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REDACTIONEEL

Beste collega’s

Op 12 maart 2005 vond de algemene vergadering van de V.L.O.T. plaats. Het was een belangrijke algemene
vergadering, aangezien het mandaat van de raad van bestuur afliep. Een nieuwe raad van bestuur moest
verkozen worden voor een mandaat van drie jaar. We nemen met tegenzin afscheid van André Vancutsem,
die zijn kandidatuur helaas niet kon hernieuwen. André neemt al jaren een heel gewaardeerd onderdeel van
dit tijdschrift Prora voor  zijn  rekening:  de klassieke agenda.  We willen hem dan ook bedanken,  niet  alleen
voor zijn bijdragen uit het verleden, maar ook voor het feit dat hij toegestemd heeft dit deel van het tijd-
schrift te blijven verzorgen. Maar dat is zeker niet alles. Hij is jaren een steun en toeverlaat geweest, zacht-
moedig in discussies en heel begaan met de klassieke talen. Wij zullen hem daarvoor op het gepaste moment
letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes zetten.

Het kiezen van een nieuwe raad van bestuur was niet direct een moeilijke zaak: er waren evenveel kandida-
turen als er bestuurders nodig waren. Alle kandidaten werden dus verkozen. We verwelkomen twee nieuwe
leden in de raad van bestuur: Esther Scharpé en Lieve Van Gerwen. De oudgedienden Joeri Facq, Dirk Pan-
huis, Robert Scheirs, Kathleen Schepens, Robert Vermeersch en ikzelf blijven nog drie jaar op post. Een
mooie pariteit: vier vrouwen en vier mannen. Ook de verschillende netten blijven vertegenwoordigd in de
raad van bestuur: vijf leerkrachten uit het officieel en drie uit het vrij  onderwijs. Deze kaap werd dus weer
eens genomen.

We willen echter van deze gelegenheid nogmaals gebruikmaken om onze leden op te roepen nu al te over-
wegen of zij in de toekomst tijd kunnen vrijmaken om deel te nemen aan het bestuur van onze vereniging.
De oudgedienden zijn immers al minstens aan hun tweede mandaat toe. Het is niet gezond voor een vereni-
ging dat dezelfde mensen lange tijd aan het roer staan. Denk aan het wijze besluit van de Romeinen, zo lang
geleden, dat consuls slechts een zeer beperkte tijd de macht zouden uitoefenen én de beperkingen die er op-
gelegd werden voor herhaling van hun mandaat. De vereniging moet blijven bestaan en is daarvoor afhan-
kelijk van de mensen die daar vrijwillig en zonder vergoeding tijd voor willen vrijmaken. De leden van de
raad van bestuur, die in het verleden al veel werk verzet hebben en dat nog eens drie jaar zullen doen, on-
danks alle problemen die dat meebrengt, worden hierbij dan ook hartelijk bedankt.

Binnen de raad van bestuur werden de functies als volgt verdeeld:
– Chris Van Woensel, voorzitter;
– Dirk Panhuis en Esther Scharpé, ondervoorzitters;
– Kathleen Schepens, secretaris;
– Robert Scheirs, penningmeester en ledenadministratie;
– Joeri Facq, hoofdredacteur Prora en ledenadministratie;
– Lieve Van Gerwen en Robert Vermeersch, bestuurders.

Het huidige schooljaar loopt ten einde op het moment dat Prora in uw brievenbus valt.  De examens zijn al
opgesteld en na de correctie- en vergadermarathon staat er u een welverdiende vakantie te wachten. De
V.L.O.T. denkt ook al aan het volgende schooljaar en dus werd tijdens de eerste bestuursvergadering van de
nieuwe raad een planning opgesteld voor volgend schooljaar.

Misschien hebt u tijdens de vakantie een moment om het voorbije schooljaar te overlopen en te evalueren. Er
zullen zaken zijn waarover u tevreden bent en waaruit u voldoening hebt gehaald. Maar misschien zitten er
ook gebeurtenissen en klassituaties tussen waarmee u minder tevreden bent en waarvan u denkt: ‘Dat had
beter kunnen gaan’ of ‘Daar heb ik toch niet bereikt wat ik wou’. Misschien hebt u dan behoefte aan aanvul-
lende vakliteratuur, gaat u lezen en zoeken om als classicus te groeien. Maar wij zijn niet alleen klassiek filo-
logen: wij zijn ook leerkrachten en daar zijn we fier op! Want ook in onze rol van leerkracht hebben en ver-
werven wij heel wat competenties.
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De overheid probeert de competenties die eigen zijn aan een goede leerkracht, in kaart te brengen. Dat is een
hele klus waarmee heel wat (maatschappelijke) discussie gepaard gaat. Want als de overheid dit in kaart
brengt, dan zal dat consequenties hebben voor de manier waarop toekomstige leerkrachten opgeleid wor-
den.  Als  u graag wilt  weten wat  hier  de stand van zaken is,  dan kunt  u die  vinden op de website  van de
Dienst voor Onderwijsontwikkeling: onderwijs.vlaanderen.be/dvo. Daar vindt u onder het lemma ‘Leraren-
opleiding’ een brief van minister Vandenbroucke met een stand van zaken. Indien u in de brief de link ‘geac-
tualiseerde leidraad’ aanklikt, vindt u daar de basiscompetenties van de leerkrachten.

Omwille van een van de artikelen die u in dit nummer vindt (Actieonderzoek: de theorie van Vygotsky toegepast
op het vertalen van Latijnse en Griekse teksten, blz. 20-26), citeer ik een aantal vaardigheden die daar vermeld
staan en die heel belangrijk zijn voor leerkrachten. Wij zijn namelijk niet (alleen) uitvoerders van wat ande-
ren, zij het wetenschappelijke onderzoekers of overheid, uitvinden. Wij zijn autonome, zelfstandig hande-
lende, hoog opgeleide, bekwame mensen. Al die capaciteiten zetten we in als we lesgeven. Daarom is het
prettig om te zien dat ook dit in de basiscompetenties erkend wordt. Men spreekt in de tekst over de leer-
kracht als innovator, de leerkracht als onderzoeker, en somt in verband daarmee o.a. de volgende vaardig-
heden en ondersteunende kennis op:
– Kennisnemen van toegankelijke resultaten van onderwijsonderzoek relevant voor de eigen praktijk. De

ondersteunende kennis omvat relevante en toegankelijke informatiebronnen van onderwijsonderzoek.
– Het eigen functioneren bevragen en bijsturen. De ondersteunende kennis omvat vormen van reflectie op

het eigen onderwijsgedrag en de kenmerken van een eenvoudig praktijkgericht onderzoek.

Vele leerkrachten doen dit waarschijnlijk al. Je worstelt met een bepaald probleem in verband met een leer-
ling of klas. Wat doe je dan? Je gaat op zoek naar informatie bij  collega’s en/of literatuur daarover en pro-
beert op basis daarvan het probleem op te lossen. In bepaalde lerarenopleidingen is deze ‘vaardigheid’ struc-
tureel ingebouwd. Op basis van de handleiding Reflecterend en onderzoekend handelen in het onderwijspracticum
van prof. dr. L. Van Looy en drs. M. Vrijsen leren toekomstige leerkrachten tijdens hun stage een eigen on-
derzoek opzetten om op een systematische manier hun onderwijshandelen bij te sturen. Het resultaat van
zo’n onderzoek kunt u in dit nummer van Prora lezen (blz. 20-26) en is u warm aanbevolen.

Het voordeel van zo’n eigen onderzoek(je) is dat het zeer sterk verbonden is met de eigen onderwijspraktijk.
Verder heeft men de mogelijkheid en de middelen om zelf problemen op te lossen. En zelfs wanneer het
probleem op deze manier niet opgelost geraakt, zal men er toch inzichten, persoonlijke én professionele
groei aan overhouden.

Tot slot zou ik, in het kader van het voorgaande, nog graag willen wijzen op een evenement dat georgani-
seerd werd aan de Universiteit Gent. Op 31 mei en 1 juni 2005 werden daar immers de Onderwijsresearch-
dagen (ORD 2005) georganiseerd, waar Vlaamse en Nederlandse onderzoekers hun onderzoek presenteer-
den. Geen van deze onderzoeken gaat specifiek over Latijn of Grieks, maar zoals ik al stelde: wij zijn niet al-
leen klassiek filologen, maar ook leerkrachten. Uit het onderwijskundig onderzoek dat in Gent gepresen-
teerd werd, kunt u misschien inspiratie halen om onze oude talen op een betere of efficiëntere manier te on-
derwijzen. Een van de posters die op deze dagen werd gepresenteerd, handelt trouwens over onderzoeks-
competentie (zie artikelen in vorige nummers van Prora)  en  de  voorbeelden  die  daarvoor  zijn  uitgewerkt,
o.a. voor Latijn en Grieks. Meer informatie kunt u vinden op de website www.ord2005.be.

Rest mij alleen de aangename taak u in naam van de hele raad van bestuur van de V.L.O.T. een uiterst aan-
gename vakantie toe te wensen.

Chris Van Woensel
Voorzitter

http://www.ord2005.be.
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DIDACTIEK

De Oudheid in strips: didactische mogelijkheden en problemen1

Herbert Verreth

Sinds het verschijnen van de eerste strip The yellow kid in 1895 zijn er wereldwijd waarschijnlijk reeds enkele
honderdduizenden strips getekend en gepubliceerd. Voor het Nederlandse taalgebied telde de cd-rom The
collector’s file in 2001 al niet minder dan 77 562 titels en ondertussen is de toevloed van nieuwe albums niet te
stuiten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Oudheid binnen dit enorme aanbod ruimschoots aanwezig
blijkt. Ik heb elders mijn best gedaan om zoveel mogelijk Nederlandstalige strips over de Oudheid, van de
prehistorie tot de 5de eeuw n.C., bij elkaar te brengen in een overzichtelijke lijst van 1 661 titels.2 Ik vermoed
dat er op het gebied van de albums niet al te veel hiaten zullen zijn, maar voor de vele kortverhalen en gags
die zijn afgedrukt in allerhande striptijdschriften, maar nooit zijn opgenomen in een album, is mijn lijst zeker
niet exhaustief. Ik heb ook anderstalige strips opgenomen voor zover ik die onderweg ben tegengekomen,
maar hierbij is geen enkele volledigheid nagestreefd. Op basis van de titels in mijn lijst alleen is het soms niet
eenvoudig om de juiste inhoud te raden, maar wie op zoek is naar strips rond een bepaald thema, mag mij
steeds mailen en ik exporteer dan de stripografie rond het gevraagde onderwerp met één spreekwoordelijke
druk op de knop.

Strips met een didactisch karakter

Ik zou graag enkele grote categorieën van strips willen onderscheiden. Bij de meeste strips zijn het verhaal
en het merendeel van de hoofdpersonages verzonnen door de scenarist, maar een aantal strips hebben ook
een hoog didactisch karakter. Een bekend voorbeeld van deze laatste groep is de reeks Oom Wim/Oncle Paul,
die van 1951 tot 1982 in meer dan duizend episoden van elk vier tot zes platen in het tijdschrift Robbedoes/
Spirou is opgenomen. Een honderdtal van deze verhaaltjes gaan over de Oudheid en behandelen onderwer-
pen als de stichting van Rome, de kolos van Rhodos of christenen die voor de leeuwen worden gesmeten.
Het tijdschrift Kuifje/Tintin,  de  grote  concurrent  van Robbedoes, kon hierbij natuurlijk niet achterblijven, en
ook hier vinden we een honderdtal gelijkaardige verhaaltjes over de Oudheid; in Kuifje werden ze evenwel
niet onder één noemer gepubliceerd, zodat ze in Franstalige studies vaak gemakshalve Histoires complètes di-
dactiques genoemd worden. Ik krijg overigens de indruk dat dergelijke didactische kortverhalen in de begin-
jaren van de Europese strip zeker ook de bedoeling hadden om ouders te overtuigen dat strips niet des dui-
vels waren en dat ze hun kinderen niet van ‘het goede boek’ zouden afhouden, maar integendeel binnen de
opvoeding een waardevolle aanvulling konden bieden. In de loop van de jaren ’70 werden strips uiteindelijk
een ingeburgerd medium en het aantal didactische strips lijkt van dan af ook drastisch te minderen.

Ik veronderstel dat een gelijkaardige ‘educatieve’ redenering eveneens kan hebben meegespeeld bij langlo-
pende stripreeksen als Heroïca-bibliotheek en Illustrated classics – ook vooral uit de jaren ’50 tot ’70 – die gespe-
cialiseerd waren in verstrippingen van beroemde romans als Ben Hur, Quo vadis? of De laatste dagen van Pom-
peï.  De bruikbaarheid van zo’n strip in de klas wordt in dit geval mee bepaald door de waarde van de oor-
spronkelijke roman. Ook heel wat films over de Oudheid hebben een verstripping gekend, niet alleen teken-
films zoals Hercules van Disney (1997), maar ook ‘gewone’ bioscoopfilms of televisiereeksen. Meestal is het
de bedoeling van dit soort strips om een commercieel graantje mee te pikken van het succes van de film of

1 Dit artikel is een weerslag van mijn lezing gehouden op de nascholing ‘Beeldig Latijn: het gebruik van
stripverhalen in de lessen klassieke talen’, georganiseerd door de V.L.O.T. op 16/2/2005 in Gent.

2 De syllabus ‘De Oudheid in strips’ kan gratis gedownload worden op de website van de aggregatie Klas-
sieke Studies van de K.U.Leuven (millennium.arts.kuleuven.ac.be/ALO/klassieke/film.htm). Om te
printen dient men de pagina te verkleinen tot 90 %. Alle op- en aanmerkingen mogen gestuurd worden
naar herbert.verreth@arts.kuleuven.ac.be.

mailto:herbert.verreth@arts.kuleuven.ac.be


4

reeks en is de artistieke meerwaarde vaak beperkt. Ik zou dan ook aanraden om in de klas eerder met de film
op zich te werken dan met zijn eventuele verstripping.

Het grote probleem van vele didactische strips en romanverstrippingen is evenwel dat ze veelal ouderwets
ogen (ze zijn soms al vijftig jaar oud), dat ze niet altijd speciaal goed getekend zijn (het gaat vaak om serie-
werk) en dat ze zelden echt boeiend zijn om te lezen, terwijl de historische correctheid van de verhalen niet
altijd gegarandeerd is. Sommige striptekenaars doen natuurlijk wel hun best. De didactische reeks Kroniek
van de nacht der tijden/Chronique de la nuit des temps (1987-1994) van André Houot bv., gesitueerd in verschil-
lende periodes van de prehistorie, is een mooie combinatie van verantwoorde archeologie en best boeiende
verhalen.

Een subcategorie van de didactische strips ten slotte zijn historische platenboeken zoals De reizen van Alex
(Orion)/Les voyages d’Alex (d’Orion) (sinds 1990), die geen verhaal vertellen, maar die om commerciële rede-
nen zijn ‘opgehangen’ aan een bekende stripfiguur die dan veelal ergens in een hoekje van de tekening ge-
toond wordt. De reconstructietekeningen zijn vaak schitterend en de foto’s zijn meestal deftig, maar voor de
begeleidende teksten die geschreven zijn door enthousiaste leken, dient men de nodige kritische zin op te
brengen.

Strips voor kinderen en strips voor volwassenen

Een tweede belangrijke opsplitsing heeft te maken met de leeftijd van het doelpubliek. Er zijn strips voor de
allerkleinsten, strips voor kinderen van pakweg 8 tot 13 jaar, en strips voor jongeren en volwassenen. Voor
de groep van de allerkleinsten, die nog niet zelfstandig kunnen lezen, kan ik bv. het album Pol op de pirami-
den/Rasmus Klump i Pyramiderne (1956) in de reeks Pol, Pel en Pingo/Rasmus Klump vermelden. Vanaf de la-
gere school leest bijna ieder kind wel eens Suske en Wiske, Jommeke of Kiekeboe, en reeksen over de Oudheid
als Papyrus (sinds 1974) en Ambiorix (2000-2001) richten zich veelal op deze jongere lezer. Op de leeftijd van
13-14 jaar haken vele kinderen evenwel af en worden ze minder geïnteresseerd in strips: dat is enerzijds te
wijten aan een ander levenspatroon (uitgaan, sport, studeren), maar anderzijds ook aan de aard van de strips
voor volwassenen. De 14-jarige begint de vertrouwde strips te kinderachtig te vinden, maar de ‘stijl’ van de
‘andere’ strips – soms met opmerkelijke grafische en narratologische experimenten – veronderstelt een ande-
re manier van lezen, waar hij niet altijd klaar voor is. Strips verdwijnen uit de aandachtssfeer, en het duurt
vaak jaren vooraleer men weer een strip vastpakt.

Men moet er zich als leerkracht dus goed bewust van zijn dat sommige strips nog wel kunnen in de eerste
graad,  maar  niet  in  de  hogere  jaren,  en  anderzijds  dat  leerlingen  uit  de  hogere  jaren  niet  per  se  geïnteres-
seerd zijn in het medium strip op zich, maar dat de strip zelf een serieuze meerwaarde moet hebben om hen
te kunnen boeien.

In dit opzicht wil ik er ook op wijzen dat strips kunnen ‘verjaren’. Personen van boven de veertig zullen bv.
met enthousiasme terugdenken aan een strip als Alex/Alix, waarvan het eerste deel in 1948-1949 in Kuifje/
Tintin gepubliceerd werd; vanaf 1988 werd de reeks echter slechts sporadisch voortgezet, zodat het meren-
deel van de jongere generaties de strip absoluut niet kent en vaak zelfs afkerig staat van de eerder statische
plaatjes met veel te veel tekst bij.

Strips gesitueerd in de Oudheid en strips over de Oudheid

Een derde en laatste opsplitsing heeft te maken met het kader van het stripverhaal. Vele strips zijn gesitu-
eerd in de Oudheid op zich, waarbij de held al dan niet in het kielzog van historische figuren allerlei avontu-
ren beleeft. Een voor de hand liggende benadering in de klas heeft bij deze groep van strips bv. betrekking
op het reconstrueren van het achterliggende historische en geografische kader of op het opsporen van ana-
chronismen. Men mag echter niet uit het oog verliezen dat het voor de meeste strips de hoofdbedoeling is
om te ontspannen of te boeien, niet om een historisch platenboek te bieden. Zeker humoristische reeksen zo-
als het prehistorische Silex files (2002-2004) of het bekende Asterix/Astérix (sinds 1959) putten het merendeel
van hun gags uit het overhevelen van allerlei hedendaagse toestanden naar een setting in een ver verleden,
waarbij de kwestie van historiciteit van ondergeschikt belang is.
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Daarnaast zijn er heel wat strips waarbij de held in het heden op zoek gaat naar schatten uit de Oudheid of
waarin een mummie in onze tijd tot leven komt. Deze groep van strips leent zich misschien tot een meer ‘ar-
cheologische’ benadering in de klas, waarbij de leerling leert om te gaan met de voorwerpen en gebouwen
die uit de Oudheid tot ons zijn gekomen. Deze groep van strips heb ik in mijn stripoverzicht steeds in een
apart lijstje ondergebracht.

Een leuke tussencategorie, jammer genoeg wetenschappelijk niet verantwoord, zijn strips waarin de held
met een tijdmachine of op een andere manier van het ene tijdperk in het andere geraakt. Opmerkelijk hierbij
is dat taal nooit een probleem blijkt te zijn voor rondtrekkende striphelden en dat bv. het dagbladverschijn-
sel Nero en keizer Nero in De rode keizer (1953) allebei hetzelfde Vlaams praten. In sommige strips krijgt de
held dankzij een of andere futuristische techniek wel eens een versneld taalbad, en wanneer Jommeke door
Italië trekt, praat hij Italiaans door achter elk Vlaams substantief een -o te plaatsen, maar over het algemeen
heeft men er in de strip voor gekozen om dit taalprobleem te negeren.

Enkele interessante stripreeksen

De strip Timoer/Timour van Sirius (1953-1994) beschrijft in 32 albums de hele menselijke geschiedenis, waar-
bij de eerste 8 nummers de periode bestrijken van de prehistorie tot Attila de Hun. De reeks heeft een didac-
tisch uitgangspunt, maar brengt een eigen verhaal rond de familie Timoer in de marge van belangrijke histo-
rische gebeurtenissen. Zoals de verhalen van Oom Wim komt de reeks nu evenwel vrij ouderwets over.

Voor de prehistorie wil ik vooral wijzen op de populaire reeksen Toenga/Tounga (1961-1995) en Rahan (1969-
1993), waarbij de stoere helden steeds in allerlei avonturen belanden. Jammer genoeg kunnen de meeste
‘prehistorische’ strips het niet laten om mensen te confronteren met een tyrannosaurus rex of met andere
creaturen van vele miljoenen jaren eerder, terwijl ontmoetingen met buitenaardse beschavingen ook een
courante optie zijn geworden in het scenario.

Er zijn wel heel wat verstrippingen van of geïnspireerd door het Oude Testament (bv. De zuilen van Salomo/
Les colonnes de Salomon, 1-2, 1991-1995), maar het Nabije Oosten zelf komt slechts eerder uitzonderlijk aan
bod. De held Gilgamesh wordt af en toe bovengehaald (bv. Gilgamesh, 1996), en De eeuwige reis/L’éternel voy-
age van Jeronaton (1985-1986) heeft wel episoden over Çatalhöyük en Ur, maar daar blijft het min of meer bij.
Egypte is duidelijk veel populairder in de strip. De bekendste reeks is ongetwijfeld Papyrus, die sinds 1974
een hele evolutie heeft doorgemaakt. De reeks is begonnen als een magische strip met veel fantasy-
elementen waarin het Egyptische kader eerder bijkomstig was, maar Lucien De Gieter heeft ondertussen het
Egyptevirus te pakken gekregen en zijn platen zijn nu pareltjes van archeologische en iconografische accura-
tesse, hoewel de verhalen vooral op kinderen gericht blijven. Papyrus was zo succesrijk dat het ook tot een
tekenfilmreeks is uitgewerkt.

Binnen de 772 strips over de klassieke periode zijn er verrassend genoeg slechts 192 titels gewijd aan de
Griekse wereld, een trend die men ook kan opmerken voor de films over de klassieke Oudheid en die ik niet
zomaar kan verklaren. Vooral albums over het historische Griekenland zijn eerder zeldzaam, en de meeste
van deze strips zijn dan ook nog niet eens vertaald naar het Nederlands. Ik kan bv. de 3 albums van de reeks
Orion van Jacques Martin (1990-1998) vermelden, gesitueerd in de tweede helft van de 5de eeuw v.C., en ook
over een beroemdheid als Alexander de Grote zijn wel enkele strips gemaakt (bv. Le triérarque, 1-2, 1985-
1992). De meeste ‘Griekse’ verhalen evenwel halen hun inspiratie uit de mythologie. De figuur van Hercules
is relatief populair (bv. Goofy als Hercules, 1984), terwijl de avonturen van de jonge centauren Aurora en
Ulysses (Aurora & Ulysses/Aurore et Ulysse, les centaures, 1977-1989) vooral bij jongere lezers in de smaak zul-
len vallen. Zeer beroemd in Nederland waren De Argonautjes (ca. 1969-1980) van o.a. Dick Matena; het ver-
haal is geïnspireerd op de groep helden die zich rond Jason had verzameld, en hetzelfde thema komt vanuit
een vrouwelijk perspectief aan bod in de reeks Atalante van Crisse (sinds 2000). Er bestaan ook enkele inte-
ressante verstrippingen van de Ilias en de Odyssea, waaronder de frisse bewerking van Georges Pichard
(Odysseus/Ulysse, 1968-1974). Atlantis en de Amazonen zijn wel thema’s uit de Griekse literatuur die vrij
populair zijn in stripvorm, maar in de meeste verhalen zijn de verwijzingen naar de Oudheid eerder beperkt
en hebben tekenaar en scenarist vooral hun eigen fantasie de vrije loop gelaten.

Met 580 strips is de Romeinse wereld ongetwijfeld het best vertegenwoordigd in mijn lijst. Voor de Konings-
tijd, de vroege Republiek en de Punische Oorlogen ken ik wel een aantal kortverhalen of losse albums, maar
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de eerste belangrijke stripreeks is pas gesitueerd op het einde van de 2de eeuw v.C., nl. Jugurtha (1967-1995).
De eerste twee albums van de hand van Hermann volgen nauwgezet het relaas van Sallustius’ Bellum
Iugurthinum,  maar  in  de volgende 14 albums van de hand van Franz geraakt  Jugurtha verzeild in  Azië  en
Afrika en zijn de banden met de Oudheid soms ver te zoeken.

Drie bekende reeksen zijn gesitueerd ten tijde van Gaius Julius Caesar, nl. het reeds vermelde Alex,  de  on-
vermijdelijke Asterix en de meer recente reeks Vae victis!. De reeks Alex/Alix van Jacques Martin en mede-
werkers telt ondertussen 23 albums, van 1948 tot 2003, met als ‘spin-offs’ twee platenboeken De dooltocht van
Alex/L’odyssée d’Alix (1987-1999) en 16 albums De reizen van Alex/Les voyages d’Alix (1991-2004), die geleide-
lijk aan ook allemaal in het Nederlands vertaald worden. Los van het feit dat de reeks op zich in vele opzich-
ten ouderwets  overkomt,  is  er  wat  mij  betreft  vanaf  het  begin van de jaren ’80  ook een serieus verlies  aan
kwaliteit. De eerste 15 albums bevatten nog best spannende verhalen, maar vanaf De toren van Babel/La tour
de Babel (1981) verworden de strips meer en meer tot platenalbums met zeer gedetailleerde en archeologisch
verantwoorde reconstructietekeningen, maar met waardeloze scenario’s.1

Asterix/Astérix, begonnen in 1959, telt ondertussen al 31 albums, plus een heel aantal kortverhalen, reclame-
uitgaven en ‘spin-offs’; zes tekenfilms (met een zevende in de maak) en twee films met ‘life-actors’ zijn on-
dertussen al op de stripreeks gebaseerd. Met de dood van scenarist René Goscinny ging tekenaar Albert
Uderzo solo door, maar we merken ook hier vanaf album 25, De diepe kloof/Le grand fossé (1980), een serieuze
kwaliteitsdaling, terwijl het fenomeen Asterix ondertussen commercieel ook tot de laatste druppel wordt
uitgeperst.2

De 14 albums van Vae victis! (1991-2004) van Jean-Yves Mitton en Simon Rocca zijn ten onrechte minder be-
kend bij classici. De auteurs hebben een eigen verhaal verzonnen rond de figuur van de Britse Amber of
Boadicae, maar het kaderverhaal volgt zeer nauwgezet de gebeurtenissen van 59 tot 52 v.C. zoals we die
vooral uit Caesars De bello Gallico kennen. Mijn collega Bert Gevaert heeft me een zeer mooie PowerPoint-
presentatie getoond waarin hij de belangrijkste historische gebeurtenissen in deze periode navertelt aan de
hand van een collage van platen en afbeeldingen uit de reeks. Sommige lezers zullen misschien aanvankelijk
afgeschrikt worden door de vrij drukke tekeningen, maar de verhalen zijn echt meeslepend opgebouwd en
de psychologie van de figuren is overtuigend neergezet, terwijl een vergelijking met de Latijnse tekst tot in-
teressante besluiten kan leiden. Er is wel discussie mogelijk of het feit dat de vrouwelijke hoofdrolspeler de
helft van de tijd nogal schaars gekleed rondloopt, een positief dan wel een negatief punt is in de beoordeling
van de strip.

Vele tientallen strips zijn gebaseerd op de boeken van het Nieuwe Testament en zijn gewijd aan de figuren
van Jezus,  Maria  of  de apostelen.  De schitterende reeks Zwarte olijven/Les olives noires van Emmanuel  Gui-
bert en Joann Sfar (sinds 2001) is gesitueerd in de marge van dit gebeuren. We volgen er de omzwervingen
van een kleine jongen die rond 30 n.C. in Jeruzalem op zoek gaat naar zijn vader die door de Romeinen gear-
resteerd werd, en we kijken met kinderlijke ogen mee naar de politieke en religieuze waanzin die het leven
in die regio onmogelijk maakt.

De keizers van de Julisch-Claudische dynastie komen af en toe wel aan bod, maar het is ongetwijfeld keizer
Nero die in de strip (zoals in de film) de meeste aandacht krijgt. Reeds in 1986 probeerde scenarist Jean Du-
faux om met tekenaar Xavier Musquera de reeks Lucius op te starten, gesitueerd in het jaar 65 n.C., maar dat
werd klaarblijkelijk geen succes, en hij probeerde het opnieuw vanaf 1997 met de reeks Murena, nu getekend
door Philippe Delaby. Murena biedt een schitterende combinatie van historische feiten en een spannend ver-
haal, en het tekenwerk is een streling voor het oog: een echte aanrader dus.

Het thema van de Romeinse gladiator komt aan bod in vele tientallen strips, zoals ik al bij andere gelegen-
heden besproken heb.3 Er  is  zo bv.  de Engelse  serie Olac the gladiator (1957-1982), die minstens 29 verhalen
telt en die deels in het Nederlands vertaald is. Bij Suske en Wiske is het bekende verhaal Het geheim van de gla-
diatoren uit 1953-1954 een van de hoogtepunten van de reeks. Eigenlijk is het aanbod rond de Oudheid in de
traditionele Vlaamse strips enigszins ontgoochelend. In Jommeke, Nero, Kiekeboe en  de  reeksen  van  Studio

1 André Cheyns & Didier Xhardez, Bande dessinée et enseignement des langues anciennes, Brussel, 1997, blz.
45-49, biedt een overzicht van ‘klassieke’ thema’s in de Alix-albums.

2 Cheyns, 1997, blz. 50-57, biedt een overzicht van ‘klassieke’ thema’s in de Astérix-albums.
3 Herbert Verreth, Gladiatoren in de film en de strip, in Kleio, 27, 3, 1998, blz. 145-150.
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Vandersteen verschijnt de Oudheid wel af en toe als het decor voor een of ander verhaal, maar zelden merkt
men sporen van een grondige historische research in het scenario of in de tekeningen.

Het aantal stripbewerkingen van Latijnse auteurs is verrassend laag. Sallustius (Jugurtha) en Caesar (Vae vic-
tis!) zijn al ter sprake gekomen. Binnen de reeds vermelde reeks Illustrated classics verscheen er De Aeneis
(1963), en het niet vertaalde Péplum (1996) is vaag geïnspireerd door Petronius’ Satyricon, terwijl Apuleius’
Metamorphoses aan de basis liggen van de enigszins erotische strips Les sorcières de Thessalie van Georges Pi-
chard (1985-1986) en De metamorfose van Lucius/La métamorphose de Lucius van Manara (1999), maar dat is het
zowat. Een verrassende afwezige is in ieder geval Ovidius, wiens Metamorphoses bv. slechts tot twee Latijnse
strips zijn uitgewerkt.

Gilles Chaillet, een leerling van Jacques Martin die vooral bekend is van de middeleeuwse reeks Vasco (vanaf
1983), heeft zich onlangs met De laatste profetie/La dernière prophétie (sinds 2002) op de late Keizertijd gewor-
pen. Gesitueerd in het jaar 394 n.C. behandelt de reeks in de vorm van flashbacks ook de Romeinse geschie-
denis van de 2de tot de 4de eeuw n.C. Het verhaal is degelijk en de tekeningen zijn gemaakt met de ver-
trouwde zin voor archeologisch detail, maar jammer genoeg dient men voor elk gekartonneerd volume wel
bijna 13 euro neer te tellen. De resultaten van Chaillets research zijn ook samengebracht in het (eveneens re-
latief prijzige) Dans la Rome des Césars (2004).

De figuur van Attila de Hun komt aan bod in heel wat kortverhalen, maar de laatste jaren werd hij ook ver-
eeuwigd in twee interessante reeksen. De 6 albums Attila ... mijn geliefde/Attila ... mon amour (1998-2003) op
scenario van Jean-Yves Mitton, de tekenaar van Vae victis!, beschrijven vrij overtuigend de invasie van de
Hunnen in 451 n.C., maar gaan toch over de schreef wanneer de auteurs keizer Valentinianus in de eerste
helft van de 5de eeuw n.C. christenvervolgingen laten organiseren. In Gesel gods/Le fléau des dieux (sinds
2001)  van  Gaijic  en  Magnin  wordt  het  verhaal  op  een  originele  manier  getransponeerd  naar  de  toekomst,
waar Attila een interplanetaire oorlog voert tegen het tanende centrale rijk.

De historische waarde van strips

Tot zover dus een beknopt overzicht van de meest bekende reeksen over de Oudheid die in het Nederlands
beschikbaar zijn. Ik heb reeds enkele opmerkingen gemaakt over historische kemels, en inderdaad is de his-
torische waarde van de strips zeer divers. Sommige scenaristen baseren zich nauwgezet op de antieke bron-
nen, terwijl een aantal tekenaars de decors en attributen uittekenen aan de hand van fotomateriaal en recente
archeologische reconstructietekeningen, maar ik moet toegeven dat deze drang naar historiciteit niet voor al-
le stripmakers een prioriteit is. Veelal overstijgt hun kennis van de Oudheid het niveau van een doorsnee
humanioraleerling niet, en het is geen toeval dat vele strips een rechtstreekse invloed kennen van de histori-
sche spektakelfilms. Eerder dan op te zoeken hoe een gladiatorengevecht er echt kan hebben uitgezien, her-
inneren de stripauteurs zich de gevechtsscènes uit films als Gladiator en tekenen ze een variatie op de verzin-
sels uit de film. Caesars favoriete bestraffing in Asterix, de leeuwen in het circus, ligt ongetwijfeld mee aan
de basis van de veel voorkomende vergissing waarbij het Colosseum of een ander amfitheater een ‘circus’
wordt genoemd. De laatste Thorgals bv. – 27 De barbaar/Le barbare (2002) en 28 Kriss van Valnor/Kriss de Val-
nor (2004) – zijn wel gesitueerd in een vaag Romeins aandoend decor, met typisch Romeinse soldaten,
Grieks-Romeinse architectuurelementen en de onvermijdelijke gladiatorengevechten en wagenrennen, maar
het is onmogelijk om een degelijke geografische of chronologische setting uit de strip af te leiden.

Men moet de leerlingen er dus voor wapenen om strips kritisch te leren benaderen en niet alles voor waar
aan te nemen. Zo moeten ze zeker leren om grapjes te onderscheiden van historische elementen. Ik herinner
me bv. een studente die in haar eindwerk over het gebruik van Asterix in de klas zonder verpinken stelde dat
de historische Galliërs woonden in ronde hutten, in vierkante hutten en in boomhutten, zonder te beseffen
dat  de boomhut van de bard een grapje  was van de tekenaar.  Leerlingen moeten ook leren om historische
personages te onderscheiden van verzonnen figuren. Ik herinner me een andere student die een terloops
vermelde soldaat Claudius in een album van Asterix identificeerde met keizer Claudius, zonder te beseffen
dat er tussen beide figuren bijna een eeuw ligt. Zijn verklaring was simpel: dit was de enige Claudius die hij
in de encyclopedie en op het internet gevonden had, dus het moest wel om dezelfde Romein gaan ...
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Een ander probleem zijn Latijnse of Griekse citaten opgenomen in een strip.1 Ik zou kunnen stellen dat mis-
schien wel de helft van die woorden of uitdrukkingen een of andere fout bevat, zowel qua spelling als qua
grammatica. Een ‘klassieker’ is zo in nomine patris et filii et spiritus sanctus. In De lotgenoten, 1 (1997), blz. 45
bv.  staat  te  lezen op het  Pantheon in  Rome: M ACRIPPA (i.p.v. AGRIPPA) L E (i.p.v. L F) GOS (i.p.v. COS)
TERIIVM (i.p.v. TERTIUM) FECIT. In Dokter Monge/Docteur Monge, 1 (1998), pl. 33 vinden we de mortuis ant
bonium ant nihi’ (i.p.v. aut bonum aut nihil), maar deze fout is misschien niet te wijten aan de scenarist, maar
aan de vertaler die geen Latijn kent. Vele vertalers uit het Frans tonen in ieder geval in vele opzichten hun
volledige onwetendheid over de juiste terminologie voor de Oudheid. In de eerste uitgave van De reizen van
Alex over Egypte bv. worden de twee massieven van een pyloon ‘havenhoofden’ genoemd, waarbij de verta-
ler voor het Franse môle gewoon de eerste betekenis in het woordenboek heeft overgenomen zonder na te
denken of die enige betekenis had; een Egyptische triade heeft ook helemaal niets te maken met een ‘(heili-
ge) drie-eenheid’ ... Zeer vaak beseffen de vertalers ook niet dat Latijnse technische termen in het Frans veel-
al een aangepaste spelling hebben gekregen, zodat we in het Nederlands vaak centurion te  lezen krijgen in
plaats van het correcte centurio. Hoe goed het verhaal van de reeks Vae victis! ook is, de Nederlandse weer-
gave van de namen van personen en volkeren is  een volslagen ramp:  naast  elkaar  vinden we bv.  Cneius/
Cneus Pompeus/Pompieus/Pompeius, waarbij men zelfs niet de moeite doet om te kijken welke spelling
men in een vorig album heeft gebruikt; de Haedui worden zo de Eduenen, Heduenen, Heduanen, Hedueni-
ers, Heduens, Edueërs of Aedui. In het algemeen durven vertalers zich bij dateringen ook wel eens vergissen
tussen v.C. en n.C., en af en toe vindt men wel eens een tekstballonnetje ingevuld met de tekst van het bal-
lonnetje ernaast. Om maar te zeggen dat gezond verstand geen overbodige luxe is wanneer men met strips
wil werken.

Strips in de klas

Het is moeilijk om kortverhalen, losse verhalen en reeksen op één noemer te plaatsen en zo te komen tot een
min of meer statistisch verantwoorde spreiding van de 1 661 strips in mijn lijst over de verschillende perio-
des en regio’s, maar ik krijg wel de indruk dat er ondanks de relatief lange lijst van strips toch heel wat seri-
euze hiaten zijn in de onderwerpen die de stripmakers hadden kunnen behandelen. De beroemdste figuren
en gebeurtenissen uit de Oudheid hebben wel wat aandacht gekregen (zij het vooral in de didactische strips
van de jaren ’50-’70), maar veel materiaal ligt er nog onontgonnen bij.  Het is dus niet evident om als leraar
voor elk onderwerp dat men in de klas wil bespreken, een passende strip te vinden, als men dat al zou wil-
len. Dit brengt ons tot de vraag wat men überhaupt met strips in de klas kan aanvangen. Ik geef dadelijk toe
dat ik niet lyrisch zal doen over de onbeperkte mogelijkheden van de strip om saaie lessen Latijn, Grieks en
antieke cultuur om te bouwen tot sprankelende pareltjes van didactiek waarin de leerlingen aan uw lippen
zullen hangen. Toch zijn er een aantal interessante invalshoeken mogelijk.

De  meest  voor  de  hand  liggende  en  tegelijk  de  meest  minimalistische  manier  om  strips  te  gebruiken  is  ze
simpelweg aan te wenden als illustratiemateriaal voor cursussen en lessen. Vele leerkrachten zullen wel af
en toe een plaatje uit Asterix kopiëren en opplakken om hun notities over Caesars De bello Gallico te verluch-
ten. Ik trap een open deur in door te stellen dat één afbeelding vaak meer zegt dan honderd woorden, en het
is niet voor niets dat de meeste handboeken de laatste jaren vergeven zijn van de tekeningen en foto’s. Der-
gelijke afbeeldingen kunnen puur illustratief zijn, maar kunnen ook gebruikt worden als basis om bepaalde
onderwerpen aan te brengen: naast een kopie van een Romeinse soldaat uit Asterix kan men de onderdelen
van zijn bewapening laten uitschrijven, of bij een afbeelding van het Forum Romanum kan men de verschil-
lende gebouwen laten identificeren. De confrontatie van een afbeelding uit een strip met een ‘echte’ foto kan
hierbij soms zeer verhelderend werken, terwijl een opdracht als ‘zoek de fouten in deze afbeelding’ de leer-
lingen creatief doet nadenken. Strips staan in dit opzicht dus op dezelfde hoogte als andere platenboeken. Ze
hebben het voordeel dat ze soms een humoristische noot kunnen toevoegen, maar het nadeel dat de teke-
ningen niet steeds op de meest didactische manier zijn uitgewerkt.

Werken met afbeeldingen in de les in het algemeen is overigens niet altijd evident:
– een boek ‘ronddragen’ door de klas kan slechts een algemene eerste indruk geven;
– bij gewone kopieën komen de kleuren en de kwaliteit van de tekeningen niet altijd tot hun recht;
– kleurenkopieën op transparanten zijn niet echt goedkoop en vaak is het niet evident om een overhead-

projector in de klas te hebben;

1 De Latijnse citaten in Asterix zijn al vaak samengebracht, bv. op www.asterix-obelix.nl/latin-nl.htm.

http://www.asterix-obelix.nl/latin-nl.htm.
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– ook documentprojectors waarmee men dadelijk een boek op een muur kan projecteren, zijn eerder dun
gezaaid;

– een computerpresentatie op een groot scherm geeft ongetwijfeld de beste resultaten, maar de computer-
klas is niet altijd vrij op een passend ogenblik, terwijl ook niet iedereen een scanner ter beschikking heeft.

Enfin, als leerkracht heeft men bijna steeds een aantal praktische problemen op te lossen vooraleer men op
een originele manier aan het werk kan.

Beroemde personages zoals Alexander de Grote, Cleopatra, Julius Caesar of keizer Nero verschijnen in heel
wat ‘gedaanten’ in verschillende stripreeksen, en het bestuderen van deze ‘varianten’, eventueel uitgebreid
met passages uit historische bronnen over deze zelfde figuren, kan de leerlingen terdege de problemen doen
aanvoelen rond historische beeldvorming.

Er zijn ook mogelijkheden om een strip te gebruiken in functie van de lectuurlessen. Een studente toonde zo
na een leesles over de Minotaurus op een kleurentransparant een tekstloze strip waarin het hele verhaal
stond afgebeeld, en de leerlingen moesten het verhaal dat ze net tevoren in het Latijn hadden gelezen, naver-
tellen aan de hand van de strip: een geslaagde ludieke afsluiting van de les en tegelijk een controlemoment
of de leerlingen het verhaal wel begrepen hebben. In plaats van te werken met een transparant kan men ook
op een kopie eventuele tekstballonnetjes blanco maken en de leerlingen – als huistaak? – de tekst op een cre-
atieve manier laten invullen.

Een interessante invalshoek – maar dan misschien meer voor de derde graad – is een groepswerk waarbij de
leerlingen (twee per twee?) een strip vertalen naar het Latijn of het Grieks. De Griekse vertaling

 (1988) binnen de reeks Alex is zo tot stand gekomen als een klassikaal project, en Bert Gevaert heeft plan-
nen om de stripreeks Murena met zijn klas naar het Latijn te vertalen.

Ik ben ook een Duitse website tegengekomen waar leerlingen van een Gymnasiumklas hun eigen verstrip-
ping hebben gemaakt van Vergilius’ Aeneis.1 Eigenlijk is de term strip enigszins overdreven, want het gaat
om een aantal tekeningen die de leerlingen zelf gemaakt hebben rond het verhaal van Aeneas.

Tot nu toe heb ik het vooral gehad over toepassingen waarbij alleen maar bepaalde passages uit een strip
gebruikt worden in de klas, maar er zijn ook mogelijkheden om een strip in zijn geheel recht te doen. In dit
opzicht bestaan er voor strips dezelfde mogelijkheden en problemen als voor jeugdboeken of romans die
men in de klas wil gebruiken. Leerlingen laten kennismaken met een volledige strip biedt het voordeel dat
men hen op een aangename manier kan onderdompelen in een bepaalde episode uit de Oudheid, en speci-
fiek voor strips kan men stellen dat leerlingen misschien minder ‘weerzin’ hebben om een dunne strip te le-
zen in plaats van een dik boek. Er zijn evenwel ook hier een aantal praktische problemen: om met de hele
klas hetzelfde verhaal te kunnen lezen dient men pakweg twintig exemplaren van dezelfde strip in de
schoolbibliotheek te hebben (of tien, indien men één strip per bank rekent), wat niet altijd evident is, terwijl
de copyrightwetgeving niet toelaat om met integrale kopieën te werken. Men zou ook verschillende titels
over de groep kunnen verspreiden, maar dat zou de klassikale verwerking disparater maken en meer tijd
vragen.

Hoe dun een strip ook is, indien men het hele boek in de klas zelf zou laten lezen, is een lesuur al snel om, en
tussen het moment dat de eerste en de laatste leerling het woordje ‘Einde’ leest, kan er heel wat kostbare tijd
verstreken zijn. Het lijkt me dan ook meer aangewezen om de strip op te delen in eenheden van enkele pa-
gina’s die bij elkaar horen en die op pakweg vijf minuten in stilte kunnen worden doorgenomen. Voor elke
eenheid stelt de leerkracht een aantal aandachtsvragen op die door de leerlingen moeten worden opgelost en
die zowel betrekking hebben op het verloop van het verhaal en op de historische achtergrond als – zeker niet
vergeten – op de grafische vormgeving van de platen. Een stripverhaal gehoorzaamt immers aan een aantal
formele wetten en leerlingen moeten naar een strip leren kijken met een oog voor alle details, zoals de inde-
ling van de bladspiegel, de verschillende mogelijke tekenstijlen, het kleurgebruik (bv. flashbacks in een an-
dere kleur), de verschillende soorten tekstballonnetjes (bv. rechthoekig: commentaar van de schrijver; rond:
de figuur aan het woord; ‘gedachteballonnetjes’; onomatopeeën) enz. Een vakoverschrijdende samenwer-
king met de collega van esthetica is hierbij misschien een mogelijkheid. Het lijkt me ook niet overbodig dat
de leerkracht zeker in het begin af en toe zelf de strip ‘voorleest’ en plaatje per plaatje wijst op allerlei details

1 gce.bayreuth.org/latein/spass/comics.html.
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die anders aan de aandacht van de leerlingen zouden kunnen ontsnappen. Deze methode van aandachts-
vraagjes verschilt in wezen niet veel van de vraagjes en opmerkingen tijdens een lectuurles.

Naargelang van de routine die zich ontwikkelt, denk ik dat men wel twee of drie ‘eenheden’ per uur klassi-
kaal moet kunnen lezen, zodat een volledige strip – die veelal een 44 pagina’s telt – in een vijftal lesuren kan
worden doorgenomen. Het is natuurlijk ook mogelijk om een aantal eenheden door de leerling thuis te laten
uitwerken.  Ik  denk dat  deze methodiek bv.  perfect  kan passen in  de bij  ‘gemengde’  groepen vaak voorko-
mende ‘vijfde uren’ waarbij de leerkracht voor de niet-Grieken een extra activiteit dient te verzinnen. De
keuze van de strip kan hierbij in functie staan van de teksten die in de klas gelezen worden.

Latijnse en Griekse strips

Ik sluit mijn striplijst af met een overzicht van strips die in het Latijn of het Oudgrieks zijn uitgegeven. Het
fenomeen van Latijnse en Griekse albums is klaarblijkelijk begonnen op het einde van de jaren ’60 en gaat
gestaag verder. Onder de 66 titels die ik heb opgespoord, tel ik 9 Griekse strips, 55 Latijnse stripalbums en de
twee Latijnse striptijdschriften Adulescens en Iuvenis. De meeste van deze strips zijn vertalingen van bestaan-
de stripalbums, maar in 5 Griekse en 13 Latijnse strips is – voor zover ik kan oordelen – ook het tekenwerk
nieuw. Het zal geen verwondering wekken dat deze laatste groep veelal typisch klassieke onderwerpen be-
handelt. Belangrijke namen hierbij zijn Magda van Tilburg en Rubricastellanus. De Nederlandse Magda van
Tilburg heeft in haar reeks Classica signa niet minder dan 9 albums uitgegeven (en vele daarvan al in een
tweede, herwerkte versie) (1974-1986), waarbij onderwerpen aan bod komen zoals Odysseus en Circe, Aene-
as en Dido, en Romulus en Remus. De Duitser Karl-Heinz von Rothenburg, misschien beter bekend onder
de naam Rubricastellanus, was niet alleen verantwoordelijk voor de Latijnse vertaling van 22 Asterix-albums
(van 1973 tot 2002), maar heeft ook verstrippingen op de markt gebracht van Caesars De bello Gallico boek I
(1987) en van een aantal verhalen uit Ovidius’ Metamorphoses (1996). Daarnaast bestaan er nog verstrippin-
gen van Xenophon (Winsløw, 1991), Plautus (Oberst, 1971), Terentius (Oberst, 1975), Apuleius (Schulz, 2001)
en verhalen over Hercules (Blandford, 1968; Baumann, 1997) en de Trojaanse cyclus (Blandford, 1968). Wan-
neer deze thema’s aan bod komen in de les, kunnen dergelijke strips perfect gebruikt worden ter afwisseling
of ter illustratie.

De Latijnse en Griekse bewerkingen van bestaande strips vallen uiteen in twee groepen, nl. strips zoals Aste-
rix en Alex die zelf in de Oudheid zijn gesitueerd, en strips zoals Kuifje, Hägar of Snoopy die in een ‘modern
kader’ horen. Vooral deze laatste groep is populair bij leerlingen, omdat ze het gevoel hebben dat ze met iets
volledig anders bezig zijn dan met die ‘klassieke’ Oudheid.

Zelf lees ik elk jaar – tot groot plezier van mijn studenten – uit een Latijnse Kuifje,  waarbij we toch een ‘ge-
middelde’ halen van vijf pagina’s per uur. De studenten nemen om beurt een tekstballonnetje voor hun re-
kening en ik praat het verhaal ondertussen aaneen. De meeste vertalingen vragen een zekere ervaring met
het lezen van Latijnse of Griekse teksten, zodat het gebruik van deze strips in de klas misschien meer aan-
gewezen is voor de hogere jaren.1 Een ander probleem is dat het veelal om relatief dure albums gaat, zodat
het ook hier niet evident is om iedere leerling een exemplaar uit de schoolbibliotheek te geven, terwijl de wet
op het copyright het moeilijk maakt om met kopieën te werken. Sommige leerkrachten zijn geneigd om het
Latijnse of Griekse taaleigen van deze strips grammaticaal te analyseren, maar persoonlijk raad ik dit ten
stelligste af: het is juist de bedoeling van deze strips om leerlingen bij te brengen dat het lezen van Latijnse
en Griekse teksten een aangename activiteit kan zijn, terwijl een overdreven grammaticale aandacht wat mij
betreft haaks staat op deze doelstelling.

Ik hoop dat u een aantal nieuwe stripreeksen hebt leren kennen en dat sommigen onder u misschien ook het
stripvirus te pakken hebben gekregen. Strips in de klas zijn zeker geen wondermiddel, maar kunnen op een
uitstekende manier afwisseling brengen in de les en kunnen de leerlingen onderdompelen in de boeiende
wereld van de Oudheid.

1 Cheyns, 1997, blz. 3-31, biedt een gedetailleerde analyse, plaatje per plaatje, van Asterix,
 (1993).
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Circulatie van geld
Bart De Ville

Er is zeer veel discussie rond de vraag waarop de overheid zich baseerde om te bepalen hoeveel munten er
moesten worden geslagen en hoe deze munten dan in omloop werden gebracht. De discussie draait vooral
rond de vraag of privé-personen edelmetalen zoals goud en zilver naar de Munt konden brengen om het, te-
gen betaling, te laten aanmunten. Zij die menen dat dit niet mogelijk was, stellen dat de Romeinse staat al-
leen aanmuntte om in haar eigen betalingsbehoeften te voorzien en dat deze munten dus alleen in circulatie
kwamen via de betalingen die de overheid ermee verrichtte.

Circulatie via staatsuitgaven

Op basis van het bewijs(materiaal) van Statius1 beweren sommige auteurs dat de keizers zorgden voor de
voorziening van munten voor het hele rijk. Zo schrijft C.H.V. Sutherland bv. in zijn werk van 1951 over het
Romeinse Rijk: ‘a centrally controlled imperial coinage – an indispensable element of the centrally controlled economy
on which a strong imperial administration must partly rest’2. Anderen beweren dan weer dat munten in de oude
wereld een economische bestaansreden hadden.3

Volgens M.H. Crawford zijn geen van beide standpunten juist. Munten werden zijns inziens waarschijnlijk
uitgevonden met de bedoeling om een groot aantal staatsuitgaven, meer bepaald de legerkosten, in een con-
ventionele vorm te doen. Bovendien, zegt hij, is er geen enkele reden om aan te nemen dat munten ooit door
Rome werden uitgegeven met een andere bedoeling dan het de staat mogelijk te maken betalingen te ver-
richten. Geld verwierf in de steden van het Romeinse Rijk wel een belangrijke rol als betaalmiddel, maar de
monetaire en economische functie ervan was een accidenteel gevolg van het bestaan van geld en niet de re-
den daarvoor.4 Verschillende antieke auteurs daarentegen waren van mening dat munten zouden moeten
worden geslagen om de handelsactiviteiten te vergemakkelijken. Ephorus bv., een historicus uit de 4de eeuw
v.C., zei dat het zilver eerst in Aegina was gemunt omdat het een handelscentrum was en omdat, als gevolg
van de armoede van de bodem, de mensen zich toelegden op handel via de zee.5 Demosthenes attribueerde
aan Solon het geloof dat munten waren uitgevonden door individuen voor transacties met individuen.6 Deze
argumentatie wordt door een aantal filosofische passages ondersteund.7 Deze passages illustreren niet alleen
dat munten een middel waren om handel te drijven, maar bewijzen bovendien ook dat de auteurs de noden
van handel beschouwden als een reden om munten te slaan.

In 1974 heeft Crawford geprobeerd om voor de Republiek (van 157 tot 50 v.C.) schattingen van het aantal
uitgegeven munten te maken.8 Het volume van het aantal geslagen munten fluctueerde naargelang het aan-
tal legioenen toenam of verminderde en naargelang andere staatsuitgaven stegen of daalden.9 Zo is bv. vol-

1 Statius, Silvae III, 3, 85-105.
2 C.H.V. Sutherland, Coinage in Roman imperial policy 31 BC - AD 68, Methuen & Co. Ltd., London, 1951, blz.

173.
3 L.C. West, The American Numismatic Society Museum notes, 1954, 2.
4 M.H. Crawford, Money and exchange in the Roman world, in JRS, 60, 1970, blz. 46.
5 Geciteerd bij Strabo, Geographica VIII, 6 16 (376): ’  

.
6 Demosthenes, ‘Tegen Timocrates’ XXIV, 213.
7 Plato, ‘Republiek’ II, 371b, 8-9; idem, ‘Wetten’ V, 741e-742c; Aristoteles, Ethica Nicomachea V, 1133a, 17-20;

idem, Politica I, 1257a, 19-41; De rebus bellicis part I:  papers edited by M.W.C. Hassall,  en part II:  text ed-
ited by R.I. Ireland, BAR International Series 63, Oxford, 1979, I, 6 en 9.

8 M.H. Crawford, Roman republican coinage, Cambridge University Press, Cambridge, 1974, inleiding en
hfst. 7 (blz. 633-707). Naast een relatieve schatting van de output op blz. 641-693 probeert Crawford ook
een absolute schatting te maken (blz. 694).

9 Voor de dominerende positie van militaire uitgaven in het keizerlijk budget: Dio, LII, 6, 1; 28-9; LXXVII,
9-10; Herodianus, VII, 3, 1; Tacitus, Historiae II, 95; SHA, Prob., 20-3; De rebus bellicis II, V, 1.
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gens hem de enige grote uitgave van de jaren 70 v.C., te dateren in 74 v.C., verbonden met de hulp die Pom-
peius gevraagd had in Spanje.1 In zijn speech heeft consul C. Aurelius Cotta uit 75 v.C. het over het gebrek
aan geld dat Metellus en Pompeius hadden in Spanje ten tijde van Sertorius.2 In zijn brief (winter 75/74 v.C.)
beweert Pompeius dat hij, in tegenstelling met zijn opponent Metellus, geen geld gekregen had en dat hij
dus gedwongen was zijn eigen financiën aan te spreken en geld te lenen.3 Pompeius’ brief eindigde met de
dreiging naar Rome terug te keren indien zijn eisen niet werden ingewilligd. Als de visie correct is dat mun-
ten in de Romeinse republiek enkel en alleen omwille van de staatsuitgaven werden uitgegeven, dan moet er
een correlatie bestaan tussen de hoeveelheid van munten en het volume van staatsuitgaven voor een be-
paald jaar.  Die  correlatie  hangt  bovendien af  van het  feit  of  de betalingen gebeurden in  nieuwe munten of
niet. Crawford gaat ervan uit dat tot de tijd van Sulla betalingen in nieuwe munten gebeurden.4 Hij geeft wel
toe dat die correlatie nooit perfect kan zijn. Provinciale inkomsten bv. werden ter plekke gemunt en de mun-
ten werden dan ter plekke verspreid.5

Op basis van de munten berekende Crawford de jaarlijkse staatsuitgaven voor het leger en stelde vast dat de
jaarlijkse kost van een legioen uit de 3de eeuw v.C. verschilde van de kost van een legioen uit de 1ste eeuw
v.C. In 210 v.C. nam Scipio een bedrag van 400 talenten (d.i. 2 400 000 denarii) mee naar Spanje. Misschien
was dit wel het bedrag nodig om de vier legioenen die in Spanje gelegerd waren, te betalen.6 Dit veronder-
stelt dus een bedrag van 600 000 denarii voor  de jaarlijkse  kost  van een legioen.  Dit  bedrag benadert  trou-
wens het cijfer dat door Crawford berekend werd op basis van individuele loonstandaarden, nl. 524 880 de-
narii.7 Bewijs uit de 1ste eeuw v.C. echter suggereert dat de kost van een legioen ca. 1 500 000 denarii bedroeg.
In 67 v.C. liet de Lex Gabinia toe dat Pompeius 24 legioenen kon lichten voor de piratenoorlog voor een pe-
riode van drie jaar.8 Hij kreeg daarvoor 36 000 000 denarii.9 Door de Lex Clodia ontving Piso als gouverneur
van Macedonië10, waarschijnlijk voor het jaar 57 v.C., 4 500 000 denarii en had misschien drie legioenen11.

De reden voor deze enorme stijging in de kost van een legioen tussen de 3de en 1ste eeuw v.C. is ‘doubtless to
be explained by the supposition that in the latter period the amount allowed covered generous provision for an inflated
corps of generals’ aides’12.  Volgens Crawford is  die  verandering te  situeren in  het  jaar  123 v.C.,  d.i.  het  eerste
jaar van het tribunaat van C. Gracchus. Bij de berekening van de jaarlijkse kost van het leger is Crawford van
de veronderstelling uitgegaan dat een legioen dus tot 124 v.C. zowat 600 000 denarii kostte en vanaf 123 v.C.
ca. 1 500 000 denarii.13 Crawford geeft grif toe dat zijn bewijsmateriaal om aan te tonen dat de staat alleen
geld uitgaf omwille van de algemene staatskosten, alleen steunt op de door hem berekende jaarlijkse kost

1 M.H. Crawford, Financial organization of republican Spain, in NC, 1969, blz. 84.
2 Sallustius, Historiae II, 47 M, 6.
3 Ibid., II, 98 M, 2 en 9; ibid., II, 97 M; Cicero, Pro Balbo 40.
4 M.H. Crawford, 1974, blz. 618: ‘... down to Sulla the Roman republic was in normal times in the habit of making

payments in new coin ...’, hernomen op blz. 694. Tussen 211 en 81 v.C. is er slechts eenmaal een hiaat in de
sequentie van republikeinse munten dat suggereert dat de stock van oude munten werd gebruikt voor de
betalingen. De Munt produceerde blijkbaar soms te veel munten (zie Plinius, HN, XXXIII, 55-56). Deze
munten konden dan aangewend worden om de betalingen van het volgende jaar mee te verrichten.

5 M.H. Crawford, 1969, blz. 79-84.
6 Polybius, Historiae X, 19, 2; Livius, AUC, XXVII, 36, 12; P.A. Brunt, Italian manpower 225 BC - 14 AD, Clar-

endon Press, Oxford, 1971, blz. 418 (contra: T. Frank, An economic survey of ancient Rome, Johns Hopkins
Press, Paterson/New Jersey, 1959, I: Rome and Italy of the Republic, blz. 77, n° 13: 2 legioenen gedurende 2
jaar) voor het aantal legioenen; P.A. Brunt, 1971, blz. 671-676 voor de grootte van een legioen.

7 M.H. Crawford, 1974, blz. 696: 360 dagen x 3 asses/dag (zie blz. 624) = 1 080 asses = 108 denarii  4 140 le-
gionairs x 108 denarii = 447 120 denarii, 60 centuriones x 216 denarii = 12 960 denarii,  en 200 ruiterij  x 324
denarii = 64 800 denarii; samengeteld geeft dit het cijfer van 524 880 denarii.

8 Dio, XXXVI, 23.4 en 37.1.
9 P.A. Brunt, 1971, blz. 456-457.

10 Cicero, In Pisonem 86.
11 P.A. Brunt, 1971, blz. 469.
12 M.H. Crawford, 1974, blz. 697.
13 Ibid., blz. 697.
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van het  leger.  Maar,  zegt  hij,  ‘this was in my view the only major annual expenditure’1.  De  andere  items  die  T.
Frank2 bijeenbracht, beschouwt hij allemaal als onbelangrijk, zoals bv. voedselvoorziening voor verwante
troepen. De vloot, van enige omvang, was die van Sulla en werd trouwens niet betaald door de centrale
overheid. Wapens die vervangen moesten worden, werden door de soldaten zelf betaald3 en de kosten om
de troepen te bewapenen waren waarschijnlijk niet zo groot. Transport, in tijden van nood, werd waarschijn-
lijk gevorderd en ook de voorziening van gesubsidieerd graan kan nauwelijks de uitgaven in cash beïnvloed
hebben.  Omdat  we ons geen enkel  idee kunnen vormen over  de kosten van de centrale  administratie,  ver-
waarloost Crawford ook deze denkpiste. Deze gedachtegang kan Howgego echter niet volgen. ‘Crawford
chose to ignore the costs of central administration under the Roman Republic, but the fact that we have no way of esti-
mating these costs does not mean that they were insignificant.’4

Er is heel wat kritiek gekomen op deze argumentatievoering zoals Crawford die heeft uiteengezet in 1970 en
1974. In zijn review van Crawfords Roman republican coinage en meer  bepaald van hoofdstuk 7, Coinage and
finance, probeert B.W. Frier5 aan te tonen dat Crawfords vertrekpunt van ‘relative size of issues’ (blz. 641) he-
lemaal niet zo eenvoudig is om toe te passen en dat de correlatie tussen de cijfers zwak is. Ook de cijfers voor
de militaire uitgaven en zijn schattingen van muntuitgaven zijn zeer speculatief. Ter illustratie: Crawford
veronderstelt dat er ongeveer 30 000 munten per stempel geslagen konden worden, maar zijn enige statisti-
sche basis is de uitgave van C. Annius (Spanje, 81 v.C.) die ‘waarschijnlijk diende om (ten minste) de twee
legioenen te betalen die hij (ten minste één jaar) leidde’ en waarvoor ‘100 voorzijdestempels nodig geweest
zouden zijn’ (terwijl hij op blz. 653 op een totaal van ca. 130 voorzijdestempels kwam; waarom nu 100 ge-
bruiken?).  Vermits  hij  de  jaarlijkse  kost  van één legioen op 1  500 000 denarii schatte (blz. 696-697), moet de
uitgave van C. Annius ca. 3 000 000 denarii bedragen hebben en moeten er ca. 30 000 denarii per stempel ge-
slagen zijn. Maar Crawford kan niet bewijzen dat Annius zijn troepen volledig in nieuwe munten betaalde
en bovendien is er weinig of niets gekend over de periode waarin Annius de legioenen leidde. Het grote
probleem is dat Crawford met deze cijfers blijft voortrekenen, al lijkt dit alles volgens mij meer op gissingen
te berusten.

Frier heeft ook problemen met het feit dat Crawford vertrekt van het standpunt dat het leger steeds betaald
werd in nieuwe munten en meent dat deze kijk op de feiten volledig gebaseerd is op subjectieve (d.i. Craw-
fords) argumenten van probabiliteit.6 Volgens K. Hopkins is het onmogelijk dat soldaten altijd in nieuwe
munten werden betaald. Vele soldaten waren immers té ver van Rome verwijderd om hen te voorzien van
nieuwe munten.7 Deze Hopkins berekende de statistische correlatie tussen Crawfords twee variabelen, nl.
budget en output, en stelde vast dat er een toevallige correlatie bestaat tussen de uitgaven en de muntpro-
ductie. Crawford merkt dit inderdaad ook op wanneer hij zijn resultaten voorstelt in zijn Table LVIII (blz.
696-707). Dit toeval mag echter niet beschouwd worden als een argument dat ten gunste pleit van Crawford.
Zijn schattingen van de muntproductie zijn gebaseerd op ruime foutenmarges en de visie dat de staat mun-
ten uitgaf om betalingen mee te doen in nieuwe munten is volledig gebaseerd op waarschijnlijkheidsargu-
menten (vgl. hoger Frier, blz. 379). Maar Crawford heeft bovendien ook de grootste moeite om zijn gegevens
te laten overeenkomen. Zo werden er bv. voor de jaren 138-136 v.C. merkelijk meer munten geproduceerd
dan er uitgaven werden verricht. Volgens hem zou dit dan te wijten zijn aan het feit dat de Aqua Marcia in
dat jaar afgewerkt zou zijn en dat de staat pas dan betaald zou hebben. En zo geeft hij voor alle fluctuaties
een plausibele uitleg.

Burnett heeft voor de tijd van Domitianus (81-96 n.C.) aangetoond dat fluctuaties van muntproductie niet
noodzakelijkerwijs de grotere uitgaven in oorlogstijd weerspiegelen, waarbij meer munten geslagen zouden
moeten worden om de soldaten uit te betalen. Periodes van oorlog komen dus niet overeen met periodes van
meer munten. Vandaar dat Burnett meent dat er andere uitgaven in overweging genomen moeten worden,
zoals een pensioen voor soldaten op rust, donativa en de kosten van openbare gebouwen en wegen.8 Ook hij

1 Ibid., blz. 697.
2 T. Frank, 1959, I, blz. 228.
3 Polybius, Historiae VI, 39, 15.
4 C.J. Howgego, Why did ancient states strike coins?, in NC, 1990, blz. 10.
5 B.W. Frier, review in Phoenix, 30, 1976, blz. 375-382.
6 Ibid., blz. 379.
7 K. Hopkins, review in JRS, 70, 1980, blz. 110, noot 29.
8 A. Burnett, Coinage in the Roman world, Seaby, London, 1987, blz. 92-93.
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heeft geprobeerd om een vergelijking te maken tussen het aantal munten van de grote Monte Codruzzo-
schat en de benaderende legerkost van de jaren 156 tot 84 v.C. Deze vergelijking, zegt hij,  toont ‘only a very
approximate correlation’1.

In zijn artikel van 1990 maakt ook C.J. Howgego zich enkele bedenkingen bij de theorie van Crawford.
Crawford argumenteerde immers dat in de antieke wereld munten alleen geslagen werden om staatsuitga-
ven te doen. Howgego vertrekt van het standpunt dat er geen noodzakelijke correlatie is tussen legeruitga-
ven en muntproductie tijdens de Romeinse Republiek. Daaruit constateert de auteur ten eerste dat er geen
basis is voor de notie dat uitgaven regelmatig betaald werden in nieuwe munten2 en ten tweede dat Craw-
fords bewijs dat militaire uitgaven het staatsbudget domineerden niet geldig is. Niettemin suggereert het
hoge niveau van militaire uitgaven dat de behoeften van legers (en vloten) een belangrijke motivatie waren
om munten te produceren.3 Er zijn voorbeelden genoeg die dit bewijzen, maar, schrijft Howgego, ‘There is no
need to multiply examples. The danger is that concentration on military expenditure causes us to lose sight of other
types of expenditure’4.

Toen Strabo de gewoonten van de Perzen beschreef, zich baserend op een bron uit de 3de eeuw v.C., vond
hij het nodig te blijven stilstaan bij het feit dat de Perzen geld aanmaakten evenredig met hun uitgaven.5 Als
dit verschijnsel bij de Grieken en de Romeinen de normale gang van zaken was, waarom wordt het dan door
Strabo als een typisch Perzisch gebruik beschreven? Crawfords enige bewijs om zijn visie te staven was de
veronderstelde nauwe relatie tussen de uitgave van zilveren munten en de militaire uitgaven gedurende de
Romeinse Republiek. Ondanks dit ‘powerful argument’, zegt Howgego, ‘it can however no longer be accepted’6.

Uitgaven konden ook gedaan worden zonder dat het noodzakelijk was daarvoor nieuwe munten te slaan.
Bovendien is het gebruik van oude en buitenlandse munten documenteerbaar. Burnett heeft aangetoond dat
onder keizer Domitianus nieuwe munten slechts voor een klein aandeel (1/10) telden in de jaarlijkse staats-
uitgaven.7 Andere voorzichtige schattingen van muntproductie van Nero tot Marcus Aurelius suggereren
dat het aandeel van nieuwe munten een beperkte rol speelde in de staatsuitgaven.8 Geld in circulatie keerde
terug naar de staatskas d.m.v. belastingen, confiscaties, buit, legaten enz. Het was ook zo gespecificeerd in
de wetgeving aangaande betalingen, zoals in de Lex de Gallia Cisalpina.9 Uitgaven hoefden daarenboven
niet uitsluitend te gebeuren met munten. We weten dat de Romeinse staat sommige betalingen uitvoerde in
zilver en gouden edelmetaal.10 Hoewel Rome geen gouden munten sloeg tussen de Tweede Punische Oorlog
en Sulla, stroomde er in Rome toch goud binnen in de vorm van buit. Zo vermeldt Livius dat tussen 200 en
167 v.C. zowat 38 000 pond goud toestroomde, niet alleen in de vorm van buit, maar ook van vazen, kronen,
platen ...11 Misschien werd een deel van dat goud gebruikt voor decoratieve doeleinden, maar waarschijnlijk
deed de Romeinse staat er ook een deel van haar betalingen mee. In 82 v.C. bv. besliste de senaat gouden en
zilveren versieringen van tempels te smelten om de troepen, in de burgeroorlog tegen Sulla, te betalen.12

1 Ibid., blz. 92.
2 M.H. Crawford, 1974, blz. 617-618.
3 I.v.m. de dominerende positie van het leger in Romeinse staatsuitgaven, zie M.H. Crawford, ANRW, II.2,

blz. 561-562, n° 4.
4 C.J. Howgego, 1990, blz. 9.
5 Strabo, Geographia XV, 3, 21.
6 C.J. Howgego, 1990, blz. 2.
7 A. Burnett, 1987, blz. 95, gebruikmakend van het werk van I. Carradice, Coinage and finances in the reign of

Domitian, AD 81-96, BAR International Series 178, Oxford, 1983.
8 R. Duncan-Jones, Money and government in the Roman Empire, Cambridge University Press, Cambridge,

1994, blz. 45-46, 111-112 en 167.
9 Fontes Iuris Romani Anteiustiniani,  I,  n°  19,  XXII,  ‘pecuniam ... signatam forma p(ublica) p(opulei) R(omanei)’;

vgl. Orientis Graeci Inscriptiones Selectae, ed. W. Dittenberger, 1903-1905, 629, III, 153.
10 Zie ook F. Beyer, Geldpolitik in der römischen Kaiserzeit: von der Währungsreform des Augustus bis Septimius

Severus, Deutscher Universitäts Verlag, Wiesbaden, 1995, blz. 53-54.
11 T. Frank, 1959, I, blz. 138. Livius geeft slechts een totaal cijfer. De proporties van wat in goud was, zijn af-

geleid van Diodorus, XXXI, 8, 11 en Plutarchus, Aemilius Paulus, 32-33.
12 Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia, VII, 6, 4.
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Circulatie via privé-gebruik

Dat privé-personen hun edelmetaal naar een muntatelier konden brengen om het te laten aanmunten, wordt
o.a. bewezen door een inscriptie uit de 3de eeuw v.C. Deze inscriptie vermeldt immers dat een zekere Poly-
charmus 100 gouden staters aan de stad Olbia leende en gewijd vaatwerk als onderpand vroeg. Toen de stad
hem de lening niet kon terugbetalen, besloot hij het vaatwerk in de Munt te laten aanmunten.1 In de pseudo-
Aristoteliaanse Oeconomica lezen  we  dat  de  Pers  Datames  zilver  naar  Amisos  bracht  om  het  te  laten  aan-
munten, omdat hij sedert geruime tijd geen geld meer had om zijn troepen te betalen. Jammer genoeg is dit
bewijsmateriaal ‘so haphazard that we have little idea how widespread such practices were’2.

Volgens  Crawford  konden  privé-personen  zeker  en  vast  vanaf  de  4de  eeuw  n.C.  kostbare  materialen  naar
het muntatelier brengen om het te laten aanmunten. Hij baseert zich daarvoor op twee teksten uit de Codex
Theodosianus, nl. IX, 21, 7 (anno 369 n.C.) en IX, 21, 8 (anno 374 n.C.).3 Maar voordien was dit niet de normale
gang van zaken.4 Ook S. Bolin verwijst naar dezelfde wet van 369 n.C. die privé-personen verbood edel-
metaal te laten aanmunten.5 Als  er  dus  een  wet  bestond  die  zulke  praktijken  verbood,  dan  moeten  de  Ro-
meinen wel vertrouwd geweest zijn met zulke praktijken, zo niet ervan op de hoogte geweest zijn. Vandaar
dat ook Crawford deze wet als terminus ante quem beschouwt,  d.w.z.  dat  privé-personen  voor  deze  datum
geen munten konden laten slaan in het muntatelier. Bovendien is er, beweert hij, een uitzondering die be-
wijst dat privé-personen in normale tijden geen edelmetaal konden laten aanmunten: de hermunting van
oude munten onder keizer Trajanus in 107 n.C.6 Crawford zegt dat Trajanus de gelegenheid gaf om de oude
munten in te wisselen tegen nieuwe en dat voor één keer privé-personen zich geld konden aanschaffen in
het muntatelier. Deze maatregel was dus van uitzonderlijke aard.

Als privé-personen in bepaalde omstandigheden munten konden laten slaan door de Munt, zou het volgens
Howgego zeker helpen om de link te leggen tussen de enorme uitgaven van munten door de aediles curules
M. Aemilius Scaurus en P. Hypsaeus in 58 v.C. en de kwistige edilische spelen, die zowel openbare als privé-
uitgaven meebrachten.7

Voor de 4de eeuw n.C. bestaat er meer zekerheid. We weten immers dat de wet van 369 n.C. (door Valenti-
nianus I,  Valens en Gratianus gericht  aan de Comes Sacrarum Largitionum) de confiscatie beval van gouden
stukken die door privé-personen geslagen werden.8 Dit zou blijkbaar onmogelijk geweest zijn om uit te voe-
ren, vermits in 374 n.C. de verplichte confiscatie van 369 n.C. gematigd werd tot een verplichte contributie.9
Wanneer de praktijk van munten slaan voor privé-personen begon, kan Howgego niet zeggen, maar het was
zeker en vast voor 369 n.C. niet volledig verboden, vermits de betreffende sommen vermeld werden in de
rekeningen. Het zou misschien eerder ongewoon geweest zijn dat privé-personen ermee instemden een ver-
oordeling op te lopen als ze beslisten hun goud zonder verplichting naar de Munt te brengen.

1 W. Dittenberger, Sylloge inscriptionum Graecarum, 3rd ed., Leipzig, 1915-1924, n° 495.
2 C.J. Howgego, Ancient history from coins, Routledge, London/New York, 1995, blz. 33-34.
3 T. Mommsen & P.M. Meyer (red.), Theodosiani Libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae

ad Theodosianum pertinentes, 2 vol. in 4, Berlin, 1905.
4 Daarentegen, C. Nicolet, Prix, monnaies, échanges. Les variations des prix et la ‘théorie quantitative de la mon-

naie’ à Rome, de Cicéron à Pline l’Ancien, in Annales (ESC), 26, 1971, blz. 1215, n. 1: ‘Sur la vente de métal (à
fondre à la monnaie?) At., XI, 25, 3 (la suggestion vient de T. Frank, “An economic survey of ancient Rome”, Bal-
timore, 1937-1938, I, p. 349; elle n’est pas reprise par Sh. Bailey: le texte est peu sûr).’

5 S. Bolin, State and currency in the Roman Empire to 300 AD, Almquist & Wiksell, Stockholm, 1958, blz. 101.
6 Dio, LXVIII, 15, 31.
7 Zie Plinius, NH, XXXVI, 24 (113-115). Link verworpen door M.H. Crawford, 1974, blz. 707: ‘The issue of

Scaurus and Hypsaeus cannot be connected with the lavish aedilician games of the former, since both struck the is-
sue; in any case neither evidence nor likelihood supports the view that in normal times an issue of coinage was paid
for out of a private individual’s pocket.’

8 CT IX, 21, 7.
9 CT IX, 21, 8.
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Volgens M.W. Frederiksen was het mogelijk dat privé-personen reeds voor de 4de eeuw n.C. hun edelmetaal
naar de staatsmunt brachten om daaruit geld te laten slaan. Hij verwijst daarvoor naar passages uit Cicero.1
T. Frank is dezelfde mening toegedaan: ‘After Sulla’s day a great deal of gold and silver was being used in personal
adornment, in table plate and in furniture, which diminished the metals available for currency, but this metal often
came back into circulation later. Cicero, for instance, when near bankruptcy, ordered his plate sent to the mint for coin-
age (Ad Atticum XI, 25 and XII, 6) and, during the confiscations of the civil wars, such plate and ornaments were often
seized and melted down for coinage.’2

Een ander aspect dat pleit voor een vrije en onbeperkte mogelijkheid om edelmetaal te laten aanmunten is
volgens Pékary’s hypothese te vinden in economische motieven. Muntverspreiding in het rijk bracht immers
hoge transportkosten mee. Misschien werd een deel van die kosten op privé-personen verhaald door hen de
mogelijkheid te bieden hun edelmetaal te laten aanmunten en op die manier munten te verspreiden.3

Het is, zegt Howgego, de gewoonte geworden om de mogelijkheid te verwerpen dat privé-personen in Ro-
me voor de 4de eeuw n.C. munten konden laten slaan. Dit kan terecht zijn, maar er is een bewijsstuk dat na-
der onderzocht dient te worden, nl. Cicero, Ad Atticum VIII, 7, 3. Crawford redeneert de mogelijkheid weg
dat men geld kon opnemen bij de Munt door te suggereren dat Cicero daar geld gedeponeerd had. Maar het
enige bewijs voor privé-deposito’s die bewaard werden in de Munt, is gebaseerd op een moderne conjectuur
van D.R. Shackleton Bailey op een corrupte passage in een andere brief van Cicero.4

Cicero vermeldt in zijn Ad Atticum VIII, 7, 3 de mysterieuze mogelijkheid om zich geld aan te schaffen voor
reiskosten ‘a Moneta’5.  De  vertaling  van  deze  passage  door  Bailey  luidt:  ‘I have written to Philotimus about
travel-money, telling him to get it either from the Mint, as no one is paying debts, or from your cronies the Oppii.’6 In
zijn  commentaar  op  deze  passage  zegt  Bailey:  ‘a Moneta: the temple of Juno Moneta on the Capitol, the Roman
Mint. How. C. expected to raise funds there is uncertain. Possibly bullion could be exchanged for money7, or possibly he
had deposited a sum in the temple (cfr. 393 (VX.15) I n.).’8

Crawford denkt dat dit een allusie is op de functie van gelddepot die het muntatelier uitoefende. Bailey cor-
rigeert een corrupt tekstgedeelte uit Cicero, Ad Atticum XV, 15, 1 om het te laten overeenkomen met een ‘de-
positum’  uitgevoerd  door  Cicero  ‘apud Monetam’9. De vertaling van deze passage door Bailey luidt: ‘I have
written to you in another letter about the HS 110 000 to be paid to Statius. So then, if Fadius claims, I want the money
made  over  to  him,  but  no  one  except  Fadius.  I  think  it’s  deposited  with  *.’10 In zijn commentaar op deze passage
zegt hij:  ‘My conjecture apud Monetam is not supported by proof that private moneys were deposited in the Mint (see
however on 155, VIII.7.3), but since the Mint was a temple and money was commonly deposited in temples the possibil-
ity seems not too remote.’11 De uitgever van de Budé-reeks is het met deze conjectuur alvast niet eens: ‘derrière
me item se cache vraisemblablement le nom de la personne ou du lieu qui avait reçu la somme en dépôt (on ne retiendra
pas la conjecture de Shackleton Bailey: Monetam).’12

F. Beyer schrijft dat de keizer ongetwijfeld edelmetaal kon laten smelten om daaruit munten te laten slaan.
Zo, zegt hij, is de omvangrijke muntenserie die Augustus voor de grote drievoudige triomf van het jaar 29

1 M.W. Frederiksen, Caesar, Cicero and the problem of debt, in JRS, 56, 1966, blz. 128-141, meer bepaald blz.
132. Cicero, Ad Atticum VIII, 7, 3; XI, 25, 3 en XII, 6.

2 T. Frank, 1959, I, blz. 349.
3 T. Pekary, Les limites de l’économie monétaire, in Dévaluation, Bd. 2, blz. 108 e.v.
4 D.R.S. Bailey, Cicero’s letters to Atticus, Cambridge University Press, Cambridge, 1967, vol. VI, blz. 262.
5 Cicero, Ad Atticum VIII, 7, 3.
6 D.R.S. Bailey, Cicero’s letters to Atticus, Cambridge University Press, Cambridge, 1968, vol. IV, blz. 67.
7 Zie ook M.W. Frederiksen, 1966, blz. 132.
8 D.R.S. Bailey, 1968, vol. IV, blz. 334.
9 Cicero, Ad Atticum XV, 15, 1.

10 D.R.S. Bailey, 1967, vol. VI, blz. 104.
11 Ibid., blz. 262.
12 Budé, Cicéron: Correspondance, tome IX (J. Beaujeu), 1988, Notes complémentaires, blz. 281.
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v.C. liet slaan, klaarblijkelijk gedeeltelijk uit de gesmolten zilveren standbeelden van Octavianus afkomstig.1
Ook Otho zou in latere tijden zijn tafelzilver naar de Munt brengen om het te laten smelten en aanmunten.2

Maar ook reeds vroeger is er sprake van vrije aanmunting van metaal door privé-personen. Dit vermeldt al-
thans de P. Cairo Zen. 59021, vol. 2, 409 uit het jaar 258 v.C. In deze brief van een zekere Demetrius (die mis-
schien het hoofd van de Ptolemeïsche Munt was) gericht aan Apollonius, de minister van financiën, lezen we
dat buitenlanders die Egypte betraden met vreemde munten, die bij de Munt in Ptolemeïsche goudmunten
konden laten omzetten en dat ook de stadsbewoners hun ver-/afgesleten munten tot nieuwe konden laten
aanmunten: ‘... as I wrote to you once before, the foreigners who come here by sea and the merchants and the middle-
men and others bring their own pure coin and gold pentadrachms to be made into new coin for them in accordance with
the decree which orders us to receive and re-mint (...). Moreover, all the people in the city find it difficult to make use of
their worn gold. For none of them knows to what authority he can refer and on paying something extra receive either
good gold or silver in exchange.’3

Andere circulatiecircuits

Naast circulatie via staatsuitgaven en via privé-personen konden munten ook in circulatie gebracht worden
door ze te verkopen aan het publiek of aan geldwisselaars die ze dan op hun beurt aan het publiek verkoch-
ten. Er is geen bewijs dat dit voor Anastasius gebeurde, maar bij Symmachus4 lezen we dat in 384-385 n.C.
geldwisselaars verplicht waren om gouden solidi te verkopen aan een staatsschatkist in ruil voor een zekere
hoeveelheid basismetaal voor munten. Deze praktijk zou gediend kunnen hebben om nieuw basismetaal
voor munten te laten circuleren en op die manier de staat van goud te voorzien.

De  keizerlijke  schatten  konden  blijkbaar  verkocht  worden  om  cash  geld  te  verwerven  in  tijden  van  nood.
Waarschijnlijk brachten ze meer geld op door ze als decoratiestukken te verkopen dan ze te smelten en als
edelmetaal te gebruiken. Zo vertelt men dat Constantijn de standbeelden en versieringen uit de heidense
tempels gebruikt zou hebben om munten te produceren.5 In noodgevallen konden zelfs heilige schatten ge-
munt worden. Toen Athene in 407-406 v.C. door de Spartaanse bezetting van Decelea afgesneden was van
haar zilvertoevoer, besliste de stad om munten te slaan van zeven gouden standbeelden van Nike.6 In 82 v.C.
besliste de senaat in Rome gouden en zilveren versieringen van tempels te smelten om er de troepen in de
burgeroorlog tegen Sulla mee te betalen.7

Dat uitgaven voor voedsel een muntuitgave konden uitlokken, kan het best geïllustreerd worden door het
slaan van denarii door de quaestoren Piso en Caepio in ca. 100 v.C., specifiek voor de aankoop van graan, ad
fru(mentum) emu(ndum).8

1 F. Beyer, 1995, blz. 53. D. Kienast, Augustus Prinzeps und Monarch, Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt, 1982, blz. 322: ‘Das Silber für die Prägung stammte offerbar zum Teil von den Silberstatuen Okta-
vians, die dieser nach seiner eigenen Aussage einschmelzen (und verprägen) lieb. Aus dem so gewonnen Geld lieb
der Caesar dem palatinischen Apollongoldene Weihgeschenke aufstellen.’ Zie Augustus, Res Gestae 24;  Suetoni-
us, Augustus 52, en Dio, LIII, 22, 3.

2 Plutarchus, Galba XX, 2 (Loeb, XX, 3).
3 P. Cairo Zen. 59021; Sel. Pap. vol. 2, 409; vertaald door M.M. Austin, The Hellenistic world from Alexander to

the Roman conquest, Cambridge University Press, Cambridge, 1981, blz. 410-411, no. 238. Zie ook C.J.
Howgego, 1990, blz. 19.

4 Symmachus, Relationes 29.
5 F. Millar, The Emperor in the Roman world,  Cornell  University  Press,  Ithaca/New  York,  1977,  blz.  146;  Fir-

micus Maternus, De errore profanorum religionum 28, 6; Eusebius, Vita Caesarum III, 54, 6; De rebus bellicis II, 1.
6 Schol. Aristophanes, Frogs, 720; E.S.G. Robinson, Some problems in the later fifth century coinage at Athens, in

ANSMN, 9, 1960, blz. 1-15.
7 Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia VII, 6, 4.
8 C.J. Howgego, 1990, blz. 9; M.H. Crawford, 1974, no. 330, blz. 73; P. Garnsey, Famine and food supply in the

Graeco-Roman world: responses to risk and crisis, Cambridge University Press, Cambridge, 1988, blz. 198-199;
H.B. Mattingly, NC, 137, 1977, blz. 205.
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Uitgaven kunnen ook gelinkt worden aan georganiseerde spelen. De aediles curules waren verantwoordelijk
voor de uitgaven van munten voor belangrijke Ludi, zoals bv. de Ludi Megalenses.1 Voor het jaar 58 v.C. we-
ten we dat de aediles M. Aemilius Scaurus en P. Hypsaeus verantwoordelijk waren voor de extravagante edi-
lische spelen.2

Muntuitdelingen zijn reeds bekend uit de oudste tijden. Zo gaf Croesus iedere burger van Delphi twee sta-
ters.3 Voor de latere Romeinse Republiek krijgen we informatie van Ammianus. Hij vermeldt hoe Procopius,
toen deze het purper opeiste onder Valentinianus, gouden munten met zijn afbeelding erop verspreidde.4 De
anonieme auteur van De rebus bellicis verwijst naar brons dat geslagen werd ‘ad dona militaria’5 en Claudianus
vermeldt gouden munten voor een schenking na ‘vota’6.

Waarschijnlijk gaven ook grote openbare werken, zoals bv. grote bouwwerken op de Atheense Akropolis, de
impuls tot het slaan van nieuwe munten. Ze kunnen echter niet secuur geïdentificeerd worden.7 Ook bui-
tenlandse betalingen, van welke omvang en met welke bedoelingen ook, waren verantwoordelijk voor het
slaan van nieuwe munten. Philippus van Macedonië liet bv. gouden munten slaan om een leger op te rich-
ten, maar tegelijkertijd ook om de Grieken om te kopen.8

Actie kon ondernomen worden, en werd ondernomen, om de voorziening van munten in circulatie te verbe-
teren. In tijden van muntschaarste vernemen we dat Cicero in 63 v.C. de export van goud en zilver van
Puteoli verhinderde9,  dat  Caesar  in  49  v.C.  maatregelen hernieuwde die  het  bezit  van munten door indivi-
duen beperkte tot 60 000 sestertiën10 en dat Tiberius in 33 v.C. intrestvrije leningen verschafte11.

Munthervorming kon een reden zijn om nieuwe munten te slaan. Boek II van de pseudo-Aristoteliaanse
Oeconomica levert zo twee voorbeelden. De inwoners van Syracuse vroegen aan Dionysus hun geld terug dat
ze  hem  geleend  hadden.  Hij  beval  echter  onder  bedreiging  van  de  dood  dat  ze  al  hun  munten  naar  hem
moesten brengen en hersloeg de drachmen als didrachmen en betaalde hen terug.12 In Athene zou Hippias
het bestaande geld ongeldig verklaard hebben. Daarom vorderde hij het terug en bracht het, nieuw geslagen,
terug uit.13 Een hermunting kon ook nodig geweest zijn om een groep van veelsoortige munten te standaar-
diseren of om versleten munten te vernieuwen. De amfictionie in Delphi smolt en sloeg in haar eigen naam
de verschillende munten van haar schatten in ca. 338-333 v.C.14

Nog een andere reden om munten te slaan was omwille van profijt. Op een inscriptie uit Sestos lezen we dat
een zekere Menas geëerd werd omwille van zijn generositeit en diensten voor de stad, o.a. het verschaffen
van een bronzen munt aan zijn stad. De inscriptie zegt duidelijk waarom de stad haar eigen munt gebruikte:
ten eerste opdat de munt zou circuleren en ten tweede opdat de mensen profijt zouden verkrijgen van deze
bron van inkomsten.15 Profijt kon dan komen van een overvaluatie van de munt, van het verkopen van het
monopolie van uitgave of van het vragen van een vergoeding om munten voor anderen te slaan.

1 M.H. Crawford, 1974, nos. 356, 409/2 en 431.
2 Idem, 1974, no. 422; Plinius, NH, XXXVI, 24 (113-115).
3 Herodotus, Historiae I, 54.
4 Ammianus Marcellinus, Res gestae XXVI, 7, 10-11.
5 De rebus bellicis I, 9.
6 Claudianus, In Rufinum II, 339-342.
7 Voor een discussie rond deze aspecten van munten, zie N.K. Rutter, Early Greek coinage and the influence of

the Athenian state, in Coinage and society in Britain and Gaul: some current problems, ed. B. Cunliffe, 1981, blz. 5.
8 Diodorus,  XVI, 8, 6-7.
9 Cicero, In Vatinum 5 (12).

10 Dio, XLI, 38, 1 e.v.
11 Tacitus, Annales VI, 16-17.
12 Pseudo-Aristoteles, Oeconomica II, 1349b.
13 Ibid., II, 1347a.
14 P. Kinns, The Amphictionic coinage reconsidered, in NC, 143, 1983, blz. 1-22, en ook E.J.P. Raven, The Amphic-

tionic coinage of Delphi, 336-334 BC, in NC6, 10, 1950, blz. 1-22.
15 Ogis, 339.
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Munten werden soms ook geslagen als een affirmatie van de status van de nieuwe keizer. Een aantal passages
uit de Historia Augusta illustreren het gebruik van munten om de keizerlijke status aan te tonen.1 Zo een affir-
matie kan beschouwd worden als het tegenovergestelde van munten met de naam van de veroordeelde of niet
erkende keizers, die teruggevraagd werden om gesmolten te worden. Dio licht ons bv. in over het feit dat de
senaat het brons van Gaius had teruggevraagd2 en dat Caracalla de munten van Geta had laten smelten3.

Conclusie

Het weze duidelijk dat het niet zo eenvoudig is om uit te maken voor welke doeleinden munten nu precies
geslagen werden en door wie ze verspreid werden. Blijkbaar is het nodig om een compromis te sluiten tus-
sen de twee opvattingen. Ongetwijfeld kwam er geld in circulatie via staatsuitgaven en meer bepaald via de
kosten die de staat deed voor het leger. Zowel muntstudie als literaire bronnen hebben bewezen dat dit het
geval was. Maar beweren dat dit de enige manier was, zoals Crawford doet, is een te overhaaste conclusie:
‘That it was an important purpose is not contested, although it is suggested that the importance of non-military expen-
ditures may have been underestimated. (...) State expenditure may indeed have been an “important” motivation, but we
cannot know how important it was or which classes of coinage were typically connected with state expenditure.’4 Men
moet eveneens in overweging nemen dat er nog andere factoren een rol speelden bij de circulatie: bv. uitga-
ven voor voedselvoorziening, georganiseerde spelen, muntuitdelingen, openbare werken, buitenlandse beta-
lingen. Bovendien mag men niet vergeten dat, eens geld verspreid was, het terugkeerde naar de staatskas
onder de vorm van belastingen, confiscaties, legaten enz. Er hoefden dus niet steeds opnieuw munten gesla-
gen te worden om betalingen te doen. Dat geld verspreid werd door privé-personen die hun kostbare mate-
rialen lieten aanmunten, is een bewezen feit vanaf de 4de eeuw n.C.
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Actieonderzoek: de theorie van Vygotsky toegepast op het vertalen
van Latijnse en Griekse teksten

Marleen Lankers

In de academische lerarenopleiding Latijn en Grieks wordt de stageperiode gekoppeld aan een ‘actieonder-
zoek’. Daarbij is het de bedoeling dat men gaat trachten van een probleem, opgemerkt tijdens de eerste sta-
ge-uren, op te lossen. Dat dient niet alleen op papier of in theorie te gebeuren, maar de gevonden oplos-
singsmethode dient ook daadwerkelijk uitgeprobeerd te worden en het uiteindelijke resultaat (al dan niet
positief) kritisch besproken.

Een dergelijk actieonderzoek bestaat aldus uit drie fases:
– de themafase, die zich situeert binnen de eerste stage-uren en waarin men op zoek gaat naar een geschik-

te vraagstelling of een geschikt probleem;
– de kristallisatiefase, waarin men op zoek gaat naar meer informatie in o.a. de vakliteratuur en waarin de

manier van probleemoplossing vorm krijgt;
– de exemplarische fase, waarin men de in de vorige fase uitgewerkte methode uittest, het resultaat obser-

veert en bespreekt met de betrokkenen en eventueel ook met derden, bv. collega’s (dit noemt men dan
triangulatie).

Aangezien ik indertijd reeds aan mijn eerste jaar lesgeven bezig was terwijl ik de academische lerarenoplei-
ding aanvatte, was ik echter in de mogelijkheid van mijn actieonderzoek veel uitgebreider aan te pakken,
aangezien  ik  veel  meer  dan  twintig  lesuren  tot  mijn  beschikking  had.  Het  bestuur  van  de  Vereniging  van
Leerkrachten Oude Talen was dan ook van mening dat mijn onderzoek nuttig zou kunnen zijn voor ande-
ren, vandaar dat ze mij contacteerden met de vraag of ze mijn onderzoek in hun tijdschrift mochten publice-
ren – een vraag waaraan ik met plezier gehoor heb gegeven. Het resultaat vindt u hieronder.

1 Themafase

1.1 Situering en keuze van het onderwerp

Mijn stokpaardje in het lesgeven is vertalen. Dat maakt sowieso al een groot deel uit van de lessen Latijn en
Grieks, maar ik probeer de leerlingen ook het belang van al die teksten aan te tonen. Bezoeken aan musea
kunnen je veel leren over het leven in de Oudheid: hoe de mensen leefden, hoe hun woningen eruitzagen,
wat voor kleren ze droegen, zelfs wat ze aten en dronken. Maar helaas kunnen voorwerpen niet spreken.
Het is dus aan ons om ze te interpreteren.

Bij teksten heb je dat niet: die spreken wel! Een tekst is eigenlijk een middel om rechtstreeks met de Romei-
nen en de Grieken te communiceren. Wanneer ik dit voorleg aan de leerlingen, kijken ze daarna over het al-
gemeen wel anders tegen het vertalen aan. Ze zien in dat het vertalen niet zomaar een middel is waarmee ik
kan zien of ze hun grammatica en vocabularium wel grondig genoeg beheersen, maar ook een middel
waarmee zij zelf toegang krijgen tot de Oudheid, toegang tot het leven van de Romeinen en de Grieken, toe-
gang tot rechtstreekse communicatie met deze mensen uit het verleden. En dat spreekt hen wel aan.

Nadat ik de leerlingen bij het begin van het schooljaar op deze manier warm had gemaakt voor het vertalen,
rezen er echter nog verschillende andere problemen bij het vertalen zelf, die ik hieronder in detail zal uit-
werken. Omwille van mijn liefde voor de vertaalkunst heb ik besloten deze problemen als vertrekpunt te
nemen voor een actieonderzoek.

1.2 Omschrijving van de problematiek

In de derde graad moeten de leerlingen in staat zijn volledig zelfstandig een Latijnse of Griekse tekst te ver-
talen. Aangezien het een vertaaloefening is en geen vocabulariumoefening, mogen zij daarbij een woorden-
boek of woordenschatrepertorium gebruiken. Voor het overige zijn ze volledig op hun kennis aangewezen
die ze gedurende de vorige schooljaren vergaard hebben.
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Volgens het leerplan van de derde graad moet er elke rapportperiode minstens één ‘ongeziene tekst’ ver-
taald worden en maakt een dergelijke vertaaloefening ook telkens deel uit van het examen.

Toen ik tijdens de maand september voor het eerst een ongeziene tekst opgaf, zijn me onmiddellijk een aan-
tal dingen opgevallen. Hoewel mijn opmerkingen gelden voor alle klassen waarin ik lesgeef, ga ik me voor
deze uiteenzetting beperken tot het vak Latijn in het tweede jaar van de tweede graad – de klas waartoe ik
mijn onderzoek alsook mijn attitudeschaal heb beperkt, aangezien het anders te uitgebreid zou worden. De-
ze klas bestaat uit vijf leerlingen: drie jongens en twee meisjes.

Het eerste wat mij opviel, was de manier waarop de leerlingen met de tekst omsprongen om die te vertalen.
Ik had boven de tekst – een uittreksel uit een brief van Cicero over een filosofisch onderwerp – een situering
in het Nederlands gezet, om hen te helpen de context van het te vertalen fragment te vatten. Die situering
werd echter door niemand gelezen: ze hadden één lesuur de tijd om die tekst te vertalen, dus in hun ogen
leek het het beste te zijn om maar meteen aan de vertaling te beginnen, anders zouden ze misschien met een
tijdgebrek te kampen krijgen. Niets is echter minder waar, zo bleek later uit hun vertalingen! Slechts twee
leerlingen leken gemerkt te hebben dat het om een filosofische tekst ging, terwijl maar één leerling de in-
houd en de bedoeling van de brief min of meer gevat had.

Qua ‘methode’ begonnen ze gewoon met het eerste woord, dan het tweede, dan het derde enz. zonder ook
maar naar de samenhang van de zin te kijken of via de naamvallen na te gaan welke woorden samenhoren,
welk woord het onderwerp is, het lijdend voorwerp enz. De betekenis van alle woordjes opzoeken en dan
met al die woordjes een Nederlandse zin vormen, daar kwam het op neer. Het deed me een beetje denken
aan een spelletje uit Tien voor Taal: ‘maak een zo lang mogelijke zin’.

Het viel me ook op dat de leerlingen zelfs niet deftig konden omspringen met hun woordenboek. Sommige
Latijnse woorden hebben zeer veel uiteenlopende betekenissen, al naargelang de context. Als men bv. het
woord res opzoekt,  staat  er  als  primaire  betekenis  ‘zaak,  ding,  gebeurtenis’  opgegeven.  Dat  is  dan  ook  de
vertaling die de leerlingen overnamen, zonder verder te lezen. Wat verder staat er echter: ‘(militair) krijgs-
daad, krijgswezen, oorlog, strijd; (geschiedschrijving) geschiedkundig feit; (juridisch/politiek) staat, staats-
zaak, staatsgemeenschap, proces, rechtszaak, rechtsgeding; (filosofie) wezen of aard der dingen, natuur’.
‘Wezen of aard der dingen’ is wel iets heel anders dan ‘zaak’, ‘ding’ of ‘gebeurtenis’! Wie de situering had
gelezen, was gemakkelijk tot de conclusie gekomen dat hier de filosofische betekenis van het woordje res
nodig was.

De methode van vertalen zat dus goed fout!

Iets anders dat me opviel – maar dat is iets dat karakter- of persoonsgebonden is – is hun manier van inzicht
krijgen in  de betekenis  van de tekst.  Dat  is  me trouwens opgevallen in  alle  klassen.  Zowat  de helft  van de
leerlingen vertaalt puur grammaticaal en houdt absoluut geen rekening met de vorige zin, de volgende zin
of de hele context. De andere helft vertaalt dan weer puur intuïtief, en die laten zich dan weer te veel leiden
door de context: ze vertalen wat ze denken dat er staat en niet wat er echt staat. Ze maken hun eigen gevolg-
trekkingen en hun eigen verhaal, hetgeen natuurlijk niet altijd overeenkomt met wat er in de tekst staat. Bei-
de manieren van vertalen leiden vaak tot de waanzinnigste resultaten en tot vijf verschillende brieven.

Naar mijn mening hebben leerlingen van 17 à 18 jaar wel een zekere volwassenheid bereikt om met hun ei-
gen manier van werken en eventuele fouten daarin geconfronteerd te worden, dus besloot ik hun vertalin-
gen eens tijdens de les voor te lezen. Dat leidde tot veel gelach en hilariteit, maar toch ook tot het besef dat er
iets mis zat: ‘Maar mevrouw, er heeft ons eigenlijk nog nooit iemand uitgelegd hoe je dat nu juist moet doen,
vertalen. Wij kregen altijd gewoon die tekst onder onze neus met de boodschap “begin er maar aan”’. Ook
hier zat het dus goed fout!

2 Kristallisatiefase

2.1 Over intuïtie en grammatica

Het was meteen duidelijk dat ik dit onderwerp zou gebruiken voor mijn actieonderzoek, aangezien ik graag
iets aan deze situatie wilde verbeteren. Ik wist echter niet direct welk element ik uit de problematiek moest
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lichten en nog minder hoe ik eraan moest beginnen om het probleem op te lossen. Daar is heel wat tijd en
denkwerk over gegaan.

Het eerste probleem, de methode van vertalen, bleek nog hetgeen te zijn dat het gemakkelijkst op te lossen
was. Het was immers iets dat blijkbaar reeds vanaf het eerste leerjaar verkeerd was aangeleerd. Hoe een
woordenboek te gebruiken, hoe een Latijnse zin te vertalen, de woordvolgorde van het Latijn en zo meer,
zijn zaken die de leerlingen reeds verworven moeten hebben in de middenschool. Om dit op te lossen heb ik
dus de leerlingen in sneltempo ‘driloefeningen’ gegeven, zodat ze zich die zaken eigen konden maken.

Bij een volgende vertaaloefening merkte ik dan ook dat er in dat opzicht verbetering merkbaar was. De leer-
lingen zochten eerst uit waar de tekst over ging en ze zochten betekenissen voor de woordenschat ook meer
in de richting van de inhoud van de tekst. Toch bleef het probleem dat er enerzijds nietszeggende, onsamen-
hangende vertalingen werden geproduceerd in een afschuwelijk Nederlands – Nederlatijn, zou je bijna kun-
nen  zeggen  –  en  anderzijds  mooie  verhalen,  waarvan  de  helft  er  echter  niet  stond  in  het  Latijn.  Weer  op-
nieuw dat onderscheid tussen de grammaticale vertalers en de intuïtieve vertalers.

Wat maakt iemand tot een goede vertaler? Wat doet een goede vertaler met een tekst, hoe pakt hij die aan?
Dat waren de vragen waar ik een antwoord op zocht. Maar ik kwam tot de conclusie dat het aantal leerlin-
gen aan wie ik lesgeef, in feite te weinig is om daarop een antwoord te kunnen geven. Ik besloot dus om bij
collega’s wat vertalingen van andere klassen op te vragen en die ook eens te bestuderen. Gewapend met een
stapel vertalingen begon ik mijn speurtocht. Ik kwam tot de conclusie dat de meeste leerlingen zich aanslui-
ten bij een van de twee reeds genoemde vertalingen: een vertaling waarbij elk grammaticaal onderdeel van
de Latijnse zin juist is weergegeven, maar waarvan het Nederlands werkelijk onaanvaardbaar is, of een
mooie tekst waarvan echter grote delen aan de (vaak zeer levendige) fantasie van de vertaler ontsproten zijn.

Slechts een klein aantal leerlingen stak erbovenuit met een (bijna) correcte vertaling. Bij hen was er steeds
een combinatie te zien tussen de beide manieren van aanpak, hetgeen vooral aan hun kladversies te zien
was: eerst de grammatica, daarna een verbeterde versie met oog voor de inhoud, de betekenis, de samen-
hang en natuurlijk ook het Nederlands. Hieruit trok ik aldus mijn conclusies! Geen van beide manieren van
aanpak, intuïtief vertalen of grammaticaal vertalen, is per definitie fout of verkeerd, maar ze zijn ook niet
juist  of  goed te  noemen!  Er  moet  een evenwicht  tussen beide zijn.  Een goede vertaler  is  in  staat  met  beide
dingen rekening te houden: de grammatica aan de ene kant en de inhoud, samenhang, context en betekenis
van de tekst aan de andere kant.

De ideale manier van vertalen is een combinatie van intuïtief en grammaticaal te werk te gaan. De gramma-
tica is natuurlijk de basis waarop de tekst gebouwd is en waarmee je voldoende rekening moet houden,
maar het  resultaat  moet  wel  een samenhangend verhaal  zijn  en liefst  ook nog vlot  Nederlands.  Ik  als  leer-
kracht ben onmogelijk in staat om iemand te leren meer intuïtief of meer grammaticaal te vertalen. Dat is iets
dat vanuit jezelf, vanuit je karakter, taalgevoel en ervaring komt. Ik kan alleen goede raad geven en hen de
juiste methode demonstreren tijdens de gewone vertaallessen, maar het is niet gezegd dat de leerlingen dat
ook zullen navolgen wanneer ze zelfstandig iets moeten vertalen.

Hoe moest ik dat aanpakken? Hoe leer je iemand vertalen? Ook om op die vraag een antwoord te vinden
ging er heel wat tijd voorbij!

2.2 Vygotsky

Toevallig vond ik het antwoord op deze vragen tijdens een nascholingsdag voor leerkrachten. De nascholing
ging  niet  specifiek  over  Latijn  en  Grieks  noch  over  vertalen,  maar  een  van  de  onderwerpen  die  tijdens  de
verschillende lezingen aan bod kwamen, kon daarmee wel in verband gebracht worden. Men had het in die
lezing over de theorie van de 19de-eeuwse Russische filosoof/psycholoog/linguïst Lev Vygotsky en de toe-
passing van zijn theorie in de onderwijspraktijk.

De complexe theorie van Vygotsky is gebaseerd op drie elementen: taal, cultuur en hetgeen hij ‘de zone van
naaste ontwikkeling’ (zone of proximal growth/development) noemt. De zone van naaste ontwikkeling is de af-
stand (tijd of duur) tussen de eigenlijke ontwikkeling, het bereiken van het beoogde ontwikkelingsniveau en
het aanwezig zijn van het potentieel om dat ontwikkelingsniveau te bereiken.
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Wanneer bv. twee kinderen van vijf jaar oud vragen kunnen oplossen of taken kunnen uitvoeren die de ge-
middelde vijfjarige kan beantwoorden of uitvoeren, dan zeggen we dat hun mentale leeftijd overeenkomt
met hun chronologische leeftijd. Wanneer nu een van die kinderen mits enige hulp van een volwassene of
van oudere kinderen ook opdrachten kan uitvoeren die normaal voor zevenjarigen bestemd zijn, en het an-
dere kind kan dat niet, dan zeggen we dat de zone van naaste ontwikkeling van het eerste kind groter is dan
die van het andere kind. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen met een grote zone van naaste ontwikke-
ling veel beter presteren op school, op voorwaarde dat de begeleiding goed is.

Op deze manier vindt de theorie van Vygotsky zijn toepassing op school. Het is belangrijk dat leerkrachten
het goede voorbeeld geven en bepaalde zaken duidelijk uitleggen en/of demonstreren. Op die manier kun-
nen kinderen via de zone van naaste ontwikkeling zelf een bepaald ontwikkelingsniveau bereiken met een
minimale hulp of assistentie.

Belangrijk bij  de ontwikkeling is volgens Vygotsky ook het spelen: door het nabootsen van volwassenen of
andere (oudere) kinderen vergroten de kinderen zelf hun vaardigheden. Wat begint als een na-aapspelletje,
ontwikkelt hun intellectuele vaardigheden. Interactie speelt dus een zeer belangrijke rol in de theorie van
Vygotsky.

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

De filosofie van Hegel werd verder uitgewerkt in het marxisme, een strekking waardoor Vygotsky in grote
mate is beïnvloed. Volgens deze strekking is de cognitieve ontwikkeling gegrondvest op sociale interactie en
sociale ervaring: de uitvinding van tools,  ‘gereedschappen’,  door  de voorlopers  van de mens leidde tot  het
ontstaan van de menselijke soort, omdat het aanleiding gaf tot werk, de noodzaak van samenwerking en het
gebruik van de taal. Vandaar het belang dat Vygotsky hecht aan taal en interactie.

Wat die interactie betreft, gaat zijn aandacht vooral uit naar de interactie tussen omgeving en individu. Vol-
gens hem spelen geschiedenis en cultuur dan ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van de mens. Om-
dat ontwikkeling een dynamisch proces is, heeft de omgeving waarin het kind zich ontwikkelt, groot belang.
Die ‘omgeving’ is uiteraard niet alleen het gezin waarin het kind opgroeit,  maar ook de cultuur van de sa-
menleving waarin het gezin thuishoort. Cultuur is volgens Vygotsky een elementaire factor bij het ontwikke-
len van hogere psychologische functies bij het individu. Een aantal biologische primitieve cognitieve functies
heeft de mens wel gemeen met de dieren, maar de menselijke soort overstijgt die biologische basis. Dat ge-
beurt omwille van of dankzij culturele en historische factoren.

Het aanleren van complexe cognitieve systemen gebeurt bij een kind door het leren van tekens en symbolen
van de cultuur en door interactie met soortgenoten. Interactie is immers heel belangrijk in de menselijke in-
telligentie. In deze intelligentie onderscheidt men drie elementen:
– geërfde ervaring: mensen kunnen leren over ontdekkingen, uitvindingen en ideeën van denkers uit het

verleden; mensen kunnen leren door te lezen of te horen spreken over andere mensen uit het verleden;
– sociale ervaring: mensen kunnen kennis ontwikkelen over zaken die ze niet persoonlijk hebben ervaren

door middel van de ervaringen van anderen; mensen kunnen leren door persoonlijk contact met andere
mensen;

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

2.3 Toepassing van de theorie van Vygotsky

Interactie: daar had ik mijn antwoord! Volgens de theorie van Vygotsky zou het mogelijk zijn de leerlingen
van elkaar de ideale vertaalmethode te laten overnemen, indien er voldoende interactie zou zijn. Ik moest
dus een methode zien te verzinnen waardoor de leerlingen elkaar zouden helpen bij het vertalen en elkaar
aldus beïnvloeden in hun manier van werken. De intuïtieve vertalers zouden op die manier een deel van
hun werkwijze moeten kunnen overdragen op de grammaticale vertalers en omgekeerd. Volgens de theorie
van Vygotsky zouden grammaticaal vertalen en intuïtief vertalen immers met elkaar in botsing komen (the-
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se-antithese) en uit die confrontatie zou de ideale vertaalmethode tevoorschijn komen (synthese). Bovendien
zouden de leerlingen elkaar volgens de theorie van de zone of proximal development en de sociale ervaring (le-
ren door persoonlijk contact, interactie met anderen) in die mate beïnvloeden dat ze van elkaar dingen leren,
dat ze elementen uit elkaars vertaalmethoden zouden opnemen en zich eigen maken.

Ergens in mijn achterhoofd kreeg ik het idee om de leerlingen per twee te laten samenwerken: een groepje
van telkens één grammaticale en één intuïtieve vertaler. Het leek mij echter logisch dat een dergelijk duo wel
tot een bevredigende vertaling zou kunnen komen. Aangezien ik echter vijf leerlingen had, kon ik niet met
duo’s werken. Bovendien is het ook nog niet vanzelfsprekend dat ze beiden zullen samenwerken. Het zou
kunnen dat bij een duo gewoon de één de ander ‘overtuigt’ van zijn gelijk en dat het daarbij blijft. Er moest
dus een andere oplossing komen, waarbij meerdere leerlingen hun zegje zouden kunnen doen over de inter-
pretatie van de tekst. Volgens de theorie van Vygotsky is er immers een herhaalde ervaring nodig. Verschil-
lende intuïtieve vertalers zouden dus met verschillende grammaticale vertalers in contact moeten komen,
alvorens ze elementen uit elkaars werkwijze zouden overnemen.

Na verschillende dingen te hebben uitgetest (zowel op papier als in de realiteit), kwam ik tot een soort ‘wis-
selende groepen’-methode. Dit neemt vrij veel tijd in beslag, maar het zou naar mijn mening de beste resulta-
ten moeten geven.

De methode bestaat uit twee delen: eerst één lesuur waarin de leerlingen gewoon zoals tevoren de tekst zelf-
standig vertalen, daarna één à twee lesuren (al naargelang de lengte en de moeilijkheidsgraad van de tekst)
bestemd voor het groepswerk. De tijd wordt ingedeeld in 5 blokken van 10 of 20 minuten, waarin de leerlin-
gen telkens in twee groepen van twee leerlingen te werk gaan en één leerling alleen werkt. Na twintig minu-
ten wisselen de groepen en werkt er een andere leerling alleen. Dit gebeurt vijf keer opnieuw. De bedoeling
is dat de leerlingen in duo’s hun vertalingen overlopen, vergelijken en bespreken. Hebben ze beiden dezelf-
de vertaling? Zo niet, waar schuilen de verschillen? Waarom zijn er verschillen? Waar is er eventueel bij ie-
mand een fout in geslopen? Is de zin of de grammatica anders geïnterpreteerd? Kunnen ze samen tot een
nieuwe, verbeterde vertaling komen? enz. De leerling die alleen werkt, heeft telkens even de tijd om over
zijn eigen vertaalwerk te reflecteren.

Op deze manier heeft iedereen een keer met iedereen samengewerkt en heeft ieder zijn of haar zegje kunnen
doen omtrent zijn visie op en interpretatie van de tekst, maar ook de mening van de anderen gehoord en al-
dus zijn interpretatie kunnen toetsen aan die van anderen. De leerlingen leren zo zichzelf te controleren en
nemen van de anderen gemakkelijk vertaaltechnieken en vertaalmethoden over, juist door de directe con-
frontatie met andere vertalingen. Bovendien zorgt deze methode er volgens mij ook voor dat ze inzien dat
groepswerk van groot belang is, dat het belangrijk is samen te werken, te luisteren naar de argumenten van
anderen, hetgeen zeker geen onbelangrijke sociale vaardigheden zijn!

Met deze ‘wisselende groepen’-methode besloot ik verder aan de slag te gaan.

3 Exemplarische fase

3.1 Triangulatie en observatie

De leerlingen zelf heb ik in eerste instantie zo weinig mogelijk bij dit onderzoek betrokken. Ik heb hen wel
uitgelegd dat ik graag samen met hen een nieuwe methode voor het vertalen van ongeziene teksten wou uit-
testen en heb hen uitgelegd hoe die in zijn werk zou gaan, maar het leek me beter dat ik niet zou vermelden
dat het eigenlijke doel zou zijn dat ze elkaar zouden ‘verbeteren’ in hun verschillende manieren van aanpak.
Ik was van mening dat dit hen te veel zou beïnvloeden. Wel was ik van plan om nadien – na de methode van
wisselende groepen een aantal keer te hebben uitgeprobeerd – een gesprek te hebben met de leerlingen en
hen dan de volledige toedracht duidelijk te maken.

De eerste keer dat ik de leerlingen met een tekst aan de slag liet gaan door middel van de ‘wisselende groe-
pen’-methode, was ik verbaasd dat alles eigenlijk zeer vlot verliep. Dat had ik nooit verwacht. De leerlingen
vergeleken hun vertalingen, zochten spontaan dingen op enz. Er werd heel wat gediscussieerd, geargumen-
teerd, gelachen om onwaarschijnlijke vertalingen en soms ook een beetje gekibbeld, maar het was werkelijk
een genoegen om de leerlingen daarmee bezig te zien. Ze waren werkelijk bézig met een tekst. Niet in de zin
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van stilzitten, zwijgen en vertalen, maar er werd echt aan gewerkt, over nagedacht en overlegd. Ik kreeg de
indruk dat de leerlingen het ook zelf aangenaam vonden om zo te werk te gaan. Wanneer ze zelfstandig, op
hun eentje een tekst moesten vertalen, werd er vaak gezucht en geblazen, maar dat was nu helemaal niet het
geval. Iedereen was enthousiast aan het werk, ze waren totaal in beslag genomen door de tekst.

Ik moet zeggen dat ik blij was dat het in dat opzicht toch al een succes was. Indien mijn hypothese dat deze
werkvorm hun manier van vertalen zou verbeteren, niet zou blijken uit te komen, dan had ik er in elk geval
toch minstens voor gezorgd dat de leerlingen meer plezier beleefden aan het vertalen.

Toen ik een aantal weken later een nieuwe vertaaloefening plande in de agenda, vroegen de leerlingen spon-
taan of ze weer in groepjes mochten werken. Ik zei – opnieuw blij vanwege het enthousiasme – dat dat zeker
het geval was en dat we voortaan altijd zo te werk zouden gaan.

Bij deze vertaling hielden de leerlingen zich echter niet meer zo strikt aan de groepjes en de afgesproken pe-
riode van 10 of 20 minuten. Soms zaten ze eens met drie te werken, dan zonderden sommigen zich af om
hun vertaling wat bij te schaven en het laatste kwartier van het lesuur zaten ze zelfs met zijn allen (vijf leer-
lingen in totaal) samen te werken. Eerst, bij het begin van de les, leek me dat geen goed idee te zijn: ik wou
me graag aan het schema houden dat ik opgesteld had. Maar toen ik naar hen toeging om hen een standje te
geven en hen te vragen terug in de afgesproken groepjes te werken, bleef ik even staan luisteren naar waar-
mee ze allemaal bezig waren, en het viel me op dat het eigenlijk niet veel uitmaakte of ze nu met twee of met
drie of met alle vijf samenwerkten. De methode bleef goed werken: ze vergeleken, discussieerden, zochten
op en verbeterden waar nodig. Dus liet ik hen hun gang maar gaan. Uiteindelijk kwam ik zelfs tot de conclu-
sie dat dit nog veel beter werkte dan de eerste keer met de vaste groepjes: de vertaling die ze indienden, was
van een goede kwaliteit.

Het einde van het schooljaar en de deadline voor dit onderzoek kwamen echter zienderogen naderbij en ik
heb helaas nog maar één keer daarna de gelegenheid gehad om de methode toe te passen. Nu had ik hen
niet meer in vaste groepjes ingedeeld, maar liet ik hen gewoon zelfstandig voor de verdeling zorgen. Weer
werd er afwisselend af en toe met drie, met twee, alleen of met iedereen samengewerkt. Het resultaat was
opnieuw zeer bevredigend.

Daarna heb ik ook het geplande gesprek gehad met de leerlingen. Eerst heb ik hen de volledige theorie van
Vygotsky uiteengezet en daaraan gekoppeld het uiteindelijke doel van de vertaalmethode in wisselende
groepjes. Het grappige was dat er onmiddellijk een discussie ontstond of dat nu klopt of niet, dat je kan bij-
leren door ervaringen op te doen door samenwerking met anderen. Twee leerlingen meenden dat het slechts
toeval  was dat  hun vertalingen beter  waren geworden door het  werken in  groepjes.  Zij  gingen uit  van het
principe ‘twee zien meer dan één’ en zagen daarin de verklaring voor hun verbeterde vertaalwerk. De ande-
re drie namen precies dat dan weer als argument om de theorie te verdedigen. Eén meisje vermeldde dat ze
altijd  al  moeite  had  gehad  om  grammatica  in  te  studeren,  maar  dat  ze  zich  in  die  enkele  vertaalsessies  in
groepjes al veel meer grammatica eigen had gemaakt dan ze ooit zelf gestudeerd had, gewoon door het ie-
mand anders te horen uitleggen en door ermee bezig te zijn. Verder werden er nog allerhande andere voor-
beelden aangedragen uit andere situaties in andere vakken waaruit ze wel degelijk van anderen hadden bij-
geleerd. Een van de twee ‘tegenstanders’ van de theorie werd na een tijdje toch door de anderen overtuigd
van zijn ongelijk. De andere bleef bij zijn mening.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik blij was dat ik hen deze volledige uiteenzetting van de theorie en de uiteindelij-
ke bedoeling pas later heb uitgelegd en niet meteen alvorens aan de slag te gaan met de ‘wisselende groe-
pen’-methode. Nu gaven de leerlingen veel meer onbevangen commentaar en waren ze in de eerste plaats
ook veel meer onbevangen aan de vertalingen begonnen. Indien ze dan reeds de theorie en de bedoeling
hadden gekend, denk ik dat ze op een heel andere manier te werk zouden zijn gegaan, meer in de zin van
‘we moeten hier dus wel iets van elkaar leren’.  Nu was dat automatisch gebeurd.

Ik had gehoopt om ook een keer een zelfstandige vertaling te kunnen organiseren waarbij iedereen opnieuw
een tekst op zijn eentje vertaalde om te zien of er al vorderingen waren gemaakt, maar helaas heb ik die mo-
gelijkheid  niet  meer  gehad:  sportdagen,  uitstappen  en  feestdagen  zaten  mij  dwars!  Op  het  einde  van  de
maand mei heb ik nog een groepsvertaling gepland en de zelfstandige vertaling was dan voor het examen.
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Ook dit schooljaar ben ik nog voortgegaan met deze methode. Ik ben echter van mening dat – na slechts an-
derhalf jaar van onderzoeken – de resultaten nog niet volledig objectief zijn. Naar mijn mening kan een defi-
nitief resultaat pas vastgesteld worden door het observeren van leerlingen die reeds vanaf het eerste leerjaar
Latijn met deze methode zijn ‘grootgebracht’. Dat vijfjarenplan heb ik mij dan ook tot doel gesteld.

3.2 Effecten en neveneffecten

Het uiteindelijke doel van de ‘wisselende groepen’-methode bij het vertalen van een ongeziene Latijnse of
Griekse tekst is dat de leerlingen zelfstandig een ideale vertaalmethode ontwikkelen die een combinatie is
van grammaticaal vertalen en intuïtief vertalen. Of deze doelstelling volledig bereikt kan worden, heb ik he-
laas niet kunnen uittesten wegens tijdgebrek, zoals hierboven reeds vermeld is. Ik heb wel veranderingen en
vorderingen opgemerkt in de vertalingen van de leerlingen.

Er is dus duidelijk wel een effect, zodat ik voorzichtig kan concluderen dat deze methode – op voorwaarde
dat ze vanaf de tweede graad consequent wordt toegepast om de leerlingen genoeg tijd en gelegenheid te
geven om zich een goede aanpak eigen te maken aan de hand van confrontaties met de anderen – de leerlin-
gen in staat moet stellen om in de derde graad volledig zelfstandig een tekst te laten vertalen op een adequa-
te manier. Ik ga dan ook zeker en vast de volgende schooljaren deze methode blijven toepassen en onder-
zoeken of de vorderingen die de leerlingen maken uiteindelijk evolueren naar een goede vertaalmethode die
de leerlingen zich uiteindelijk eigen maken en verder ook blijven toepassen, zelfs buiten het groepswerk.

Niet alleen het zelfstandig vertalen heeft echter wijzigingen ondergaan, maar ook tijdens de les zijn er ver-
anderingen merkbaar: het vertalen gaat over het algemeen veel vlotter, omdat de leerlingen veel sneller de
neiging hebben om dingen op te zoeken, te vergelijken, te discussiëren over betekenissen en interpretaties en
zo meer, terwijl er vroeger veel passiever te werk werd gegaan. Hun inzicht in de Latijnse taal wordt daar-
door opmerkelijk groter en ze leren veel van elkaar. Ook leerlingen die vroeger niet veel inbreng hadden in
de vertaallessen, durven nu veel meer hun zegje te doen of hun mening te geven. Zoals reeds vermeld neemt
de ‘wisselende groepen’-methode heel wat tijd in beslag wat het zelfstandig vertalen betreft, maar ik krijg de
indruk dat deze methode wel als gevolg heeft dat er een tijdwinst is bij het klassikaal vertalen.

Een ander neveneffect van de methode van wisselende groepen situeert zich op het vlak van de sociale
vaardigheden: het leren werken in groep, met elkaar omgaan, leren luisteren naar elkaars argumenten en
dergelijke. Dat zijn naar mijn mening ook zaken die zeker niet onbelangrijk zijn en die passen in het kader
van de vakoverschrijdende eindtermen.
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Klassieke talen in Franstalig onderwijs bedreigd

Zoals u in het artikel op blz. 27 kunt lezen, worden de klassieke talen in het onderwijs van de Fransta-
lige Gemeenschap in België bedreigd ten gevolge van geplande onderwijshervormingen. Daarom
heeft de Franstalige vereniging van leerkrachten Latijn en Grieks (FPGL) een internetpetitie opgestart.
Steun onze Franstalige collega’s en onderschrijf de petitie op de website:

www.agers.cfwb.be/fpgl/petition/petition.asp

http://www.marxists.org/archive/vygotsky
http://www.agers.cfwb.be/fpgl/petition/petition.asp
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ACTUALITEIT

Klassieke talen in Franstalig onderwijs bedreigd
FPGL1

Het  strategisch  plan  voor  het  onderwijs  in  de  Franstalige  Gemeenschap  is  op  dit  ogenblik  een  project  dat
voor overleg voorgelegd is door de minister-president van de Franstalige Gemeenschap, Marie Arena. Deze
tekst betreft het geheel van het leerplichtonderwijs tot 18 jaar en heeft dus geen betrekking op de opleiding
van masters, die afhangt van een andere minister. Het strategisch plan baseert zich in het bijzonder op we-
tenschappelijke studies, op enquêtes uitgevoerd bij de leerkrachten en op de PISA-onderzoeken (2000 en
2003), die het onderwijs van de Franstalige Gemeenschap achteraan het peloton plaatsten. Het plan vertrekt
van de vaststelling dat te weinig leerlingen de basiskennis beheersen, dat te veel leerlingen leerachterstand
hebben, dat te veel leerlingen het slachtoffer worden van het watervalsysteem en dat er te veel ongelijkhe-
den tussen onze scholen bestaan. Het heeft als doelstellingen meer kwaliteit, meer gelijkheid en meer effici-
entie in het leerplichtonderwijs en moet ten volle zijn vruchten afwerpen tegen 2013.

De door het strategisch plan voorziene maatregelen hebben hoofdzakelijk betrekking op de basisvorming
(kleuter- en lager onderwijs) alsook op het technisch en beroepsonderwijs, dat dikwijls weinig gewaardeerd
wordt en gevolgd wordt door jongeren met moeilijkheden. Aan het Latijn had niet geraakt moeten worden
indien men de eerste graad van het secundair onderwijs (12-14 jaar) niet beschouwd had als een deel van de
basisvorming. Tot op heden omvat die eerste graad een gemeenschappelijk basisprogramma van 28 lesuren,
waarbij nog eens 4 lesuren keuzeactiviteiten komen van de school, gewoonlijk ‘opties’ genoemd. Het is in
die 4 lesuren dat het Latijn zijn plaats had: de leerlingen konden het vak Latijn niet volgen of het volgen vol-
gens  een  aantal  lesuren  dat  bepaald  werd  door  de  inrichtende  machten  of  de  directies  (meestal  2  of  4  les-
uren). Wanneer ze het vak Latijn niet volgden, konden de leerlingen andere activiteiten kiezen: verdieping in
Frans of wiskunde, technische, wetenschappelijke of socio-economische activiteiten enz.

In eerste instantie was het de bedoeling om het gemeenschappelijk basisprogramma te verlengen tot 14 jaar
en alle keuzeactiviteiten af te schaffen, met uitzondering van de keuze voor godsdienst of zedenleer en de
taalvakken. Dat zou eenvoudigweg de verdwijning van het Latijn betekenen, dat beschouwd wordt als een
‘oude taal’. Gelukkig hebben we vernomen, ten gevolge van een grote heisa die in de media was ontstaan
naar aanleiding van deze maatregel, dat het Latijn een ‘taal’ was en geen ‘oude taal’, wat ons terug een
plaats gaf in de waaier van opties. Het gevaar dat nu het Latijn bedreigt, is het feit dat het in concurrentie
treedt met een moderne taal. De minister overweegt immers heel ernstig om tussen de keuzeactiviteiten een
bijkomende moderne taal  te  plaatsen.  Bovenop een eerste  vreemde taal,  die  verplicht  is  en aanwezig in  de
gemeenschappelijke basisvorming, zullen de leerlingen en hun ouders de keuze hebben tussen een tweede
moderne taal (in Brussel het Engels) en Latijn. In dat geval zullen alleen de ouders die geïnformeerd zijn
over de voordelen van het leren van Latijn of degenen die de middelen hebben om taalstages voor hun kind
te betalen, kiezen voor de oude taal.

Wij hebben de minister geïnformeerd over de gevaren die deze keuze inhoudt, niet alleen voor onze vakken,
maar ook voor de leerlingen. Wij blijven inspecteurs, directies en inrichtende machten informeren opdat ook
zij tussenbeide zouden komen bij de minister om de uitvoering van deze maatregel te voorkomen. Daarom
hebben wij op onze website een petitie gelanceerd (zie kader blz. 26, red.). Indien het voorziene tijdschema zijn
gang gaat, zullen de eerste maatregelen in werking treden bij het begin van het volgende schooljaar, degene
die ons aanbelangt niet voor 2006-2007.

1 De Fédération des Professeurs de Grec et de Latin (FPGL) is de beroepsvereniging van leerkrachten Latijn en
Grieks in Frans- en Duitstalig België, en in die zin de Franstalige tegenhanger van de Vereniging van
Leerkrachten Oude Talen. De tekst werd ons door de FPGL bezorgd in het Frans en vertaald in het Ne-
derlands door Joeri Facq.
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Euroclassica 2005: Patrimonium in manuscriptis conservatum
Esther Scharpé

29 maart 2005. Zo begon het: vertrekken in Zaventem met bestemming Wenen, daar overstappen op het
vliegtuig naar Dubrovnik. Het moest allemaal snel gaan, want er was slechts 45 min. tussentijd. De luchtha-
ven van Dubrovnik is  met  de stad verbonden door een busdienst,  die  zich schikt  naar  de aankomst  en het
vertrek van de vliegtuigen. De vriendelijke buschauffeur liet de bus, die grotendeels bevolkt was met classici
van her en der, halt houden voor het hotel.

‘The latin language is a part of our identity. Vivat lingua Latina!’ Zo werd het congres geopend. Tot vorige eeuw
waren in Dalmatië 3 officiële talen: het Latijn, het Italiaans en het Kroatisch. ‘No other country has the tradition
of a living Latin literature survived so late in the 19th century.’ Er is een uitgebreide Kroatische Neolatijnse litera-
tuur van de 15de tot het einde van de 19de eeuw. In 1847 werd het Latijn de officiële taal in het parlement.
Het was het middel om dichter bij de westerse wereld aan te sluiten. In de archieven van het Franciscanen-
klooster te Dubrovnik liggen meer dan 2 100 Latijnse manuscripten. Deze verzameling zou wel de belang-
rijkste zijn. Verscheidene voordrachten handelden dus daarover.

Er was ook een workshop gewijd aan het gebruik van de computer in de klas; die vond plaats in het gymna-
sium van Dubrovnik. Onze Oostenrijkse collega’s werken ondertussen druk aan de website van Euroclassica
(www.euroclassica.net). Een daguitstap naar twee Romeinse sites bood de gelegenheid om met collega’s uit
alle hoeken van Europa van gedachten te wisselen.

2 april 2005. Ten slotte was er de terugreis: eerst naar Wenen, in volle haast naar een andere gate, dan rich-
ting Brussel. Tot volgend jaar in Uppsala!

Nieuwe professionele bacheloropleiding Latijn
Joeri Facq

Een studierichting in het hoger onderwijs die bij universitair gevormde classici wellicht niet zoveel bekend-
heid heeft, is de opleiding ‘Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs’ (zeg maar het vroegere ‘regen-
taat’) voor het vak Latijn. Deze opleiding bestond al aan de Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen, de Eu-
ropese Hogeschool Brussel, de Katholieke Hogeschool Leuven en de Katholieke Hogeschool Limburg. Dit
academiejaar  werd ook aan de Arteveldehogeschool  in  Gent  gestart  met  een bacheloropleiding Latijn.  Om
daarover wat meer te weten te komen, nodigden we dr. Katja De Herdt, lector Latijn in Gent, uit voor een
gesprek en legden haar de volgende vragen voor.

Prora: Hoe kwam uw hogeschool erbij te starten met een bacheloropleiding Latijn, hoewel er op verschil-
lende plaatsen in Vlaanderen al een dergelijke opleiding bestaat?
Katja  De  Herdt:  De  opleiding  tot  leerkracht  in  het  secundair  onderwijs  in  de  Arteveldehogeschool  is  ge-
groeid uit de samensmelting van verschillende (ook zgn. ‘technische’) regentaten in Oost-Vlaanderen. Daar-
door bood de opleiding al meer dan 200 combinatiemogelijkheden van verschillende vakken. Latijn ontbrak
nog in dat plaatje. Maar het vak is in de eerste plaats ingericht op vraag van verschillende (kandidaat-)
studenten, die graag ook Latijn wilden volgen – en wel in Gent. Sinds het verdwijnen van het regentaat La-
tijn in de Rijksnormaalschool van Gent kon je enkel in de provincies Brabant, Antwerpen en Limburg Latijn
studeren aan een hogeschool. Dat studenten honkvast kiezen, is ook te merken aan de studentenpopulatie in
het huidige eerste jaar: de meest oostelijke latinisten komen uit Aalst, de meest westelijke uit Waregem.

Prora: Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit? Wat zijn de leerinhouden?
Katja De Herdt: Tijdens de drie opleidingsjaren volgen de studenten het vak Latijn in combinatie met één of
twee andere combinatievakken. Het programma omvat verder enkele gemeenschappelijke vakken, zoals Pe-
dagogische Wetenschappen en Nederlandse Taalvaardigheid. Latijn is zoals alle combinatievakken opge-

http://www.euroclassica.net).
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splitst in twee componenten, met name Vakstudie (4 uur per week) en Vakdidactiek (1 uur per week). Vak-
studie Latijn houdt in het eerste jaar een grondige opfrissing en uitdieping van de morfologie in, en ook de
lectuur, zowel klassikaal als cursorisch, van teksten van Caesar en Cicero. Daarnaast komen capita selecta uit
de antieke cultuur aan bod en een overzicht van de Romeinse geschiedenis. Dat laatste verwerken de stu-
denten via zelfstudie. In het tweede en derde jaar zal het programma onder meer de syntaxis van de zin om-
vatten, de lectuur van uiteenlopende proza-auteurs en van Vergilius en Ovidius, literatuurgeschiedenis en
ook een initiatie tot het Grieks. De inhoud van Vakdidactiek is heel uiteenlopend. De studenten maken ken-
nis met verschillende leesmethodes, denken na over de waarde van hun vak, oefenen zich in het vertellen
van mythen en sagen ...  Hier  bij  uitstek geldt docendo discimus. De opleiding bevat dus ook heel wat stage,
van vier weken tijdens het eerste tot twaalf weken tijdens het derde jaar.

Prora: Wat is uw persoonlijke visie op deze opleiding en welke accenten legt u?
Katja De Herdt: Ik vind het heel belangrijk dat de studenten een grondig inzicht krijgen in het Latijn als taal,
als een coherent systeem dat grondig van het Nederlands verschilt, maar toch volkomen logisch is. Als ze uit
de humaniora komen, is hun kennis van de Latijnse taal erg fragmentair. Ze kennen wel enkele regels en
evenveel ‘uitzonderingen’, maar bredere verbanden – zowel binnen het Latijn als tussen het Latijn en andere
talen – ontgaan hen vaak. Er wordt in de opleiding dan ook veel tijd geïnvesteerd in grammatica: hoe zit fe-
nomeen x of y in elkaar, in welke gedaante duikt het op in teksten, hoe kun je het op een bevattelijke manier
uitleggen aan 12-jarigen? Ook tijdens de lectuur staan we heel vaak bij de taal stil. Ik ga er bovendien vanuit
dat het zelfstandig begrijpen van een Latijnse tekst geen verworvenheid is van de studenten die aan de op-
leiding beginnen. We besteden dus ook heel wat tijd aan het expliciteren van (grammaticale, inhoudelijke ...)
verwachtingspatronen in teksten. Dit alles maakt dat, zeker in het eerste jaar, de klassikale lectuur traag vor-
dert en dat er niet veel tijd overblijft voor literaire en cultuurhistorische uitweidingen. Ik hoop dat in het
tweede jaar deels te kunnen compenseren door de studenten bij het overzicht van de Latijnse literatuur veel
fragmenten in vertaling te doen lezen. Essentieel vind ik ook dat ze leren waar ze informatie kunnen vinden
over de Oudheid in al haar aspecten en dat ze de attitude aankweken om ook buiten de lessen met de antie-
ken bezig te zijn – al was het maar door de aanschaf van Harrius Potter. Want als toekomstige leerkracht La-
tijn in de eerste graad hebben zij een dubbele verantwoordelijkheid: kinderen van 12 tot 14 jaar zonder
grammaticale voorkennis inwijden in een flecterende dode taal en ze tegelijk zo enthousiast maken voor de
Oudheid dat ze ook na de eerste graad klassieke talen willen blijven volgen.

Prora: Waarom zou een student kiezen voor een bacheloropleiding Latijn en niet voor de universitaire
‘klassieke filologie’?
Katja De Herdt: De opleiding tot bachelor in het onderwijs biedt de kans om Latijn met heel uiteenlopende
vakken te combineren, niet alleen met voor classici voor de hand liggende ‘zustervakken’ als geschiedenis en
Frans, maar ook met fysica of plastische opvoeding. Op dat vlak groeien de universitaire filologieën trou-
wens in zekere zin naar de regentaten toe: sinds dit academiejaar kun je aan de universiteit Latijn studeren
zonder Grieks, of Grieks in combinatie met Engels. Maar het grote verschil tussen een opleiding tot regent en
tot licentiaat zit natuurlijk in het praktijkgerichte karakter van de hogeschoolopleiding. De studenten wor-
den vanaf de eerste dag opgeleid tot leerkracht, en dat houdt veel meer in dan vakinhoudelijke experti-
se. Wie Latijn studeert aan een hogeschool, maakt projectdagen mee rond leiderschap of intercultureel on-
derwijs, maar hij zal (bijna) nooit met historische grammatica of godsdienstgeschiedenis van de Oudheid ge-
confronteerd worden. Hij zal ook veel minder Latijnse teksten lezen, wat erg jammer is. Ik denk overigens
dat de vraag ‘waarom geen klassieke filologie?’ bij geen enkele van mijn huidige studenten is opgekomen op
het moment van hun studiekeuze. Zij  hebben gekozen voor een driejarige praktijkgerichte opleiding, eerder
dan voor een gespecialiseerde studie aan de universiteit. Voor sommigen was dat een heel bewuste eerste
keuze. Anderen hebben eerst universitaire studies of andere hogeschoolopleidingen uitgeprobeerd. Het La-
tijn heeft in die initiële keuze geen hoofdrol gespeeld, lijkt me. Maar dat heeft wellicht ook te maken met het
feit  dat  veel  kandidaat-studenten  nog  niet  wisten  dat  je  in  Gent  nu  ook  buiten  de  universiteit  Latijn  kunt
studeren.

Prora: Kunnen jullie rekenen op veel belangstelling? Zijn de studenten vooral jongens of meisjes, en
komen ze vooral uit een ‘klassieke’ studierichting in het secundair onderwijs of zijn er ook ‘beginners’?
Katja De Herdt: Er zijn dit academiejaar 15 studenten – 10 meisjes, 5 jongens – gestart met Latijn. Dat aantal
is niet slecht voor een nieuw vak, maar het is natuurlijk maar een peulschil in vergelijking met het totale aan-
tal studenten in het eerste jaar van de opleiding (750). Voorwaarde om aan het vak te beginnen is dat je in
het secundair onderwijs minstens vier jaar Latijn hebt gevolgd. Maar dit jaar hebben alle studenten, op één
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na, al zes jaar Latijn (in  combinatie met Wiskunde, Wetenschappen of Moderne Talen) gehad. En dat is na-
tuurlijk een comfortabeler uitgangspunt.

Prora: Wat motiveert de studenten om precies voor deze opleiding te kiezen? Latijn is toch niet het meest
voor de hand liggende vak.
Katja De Herdt: Uit de rondvraag tijdens de eerste les is mij bijgebleven dat deze studenten allemaal graag
tot heel graag Latijn hebben gedaan in het middelbaar, en vooral – zo werd vaak beklemtoond – tijdens de
eerste graad, het niveau waarin ze ook zelf zullen lesgeven. ‘Mijn lerares Latijn in het eerste jaar kon zo on-
gelooflijk goed vertellen!’ De studenten die er al een jaar in het hoger onderwijs hadden opzitten, vertelden
dan weer dat ze – soms tot hun eigen verbazing – het Latijn na het zesde middelbaar erg hadden gemist. Wat
voor sommige studenten (en hun ouders) zeker heeft meegespeeld in de keuze, is het feit dat je als leerkracht
Latijn hoe dan ook in het ASO terechtkomt.

Prora: Hoe zien de studenten hun toekomst, wat zijn hun beroepsperspectieven? Willen de meesten naar
het onderwijs, en hebben ze dan geen schrik voor ‘concurrentie’ van universitaire classici?
Katja De Herdt: Dat deze mensen in het onderwijs willen werken, staat vast. Doordat ze drie vakken mogen
geven, zijn ze voor hun broodwinning trouwens niet uitsluitend van het Latijn afhankelijk. Maar de kans dat
ze (ook) Latijn zullen geven, is vrij groot. Er is toch nog altijd een grote vraag naar leerkrachten Latijn, zeker
in de periferie. Van collega-lectoren Latijn in andere hogescholen heb ik gehoord dat afgestudeerden soms
wordt  gevraagd  om  ook  in  de  tweede  graad  Latijn  te  geven,  alhoewel  ze  voor  het   vak  alleen  in  de  eerste
graad lesbevoegdheid hebben.

Prora: Wat zijn uw persoonlijke ervaringen met dit eerste jaar?
Katja  De Herdt:  Een nieuwe studierichting in  het  hoger  onderwijs  uit  de grond stampen is  natuurlijk  geen
sinecure. Vooral de uitbouw van het onderdeel Vakdidactiek bleek niet gemakkelijk, omdat er weinig mate-
riaal voorhanden is dat specifiek op de eerste graad betrekking heeft. Na een half jaar vakdidactiek doceren
vond ik het heerlijk om tijdens de stageperiode samen met de studenten lessen te observeren in verschillen-
de scholen en er schitterende leerkrachten aan het werk te zien. Aan die contacten met het werkveld heb ik
zeer veel gehad. Even belangrijk waren de gesprekken die ik had met de lerarenopleiders Latijn van de uni-
versiteiten en andere hogescholen waar het vak wordt gedoceerd. Hun openheid en bereidheid tot samen-
werking heb ik erg gewaardeerd.

Info: Arteveldehogeschool, Campus Kattenberg, Kattenberg 9, 9000 Gent; tel. 09 269 98 00; fax 09 269 98 31;
info@arteveldehs.be; www.arteveldehs.be.

Latijn verrijst uit (bijna-)dood

Vlucht leerlingen naar wiskunde en wetenschappen lijkt gestopt

Met de begrafenis van de paus werd vorige week nog eens een mis in het Latijn opgedragen. Een eerbied-
waardig moment voor liefhebbers van klassieke talen. Maar er is voor hen nog meer goed nieuws. Sinds
twee jaar  is  de richting Latijn  in  de derde graad van het  secundair  onderwijs  aan een voorzichtige opmars
bezig. De vlucht naar wiskundige en wetenschappelijke richtingen lijkt gestopt. Op dit ogenblik volgt één op
de vijf ASO-leerlingen in de laatste twee jaren secundair een studierichting met Latijn en/of Grieks.

In 1998 verscheen tussen de personeelsadvertenties
van de Vlaamse kranten een vacature van de Vere-
niging van Leerkrachten Oude Talen (V.L.O.T.). Die
was  op  zoek  naar  een  reclamebureau  dat  een  pro-
motiecampagne  voor  Latijn  en  Grieks  kon  uitdok-
teren. De alarmkreet kreeg weinig gehoor. Het aan-
tal leerlingen klassieke talen in de laatste schoolja-
ren bleef spectaculair dalen van 1996-1997 tot 2001-
2002. Sinds 2002-2003 lijkt de weegschaal opnieuw
in de andere richting over te hellen.

Volgens  Joeri  Facq,  leraar  Latijn  &  Grieks  aan  het
atheneum van Sint-Niklaas, webmaster en hoofdre-
dacteur van het V.L.O.T.-tijdschrift Prora, situeert
het probleem zich voornamelijk in de overgang van
de tweede naar  de derde graad.  Daar  valt  bijna de
helft van de leerlingen Latijn af. ‘In de eerste graad
kiest  één op de drie  ASO-leerlingen voor  klassieke
talen’,  zegt  hij.  ‘In  de derde graad is  dat  nog maar
één op de vijf. Maar in het huidige schooljaar komt
dat percentage opnieuw dicht bij 25 procent.’

mailto:info@arteveldehs.be
http://www.arteveldehs.be.
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Slaagkansen
Een verklaring voor de grote uitstroom van leerlin-
gen Latijn is dat vele ouders denken dat wiskundige
en wetenschappelijke richtingen beter voorbereiden
op  hogere  studies  burgerlijk  ingenieur  of  ge-
neeskunde.  Ten  onrechte,  meent  Joeri  Facq.  Hij
verwijst daarbij naar cijfers van de inspectie secun-
dair  onderwijs.  Uit  onderzoek  bij  6  825  ASO-
studenten blijkt dat de slaagpercentages van leer-
lingen uit Grieks-Wiskunde (86 %), Grieks-Weten-
schappen (78 %), Latijn-Wiskunde (72 %), Grieks-
Latijn (63 %), Wetenschappen-Wiskunde (59 %) en
Latijn-Wetenschappen (55 %) voor gelijk welke op-
leiding in het hoger onderwijs boven het gemiddel-
de liggen.
Ook de Katholieke Universiteit Leuven stelt vast dat
de slaagpercentages  in  het  eerste  jaar  burgerlijk  in-
genieur en geneeskunde zeer hoog zijn voor studen-
ten uit richtingen die een combinatie vormen met
Latijn of Grieks. Voor Latijn-Wiskunde behaalt 69 %
van de studenten minimum onderscheiding en
slaagt 94 %, terwijl voor Latijn-Wetenschappen 52 %
een graad behaalt en 95 % van de studenten slaagt.
‘Leerlingen laten Latijn en Grieks vallen met het oog
op de toelatingsproeven, terwijl precies de leerlin-
gen  die  in  de  derde  graad  een  richting  kiezen  mét
klassieke talen de grootste kans op slagen hebben’,
zegt Facq. Hij betreurt het dat ‘in sommige scholen
leerlingen uit  Latijnse  richtingen met  smerige truc-
jes worden weggelokt in het voordeel van de heilige
wiskunde en wetenschappen. Is men vergeten dat
de eerste wiskundigen en dokters allemaal Grieken
waren?’

Leraar Latijn & Grieks Joeri Facq voor de klas in het
atheneum van Sint-Niklaas

Een ander, heel recent onderzoek bracht aan het
licht dat in de richting klassieke talen veel meer
tweedejaars de eindtermen voor informatieverwer-
ving en -verwerking halen dan bijvoorbeeld in de

richting moderne wetenschappen. ‘Maar het is niet
omdát leerlingen Latijn volgen, dat zij deze eind-
termen makkelijker halen’, voegt onderzoekster Ri-
anne Janssen er eerlijkheidshalve aan toe. ‘Ze slagen
daarin omdat ze er intrinsiek beter voor gewapend
zijn. En daarom kozen ze allicht ook klassieke talen.’

Wallonië
Als we vergelijken met  de rest  van Europa hebben
we  volgens  Joeri  Facq  in  Vlaanderen  op  het  vlak
van klassieke talen geen reden tot klagen. In Wallo-
nië  ziet  de  toekomst  er  in  elk  geval  minder  roos-
kleurig uit. Daar wil minister Marie Arena met haar
hervormingsplan onder meer de eerste graad se-
cundair  onderwijs  aanpakken.  Ze  denkt  eraan  om
het aanbod van keuzevakken, waaronder Latijn, uit
te breiden met een tweede moderne taal. Het Latijn
wordt  dan  in  concurrentie  geplaatst  met  een  mo-
derne taal. De Fédération des Professeurs de Grec et
de  Latin  (FPGL)  –  de  Waalse  tegenhanger  van  de
V.L.O.T. – is gestart met een petitie via het internet.

Moderne talen
Intussen is ook aan de Vlaamse universiteiten een
hernieuwde belangstelling voor Latijn en Grieks
merkbaar. Vooral de combinatie met een moderne
taal, die sinds dit academiejaar mogelijk is, blijkt een
succes. Aan de K.U.Leuven kozen in het eerste jaar
bachelor  taal-  en  letterkunde  36  studenten  voor  de
taalmodule Latijn en 24 voor de taalmodule Grieks.
Ter vergelijking: in het vorige academiejaar begon-
nen slechts 28 eerstejaars aan Latijn en Grieks.
Voor buitenstaanders lijkt de combinatie klassieke-
moderne  talen  misschien  vreemd.  Maar  volgens
sommige  klassieke  filologen  ligt  ze  voor  de  hand.
‘Wie Latijn en Grieks kent, kan veel makkelijker an-
dere talen leren’, meent Joeri Facq. ‘Omdat een
groot deel van de moderne woordenschat en gram-
matica gebaseerd is op de klassieke talen. Romeinen
en Grieken zijn veel moderner dan we denken. Ad-
vocaten bijvoorbeeld gebruiken nu in hun pleidooi
dezelfde trucjes  en structuur als  de Romeinen des-
tijds in hun redevoeringen.’ Dat sommige leerlingen
het Latijn probleemloos naar de moderne tijd weten
om  te  zetten,  blijkt  uit  de  volgende  onderwijsbloo-
per van begin maart:
Vraag: In welke omstandigheden verliep het proces tegen
Milo? Wat was het vonnis van de rechtbank? Waaraan
was dat resultaat te wijten?
Antwoord: Slecht, hij werd schuldig bevonden wegens ...
doping!

Sabine DEMAN

Met vriendelijke toestemming van de krant en de auteur overgenomen uit Gazet van Antwerpen, donderdag 14 april
2005, blz. 14-15.
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KLASSIEKE AGENDA
André Vancutsem

Cursussen/Studiedagen

ICT en klassieke talen.  Org.:  VVKSO.  Volgende  nascholingen  ICT  worden  georganiseerd  (de  voorziene
voormiddagen zijn voor Oost- en West-Vlaanderen: vrijdagvoormiddag; voor Antwerpen, Vlaams-Brabant
en Limburg: maandagvoormiddag):
KT-M001: ICT-vaardigheden en didactische software (4 voormiddagen): digitaal verwerken van bronnen-
materiaal (werken met een zoekrobot, interessante portaalsites), downloaden en integreren van tekst- en fo-
tomateriaal in een werkdocument, werken met Griekse lettertypes; gebruikmaken van digitale encyclope-
dieën, woordenboeken, websites met pasklaar (interactief) lesmateriaal en Europese CIRCE-lesmodellen;
kennismaking met een digitaal uitwisselingsplatform (Blackboard); kennismaking met Webquest; overzicht
van software voor training en (zelf)evaluatie van vocabularium, grammatica, tekstbegrip en kennis van de
antieke cultuur; aanmaken van interactieve oefeningen met o.a. Overhoor, Teach 2000, Hot Potatoes (alle oe-
fenvormen).
KT-M005: Presentaties in de lessen klassieke talen met PowerPoint (2 voormiddagen): overzicht van didac-
tische modellen voor grammatica, lectuur en antieke cultuur; eigen lesmateriaal vormgeven via een Power-
Point-presentatie (basis).
KT-M006: E-leren in de lessen klassieke talen met Blackboard (2 voormiddagen): in deze cursus maakt
men op een didactisch verantwoorde manier een concrete Blackboard-cursus aan voor zijn vak. Als cursist
brengt  men zelf zijn materiaal mee. Men ontwikkelt in workshopvorm de beste structuur voor de inhouden
van de cursus en bepaalt de meest geschikte strategieën om leerlingen concreet met de Blackboard-tools te
laten werken. Men maakt ook tests en oefeningen aan die men kan uitwisselen via de BB-community. De
twee sessies worden over het schooljaar gespreid zodat men ook elkaars cursusevolutie kan volgen en erva-
ringen en tips kan uitwisselen.
Cursussen ‘ICT en klassieke talen’ beschikbaar op nascholing.vvkso.be.
Om deel te nemen aan de ICT-nascholingen van het VVKSO tijdens het schooljaar 2005-2006 moet uw school
u inschrijven voor 20 juni 2005. De geïnteresseerde leerkrachten delen aan hun directie mee voor welke mo-
dules  ze  wensen in  te  schrijven.  De directie  staat  in  voor  de inschrijvingsprocedure,  die  te  vinden is  op de
website nascholing.vvkso.be onder ‘Modaliteiten’.

Een cultuurhistorisch overzicht van de Oudheid. Org.: Amarant. CC Romaanse Poort, 3000 Leuven. 22/9,
29/9, 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 24/11 en 1/12/2005 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: L. Hulstaert. 1 Het ont-
staan van de eerste culturen in het Nabije Oosten; 2 Het ontstaan van de Egyptische beschaving; 3 De oudste
culturen van Anatolië; 4 Het Nieuwe Rijk van Egypte; 5 De Griekse eilanden tot ca. 1200 v.C.; 6 Het ontstaan
van de grote wereldrijken: over Assyriërs en Perzen; 7 Fenicië en Palestina; 8 Griekenland tot Alexander de
Grote; 9 Het hellenisme en de verspreiding van het Griekse cultuurgoed; 10 Het Italië van de Etrusken en de
Romeinen. Info: Amarant, Zebrastraat 30-001, 9000 Gent; tel. 070 23 30 48; fax 09 269 17 49; info@amarant.be;
www.amarant.be.

Lezingen/Congressen

Medea. Org.: Elcker-Ik. Elcker-Ik Centrum, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen. 1/6 en 8/6/2005 van
20.00 tot 22.00 uur. Spreker: A. Mens. In de eerste lezing krijgt men een inzicht in de wereld van het antieke
theater. Hoe bouwden Grieken en Romeinen hun theaters? Uiteraard blijven Aeschylus, Sophocles en Euri-
pides niet onbesproken. In de tweede lezing luistert men naar de Medea van Euripides en wordt deze trage-
die becommentarieerd; ze heeft aan actualiteit niets ingeboet. Info: tel. 03 218 65 60; volkshogeschool.elcker-
ik@telenet.be; www.elcker-ik.be.

mailto:info@amarant.be
http://www.amarant.be.
mailto:ik@telenet.be
http://www.elcker-ik.be.
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Antiek Rome ontsluierd. Org.: A.V.R.A. UFSIA, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 15/6/2005. Spreker: T. He-
res. In 1870 werd Rome hoofdstad van het nieuwe verenigde Italië. Dat bracht een ongeziene bouwactiviteit
met zich mee. Samen met het groeiend historisch bewustzijn leidde dit tot spectaculaire vondsten en groot-
scheepse opgravingen. Info: Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie, Kruishofstraat 219, 2610
Wilrijk; tel. 03 828 08 52; avra@belgacom.net; www.avra.bewoner.antwerpen.be.

Érasme à Venise. Erasmushuis, Kapittelstraat 31, 1070 Anderlecht. 16/6/2005 om 19.30 uur. Spreker: A. Vanaut-
gaerden. Info: tel. 02 521 13 83; fax 02 527 12 69; info@erasmushouse.museum; www.erasmushouse.museum.

Meeting the challenge: European perspectives on the teaching and learning of Latin. University of Cam-
bridge. 22/7, 23/7 en 24/7/2005. Op het (keuze)programma: Teaching Classics in Europe: an overview (J. Bul-
wer); Current challenges for the Latin language: instruction in Latvia (V. Paparinska); New approaches to Latin tea-
ching (C. Tabarcea & C. Ghita); Technology is culture: a new opportunity for teaching and learning Latin (L. Landi);
Latinitas viva: sic itur ad astra (W. Du Cassé); The Cambridge Latin course online: the e-tutor’s perspective (R.
Jackson); You catch that word? Latinum electronicum: a playful online Latin course for university beginners (I.
Burch); Modern courses for the modern curriculum: experiences in an English sixth form (L. Gordon); The Cambridge
Latin course online: the learner’s perspective (T. Laserson); Poor relative or necessary evil? The place of Latin in the
Greek curriculum (P. Seranis); Latin pedagogy at Michigan: linear reading using a linguistic perspective (D. Ross); E-
latin.dk: a textbook with grammar on www (J. Hermann); The perspectives of teaching Latin in the Czech Republic (B.
Pokorna); The use of translations in teaching Latin literature (S. Hunt); Teaching Latin: prospects on disciplinary di-
dactics (L. Scarpa); Teaching Latin over the Internet (S. Bramming); CATR - horses for courses: exploring horizons
and frontiers of  IT to assist post-beginners’ reading skill (M. Dubrunner Hall); Cooperative learning and Latin: bet-
ween theory and praxis (A. Balbo); Video conferencing: a way forward for distance learning (G. Mead); Inspection
and introspection: Classics teaching in England over four decades (D. Taylor); Learning medieval and Renaissance La-
tin in a new way (D. Boras & N. Mikelic); Latin on CD-ROM: a direct method interactive course (H. Örberg & M.
Rasmussen); Giving Latin a second chance in the Danish school system (C. Hogel); Electronic Latin texts with in-
stant glossing (A. Ring); Modernization of the teaching of Latin: the central role of the text and of the lexical approach
(R. Marino); CIRCE: a Classics and ICT resources course for Europe (J. Morgan & E. Nedergaard); Designing web-
based resources for the Cambridge Latin course (T. Smith & M. Hodge); The much disputed role and relevance of La-
tin in Dutch gymnasia (L. Crump); Learning Latin not without IT (H. Halvas-Nielsen); Widening access to Latin
through ICT (W. Griffiths); A new course for a new generation: the strategic reading of Latin (and Greek) texts (T.
Van Houdt); A guided tour of Latin web sites and computer software (R. Latousek); The European curriculum for
Classics: a work in progress (A. Reitermayer); Ovid in texts and on film (H.J. Glücklich); Meeting the challenge: the
way ahead (B. Lister). Info:  www.egl.ku.dk/cambridge.

Lateinisch sprechen – Römisch kochen: siebzehnte Amöneburger Lateinwoche. Org.: T. Gölzhäuser. Bil-
dungszentrum Johannes-Haus, 35287 Amöneburg (Hessen, DE). 24/7 tot 30/7/2005. Inschrijven voor
15/6/2005. Info: T. Gölzhäuser, Westerwaldstraße 13 A, 35630 Ehringshausen (DE).

Zwischen PISA und Athen: antike Philosophie im Schulunterricht. Org.: Universität Hamburg. Warburg-
Haus, Heilwigstraße 116, 20249 Hamburg (DE). 16/9 en 17/9/2005. Op het programma: Antike Philosophie im
gegenwärtigen Unterricht in den alten Sprachen (D. Belde); Platon, Aristoteles & Co: welche Rolle spielen sie heute
noch im Philosophie- und Ethikunterricht? (B. Rolf); Sokrates im Schulunterricht (E. Martens); Platonismus und
Empirismus: ein kritischer Durchgang durch eine die europäische Geistesgeschichte bestimmende Kontroverse (A.
Schmitt); Wie begründet man Wissenschaft? Über Sinn und Nutzen der Prinzipienforschung bei Aristoteles (D. Fre-
de); Platon über Güter, Tugend und Glück (C.  Horn); Amicitia vera et perfecta: Ciceros Lehre von der Freundschaft
(D. Gall); Die Antike ins Bild bringen: Bildungszugriffe abhand von Raffaels ‘Schule von Athen’ (V. Steenblock); ...
aber mit der Zeit finden die Menschen suchend das Bessere heraus. Vorsokratikerlektüre im Griechisch-Leistungskurs:
Erfahrungen, Reflexionen und eine Textausgabe (R. Bode); Antike Philosophie interkulturell: didaktische Vorschläge
für die Einbeziehung ihrer Rezeption bei islamischen Denkern (B. Reis). Info: B. Reis, c/o Philosophisches Semi-
nar, Universität Hamburg, Von-Melle-Park 6/X, 20146 Hamburg (DE); tel. + 49 40 428 38 26 85; fax + 49 40
428 38 39 83; burkhard.reis@uni-hamburg.de; www.ganph.de.

Alexander de Grote, genie of genocide? Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 27/9/2005. De
Kring, Langemeersstraat 5, 8500 Kortrijk; 29/9/2005. Spreker: W. Clarysse. Info: C. Vanassche, Kievitstraat 5,
8020 Oostkamp; tel. 050 35 89 83; cecile.vanassche@telenet.be.

mailto:avra@belgacom.net
http://www.avra.bewoner.antwerpen.be.
mailto:info@erasmushouse.museum
http://www.erasmushouse.museum.
http://www.egl.ku.dk/cambridge.
mailto:burkhard.reis@uni-hamburg.de
http://www.ganph.de.
mailto:cecile.vanassche@telenet.be
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Tentoonstellingen

Vases en voyage de la Grèce à l’Étrurie. Musée de Tessé, Avenue de Paderborn 2, 72000 Le Mans (FR). Tot
5/6/2005. Info: tel. + 33 2 43 47 38 51.

De Rome à Arles: dessins de Gilles Chaillet. Musée de l’Arles et de la Provence Antique, Presqu’île du Cir-
que Romain, 13200 Arles (FR). Tot 19/6/2005. Info: tel. + 33 4 90 18 88 88.

Kalligrafietentoonstelling met teksten uit de Oudheid. Kunsthuis Manna, Heilige-Geeststraat 3, 8000
Brugge. Tot 26/6/2005. De kunstenaar, Yves Leterme, een leraar klassieke talen uit Brugge, heeft zich vooral
laten inspireren door teksten van Aristoteles, Homerus, Cicero, Propertius, Horatius, Martialis, Petrarca ...
Info: www.yleterme.be.

Aus vornehmen Hause: römische Porträtbüsten in norddeutschem Privatbesitz. Universitätsbibliothek,
Werthmannplatz 2, Freiburg (DE). Tot 26/6/2005. Info: www.antikedigital.de.

Antike, Körper, Formen: Donald von Frankenberg. Akademisches Kunstmuseum, Am Hofgarten 21, 53113
Bonn (DE). Tot 24/7/2005. Info: tel. + 49 228 73 50 11; fax + 49 228 73 72 82; akmuseum@uni-bonn.de;
www.uni-bonn.de/Die_Universitaet/Museen/Antikensammlung.html.

Gesichter des Orients: 10 000 Jahre Kunst und Kultur aus Jordanien. Kunst- und Ausstellungshalle der
Bundesrepublik Deutschland, Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn (DE). Tot 21/8/2005. Info: tel. + 49 228 91
71 0; www.kah-bonn.de.

Von Anfang an: Archäologie in Nordrhein-Westfalen. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4,
50667 Köln (DE). Tot 28/8/2005. Info: tel. + 49 221 221 2 45 90; fax + 49 221 221 2 40 30; roemisch-germanisches-
museum@stadt-koeln.de; www.museenkoeln.de/roemisch-germanisches-museum.

Sehnsucht nach Alexander dem Großen: eine Legende in Gold. Bodemuseum, Münzkabinett, Bodestraße
1-3, 10178 Berlin-Mitte (DE). Tot 31/8/2005. Info: tel. + 49 30 20 90 57 01; fax + 49 30 20 90 57 02; mk@smb.
spk-berlin.de; www.smb.spk-berlin.de/mk/s.html.

Constantijn de Grote. Castello Sismondo, Piazza Malatesta, 47900 Rimini (IT). Tot 4/9/2005.

Faïences de l’Antiquité: de l’Égypte à l’Iran. Musée du Louvre, Quai du Louvre 34-36, 75058 Paris (FR). Van
10/6 tot 12/9/2005. Info: tel. + 33 1 40 20 50 50; fax + 33 1 40 20 54 52; info@louvre.fr; www.louvre.fr.

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.

Gaulois des pays de Garonne. Musée des Beaux-Arts, Rue Richard Coeur de Lion, 47000 Agen (Fr). Tot
19/9/2005. Info: tel. + 33 5 53 87 88 40.

Spiegel van het geheugen: de fotografische verbeelding van de Romeinse Oudheid in de 19de eeuw. Al-
lard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Amsterdam (NL). Van 24/6 tot 25/9/2005. Info: tel. +
31 20 525 25 56; fax + 31 20 525 25 61; allard.pierson.museum@uva.nl; www.uba.uva.nl/apm.

La musique dans la Grèce antique. Musée d’Archéologie Méditerranéenne, Rue de la Vieille Charité 2,
13002 Marseille (FR). Tot 30/9/2005. Info: tel. + 33 4 91 14 58 59.

Franz Cumont et Mariemont. Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Mariemont 100, 7140 Morlanwelz. Tot
30/10/2005. Info: tel. 064 21 21 93; fax 064 26 29 24; info@musee-mariemont.be; www.musee-mariemont.be.

Le boire, le manger et autres plaisirs dans l’Antiquité. Crypte Archéologique du Parvis de Notre-Dame, Place
du Parvis de Notre-Dame 1, 75004 Paris (FR). Tot 30/10/2005. Info: www.paris.fr/musees/musee_carnavalet.

http://www.yleterme.be.
http://www.antikedigital.de.
mailto:akmuseum@uni-bonn.de
http://www.uni-bonn.de/Die_Universitaet/Museen/Antikensammlung.html.
http://www.kah-bonn.de.
mailto:museum@stadt-koeln.de
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http://www.smb.spk-berlin.de/mk/s.html.
mailto:info@louvre.fr
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mailto:info@musee-mariemont.be
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http://www.paris.fr/musees/musee_carnavalet.
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Im Schutze mächtiger Mauern: das spätantike Kastell von Konstanz und sein Umfeld. Archäologisches
Landesmuseum, Benediktinerplatz 5, 78467 Konstanz (DE). Tot 1/11/2005. Info: tel. + 49 7531 98040; fax + 49
7531 68452; info@konstanz.alm-bw.de; www.konstanz.alm-bw.de.

Le vin, nectar des dieux. Musée de Bibracte, 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray (FR). Tot 11/11/2005. Info: tel.
+ 33 3 85 86 52 35; info@bibracte.fr; www.bibracte.fr.

Der Boxer: die Geschichte des Faustkampfes von der Antike bis in die Gegenwart. Helms Museum, Mu-
seumplatz 2, 21073 Hamburg (DE). Van 2/9 tot 27/11/2005. Info: tel. + 49 40 42871 36 93; fax + 49 40 42871
26 84; www.helmsmuseum.de.

Aoste antique. Musée Gallo-Romain, Place du Musée 43, 38490 Aoste (FR). Tot 30/11/2005. Info: tel. + 33 4
76 32 58 27.

Verschüttet vom Vesuv: die letzten Stunden von Herculaneum. Westfälisches Römermuseum, Weseler
Straße 100, 45721 Haltern am See (DE); tot 14/8/2005. Pergamonmuseum, Bodestraße 1-3, 10178 Berlin (DE);
van 23/9/2005 tot 1/1/2006. Info: tel. + 49 2364 93 76 0; fax + 49 2364 93 76 30; roemermuseum@lwl.org;
www.roemermuseum-haltern.de.

L’ère vache. Centre d’Exposition, Place de la Pierre 10, 6940 Wéris. Tot 8/1/2006. Overzicht van de geschie-
denis van de koe doorheen de tijden. Info: tel. 086 21 02 19; fax 086 21 00 69; weris@ibelgique.com;
www.ibelgique.com/weris.

Quo vadis? Het Romeinse wegennet. Provinciaal Archeologisch Museum, Paddestraat 7, 9620 Velzeke. Van
9/9/2005 tot juni 2006. Info: tel. 09 360 67 16; fax 09 361 28 41; pamzov@oost-vlaanderen.be; www.oost-
vlaanderen.be/cultuur/musea/pam/v-museum.htm.

Toneel

Orfee (J. Buytaert). Fort IV, 2640 Mortsel. 2/6 en 3/6/2005 om 14.00 uur; 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 karaokezan-
gers van het geleende levenslied het opnemen tegen de machinerieën van een gedreven Thanatos. Info: The-
ater Froe Froe, Namenstraat 7, 2000 Antwerpen; tel. 03 248 72 21; info@froefroe.be; www.froefroe.be.

Muziek/Ballet

Carmina Burana (C. Orff). 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: Symfonieorkest Vlaanderen, Westmeers 74, 8000 Brugge; tel. 050 84 05 87; fax 050
84 06 87; info@symfonieorkest.be; www.symfonieorkest.be.

Het monster van het labyrint (F. Groothof). Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge. 18/9/2005 om 15.00
uur. Familievoorstelling. Het verhaal is gebaseerd op de fantastische Griekse mythe van de Minotaurus. Die
gaat over de eeuwige schijnbaar gesloten cirkel van bedrog, wraak en geweld. Over een monster dat een hele
bevolking in zijn greep houdt. En over de jonge held Theseus, die de moed heeft het monster te bestrijden.
De muziek is ontleend aan Bachs geniale melodieën. Daarvan maakt Frank Groothof, samen met een voor
deze gelegenheid samengestelde popband, een bewerking voor gitaar, bas, keyboard en slagwerk. Info: tel.
050 47 69 99; info@concertgebouw.be; www.concertgebouw.be.
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Reizen/Uitstappen

Kennismaken met Tongeren: in het voetspoor van de Romeinen. Org.: Vormingplus-Volkshogeschool
Oost-Brabant. 12/6/2005 van 10.00 tot 17.00 uur. Leiding: J. Defever. Info: www.vormingplus.be.

Londinium Augusta: de Romeinen in Londen. Org.: Amarant. 26/8 tot 28/8/2005. Begeleiding: S. Dralans.
Bezoek aan het British Museum, de Romeinse stadsomwalling, het Mithreum, Roman Fort Gate, het amfi-
theater, het Museum of London. Londen was eerder een kampplaats dan een vaste woonplaats voor de Kel-
tische bevolking. Pas met de Romeinse invasie onder keizer Claudius in 43 n.C. krijgt de site enige betekenis.
De Keltische naam Llyn Din wordt omgevormd tot Londinium. De erg snelle expansie zorgt ervoor dat de
naam Augusta wordt toegevoegd. Londen is in de eerste vier eeuwen van onze tijdrekening een van de
meest welvarende steden van het keizerrijk. Na het vertrek van de Romeinen in 418 valt het ten prooi aan de
barbaren. Info: Amarant, Zebrastraat 30-001, 9000 Gent; tel. 070 23 30 48; fax 09 269 17 49; info@amarant.be;
www.amarant.be.

Evenementen

Thementag römisches Militär. Römerkastell Saalburg, 61350 Bad Homburg (DE). 3/7/2005. Info: tel. + 49
6175 93 74 0; fax + 49 6175 93 74 11; info@saalburgmuseum.de; www.saalburgmuseum.de.

Village gaulois. Malagne la Gallo-Romaine, Malagne 1, 5580 Rochefort. 24/7/2005. Info: tel. 084 22 21 03; fax
084 21 25 82; info@malagne.be; www.malagne.be.

De laatste dagen van het Romeinse Rijk. Archeon, Archeonlaan 1, 2408 ZB Alphen aan den Rijn (NL). 30/7
en 31/7/2005. Groepen uit Nederland, Frankrijk, België, Groot-Brittannië en Duitsland laten zien hoe het
Romeinse leger er uitzag in de nadagen van het Romeinse Rijk. Tijdens dit weekend kun je het verschil ont-
dekken tussen Romeinen en Germanen of tussen vroege christenen en late heidenen. Het leger geeft demon-
straties van boogschieten, speerwerpen en het massaal werpen van plumbata, de met lood verzwaarde werp-
pijl. Info: tel. + 31 172 44 77 44; fax + 31 172 44 77 00; info@archeon.nl; www.archeon.nl.

Groot Romeins festival. Archeon, Archeonlaan 1, 2408 ZB Alphen aan den Rijn (NL). 4/8 tot 14/8/2005.
Tien dagen lang verzorgt Legio II Augusta uit Groot-Brittannië spannende shows en demonstraties waardoor
de bezoeker een beeld krijgt van het leven in de provincies van het Romeinse Rijk. Niet alleen de Romeinse
soldaten staan volop in de aandacht, maar ook de Romeinse vrouwen, advocaten, handwerkslieden en sla-
ven. Ruim 70 Romeinse legionairs, gladiatoren, ambachtslui en zo meer. Info: zie hoger.

Thementag römische Kleidung und Soldatenausrüstung. Römerkastell Saalburg, 61350 Bad Homburg
(DE). 7/8/2005. Info: zie hoger.

Amimation vie quotidienne: moisson, battage, céréales, expérimentation du vallus. Malagne la Gallo-
Romaine, Malagne 1, 5580 Rochefort. 14/8/2005. Info: zie hoger.

Slotevenement Romeinse zomer. Bijbels Openluchtmuseum, Profetenlaan 2, 6564 BL Heilig Landstichting
(Nijmegen, NL). 25/8 tot 28/8/2005. Een Romeinse cohorte strijkt neer in het museum en samen met hen
ontdekt men van alles over het leven van burgers en militairen in de Romeinse tijd. Info: tel. + 31 24 382 31
10; fax + 31 24 382 31 11; info@bijbelsopenluchtmuseum.nl; www.bijbelsopenluchtmuseum.nl.

Week-end d’archéologie expérimentale. Archéosite d’Aubechies, Rue de l’Abbaye 15, 7972 Aubechies. 27/8 en
28/8/2005. Bewerking van metaal, hout, steen, been, silex, vervaardigen van aardewerk, weven, broodbakken,
Romeinse gerechten ... Info: tel. 069 67 11 16; fax 069 67 11 77; contacts@archeosite.be; www.archeosite.be.

Themenführung Mosaik und Wandmalerei. Römerkastell Saalburg, 61350 Bad Homburg (DE). 4/9/2005.
Info: zie hoger.
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