. bij het thema filosofie
geen kort fragment uit de neostoïcijnse De constantia van Justus Lipsius (1564-1606), dat in relatie staat met

derwerpen op het congres van Bonn kan men raadplegen op www.medneolat.uni-bonn.de/congress/
html/sessions_speakers.html.

1 Vgl. Walther Ludwig, Should Classics departments include Neo-Latin studies in their programs, o.c., blz. 249.
2 Zelf adept van het gemeenschapsonderwijs spreek ik hier voornamelijk over de leerplannen van dit net.

Toch  heb  ik  ook  het  leerplan  Latijn  van  de  derde  graad  van  het  VVKSO  doorgenomen,  zowel  het  oude
(D/1992/0279/017) als het nieuwe (D/2004/0279/007). De conclusies die ik hier trek, gaan voor beide net-
ten op.

3 Bv. leerplan 2004/053 (geraadpleegd op www.gemeenschapsonderwijs.be/pbd), blz. 16, nr. 5.4.6 (‘Histori-
ografie’): ‘Een thema kan ook uitgebreid worden met teksten uit de latere latiniteit, o.a. Suetonius, [...], Hu-
go Grotius, Vossius.’

http://www.medneolat.uni-bonn.de/congress/
http://www.gemeenschapsonderwijs.be/pbd),
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een in de klas behandeld stuk Seneca, lezen? Of waarom de leerlingen niet even in aanraking brengen met
een paar elegietjes van Giovanni Pontano (1429-1503), waarin we onmiddellijk de speelse tred van Ovidius’
verzen herkennen? De verstrekkende invloed van Horatius’ lyriek op modernere auteurs kan gemakkelijk
verduidelijkt worden met exemplaria van de Italiaanse kardinaal-poëet Pietro Bembo (1470-1547) of de
Vlaamse bisschop-dichter Laevinus Torrentius (1525-1595). Bijzonder boeiend is ook de allereerste beschrij-
ving in het Latijn van het fenomeen geisers, m.n. door de IJslander Brynjólfur Sveinson (Svenonius, 1605-
1675) in diens Historica de Islandicis rebus relatio (ca. 1647). Ademloos zullen de leerlingen ook de brief uit
april 1485 lezen, waarin de Florentijnse humanist Bartolomeo Fonzio aan zijn vriend Francesco Sassetti een
beschrijving geeft van een spectaculaire, maar macabere vondst: een sarcofaag aan de Via Appia met daarin
het intact bewaard gebleven lijk van een jong Romeins meisje (dat tot hun verbazing zwart begon te schim-
melen door contact met de lucht, toen het tentoongesteld werd in het Palazzo dei Conservatori). En ze zullen
evenmin uit verveling de ogen naar het raam afwenden wanneer ze lectuur opgediend krijgen uit de brieven
van de ‘bookhunters’ Poggio Bracciolini (1380-1459) en Niccolò Niccolì (ca. 1364-1437), waarin deze aan el-
kaar verslag doen van hun rijke vondsten aan bestofte eeuwenoude manuscripten in de kloosterbibliotheken
in Italië, Frankrijk en Duitsland. Slechts een aantal voorbeelden hier, maar ik kan blijven doorgaan.

Bovendien hoeft de occasionele lectuur hiervan niet veel tijd in beslag te nemen. Eén lesuurtje of misschien
twee als uitweiding bij een genre kunnen volstaan om leerlingen even te laten smaken van het Neolatijn. In
principe kan dit geen noemenswaardige problemen opleveren: het Neolatijn sluit zeer nauw aan bij het klas-
siek Latijn, dat elke dag in de klas gelezen wordt en dus vertrouwd terrein is voor de leerlingen. De behan-
deling van Neolatijnse teksten zal op de koop toe ook sneller verlopen, omdat men niet alleen kan rekenen
op de verbazing en dus interesse van de leerlingen, maar ook omdat het eens afwijkt van het normale aan-
bod van teksten. Verandering doet smaken. Om deze redenen is het naar mijn mening aangewezen, mis-
schien zelfs noodzakelijk, om in de leerplancommissie een specialist Neolatijn op te nemen, die tal van inte-
ressante en broodnodige suggesties (met bibliografie) kan doen. Niet uitsluitend voor de leerplannen, maar
eventueel ook met het oog op een nieuw handboek Latijn voor de derde graad ...

1.3 De trage insijpeling van universitaire onderzoeksresultaten in het secundair onderwijs

Derde en laatste oorzaak waarbij ik even stilsta, is de geringe impact van de onderzoeksvorderingen van de
academische klassieke filologie, en bij uitbreiding de neolatinistiek, in het secundair onderwijs. Voor diege-
nen die dit in twijfel trekken een voorbeeld uit de ‘traditionele’ klassieke filologie. Wie van de leerkrachten
oude talen spreekt in zijn lessen over bv. de begrippen semiotiek, narratologie, intertekstualiteit en intra-
tekstualiteit bij de behandeling van Ovidius of Vergilius? Wie hanteert eens een moderne literatuurtheorie
(bv. constructivisme of structuralisme) bij de interpretatie van een gedicht van Catullus? Weinigen vermoed
ik, al zijn deze literatuurtheorieën om en bij de veertig jaar oud en worden ze nu aan de universiteiten toe-
gepast bij de interpretatie van de antieke literatuur.1

Ik kom terug tot het Neolatijn. Hoewel ik de indruk heb dat er de laatste jaren op pedagogische nascholings-
dagen zeker en vast moeite gedaan wordt door academische classici om Neolatijnse thema’s aan te bieden,
blijft het al bij al toch nog een schaars gegeven. Om een voorbeeld uit eigen huis aan te halen: op de nascho-
lingsdag aan de VUB van 31 maart 1998 sprak prof. Rudolf De Smet over ‘De receptie van de stoa te Rome
en het  neostoïcisme van Justus  Lipsius’.  Toch is  er  beterschap op komst.  Er  duiken nieuwe initiatieven op.
Zo  heeft  de  K.U.Leuven,  onder  impuls  van Orbis Neolatinus (d.i.  Vlaamse  Vereniging  voor  de  Studie  van
Humanisme en Neolatijn) tot nu toe al twee Colloquia Didactica Neolatina georganiseerd (in februari 1998 en
september 2002). Voorts merk ik ook dat Nederlandstalige tijdschriften voor classici en historici af en toe ook
Neolatijns materiaal aanreiken. Kleio kan hier genoemd worden. Zo schreef in dit tijdschrift o.m. de Leuven-
se professor Jan Papy een artikel Justus Lipsius? Rome en de Romereis: zoektocht naar een oude mythe (jg. 26, nr. 3,
april-juni 1997, blz. 111-126), waarin hij een Latijnse elegie met vertaling en commentaar opnam. En prof.
Dirk Sacré schetste in jg. 18, nr. 2, januari-maart 1989, blz. 88-94 een beeld van de hedendaagse Japanse dich-
ter Aritsune Mizuno, die Neolatijnse gedichten in Horatiaanse metra schrijft.

1 Vgl. het op dit vlak verhelderende artikel ‘In luminis oras’: een intertekstuele analyse van een poëtische beeld-
formule in Lucretius’ ‘De rerum natura’ van de hand van dra. Aline Pierrard in Prora, jg. 9 (2004), nr. 3 , blz. 7-
12. Een erg bevattelijke inleiding op deze nieuwe tendens is: Thomas A. Schmitz, Moderne Literaturtheorie
und antike Texte. Eine Einführung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2002.
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Kortom, er is zeker wel bereidwilligheid bij de Vlaamse academische classici om Neolatijns materiaal aan te
reiken aan hun collega’s uit het secundair onderwijs, maar strikt genomen is de oogst toch nog betrekkelijk
schraal.

2 Wat is Neolatijn?

Ik hanteer hier voortdurend de term Neolatijn, maar wat houdt dat nu precies in? Eenvoudig gesteld is het
de taalfase van het Latijn die haar wortels vindt in het humanisme in het bijzonder en de Renaissance in het
algemeen en uitdijt tot de dag van vandaag. Door het emuleren van het zuiver klassieke Latijn van Cicero en
anderen, zowel op het vlak van de woordenschat als van de spraakkunst, was het ‘nieuwe Latijn’1 van de
humanisten een heftige reactie tegen de in hun ogen barbaarse vorm van het Latijn, m.n. het scholastiek La-
tijn uit de late Middeleeuwen.2 Gewoontegetrouw beschouwt men Francesco Petrarca (1304-1374) als de eer-
ste  en  belangrijkste  voorvechter  van  dit  ‘gerestaureerde  klassieke  Latijn’.  Toch  kunnen  we  een  paar  voor-
gangers, de zgn. prehumanisten, aanwijzen die deze ideeën een generatie vroeger al tot uiting brachten, zo-
als de Paduaanse juristen Lovato Lovati (1241-1309) en Albertino Mussato (1261-1329). Het Neolatijn hand-
haafde zich gedurende de volgende eeuwen, met als hoogtepunt de 15de-18de eeuw, als de internationale
omgangs- en publicatietaal bij uitstek.

Vanaf de 19de en vooral de 20ste eeuw kende het o.m. door de opkomst van nationalistische tendenzen en
de daarbij horende voorkeur voor de moderne landstalen een exponentiële terugval. Stilaan sloop het dage-
lijks gebruik van het Latijn ook uit de academische wereld, zelfs onder de classici. Het zijn enkelingen die nu
nog hun wetenschappelijke arbeid in het Latijn in het licht brengen.3 De conservatieve katholieke Kerk hield
het langer vol, maar ook zij bond in bij het tweede Vaticaans concilie (1962-1965), waarin besloten werd dat
het Latijn als liturgische taal mocht wijken voor de moderne talen. Het was een laatste mokerslag. Ondanks
dit alles mag het Neolatijn ook vandaag nog niet als dood beschouwd worden. Er is zelfs een zekere herop-
leving merkbaar, getuige de populaire Nuntii Latini uit Finland, de Latijnse tijdschriften Vox Latina, Melissa,
Hermes Americanus e.a., de Latijnstalige colloquia die geregeld georganiseerd worden (de voorbije zomer al-
leen al 11!), de mailgroep Grex Latine Loquentium die een 300-tal leden telt, en als kers op de taart de Latijnse
vertalingen van Harry Potter and the philosopher’s stone en Das Parfum van Patrick Süskind!4

Voor een heldere en allesomvattende definitie van de begrippen Neolatijn en Neolatijnse literatuur laat ik
prof. Walther Ludwig aan het woord: ‘It covers all the texts written in the Latin language since poets and scholars
of the early Italian Renaissance gradually abandoned the medieval Latin language in an attempt to emulate and resur-

1 De term Neolatijn is van vrij recente datum. Het woord duikt, in de Duitse variant, voor het eerst op in de
titel  van een boek van Ernst  Klose in  1795 (Neulateinische Chresthomatie, enthaltend Anekdoten, Erzählungen,
Briefe, Biografien und andere lateinische Aussätze aus neueren Lateinern).  Pas  in  1822  introduceerde  de  Duitse
(maar in Luik werkzame) hoogleraar J.D. Fuss de Latijnse vorm in zijn Dissertatio de linguae Latinae ... usu
deque poesi et poetis neo-latinis.  Op het Second Congress of Neo-Latin Studies in 1973 werd door de leden van
IANLS Neo-Latin aangenomen als de voortaan officiële term. [Bron: Jozef IJsewijn, Companion to Neo-Latin
literature, Amsterdam, 1977, blz. 6 (= dl. I, blz. 27-28 in de tweede editie van 1990)]

2 Een bijzonder fraai artikel over het middeleeuws Latijn, de overgang naar het Neolatijn en de moderne ta-
len is dat van prof. Marc Van Uytfanghe, Après les ‘morts’ successives du latin: quelques réflections sur son
avenir, in: F. Decreus & C. Deroux (red.), Hommages à Jozef Veremans, Latomus, vol. 193 (1986), Brussel, blz.
328-354.

3 Nog in 1986 bv. schreef en verdedigde de Koreaan (!) Yom Song te Rome aan de Università Pontificia Sale-
siana zijn  doctoraat  over  Vergilius  (Quid cogitaverit et senserit Vergilius de iustitia in poemate quod inscribitur
Aeneis). [Bron: Jozef IJsewijn & Dirk Sacé, o.c., Part II, Leuven, 1998, blz. 268]

4 Er zijn thans wereldwijd nog een tiental Latijnse tijdschriften (zie Dirk Sacré, Le latin vivant: les périodiques
latins, in: Les Études Classiques 56 (1988), blz. 91-104). Enkele URL’s i.v.m. hedendaags Latijn: www.suberic.
net/~marc/latinpoetry.html (20ste-eeuwse Latijnse poëzie), latinitas.org/index.html (reisverslagen van de
Noor Steinar Midtskogen), latin.wunderground.com/global/EU_ST_Index.html (het weer in het Latijn).
Het is de gepensioneerde Eton College-leraar Latijn, Peter Needham, die Harry Potter vertaald heeft (ge-
publiceerd bij Bloomsbury Publishing, London, 2003). Een vertaling in het Oudgrieks wordt nog dit jaar
uitgebracht. Das Parfum van Patrick Süskind, door de Duitser Nicolas Gross vertaald, werd dit jaar te Brus-
sel uitgegeven door het Musée de la Maison d’Érasme en Fundatio Melissa.
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rect the classical style, that is, if one desires a significant date, since. ca. 1341, when Petrarch was crowned poeta lau-
reatus at Rome. It is the third or, better, if we count the Christian literature of late antiquity independently, the fourth
main period of Latin literature, lasting from the early 14th century to our own times. It consists of an enormous and
numberless quantity of texts of all areas of human thought and knowledge.’1 Dit herbronde Latijn verspreidde zich
vanuit haar bakermat Italië in de loop van de volgende vier eeuwen stelselmatig over heel Europa (uitge-
zonderd de gebieden onder Turkse overheersing), Amerika en in mindere mate Azië, Oceanië en Noord-
Afrika. Zonder overdrijving kan men dus stellen dat het Neolatijn in wezen heel de wereld, tot in de verste
uithoeken toe, dekte.

Een aantal voorbeelden om dit aan te tonen. De IJslandse bisschop Thormodur Torfason (Torfaeus) aarzelde
voor zijn geschiedenis van Groenland (Historia de Gronlandia, 1715) niet om het Latijn te hanteren, evenmin
de Rus Feofan Prokovich voor zijn werk over de theorie van de poëzie (De arte poetica libri III, 1705). Het La-
tijn is ook de schrijftaal van de naar Noord-Amerika geëmigreerde Brit Andreas White (Relatio itineris in Ma-
rylandiam, 1634), van de Spaanse jezuïet Johannes de Solorzano Periera woonachtig in Lima (De Indiarum
iure, 1629), van de in India werkzame Johannes Petrus Maffei (Historiarum Indicarum libri XVI, 1588), van de
Duitser  Bernardus  Varenius  die  in  Japan  woonde  (Descriptio regni Iaponiae, 1649) en van zijn landgenoot
Athanasius Kircher (China illustrata, 1667).

Er is de laatste veertig jaar ontzettend veel werk verricht om deze en andere Neolatijnse werken uit het stof
te lichten. De arbeid heeft zich geloond, maar er is nog vele generaties werk aan de winkel: massa’s materi-
aal (te begrijpen in termen van duizenden en duizenden) liggen nog onaangeroerd in de bibliotheken! Het is
niet verbazingwekkend dat er vandaag nog steeds geen Martin Schanz, Carl Hosius of Albin Lesky voor de
geschiedenis van de Neolatijnse literatuur opgestaan is, niet alleen omdat het een bovenmenselijke taak zou
zijn, maar vooral toch omdat zo’n gigantische hoeveelheid bronnenmateriaal nog steeds niet in moderne
tekstkritische uitgaven toegankelijk is.

3 Hoe geraak ik als leerkracht aan Neolatijns materiaal?

‘Best interessant’, zegt u misschien, ‘maar hoe geraak ik eigenlijk aan Neolatijns materiaal om het in mijn les-
sen in te lassen?’ Vooreerst natuurlijk aan de hand van boeken. Wie de universiteitsbibliotheek van Leuven
aandoet, wordt eronder bedolven. Er is nl. in de laatste decennia, zoals ik zo-even aangegeven heb, een fe-
nomenale bedrijvigheid geweest op het vlak van de neolatiniteit, wat zich geuit heeft in een stroom van pu-
blicaties in zowel boek- als artikelvorm. Een prima uitvalsbasis om vertrouwd te geraken met de grote, maar
ook minder bekende namen van humanisten over heel de wereld is de Companion to Neo-Latin literature van
Josef IJsewijn en Dirk Sacré. Dit boek (in twee boekdelen weliswaar), dat door zijn heldere stijl een waar ple-
zier is om te lezen, is in elke universiteitsbibliotheek terug te vinden. Het kan ook bij boekhandel Peeters in
Leuven besteld worden. De editie van 1977 bevat ook een anthologie aan teksten (blz. 312-354).

Rijk aan teksten, voorzien van biografische noten, Engelse vertaling en commentaar, en zeker vermeldens-
waard is ook An anthology of Neo-Latin poetry van Fred J. Nichols (Yale University Press, London, 1979). Wie
op een paar vrije namiddagen ook het tijdschrift Humanistica Lovaniensia doorneemt, zal rijk beloond worden

1 Walther Ludwig, Should Classics departments include Neo-Latin studies in their programs, o.c., blz. 244. Elders:
‘Es ist die Literatur, die von Italien ausgehend die mittellateinische Literatur in allen durch sie geprägten Ländern
Europas vom 14. bis zum 16. Jahrhundert durch ihre bewuβte Distanzierung von der mittellateinischen Sprachtradi-
tion und ihre Neuorientierung am klassischen Latein der Antike abgelöst hat und die sich in beschränktem Umfang
bis in die Gegenwart ertstreckt.’ [Walther Ludwig, Die neuzeitliche lateinische Literatur seit der Renaissance, in:
Fritz Graf (red.), Einleitung in die lateinische Philologie, Teubner, Stuttgart/Leipzig, 1997, blz. 324]. Volle-
digheidshalve geef ik hier ook de definitie van IJsewijn: ‘The third and last period of Latin literature [nl. na het
Latijn uit de Oudheid en de Middeleeuwen] had its origins in the ideals and principles of Italian humanism,
which advocated a return to and a stricter observance of the ancient norms in matters of Latin vocabulary and gram-
mar. In the course of the fifteenth century this ‘humanist’ Latin spread all over Europe, except those areas under
Turkish rule, and eventually it was even transplanted onto the American continent. It did not wane when the time of
humanism proper was over, but continued to be used, albeit to a diminishing extent, until the second half of the twen-
tieth century.’ [Jozef IJsewijn, Companion to Neo-Latin studies, North-Holland Publishing Company, Amster-
dam/New York/Oxford, 1977, blz. 6]
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voor zijn moeite. Het bevat niet alleen contextualiserende artikelen, maar ook een pak tekstmateriaal. Voor
de hand liggend is natuurlijk een aantal (overigens dure) editiereeksen ter hand te nemen, zoals Filosofia e
scienza nel Cinquecento e nel Seicento (Milaan) of The I Tatti Renaissance Library (Harvard University), maar
aangezien vele ervan ontbreken in de Belgische bibliotheken en de plaats mij hier ontbreekt om ze alle op te
sommen, ga ik hieraan voorbij.

De laatste twintig jaar wordt er ook meer en meer moeite gedaan om (bekende) Neolatijnse teksten naar het
Nederlands te vertalen. Ik denk bv. aan de vertalingen van de Laus stultitiae van Erasmus (door J.B. Kan) en
de Utopia van Thomas More (door A.H. Kan), waarvan de herdrukken haast niet meer te tellen zijn; Erasmus:
een portret in brieven, vertaald door Jan Papy, Marc van der Poel & Dirk Sacré (Uitgeverij Boom, Amsterdam,
2001); Justus Lipsius, Over standvastigheid bij algemene rampspoed, vertaald en ingeleid door de Leidse hoogle-
raar Piet Schrijvers (Ambo, Baarn, 1983); De reisroute naar Jeruzalem van Petrarca in vertaling van Chris Taze-
laar (Ambo, Baarn, 2004); Petrarca. Brieven, vertaald door Frans van Dooren (Athenaeum – Polak & Van Gen-
nep, Amsterdam, 1998) en nog een heleboel andere ...

Ook het internet is een Castalische bron voor Neolatijn. Alleen al de term ‘neo-latin’ invoeren in Google le-
vert om en bij de 25 000 ‘hits’ op. Het aantal Neolatijnse teksten dat op het net vrijgegeven wordt, stijgt im-
mers exponentieel.1 Eens men de Companion to Neo-Latin studies heeft doorgenomen en een aantal namen in
zich heeft opgenomen, kan men gericht beginnen zoeken op het net. Het geeft aanleiding tot een heel web
aan links, duizenden in aantal. Ik geef hier alleszins al drie prima startpagina’s:

• www.thelatinlibrary.com/neo.html (met materiaal van o.m. Petrarca, Poggio Bracciolini, Thomas More,
Milton e.a.);

• www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Latijn/Heinsius.html (site met poëzie- en prozamateriaal van de bekend-
ste Nederlandse humanisten als Caspar Barleus, Daniel en Nicolaas Heinsius, Janus Secundus e.a.);

• millennium.arts.kuleuven.ac.be/sph/Links.htm (website van het Seminarium Philologiae Humanisticae van
Leuven).

Ook de nascholingsdagen aan de universiteiten van Brussel en Leuven en de lezingen die de professoren te
lande houden, zijn de moeite waard. Interessant in deze om op te volgen is het Nederlands Klassiek Ver-
bond, afdeling Vlaanderen2, onder wiens auspiciën gerenommeerde specialisten in heel Vlaanderen spreken
over hun onderzoek, ook over de Renaissance en het humanisme in het algemeen en het Neolatijn in het bij-
zonder. Zo sprak bv. op 21 en 23 september ll. de Leuvense neolatinist prof. Dirk Sacré in Brugge en Kortrijk
over Humanisme, posthumanisme en Neolatijn in Brugge en Poëzie in het Latijn van de tijd van Gezelle tot vandaag.
Ik merk tot slot ook op dat de driejaarlijkse congressen van de International Association for Neo-Latin Studies
voor iedereen, dus ook leerkrachten oude talen, vrij toegankelijk zijn.3

Zelf, en hiermee eindig ik, zal ik in dit tijdschrift ook geregeld pogingen ondernemen om een aantal bijdra-
gen te  leveren over  Neolatijn,  gaande van de 14de eeuw tot  heden,  in  de hoop dat  het  leerkrachten nuttig
kan zijn als uitbreiding bij hun cursussen Latijn.

1 Het gebeurt zelfs dat tekstedities uitsluitend op het net gepubliceerd worden, zonder ooit in boekvorm te
verschijnen. Dit is o.m. het geval met de correspondentie (deels Zweeds, deels Latijn) van de beroemde
Zweedse bioloog Linnaeus (zie www.linnaeus.c18.net). I.v.m. de verspreiding van Renaissanceteksten via
het internet en andere technologieën zoals microfilm, zie Anthony Grafton, Renaissance research today: forms
and style, in: Max Engammare e.a. (red.), L’étude de Renaissance. Nunc et Cras. Actes du colloque de la Fédéra-
tion Internationale des Sociétés et Instituts d’Étude de la Renaissance (FISIER), Genève, septembre 2001, Librairie
Droz, Genève, 2003, blz. 57-68.

2 Zie www.flwi.ugent.be/NKV.
3 De congressen worden aangekondigd op www.ianls.org. Het eerstvolgend congres zal doorgaan te Buda-

pest van 6 tot 13 augustus 2006.

http://www.thelatinlibrary.com/neo.html
http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Latijn/Heinsius.html
http://www.linnaeus.c18.net).
http://www.flwi.ugent.be/NKV.
http://www.ianls.org.
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Leren onderzoeken in de klas (3)
Chris Van Woensel

‘The good teacher explains, the superior teacher demonstrates, the great teacher inspires.’ (William Arthur Ward)

1 Inleiding

Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren is een complexe taak. Om leerlingen de kans te geven op secundair
niveau een onderzoek op te zetten betreffende een onderwerp dat thuishoort binnen Latijn en/of Grieks, zijn
er een aantal voorwaarden die vervuld moeten zijn. Sommige van die voorwaarden zijn vakgebonden, ande-
re schoolgebonden.

Voor leerlingen eraan kunnen beginnen, moeten zij op de hoogte zijn van de kenmerken van wetenschappe-
lijk onderzoek en de criteria waaraan dat moet beantwoorden. Leerlingen weten over het algemeen niet zo-
veel over de manier waarop binnen klassieke studies kennis wordt verzameld en welke onderzoeksmetho-
den worden gehanteerd. Leerlingen hebben ook inzicht nodig in de criteria waaraan de antwoorden op een
onderzoeksvraag moeten voldoen voor zij een onderzoek kunnen opzetten.

Vele collega’s zullen dergelijke zaken nu en dan bij gelegenheid aanraken, maar ter voorbereiding van een
‘echt’  onderzoek is  het  opportuun dat  het  systematisch en gepland gebeurt,  en dit  niet  alleen aan de hand
van de teksten of auteurs die men leest. Men kan bv. ook een onderzoeker uitnodigen in de klas en hem of
haar een inleiding laten geven op wetenschappelijk onderzoek in klassieke studies. Zo zullen de leerlingen
bv. ook kennis kunnen nemen van de verschillende hulpwetenschappen binnen klassieke studies en kan de
waaier van mogelijkheden voor het uitvoeren van een onderzoek uitgebreid worden.

Een tweede belangrijk punt bij het uitvoeren van een onderzoek(je) is dat denken en doen nauw verbonden
zijn. Hier is er een nauwe band met de aandachtspunten die men vindt in publicaties over zelfstandig leren.
Leerlingen formuleren zelf een onderzoeksvraag en bespreken die met hun leerkracht, die de rol van ‘pro-
motor’  op zich neemt.  Zo kunnen zij  ervaren dat  bepaalde vragen voor  hen of  zelfs  voor  professionele  on-
derzoekers niet onderzoekbaar zijn. Zij gaan zelf op zoek naar bronnen en evalueren die bronnen kritisch.
De leerkracht blijft op een zekere afstand toezien en neemt de rol op van ‘expert’ ter plaatse. Het zijn de leer-
lingen die de rol van onderzoeker opnemen. Een onderzoeker is nieuwsgierig, gaat met vastberadenheid op
zoek naar antwoorden en is objectief bij het interpreteren en analyseren van de gegevens.

Zoals al eerder vermeld zijn er ook schoolgebonden randvoorwaarden voor het opzetten van onderzoek
door leerlingen. Gezien de complexiteit van dit alles en het feit dat in de moderne wetenschappelijke wereld
veel in team gewerkt wordt, is het immers opportuun de leerlingen niet individueel te laten werken, maar in
kleine groepjes. Zij hebben een zekere bewegingsvrijheid nodig en kunnen zelf initiatieven nemen. Op
school zullen misschien ook niet alle benodigde bronnen aanwezig zijn. Een lesuur van 50 minuten is totaal
onvoldoende om te werken aan een onderzoek. Het is gewoon te kort en wanneer de denk- en doeactiviteit
telkens weer doorkruist wordt door andere vakken met andere inhouden, moet men telkens opnieuw de
draad proberen op te  nemen.  Ik  ga immers  uit  van het  standpunt  dat  het  uitvoeren van een onderzoek tij-
dens de lesuren gebeurt: het staat in de eindtermen en deze moeten/mogen/kunnen tijdens de lesuren be-
reikt worden.

Deze zware beperkingen kunnen alleen omzeild worden als daar op schoolorganisatorisch vlak rekening
mee gehouden wordt. Dit vraagt overleg en afspraken met collega’s, die binnen hun domein de leerlingen
een onderzoek laten uitvoeren. Vele scholen organiseren projectweken of voorzien op een andere manier tijd
voor zaken die niet op een paar verspreide lesuren uitgevoerd kunnen worden. Het lijkt me een essentiële
voorwaarde voor het welslagen van het hele opzet dat het traditionele lesrooster voor een beperkte tijd in
het schooljaar verlaten wordt.
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2 Leerlingen op onderzoek

De manier waarop dit alles in de praktijk gaat verlopen, zal sterk afhangen van de leerlingen, individueel en
als groep, van de leerkracht en van de school waar men lesgeeft. De context bepaalt hoe in de praktijk een
dergelijk project gaat verlopen. Het is dus ondoenbaar een universeel ‘model’ aan te reiken. Maar het onder-
staande persoonlijke voorbeeld van werkwijze, dat zelfs nog niet de botsing met de praktijk heeft meege-
maakt, kan misschien collega’s op weg zetten, inspireren of de eigen aanpak verrijken. Het onderstaande
onderzoek is bedoeld voor leerlingen van het tweede leerjaar van de derde graad.

2.1 Het onderzoeksthema

Het onderzoeksthema is verbonden met de behandelde leerstof van de vorige jaren. Zoals uit Nederlands
onderzoek blijkt, is het niet aan te raden buiten de behandelde leerstof te gaan. Wanneer het onderzoeks-
thema ‘buiten’ het curriculum staat, hebben leerlingen te weinig aanknopingspunten en te weinig achter-
grondkennis en nemen ze het zelfs niet helemaal au sérieux omdat het geen ‘leerstof’ is. Dat laatste punt kan
evenwel opgevangen worden door een doordachte evaluatie. Het is verder een feit dat ook bij professionals
het beste onderzoek gebeurt wanneer er een stevige kennisbasis van het onderwerp aanwezig is. Verder
werkt het tijdsbesparend: leerlingen hebben minder tijd nodig om zich in te werken in het onderwerp en
kunnen steunen op verworven kennis uit het verleden. Zij krijgen dan de gelegenheid een bepaald thema uit
te diepen of te verbreden of misschien zelfs ‘nieuwe’ kennis te genereren.

Het onderzoeksthema is voldoende rijk om groepjes leerlingen de gelegenheid te geven hun eigen interesse
te volgen, maar wordt wel aangeboden. Het is onvermijdelijk dat ook de interessepunten van de leerkracht
kenmerkend zijn voor het thema. De band met het curriculum wordt gelegd via de eindtermen, die geen au-
teurs of teksten aangeven en daarom op vele manieren geconcretiseerd kunnen worden. De daadwerkelijk
gelezen teksten en behandelde onderwerpen uit de vorige jaren bepalen mee het onderzoeksthema. Omdat
de link met de moderne wereld erg belangrijk is, koos ik voor de volgende eindtermen, die in het verleden al
geheel of gedeeltelijk bereikt werden, om deze via onderzoek door leerlingen verder te laten uitdiepen:

De leerlingen kunnen
• cultuurpatronen uit de klassieke Oudheid beschrijven en vergelijken met hedendaagse (ET 6);
• de beeldvorming van de Grieken/Romeinen over zichzelf en over andere samenlevingen beschrijven en vergelijken

met hedendaagse beeldvorming over andere culturen (ET 23);
• in de bewerking of verwerking van antieke cultuuruitingen tijdgebonden accenten vastleggen (ET 25);
• de doorwerking en receptie van Griekse/Romeinse ideeën, cultuuruitingen en maatschappelijke fenomenen illustre-

ren (ET 28).

Omdat het begrip ‘competentie’1 in onderzoekscompetentie toch wel een eigen inhoud heeft, wordt het on-
derzoeksthema op een zo authentiek mogelijke wijze aangeboden en als volgt geformuleerd naar de leerlin-
gen toe:

‘Een journalist, gespecialiseerd in internationale politiek, zoekt wetenschappelijk onderbouwde informatie
over de opvatting dat de Amerikanen de nieuwe Romeinen zijn voor zijn artikelenreeks in een toonaange-
vende krant. Een classicus-onderzoeker krijgt van hem de volgende vraag: Is het begrip Pax Romana hetzelfde
als of vergelijkbaar met wat in de media Pax Americana wordt genoemd?’

Het onderwerp kan, indien nodig, nog verengd worden door te vertrekken van de stellingen die in de on-
derstaande tekst van Gerhardt Mehrtens geponeerd worden en die elk vanuit het perspectief van ‘Imperium
Romanum’ onderzocht kunnen worden.

Mogelijke thema’s zijn dan:
• het begrip Pax Romana;
• Imperium Romanum/Pax Romana: opbouw;

1 Een ‘competentie’ wordt over het algemeen omschreven als de synthese van kennis, vaardigheden en de
capaciteit deze te gebruiken in een passende en zo authentiek mogelijke context.
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• Imperium Romanum/Pax Romana: kenmerken;
• democratische zin van Rome;
• Latijn als ‘lingua franca’ vanuit het perspectief van wereldmacht;
• de rol van de technologie vanuit het perspectief van wereldmacht;
• de rol van de Romeinse wetenschap vanuit het perspectief van wereldmacht;
• de rol van de wetgeving vanuit het perspectief van wereldmacht;
• politieke ideeën vanuit het perspectief van wereldmacht;
• het dagelijks leven in een imperium;
• ...

De thema’s sluiten zeker en vast aan bij de teksten en auteurs die leerlingen in de voorafgaande jaren gele-
zen hebben en bevat als rode draad: Pax Romana, de Romeinen als imperiumbouwers en machthebbers. Om
het  onderzoeksthema te  kunnen uitbreiden naar  de vraag die  de journalist  stelt,  kan de hulp van collega’s
onontbeerlijk zijn. Op basis van de gebeurtenissen in Irak bv. kan een parallel (of niet) getrokken worden
tussen Rome en de VS. Deze parallel wordt in ieder geval in de moderne media regelmatig getrokken. Zo
zijn er bv. een heleboel websites over dit thema en bestaat er op het internet zelfs een discussieforum dat al-
leen over dit onderwerp discussieert.

2.2 Van thema naar onderzoeksvraag

Pax Romana/Pax Americana is een heel breed thema, wat het voordeel heeft dat leerlingen vele wegen kun-
nen uitgaan bij het analyseren van het thema om tot onderzoeksvragen te komen. Nu is dat al geen gemak-
kelijke opgave voor leerlingen. Daarom voorzie ik preventief enige hulp in de vorm van een tekst die als
‘trigger’ kan dienen. Het is de bedoeling de leerlingen concreet materiaal toe te spelen om het onderzoeks-
thema te verkennen en onderzoeksvragen te formuleren, indien zij er alleen niet uit geraken.

Want dit is iets dat altijd op de achtergrond aanwezig is: wat doe ik als leerkracht wanneer blijkt dat de leer-
lingen niet zelfstandig de weg kunnen afleggen die zij moeten gaan in een onderzoek? Welk materiaal houd
ik achter de hand om op het gepaste moment in te grijpen?

‘Trigger’ voor een onderzoek in klassieke studies

Tekstfragment uit: Gerhardt F. Mehrtens, De nieuwe Romeinen, een cultuurfilosofische verkenning (1987), inlei-
dende tekst blz. 7-9. Deze tekst kan als ‘trigger’ gebruikt worden (1), maar ook om specifieke onderzoeks-
vragen te genereren (2).

‘DE OUDE WERELD

Aan het einde van de tweede eeuw bereikte het Romeinse Rijk het hoogtepunt van zijn omvang en glorie. In de loop van
een duizendjarig bestaan had het kans gezien de uiteenlopende volken en beschavingen rond de ingetogen spiegel van de
Middellandse Zee te rangschikken tot een nieuwe, geordende wereld, die zich uitstrekte van de Perzische Golf tot aan
Schotland, van de Atlantische Oceaan tot aan de Kaspische Zee en van diep in Noord-Afrika tot ver in de Balkan.
Wat een verschil met vroeger tijden! Toen immers leidden de vele stammen van West-Europa nog maar al te graag een
zwervend bestaan en werden de jaarlijks terugkerende onderlinge rooftochten als een gerechtvaardigd middel tot pro-
ductie beschouwd. Toen zwierven kapers nog als irritante horzels over de Middellandse Zee en bleven regelmatige
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scheepvaartdiensten een vrome wens. Toen koketteerden de oude beschavingen nog zozeer met de eigen culturele ver-
worvenheden dat zij vergaten die bewust grootschalig met anderen te delen. Maar ten slotte werd heel die verbrokkelde,
geïmproviseerde wereld van toen samengevoegd tot het intrigerende mozaïek dat zo indrukwekkend een grootse bescha-
ving verbeeldde: het Imperium Romanum.
De lange weg die het rijk had moeten gaan, was bepaald niet gemakkelijk geweest. Maar geleid door volharding en de-
mocratische zin had de overtuigende kracht van nieuwe technologieën en samenbindende overeenstemming zich aan
steeds meer volkeren kunnen meedelen, in een gestage overwinning van technisch vernuft op primitief geploeter en van
redelijkheid op vooroordeel, totdat daar waar nog slechts sombere wouden, eindeloze steppen en lege woestijnen hun
troosteloze lied zongen, het rijk de grenzen van zijn groei definitief bereikte. Rome was tot aan het uiterste van zijn mo-
gelijkheden gegaan, en naarmate zijn wegen zich als taaie wortels steeds verder uitstrekten, kon meer en meer de gede-
gen wisselstroom van informatie op gang komen, die niet alleen de buitengewesten zou verlichten, maar tevens de motor
in het centrum van kracht zou voorzien.
Waar die wegen dat centrum naderden en zich allengs begonnen aaneen te sluiten om te samen de harde kern van het
rijk te gaan vormen, stuwden zij zich steeds sneller en breder voort, om uiteindelijk door triomfantelijke aquaducten be-
geleid de grote hoofdstad binnen te snellen: Rome, bruisend middelpunt van de beschaafde wereld, de stralende moeder,
in marmer gekleed en met meer dan 30 000 beelden bekroond!
De glanzende metropool waar banken, beurzen en beleggingsmaatschappijen zich behaaglijk genesteld hadden rond de
vele tekenen van macht en aanzien, zo fraai gesymboliseerd door het Milliarium Aureum, de zuil die in gouden letters
de gezamenlijke lengte van de wegen van de hoofdstad met de overige rijkssteden verbonden aangaf: 78 000 kilometer.
Het centrum waar verstilde tempels en gebedsruimten de onontbeerlijke rustpunten vormden in het dynamische leven
van alledag. De stad waar driftige bouwactiviteiten en gedurfde grondspeculaties niet alleen de basis legden voor enkele
van de grootste bouwwerken die de wereld ooit gezien had, zoals Nero’s Gouden Huis – dat met ronddraaiende plafonds
in de eetzalen, zijn waterpartijen en zijn bibliotheken evenveel indruk op de bezoeker maakte als met de 14 kilometer
lange zuilengalerij die het geheel omsloot of het 30 meter hoge beeld van de eigenaar dat de ingang sierde – maar waar
ook tempels werden opgericht waarvan de 15 meter lange zuilen moeiteloos vanuit het Afrikaanse hooggebergte werden
aangevoerd en waar tegelijkertijd de architecten van ‘Monumentenzorg’ zich bogen over de noodzakelijke restauraties
van gebouwen die alweer zo’n 700 jaar geschiedenis achter de rug hadden. De stad die de voorname rust van de biblio-
theken van Trajanus paarde aan de swingende drukte in het aangrenzende hypermoderne winkelcentrum van deze kei-
zer, dat het verwende publiek een keus aan artikelen uit alle werelddelen bood, oogverblindend uitgestald in 150 winkels
over 5 etages en waar aankopen slechts konden worden afgerekend door middel van cheques in de vorm van penningen.
Een wereldcentrum van waaruit de multinationals hun eerste draden sponnen, waar een honderdtal talen samenvloeide
in het Latijn en waar vele verschillende etnische groeperingen hun eigen wijken gecreëerd hadden, met eigen restau-
rants en buurtwinkels en waar vooral Grieken, joden, Egyptenaren en Syriërs de herinnering aan thuis levend hielden
in eigen godsdienstige gebruiken. En natuurlijk ook de stad die het publiek een onuitputtelijk scala aan vrijetijdsbeste-
dingen bood, zowel in de vele theaters, die soms vijf voorstellingen per dag gaven, als op de renbanen en in de supergro-
te fitnesscentra – de thermen – die vaak enige hectaren besloegen en waar de bezoeker niet alleen keus had uit sauna’s ,
koud-, lauw- en heetwaterbaden, maar waar hem ook conversatie- en vergaderruimten ter beschikking stonden. [gladia-
torenspelen worden niet vermeld!] Daar besprak men de laatste nieuwtjes uit de krant, de ‘Acta Diurna’, de schan-
daaltjes uit de societycolumns, de huwelijks- én de echtscheidingsadvertenties en volgde bezorgd de berichten over aan-
slagen en demonstraties in de verre randgebieden.
Maar bovenal de stad waar het volk de dagelijkse zorgen over stijgende huren, sociale voorzieningen en arbeidsverhou-
dingen vertaald zag in zorgvuldige wetsbesluiten, die in het oudste parlementsgebouw ter wereld – de Curia – nog extra
aan gezag schenen te winnen door de voorname galm van het 22 meter hoge marmeren interieur. De stad waar congres-
sen en hulporganisaties een voortdurende bijdrage leverden aan de verspreiding van kennis en welvaart en waar gezan-
ten en ambassadeurs van de verenigde naties regelmatig vergaderden over de problemen van hun wereld.
Dat was Rome, cultureel en economisch centrum van een eengeworden wereld, die zich zozeer met dat centrum had
vereenzelvigd dat zij haar oprecht een eeuwig leven toewenste: Roma Aeterna.’
[de bijdrage/rol van de Grieken en/of andere volkeren?]

Mogelijke werkwijzen:

(1) De tekst door de leerlingen laten doornemen en laten beoordelen op basis van de rol en dus een van de
activiteiten van een onderzoeker: de interpretatie van de gegevens. De uitdrukkingen die op het eerste
gezicht een ongenuanceerde interpretatie van de gegevens doen vermoeden, zijn onderlijnd. Eventueel
kunnen de leerlingen de hulp vragen van een leerkracht Nederlands om het taalregister van de tekst te
bestuderen. Tussen haken zijn elementen aangegeven die niet vermeld worden door de auteur.

(2) Onder begeleiding van de leerkracht wordt de tekst vertaald naar een aantal specifieke onderzoeksvra-
gen, waaruit de leerlingen één of meerdere vragen kiezen. Alle groepen kunnen eenzelfde vraag onder-
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zoeken of verschillende groepen kunnen verschillende vragen onderzoeken, al naargelang hun belang-
stellingssfeer en mogelijkheden.

(3) Een andere mogelijkheid bestaat erin te vertrekken van stellingen of hypothesen, die de leerlingen moe-
ten bewijzen, ontkrachten of nuanceren. De stellingen zijn geformuleerd op basis van bovenstaande
tekst. Afhankelijk van de groep leerlingen die men voor zich heeft, kiest men voor een van deze of an-
dere manieren van aanbrengen.
Voorbeelden van mogelijke stellingen:
• De Romeinen brachten beschaving.
• De Romeinen deelden hun beschaving met anderen.
• De Romeinen organiseerden het bestuur van hun imperium op een democratische manier.
• De Romeinen bezaten ‘democratische’ zin.
• De Romeinen bezaten technisch vernuft dat de andere volkeren ver te boven ging.
• De Romeinen plaatsten redelijkheid boven vooroordeel, in tegenstelling met de andere volkeren.
• De Romeinse godsdienst was een ‘rustpunt’ in het dagelijks leven en er was godsdienstvrijheid.
• De Romeinen deden gedurfde grondspeculaties en legden de basis voor enkele van de grootste

bouwwerken die de wereld ooit gezien heeft.
• Opstandelingen in het imperium zijn terroristen (aanslagen en demonstraties).
• Het Romeinse volk zag de dagelijkse zorgen over stijgende huren, sociale voorzieningen en arbeids-

verhoudingen vertaald in zorgvuldige wetsbesluiten.
• De Curia is het oudste parlementsgebouw ter wereld.
• De Griekse beschaving speelde een onbetekenende rol in dit hele verhaal.
Op basis van deze stellingen kan men de leerlingen een onderzoeksvraag laten formuleren, al dan niet
met hulp. Het is natuurlijk perfect mogelijk dat de leerlingen zelf met relevante onderzoeksvragen naar
voren komen. Zeer sterk gerelateerd aan de onderzoeksvraag is de manier waarop men gaat onderzoe-
ken, m.a.w. welke methode men gaat toepassen. De methode die haalbaar is voor de leerlingen, zal mee
bepalen voor welke onderzoeksvra(a)g(en) men kiest. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag
kunnen veel verschillende bronnen geraadpleegd worden: het is niet noodzakelijk dat de leerlingen
zich beperken tot teksten. Ook gebouwen, afbeeldingen, fresco’s, beeldhouwwerk en andere (kunst-)
voorwerpen kunnen betrokken worden bij het onderzoek. Ook dit geeft mogelijkheden tot differentiatie
op basis  van de belangstelling van de leerlingen.  Het  is  ook mogelijk  omgekeerd te  werken en te  ver-
trekken van een moderne bron; de film Gladiator bv. handelt ook over de macht van de Romeinen.

2.3 Onderzoeksmethoden en -types

Afhankelijk van de interesse van de leerlingen en de haalbaarheid van het onderzoek kan het accent op een
van voormelde eindtermen gelegd worden. In functie van de keuze van het deelonderwerp en de onder-
zoeksvraag wordt een onderzoeksmethode geselecteerd. In het studieprofiel Klassieke Studies1 vindt men
een lijst, die eventueel als leidraad kan dienen. Volgende methoden komen daar ter sprake:

• beschrijvend en interpretatief onderzoek (al dan niet vergelijkend) op basis van interpretatiemodellen:
bv. gegeven interpretaties van cultuurcomponenten uit de klassieke Oudheid met elkaar vergelijken;

• bronnenonderzoek vanuit linguïstische, literaire en culturele invalshoek: bv.  aan  de  hand  van  diverse,
waaronder geautomatiseerde, zoeksystemen informatie selecteren en ordenen in functie van een pro-
bleemstelling vanuit een linguïstisch, literair of cultureel perspectief;

• historische kritiek: bv. de betrouwbaarheid van informatie in bronnenmateriaal uit de klassieke Oudheid
kunnen beoordelen;

• esthetische kritiek: bv. een beargumenteerd oordeel geven over antieke cultuuruitingen;
• literaire kritiek: bv. de consistentie van redeneringen in retorische, filosofische of historische teksten be-

oordelen;
• analyse van receptie en nachlebenprocessen: bv. beschrijven welke werkingsmechanismen een rol speel-

den bij de receptie van bepaalde kunstuitingen;
• analyse en synthese van Latijnse en/of Griekse teksten: bv. gegeven interpretaties van Griekse/Latijnse

teksten met elkaar vergelijken;

1 Zie onderwijs.vlaanderen.be/dvo.
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• vertaalonderzoek: bv. bij omzetting van een Griekse/Latijnse tekst naar de doeltaal vertaalproblemen de-
tecteren en mogelijke oplossingen voorstellen op basis van al dan niet gegeven vertaaltechnieken.

Ikzelf zou echter zeker contact zoeken met de onderzoekers van een universiteit om mezelf te laten begelei-
den betreffende de methodiek van het onderzoek. Per slot van rekening geneneert een 30-jarige onderwijs-
carrière didactische, organisatorische en nog vele andere vaardigheden, maar weinig wetenschappelijke on-
derzoeksvaardigheden. Ook buiten Klassieke Studies kan men inspiratie vinden voor onderzoeksmethoden
en -types. Er zijn verschillende onderzoekstypes die men kan proberen toepassen binnen het domein Klas-
sieke Studies. Het is natuurlijk voor mij persoonlijk wel de vraag of dit haalbaar is en of het al ooit eens ge-
daan is. Niet alleen de vakken binnen het secundair onderwijs zijn van elkaar afgegrensd, ook tussen de we-
tenschappelijke disciplines van de verschillende kennisdomeinen is er weinig interactie. De keuze voor de
leerlingen zou in elk geval breder worden, zonder het wetenschappelijke aspect van hun onderzoek te mi-
nimaliseren.

Een aan het beschikbare bronnenmateriaal aangepaste fenomenologische/etnografische studie of zelfs case-
study zou bv. mogelijk kunnen zijn. In een fenomenologische studie zouden de leerlingen kunnen onder-
zoeken op basis van teksten en kunst hoe de Romeinen in een bepaalde periode hun eigen imperialisme per-
cipieerden. Maar dit onderwerp moet nog vertaald worden naar concrete onderzoeksvragen.

Mijn keuze zou vallen op een casestudy omdat men daar de mogelijkheid heeft een enkele tijdsperiode en
een enkele gebeurtenis uit te kiezen om te bestuderen. Indien men dan (een) publicatie(s) kan vinden over de
VS en de oorlog in Irak, is het mogelijk de twee cases te vergelijken. Samenvattend kiezen we voor een be-
schrijvend onderzoek in de vorm van een casestudy, waarbij we de specifieke periode en gebeurtenis uit de-
ze periode aflijnen. Zo kan bv. de motivatie van Julius Caesar om het onafhankelijke Gallië binnen te vallen
nagegaan worden op basis van zijn eigen teksten en teksten van Romeinse geschiedschrijvers, en dit kan
men vergelijken met de motivatie van Bush om Irak binnen te vallen. Binnen de cases proberen we belang-
rijke variabelen te identificeren.

Kiezen we voor de regeerperiode van keizer Augustus, dan kunnen we de motivatie nagaan voor het stop-
zetten van de veroveringsoorlogen en de manier waarop de Pax Romana onderhouden werd in de verover-
de gebieden. Kiezen we voor een gebeurtenis uit de keizertijd, dan kunnen we nagaan wat de motivatie was
van de Romeinse keizer en generaals om het op dat moment nog onafhankelijke deel van Brittannië binnen
te vallen.

Het is op basis van de beschikbare bronnen mogelijk standpunten/ideeën van de veroveraars en de vero-
verden naast elkaar te zetten. Ook is het mogelijk de onderzoeksvraag politiek-theoretisch of concreet-
praktisch  te  stellen,  zodat  men  afhankelijk  van  de  betrokken  leerlingen  de  ene  of  andere  richting  kan  uit-
gaan. In dit opzicht botsen we wel op een beperking: onvoldoende taalkennis en tijdsgebrek zullen verhin-
deren een thema volledig in de originele taal te exploreren. Indien we patronen of belangrijke variabelen aan
het licht willen brengen, moet een aanzienlijke hoeveelheid tekst doorgenomen worden. Vandaar de strate-
gie om van vertalingen te vertrekken en in deze vertalingen relevante tekstfragmenten betreffende de onder-
zoeksvraag af te zonderen met de bedoeling deze diepgaand te bestuderen in de originele taal met inbegrip
van alle filologische elementen zoals tekstkritiek. Door het gebruik van vertalingen kunnen ook Grieks
schrijvende auteurs bij het onderzoek betrokken worden, indien de leerlingen geen Grieks volgen.

Niet-exhaustieve lijst van concrete bronnen:
• naslagwerken literatuurgeschiedenis;
• naslagwerken kunstgeschiedenis;
• behandelde leerstof van de voorbije jaren;
• Latijnse teksten in vertaling;
• bibliotheken;
• het internet;
• raadpleging van externe experten (bv. docenten/onderzoekers klassieke talen);
• ...

Onder de teksten die in de loop van de jaren gelezen werden, bevinden zich waarschijnlijk ook de inval in
Gallia Transalpina door Caesar op basis van zijn verslag De bello Gallico en de inval in Brittannië onder keizer
Claudius op basis van Tacitus’ Annales (bv. Tacitus, Annales XIV, 29-39). Bronnen i.v.m. de Pax Americana
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zijn te vinden in veel moderne publicaties. Ook de redevoeringen van de president van de VS, bv. The State
of the Union uitgesproken door president Bush in 2003, die specifiek over de oorlog in Irak gaat, kunnen ge-
bruikt worden. En een al even subjectieve versie i.v.m. de oorlog in Irak, zij  het dan van een tegenstander,
vindt men in de boeken en de films (Fahrenheit 9/11) van Michael Moore.

2.4 Het onderzoeksplan

Het onderzoeksplan moet opgesteld worden door de leerlingen en bevat de verschillende fases van het on-
derzoek. Het geeft de mogelijkheid tussentijdse evaluaties in te bouwen, zodat de leerlingen niet op de ver-
keerde manier  starten of  vastlopen bij  het  uitvoeren van hun onderzoek.  Bij  het  onderzoeksplan hoort  ook
een tijdsschema, dat in overleg bepaald wordt, zodat zowel de leerlingen zelf als de leerkracht de voortgang
kunnen bewaken. Inspiratie voor een dergelijk stappenplan kan weer op het internet gezocht worden (zie
bijlage 1) of in al gebruikelijke ‘contracten’ die men met leerlingen afsluit wanneer zij zelfstandig werken en
leren. Het stappenplan beperkt zich niet tot het onderzoek zelf: ook de voorbereiding en de verwerking in de
vorm van een presentatie worden erin opgenomen.

Een concretisatie van het bovenstaande onderzoek zou kunnen zijn:
• Fase 1: opstellen van een definitie/beschrijving van het begrip Pax Romana en het begrip Pax Americana

op basis van literatuuronderzoek.
• Fase 2: selectie van teksten en andere media die inzake verklaringen of situatiebeschrijvingen relevante

informatie opleveren; betreffende de authentieke Latijnse en/of Griekse bronnen worden kernfragmen-
ten in de teksten geselecteerd om in diepte te bestuderen.

• Fase 3: situaties en redeneringen in teksten en andere media worden geanalyseerd, met aandacht voor de
onderliggende waarden en normen; tekstkritiek toegepast op de moderne en antieke teksten leidt tot re-
sultaten per groep teksten; de conclusies inzake beide tekst(groep)en worden vergeleken.

• Fase 4: deze vergelijking resulteert in een aantal conclusies en eventueel een verklarende interpretatie.

2.5 De presentatie

Na het onderzoek moeten de resultaten ervan gepresenteerd worden op een manier die strookt met de we-
tenschappelijke conventies dienaangaande. Er zijn evenwel verschillende mogelijkheden. De leerlingen
schrijven een rapport over hun onderzoek en presenteren dit aan (een deel van) de school of op een ouder-
avond of andere activiteit aan externen met een PowerPoint-presentatie. Binnen de school kunnen zij even-
tueel een debat betreffende de conclusies van hun onderzoek organiseren. Het is wel aan te raden afspraken
met de leerlingen te maken over de criteria waaraan hun presentatie moet beantwoorden (zie het voorbeeld
uit Nederland in bijlage 2).

3 Besluit

Het bereiken van de eindtermen ‘onderzoekscompetentie’ kan een boeiend avontuur worden, zowel voor de
leerkracht als de leerlingen. Het vergt veel denk- en zoekwerk, maar we beginnen niet van nul. Er is de da-
gelijkse lespraktijk, waarin de leerlingen al veel vaardigheden oefenen en kennis meekrijgen die ze kunnen
toepassen wanneer zij op onderzoek uitgaan. Leerlingen zoeken informatie op, krijgen kleine en grotere
huiswerkopdrachten, maken eindwerken. Het uitvoeren van een complexe taak als het doen van een onder-
zoek integreert alles wat zij aan kennis en vaardigheden hebben opgedaan en gaat zelfs nog een stapje ver-
der. Want bij een onderzoek zal vooral de wetenschappelijke component in de kijker staan. Zij leren ‘de re-
gels van het spel’, ook al kunnen ze die niet perfect toepassen.

Omdat het gaat over het bereiken van specifieke eindtermen, wordt het onderzoek uitgevoerd tijdens de les-
uren. Het betekent in die zin geen extra belasting voor leerling of leerkracht. Het resultaat wordt gepresen-
teerd aan derden of op een website gezet: het verdwijnt in elk geval niet in een kast.

Ook de leerlingen die na hun secundaire studies geen classici worden, houden aan een dergelijke activiteit
als het opzetten van een onderzoek in het wetenschapsdomein Klassieke Studies relevante kennis en vaar-
digheden over.
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Bijlage 1
(bron: internet)

Overzicht werkzaamheden

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is het opportuun een logboek en een labjournaal bij te houden.

1  ORIËNTATIEFASE

 • eventueel partner kiezen;
 • vakken voor het onderzoek kiezen;

• oriënteren op een mogelijk onderwerp (er moet gekozen worden uit een aantal onderwerpen dat per
vak wordt aangeboden).

2  KEUZEFASE

 • onderwerp kiezen (binnen één week);
• snuffelen in de literatuur en geschikte bronnen zoeken (vergeet niet te noteren om welke bronnen het

gaat: bronnen die je gebruikt voor je onderzoek, moeten later in het verslag vermeld worden);
 • formuleren van de onderzoeksvraag, hoofdvraag en subvragen.

3  VOORBEREIDINGSFASE

 • literatuuronderzoek;
 • Wat is er al bekend over het probleem?
 • mogelijke meetmethodes bekijken;
 • hypothese formuleren;
 • experiment(en) plannen en werkplan maken.

4  UITVOERINGSFASE

 • experimenten uitvoeren en gegevens verzamelen;
 • gegevens voorlopig uitwerken;

• controle (ga na of de verzamelde informatie volledig is, of je daarmee de onderzoeksvraag of -vragen
kunt beantwoorden; eventueel verbeteringen aanbrengen in de opzet van de experimenten en deze
herhalen).

5  SCHRIJFFASE EN PRESENTATIE

 • verslag schrijven;
 • presentatie voorbereiden.

Bijlage 2
(bron: internet)

Presentatie

Het niveau van de presentatie moet zodanig zijn dat medeleerlingen die het onderzoek niet hebben uitge-
voerd, inzicht kunnen krijgen in:

• de probleemstelling (hoofd- en deelvragen);
• de theoretische achtergrond van het onderzoek;

http://www.zimsurf.nl:
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• de werkwijze;
• de problemen tijdens het werk (met eventuele tips);
• de resultaten;
• de conclusie(s) van het onderzoek.

CRITERIA

Er zijn drie categorieën:
• uiterlijk en verzorging;
• inhoud;
• mondelinge toelichting.

A Uiterlijk en verzorging
• Het geheel moet er aantrekkelijk uitzien, uitnodigen om nader te bekijken (of om naar te luisteren).
• De presentatie moet afwisselend zijn. Er moet afwisselend en functioneel gebruikgemaakt worden van

verschillende beeldelementen (tekst, afbeeldingen, grafieken e.d.).
• De verschillende beeldelementen moeten logisch geordend zijn.
• Er moet zorg besteed zijn aan de afwerking van afbeeldingen, grafieken e.d.
• Ook zonder mondelinge toelichting moet de essentiële informatie helder overgebracht worden.
• De presentatie moet een redelijke omvang hebben. Er moet in korte tijd kennisgenomen kunnen wor-

den van de globale inhoud.

B Inhoud
De gepresenteerde informatie moet logisch geordend zijn.
• Inleiding en probleemstelling
 - Er moet een duidelijke introductie zijn.
 - De achtergronden bij de vraag- of probleemstelling(en) moeten duidelijk zijn.
• Werkwijze
 - De onderzoeksopzet en uitvoering moeten helder weergegeven worden.
 - Het moet duidelijk worden hoe de resultaten tot stand gekomen zijn.
• Resultaten
 - Resultaten moeten overzichtelijk weergegeven zijn.
 - De gegeven informatie moet juist zijn.

Leerlingen zelfstandig aan het werk zetten: een concrete toepassing
voor zesdejaars Latijn

Joeri Facq

In vroegere artikelen in Prora werd er al gesproken over de theoretische achtergrond van onderzoekscompe-
tenties en werden er enkele kleinere concrete voorbeelden gegeven.1 Geïnspireerd door deze artikelen en
door de invoering van de vakoverschrijdende eindtermen besloot ik twee jaar geleden om de theorie om te
zetten in de praktijk en mijn leerlingen van het zesde jaar zelfstandig een eindwerk voor Latijn te laten ma-
ken. Daarmee wilde ik niet alleen tegemoetkomen aan het doel van de eindtermen dat leerlingen zelfstandig
kunnen werken, maar hen ook voorbereiden op de vele onderzoeksopdrachten die hen in het hoger onder-
wijs te wachten staan. In dit artikel zal ik eerst de theoretische basis schetsen waarop mijn idee gebaseerd is,
vervolgens uitleggen hoe ik een en ander heel concreet aanpak, en ten slotte enkele positieve en negatieve
ervaringen vermelden die ik met deze opdracht al heb gehad.

1 Chris Van Woensel, Leren onderzoeken, in Prora, jg. 8, nr. 4 (december 2003), blz. 9-15; Chris Van Woensel,
Leren onderzoeken in de klas, in Prora, jg. 9, nr. 4 (december 2004), blz. 14-22. Zie ook het artikel van dezelfde
auteur in dit nummer van Prora (blz. 12-20).
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1 Theoretische achtergrond

Volgens de vakoverschrijdende eindtermen ‘leren leren’ van de derde graad1 moeten leerlingen niet alleen in
staat zijn om ‘voorgekauwde’ kennis te verwerken, maar ook om zelfstandig informatie te verwerven en er-
mee om te gaan. In een derde graad worden leerlingen m.a.w. verondersteld een grote mate van zelfstan-
digheid te hebben bereikt. Hieronder geef ik een overzicht van de doelstellingen uit de vakoverschrijdende
eindtermen ‘leren leren’ voor de derde graad die perfect kunnen dienen als verantwoording om leerlingen
een eindwerk te laten maken:

Informatie verwerven en verwerken

INFORMATIEVERWERVING

  (3) De leerlingen kunnen diverse informatiebronnen en -kanalen kritisch selecteren en raadplegen met het
oog op te bereiken doelen.

INFORMATIEVERWERKING

  (4) De leerlingen kunnen zelfstandig informatie kritisch analyseren en synthetiseren.
  De leerlingen kunnen zonder hulp:
  • het verschil maken tussen hoofd- en bijzaken;
  • feiten en meningen onderscheiden;
  • afzonderlijke delen tot een georganiseerd geheel (her)structureren;
  • schematiseren;
  • samenvatten.

  (6) De leerlingen kunnen verwerkte informatie functioneel toepassen in verschillende situaties.

Regulering van het leerproces

COGNITIEVE REGULERINGSVAARDIGHEDEN

(10) De leerlingen kunnen een realistische werk- en tijdsplanning op langere termijn maken.
• De leerlingen kunnen grotere taken zoals papers, jaarwerken, practica e.d. in hun dagelijks taken-

pakket inschuiven.
• Zij bouwen geregeld herhaal- en opfrismomenten in voor kennis die paraat moet blijven.
• Zij schatten bijvoorbeeld bij het opbouwen van een leesdossier op een realistische manier de tijds-

inverstering in die de verschillende teksten en opdrachten met zich meebrengen.

(11) De leerlingen kunnen hun leerproces sturen, beoordelen op doelgerichtheid en zonodig aanpassen.
De leerlingen kunnen zelfstandig voorbereiding, planning, tempo en tijdsinvestering voor een taak in-
schatten en bijsturen.

2 Praktische uitwerking

Hoe gaat het maken van zo een eindwerk nu concreet in zijn werk? Wat zijn mijn verwachtingen ten opzich-
te van de leerlingen? Hoe moet het resultaat eruitzien qua inhoud en vorm? Hoeveel tijd krijgen de leerlin-
gen? Op welke manier wordt het werk geëvalueerd? Welke hulp kunnen leerlingen krijgen als ze er het
noorden dreigen bij te verliezen? Op al deze vragen zal ik hier een antwoord trachten te geven.

2.1 Onderwerp

Als onderwerp mogen de leerlingen in principe vrij kiezen voor alles wat met de Grieks-Romeinse Oudheid
te maken heeft (m.a.w. alles wat past binnen de lessen Latijn en Grieks). Ik raad hen aan een thema te nemen

1 Christine De Coninck, Bart Maes, Willy Sleurs & Chris Van Woensel, Over de grenzen: vakoverschrijdende
eindtermen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
departement Onderwijs, Dienst voor Onderwijsontwikkeling, september 2002, blz. 33-50. Zie ook de web-
site onderwijs.vlaanderen.be/dvo/secundair/3degraad/vakoverschrijdend/eindtermen/lerenleren.htm.
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dat hen aanspreekt, waarover ze al een en ander weten of dat ze verder willen uitdiepen. Zodra de leerlin-
gen een onderwerp hebben gevonden, moeten ze het wel eerst ter goedkeuring voorleggen.

2.2 Vereisten

Het eindwerk dient een aantal vaste onderdelen te bevatten:

– een inhoudstafel met de titels en ondertitels van de delen van het werk en een verwijzing naar de over-
eenkomstige bladzijde(n);

– een persoonlijke inleiding of verantwoording, waarin de leerling bv. uitlegt waarom hij dat onderwerp
heeft gekozen en eventueel mensen bedankt die hebben geholpen;

– de eigenlijke tekst (de uitwerking van het onderwerp), overzichtelijk ingedeeld in paragrafen en per on-
derdeel voorzien van titels en ondertitels;

– een besluit, waarin de belangrijkste zaken nog eens worden samengevat of een conclusie wordt getrok-
ken uit hetgeen daarvoor werd geschreven;

– een bibliografie met de gegevens van alle bronnen die werden geraadpleegd.

Het werk moet beantwoorden aan de volgende inhoudelijke vereisten:

– De leerlingen moeten gebruikmaken van voldoende verschillende bronnen (boeken, internet, multimedia
...) en kritisch met de gevonden informatie omgaan.

– Het is niet de bedoeling plagiaat te plegen door tekst zomaar over te schrijven. Als leerlingen bepaalde
fragmenten toch letterlijk overnemen, moeten ze citeren en de bron vermelden. Uiteraard mag het werk
ook geen aaneenschakeling van citaten zijn.

– Het spreekt vanzelf dat de leerlingen moeten streven naar volledigheid en nauwkeurigheid.

Op het vlak van de vormgeving ten slotte gelden de volgende vereisten:

– De tekst moet netjes getypt zijn (in een leesbaar en liefst niet al te exotisch lettertype).
– Het eindwerk mag geen bundeltje losse bladen zijn, maar moet een samenhangend geheel vormen.
– Illustraties mogen, maar zijn zeker niet verplicht. Ze kunnen gebruikt worden als dat zinvol is, maar ze

mogen het werk niet overheersen (dus geen prentenboek).

2.3 Omvang

Voor een eindwerk op het niveau van een zesde jaar secundair onderwijs mag je niet dezelfde eisen stellen
als voor een universitaire scriptie. Het is de bedoeling om leerlingen daarop voor te bereiden, niet om hen al
meteen een thesis te laten afleveren. Ik verwacht dan ook niet dat dit eindwerk de omvang heeft van een
boek, maar het moet wel ruimer zijn dan een opstel. 15 à 20 bladzijden tekst (illustraties dus niet meegere-
kend) vind ik toch een minimum. Anderzijds vraag ik de leerlingen zich te beperken tot 30 bladzijden en stel
ik 40 bladzijden voorop als het absolute maximum. Op die manier vermijd je dat sommige al te ijverige leer-
lingen een complete encyclopedie schrijven en eindeloos gaan uitweiden om toch maar indruk te maken met
veel bladzijden. De kwaliteit van het werk is in ieder geval veel belangrijker dan de kwantiteit. De beperking
van de omvang is ook ingegeven door een reden van praktische aard: als in een klas met 20 leerlingen ieder-
een een werk van 50 bladzijden zou indienen, heb je als leerkracht een kanjer van 1 000 bladzijden te door-
worstelen, en daarvoor is er in de drukte van de laatste lesweken en de examenvoorbereidingen geen tijd.

2.4 Tijdsschema

Zoals  u hierboven bij  de  theoretische achtergrond kon lezen,  behoort  het  tot  de doelstellingen van de vak-
overschrijdende eindtermen ‘leren leren’ dat leerlingen een realistische werk- en tijdsplanning op langere
termijn kunnen maken en dat ze hun leerproces kunnen sturen, beoordelen op doelgerichtheid en zonodig
aanpassen. Dat is natuurlijk mooi in theorie, maar je mag van je leerlingen niet verwachten dat ze zoiets van
de ene dag op de andere kunnen. In sommige gevallen is het de eerste keer dat ze een werk van die omvang
moeten maken, en dan dreigen ze weleens verloren te lopen, vooral omdat ze zoveel tijd krijgen en de nei-
ging om altijd maar uit te stellen dan des te groter is. Daarom leg ik hen een tijdsschema op.

In de week na de herfstvakantie moeten de leerlingen een eerste ruwe schets van hun werk voorleggen (een
soort voorlopige inhoudstafel) en een overzicht bezorgen van het bronnenmateriaal dat ze tot dan toe heb-
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ben gevonden. Op die manier heb ik meteen een concreter zicht op de richting die ze met hun werk willen
uitgaan en op de betrouwbaarheid en relevantie van hun bronnen. Om totale ontsporingen te vermijden
vraag ik ervoor te zorgen dat de leerlingen na de kerstvakantie al wat tekst op papier hebben en laten lezen,
zodat ze eventueel nog bijgestuurd kunnen worden. Door op voorhand al enkele fragmenten te bekijken
krijg je als leerkracht een idee van de manier waarop de leerlingen met hun bronnen omspringen, de inhoud
van hun werk opvatten en al dan niet correct Nederlands schrijven. Ik geef ze de raad om te proberen tegen
de krokusvakantie in grote lijnen gedaan te hebben met het tekstgedeelte, zodat daarna alleen nog ordening,
bladschikking, illustratie, lay-out en dergelijke moeten gebeuren. Het werk moet volledig klaar zijn tegen de
week na de paasvakantie, waardoor de leerlingen (die de opdracht voor dit eindwerk in de tweede week van
september krijgen) in totaal zeven maanden de tijd hebben.

2.5 Evaluatie

Als de leerlingen van dit eindwerk iets moois willen maken, zullen ze daar heel wat tijd en energie moeten
insteken. Het spreekt dan ook vanzelf dat ze daarvoor worden beloond in verhouding tot de geleverde in-
spanningen. Toen ik deze opdracht de eerste keer gaf, was het mijn bedoeling om de punten van hun werk
deel te laten uitmaken van het laatste rapport van dagelijks werk, maar de leerlingen zelf merkten toen op –
geheel terecht overigens – dat dit een kleine beloning voor een grote inspanning zou zijn. Daarom wordt het
resultaat van dit werk nu verrekend voor één derde van de punten van het eindexamen in juni.

Bij de evaluatie van het eindwerk wordt er rekening gehouden met drie aspecten (in de verhouding die tus-
sen haakjes is aangegeven):

– de inhoud (60 %): correct, duidelijk, overzichtelijk ...
– taal en stijl (20 %): Algemeen Nederlands, geen taalfouten, vlot geschreven ...
– de vormgeving (20 %): verzorgde lay-out, aantrekkelijk ...

Van de evaluatie van alle eindwerken maak ik een schriftelijk verslag, dat bij de examens wordt gevoegd en
dat de leerlingen op het einde van hun examen in juni mogen inkijken.

2.6 Hulp

Ook al gaat het hier om een opdracht zelfstandig werken, het is voor veel leerlingen in de eerste plaats een
leerproces. Daarom vind ik dat je de leerlingen niet helemaal aan hun lot mag overlaten. Wanneer je leerlin-
gen op zelfstandige basis een werk laat maken, is de belangrijkste vereiste dat je duidelijke instructies geeft.
Een opdracht als ‘Schrijf iets over ...’ is dus onvoldoende. Ik geef mijn leerlingen dan ook bladen waarop al
het bovenstaande gedetailleerd staat beschreven. Daarnaast stel ik ook een kleine website ter beschikking
met bijkomende informatie: suggesties voor bronnenmateriaal (boeken en websites), samenstelling van een
bibliografie, omgaan met citaten en bronvermelding, allerhande adviezen, taaltips, raadgevingen voor de
lay-out  ...  Tot  slot  mogen  de  leerlingen  ook  altijd  een  beroep  doen  op  mijn  hulp  (op  school  of  via  e-mail)
wanneer ze geen bronnen vinden, aan iets twijfelen, raad willen enz.

3 Ervaringen

3.1 Reacties van de leerlingen

Wanneer je in een klas de eerste keer met de opdracht van een eindwerk voor Latijn komt aandraven, krijg je
van de leerlingen meestal wel wat gemor te horen. Twee jaar geleden stelde een leerling zelfs de vraag ‘of ik
niet goed wijs was: zoveel werk!’ ... Eens je dan duidelijk hebt uitgelegd wat je van de leerlingen verwacht en
ze aan de opdracht ook effectief beginnen, wordt de aanvankelijk eerder negatieve stemming doorgaans ge-
matigd positief. Sommigen zijn zelfs bijzonder enthousiast en actief; zo had ik iemand die mij na de kerstva-
kantie een bundel papier van 50 bladzijden onder de neus duwde: hij was klaar en vroeg of ik zijn werk eens
wilde lezen ... Globaal genomen werken de meeste leerlingen er met de nodige zin aan en zijn ze achteraf
zelfs tevreden dat ze een dergelijke opdracht hebben kunnen doen; ze zijn er zich terdege van bewust dat ze
op die manier een goede voorbereiding krijgen op de talrijke papers die ze aan de hogeschool of universiteit
zullen moeten schrijven.
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3.2 Keuze van onderwerp

De vrije keuze van onderwerp vormt geen enkel probleem. De voorstellen waarmee leerlingen al voor de
dag zijn gekomen, waren altijd heel aanvaardbaar, zodat ik nog nooit een onderwerp heb moeten weigeren.
Wat je wel al eens moet bijsturen, is de manier waarop ze hun thema willen uitwerken. Dat wordt duidelijk
wanneer ze een voorlopige inhoudstafel bezorgen. Sommige onderdelen moet je laten schrappen omdat ze
niet relevant zijn voor het gekozen onderwerp, terwijl je hen in andere gevallen moet wijzen op de noodza-
kelijke aanvulling van onderdelen die wel essentieel zijn.

3.3 Zelfstandigheid

Het eerste jaar dat ik deze opdracht heb gegeven, had ik de zelfstandigheid van sommige leerlingen schro-
melijk overschat. Hoewel ik hen een tijdsschema had opgelegd, was mijn enige echte eis dat ze hun eind-
werk zouden indienen in de week na de paasvakantie. Van bepaalde leerlingen kreeg ik dan ook geen voor-
lopige inhoudstafel of overzicht van gevonden bronnenmateriaal, laat staan dat ze mij op voorhand iets
hebben laten lezen. Met alle gevolgen vandien ... De ene leerling kan perfect omgaan met de vrijheid die ze-
ven maanden tijd  hem geeft,  terwijl  ik  een andere leerling heb gehad die  in  de paasvakantie  nog met  alles
moest beginnen. Het is echt wel belangrijk dat er tussentijdse controlemomenten worden ingebouwd, zodat
de leerlingen verplicht worden om ook in de loop van het jaar aan de opdracht te werken.

3.4 Inhoudelijke kwaliteit

De kwantiteit en kwaliteit van het uiteindelijke resultaat is heel uiteenlopend. Er zijn leerlingen die alle
moeite van de wereld moeten doen om de vereiste 15 bladzijden vol te krijgen (en daar dan ook geen letter
over gaan), terwijl anderen zich duidelijk hebben moeten inhouden om de beperking van 40 bladzijden niet
te overschrijden. De meesten vinden wel een evenwicht tussen aantal bladzijden en kwalitatieve inhoud.
Over wat de leerlingen schrijven, kan ik tot nu toe eigenlijk alleen maar positief zijn. Ze slagen er doorgaans
aardig in om het gebruikte bronnenmateriaal te verwerken en om hun onderwerp op een duidelijke en over-
zichtelijke  manier  in  te  delen en uit  te  werken.  De meeste  eindwerken beantwoorden in  grote  mate  aan de
vooropgestelde inhoudelijke eisen.

3.5 Taal en stijl

Waarover ik heel wat minder tevreden ben, is het taalgebruik en de schrijfstijl van veel leerlingen. Die be-
zorgen mij bij momenten grijs haar. Naast Latijn en Grieks heb ik immers nog een derde grote liefde: Neder-
lands. Het is toch betreurenswaardig dat leerlingen na zes jaar ASO er niet in slagen een correcte en vlot
leesbare Nederlandse zin op papier te zetten. Het ontbreken van congruentie tussen onderwerp en werk-
woord, foutief woordgebruik, ‘rammelende’ zinsconstructies, het weglaten van hoofdletters, verkeerde lid-
woorden of betrekkelijke voornaamwoorden, zinnen zonder werkwoord, fouten tegen de werkwoordelijke
uitgangen ...  het komt allemaal in overvloed voor. Dan heb ik het nog niet over de slordige manier waarop
met leestekens wordt omgesprongen (te veel, te weinig of verkeerd) en over de talrijke typfouten (10 per
bladzijde is heus geen uitzondering). Met alle beschikbare en gemakkelijk bereikbare woordenboeken en
spraakkunsten en de spellingcorrectie waarover iedere tekstverwerker standaard beschikt, is dat toch onbe-
grijpelijk. Of ben ik misschien een moeilijk mens? Veralgemenen mag ik niet, want er zijn leerlingen die wel
degelijk sierlijk en nagenoeg vlekkeloos Nederlands schrijven, maar ze zijn jammer genoeg eerder uitzonde-
ring dan regel.

3.6 Het oog wil ook wat

Aan de vormgeving wordt meestal wel de nodige aandacht besteed. Die is bij de meeste leerlingen verzorgd,
maar soms ook niet meer dan dat. Anderen zorgen er dan weer voor dat hun werk niet alleen inhoudelijk,
maar ook qua lay-out een plezier is om te bekijken en te lezen, met een aantrekkelijke bladschikking en goed
gekozen illustraties. Eén keer heb ik meegemaakt dat een leerling op de geprinte bladzijden nog verschillen-
de verbeteringen met correctievloeistof had aangebracht en met balpen overschreven, maar dat zijn gelukkig
uitzonderingen.
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3.7 Nood aan hulp

Hoewel aan de leerlingen de mogelijkheid wordt geboden om in geval van problemen mijn hulp in te scha-
kelen, blijken de meesten goed hun plan te kunnen trekken. Af en toe komt er wel eens iemand raad vragen,
maar verder dan een bespreking van de verplicht in te dienen papieren (ruwe schets, bronnenmateriaal en
een tekstfragment) gaat het bij de meeste leerlingen niet. De uitvoerige informatie die op de website be-
schikbaar is, heeft daar allicht ook mee te maken. Achteraf blijkt dan wel dat sommigen beter wat meer ad-
vies hadden ingewonnen, maar dat maakt nu eenmaal deel uit van het leerproces.

3.8 Evaluatie

Zoals gezegd maak ik van alle eindwerken een schriftelijk verslag, dat de leerlingen na afloop van het exa-
men in juni te lezen krijgen. Blijkbaar kennen de leerlingen hun eigen mogelijkheden en beperkingen, want
iedereen was het met mijn evaluatie eens, zowel met de pluspunten als met de opmerkingen. Ook over het
toegekende evaluatiecijfer bestond er geen discussie: iedereen was tevreden met de behaalde punten.

4 Conclusie

Je leerlingen een eindwerk laten maken, brengt voor hen heel wat extra werk mee, maar het is ook een goede
leerschool en een uitstekende voorbereiding op zelfstandig werken in het hoger onderwijs. Bovendien werk
je ermee aan de vakoverschrijdende eindtermen. Het is belangrijk dat wij vanuit ons vak aantonen dat we op
dat vlak niet moeten achterblijven. Ook als leerkracht vraagt het een behoorlijke tijdsinvestering: je moet de
leerlingen op weg zetten, hen gedurende het hele proces begeleiden en bijsturen, en in een drukke periode
op het einde van het schooljaar een stapel bladzijden lezen. Je leert er je leerlingen echter ook eens op een
andere manier mee kennen en het geeft een enorme voldoening om te zien waartoe leerlingen in staat zijn. Ik
zou het iedere collega dan ook ten stelligste kunnen aanraden!

Bijlage

Enkele voorbeelden van onderwerpen die leerlingen kozen voor hun eindwerk:

– De Romeinse goden
– Aristoteles
– Handel en transport bij de Romeinen
– Plato en de Ideeënleer
– De Romeinse bouwkunde
– Julius Caesar
– Vakantie, reizen en buitenverblijven
– De Romeinse expansiepolitiek
– Pompeï en Herculaneum
– Alexander de Grote
– Theater in de Oudheid
– Het Colosseum
– De minoïsche beschaving
– Romeins recht en de invloed op het Europees recht
– Cleopatra
– Gladiatoren
– Het Romeinse leger
– Dood, begrafenis en de onderwereld
– Slaven (Spartacus)
– Muziek in de Oudheid
– De vrouw in de Oudheid
– Opvoeding en onderwijs bij de Romeinen
– De mythe van Atlantis
– De kinderen van Zeus
– De Punische Oorlogen
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Interpretaties van Catullus’ carmen 5
Joeri Facq

De traditionele manier om in de klas met Latijnse literatuur om te gaan, is het lezen van de Latijnse tekst, het
maken en corrigeren van de vertaling en het geven van een inhoudelijke en stilistische bespreking. Daar is
op zich helemaal niets mis mee, maar er kan met teksten ook omgesprongen worden op een andere manier,
die de gebruikelijke aanvult. In iedere klas zitten er ongetwijfeld heel wat leerlingen die over literaire of an-
dere creatieve gaven beschikken. Door de onderstaande opdracht wilde ik de aanwezige creativiteit tevoor-
schijn laten komen en de andere leerlingen tot enige creativiteit stimuleren.

In mijn vijfde jaar heb ik met mijn leerlingen een aantal carmina van Catullus gelezen, waarbij ik grotendeels
te werk ging op de hierboven geschetste manier. Een van de gelezen gedichten was het wellicht overbeken-
de carmen 5, dat in het Latijn luidt als volgt:

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus
rumoresque senum severiorum
omnes unius aestimemus assis.
Soles occidere et redire possunt :
nobis, cum semel occidit brevis lux,
nox est perpetua una dormienda.
Da mi basia mille, deinde centum,
dein mille altera, dein secunda centum,
deinde usque altera mille, deinde centum,
dein, cum milia multa fecerimus,
conturbabimus illa, ne sciamus
aut ne quis malus invidere possit,
cum tantum sciat esse basiorum.

Na de lectuur van de Latijnse tekst (en nog voor de bespreking) kregen mijn leerlingen een bijkomende zelf-
standige taak. Ik verdeelde mijn klas in groepjes van twee leerlingen en gaf hen de opdracht om in de klas
een persoonlijke interpretatie van het gelezen gedicht op papier te zetten. Daarbij moesten/mochten ze geen
letterlijke Nederlandse vertaling maken, maar moesten ze hun literaire creativiteit de vrije loop laten om tot
een originele Nederlandse tekst te komen. De enige voorwaarde was dat ze geen eigen nieuw gedicht schre-
ven, maar dat ten minste de structuur en de inhoud van het Latijnse origineel bewaard bleven.

Uiteraard zijn niet alle vondsten even geslaagd (het oordeel daarover laat ik aan de lezer), maar ik was toch
aangenaam verrast dat sommige leerlingen heel origineel uit de hoek kunnen komen. Ter illustratie geef ik
hieronder de verschillende persoonlijke interpretaties die ik van mijn leerlingen te lezen heb gekregen. Ze
worden voorafgegaan door de professionele literaire vertaling van Paul Claes1,  die  ik  echter  (om beïnvloe-
ding te vermijden) pas aan de leerlingen heb voorgelezen nadat ze hun eigen interpretatie hadden geno-
teerd. Ziehier nu de resultaten van de opdracht.

ZOENEN

Leven, Lesbia, is liefhebben
en geen rode duit geven
om het gebrom van ouwe heren.

De zon gaat uit, gaat aan.
Als ons licht eenmaal is uitgedoofd,
wacht ons de nacht – voorgoed.

Geef me duizend-en-een zoenen,

1 Catullus, Verzen, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Paul Claes, Athenaeum – Polak &
Van Gennep, Em. Querido’s Uitgeverij, Amsterdam, 1995, blz. 29.
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en duizend-en-een erbij,
en duizend-en-een tot slot.

En zo duizenden keren
tot we de tel verliezen
en het getal vergeten

zodat geen boze tong jaloers
kan zijn als hij te weten komt
hoeveel het er zijn geweest.

(Paul Claes)

Leef en bemin mij, Lesbia.
Leg de verhalen van de oude venten naast je neer.
De cirkel van de zon, opgaan en ondergaan, gaat onophoudelijk door.
Eens het licht achter de horizon verdwenen is,
zal een natte nacht voor eeuwig de onze zijn.
Geef me 1000 100 1000 100 1000 100 kussen.
En na de volgende duizend zijn we zo dronken van onze liefde,
zodat het besef ons ontsnapt dat jaloerse ogen ons aanstaren
van hem die weet dat wij de nacht van ons leven hebben beleefd.

(Ibrahim Bouras & Frédéric Gijsel)

O goddelijke Lesbia, laat het bloed door onze aderen stromen,
laat ons tot het einde van deze dagen smachten naar elkaar.
Laat onze liefde niet lijden onder de smadelijke verhalen van grijze baarden.
Het goddelijke licht laat bij dageraad zijn gelaat zien
en keert bij duisternis ons de rug toe.
Wanneer de schemering van de nacht nadert,
moeten wij tot onze laatste adem in elkaars armen verstrengeld liggen.
Druk jouw sensuele lippen duizendmaal op de mijne,
vervolgens honderd zachte tongstrelingen in mijn hals,
daarna nog honderd andere hartstochtelijke kussen op mijn borst
en als kers op de taart nog duizend op mijn lieve musje.
Nadat nog vele ontelbare passionele kussen gegeven zullen worden,
zullen we hoog boven de wolken zweven en ons van de wereld niet bewust zijn.
Laat ons onze mooie liefdesperikelen voor ons behouden,
zodat deze jaloerse ogen onze passionele relatie nooit zullen aantasten.

(Pieter Cerfontaine & Marthe De Malsche)

Laten we leven, mijn Lesbia,
elkaar beminnen
en alle roddels van verzuurde oude ventjes
geen cent waard achten.
Wanneer het daglicht eenmaal opgelost is,
geven we ons over aan de eeuwigdurende nacht.
Geef mij duizenden kussen
tot we alles vergeten,
totdat niemand ze nog kan tellen
of jaloers kan zijn
op de liefde die we delen.

(Joke Daes & Katrien De Vos)

Laat me zuigen aan de tepel van jouw liefde
en bescherm me zo tegen hun woorden.
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De zon komt, maar verwarmt enkel de ongeliefden.
Laat mij, bij het vallen van de nacht,
me warmen aan jou.
Laat me baden in de waterval van jouw kussen.
Ik verdrink liever in jou
dan eeuwig op het droge.

(Julie Dauwe & Sanne Terreur)

Laat me aan de tepel van jouw liefde zuigen
en je zo van mijn liefde overtuigen.
Jouw liefde is mijn leven,
hun woorden doen me niet eens beven.
De zon schijnt
en verdwijnt.
Voor eeuwig heb ik kou
als ik me niet kan verwarmen aan jou.
Laat ons ons verlangen blussen
door elkaar te overstelpen met kussen.
Laat ons niet tellen,
zodat men geen oordeel over ons kan vellen.

(Julie Dauwe & Sanne Terreur)

Liefste,
leef om van mij te houden
in een wereld waar niemand ons raken kan.
Wanneer de blauwe hemel verzilvert en
de zon verdrinkt in de nacht,
brengen wij in verlangen
de sluier der duisternis
samen door.
Druk je zachte lippen
1000, nee, niet 1000,
maar ontelbaar veel keer
op de mijne.
En na deze passionele zoenenrij
zullen niet enkel zij, maar
ook wij niet meer weten
hoeveel strelingen het waren.

(Kara De Nil & Jelka Van Duyse)

Oh Lesbia, laten we leven en elkaar beminnen
en alle geruchten van de grijzen verwerpen.
De zon kan verdwijnen en terug ten hemele verschijnen:
laten we, wanneer de hartverwarmende zonnestralen ons eenmaal hebben verlaten,
de eeuwige nacht samen met duizenden kussen doorbrengen.
Wanneer zelfs wij niet meer weten hoeveel duizenden kussen er werden gegeven,
kan de slechtste ons niet meer verachten omdat ze voor eeuwig geschonken zijn.

(Deborah Flies & Jana Vrebos)

Lesbia, de tijd is gekomen om te leven en lief te hebben.
Laat de waterval van roddels in het ijle verdwijnen.
De zon zal tevoorschijn komen en weer wegebben.
Wanneer de korte dagen zullen wegkwijnen,
moeten we een eeuwige nacht samen beleven.
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We geven honderden kussen, duizenden,
ik zou zelfs zeggen: tientallen.
En wanneer al deze kussen uit onze monden zijn gevallen,
zullen we haar naar verwarring sturen,
zodat we niet weten wanneer jaloerse ogen ons begluren
als hij ziet hoe tedere kussen ons doen zweven.

(Dwayne Slootmans & Bart Verelst)

Laat ons leven en beminnen, mijn geliefde.
In mijn door liefde verblinde ogen zijn de geruchten,
verspreid door liefdeloze grijsaards, geen cent waard.
Het opgaan en ondergaan van de zon heeft geen belang
als jij na een korte dag voor eeuwig in mijn armen slaapt.
Laat me verdrinken in een zee van jouw zoenen.
Scherm het ontelbare aantal kussen die we elkaar geschonken hebben
af van de boze buitenwereld,
zodat niemand ooit onze oneindig diepe liefde kan veroordelen.

(Lara Steenwegen & Anke Van Gulck)

Mijn lieve Lesbia, laat ons drinken van het leven
en proeven van de liefde.
Wat oude grijsaards zeggen, kan ons niet raken.
Want zoals het daglicht verdrinkt in het duister,
zo zullen wij eeuwig slapen
op een bed van zijden kussen.

Die kussen zullen het laken van onze liefde zijn
dat onze harten omhult.

Niemand weet wat onder zulk laken gebeurt,
want we zullen alles verhullen,
zodat geen afgunstige ziel weet dat zoveel kussen gegeven zijn.

(Evy Van Cauteren & Maaike Van der Stricht)

Laat ons leven en beminnen, mijn Lesbia,
hecht geen waarde aan
het geprevel van die oude knarren.

Zonnen gaan aan de horizon teloor
en keren die terug te boven,
maar wanneer voor ons het licht
een laatste maal gedoofd wordt,
is het de nacht die ons meevoert in
één eeuwigdurende passie.

Laat me van jouw liefde proeven
met honderden kussen,
misschien wel duizenden.
Geef me er oneindig veel!

Wanneer onze geest
door zoveel duizenden kussen
verward is, merken we niet langer
of jaloerse ogen ons benijdend aanstaren,
beseffend hoeveel duizenden kussen
wij reeds gaven.

(Kaat Van Roeyen & Evelien Wymeersch)
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ACTUALITEIT

Leerkrachtenverenigingen bereiden vergadering met minister voor
Joeri Facq

Begin 2003 vond er voor het eerst een formeel overleg plaats tussen de Vlaamse leerkrachtenverenigingen,
waaronder de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen, en de toenmalige minister van Onderwijs en Vor-
ming, Marleen Vanderpoorten.1 Het was de Vereniging Vlaamse Leerkrachten2 – ere wie ere toekomt – die er
na enig aandringen in geslaagd was het kabinet tot een vergadering te overtuigen. Na die eerste bijeenkomst
volgden er nog enkele, die telkens goed werden voorbereid door de verzamelde leerkrachtenverenigingen.3
Na enige tijd verenigden die zich informeel als het Samenwerkingsverband Lerarenverenigingen Secundair
Onderwijs (SLSO). Dat SLSO was sindsdien een officiële gesprekspartner van de onderwijsminister. Er wer-
den door de minister verschillende beloften gemaakt, maar helaas werd geen enkele daarvan omgezet in
concrete maatregelen. De laatste maanden van haar legislatuur bleef het helemaal stil op het kabinet en wa-
ren er zelfs geen vergaderingen meer tussen Vanderpoorten en de leerkrachtenverenigingen. De minister
moest zich wellicht koest houden omdat er verkiezingen in aantocht waren ...

Een totale mislukking kunnen we het overleg tussen minister Vanderpoorten en het SLSO niet noemen. De
vergaderingen verliepen altijd in een goede sfeer en de onderwijsminister scheen echt wel goede bedoelin-
gen te hebben. Het is natuurlijk jammer dat de verschillende bijeenkomsten geen tastbare resultaten hebben
opgeleverd. Vermoedelijk was Vanderpoorten zelf aan handen en voeten gebonden en wilde ze voor het on-
derwijs meer realiseren dan ze kon. We mogen ook niet uit het oog verliezen dat dergelijk overleg in feite
een primeur was en dat het voor beide partijen een beetje aftasten was hoe een en ander concreet zou wor-
den uitgewerkt. De leerkrachtenverenigingen verliezen er in ieder geval de moed niet bij.

Nieuwe minister

Na de Vlaamse verkiezingen van 13 juni 2004 ‘verhuisde’ het departement Onderwijs van de VLD naar de
sp.a  en werd Frank Vandenbroucke de nieuwe minister  van Werk,  Onderwijs  en Vorming.  Het  SLSO nam
meteen het initiatief om hem een brief te sturen waarin om een onderhoud werd gevraagd.4 Het antwoord
van minister Vandenbroucke werd niet afgewacht om na een onderbreking van enkele maanden opnieuw
van start te gaan met het SLSO, want op woensdag 24 november 2004 kwamen de leerkrachtenverenigingen
in Antwerpen bijeen voor een eerste voorbereidende vergadering. Een drietal punten kwamen daarop ter
sprake: het lesurenpakket, de erkenning van de vakverenigingen en de lerarenopleiding.

Over de toekenning van het lesurenpakket aan de scholen, die nu al slechts 98 procent bedraagt, konden we
heel kort zijn. Er zouden plannen zijn om daarop nog eens 2 procent te besparen, waardoor scholen nog
slechts 96 procent van de uren zouden krijgen waarop ze redelijkerwijs recht hebben. Dat is voor het SLSO
onaanvaardbaar. Meer zelfs, we vinden dat de besparingen uit het verleden stilaan ongedaan gemaakt moe-
ten worden en dat het lesurenpakket voor de volle 100 procent aan de scholen toegekend moet worden. Dat
beperkt overvolle klassen en maakt het de leerkrachten iets comfortabeler.

1 De leerkrachtenverenigingen werden voor het eerst op het kabinet van onderwijsminister Vanderpoorten
ontvangen op woensdag 15 januari 2003. Op die vergadering was een delegatie van 13 vakverenigingen
aanwezig; 2 andere lieten zich verontschuldigen.

2 De Vereniging Vlaamse Leerkrachten (V.V.L.) is de enige onafhankelijke, netoverschrijdende en vakover-
schrijdende beroepsvereniging voor leerkrachten van alle niveaus (lager, middelbaar en hoger onderwijs).
Deze vzw werd gesticht in 1969.

3 Volgende vergaderingen waren op woensdag 26 februari 2003 en woensdag 30 april 2003.
4 Er werd een brief gestuurd op 26 juli en 18 oktober 2004.
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Een tweede gespreksonderwerp was de erkenning van de leerkrachtenverenigingen. Dat thema was destijds
bij Marleen Vanderpoorten al ter sprake gekomen en wordt door het SLSO nu opnieuw opgenomen. De vo-
rige onderwijsminister heeft haar waardering voor het werk van de leerkrachtenverenigingen meermaals
uitgedrukt. We vinden dan ook dat daartegenover een officiële erkenning moet staan. Net als de Vereniging
van Leerkrachten Oude Talen werken ook de andere leerkrachtenverenigingen nagenoeg uitsluitend met
onbezoldigde vrijwilligers, die vele uren van hun vrije tijd opofferen voor hun vereniging en voor het wel-
zijn van hun vak. Daarom was en is de vraag van het SLSO om het werk van de leerkrachtenverenigingen
concreet te ondersteunen in de vorm van een aantal uren detachering (als doel stellen we 4 lesuren per vere-
niging voorop). Die zouden besteed moeten worden aan werk voor de vereniging (bv. administratie, redac-
tie van een tijdschrift, organisatie van nascholingen enz.), aan het bijwonen van de vergaderingen van het
SLSO en met de minister, en aan de doorstroming van informatie betreffende het vak naar het onderwijs-
veld. Naast deze algemene verplichtingen zouden de leerkrachtenverenigingen zelf mogen beslissen over de
verdeling en de invulling van de gedetacheerde uren.1

Lerarenopleiding

De vorige Vlaamse regering was al bezig met een ontwerp voor een grondige hervorming van de lerarenop-
leidingen, maar in de praktijk is daar niets van terechtgekomen. Minister Vandenbroucke heeft plannen in
dezelfde richting ontvouwd, tot grote belangstelling van de leerkrachtenverenigingen. Hoewel de overheid
zelf nog niet helemaal weet hoe de lerarenopleiding precies georganiseerd gaat worden, is de bachelor-
master-structuur bij het begin van het academiejaar 2004-2005 wel al in voege gegaan. Onder voorbehoud
van wijzigingen zou de toekomstige lerarenopleiding er ongeveer als volgt gaan uitzien.2

De opleiding tot leerkracht secundair onderwijs zou voor iedereen, ongeacht de graad waarin men lesgeeft,
3 jaar duren en dus een bacheloropleiding zijn. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen een professio-
nele bachelor (de huidige regent) en een academische bachelor (de huidige licentiaat). Bij de professionele
bacheloropleiding is de lerarenopleiding in de studies geïntegreerd, terwijl bij de academische bachelorop-
leiding de eigenlijke studies nog gepaard zouden gaan met of gevolgd zouden worden door een (afzonder-
lijke) lerarenopleiding. Eventueel zou men nog een vierde vervolmakingsjaar kunnen volgen (om de titel
van master te bereiken), maar dat is niet noodzakelijk om te mogen lesgeven en in de plannen van de over-
heid eigenlijk ook niet voorzien. Terwijl men in het vroegere systeem na 3 jaar hogeschool (met geïntegreer-
de lerarenopleiding) of 4 jaar universiteit (gevolgd door een lerarenopleiding) leraar was, zou dat nu een of-
ficiële titel worden die men pas verwerft na een half jaar stage in de schoolpraktijk onder leiding van een
‘mentor’ (d.i. een ervaren leerkracht).

Concreet zou dit dus betekenen dat er in het onderwijs op termijn alleen nog bachelors (zeg maar regenten)
zouden lesgeven. De onderliggende bedoeling van de regering is ongetwijfeld besparen: niet alleen is de
studietijd korter (voor alle leerkrachten maar 3 jaar, wat de overheid minder geld kost), maar ook de loon-
kost vermindert aanzienlijk (men hoeft geen dure ‘licentiaten’ meer te betalen). Voor het SLSO is dit een re-
gelrechte aanfluiting van de huidige licentiaten en een degradatie van de academische lerarenopleiding.
Wanneer alleen nog bachelors in het secundair onderwijs zouden lesgeven, zou dat ongetwijfeld een daling
van het studieniveau in de hogere jaren tot gevolg hebben. We zijn er immers van overtuigd dat een (even-
tueel zelfs niet-academische) opleiding van 3 jaar onvoldoende is om de grondige vakkennis te verwerven
waarop leerlingen van een derde graad recht hebben. Het voorstel van het SLSO is dan ook om het onder-
scheid tussen bachelors (ex-regenten) en masters (ex-licentiaten) in het secundair onderwijs te behouden en
de vroegere studieduur in geen geval in te korten (een vijfde jaar academische lerarenopleiding voor masters
lijkt ons zelfs aangewezen).

1 Concreet komt het erop neer dat in iedere vereniging een leerkracht (eventueel meer dan één) uit de raad
van bestuur voor een totaal van bv. 4 lesuren vrijgesteld zou worden van zijn/haar lesopdracht; in ruil zou
hij/zij dan werk voor de vereniging en voor het algemeen belang van het vak moeten verrichten.

2 Wat op de SLSO-vergadering van 24/11/2004 werd besproken, was gebaseerd op de oorspronkelijke dis-
cussienota van minister Vandenbroucke. Zijn beleidsnota d.d. 23/12/2004 wijkt daarvan op sommige pun-
ten af. Zie verder in dit artikel voor de definitieve versie.
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Op naar Vandenbroucke

De leerkrachtenverenigingen hielden een tweede voorbereidende vergadering op woensdag 19 januari 2005.
Daarop werden de agenda en de strategie bepaald voor de bijeenkomst met minister Vandenbroucke op
woensdag 16 februari 2005 in Brussel. In eerste instantie diende er een correctie te worden gemaakt bij de
eerdere informatie in verband met de hervorming van de lerarenopleiding. In de beleidsnota die de minister
op 23 december 2004 publiceerde, werd het oorspronkelijke idee om alleen nog bachelors in het secundair
onderwijs tewerk te stellen opgegeven. Ook in de toekomst zal een masterdiploma nodig zijn om les te ge-
ven in de (tweede en) derde graad. Het onderscheid tussen de huidige ‘regenten’ en ‘licentiaten’ blijft dus
gehandhaafd.

Voor de opleiding van toekomstige leerkrachten pleit het SLSO voor een grondige vakinhoudelijke en een
specifieke vakdidactische scholing. Terwijl in de professionele bacheloropleiding beide componenten geïn-
tegreerd zijn, zou men na een masteropleiding nog een bijkomende module moeten volgen die noodzakelijk
is om lesbevoegheid te hebben. Na een ‘ingroeibaan’ (stage) binnen het vakgebied onder leiding van een
‘mentor’ zou men dan de titel ‘leraar’ krijgen. Wanneer men in andere vakken wil lesgeven dan die waar-
voor men gestudeerd heeft, zou men volgens het SLSO een bijkomende opleiding moeten volgen (waarvoor
men evenwel geen stage meer moet doen, omdat men al ‘leraar’ is). Terwijl een licentiaat vandaag op basis
van een ‘voldoende geacht bekwaamheidsbewijs’ zowat alle vakken mag geven, vinden de leerkrachtenver-
enigingen dat dit eerder een noodoplossing dan de regel zou moeten zijn. Alleen op die manier krijgen leer-
lingen voor alle vakken les van een leerkracht die binnen zijn specialisatie een grondige opleiding heeft ge-
noten.

Daarmee samenhangend zijn er ook met betrekking tot de nieuw in te voeren taak van ‘mentor’ heel wat kri-
tische bedenkingen. Een mentor zou een ervaren leerkracht zijn die – om de zogenaamde ‘vlakke loopbaan’
in het onderwijs te doorbreken – op vrijwillige basis voor maximum één derde van zijn/haar lesopdracht
vrijgesteld zou worden om toekomstige leerkrachten te begeleiden. Hij/zij zou dus de huidige stagemento-
ren vervangen (die dat doen bovenop hun lesopdracht). Per scholengroep zouden daarvoor een aantal extra
uren ter beschikking gesteld worden. Het SLSO vraagt zich af of die maximum 6 uur vrijstelling voldoende
zijn  om verschillende stagiairs  gedurende een half  jaar  met  raad en daad bij  te  staan.  Wie nu de stage van
leerkrachten in spe begeleidt, zal wel weten dat zoiets heel wat tijd en werk vraagt. Bovendien stelt zich de
vraag hoe scholen dat allemaal georganiseerd gaan krijgen wanneer heel wat meer leerkrachten dan nu voor
een langere periode stage moeten doen. Zal een mentor ook toekomstige leerkrachten onder zijn hoede krij-
gen die stage doen voor andere vakken dan zijn eigen specialiteit? Hoeveel mentoren moeten er per school
of  scholengroep dan wel  zijn?  En tot  slot:  wie  gaat  dat  allemaal  betalen? Veel  vragen,  maar  voorlopig nog
geen antwoorden ...

Genoeg stof tot discussie op 16 februari bij de onderwijsminister ...1

NKV West-Vlaanderen organiseert jeugdnamiddag
Frits Coghe

Ter gelegenheid van zijn vierde lustrum organiseerde het NKV West-Vlaanderen op 20 november 2004 in
het Klein Seminarie te Roeselare een jeugdnamiddag onder het motto: ‘Nunc est ludendum: creatief en actief
met de klassieke Oudheid’. Bijna 400 leerlingen maakten kennis met en namen deel aan allerlei activiteiten:
voorstelling van een Romeinse legioensoldaat (Bernard Van Daele), raadpleging van een orakel, een Ro-
meinse modeshow, een klassiek verhaal door een bard verteld, meezingen met een Latijns koor, maskers of
olielampjes maken, kruiken beschilderen met Griekse motieven, koken op antieke wijze, klassieke computer-

1 De redactie van dit tijdschrift werd afgesloten voor de vergadering met Frank Vandenbroucke. Bijgevolg
kunnen we hier nog geen verslag uitbrengen van de bijeenkomst tussen de leerkrachtenverenigingen en de
onderwijsminister. Wordt ongetwijfeld vervolgd ...
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spelletjes spelen, een tentoonstelling van stripbeeldjes over de Oudheid (Clio, K.U.Leuven) en een tentoon-
stelling van Caesar tegen de Belgen (Frits Coghe).

Voor het bekijken van de historische daden van Caesar waren er quizvragen voorzien. Om de persoonlijke
betrokkenheid te verhogen was het voor de deelnemers mogelijk te supporteren voor de Romeinen of voor
de Belgen door de vragen vanuit een Romeins of Belgisch perspectief op te lossen. De opgaven werden on-
dersteund door items die de aandacht toespitsten op de stripbeeldjes, natekeningen, strategische kaartjes en
wat achtergrondinfo uit De bello Gallico. Net als 2 000 jaar geleden hebben de Belgen het iets minder goed ge-
daan dan de Romeinen, maar de drie beste prestaties van beide partijen werden mooi beloond.

Het hoogtepunt van deze namiddag vormde de quiz ‘De Oudheidcrack’ met leerlingen van de eerste graad
secundair onderwijs. Tien scholen met een team van zeven leerlingen namen deel aan de eerste selectie. De
quizleider stelde vragen en bood hen drie antwoorden aan waarvan er telkens één juist was. De leerlingen
groepeerden zich vlug bij A, B of C. Een paar voorbeelden:
– Welk woord komt niet uit het Latijn? A computer, B fax, C robot;
– In welke vogel heeft Zeus zich nooit veranderd? A adelaar, B duif, C zwaan.
Zo verliep de afvallingskoers tot er één groep overbleef die de winnaar werd. De middenschool van het Sint-
Pauluscollege ontving de trofee van de Oudheidcrack uit de handen van de heer Luk Martens, volksverte-
genwoordiger. Deze classicus hield ook een warm pleidooi voor de goede keuze van Latijn en Grieks.

Voorafgaand aan deze namiddag vol activiteiten werden alle scholen van de provincie uitgenodigd om deel
te nemen aan een creatieve wedstrijd. De opgave voor de eerste graad bestond erin een driedimensioneel
werkstuk te maken rond het thema ‘Olympische goden en helden’. Voor de leerlingen van de tweede en
derde graad was de opdracht een PowerPoint-presentatie of een website te realiseren waarin hun favoriet
klassiek fragment (tekst, vertaling, receptie) uit de huidige lectuur of die van de voorbije jaren op een crea-
tieve wijze (gedicht, film, stripverhaal ...) voorgesteld werd. Geen gemakkelijke klus voor de leerlingen,
maar ook niet voor de jury die de talrijke en prachtige werkstukken moest evalueren. Bij de eerste graad
spande een plechtige Zeus de kroon; hij troonde op de grote Olympus en hield een bliksem in zijn beweeg-
bare hand. Bij de tweede en derde graad sleepte het Heilig-Hartcollege van Waregem de eerste prijs in de
wacht met een zeer knappe cd-rom over Caesar en de Galliërs.

Bij de bar van de feestzaal werd een glaasje mulsum of een ander drankje geconsumeerd. Op dit forum was
het voor de collega’s uit verschillende scholen van West-Vlaanderen mogelijk wat bij te praten. Al bij al mo-
gen we spreken van een geslaagde namiddag met een groot aantal bezoekers en deelnemers. De stuurgroep
(Frits Coghe, Céline Eeckhout, Sander en Thomas Kemseke, Cathy Legley) verdiende voor zijn intense voor-
bereiding een grote pluim. Ten slotte bood deze namiddag ook een waaier van mogelijkheden die we zo
graag in onze lessen willen inlassen, maar waarvoor de tijd wel eens of meestal ontbreekt.

Het was inderdaad een hoogdag van Antieke Cultuur. Het zou mooi zijn dat de andere NKV-provincies in
de loop van volgende jaren de fakkel van een dergelijke NKV-jeugdnamiddag zouden overnemen.

Gewijzigde statuten

Omdat in 2002 de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk werd ge-
wijzigd, waren alle Belgische vzw’s genoodzaakt hun statuten in overeenstemming te brengen met de
nieuwe wet. De raad van bestuur van de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen heeft zich maan-
denlang gebogen over de statuten van de vereniging en die aangepast aan de gewijzigde wetgeving
en aan de actualiteit van de V.L.O.T. Een voorstel van statutenwijziging werd op 16 oktober 2004
voorgelegd aan de algemene ledenvergadering, die de gewijzigde statuten unaniem goedkeurde. De
nieuwe statuten werden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 november 2004.
Voor de geïnteresseerden: de integrale tekst van de statuten van de V.L.O.T. zoals die momenteel van
kracht zijn, kunt u vinden op onze website www.vlot-vzw.be.

http://www.vlot-vzw.be.
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KLASSIEKE AGENDA
André Vancutsem

Cursussen en studiedagen

Archéologie des textes latins au Renaissance. Erasmushuis, Kapittelstraat 31, 1070 Anderlecht. 5/3 en
19/3/2005 om 10.00 uur. Docent: J.-M. Mandosio. Info: www.erasmushouse.museum.

Europa in de ban van de Kelten: een geschiedenis van de klassieke Keltische wereld. Org.: Amarant. Wal-
burgkasteel, Walburgstraat, 9100 Sint-Niklaas. 9/3, 16/3, 23/3, 13/4 en 20/4/2005 van 19.00 tot 21.30 uur.
Docent:  E.  Claes.  Programma:  1  Van  Hallstatt  tot  La  Tène:  een  historisch  overzicht  van  de  pre-  tot  post-
Keltische wereld; 2 Wie was wie in de klassiek-Keltische samenleving: het clansysteem, huwelijkstrouw, op-
voeding, rang en stand; 3 Bouwen in de Keltische wereld: een overzicht van de materiële cultuur; 4 Kunstui-
tingen in Gallië: een overzicht van de Keltische beeldtaal; 5 In de naam van de eik, de maretak en het vuur:
de Keltische natuurgodsdienst. Info: tel. 070 23 30 48; www.amarant.be.

Apprentissage du vocabulaire latin et regards réflexifs sur le vocabulaire du français et des langues mo-
dernes. Org.: IFC. ULB-Solbosch, bâtiment NB local 2 VIS, 1050 Brussel. 10/3/2005 van 9.00 tot 16.00 uur.
Begeleiding: G. Viré, H. De Winter, C. Vanhalme, M.-F. Vandegucht. Info: www.ifc.cfwb.be.

Lentedag. Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam (NL). 11/3/2005 van 10.00 tot 17.00
uur.  Programma:  10.10  uur:  de bloemrijke  lente:  klassieke bronnen voor La Primavera van Botticelli (P. van
den Akker); 10.45 uur: een nieuw begin: lente in jeugdliteratuur (J. Linders); 16.00 uur: uitvoering van klas-
sieke en moderne lenteliederen. Daarnaast kunnen de deelnemers een keuze maken tussen verschillende le-
zingen en workshops rond het thema Lente, zowel in de klassieke als in de moderne literatuur. Voor classici
zijn twee werkwinkels interessant: 1 La Primavera in de klas (begeleiding: M. Bakker): men kan naar het schil-
derij van Botticelli vanuit een drietal invalshoeken kijken, nl. kunsthistorisch (het schilderij kan geplaatst
worden in de vroeg-Renaissance; welke stijlkenmerken zijn er te ontdekken; wat was er nieuw aan het schil-
derij in zijn tijd?), beeldend (leerlingen kunnen zich laten inspireren door het schilderij) en literair (onder-
zoeken wat Botticelli heeft gedaan met zijn literaire bronnen); 2 Een nieuwe lente, een nieuw geluid (C. Fisser):
in het eerste gedeelte licht de docente haar lesmateriaal kort toe (gedichten van Horatius, Catullus, Latijnse
lenteliedjes uit de Carmina Burana en enkele moderne Nederlandse gedichten); daarna werken de leerkrach-
ten samen om de verschillen te ontdekken tussen Latijnse lentegedichten en die uit latere tijden. Ook de le-
zing Horatius: drie lenteoden in perspectief (P.  Schrijvers)  is  heel  bruikbaar  voor  classici.  Info:
www.onderwijscentrum.vu.nl.

Griekse kring. Org.: De Werf. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 15/3, 22/3, 12/4, 19/4, 26/4 en
3/5/2005 van 10.00 tot 11.30 uur. Begeleiding: W. De Bruyne. Info: tel. 053 73 28 11; www.ccdewerf.be.

Leren lezen: van leerkrachtgestuurd naar leerlinggestuurd proces. Org.: Vliebergh-Senciecentrum i.s.m.
Kortenberg. 16/3, 23/3 en 13/4/2005 van 15.00 tot 17.30 uur. Docent: E. Van de Walle. Drie interactieve
workshops om leesstrategieën voor Latijnse en Griekse teksten te ontwikkelen. In een eerste workshop
wordt  nader  ingegaan  op  de  voorwaarden  om  tot  een  goed  leesproces  te  komen.  In  de  tweede  workshop
worden concrete oefeningen voor een gedeelde sturing van leerkracht en leerling voorgesteld en ingeoefend.
Tijdens de laatste sessie worden enkele didactische modellen voor een leerlinggestuurd proces aangeleerd.
Met deze technieken wil men vermijden dat leerlingen de tijdens de klassikale lectuur gedemonstreerde
kennis en vaardigheden niet kunnen inzetten bij de toets vertalen en/of begrijpend lezen. Info:
www.kuleuven.ac.be.

Le dispositif d’énonciation: méthode de lecture pour aider à produire un commentaire de texte. Org.: CE-
CAFOC. FUSL, Boulevard du Jardin Botanique 43, 1000 Brussel. 18/3/2005 van 9.00 tot 16.30 uur. Begelei-
ding: J.-P. Laurent. Info: www.segec.be.

http://www.erasmushouse.museum.
http://www.amarant.be.
http://www.ifc.cfwb.be.
http://www.onderwijscentrum.vu.nl.
http://www.ccdewerf.be.
http://www.kuleuven.ac.be.
http://www.segec.be.
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Romeinse aardewerkdag. Radboud Universiteit, Nijmegen (NL). 18/3/2005. Lezingen over Romeins aar-
dewerk, maar ook andere Romeinse vondstgroepen komen ruimschoots aan bod. Info: aardewerkdag@
let.ru.nl.

De passies van Poppaea, Eurydice en Don Giovanni: een cultuurhistorisch overzicht van de kunst der
emotie, de opera. Org.: Amarant. CC, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven. 11/4, 18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 23/5 en
30/5/2005 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: G. Boxstael. Info: 070 23 30 48; www.amarant.be.

Aan de voet van de Olympus: een cultuurgeschiedenis van de Macedoniërs. Org.: Amarant. CC, Dieplaan
2, 3920 Lommel. 12/4, 19/4, 26/4 en 3/5/2005 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: C. Pistolas. Programma: 1
Macedonië als neolithisch centrum; 2 De Macedoniërs; 3 Opkomst van de Macedonische dynastie; 4 Climax
en teloorgang. Info: tel. 070 23 30 48; www.amarant.be.

De dappere, de geduldige, de handige, de listige: de held van de Odyssee. Org.: Amarant. Koninklijke
Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel. 13/4, 21/4, 27/4 en 4/5/2005 van 14.00 tot
16.30 uur. Docent: K. Haemers. Info: tel. 070 23 30 48; www.amarant.be.

Het verhaal van Astarte, Isis, Gaea en Eva: de moedergodin van de Oudheid tot nu. Org.: Amarant. CC De
Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 13/4, 20/4, 27/4, 4/5, 18/5 en 25/5/2005 van 14.00 tot 16.30 uur. CC, To-
renstraat 1, 9160 Lokeren; 13/4, 20/4, 27/4, 4/5, 11/5 en 18/5/2005 van 19.30 tot 22.00 uur. Thema’s: de
vrouw in de prehistorie en in de bronstijd in Mesopotamië; de moedergodin bij de Egyptenaren; de godin in
de Egeïsche wereld; Eva als de grote moeder in het Oude Testament; de verering van Maria nu. Info: tel. 070
23 30 48; www.amarant.be.

Romeinendag België. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel.
16/4/2005. Uitwisseling van informatie over de Romeinen, vooral in onze gewesten (archeologie).

Circulus latinus Bruxellensis vos invitat ad proximam sessionem participandam. Org.: Fundatio Melissa.
Erasmushuis, Kapittelstraat 31, 1070 Anderlecht. 16/4/2005 van 15.00 tot 18.00 uur. Drie uur discussie in het
Latijn over actuele onderwerpen en rond thema’s i.v.m. Neolatijn. Info: www.erasmushouse.museum.

Gallia Belgica: de Romeinse aanwezigheid in onze gewesten. Org.: Amarant. Diependael, ’t Plein 1, 2800
Mechelen; 19/4, 26/4, 3/5, 10/5 en 14/5/2005 van 14.00 tot 16.30 uur. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent;
21/4, 28/4, 12/5, 19/5 en 21/5/2005 van 14.00 tot 16.30 uur. Programma: 1 Van de Gallische oorlogen tot de
Pax Romana; handel, wegen, vroege militaire kampen, aardewerkproductie; 2 Bloei van de Gallo-Romeinse
beschaving; godsdienst, glasproductie, metallurgie, edelsmeedkunst, voeding, aanleg van grote villacom-
plexen; 3 Begin van het verval in onze gewesten; Germaanse invallen onder Marcus Aurelius; forten, munt-
schatten, grafrituelen; 4 Komst van de Germanen en Salische Franken; veranderingen op het vlak van de ma-
teriële cultuur en nederzettingsstructuren; overgang naar de Merovingische periode; wapens en grafrituelen;
5 Bezoek aan de collecties van het Jubelparkmuseum in Brussel. Info: tel. 070 23 30 48; www.amarant.be.

Internet et l’Antiquité classique: sources documentaires pour les enseignants et les apprenants. Université
de Liège, Place du 20 Août 7, 4000 Liège. 25/4/2005. Info: www.ifc.cfwb.be.

Du chant au réenchantement du monde: le mythe d’Orphée et ses réécritures. Org.: IFC. U.C.L., Auditoire
Socrate, 1348 Louvain-la-Neuve. 12/5/2005 van 9.00 tot 16.30 uur. Begeleiding: P.-A. Deproost, A. Meurant,
B. van Wymeersch. Info: www.ifc.cfwb.be.

Lezingen en congressen

Cyprus honderd eeuwen tussen oost en west. Org.: NKV Vlaams-Brabant. Mgr. Sencie-instituut (0028),
Erasmusplein, 3000 Leuven. 16/3/2005 om 20.00 uur. Spreker: H. Hauben. Info: H. Verreth; tel. 016 22 07 40.

Oorsprongsmythen en de romanisatie van inheemse gemeenschappen in Gallië en Germania Inferior.
Org.: NKV Limburg. Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 17/3/2005 om
20.00 uur. Spreker: N. Roymans. Info: www.limburg.be/galloromeinsmuseum.

http://www.amarant.be.
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La jeune fille et la mort: croyances et rituels funéraires à Athènes au 5ième siècle. Maison des Médecins,
Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 18/3/2005 om 19.30 uur. Spreker: M. Katchadourian. Info:
www.alexandrelegrand.be.

Des offrandes pour l’éternité: les vases da la tombe Sotadès à Athènes. Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel. 20/3/2005 om 10.30 uur. Spreker: A. Tsingarida. Info: tel. 02 741 72
11; www.kmkg.be.

Het Etruskisch: een mysterie? Org.: NKV Oost-Vlaanderen. Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkun-
de, Koningstraat  18, 9000 Gent. 23/3/2005 om 20.00 uur. Spreker: K. Wylin. Info: www.flwi.ugent.be/NKV.

Patrimonium in manuscriptis conservatum. Org: Euroclassica. Internationaal Centrum van de Kroatische
Universiteiten, Don Frana Bulica 4, Dubrovnik (HR). 29/3 tot 1/4/2005. Info: www.euroclassica.org.

La taille de la vigne. Malagne la Gallo-Romaine, Malagne 1, 5580 Rochefort. 3/4/2005. Spreker: M. De-
brouwer. Info: www.malagne.be.

13ième colloque international de linguistique latine. Facultés Universitaires Saint-Louis, Broekstraat 109,
1000 Brussel. 4/4 tot 9/4/2005. Info: www.fusl.ac.be.

Alle schrijvers leiden naar Rome. Openbare Bibliotheek, Dorpsstraat 2, 3950 Bocholt. 19/4/2005 om 20.00
uur. Spreker: P. Lateur.

Romeinen langs de A 50: spectaculaire vondsten op het Menzelsch Veld te Nistelrode (NL). Org.: AVRA.
UFSIA, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 18/5/2005. Spreker: E. Heirbaut.

Tentoonstellingen

Liberchies entre Belgique et Germanie. Musée, Place de Liberchies, 6238 Liberchies. Tot 5/3/2004. Info: tel.
071 84 05 71.

Geritzt und entziffert: Schriftzeugnisse der römischen Informationsgesellschaft. Limesmuseum, Sankt Jo-
hann Strasse 5, Aalen (DE). Tot 28/3/2005. Info: tel. + 49 73 61 96 18 19; www.geritzt-entziffert.info.

Seks, drugs en rock-’n-roll in de Oudheid. Centrale Bibliotheek, Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven. Tot
31/3/2005.

Die Welt von Byzanz: Europas östliches Erbe. Archäologische Staatssammlung, Lerchenfeldstrasse 2, 80538
München (DE). Tot 3/4/2005. Info: tel. + 49 89 211 24 02; www.archaeologie-bayern.de.

Kleider machen Römer. Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg, Konstanz (DE). Tot
3/4/2005. Info: www.konstanz.alm-bw.de.

Trésor de Mâcon: un patrimoine retrouvé. Musée des Ursulines, Rue des Ursulines 5, 71000 Mâcon (FR). Tot
3/4/2005. Info: www.musees-bourgogne.org.

Le vin: nectar des dieux, génie des hommes. Musée Gallo-Romain, Rue Cléberg 17, 69005 Lyon (FR). Tot
3/4/2005. Info: tel. + 33 4 72 38 49 30.

Les Allobroges: Gaulois et Romains du Rhône aux Alpes. Musée d’Art et d’Histoire, Rue Charles Galland
2, 1206 Genève (CH). Tot 3/4/2005. Info: tel. + 41 22 418 26 00.

24 August 79 n. Chr. Pompeji: die Stunden des Untergangs. Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim (DE). Tot
17/4/2005. Info: tel. + 49 62 12 93 31 51; www.reiss-engelhorn-museen.de.
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Maternité et petite enfance dans l’Antiquité romaine. Musée Romain, Rue Maupertuis, 1260 Nyon 1 (CH).
Tot 24/4/2005. Info: tel. + 41 22 361 75 91.

Illusion d’antique. Musée-site Départemental d’Archéologie, Rue de Gommeries 2, 59570 Bavay (FR). Tot
30/4/2005. Info: tel. + 33 3 27 63 13 95.

La navigation en Méditerranée, des origines au 19ème siècle. Musée Départemental des Merveilles, Avenue
du 16 septembre 1947, 06430 Tende (FR). Tot 30/4/2005. Info: tel. + 33 4 93 04 32 50.

Rockox’ huis volgeboekt: de bibliotheek van de Antwerpse burgemeester en kunstverzamelaar Nicolaas
Rockox (1560-1640). Rockoxhuis, Keizerstraat 12, 2000 Antwerpen. Tot 15/5/2005. Toelichting: zie Prora, jg.
9 (2004), nr. 4. Info: tel. 03 201 92 71; www.rockoxhuis.be.

De villa en villae: la campagne gallo-romaine du 1er au  4ième siècle. Espace Archéologique Saint-Pierre,
Route Merveilleuse 23, 5000 Namur; Espace Gallo-Romain, Rue de Nazareth 2, 7800 Ath. Tot 29/5/2005.
Toelichting: zie Prora, jg. 9 (2004), nr. 2. Op bepaalde zondagen zijn er 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.

Testa: archeologie. Centrale Bibliotheek K.U.Leuven, Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven. Van 4/5 tot
3/6/2005.

Loquuntur saxa: religiöes da Lusitânia. Museo Nacional de Arqueologia, Praça do Império, 1400-206 Lissa-
bon (PT). Tot juni 2005. Info: www.mnarqueologia-ipmuseus.pt.

Von Anfang an: Archäologie in Nordrhein-Westfalen. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4,
50667 Köln (DE). 11/3 tot 28/8/2005. Info: www.museenkoeln.de.

Le vin: nectar des dieux, génie des hommes. Musée Gallo-Romain, Route Départementale 502, 69560 Saint-
Romain-en-Gal (FR). Tot 15/9/2005. Info: tel. + 33 4 74 53 74 01.

Le vin, nectar des dieux. Musée de Bibracte, 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray (FR). Van 15/3 tot 11/11/2005.
Info: www.bibracte.fr.

Toneel

Britannis (naar J. Racine). CC, Torenstraat 1, 9160 Lokeren; 5/3/2005 om 20.00 uur. Palais des Beaux-Arts,
Place du Manège 6, 6000 Charleroi; 25/4 tot 6/5/2005 om 20.30 uur, behalve op 29/4, 1/5, 2/5 en 5/5. CC
De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout; 19/5/2005 om 20.00 uur. Corpusfestival, Brugge; 20/5/2005
om 20.00 uur. Ensemble Leporello. Toelichting: zie Prora, jg. 9 (2004), nr. 4. Info: tel. 02 223 27 08;
www.ensembleleporello.be.

Atreus & Thyestes. Stuk, Soetezaal, Naamsestraat 96, 3000 Leuven; 8/3 en 9/3/2005 om 20.30 uur. CC De
Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout; 15/3/2005 om 20.15 uur. Kaaitheaterstudio’s, Onze-Lieve-
Vrouw van Vaakstraat 81, 1000 Brussel; 16/3 en 17/3/2005 om 20.30 uur. De Velinx, Tongeren; 24/3/2005
om 20.30 uur. De Werf, Werfstraat 108, 8000 Brugge; 26/3/2005 om 20.30 uur. Vooruit, Sint-
Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent; 29/3 en 30/3/2005 om 20.00 uur. Monty, Antwerpen; 31/3, 1/4 en
2/4/2005. Dood Paard. Toelichting: zie Prora, jg. 9 (2004), nr. 4. Info: www.doodpaard.nl.

L’avare (Molière). Maison de la Culture, Esplanade George Grard, 7500 Tournai; 15/3 en 18/3/2005 om
20.30 uur. La Rose des Vents, Scène Nationale de Villeneuve d’Ascq. Info: www.maisonculturetournai.com.

Ars amatoria: handleiding voor minnaars (Ovidius). CC Buggenhout. 25/3/2005 om 14.00 en 20.30 uur.
Barre Weldaad. Info: tel. 03 230 02 73.
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Aulularia (Plautus). Facultés Universitaires Saint-Louis, Broekstraat 107, 1000 Brussel; 13/4/2005 om 20.15
uur. Les Latini.

Caligula (A. Camus). Theater Antigone, Overleiestraat 47, 8500 Kortrijk; 1/4, 2/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 13/4,
14/4, 15/4 en 16/4/2005 om 20.15 uur. Stadsschouwburg, Sint-Niklaas; 19/4/2005. CC De Herbakker,
Eeklo; 20/4/2005. CC De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout; 21/4/2005. De Velinx, Tongeren;
23/4/2005. CC Muze, Heusden-Zolder; 26/4/2005. Bourla, Komedieplein 18, 2000 Antwerpen; 27/4/2005.
CC, Torenstraat 1, 9160 Lokeren; 30/4/2005. CC De Bogaard, Sint-Truiden; 2/5/2005. KVS/Bottelarij, Brus-
sel; 3/5/2005. CC De Woeker, Oudenaarde; 4/5/2005. Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent; 10/5
en 11/5/2005. Stadsschouwburg, Mechelen; 12/5/2005 om 20.15 uur. Ter Vesten, Beveren; 13/5/2005. Gild-
hof, Tielt; 14/5/2005. CC De Kaekelaar, Schoten; 19/5/2005. KVS/Bottelarij, Brussel; 27/5/2005. Regie: R.
Ruëll. De Franse auteur Albert Camus baseerde zijn eerste theatertekst op een van zijn filosofische basisge-
dachten, de absurditeit van het bestaan. Na het overlijden van zijn zuster Drusilla wordt de Romeinse keizer
Caligula heen en weer geslingerd tussen onverzoenbare idealen: het heimwee naar een verloren liefde en het
nieuw rationeel en onverbiddelijk inzicht dat het leven zinloos is. Dit inzicht wordt een levenshouding; Ca-
ligula gooit het leven volgens regels en moraal volledig overboord. De jonge keizer verandert van een popu-
laire heerser in een meedogenloze tiran. Hij moordt, verkracht, martelt, vernedert, besteelt en terroriseert
zijn entourage. Hij vernietigt iedereen die van hem houdt. Hij wil dezelfde macht als de goden, hij wil de
maan. Radeloos is hij op zoek naar rust, naar een manier om de storm in zijn hoofd te bedaren. En niemand
kan  hem  tegen  zichzelf  beschermen,  want  hij  heeft  de  absolute  macht.  Waar  ligt  de  grens  tussen  absolute
macht  en individuele vrijheid? En wie bepaalt die grens? Wat legitimeert Caligula’s waanzinnig en gruwe-
lijk gedrag? Info: tel. 056 24 08 87; www.antigone.be.

Andromak (naar J. Racine). Het Toneelhuis. Antwerpen. 8/4 en 9/4/2005. Andromak speelt tegen de ach-
tergrond van de Trojaanse oorlog. De Trojaanse Andromak wordt samen met haar zoontje Astyanax  gevan-
gen gehouden door de Griekse koning Pyrrhus, die verliefd is op haar. Peter en Luk Perceval bewerkten de
tragedie van Jean Racine tot een stuk waarin liefde en ontrouw, twijfel en wraak centraal staan. Info:
www.toneelhuis.be.

Berenice (J. Racine). Stan. Stuk, Naamsestraat 96, 3000 Leuven; 26/4, 27/4, 28/4 en 29/4/2005. Nieuwpoort-
theater, Nieuwpoort 31-35, 9000 Gent; 12/5, 13/5 en 14/5/2005 om 20.30 uur. Info: www.stan.be.

Orfee (J. Buytaert). Fort IV, 2640 Mortsel. 12/5, 13/5, 17/5, 19/5, 24/5, 26/5, 27/5, 2/6 en 3/6/2005 om
14.00 uur; 19/5, 20/5, 21/5, 27/5, 28/5, 3/6 en 12/6/2005 om 20.15 uur. Theater Froe Froe. Publiek: +10. Een
eigengereid en energiek visueel spektakel. Een bewerking van een van de mooiste Griekse mythen, de sage
van Orpheus en Eurydice, Hades en Persephone, waarin karaokezangers van het geleende levenslied het
opnemen tegen de machinerieën van een gedreven Thanatos. Info: www.froefroe.be.

Muziek en ballet

Die Geschöpfe des Prometheus (L. van Beethoven). Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge; 8/3/2005 om
20.00 uur. Philharmonia Orchestra. Daarnaast staan nog op het programma: Vioolconcerto in E (F. Mendels-
sohn) en Symfonie nr. 4 in G (G. Mahler). Info: www.concertgebouw.be.

Dido. Muziektheater Transparant. CC Leuven, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven; 9/3/2005 om 20.00 uur.
Doelgroep: +10. Toelichting: zie Prora, jg. 9 (2004), nr. 4. Info: www.transparant.be.

Bacchus et Ariane (A. Roussel). Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel; 11/3/2005
om 20.00 uur; 13/3/2005 om 15.00 uur. CC De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout; 14/3/2005 om
20.15 uur. Nationaal Orkest van België. Daarnaast worden enkele aria’s van W.A. Mozart uitgevoerd. Info:
tel. 02 552 04 60; www.nob-onb.be.

Medea Ouverture (T. Hosokawa). De Singel, Blauwe Zaal, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen. 19/4/2005 om
20.00 uur. Ictus. Daarnaast staat nog ander werk van Toshio Hosokawa op het programma. Info:
www.ictus.be.

http://www.antigone.be.
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Hildegard von Bingen. Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel. 27/4/2005 om 20.30 uur. Het Franse
kamerensemble Alla Francesca brengt samen met het a capella vrouwenkoor Discantus werk van Hildegard
von Bingen, Guillaume Dufay, Adam de la Halle, Guillaume de Machaut e.a. Info: www.kaaitheater.be.

Bacchus et Ariane (A. Roussel). Koningin Elisabethzaal, Koningin Astridplein 26, 2018 Antwerpen.
6/5/2005 om 20.00 uur. De Filharmonie. Daarnaast staan op het programma: Pelléas et Mélisande van Gabriël
Fauré, Tout un monde lointain van Henri Dutilleux en La mer van Claude Debussy. Info: tel. 03 213 54 20;
www.defilharmonie.be.

Pénelope. Eden, Boulevard Jacques Bertrand 3, 6000 Charleroi. 18/5/2005 om 18.00 uur. Choreografisch
spektakel van Félicette Chazerand voor kinderen vanaf 5 jaar. Info: www.charleroi-culture.be.

Gli amori d’Apollo e di Dafne (F. Cavalli & G.F. Busenello). Concertgebouw, Brugge; 31/5 en 1/6/2005
om 20.00 uur. Kunstenfestivaldesarts, Brussel; 21/5 tot 25/5/2005 om 20.30 uur. Muziektheater Transparant.
Francesco Cavalli schreef deze opera in 1640. Het is een pastorale fabel, gebaseerd op de Metamorphoses van
Ovidius. Rondom Apollo en Daphne figureren Aurora, Tithonus, Cephalus, Procris, Philena, Pan en Syrinx.
Het is Pan, de god die men kan vereenzelvigen met de liefdeslust, die Apollo aan het slot adviseert om enke-
le lauriertakken van Daphne, die veranderd is in een laurier, af te breken en te gebruiken als een kroon om
zijn liefde te vieren. Busenello schreef een modern libretto, waarin hij al gebruik maakt van de parallelle
montagetechniek, met simultane acties en veel onderbrekingen. Er is nauwelijks eenheid van tijd en plaats,
alle nadruk ligt op de actie en de ontwikkeling. Regisseur Beatriz Catani legt daarom de nadruk op de vluch-
tigheid van de tijd en op de menselijke kwetsbaarheid. Info: tel. 03 225 17 02; www.transparant.be.

Bacchus et Ariane (A. Roussel). Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. 21/5/2005
om 20.00 uur. Orchestre Philharmonique de Liège. Daarnaast staan op het programma: La Péri (Paul Dukas),
Concerto pour flûte et orchestre (Jacques Ibert) en Viviane (Ernest Chausson). Info: www.bozar.be.

Carmina Burana (C. Orff). CC De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout; 3/6/2005 om 20.15 uur. Con-
certgebouw Brugge; 4/6 en 5/6/2005 om 20.00 uur. Symfonieorkest van Vlaanderen, de Kempische Oratori-
umvereniging, het Geels Vocaal Ensemble, het Iepers Kamerkoor, het Roeselaars Kamerkoor, Laidos en kin-
derkoor Rondinella. Info: www.symfonieorkest.be.

Reizen

Umbrië. Org.: Amarant. Van 2/4 tot 9/4/2005. Leiding: S. Dralans. De hoofdplaats Perugia is bekend voor
haar rijke geschiedenis, haar prachtige musea en betoverende gebouwen. In kleinere steden als Gubbio, Spel-
lo, Orvieto, Assisi, Spoleto en Todi zijn de sporen van Etruskische en Romeinse beschavingen talrijk. Info:
tel. 09 269 17 40; www.amarant.be.

Napels. Org.: Amarant. Op deze reis worden de sites bezocht die verwoest werden door de uitbarsting van
de Vesuvius op 24 augustus 79 n.C.: de steden Pompeï en Herculaneum met de beroemde Villa dei Papiri,
Stabiae,  Boscoreale  en Oplontis.  Ook het  archeologisch museum van Napels  staat  op het  programma.  Info:
tel. 09 269 17 40; www.amarant.be.

Filosoferen in de villa van keizer Hadrianus. Org.: Rubico. 29/5 tot 4/6/2005 of  6/5 tot 12/6/2005. Info:
www.rubico.nu.

Ateliers

Sin-dex. Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 30/3, 31/3 en 1/4/2005. Ate-
lier over het Romeinse leger voor verschillende leeftijden. Info: www.limburg.be/galloromeinsmuseum.

Alle wegen leiden naar Rome. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel.
5/4 tot 8/4/2005 van 9.30 tot 16.30 uur. Vier dagen om een wereldrijk te verkennen: bezoek aan de Romein-
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se stad Apamea in Syrië, bezichtiging van de Romeinse portretten in Egypte, verkenning van een villa uit
onze streken. Maar steeds komt men terug in het Rome van de keizers. Daar komt men te weten hoe de Ro-
meinen zich kleedden, wat ze aten, hoe ze woonden, werkten, hun vrije tijd doorbrachten en zelfs hoe ze be-
graven werden. Een kunstenaar helpt om een Romeins mozaïek te leggen. Het geheel wordt afgesloten met
een Romeins feest. Info: tel. 02 741 72 14; www.kmkg.be.

http://www.kmkg.be.





