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REDACTIONEEL

Beste collega s

Het nieuwe nummer van Prora ligt voor u. Het is wat dunner dan gewoonlijk, want het blijft een moeilijke
zaak om bijdragen te verzamelen. Het beleid van de redactie van Prora bestaat erin een evenwicht na te stre-
ven tussen wetenschappelijke informatie en bijdragen die van direct nut zijn voor de lesgevende leerkracht,
een evenwicht dus tussen vakspecifieke en praktische informatie. Voor wetenschappelijke artikelen spreken
we vooral professoren en onderzoekers aan, voor praktische bijdragen meestal leerkrachten.

Leerkrachten die leren van en geïnspireerd worden door andere leerkrachten blijkt echter een moeilijk haal-
bare zaak te zijn. Toch is de raad van bestuur ervan overtuigd dat overal te velde  prachtige dingen gedaan
worden, mensen goede ideeën hebben en die uitwerken voor hun leerlingen. Ondanks herhaalde oproepen
komt daar echter nauwelijks iets van bovendrijven. De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen kan en wil
een rol spelen in het delen en uitwisselen van kennis en ervaring, maar wordt daarin sterk beperkt door uw
stilzwijgen. Driemaandelijks een degelijk nummer van het tijdschrift afleveren wordt in deze omstandighe-
den steeds moeilijker haalbaar.

Verder komt de raad van bestuur langzamerhand in tijdnood wat de
organisatie van de vereniging betreft. Zoals u ongetwijfeld allang
weet, drijft onze vereniging uitsluitend op vrijwilligerswerk. We
krijgen geen financiële of logistieke ondersteuning, noch van univer-
siteiten  noch  van  enige  koepel  of  overheid.  Dat  is  geen  klacht:  we
wensen die ondersteuning ook niet om onze onafhankelijkheid te
bewaren. Naast hun dagelijkse, soms echt wel veeleisende job, hun
familie- en sociaal leven besteden de leden van de raad van bestuur
een deel van hun vrije tijd aan het werk voor de vereniging.

We vinden het belangrijk dat de V.L.O.T. bestaat, niet in het minst
omdat onze vereniging netoverschrijdend is en eerder bindt dan
scheidt. Door persoonlijke omstandigheden hebben echter een aantal
bestuurders afgehaakt. De draagkracht van de huidige raad van be-
stuur is bereikt. Er zijn dus echt wel extra mensen nodig om de hia-
ten te  vullen.  Ik  doe dan ook in  naam van de raad van bestuur een
oproep tot kandidaten en richt me daarbij vooral tot de mensen van
het vrij onderwijs. Onze vereniging telt ongeveer 350 leden, van wie
een groot deel lesgeeft in het vrij onderwijs. Door de verschuivingen
in  de  raad  van  bestuur  raken  zij  ondervertegenwoordigd  en  dat  is
geen goede zaak voor een uitgesproken netoverschrijdende vereni-
ging. Uiteraard zijn ook mensen uit het officieel onderwijs meer dan
welkom.

Indien we geen extra mensen vinden, zullen we verplicht worden
onze activiteiten te beperken, en dat zouden we erg jammer vinden.
In  de  praktische  organisatie  van  onze  vereniging   zoals  de  leden-
administratie, het financieel beheer en de wettelijk verplichte algemene vergadering  kunnen we niet snoei-
en, ook al zijn ze van weinig nut voor onze leden. Het tijdschrift en de website zijn te essentieel om eraan te
raken:  zij  vormen immers het  enige contact  met  onze leden,  ook al  reageren die  weinig of  niet.  Het  aantal
nummers van Prora of de omvang ervan zou natuurlijk wel gereduceerd kunnen worden. De enige moge-
lijkheid die nog overblijft, is de afschaffing van de jaarlijkse studiedag die we organiseren en waar zeer veel
van onze tijd en energie aan besteed wordt. Maar laat nu net deze studiedagen de laatste jaren drukbezocht
zijn en dus een groot succes, zowel inhoudelijk als inzake persoonlijk contact met onze leden en informatie
over hun verzuchtingen.

Atlas torst de wereldbol op zijn
schouders. Wil iemand hem helpen

om die te dragen?
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Maar eigenlijk wensen we helemaal niet te schrappen of te beperken. Op die manier gaat de zin van het be-
staan van onze vereniging verloren. Een vereniging die weinig of geen activiteiten organiseert, is zinloos.
Daarom, beste collega s, moet en zal de raad van bestuur alles in het werk stellen om mensen te vinden die
zich kunnen en willen engageren voor de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen, die een werkelijke on-
dersteuning biedt aan de mensen die het moeten waarmaken in de klas. Het zou spijtig zijn voor de inspan-
ningen die de voorbije jaren zijn geleverd om de werking van onze vereniging uit te bouwen, en het zou nog
veel spijtiger zijn voor de klassieke talen in Vlaanderen, als we de V.L.O.T. niet in stand zouden kunnen
houden. Temeer omdat de zin van Latijn en Grieks nog steeds door velen in vraag gesteld wordt, is het be-
staan van een vereniging als de V.L.O.T. noodzakelijk.

In  de bijna elf  jaar  dat  de V.L.O.T.  nu bestaat,  heeft  onze vereniging een absoluut  hoogtepunt  bereikt.  Het
aantal leden is nog nooit zo groot geweest, het tijdschrift Prora wordt wijd verspreid en gelezen, de activitei-
ten die we organiseren, kennen een nooit eerder gezien succes, en de informatie-uitwisseling met enkele be-
vriende verenigingen verloopt vlot. Bovendien  en dat is voor de mensen die de vereniging besturen een
heel belangrijke factor  is de huidige raad van bestuur een democratische, goed werkende en vriendschap-
pelijke groep classici, die uit hun onderlinge contacten zeer veel inspiratie en voldoening putten. We hopen
dan ook ten zeerste dat een aantal collega s zich geroepen zullen voelen om ons te vervoegen.

Wie meer informatie wenst over de concrete taak van bestuurder, wie daadwerkelijk interesse heeft om deel
uit te maken van onze raad van bestuur, of wie denkt op een andere manier een bijdrage te kunnen leveren
aan de werking van de vereniging, wordt van harte uitgenodigd om contact op te nemen met ondergeteken-
de. Wie nog niet helemaal zeker is van zijn stuk, kan zelfs gerust een tijdje meedraaien op proef  ... De raad
van bestuur wacht hoopvol op positieve reacties van uwentwege.

Laten we samen werk maken van uw en onze vereniging, zodat we ons ook het komende decennium ten
volle kunnen blijven inzetten voor de klassieke talen. Alvast bedankt voor uw steun!

Chris Van Woensel
Voorzitter

Oproep tot betaling van het lidgeld 2007

2006 loopt stilaan ten einde, wat betekent dat ook uw lidmaatschap van de V.L.O.T. aan hernieuwing toe is.
Het lidgeld van onze vereniging is al sinds mensenheugenis onveranderd gebleven: het bedraagt nog steeds
slechts 15 euro per kalenderjaar en omvat tevens een jaarabonnement op ons tijdschrift Prora.

We zouden u dan ook vriendelijk willen vragen uw lidgeld voor 2007 over te schrijven op postrekening 000-
1707308-11 op naam van V.L.O.T. vzw met vermelding van Lidgeld 2007 . U kunt daarvoor gebruikmaken
van het bijgevoegde overschrijvingsformulier.

Onze ledenadministratie, die instaat voor de verwerking van de betalingen, probeert de ledenlijst steeds zo
actueel en nauwkeurig mogelijk bij te houden. Met zowat 350 leden is dat geen sinecure. Elk jaar moeten we
echter heel wat leden (herhaaldelijk) herinneren aan de hernieuwing van hun lidmaatschap. U zou ons veel
tijdrovend werk besparen indien u uw lidgeld zou betalen tegen ten laatste eind februari 2007.

We willen er graag nog even op wijzen dat de V.L.O.T. een vereniging zonder winstoogmerk is, die als enige
bron van inkomsten de lidgelden van haar leden heeft. Wanneer die uitblijven, valt ook de werking van de
vereniging stil en kan op termijn zelfs het voortbestaan ervan in het gedrang komen.

De V.L.O.T. is de enige vereniging in Vlaanderen die zich inzet voor het onderwijs in de klassieke talen en
die leerkrachten Latijn en Grieks concrete ondersteuning wil bieden. We twijfelen er dan ook niet aan dat u
overtuigd bent van het belang van een vereniging als de V.L.O.T. en dat u, al was het alleen uit solidariteit
met uw collega-classici, lid wilt blijven van onze vereniging.

Alvast onze hartelijke dank voor uw blijvende steun!
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VERENIGING

Algemene vergadering

De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen is als vzw wettelijk verplicht om jaarlijks een algemene verga-
dering te organiseren, waarop alle betalende leden van de vereniging worden uitgenodigd. Die algemene
vergadering bestaat uit een door de wet bepaald formeel gedeelte (met o.a. de goedkeuring van het financi-
eel verslag van het voorbije boekjaar en van de begroting voor het komende boekjaar), maar geeft de leden
ook de gelegenheid om met de raad van bestuur en met elkaar van gedachten te wisselen over de werking
van de vereniging of over de klassieke talen in het algemeen.

Hierbij willen we al onze leden van harte uitnodigen om aanwezig te zijn op onze volgende algemene ver-
gadering. Die vindt plaats op zaterdag 10 maart 2007 om 11.00 uur in Hotel New Flandres te Sint-Niklaas.
Na een inleidend woord van onze voorzitter en het administratief en financieel jaarverslag willen we met u
een boeiende dialoog aangaan. Het officiële gedeelte wordt gevolgd door een aperitief (u gratis aangeboden
door de V.L.O.T.) en de mogelijkheid tot een gezamenlijke maaltijd (op eigen kosten).

We zullen ons best doen om deze wettelijke verplichting om te toveren tot een gezellig samenzijn, waarbij
we als collega-classici onder elkaar een informele babbel kunnen hebben en allerlei ideeën kunnen uitwisse-
len. Mede als blijk van erkenning voor het vele werk dat onze raad van bestuur het afgelopen jaar heeft ver-
richt, hopen we u in groten getale te mogen begroeten.

ALGEMENE VERGADERING PRAKTISCH

Datum:   zaterdag 10 maart 2007 om 11.00 uur

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

Programma:  11.00 uur: inleidend woord door de voorzitter
         goedkeuring  van  de  agenda
         inhoudelijk  jaarverslag  2006
         goedkeuring  van  de  jaarrekening  2006
         kwijting  aan  de  bestuurders  voor  2006
         goedkeuring  van  de  begroting  2007
         gedachtewisseling  over  de  werking  van  de  vereniging
         varia
     12.00 uur: aperitief (gratis aangeboden door de V.L.O.T.)
     12.30 uur: mogelijkheid tot gezamenlijke maaltijd (graag vooraf reserveren)

Kostprijs:   gratis (met uitzondering van de facultatieve maaltijd)

Inschrijvingen

 elektronisch via het formulier op onze website www.vlot-vzw.be
 schriftelijk met het bijgevoegde formulier bij Joeri Facq, Naastveldstraat 140, 9160 Lokeren
 door uw gegevens via e-mail te sturen naar joeri.facq@vlot-vzw.be
 telefonisch bij Joeri Facq op het nummer 09 348 54 55 (buiten de schooluren)

http://www.vlot-vzw.be
mailto:joeri.facq@vlot-vzw.be
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Nascholing Onderzoekscompetentie onder de loep

Sinds 1 september 2006 is onderzoekscompetentie een van de hete hangijzers in de (tweede en) derde graad
van het algemeen secundair onderwijs. Omdat onderzoekscompetentie behoort tot de eindtermen, de door
de Vlaamse overheid opgelegde doelstellingen van het onderwijs, moet er door alle scholen aan gewerkt
worden, ongeacht het onderwijsnet. Het mag ook niet verward worden met de vrije ruimte  die in heel wat
scholen (vooral in het vrij onderwijs) wordt ingericht.

Op kleinere schaal zijn er al enkele initiatieven genomen om het thema van de onderzoekscompetentie onder
de aandacht te brengen, maar wellicht blijven veel leerkrachten Latijn en Grieks nog met vragen en proble-
men zitten. Door middel van de nascholing Onderzoekscompetentie onder de loep  wil de V.L.O.T. haar
steentje bijdragen om de classici hulp te bieden in deze nieuwe en niet altijd eenvoudige materie.

In grote lijnen wil deze nascholing een antwoord geven op vier vragen:
- Wat is de wettelijke status van de eindtermen onderzoekscompetentie?
- Hoe wordt (wetenschappelijk) onderzoek gevoerd binnen het domein van de klassieke talen?
- Welke concrete invulling geven de verschillende onderwijsnetten aan onderzoekscompetentie?
- Hoe kunnen leerkrachten met onderzoekscompetentie in de klas aan de slag?

We willen dus aandacht besteden aan de theoretische én praktische aspecten van het thema, met oog voor
zowel de wettelijke en wetenschappelijke achtergronden als concrete voorbeelden.

NASCHOLING ONDERZOEKSCOMPETENTIE ONDER DE LOEP  PRAKTISCH

Datum:   woensdag 7 februari 2007, van 14.30 tot 17.30 uur

Plaats:   Atheneum Wispelberg, Wispelbergstraat 2, 9000 Gent

Programma:  14.15 uur: onthaal met koffie en frisdrank
     14.30 uur: verwelkoming en inleiding

14.40 uur: de eindtermen onderzoekscompetentie (Chris Van Woensel, adviseur bij de
Entiteit Curriculum van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming)

14.50 uur: klassieke talen en wetenschappelijk onderzoek (prof. Luc Van der Stockt,
Katholieke Universiteit Leuven)

15.30 uur: concrete invulling van de eindtermen onderzoekscompetentie door de
pedagogisch begeleiders van de verschillende onderwijsnetten (Luc Ver-
naillen, GO; Geert Kentane, VVKSO)

16.00 uur: vragenronde (panel: Chris Van Woensel, Luc Van der Stockt, Luc Ver-
naillen, Geert Kentane)

     16.30 uur: pauze met koffie en frisdrank
     16.45 uur: voorstelling van concrete voorbeelden onderzoekscompetentie
     17.30  uur:  einde

Kostprijs:    15,00 voor leden van de V.L.O.T.   (ter plaatse te betalen  materiaal, drank
      20,00 voor niet-leden      en nascholingsattest inbegrepen)

Inschrijvingen

 elektronisch via het formulier op onze website www.vlot-vzw.be
 schriftelijk met het bijgevoegde formulier bij Joeri Facq, Naastveldstraat 140, 9160 Lokeren
 door een e-mail te sturen naar joeri.facq@vlot-vzw.be
 telefonisch op het nummer 09 348 54 55 (buiten de schooluren)

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

Terminologie en definitie: het gezegde of predicaat
Dirk Panhuis

De terminologie  die  in  het  onderwijs  wordt  gebruikt,  verandert  nogal  eens tot  vreugde van de enen en tot
ergernis van de anderen. Zo worden er onder een en dezelfde term zoals gezegde  soms verschillende din-
gen verstaan. We willen hierbij wat inzicht en hulp bieden. Ook het onderwerp wordt in deze discussie be-
trokken.

Definitie

Het gezegde (predicaat) is het centrale zinsdeel. Men kan het beschouwen als de kern van de zin, waarop andere zinsde-
len betrokken zijn. (...) Er zijn twee soorten gezegdes te onderscheiden: het werkwoordelijk gezegde, dat alleen uit werk-
woordsvormen bestaat, en het naamwoordelijk gezegde, dat naast een werkwoordelijk ook een naamwoordelijk deel be-
vat.  (A.N.S., 1997, blz. 1119).

Deze definitie is nu algemeen aanvaard. De andere zinsdelen waarvan sprake in het citaat zijn dan enerzijds
de noodzakelijke aanvullingen (het onderwerp, het voorwerp en soms de bepaling van gesteldheid) en an-
derzijds de niet-noodzakelijke bijwoordelijke bepalingen/bijzinnen en de meeste bepalingen van gesteld-
heid.

Noteren we ook nog dat de termen gezegde  en predicaat  synoniem zijn, evenals de termen naamwoorde-
lijk deel van het gezegde  en predicaatsnomen . Met naamwoordelijk  en nomen  worden zowel het zelf-
standig naamwoord of nomen substantivum als het bijvoeglijk naamwoord of nomen adiectivum bedoeld.

Afhankelijk van hun opleiding in de basisschool of aan de universiteit hebben veel lezers, evenals de schrij-
ver dezes, het echter anders geleerd. Kort samengevat komt het erop neer dat voor sommigen het gezegde
alleen het zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord is dat bij een koppelwerkwoord hoort. Deze verouderde op-
vatting is reeds gecorrigeerd in de laatste zin van het citaat hierboven en wordt genegeerd in Panhuis (2005,
par. 194). In dit laatste werk bestaan de zinnen corvus | cantat en corvus | stultus est allebei uit twee zinsde-
len: onderwerp en (werkwoordelijk, resp. naamwoordelijk) gezegde. Vermits cantat en stultus est uitwissel-
baar zijn, hebben ze dezelfde functie.

Voor anderen is het gezegde alles wat na het onderwerp komt. Deze opvatting is niet meer vol te houden in
het licht van de hedendaagse syntactische theorie. Maar om dit duidelijk te maken en om de bron van deze
opvatting aan te duiden, moeten we teruggaan naar Aristoteles en zijn terminologie. Via een historisch over-
zicht komen we dan tot een inzicht in en een oplossing van het probleem.

Aristoteles

In klassiek Grieks betekent  uitspraak ,  bewering  (vaak met  een eed)  zoals  bij  Herodotus (8,  83  en 6,
65), en spreuk . Bij Plato heeft  meestal dezelfde betekenis (zoals een spreuk van een van de zeven wij-
zen in Protagoras 343a-b, 344b). In zijn discussie over accentwisselingen (Plato, Cratylus 399b) lijkt  de iets
meer technische betekenis van woordgroep  ( phrase  in Liddell & Scott) of misschien zelfs gezegde  of zin
(volgens sommige interpretaties/vertalingen) te hebben, in tegenstelling met , dat een enkel naam-
woord of eigennaam aanduidt.

Bij Plato (Sofist 262a-b) betekent  ook werkwoord . Hij preciseert dat we hetgeen handelingen aanduidt, een
 noemen. (...) Het taalteken dat op de handelende personen wordt toegepast, is het naamwoord ( ).  Maar, zo
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gaat Plato verder, met enkel een rijtje achter elkaar uitgesproken  zoals leeuw, hert, paard  is er geen
mededeling/zin ( ), met een rijtje  zoals stapt, rent, slaapt  evenmin.

Aristoteles (Poetica 1457a14) voegt eraan toe dat , in tegenstelling met , een betekenisvol geheel van
klanken met de idee van tijd is.  drukt een tegenwoordige tijd uit,  een voorbije tijd. De verta-
ling van  door naamwoord  en  door werkwoord  bij Aristoteles is echter misleidend: het gaat niet
echt over woordsoorten, maar over delen in een zin. Hij zegt namelijk over een :     

  ,      ,               .  (Het woord)
antilope betekent immers iets, maar is nog niet waar of onwaar, indien er niet het zijn of het niet-zijn aan toe-
gevoegd wordt, hetzij absoluut hetzij met betrekking tot tijd.  (De interpretatione 16a13-b6). Daarmee zegt hij
dat een naamwoord alleen geen zin vormt. Dat citaat wijst er ook op dat een absoluut  (dus zonder tijds-
aanduiding) een adjectief is. Adjectieven (in dit geval dus zonder koppelwerkwoord) en werkwoorden zijn
predicaten/gezegdes in de zin!

Aristoteles heeft geen systematische taalkundige uiteenzetting gegeven. Er zijn van hem diverse opmerkin-
gen in zijn werken over retorica en logica. In Categoriae 1b10-15 gebruikt hij de termen , hetgeen
onder ligt , het onderworpene , en , hetgeen gezegd wordt , hetgeen toegeschreven wordt .
Beide termen zijn later door Boëtius in het Latijn vertaald als resp. subiectum, het onder(ge)worpene , en
praedicatum, het verkondigde . In het Nederlands zijn die dan resp. als onderwerp  en predicaat/gezegde
vertaald. Ze worden bij Aristoteles eerder in een logische dan syntactische context gebruikt. Zijn voorbeel-
den bestaan trouwens uit logische uitspraken (proposities) van het type het paard is wit .

We zullen later op Aristoteles terugkomen, maar volgen nu eerst zijn termen zoals ze in de eeuwen daarna
werden gebruikt. Dionysius Thrax en de Griekse en Romeinse stoïcijnen hielden zich vooral bezig met
woordsoorten en morfologie en kunnen voor ons doel worden overgeslagen. Na de oudheid omvatte het
domein van de syntaxis, letterlijk in zijn etymologische betekenis, vooral de (lineaire) samenstelling van de
zinsdelen  en verder ook de congruenties in de zin. We springen nu meteen naar de zeventiende eeuw in
Frankrijk.

Port-Royal en daarna

Na verscheidene grammatica s (Grieks, Latijn, Spaans) te hebben uitgegeven, schreef Claude Lancelot, pro-
fessor aan de Petites Ecoles de Port-Royal des Champs, in 1660, in samenwerking met Antoine Arnauld, een
Grammarie générale et raisonnée, die achteraf bekend werd als de Grammaire de Port-Royal. Deze algemene
grammatica beoogde algemene taalverschijnselen te definiëren, waarvan individuele talen speciale gevallen
zijn.

Deze grammatici bevestigden de twee functies  uit de oudheid: onderwerp (datgene waarover men spreekt)
en predicaat/gezegde (hetgeen iets beweert over het onderwerp). Deze Grammaire heeft de tweedeling voor
eeuwen bestendigd, o.a. in het syntactisch model van de generatieve grammatica van Chomsky (1965). Maar
in de mate dat de analyse van een zin in onderwerp en gezegde geen overschot overlaat (één deel van de uitspraak heeft
de functie onderwerp, al de rest is predicaat), is dit onderscheid lang een obstakel geweest voor de ontdekking van ande-
re functies.  (Ducrot en Todorov, 1979, blz. 210)

Toch begonnen enkelen in die tijd de antieke tweedeling te overstijgen door de notie complément  in te voe-
ren. Hiermee bedoelde men relationele complementen (die wij nu bijvoeglijke bepalingen noemen) en de-
terminatieve complementen (die wij nu voorwerpen  Frans: complément d objet  en bijwoordelijke bepalin-
gen  Frans: complément circonstanciel  noemen).  Deze  uitbreiding  van  het  begrip  functie  (de  term  is  niet
van Aristoteles) is nooit meer in vraag gesteld. Zijn termen onderwerp  en predicaat/gezegde  zijn nu dui-
delijk een syntactische weg ingeslagen. Als gevolg daarvan zijn de vernieuwde inzichten en de antieke aris-
totelische tweedeling tot op de dag van vandaag in een ongemakkelijke verhouding naast elkaar blijven be-
staan.

De vernieuwing en uitbreiding van de functies hebben hun beslag gekregen in de tweede helft van de twin-
tigste  eeuw.  Tesnière  (1966)  ontnam  aan  het  onderwerp  zijn  geprivilegieerde  status  en  maakte  het  tot  een
van de actants  (die we vandaag de spelers  of de argumenten  van het gezegde noemen). Het gezegde be-
paalt het aantal spelers of argumenten. Er zijn in een zin tussen nul en drie noodzakelijke spelers, afhankelijk
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van de valentie van het gezegde (zie Panhuis, 2005, par. 179-180 en 184; Coghe, Panhuis en Vermeersch,
2006, blz. 196-197). De traditionele (logische) definitie van het onderwerp als het zinsdeel waarover het pre-
dicaat iets zegt, is dus vervangen door de syntactische definitie van het onderwerp als eerste noodzakelijke
aanvulling bij het gezegde/predicaat en waarmee het gezegde/predicaat congrueert.1 De niet-noodzakelijke
zinsdelen heten bij Tesnière circonstants , onze Nederlandse bijwoordelijke bepalingen en de Franse complé-
ments circonstanciels. Andere belangrijke studies over een dergelijke valentiegrammatica (soms met een ande-
re terminologie) zijn verschenen van de hand van Anton Scherer (1975), Heinz Happ (1976), Kenneth Pike
(1977), Simon Dik (1977) en Harm Pinkster (1984). Voor meer details, zie Ducrot en Todorov (1979, blz. 209-
216).

Terug naar Aristoteles

Was Aristoteles fout? Nee, hij hield zich slechts ten dele met taal bezig: zijn voorbeeldzinnen zijn nauwelijks
zinnen te noemen, maar vooral simpele logische oordelen over een subject. Uiteraard kon hij in zijn weten-
schappelijke nieuwsgierigheid niet om taal heen. Het paard is wit  en de mens is een levend wezen zijn, behalve
een propositie in de logica en een wetenschappelijke definitie van de mens, ook zinnen. Bovendien heeft hij
dingen gezien die de moeite waard zijn en heeft hij ook geprobeerd die te benoemen. Nu is het benoemen
van iets nieuws dat men ontdekt altijd een beeldspraak met behulp van bekende woorden uit de gewone
taal of uit een andere wetenschap. Zo is werkwoord  ook maar een gebrekkige benaming voor een bepaalde
woordsoort, omdat er ook werkwoorden zijn waarbij men niet werkt. En valentie  is ook maar een metafoor
uit de scheikunde die de capaciteit van een element aangeeft om met andere elementen een chemische ver-
binding aan te gaan (Happ, 1976, blz. 127). En als we vandaag de functie van een werkwoord in de zin zou-
den moeten benoemen, zouden we eerder van de niet-technische woorden kern  of nucleus  een technische
term maken,  ongeveer  zoals  in  het  citaat  uit  de A.N.S. in  het  begin van dit  artikel.  In  plaats  daarvan heeft
men tussen de zeventiende en de twintigste eeuw de aristotelische termen uitgebreid, er een nieuwe inhoud
aan gegeven en ... ze toch behouden!

Aristoteles  zinnetjes beginnen met het paard en de mens  omdat hij daarover als logicus en als wetenschap-
per  iets  wil  zeggen in  het  tweede deel  van zijn  zin.  In  zijn Physica 189a31-32 schrijft hij:   
      .  Het onderwerp is immers het begin en het komt, me dunkt,

voor het gezegde.  Op grond van onze eerdere paragrafen is deze vertaling niet meer te handhaven: onder-
werpen komen namelijk ook nogal eens na het gezegde, en gezegdes kunnen naargelang van de taal en de
stijl  op veel plaatsen in de zin staan. Aristoteles bedoelt: eerst zeg je waarover je het wilt hebben en daarna
zeg je wat je daarover te zeggen hebt. Als je namelijk begint met ( t) is wit  moet je er toch nog aan toevoegen
ik bedoel: het paard  om aan te geven waarover je het eigenlijk hebt; anders ben je onverstaanbaar.

Communicatief

Als we nu  vervangen door een andere term die in de gewone taal voorkomt en er ook nog ver-
band mee houdt, namelijk thema  (vgl. , perfectum passief ), dan geven we duidelijk aan dat
vooraan in de zin het gespreksonderwerp of thema staat en dat daarover in het tweede deel van de zin een
uitspraak ( ) volgt. Die aristotelische term rhema  valt dus niet samen met het werkwoord of gezegde,
maar bestaat uit een of meer (meestal nieuwe) elementen (zinsdelen) die de spreker/schrijver aan de luiste-
raar/lezer wil meedelen over het thema. De volgorde thema-rhema  ligt meer voor de hand dan de omge-
keerde: ( t) is wit, ik bedoel het paard ;  is een levend wezen, ik bedoel de mens ;  is lang, dit artikel .  De volgorde
thema-rhema is dan ook universeel. Uitzonderlijk zal iemand na het lezen van dit artikel de zucht slaken
Wat lang, (is) dit artikel!  Dat is dan de emotieve volgorde rhema-thema  (zie Panhuis, 1982 en 2005, hfst. 18).

In al deze voorbeelden is het thema een syntactisch onderwerp en het rhema een syntactisch gezegde.

Indien de spreker/schrijver in een voorafgaande context al over diverse witte dingen of dieren heeft gespro-
ken, kan hij of zijn gesprekspartner vervolgens zeggen: wit is ook mijn paard  (met de normale stijgende into-
natie op het voorlaatste of laatste woord). In dit geval is het syntactisch gezegde wit is het gespreksonder-

1 De semantische rol van het onderwerp is vaak handelend . Dat geldt echter alleen voor de onderwerpen
van gezegdes als het dynamische slaan  en het niet-dynamische slapen , maar niet voor de onderwerpen
van zijn , vallen  en geslagen worden . Dus het zinsdeel dat de handeling verricht  is geen correcte definitie
van het onderwerp.
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werp  of  thema  (het  anker  waarmee  de  zin  bij  de  vorige  zin  aansluit)  en  is  de  naamwoordgroep  ook mijn
paard  het rhema. Het thema kan dus een gezegde zijn en het rhema kan dus een onderwerp zijn.

Het zal inmiddels duidelijk zijn geworden dat we nu niet meer over syntaxis spreken, maar over een com-
municatieve structuur van de zin in context. Deze benadering vinden we dus reeds op een ongedifferenti-
eerde wijze terug bij Aristoteles. Voor expliciete tekstlinguïstische benaderingen moeten we wachten tot
Weil (1844), die het thema le point de départ  noemde en het rhema le but du discours , tot Von der Gabelentz
(1869), die voor thema de term psychologisch onderwerp  invoerde en voor rhema psychologisch gezegde , en tot
Mathesius (1929) en Firbas (o.a. 1971), die de psychologische termen vervingen door de tekstlinguïstische
termen thema  en rhema .  In het Engels zijn de termen topic  en comment  gangbaar. Voor meer uitleg over
de communicatieve structuur van de zin in context, zie Panhuis, 1982, 2005 (par. 382-395) en 2006.

Besluiten

Wat Aristoteles gezien heeft, is belangrijk, maar complexer dan het op het eerste gezicht lijkt. De begrippen
, onderwerp , en , predicaat/gezegde , slaan niet eenduidig op één aspect van de

werkelijkheid. In de loop der eeuwen zijn die begrippen uitgekristalliseerd tot verschillende systemen: logi-
ca, syntaxis, communicatie.

a) Aristoteles  termen , subject , en , predicaat , zijn termen uit de logica, die nog
steeds als zodanig worden gebruikt. De term gezegde  wordt in dit verband niet gebruikt.

b) In de taalkunde werden die termen lange tijd gebruikt in de betekenis die de Grammaire de Port-Royal er-
aan gaf.  In  die  traditie  is  er  (nog)  geen onderscheid tussen de logische,  syntactische en communicatieve
dimensies  van  de  zin.  Die  termen  worden  ook  nu  nog  gebruikt,  maar  puur  syntactisch  verstaan  met
nieuwe inhouden en definities in het kader van een langzaam gegroeide valentiegrammatica.

c) Aristoteles  termen kunnen ook geïnterpreteerd worden in een communicatieve betekenis en zijn daar-
door van belang voor het verstaan van de volgorde van de zinsdelen. Voor die communicatieve benade-
ring van de zin in context werden/worden in plaats van onderwerp  en predicaat/gezegde  de volgen-
de termen gebruikt:

Aristoteles
H. Weil
G. Von der Gabelentz, H. Paul
J. Firbas, D. Panhuis
Engels (sinds Hockett), S. Dik
Frans

point de départ
psychologisch onderwerp
thema
topic
thème

but du discours
psychologisch gezegde
rhema
comment
propos

d) Taal en ook een zin kunnen niet worden begrepen als één systeem, maar als een systeem van subsyste-
men. Woordenschat, woordsoorten, syntactische functies, semantische rollen en communicatieve structu-
ren e.a. vormen samen een geheel met verscheidene subsystemen. Soms is er een overeenkomst tussen
elementen van diverse systemen. Bv. een onderwerp is vaak én handelend én een naamwoord(groep) én
thema, maar er zijn ook andere. Een gezegde is vaak én werkwoord én rhema, maar er zijn ook andere.
Een één-op-éénovereenkomst is er niet. Juist die verscheidenheid van de systemen van taal (langue) geeft
de spreker/schrijver zo veel mogelijkheden om zich uit te drukken in zijn spraak (parole).
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Psychoanalyse en de klassieke mythe: Freud - Jung - Lacan
Nadia Sels

Toen de Franse psychoanalyticus Jacques Lacan zijn zevende seminarie aan Sophocles Antigone wijdde,
deed hij dat in de eerste plaats omdat hij meende dat zijn theorieën rond verlangen, dood en sublimatie ner-
gens beter geïllustreerd werden dan in deze klassieke tragedie. Hij pretendeerde geenszins met zijn semina-
rie een wetenschappelijke commentaar op de Griekse tekst te leveren, maar verkondigde desalniettemin wel
het een en ander dat classici de wenkbrauwen deed fronsen. Toen de eminente hellenist Pierre Vidal-Naquet
een kopie van dit seminarie kreeg toegestuurd door Jacques-Alain Miller, Lacans uitgever en schoonzoon,
vond hij vanuit klassiek-filologisch oogpunt dan ook op elke pagina meerdere schabouwelijke fouten. Vol
goede wil stelde hij dus een acht bladzijden lange lijst op met de vergissingen, ter correctie. De brief raakte
zoek. Vidal-Naquet stuurde een tweede exemplaar. Ook deze brief heeft nooit een antwoord ontvangen; de
seminarietekst bleef ongewijzigd.1

Deze anekdote zegt heel wat over hoe de wisselwerking tussen de psychoanalyse en de klassieke studies ei-
genlijk altijd al verlopen is. Van bij haar aanvang met Sigmund Freud heeft de psychoanalyse overvloedig
inspiratie geput uit de oudheid, en dan vooral uit de klassieke mythologie. Aan weinige bronnen is de psy-
choanalyse zo schatplichtig:  denk alleen al  maar  aan de centrale  rol  van Oedipus of  aan het  narcisme,  een
begrip dat aan de mythische Narcissus zijn naam dankt. Toch heeft zij maar zelden theoretische steun ge-
zocht bij classici of mytheonderzoekers (met als uitzondering de nauwe samenwerking tussen Lacan en Lé-
vi-Strauss). Er valt blijkbaar gemakkelijker samen te werken met dode Hellenen dan met levende hellenisten:
die bieden heel wat meer weerwerk. Omgekeerd heeft men de psychoanalyse vanuit de klassieke filologie al
evenzeer argwanend bekeken. Een dubbel gemiste kans? Alleszins als je de psychoanalytische theorieën zelf
gelooft: zij zien mythologie immers als een geprivilegieerde uitdrukkingsvorm van alles wat er in de mens
omgaat dat aan een onmiddellijk rationele invulling ontsnapt. Met andere woorden: de mythe en het onbe-

1 Zie Roudinesco, 1997, blz. 423.
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wuste kunnen op een gelijkaardige manier bestudeerd worden. Al is het er zelden van gekomen, een uitwis-
seling van expertise tussen deze twee velden zou voor beide interessant kunnen zijn.

Tenminste,  als  wij  de  psychoanalyse  serieus  durven  te  nemen.  Steeds  vaker  hoor  je  vandaag  de  dag  in  de
media immers uitspraken zoals de stelling dat Freud onwetenschappelijk  is. Die opmerking trapt een open
deur in. Ten eerste werkte Freud met de normen van zíjn tijd, niet de onze. Ten tweede sloeg hij een volledig
nieuwe denkrichting in:  het  hoeft  dan ook niet  te  verbazen dat  hij  het  niet  altijd  meteen bij  het  juiste  eind
had. De fouten die hij zelf bemerkte in zijn theorie gaf hij toe en verbeterde hij, en die correcties werden door
zijn intellectuele erfgenamen voortgezet. Ten derde  en dit is misschien wel de belangrijkste reden  is het
onrealistisch te verwachten dat we de menselijke geest ooit volledig objectief wetenschappelijk zullen kun-
nen beschrijven. Aangezien we haar werking slechts onrechtstreeks kunnen bestuderen, kan de psychologie
niet anders dan speculatief zijn, en dat geldt a fortiori als we het over de studie van het onbewuste hebben.
Wie denkt dat de menselijke geest zichzelf ooit volledig objectief zal kunnen omschrijven, kan ook wel Baron
von Münchhausen geloven, die beweerde zichzelf aan zijn eigen haar uit een moeras te hebben getrokken.

Maar wat men ook vindt van de psychoanalytische stellingen, men kan niet ontkennen dat ze enorm vrucht-
baar zijn geweest: Freud heeft een storm van denken op gang gebracht, ook omtrent klassieke thema s, die
tot de dag van vandaag niet geluwd is en haar sporen nalaat. Zou het alleen daarom al niet interessant kun-
nen zijn voor classici om de psychoanalytische piste te verkennen? Zou de psychoanalytische benadering
van mythen misschien zelfs in de les Latijn of Grieks een meerwaarde kunnen betekenen? Misschien wel. In
wat  volgt  zet  ik  de theorieën rond de klassieke mythe van drie  psychoanalytische denkers  kort  op een rij:
Sigmund Freud, Carl Gustav Jung en ten slotte Jacques Lacan.

Freud en de collectieve droom

De vader van de psychoanalyse, Sigmund Freud (1856-1939), had, zoals dat gebruikelijk was in zijn tijd voor
zijn stand, een secundaire vorming in de klassieke talen genoten. Dat die geleid had tot een levenslange inte-
resse bewijzen niet alleen zijn geschriften, maar ook zijn persoonlijke collectie van voorwerpen uit de oud-
heid, die nu in het Freud House Museum in Londen te bezichtigen zijn. Toch had hij niet in de eerste plaats
de bedoeling om over de antieke cultuur of zelfs maar over mythen te schrijven. Hij kwam daar slechts toe
via zijn studie van de droom.

Hoewel droomanalyse in de hedendaagse psychoanalytische praktijk slechts een marginale rol speelt, bete-
kende de droom voor Freud de grote doorbraak in de theorievorming van zijn psychoanalyse. De Traumdeu-
tung van 1900 wordt nog altijd als zijn magnum opus beschouwd. Kort samengevat stelt Freud dat de droom
dient voor de verwerking van spanningen en driften die overdag niet aan bod mogen komen. Hij denkt dan
vooral aan agressieve en seksuele verlangens die door de maatschappij niet getolereerd worden. Zo kan een
kind,  dat  zijn  vader  als  een  concurrent  voor  de  liefde  van  zijn  moeder  ervaart,  deze  agressie  overdag  uit
schuldgevoel onderdrukken en miskennen; s nachts kan hij echter dromen dat hij de boze reus die een prin-
ses  gevangen houdt,  doodt  en dat  hijzelf  te  paard met  de edele  schone aan de haal  gaat.  Zo is  het  kind in
staat zijn verlangens te kanaliseren op een onschuldige manier: dat is wat Freud wensvervulling noemt.

Het is dus essentieel dat de droom verboden verlangens in beeld kan brengen, maar het is al even belangrijk
dat die verlangens niet als dusdanig herkend worden: anders slaat de schuld en de zelfcensuur toe. Om die
censuur te vermijden heeft het onbewuste, waaruit de verboden driften opwellen, een aantal listen ter be-
schikking. De twee belangrijkste zijn de verschuiving (Verscheibung)  en  de  verdichting  (Verdichtung), twee
mechanismen die respectievelijk te vergelijken zijn met de metonymie en de metafoor.1 Zo wordt de vader in
ons voorbeeld vervangen door een reus, en zo zou het paardrijden voor de seksuele handeling kunnen staan.
Een droom had dus een latente en een manifeste inhoud: de manifeste is degene die we ons herinneren, de
latente degene die achter de droomsymbolen verborgen zit en die we door analyse kunnen achterhalen.

Freud stelde zelf dat geen enkel symbool een universele, vaste betekenis had, en dat de droominterpretatie
dus voor elke persoon en elke situatie apart benaderd moest worden. Toch is er een zekere voorspelbaarheid
in de meeste van zijn analyses geslopen: een paraplu, een zwaard of een sigaar wordt gegarandeerd een fal-
lus, en je mag er gif op innemen dat een donker labyrint wel voor de genitaliën van de moeder zal staan. Dat

1 Zie Laplanche-Pontalis, 2002, blz. 89 en 117.
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is deels te verklaren door het primaat van de seksualiteit en het belang van de familiegeschiedenis in Freuds
theorieën, maar laat ook blijken dat Freud geloofde dat zekere beelden een geprivilegieerde band onderhiel-
den met zekere betekenissen, en dat zekere verschuivingen als het ware van nature voor de hand lagen.

Met de mechanismen van verdichting en verschuiving was de stap naar narratieve taaluitingen zoals de my-
the snel gezet. Die link was eigenlijk al gelegd door vele mythische culturen zelf: zo beschouwen de aborigi-
nals hun mythen als gebeurtenissen uit een droomtijd .1 De mythe heeft inderdaad met de droom haar nar-
ratieve karakter gemeen, en het feit dat ze beide, hoewel ze zich afspelen in een bizarre werkelijkheid die
niet aan de wetten van de realiteit onderhevig is, van oudsher gezien worden als versluierde boodschappen
van waarheid.

De mythe die voor Freud van cruciaal belang zou zijn, was natuurlijk Oedipus. Zoals geweten stelde Freud
dat het jonge kind zijn seksuele drift (in de meest brede zin van het woord, dus niet beperkt tot het genitale
karakter dat ze later aanneemt) projecteert op de moeder, als belangrijkste bron van zijn genot. De vader is
voor deze moeder-kindrelatie een obstakel, want hij eigent zich de moeder toe en stelt grenzen aan de vrij-
heid van het kind om te genieten. Vandaar dat Freud ietwat provocerend stelt dat het jonge kind, mocht het
toegerust zijn met een volwassen lichaam, zijn vader zou doden en met zijn moeder zou slapen. In Oedipus
vindt Freud niet meer of minder dan een man die deze twee primaire wensen in werkelijkheid omzet. De
conclusie ligt voor de hand: ook de mythe is, net zoals de droom, een wensvervulling, niet individueel, maar
collectief. Ook het tragische karakter van de mythe, meer bepaald het feit dat Oedipus ten slotte zijn eigen
ogen uitsteekt en Jocaste zich verhangt, paste perfect in deze theorie: de incest en de moord vervullen onze
wens van driftvervulling, de straf die Oedipus zichzelf oplegt (een symbolische castratie) bevredigt ons
schuldgevoel.

Freuds gebruik van de mythe was eigenlijk tweeledig: aanvankelijk diende de mythe (en de literatuur in het
algemeen) als inspiratiebron, ja zelfs als leermeester van de psychoanalyse. Men mag immers niet vergeten
dat Freuds theorieën in het preutse Wenen van rond de eeuwwisseling felle tegenreactie opriepen en dat hij
de autoriteit van de klassieke beschaving en van grote namen als Sophocles maar al te goed kon gebruiken
om zijn nieuwe visie te onderstutten. We zeiden zonet al dat de mythe van oudsher beschouwd werd als een
uitzonderlijk verhaal, waar een zekere waarheid in verscholen zat. Die overtuiging leefde ook in Freuds tijd:
hij kon nu pretenderen dat het die waarheid was die hij met zijn theorie onderkende. Al snel keerde hij de
rollen echter om: waar de mythe eerst nog de psychoanalytische praktijk kon verklaren, ging hij later steeds
meer de psychoanalyse als verklaring voor de mythe naar voor schuiven. Zo werd zijn theorie, vooral bij
Freuds epigonen, vaak een procrustesbed waarop de mythe op maat gesneden werd. Of de inhoud van het
verhaal zich ertoe leende of niet, alles werd verklaard vanuit de geseksualiseerde familiegeschiedenissen.
Reeds bij Freud kan men zich afvragen of sommige interpretaties niet te ver gaan wanneer ze op de meest
onwaarschijnlijke plaatsen fallussen en vagina s gaan zien. Dergelijke interpretaties hebben er dan ook vaak
toe geleid dat Freud als een karikatuur van zichzelf werd voorgesteld. Zijn grootste verdienste, namelijk dat
hij het belang van de (seksuele) familieband in de mythe had blootgelegd, werd zo ook zijn grootste zwakte.

Jung en het archetype

Precies op dit knelpunt, namelijk de allesoverheersende rol van seksualiteit en familiegeschiedenis, zou Carl
Gustav Jung (1875-1961) de psychoanalytische kijk op de mythe een nieuwe wending geven. Jung was de fa-
voriete leerling van Freud en werd lang als zijn opvolger binnen de psychoanalytische beweging gezien.
Veel meer nog dan zijn leermeester liet Jung zich inspireren door de mythe, en dat werd aanvankelijk door
Freud op veel goedkeuring onthaald. Zijn mythologische interesse zou echter algauw de reden gaan vormen
voor grondige onenigheid, die zou leiden tot een onherroepelijke breuk tussen de twee denkers.

Door zijn intensieve werk in de mythologie begon Jung steeds meer te beseffen hoeveel de psychoanalyse
gemeen had met de mythen die ze wilde verklaren: net zoals de mythische verhalen was zij immers een po-
ging om een verklaring te bieden voor en een structuur te geven aan aspecten van de mens die hem niet
duidelijk waren, die hem in zekere zin overstegen. Hij begon zich dan ook af te vragen of de psychoanalyse
zich met haar sleutel van de seksualiteit wel boven de andere mythen kon stellen. Misschien was zij maar
een van de vele mogelijke narratieven, niet noodzakelijk superieur, maar niets anders dan een min of meer

1 Zie Kirk, 1974, blz. 72.
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gelukte vertaling in een andere beeldspraak , zoals hij het in Erinnerungen, Traume, Gedanken verwoordt.1
Maar een vertaling van wat dan? Als de onderliggende waarheid van de mythologie niet de freudiaanse is,
wat is ze dan wel?

Jung dacht het antwoord gevonden te hebben toen hij merkte dat de wereldmythologie, of het nu de Japan-
se, de Afrikaanse, de Canadese of de Griekse was, grondlijnen vertoonde die overal gelijk waren. Steeds op-
nieuw keerden de beelden van de oude wijze grijsaard, het uitverkoren kind of de vindingrijke listigaard te-
rug in dezelfde constellaties. In de afbeeldingen van Maria met Jezus, Isis met Horus of Demeter met Per-
sephone herkende hij telkens dezelfde voedende, milde moeder. Hij ging dus veronderstellen dat elke mens
dezelfde beelden met zich meedraagt, beelden die onze verbeeldings- en belevingswereld ordenen van de
wieg tot het graf, of we nu opgroeien in een hoogtechnologische westerse wereld of in een afgelegen Eski-
modorpje. Deze beelden noemde hij archetypen en beschouwde ze als de basis en de structuur van het men-
selijke denken.

Daarmee deed hij aanvankelijk geen afbreuk aan het freudiaanse verhaal. Zo bleef hij het oedipuscomplex en
alles wat erbij hoorde erkennen, maar steeds meer beschouwde hij Freuds incestverhaal als een van de vele
mogelijke varianten op het verhaal van de archetypische moeder-kindeenheid: aan de basis van elk mense-
lijk verlangen lag niet zijn particuliere moeder, maar dé moeder, het archetype. De vele verschijningsvormen
waarin een archetype tot uiting kwam, waren niet verder te herleiden: zij waren alle even waar en even on-
waar. Zo werd Freuds psychoanalyse een  hoogstens zeer effectieve  variant van het verhaal dat Sophocles
al vertelde.

Jung kende aan de mythe een zeer groot belang toe voor de mentale gezondheid. Via het vertellen en creëren
van mythe kunnen we tot interactie komen met onze psyche, kunnen we een verhaal creëren waarin we een
zekere identiteit en evenwicht verwerven.

De rol van het archetype in Jungs theorie is een van haar zwakste plekken. Het is wetenschappelijk hoogst
ongeloofwaardig dat wij met onze genen dergelijke beelden en structuren zouden overdragen. Het collec-
tieve onbewuste  waarover Jung sprak, ruikt sterk naar esotherie  en heeft inderdaad navolging gevonden
in de meest naïeve denkrichtingen, denk maar aan populariserende boekjes met als titel astrologie met
Jung .  Dat  neemt  niet  weg  dat  er,  met  zekere  aanpassingen,  veel  voor  Jungs  benadering  van  de  mythe  te
zeggen valt. Wat hem vooral in de positieve zin van Freud onderscheidt, is dat hij de mens via de mythe een
grote mogelijkheid tot zelfbepaling en zelfcreatie toekent. Waar de mens bij Freud gebukt gaat onder de
complexen die hij uit zijn verleden meedraagt  met een weinig hoop op verlossing via de psychoanalyse  is
de jungiaanse theorie veel meer gericht op de toekomst, op de vrije wil van de mens om zichzelf een verhaal
te scheppen. In de taal, en meer bepaald in de mythe, speurt Jung niet zozeer naar een verklaring voor het
verleden, maar wel naar mogelijkheden voor de toekomst. De mythe is in die zin niet zozeer de uiting van
het noodlot van de mens, maar wel van zijn oneindige creatieve mogelijkheden, en het is dan ook in die zin
dat hij van de mythe een instrument maakt in zijn analyses.

De weg tot die vrijheid werd in de eerste plaats geboden door de taal. En het is ook in de taal dat het arche-
type een nieuwe invulling kan krijgen: het archetypische wordt dan niet het materiaal dat ons via de biologie
met de rest van de wereld verbindt, maar het materiaal dat we via de cultuur aangereikt krijgen om onszelf
te vormen. Nog dieper zullen we ingaan op de rol van het talige bij de bespreking van onze laatste theoreti-
cus, Jacques Lacan.

Lacan en het tekort in het symbolische

Van de drie psychoanalytici die hier de revue passeren, is Jacques Lacan (1901-1981) niet alleen de meest re-
cente, maar ook de meest duistere en complexe. Zijn project kan zo samengevat worden dat hij de visie van
Freud  en  die  van  de  structuralistische  taalfilosofen  als  De  Saussure  heeft  samengebracht  in  één  zeer  rijke
theorie. Aan de basis van zijn denken ligt de stelling dat de mens als subject slechts ontstaat wanneer hij de
taal aanleert. We schetsen hier zeer beknopt hoe dat volgens hem verloopt.

1 Zie Jung, 1976, blz. 102.
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Voor het kind de taal verwerft, zo stelt Lacan, heeft het nog geen enkel middel ter beschikking om de prik-
kels en impulsen waardoor het overspoeld wordt, te ordenen of te bevatten. Honger, koude, kriebeling, ge-
luid, smaak ... allerlei gewaarwordingen overvallen hem van binnen- en van buitenuit, zonder dat het kind
betekenaars ter beschikking heeft om vat te krijgen op deze stroom van sensaties. Op dat moment is er nog
geen sprake van een zelfbewustzijn: de infans heeft immers geen begrippenkader om zichzelf van de bui-
tenwereld te onderscheiden, en al evenmin kan hij de verschillende signalen van zijn lichaam als een geheel
ervaren. Dit stadium wordt door Lacan het reële genoemd en staat voor de ervaring die buiten de taal valt,
die we onmogelijk kunnen benoemen.

Er ontstaat pas een rudimentair ik  als het kind leert om zichzelf te herkennen in een spiegelbeeld: in het af-
geronde lichaam in de spiegel ontdekt hij voor het eerst een geheel waarin hij zijn diverse driften kan projec-
teren. Vandaar de jubelreactie die jonge kinderen vaak vertonen als ze zichzelf herkennen in de spiegel. We
nemen  doorgaans  aan  dat  wíj  het  zijn  die  ons  spiegelbeeld  projecteren.  Volgens  Lacan  gaat  het  echter  an-
dersom: het is de spiegel die óns voor het eerst mogelijk maakt; hij is het beeld van een geünificeerd ik
waarnaar we onszelf modelleren. Maar deze eerste stap in de subjectwording is tegelijkertijd een eerste ver-
vreemding: we vallen immers niet samen met wie we willen zijn; datgene wat ons zelf fundeert, ligt buiten
ons om. Dit stadium noemt Lacan het imaginaire. De vervreemdende werking van het spiegelbeeld zal ons
levenslang achtervolgen in elke relatie die met een ideaalbeeld te maken heeft: rivaliteit, verliefdheid, be-
wondering ...

De vervreemding zal echter nog toenemen in de laatste stap van de subjectwording: het verwerven van de
taal. Zoals gezegd maakte het kind in het reële stadium geen onderscheid tussen binnen- en buitenwereld.
Bijgevolg kon het ook geen breuklijn constateren tussen zijn behoeften en de vervulling ervan, waarvoor tra-
ditioneel gezien de moeder verantwoordelijk is. In het imaginaire stadium leert het kind zichzelf en ook an-
dere objecten als beeld af te lijnen van de omgeving. Hij leert nu de moeder voor het eerst als een ander, als
een extern object kennen. Dit houdt echter ook in dat hij leert beseffen dat de moeder niet altijd bij hem is: zij
kan weggaan, en dat doet ze soms ook. Gedurende deze twee stadia heeft het kind al voortdurend binnen
een talig web geleefd: zelfs al voor het werd geboren, werden er betekenaars rond hem geweven, maar tot
nu toe was hij  slechts  passief  op de taal  betrokken.  Nu wordt  het  kind echter  steeds meer  gedwongen om
zelf die betekenaars toe te passen op de werkelijkheid: om te verkrijgen wat het wil, moet het kind arbitraire
klanken gaan verbinden aan gewaarwordingen en objecten, en deze verschillende betekenaars ook met el-
kaar in verband te brengen.

Stilaan gaat de taal zijn hele wereld structureren. Enerzijds betekent dit dat hij eindelijk de mogelijkheid
heeft om zijn wereld te ordenen en erover te reflecteren. Anderzijds is het voor hem onmogelijk geworden
om de wereld te benaderen buiten die betekenaars om: er wordt een talig raster gespannen tussen de wereld
en zijn  ervaring van de wereld.   Deze fase,  die  Lacan het  symbolische stadium noemt,  luidt  de werkelijke
geboorte van het subject in: nu pas ontstaat er een mogelijkheid om zichzelf af te schermen van het reële, het
directe contact met de wereld, waarin alle grenzen vervagen. Maar het feit alleen al dat wij een zelfbewust-
zijn creëren, betekent een nieuwe, drastische vervreemding. Zodra we over onszelf spreken of denken, mer-
ken we immers een ontdubbeling: wat we zeggen kan nooit volledig omschrijven wat we zijn, samenvallen
met wat we ervaren. Met andere woorden: er zit een gat in de taal, een tekort in het symbolische. Hoeveel
woorden we ook spinnen,  we kunnen nooit  volledig omschrijven wie we echt  zijn  of  wat  we echt  ervaren.
De taaltekens zijn immers arbitrair: ze maken geen echt contact met de werkelijkheid, maar roepen alleen
maar nieuwe betekenaars op, tot in het oneindige. De taal scheidt ons voorgoed van het directe contact met
de wereld, we zitten gevangen in de taal.

Vanaf dat moment proberen we in ons spreken voortdurend het  in retrospectief als paradijselijk ervaren 
contact met het object te herstellen. Vanaf nu is de mens getekend door een onophefbaar gemis. Het is echter
slechts dit gemis dat ons als subject mogelijk maakt: voor Lacan is het immers precies het gemis dat ons tot
subject maakt; wij worden in alles wat we doen voortgedreven door precies dit verlangen naar de volledige
vervulling, dat echter slechts mogelijk is zolang die vervulling buiten bereik blijft. Want mochten we toch
kunnen terugkeren naar het reële, naar een wereld zonder taal, zou dit meteen het einde van ons zelf als sub-
ject betekenen, maar zouden de grenzen die ons scheiden van de buitenwereld wegvallen.

De taal vervult in Lacans theorie de rol die bij Freud voor de vader was weggelegd: zij scheidt het kind van
het volledig genieten van en opgaan in de moeder. Lacan zag zichzelf expliciet als de enige ware opvolger
van Freud, in die zin dat hij net als Freud uitging van een trauma van scheiding dat aan de basis ligt van de
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normale menselijke ontwikkeling. In die zin verschilde hij van Jung, die in een eenheid geloofde die ver-
beeld werd in allerhande archetypische weergaven en die de mens moest najagen. Bij Lacan is het gemis niet
alleen onvermijdelijk, het is noodzakelijk en wenselijk. Toch heeft Lacan in één opzicht meer met Jung dan
met Freud gemeen: ook bij hem kan het verhaal van de familiegeschiedenis immers niet tot de kern van ons
verlangen doordringen. Zij is immers volgens Lacan wel correct, maar kan fundamenteel eigenlijk niets zeg-
gen over de verloren eenheid waarnaar we terugverlangen: het reële voltrok zich immers voor we tot de taal
toetraden, zodat de taal er tenslotte ook niets over kan zeggen. De diepste aard van ons verlangen, van onze
aard zelf, is onuitsprekelijk en onbenaderbaar. Uiteindelijk is zelfs de moeder immers slechts een metafoor,
want in het reële bestond zij niet eens. Hoogstens is zij een van de vele woorden waarmee we rond ons on-
uitsprekelijk gemis heen kunnen cirkelen. En als men de lacaniaanse theorie radicaal doortrekt, moet men
eigenlijk ook hetzelfde zeggen over de psychoanalyse: een standpunt dat al bij al zeer jungiaans is.

Wat kan Lacan ons nu vertellen over de mythe? Net als Freud heeft hij een groot gebruik gemaakt van
mythisch materiaal. Een eigen theorie rond de mythe vormde hij echter niet. Mocht hij dat wel hebben ge-
daan, dan zou die misschien verbazend jungiaans hebben geklonken: de mythe als een taalspel waarin we
onszelf en onze wereld kunnen herscheppen. De mythe geeft ons niet de mogelijkheid om ooit tot onze es-
sentie door te dringen. Maar het spelen met taal, het vertellen, het cirkelen rond ons verlangen, maakt ons
wel tot wat we zijn, is de meest humane van alle handelingen.

Dit wordt prachtig geïllustreerd door Lacans beschrijving van de Griekse tragedie. Hij stelt dat die in alles
gelijkt op een schilderij van René Magritte, La Reproduction Interdite (1937). Dit surrealistisch werk toont het
rugaanzicht van een man die in de spiegel kijkt en daar zichzelf ziet ... maar niet zoals we zouden verwach-
ten. Hij ziet immers niet een spiegelbeeld dat naar hem toegedraaid is, maar wel, net als wij, een man die in
de spiegel kijkt. Wij noch de man zelf krijgen dus zijn aangezicht te zien. Dit vat voor Lacan de essentie van
de tragedie volledig samen: bij het lezen van of kijken naar een tragedie hopen we in het verhaal te ontdek-
ken wie we zijn en waar ons leven om draait:  we verlangen dat we onszelf erin kunnen terugvinden als in
een spiegel. Een antwoord krijgen we echter niet: de tragedie toont immers slechts mensen die zelf op zoek
zijn naar de waarheid en ze evenmin vinden. In dat opzicht is de spiegel van Magritte, net als de tragedie,
waarachtiger dan een echte spiegel: hij toont ons onze essentie als een gemis, een zoeken.

Maar in zoverre we Lacan volgen in zijn stelling dat élke taal op een gemis gebouwd is, geldt dit alles niet al-
leen voor de tragedie, maar voor elk verhaal, dat immers zijn definitieve betekenis nooit laat vastleggen. Ze-
ker en vast geldt dit ook voor de mythe, dat steeds met nieuwe betekenissen beladen verhaal dat tenslotte
toch de verhaalstof voor bijna elke tragedie geleverd heeft. Bij Lacan komt de interpretatie van de mythe dus
in zekere zin op een eindpunt: zij is niet te herleiden tot één betekenis, zij is het zoeken naar de betekenis
zelf.

Conclusie

Wij begonnen dit artikel met de intentie na te gaan of de psychoanalyse een interessante benadering kan le-
veren van de mythe in de lessen Latijn of Grieks. De lezer heeft zich, hopen we, door onze korte bespreking
een beeld kunnen vormen van de zin en onzin van enkele psychoanalytische benaderingen. Ze zijn ongetwij-
feld niet beter dan veel andere invalshoeken, maar daarom ook niet slechter.

Wat zij  echter alleszins als meerwaarde kunnen hebben, of hun stellingen nu correct zijn of niet, is het vol-
gende. Ten eerste maken zij een belangrijk deel uit van het nachleben van vele klassieke verhalen: geen leer-
ling in onze klassen die niet in een postfreudiaanse wereld leeft en wiens denken op een of andere, zij het
indirecte manier, gevormd is door Freuds interpretatie van Oedipus en andere mythen. Ten tweede kan een
inkijk op de psychoanalytische theorievorming duidelijk illustreren hoe de klassieke mythen nooit zijn afge-
rond, maar hoe hun interpretatie doorwerkt tot diep in de moderne tijd, tot op de dag van vandaag, en niet
alleen literair, maar zelfs wetenschappelijk. Ten derde maakt een uitstapje naar de psychoanalyse duidelijk
dat het niet zozeer wij zijn die iets over de mythe zeggen, maar dat het de mythe is die ons becommentari-
eert. Wat ze ook is, zij is een voortvloeisel uit de oudste, en daarom misschien meest primaire gevoelens en
gedachten van de mens. Zonder het besef dat de mythe ook vandaag nog iets over onszelf als mens te zeg-
gen heeft, is zij dode materie. Dit laatste lijkt me veruit de belangrijkste reden. Een korte kennismaking met
de bijdrage van de psychoanalyse kan in die zin een stimulans vormen om van leerstof leefstof te maken.
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Wat  er  ook  juist  of  fout  is  van  haar  theorieën,  de  psychoanalyse  leert  ons  de  mythe  te  behandelen  als  een
productie van en een uitdaging aan de eigen geest: zij verplicht tot een meer persoonlijke, geëngageerde ver-
werking. De confrontatie met de psychoanalyse kan leerlingen in deze richting sturen, hen uitdagen zich een
eigen mening te vormen over de relatie tussen mens en mythe, en die relatie ook volop aan te gaan. Wij zou-
den dan ook willen besluiten door ook de psychoanalyse, samen met de tragedie en de mythe, als een repro-
duction interdite te zien: ook zij  belooft misschien antwoorden, maar is in de eerste plaats een zoektocht. Zo
zou een psychoanalytisch lesje tussendoor een van de vele mogelijkheden kunnen zijn om dode talen levend
te houden. Of om het met de woorden van de jungiaanse analyticus Hillman te zeggen: A psychological exe-
gesis of myth begins with the exegesis of oneself, soul-making. And from the other side: only when myth is led back into
the soul, only when myth has psychological significance does it become a living reality, necessary for life, rather than a
literary, philosophical or religious artifice. 1
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Wat hebben ze op school geleerd?

Jelle Cleymans, zanger (Spring): Het besef dat historische en huidige informatiebronnen de ech-
te waarheid nooit weergeven. In mijn humaniora heb ik Latijn-moderne talen gevolgd. De com-
binatie  van geschiedenis  en Latijn  die  ik  daar  kreeg,vond ik  enorm interessant.  Elke tekst  die  je
vertaalde, was tegelijk ook een historische bron. Tijdens die laatste humaniorajaren heb ik geleerd
om kritisch om te gaan met informatie en die ook te nuanceren. Heel belangrijk in een wereld
waar iedereen zich een mening of kennis vormt op basis daarvan. (...)

Luc De Vos,  muzikant  (Gorki):  Latijn  en Grieks.  Dat  komt mij  nog eens van pas.  Als  je  ergens
zo n Latijnse spreuk zoals Nec scire fas est omnia tegenkomt, vraagt iedereen: Hé Vos, wat wil dat
zeggen?  Dan kan ik mijn kennis nog eens etaleren. Het zijn ook de enige vakken waar ik me nog
iets van herinner. Al de rest ben ik vergeten. (...)

Uit: magazine Letters (Standaard Boekhandel), 11 augustus tot 7 september 2006, blz. 12 en 13.
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ACTUALITEIT

Ga Europees met ICT en klassieke talen
Goedele Bleukx

We ontvingen een inspirerende tekst van leerkracht Goedele Bleukx (Diocesane Middenschool Diest), die tijdens de
voorbije zomer in Oxford deelnam aan een internationale nascholingscursus rond de integratie van ICT in de klassieke
talen. De cursus was het resultaat van het door het Gemeenschapsonderwijs gecoördineerde Europese CIRCE-project,
waarover we vorig jaar in Prora berichtten en waarvan we het handboek verspreidden. Samen met 32 collega s uit 9 an-
dere Europese landen (België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Italië, Nederland en
Spanje) schoolde zij zich gedurende een week bij in het gebruik van ICT voor de vakken Latijn en Grieks. We willen u
haar enthousiaste ervaring niet onthouden. Goedele ontving voor haar deelname een Europese beurs van het Vlaams
Socrates-agentschap. Ook volgende zomer wordt opnieuw een CIRCE-cursus georganiseerd, ditmaal in Denemarken.
Daarover vertellen we u meer aan het einde van dit artikel.

Voorbereiding

Vanaf het moment dat ik op de hoogte was gesteld van mijn deelname, hebben de organisatoren van CIRCE
 de sector Internationalisering van het Gemeenschapsonderwijs  mij verschillende malen via e-mail gecon-

tacteerd. De inhoud van deze e-mails betrof:

 praktische informatie: hoe Oxford te bereiken, waar we ons moesten registreren, een gsm-nummer voor
in geval van nood, praktische richtlijnen (in deze richtlijnen werd reeds uitdrukkelijk gevraagd om steeds
Engels te spreken en om met zoveel mogelijk mensen contact te hebben);

 een questionnaire  i.v.m. onze job (incl. leeftijd van leerlingen) en onze computerkennis en -vaardigheden;
dit gaf me het gevoel dat de lesgevers de beginsituatie goed konden inschatten;

 het volledige en gedetailleerde programma van de cursus; hierdoor had ik de gelegenheid om me con-
creet voor te bereiden op sommige computerprogramma s waarmee we in de cursus gingen werken.

Veerle De Troyer, de cursusorganisator, had ook een Yahoo-groep opgericht voor de deelnemers, waardoor
we al virtueel hadden kennisgemaakt met de meeste collega s. Dit vergemakkelijkte de echte kennismaking,
zeker omdat je al wat informatie over de deelnemers had.

De Nederlandstalige versie van het CIRCE-handboek was in het voorjaar verschenen en het handboek is ook
gratis downloadbaar op www.circe.eu. Ik had dit handboek vooraf doorgenomen en voelde me mentaal
goed voorbereid om de cursus te starten.

De cursus en de leiding

Vanaf het eerste moment van aankomst had ik het gevoel dat de hele cursus zeer goed georganiseerd was:
we werden vriendelijk onthaald en ontvingen een gedetailleerd uitgeschreven cursus (eigenlijk van uur tot
uur), een badge en een tas met schrijfgerief. De cursus gaf mij de avond ervoor telkens de gelegenheid om
me al wat voor te bereiden op de volgende lesdag. Er was een strikte uurregeling, waaraan we ons minuti-
eus gehouden hebben. Ik vond de cursus zeer intensief en heb het gevoel dat we er echt alles  uit gehaald
hebben.

Tijdens de vijf dagen les volgden we een min of meer vast stramien: eerst was er een theoretische uitleg over
het lesonderwerp. Ook al kende je het programma al waarover les werd gegeven, tijdens deze uiteenzetting
kregen we heel wat concrete tips mee. Daarna ging iedereen gedurende een bepaalde tijd zelf aan de slag
met behulp van de cursus, waarin alles stap voor stap werd uitgelegd. Iedereen kon werken aan één compu-
ter. Ik vond dit een heel goede werkmethode, omdat je tijdens het theoretische deel duidelijk zicht kreeg op

http://www.circe.eu.
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het doel van de les en het eindresultaat. Tijdens het praktische gedeelte kon je dan op je eigen tempo werken.
Ik vond dat deze manier van werken resulteerde in een hoog leerrendement, wat je beginsituatie ook was.
Dit gaf een zeer groot gevoel van voldoening. De teamleden (en ook de andere cursisten) boden constant
hulp. Bovendien was een pluspunt dat er vaak met programma s werd gewerkt die taal overstegen: Power-
point, Photoshop ... wat voor iedereen interessant was en niet alleen voor mensen van een bepaalde taal-
groep.

Op dag vier hebben we vooral gewerkt rond de pedagogische en didactische aspecten van ICT-lessen. Deze
dag was dus minder technisch, maar wel zeer interessant, omdat we in deze sessies leerden met welke con-
crete werkvormen (bv. WebQuest, JiTT) je met leerlingen kan werken. De lesgevers praatten ook over hun
eigen ervaringen en over de problemen die opduiken wanneer je deze werkvormen gebruikt.

Het docententeam beheerste de materie perfect en het waren ook zeer goede lesgevers: Julian Morgan (GB),
Elisabeth Nedergaard (DK) en Mireille de Biasi (FR) slaagden erin alles uit te leggen op een voor leken ver-
staanbare manier. Hun werkwijze was zeer laagdrempelig, ieder gaf les in een eigen stijl en zo vulden ze el-
kaar prima aan. De cursusorganisatoren, Jens Vermeersch en Veerle De Troyer, hielpen ons ook tijdens de
lessen en zagen er vooral op toe dat alles in goede banen liep, vingen ons zeer goed op en zochten oplossin-
gen voor eventuele problemen. De teamleden kenden onze namen zeer snel en ik heb steeds het gevoel ge-
had dat ik bij iemand terechtkon met mijn vragen.

Op het einde van de dag was er telkens een 45-tal minuten voorzien voor bijdragen van andere cursisten
i.v.m. hun eigen werk, website, e-learning, blogging ... Ook dit onderdeel vond ik zeer interessant, vooral
omdat het het concrete werk van collega s betrof.

Ik ben naar huis gegaan met heel wat werk in mijn koffer: de lessen waren zo intensief dat we natuurlijk niet
voldoende tijd hebben gekregen om alles grondig in te oefenen. Maar de cursus is zo opgesteld dat je thuis
opnieuw aan de slag kunt gaan met dingen die je het meest aanspreken. Sinds we thuis zijn, is er al heel wat
gemaild via  de Yahoo-groep,  met  uitwisseling van foto s  en informatie.  CIRCE zal  ook in  de toekomst  na-
scholingen organiseren in België, waaraan ik zeker zal deelnemen.

Plus- en minpunten

Sterke punten:

 De cursus was zeer goed voorbereid. Er was een strakke organisatie, waardoor een hoge efficiëntie werd
bereikt.

 Het team kon zeer goed lesgeven, met veel inhoud én humor, en zag constant toe op de goede sfeer van
taakgerichtheid en vriendschappelijkheid.

 Er was voldoende ruimte voor differentiatie, zodat het voor iedereen interessant was.
 Er werden voldoende technieken aangeleerd die niet taalgebonden zijn.
 Het verblijf was prachtig geregeld: we logeerden elk in een eigen kamer-met-badkamer in het Corpus

Christi College in Oxford, met zeer verzorgde maaltijden. Volgens mij heeft dit prachtige kader ook bij-
gedragen tot de fantastische sfeer in de groep: tijdens de lessen werd er constant ernstig gewerkt, tijdens
de pauzes overdag werd er veel informatie uitgewisseld en s avonds was er tijd voor veel plezier. De
laatste avond was er een CIRCE-quiz, een supergezellige avond met liedjes in het Latijn.

Zwakke punten:

 Het programma was iets te overladen, te intensief.
 Er was iets te weinig ruimte voor discussie.

Wat heb ik geleerd?

Het is moeilijk om wat ik heb geleerd te vervatten in een lijst. Eigenlijk heb ik veel meer geleerd dan onder-
staande opsomming. Ik heb deze week vooral en in de eerste plaats ervaren als een grondige herbronning en
een verruiming van mijn grenzen (zowel wat vaardigheden als inzichten betreft) dankzij het team, maar ze-
ker ook dankzij de andere cursisten.
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Inhoudelijk

 beeldverwerking: - een beeld invoegen in een document
       - wat zijn dots en wat zijn pixels
       - criteria voor een kwalitatief mooi beeld en mogelijkheden tot aanpassing
       -  kennismaking  met  Adobe  Photoshop
       - werken met lagen  en tekst aan je foto toevoegen
       -  helderheid  van  je  foto s  aanpassen
       - elementen uit de foto verwijderen of toevoegen
       - werken met Flickr, een programma om gratis foto s te delen via het internet

 informatie i.v.m. copyright
 een quiz maken in Quizfaber
 werken met authentieke teksten: het Perseus-project
 voorstelling van Texteimage, Musagora en andere websites
 Griekse lettertypes op je computer
 werken met Powerpoint
 met de hele groep een website maken (iedere cursist maakte een pagina waarin hij zichzelf voorstelde en

links legde naar zijn e-mailadres en school)
 werken met JiTT (Just-in-Time Teaching)
 een WebQuest maken

Onderwijskundig

 criteria voor goede ICT-toepassingen en voorbeelden
 werken met JiTT (Just-In-Time Teaching)
 een WebQuest maken
 begeleiding en beoordeling van het elektronisch gemaakte werk van leerlingen
 een planning voor je voorbereiding om de leerlingen een werk te laten maken
 een elektronisch toegezonden vertaling op computer verbeteren
 van Franse cursisten heb ik geleerd dat zij vanaf het eerste jaar met authentieke teksten werken; dat lijkt

me zeer interessant en ik ga dan ook op zoek naar handboeken die vanaf het begin met authentieke
teksten werken

Concrete toepassing in de lespraktijk

 de Latijnse tekst met de leerlingen lezen d.m.v. Powerpoint
 meer en kwalitatief betere illustraties toevoegen in mijn eigen cursus
 werkbladen voor de leerlingen
 het werk van leerlingen beoordelen aan de hand van  criteria
 oefeningen in Hot Potatoes verder uitwerken
 huistaken van de leerlingen via Smartschool aan mij laten sturen en de correctie terugsturen
 een WebQuest voor leerlingen maken

De Europese dimensie

Tijdens de cursus was de Europese dimensie sterk aanwezig, omdat er negen verschillende landen verte-
genwoordigd waren. Als je oefeningen maakt, doe je dat met je eigen leerlingen voor ogen.  Zo kwamen de
verschillen en de gelijkenissen tussen de landen constant aan de oppervlakte, wat tot boeiende gesprekken
leidde.  Voor  mijn  leerlingen  (12-14  jaar)  is  het  vaak  een  probleem  dat  mooie  websites  in  het  Engels  of  het
Frans zijn opgesteld; ik heb nu wel geleerd dat je dit enigszins kunt oplossen met onlinewoordenboeken.

Op dag vier zijn we expliciet Europees gegaan, omdat we toen een groepswerk kregen. De leden van de
groep kwamen uit verschillende landen, zodat er heel wat informatie-uitwisseling en discussie voorafging
aan de eigenlijke taak. De laatste dag was er een presentatie i.v.m. mogelijkheden om gestructureerd verder
Europees te werken (o.a. via e-Twinning). Een leraar uit Nederland zal onze school bezoeken, waarna ik ook
een tegenbezoek zal brengen.
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Een fotoimpressie van deze CIRCE-cursus vindt u op de website www.flickr.com/photos/jensvermeersch.
De CIRCE-cursisten in Oxford stellen zichzelf voor via door henzelf gemaakte pagina s op de website
www.gemeenschapsonderwijs.be/europa/circe2006.

Het CIRCE-team organiseert volgende zomer opnieuw een vijfdaagse Europese cursus, die plaats-
vindt  van 30 juli  tot  5  augustus 2007 in  Nyborg (Denemarken).  Er  staat  ook een bezoek aan de rijke
klassieke collecties van Ny Carlsberg Glyptotek op het programma. Geïnteresseerden sturen een mail-
tje naar veerle.de.troyer@rago.be. Voor meer info kunt u terecht bij Veerle De Troyer van het Gemeen-
schapsonderwijs, sector Internationalisering, Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel, op het telefoon-
nummer 02 790 96 61. Een folder (pdf) met instructies om een Europese beurs aan te vragen vindt u op
de website www.circe.eu (onder geplande cursussen ).

Oh my gods! Schuilt er een Zeus of Hera in uw leerlingen?

Voor velen zijn de Olympische goden een soort fossielen uit een ver verleden, die allang op hun lauweren
rusten (hebben zij ooit iets anders gedaan, dan?). In het kader van Venus, een project van de Dienst Beroeps-
opleiding van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, zijn die goede oude goden echter weer
vanonder het stof gehaald, om leerlingen en leerkrachten een spiegel voor te houden van hun leerstijl resp.
onderwijsstijl. Die stijlen kunnen getest worden op een website.

Er zijn drie tests: een godentest (56 vragen waarmee je kunt testen welke persoonlijkheid je hebt  er is een
aparte versie voor jongens en meisjes), een leerstijlentest (28 vragen voor leerlingen) en een onderwijsstijlen-
test (28 vragen voor leerkrachten). Zo kun je te weten komen wat voor type je bent. Wie zichzelf ook wil as-
sociëren met een van de Olympische goden, klikt op Meer info over de goden  en krijgt per godheid een
overzicht van zijn sterke en zwakke kanten.

Alweer een voorbeeld dat de klassieke oudheid helemaal nog niet dood is!

� Doe de goden-, leerstijlen- of onderwijsstijlentest op www.ohmygods.be.
� Het volledige project is te vinden op onderwijs.vlaanderen.be/dbo/projecten/projecten_Venus.htm.

Wordt Latijn dan toch de nieuwe taal van de EU?

In het vorige nummer van Prora meldden we al dat Finland, in de tweede helft van 2006 voorzitter van de
Europese Unie, de hoofdpunten van het Europese nieuws op zijn website ook aankondigt in het Latijn, om
daarmee het belang van de Romeinen als grondleggers van de Europese cultuur te benadrukken. Onlangs
heeft L Osservatore Romano, het dagblad van het Vaticaan, daar nog een schepje bovenop gedaan door de op-
roep te lanceren om van het Latijn de officiële werktaal van de EU te maken.

Als argument voert de krant aan dat de belangstelling voor de klassieke taal in Europa en in andere delen
van de wereld groeit. Dat zou het Latijn tot een geschikt instrument maken voor internationale communica-
tie. Bovendien bestaan er voor alle moderne begrippen Latijnse formuleringen, zodat de woordenschat niet
beperkt hoeft te zijn tot de taal ten tijde van bv. Cicero.

L Osservatore Romano heeft  voor  zijn  idee  de  steun  gekregen  van  verschillende  Italiaanse  kranten,  en  ook
classici uit heel Europa klinkt dit als muziek in de oren. Volgens hen zou het taalgebruik van de EU door het
Latijn een poëtische dimensie krijgen. Wordt vervolgd?

http://www.flickr.com/photos/jensvermeersch.
http://www.gemeenschapsonderwijs.be/europa/circe2006.
mailto:veerle.de.troyer@rago.be
http://www.circe.eu
http://www.ohmygods.be.
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Vermaak na arbeid: laat de homo ludens in uw leerlingen los
Geert Buttiens

Pedagogisch begeleider Geert Buttiens bezorgde ons een verslag van een van de werkwinkels op de Dag van de Klassieke
Talen die plaatsvond op zaterdag 21 oktober 2006 te Kortrijk.

In de werkwinkel Vermaak na arbeid: laat de homo ludens in uw leerlingen los  bezorgde Bart Bernaert aan
de deelnemers een karrenvracht ideeën om op een speelse manier met de klassieke oudheid bezig te zijn.

Eerst werd met veel kennis van zaken een overzicht gegeven van leuke websites voor de speelse  leraar of
leerling. Sommige websites bespreken op wetenschappelijk onderbouwde wijze authentieke Romeinse spel-
len en sporten, op andere sites kun je terecht voor onlinespellen met de oudheid als thema. Zo kun je op de
Cypriotische site www.cirlapa.org onder meer doorklikken naar een ludus suspendii,  een Latijnse versie van
het bekende Galgje   gezien de moeilijkheidsgraad weliswaar leuker voor leerkrachten dan voor leerlingen.
Overigens biedt diezelfde site iedere vrijdagavond ook een locutorium, een heuse chatbox in het Latijn! An-
dere commerciële en niet-commerciële websites geven overzichten van bestaande spellen rond het thema
oudheid , en de liefhebbers kunnen zelfs een origamiversie van het Parthenon of het Colosseum downloa-

den.

Vervolgens werd een hele reeks spellen overlopen die Bart Bernaert persoonlijk in zijn bezit heeft. De lange
lijst van spellen bewijst dat we hier met een verwoede verzamelaar te maken hebben, die er niet tegenop ziet
om zelfs in Duitsland, het mekka van de spelborden, allerlei beurzen af te schuimen. Voor wie minder ge-
dreven op zoek is naar deze spelen is het een troost te weten dat Bart ze onder bepaalde voorwaarden ook
beschikbaar stelt voor ontlening. De spellen werden beoordeeld op hun moeilijkheidsgraad (zijn de spelre-
gels vlug aan te leren door leerlingen?), hun didactische waarde (is er een directe link met de Romeinse of de
Griekse oudheid?) en hun beschikbaarheid (is het spel gemakkelijk te kopen of zelf te maken?). Op basis van
deze criteria werden aan de verschillende spellen één of meer sterren toegekend. Driesterrenspellen en dus
warm aanbevolen toppers uit het aanbod zijn Quo vadis? , Neue Spiele im alten Rom , Pompeji , Unter-
gang von Pompeji  en Antike . Ter afsluiting van dit onderdeel kregen de deelnemers nog enkele tips over
plaatsen waar sommige spellen aangekocht kunnen worden en over de wijze waarop men er het best mee
aan de slag kan gaan tijdens de lessen Latijn of Grieks.

Ten slotte werden nog enkele suggesties aangereikt om op een speelse manier vocabularium in te oefenen of
te herhalen. Latijnse versies van Het rad van fortuin , Cijfers en letters , Nono  of Pim-pam-pet  zijn ge-
makkelijk te maken door de leraar en vergen doorgaans weinig voorbereiding. Als uitsmijter  verwees Bart
Bernaert nog naar een zelf samengestelde kalender van de klassieke oudheid , waarbij voor elke dag van het
jaar enkele leuke feitjes of wetenswaardigheden werden verzameld die zich volgens antieke bronnen (wel-
licht) op die dag hebben afgespeeld. Ideaal om bij het begin van de les meteen de aandacht van de leerlingen
te grijpen of om twee overtollige minuten aan het einde van een les toch nog een zinvolle invulling te geven.
De volledige kalender (bestaande uit 12 Word-bestanden) is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar door een
mail te sturen naar b.bernaert@telenet.be.

Het speelse enthousiasme van de spreker werkte in elk geval aanstekelijk: vele deelnemers aan deze werk-
winkel voelden het kind in zich weer bovenkomen en kregen een onweerstaanbare drang om meteen spe-
lenderwijs naar de klas te gaan.

� Meer informatie over de Dag van de Klassieke Talen en over de activiteiten van het Eekhoutcentrum (een
onderdeel van de K.U.Leuven campus Kortrijk) vindt u op de website www.eekhoutcentrum.be. U kunt
er ook syllabi van voorbije nascholingen bestellen.

http://www.cirlapa.org
mailto:b.bernaert@telenet.be
http://www.eekhoutcentrum.be.
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BOEKENWIJZER
Joeri Facq

Grieken in oorlog

Als vijfde deel in de serie De oudheid is bij Salomé/Amsterdam University Press het boekje Grieken in oorlog.
Veldtochten en veldslagen in het klassieke Griekenland van historicus Henk Singor verschenen. Zoals we leren uit
de inleiding handelt het specifiek over de oorlogvoering te land in de 5de en 4de eeuw v.C. en ligt het accent
op de zwaargewapende infanteristen, de zgn. hoplieten. Andere periodes en de overige types soldaten (zoals
lichtgewapenden en ruiters) komen minder aan bod. Ook aan belegeringen is weinig aandacht geschonken.
Het boekje wil naar eigen zeggen geen alomvattend beeld van de oorlog geven, maar stelt vooral de interne
Griekse oorlogen centraal (en bv. niet de Perzische Oorlogen).

Het werk is verdeeld in vijf delen: Te wapen! , Op mars , In het zicht van de vijand , Ten aanval  en Na de
slag . Die geven als het ware in chronologische orde een algemeen beeld van hoe een veldtocht en een veld-
slag in die periode verliepen. Daarin verneemt de lezer een en ander over de rekrutering en opleiding van
soldaten, het vertrek van het leger naar het vijandelijke gebied, de legercolonne op verplaatsing, de opstel-
ling van het leger op het slagveld, het begin en verloop van de veldslag, de aanblik die het slagveld bood na
de strijd en tot slot de gevolgen van de militaire ontmoeting  voor winnaars en verliezers.

De informatie in dit boekje lijkt voor een groot deel gebaseerd op antieke bronnen, want een dertigtal citaten
van Griekse auteurs (met Thucydides en Xenophon op kop) zijn doorheen het werk in de tekst ingevoegd
(met exacte referentie). Heel wat afbeeldingen en reconstructietekeningen van onder meer soldaten en strijd-
taferelen maken het militaire leven in het klassieke Griekenland ook visueel duidelijk. Voor wie meer wil le-
zen, worden er een aantal werken aangeraden in een beknopte bibliografie.

Ik zou een kleine kritische noot willen formuleren over de transcriptie van Griekse begrippen en namen. De
auteur heeft gekozen voor de letterlijke overzetting uit het Grieks. Hoewel ongebruikelijk is dat op zich niet
verkeerd, maar woordbeelden als ful  en gumnasion of  de lengteaanduiding in  namen als Herm s en Hekt r
ogen toch wel vreemd ... om nog te zwijgen over de schrijfwijze Plat n (voor Plato).

Informatie van de uitgever over het boek

In het klassieke Griekenland werd de oorlogvoering te land beheerst door de hoplieten: burgers die zelf hun
wapens bekostigden en als zwaargewapende infanteristen ten strijde trokken. In feite waren hun legers gro-
tendeels amateuristische milities die aan allerlei beperkingen onderhevig waren, zowel in logistiek als in tac-
tisch opzicht. Met name uit de historiografische bronnen (Herodotus, Thucydides, Xenophon e.a.) kunnen
we ons een goed beeld vormen van de realiteiten van deze oorlogvoering. In dit boekje staat een doorsnee
veldtocht, uitlopend op een doorsnee  veldslag, centraal. Daarbij komen ook mentaliteit en religie, de be-
handeling van gevangenen, gewonden en gesneuvelden, aan de orde.

Henk Singor
Grieken in oorlog
Veldtochten en veldslagen in het klassieke Griekenland
Salomé  Amsterdam University Press, 2006
Paperback, 128 blz.
Geïllustreerd in zwart-wit en kleur
ISBN 90 5356 881 6
 14,95

www.aup.nl/oudheid

http://www.aup.nl/oudheid
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KLASSIEKE AGENDA
André Vancutsem | agenda@vlot-vzw.be

Nascholing

Utilisation pratique et pédagogique d un centre cybermédia dans le cours de langues anciennes. Org.:
CECAFOC. Henegouwen; 19/1 en 29/1/2007 van 9.00 tot 16.30 uur. Provincie Luik; 2/2 en 12/2/2007 van
9.00 tot 16.30 uur. Begeleiding: Frédéric Dewez. Info: www.segec.be/cecafoc.

Renforcer la langue française par le biais des langues anciennes. Org.: CECAFOC. FUNDP, Rue de Bruxel-
les 61, 5000 Namur. 22/1 en 26/1/2007 van 9.00 tot 16.30 uur. Begeleiding: Marie-Bernadette Mars en Fran-
çois-Xavier Druet. Info: www.segec.be/cecafoc.

Onderzoekscompetentie onder de loep. Org.: V.L.O.T. Atheneum Wispelberg, Wispelbergstraat 2, 9000 Gent.
7/2/2007 van 14.30 tot 17.30 uur. Info: blz. 4 van dit nummer of www.vlot-vzw.be.

Le cheminement de l imaginaire grec. Org.: CECAFOC. UCL, Collège Erasme, Place Blaise Pascal 1, 1348 Louvain-
la-Neuve. 7/2/2007 van 14.00 tot 17.00 uur. Begeleiding: Monique Mund-Dopchie. Info: www.segec.be/cecafoc.

Fit in je hoofd, goed in je vel: gezondheid en opvoeding in de Grieks-Romeinse oudheid. Org.: Vliebergh-
Senciecentrum. K.U.Leuven, Faculteit Letteren, Blijde-Inkomststraat 21, 3000 Leuven. 10/3/2007 van 9.30 tot
17.00 uur. Lezingen door C. Laes, M. Janssens, T. Van Houdt e.a. Info: www.kuleuven.be/admin/al/
niv3pbis/nascholingen/LA10.htm.

Cursussen

Filosofische koppen: Plato, Descartes en Heidegger. Org.: Elcker-Ik. Elcker-Ik, Breughelstraat 31-33, 2018
Antwerpen. 4/12, 11/12 en 18/12/2006 van 13.30 tot 16.00 uur, of 5/12, 12/12 en 19/12/2006 van 20.00 tot
22.30 uur. Docent: Miel Van Campenhout. Info: www.elcker-ik.be.

De wedergeboorte van de tragedie. Org.: Elcker-Ik. Elcker-Ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen. 5/12,
12/12 en 19/12/2006 van 13.30 tot 16.30 uur. Docent: Frank Van Dael. Het tragische wereldbeeld uit de klas-
sieke oudheid werd vervangen door de heilsprofetieën van het christendom en het vooruitgangsoptimisme
van de wetenschappen. Maar met de verlichting en vooral de technologie staan we wellicht aan de voor-
avond van een herleving van dat tragische wereldbeeld dat bij de oude Grieken zo treffend uiting gaf aan de
spanning tussen noodlot en vrijheid. In de loop van de oudheid zien we aan de hand van de teksten die
strijd zich verleggen van een conflict tussen goden en mensen (Aeschylus, Prometheus geboeid) via een twist
tussen mensen (Sophocles, Antigone) naar een strijd binnen in de mens (Euripides, Medea). Info: www.elcker-
ik.be.

Van de Divina Commedia tot Mamma Medea: een literaire escapade in de voetsporen van Grieken en
Romeinen. Org.: Amarant. CC Mol, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. 11/1, 18/1, 25/1, 8/2 en 15/2/2007 van
19.30 tot 22.00 uur. Over Shakespeare, Tom Lannoye, Shelley, Keats, Hölderlin, Elytis, Kavafis, Christine
D Haen en vele anderen. Info: www.amarant.be.

Oresteia: over bloedwraak, vergiffenis en recht. Org.: Amarant. NTGent, Sint-Baafsplein 17, Gent.
13/1/2007 van 13.30 tot 21.30 uur. Rondleiding in de schouwburg, lezing over de Oresteia, inleiding op de
Oresteia door NTGent (over de vertaling door Herman Altena en de bewerking door Paul Slangen) en de op-
voering in het NTGent. Info: www.amarant.be.

mailto:agenda@vlot-vzw.be
http://www.segec.be/cecafoc.
http://www.segec.be/cecafoc.
http://www.vlot-vzw.be.
http://www.segec.be/cecafoc.
http://www.kuleuven.be/admin/al/
http://www.elcker-ik.be.
http://www.amarant.be.
http://www.amarant.be.
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8 000 amforen onder zee: over handel in wijn, olijfolie en vissauzen in de oudheid. Org.: UVT Davids-
fonds. CC Belgica, Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde. 23/1, 30/1, 6/2 en 13/2/2007 van 14.00 tot 16.30 uur.
Docent: Patrick Monsieur. Info: www.davidsfonds.be.

Van Narmer tot Cleopatra: krachtlijnen van de Oud-Egyptische beschaving. Org.: UVT Davidsfonds. CC
De Bogaard, Capucienessenstraat 8, 3800 Sint-Truiden. 25/1, 1/2, 8/2, 15/2, 1/3 en 8/3/2007 van 14.00 tot
16.30 uur. Docent: Marleen Reynders. Info: www.davidsfonds.be.

De zeevolken uit de late bronstijd: terroristen, plunderaars of gelukzoekers. Org.: UVT Davidsfonds. CC t
Aambeeld, Della Faillelaan 34, 2630 Aartselaar. 30/1, 6/2, 13/2, 27/2 en 6/3/2007 van 14.00 tot 16.30 uur.
Docent: Klaas Vansteenhuyse. Info: www.davidsfonds.be.

De draad van Ariadne: een tocht doorheen de Griekse wereld. Org.: Amarant. 30 CC, Brusselsestraat 63,
3000 Leuven; 1/2, 8/2, 15/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 29/3, 19/4 en 26/4/2007 van 19.30 tot 22.00 uur. MUH-
KA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen; 13/3, 20/3, 27/3, 17/4, 24/4, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5 en 5/6/2007 van
14.00 tot 16.30 uur. Info: www.amarant.be.

Rome, van dorp tot wereldstad: Romeinse kunst en archeologie.  Org.: Amarant. Koninklijke Musea voor
Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel. 1/2, 8/2, 15/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 29/3, 19/4 en
26/4/2007 van 14.00 tot 16.30 uur. Info: www.amarant.be.

Het genie van Claudio Monteverdi: 400 jaar Orfeo. Org.: Stichting Lodewijk de Raet, Koningin Maria Hen-
drikaplein 64 A, 9000 Gent. 3/2, 10/2 en 17/2/2007 van 9.30 tot 12.30 uur. De eerste zaterdag wordt het mu-
ziekhistorisch tijdskader rond 1600 geschetst, de volgende zaterdag krijgt men een portret van componist
Monteverdi; de laatste cursusdag behandelt de eerste grote opera uit de muziekgeschiedenis. Info: www.de-
raet.be.

Een vergeten beschaving: een cultuurhistorische benadering van de Etrusken. Org.: Amarant. 30 CC, Brus-
selsestraat 63, 3000 Leuven. 5/2, 12/2, 26/2, 5/3 en 12/3/2007 van 19.30 tot 22.00 uur. Info: www.amarant.be.

Hardnekkige theorieën en mysteries, deel 1: van sterren en goden. Org.: Amarant. CC De Schakel, Schakel-
straat 8, 8790 Waregem; 5/2, 12/2, 26/2 en 5/3/2007 van 19.30 tot 22.00 uur; Gemeenschapscentrum t
Groenendal, Brandegemse Ham 5, 9820 Merelbeke; 26/2, 5/3, 12/3 en 19/3/2007. O.a. over het mysterie van
Atlantis. Info: www.amarant.be.

Redenaar, politicus en strafpleiter: Cicero in turbulent Rome.  Org.:  UVT Davidsfonds.  Hotel  Shamrock,
Euromarktlaan 24, 8700 Tielt. 9/2, 16/2, 2/3, 9/3, 16/3 en 23/3/2007 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Ran-
dall Lesaffer. Info: www.davidsfonds.be.

Over koningen, krijgers en Kelten: de metaaltijden in Europa en onze gewesten. Org.: UVT Davidsfonds.
Aleydis, Elisabethlaan 103 B, 3200 Aarschot. 9/2, 16/2, 2/3, 9/3, 16/3 en 23/3/2007 van 14.00 tot 16.00 uur.
Docent: Jean Bourgeois. Info: www.davidsfonds.be.

Over Aphrodite, Orpheus en Dionysus: Griekse mythen als blijvende bron van zelfkennis. Org.: UVT
Davidsfonds. Parochiaal Centrum Beukenhof, Stationsstraat 8, 9900 Eeklo. 13/2, 27/2, 6/3, 13/3, 20/3 en
27/3/2007 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Freddy Decreus. Info: www.davidsfonds.be.

Keizers aan de Nijl: Egypte na de farao s. Org.: UVT Davidsfonds. Ons Middelheem, Bredabaan 425, 2930
Brasschaat. 23/2, 2/3, 9/3, 23/3 en 30/3/2007 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Willy Clarysse. Info:
www.davidsfonds.be.

Van Mycene tot Pergamon: cultuur en kunst van de Griekse oudheid. Org.: UVT Davidsfonds. Zaal El
Mar, Pastoor Pypestraat 3/2, 8400 Oostende. 27/2, 6/3, 13/3, 20/3 en 27/3/2007 van 14.00 tot 16.30 uur. Do-
cent: Roald Docter. Info: www.davidsfonds.be.

De Etrusken, leermeesters van de Romeinen.  Org.: UVT Davidsfonds. CC De Brouckere, Aartrijkestraat 6,
8820 Torhout. 28/2, 7/3, 14/3, 21/3 en 28/3/2007 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Koen Wylin. Info:
www.davidsfonds.be.
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De waarheid achter Caesar: Romeinen in onze gewesten. Org.: UVT Davidsfonds. Zaal De Linde, Gemeen-
tehuisstraat 42, 9402 Meerbeke. 1/3, 8/3, 15/3, 22/3 en 29/3/2007 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Hugo
Thoen. Info: www.davidsfonds.be.

Brood en spelen: gladiatorengevechten en wagenrennen in het oude Rome, geïllustreerd met filmfrag-
menten. Org.: Amarant. Muziekcentrum Kortrijk, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk. 17/3/2007 van
10.00 tot 12.30 en van 14.00 tot 16.30 uur. Info: www.amarant.be.

Lezingen en congressen

De Romeinen bij ons: de geboorte van een nieuwe cultuur. Org.: Davidsfonds. Multimediavoorstelling.
Historicus Robert Nouwen  schept vanuit zijn bijzondere voorliefde voor de Tungri in het Imperium Roma-
num een coherent beeld van de Gallo-Romeinen. Sint-Truiden; 5/12/2006 (info: tel. 011 68 63 96;
ivo.arrazoladeonate@skynet.be). Tongeren; 7/12/2006 (info: tel. 012 39 38 76; vyvey-reggers@versateladsl.be).
Parochiecentrum, Latemstraat, 9830 Sint-Martens-Latem; 14/3/2007om 20.00 uur. Zaal De Velpe, Vel-
pestraat, 3360 Bierbeek; 27/3/2007 om 20.00 uur. Gildenhuis, Loofblommestraat, 9051 Sint-Denijs-Westrem;
19/4/2007 om 20.00 uur. Info: www.davidsfonds.be.

Grote drinkschalen voor het symposion, Athene, 725-575 v.C. Org.: Griekenlandcentrum. Koninklijke Aca-
demie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 6/12/2006 om 20.00 uur. Info:
pieter.borghart@ugent.be.

Evolution de l architecture théâtrale grecque et romaine. Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Marie-
mont 100, 7140 Morlanwelz. 10/12/2006 om 10.30 uur. Spreker: Catherine Courtois. Info: www.musee-
mariemont.be.

De Via Flaminia: een archeologisch-historische tocht langsheen een Romeinse weg. Org.: AVRA. UA-
Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 20/12/2006 om 20.00 uur. Spreker: Sophie Dralans. Info:
www.avra.bewoner.antwerpen.be.

Van humanisme tot archeologische verzameling: Justus Lipsius, de gebroeders Rubens en hun omgang
met de oudheid. Org.: Spraakwater. Stadhuis, Stadhuisplein 9, 3700 Tongeren. 21/12/2006 om 20.00 uur.
Spreker: Jan Papy. Info: www.galloromeinsmuseum.be.

De kaart van Soleto: de oudste landkaart van Europa. Org.: Spraakwater. Stadhuis, Stadhuisplein 9, 3700
Tongeren. 18/1/2007 om 20.00 uur. Spreker: Thierry Van Compernolle. Info: www.galloromeinsmuseum.be.

De christianisatie van Klein-Azië, van Paulus tot Theodosius. Org.: NKV West-Vlaanderen. Hof van Wa-
tervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 23/1/2007 om 20.00 uur. De Kring, Langemeersstraat 5, 8500 Kortrijk;
25/1/2007 om 20.00 uur. Spreker: Hans Hauben. Info: www.flwi.ugent.be/NKV/nkv-agenda.htm.

Athene en de democratie. Org.: NKV Antwerpen. Grieks Huis, Vlasmarkt 28, 2000 Antwerpen. 24/1/2007
om 20.00 uur. Spreker: A. van Hooff.

Les débuts de l écriture en Grèce: syllabaires et alphabets. Org.: Association Alexandre le Grand. Maison
des Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 9/2/2007 om 19.30 uur. Spreker: Yves Duhoux. Info:
www.alexandrelegrand.be.

Sagalassos 2006. Org.: Spraakwater. Stadhuis, Stadhuisplein 9, 3700 Tongeren. 15/2/2007 om 20.00 uur.
Spreker: Marc Waelkens. Info: www.galloromeinsmuseum.be.

Hoogtepunten uit de Griekse sterrenkunde. Org.: NKV Vlaams-Brabant. Mgr. Sencie-instituut, Erasmus-
plein , 3000 Leuven. 27/2/2007 om 20.00 uur. Spreker: Christoffel Waelkens. Info: www.flwi.ugent.be/NKV.

Waarom ambitieus ongelukkig zijn? Epicurisme en politiek. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus,
Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 28/2/2007 om 20.00 uur. Spreker: G. Roskam.
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Dood of levend? De verrijzenis van het Cappadocisch. Org.: Griekenlandcentrum. Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 7/3/2007 om 20.00 uur. Spreker: Mark Janse.

Limburg onder de loep: archeologie in Limburg 2006. Org.: Spraakwater. Stadhuis, Stadhuisplein 9, 3700
Tongeren. 15/3/2007 om 20.00 uur. Spreker: Linda Bogaert. Info: www.galloromeinsmuseum.be.

Alexandrie, phare des sciences antiques. Org.: Association Alexandre le Grand. Maison des Médecins, Rue
du Parc 45, 6000 Charleroi. 16/3/2007 om 20.00 uur. Spreker: Anne Thion. Info: www.alexandrelegrand.be.

Lipsius en Rubens: een dubbele kijk op de oudheid. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 21/3/2007 om 20.00 uur. Spreker: Jan
Papy. Info: users.telenet.be/nkv/oost-vlaanderen.

Seksuele ascese in de late oudheid en het vroege christendom. Org.: NKV Vlaams-Brabant. Mgr. Sencie-instituut,
Erasmusplein, 3000 Leuven. 27/3/2007 om 20.00 uur. Spreker: Danny Praet. Info: www.flwi.ugent.be/NKV.

De bekering van Constantijn. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen.
28/3/2007 om 20.00 uur. Spreker: H. Singor.

Tentoonstellingen

Vases en voyage de la Grèce à l Etrurie. Musée d Art et d Histoire, Avenue de l Abreuvoir 27, 49300 Cholet
(FR). Tot 17/12/2006. Info: tel. + 33 2 41 49 29 00.

A la campagne aux temps des Romains. Site du Pont du Gard, Route du Pont du Gard, 30210 Vers Pont-du-
Gard (FR). Tot 31/12/2006. Info: www.pontdugard.fr.

Domus et villa dans la cité élusate. Musée Archéologique, Place de la République, 32800 Eauze (FR). Tot
31/12/2006. Info: www.inrap.fr.

Femmes déesses: regards sur la représentation de la femme de la Préhistoire à l Antiquité. Musée Archéolo-
gique du Val d Oise, Place du Château, 95450 Guiry-en-Vexin (FR). Tot 31/12/2006. Info: tel. + 33 1 34 67 45 07.

Maternité et petite enfance dans l Antiquité romaine. Musées et Sites Archéologiques, Chemin Haussé 13,
14930 Vieux-la-Romaine (FR). Tot  31/12/2006. Info: tel. + 33 2 31 71 10 20.

Ingres et l Antique. Musée de l Arles et de la Provence Antiques, Presqu île du Cirque Romain, 13635 Arles
(FR). Tot 2/1/2007. Info: www.arles-antique.org.

Vaan pottevruikes nao pottemennekes: 7 000 jaar aardewerkproductie in Maastricht. Centre Céramique,
Avenue Céramique 50, Maastricht (NL). Tot  7/1/2007. Info: www.centreceramique.nl.

Glas in allen Farben. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). Tot 7/1/2007. Info:
www.museenkoeln.de.

Par Toutatis! La religion des Gaulois. Musée Gallo-Romain, Rue Cléberg 17, 69005 Lyon (FR). Tot 7/1/2006.
Info: tel. + 33 4 72 61 79 99.

Des signes pictographiques à l alphabet: histoire d un système simple de communication. Musée Archéo-
logique de Nice-Cimiez, Avenue des Arènes 160, 06100 Nice (FR). Tot 15/1/2007. Info: www.nice.fr.

L or des Thraces: trésors de Bulgarie. Musée Jacquemart-André, Boulevard Haussmann, 75008 Paris (FR).
Tot 31/1/2007. Info: www.musee-jacquemart-andre.com.

Justus Lipsius. Erasmushuis, Kapittelstraat 31, 1070 Brussel. Van 1/12/2006 tot 4/2/2007. Info: www.kbr.be/
informations/presse/2006/activites2006_nl.
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Bilder aus Stein: Orpheus der Sänger. Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg, Benedikti-
nerplatz 5, 78467 Konstanz (DE). Tot 25/2/2007. Info: www.konstanz.alm-bw.de.

Im Schutze mächtiger Mauern: der spätantike Kastell von Konstanz und sein Umfeld. Vorarlberger Lan-
desmuseum, Kommarktplatz 1, 6900 Bregenz (AT). Tot 25/2/2007. Info: www.vlm.at.

Verspielte Antike: Puppen und Kinderspielzeug bei Griechen und Römern. Römerkastell Saalburg, Ar-
chäologischer Park, 61350 Bad Homburg (DE). Tot 25/2/2007. Info: www.saalburgmuseum.de.

Legion in Aktion. Limesmuseum, Sankt-Johannstraße 5, 73430 Aalen (DE). Tot 28/2/2007. Info: www.museen-
aalen.de.

Alba Fucens. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel. Van 22/12/2006
tot 4/3/2007. Info: www.kmkg.be.

Schitterend glas. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2301 EC Leiden (NL). Tot 4/3/2007. Ten-
toonstelling van het mooiste glas uit de museumcollectie, afkomstig uit het oude Rome, Syrië, Palestina en
Egypte. Info: www.rmo.nl.

De laatste uren van Herculaneum, verwoest door de Vesuvius, 24 augustus 79. Museum het Valkhof, Kelf-
kensbos 59, 6511 TB Nijmegen (NL). Van 1/12/2006 tot 18/3/2007. Info: www.museumhetvalkhof.nl.

Chypre d Aphrodite à Mélusine: des royaumes anciens aux Lusignans. Musée d Art et d Histoire de Genè-
ve, Rue Charles-Galland 2, 1206 Genève (CH). Tot 25/3/2007. Info: www.ville-ge.ch/musinfo/mahg.

De Kelten. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2301 EC Leiden (NL). Van 16/12/2006 tot 14/5/2007.
Info: www.rmo.nl.

Il y a un os : artisanat d un matériau singulier, de l os à l objet. Musée Romain, Rue Maupertuis, 1260 Ny-
on 1 (CH). Tot 31/5/2007. Info: www.mrn.ch.

L or bleu: les Romains et l eau. Musée de Rauranum, Place de l Eglise, 79120 Rom Deux-Sèvres (FR). Tot ju-
ni 2007. Info: www.musee-rauranum.com.

Archéopub: la survie de l Antiquité dans les objets publicitaires. Musée Archéologique de Strasbourg (Pa-
lais Rohan), Place du Château 2, 67000 Strasbourg (FR). Tot 31/12/2007. Info: www.musees-strasbourg.org.

Doodgewoon! Rituelen van leven en dood in de Romeinse tijd. Erfgoedsite Tienen, Museum het Toreke,
Grote Markt 6, 3300 Tienen. Tot mei 2009. Toelichting: zie Prora, jg. 11 (2006), nr. 2. Info: www.tienen.be.

Toneel

Julius (naar W. Shakespeare). Het Ongerijmde. CC De Panne; 29/12/2006. De Werf, Molenstraat 51, 9300
Aalst; 8/1/2007 om 13.45 uur. CC Geraardsbergen; 9/1/2007 om 13.30 uur. CC Eeklo; 11/1 en 12/1/2007
om 10.00 en 13.45 uur. CC Menen; 15/1/2007 om 13.30 uur. CC Herk-de-Stad; 16/1/2007 om 10.00 en 13.45
uur. CC Beersel; 17/1/2007 om 10.00 uur. CC Peer; 18/1/2007 om 13.45 uur. CC Lommel; 23/1/2007 om
13.30 uur. CC Halle; 29/1/2007, schoolvoorstelling. CC Opwijk; 30/1/2007 om 10.30 en 14.00 uur. CC Bier-
beek; 1/2/2007, schoolvoorstelling. CC Sint-Truiden; 5/2/2007 om 13.30 uur. CC Zonhoven; 6/2/2007 om
13.30 uur. CC Overpelt; 8/2/2007 om 10.30 en 14.00 uur. Schouwburg, Schouwburgplein 14, 8500 Kortrijk;
9/2/2007 om 13.30 uur. CC Overijse; 16/2/2007, schoolvoorstelling en om 20.30 uur. CC Kortemark;
24/2/2007 om 20.00 uur. Uilenspiegel, Diest; 27/2/2007, schoolvoorstelling. CC Beringen; 2/3/2007, school-
voorstelling. CC Overpelt; 5/3/2007 om 10.30 en 13.30 uur. CC Beveren; 6/3/2007 om 14.00 uur. CC Genk;
12/3/2007, schoolvoorstelling. CC Lokeren; 13/3/2007, schoolvoorstelling. Theaterzaal Ekeren; 19/3 en
20/3/2007, avond. CC Oudenaarde; 30/3/2007, schoolvoorstelling en om 20.30 uur. Info: www.huubcolla.be.
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Neoptolemos (Koos Terpstra). Tg STAN. Ruimte van tg STAN, Hessenplein 2, 2000 Antwerpen. 5/12, 6/12,
10/12, 11/12, 17/12, 26/12, 27/12, 29/12 en 30/12/2006, 14/1, 21/1, 27/1 en 28/1/2007 om 20.00 uur. Info:
www.stan.be.

Oresteia (naar Aeschylus). NTGent en Toneelgroep Amsterdam. Schouwburg, Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent.
5/1 en 6/1/2007 om 19.30 uur, 7/1 om 15.00 uur, 10/1, 11/1, 12/1 en 13/1 om 19.30 uur, 14/1 om 15.00 uur,
16/1, 17/1, 18/1, 19/1 en 20/1 om 19.30 uur. Info: www.ntgent.be.

Orfee. Theater Froe Froe. Een voorstelling met een origineel vormconcept vol water en vuur, poppen, ac-
teurs en veel livemuziek. CC t Arsenaal, Mechelen; 9/1/2007 om 14.00 uur, 10/1 om 15.00 uur, 11/1 en 12/1
om 10.00 en 14.00 uur; 13/1 om 20.00 uur. CC Ter Dilft, Bornem; 16/1 om 10.00 en 14.00 uur. CC Dilbeek;
21/1 om 19.45 uur. CC Aalst; 23/1 om 10.00 en 13.30 uur. CC De Adelberg, Lommel; 25/1 om 10.00 en 13.30
uur. Casino Houthalen; 27/1 om 19.00 uur, 8/2 om 13.30 uur. CC De Warande, Turnhout; 30/1 om 10.30 en
13.30 uur, 31/1 om 10.30 en 20.15 uur, 1/2 om 10.00 en 13.30 uur. CC Genk; 5/2 om 10.00 en 13.30 uur. CC
De Brouckère, Torhout; 11/2 om 15.00 uur, 12/2 om 10.00 en 13.30 uur. CC De Doos, Hasselt; 14/2 om 19.00
uur. CC Sint-Niklaas; 16/2 om 14.00 en 20.00 uur. CC Ternat; 17/2 om 19.30 uur. CC Merksem; 20/2, 21/2,
22/2 en 23/2 om 20.00 uur. CC De Spil, Roeselare; 25/2 om 17.00 uur, 26/2 om 10.00 en 13.30 uur. CC Zwa-
neberg, Heist-op-den-Berg; 1/3 om 10.00 en 13.30 uur, 2/3 om 13.30 en 20.00 uur. CC Lokeren; 6/3 om 10.00
en 13.30 uur, 7/3 om 10.00 uur. CC Den Blank, Overijse; 9/3 om 10.00 en 13.30 uur, 10/3 om 20.00 uur. CC
De Steiger, Menen; 12/3 om 10.00 en 13.30 uur. CC De Boogaard, Sint-Truiden; 14/3 om 10.00 en 15.00 uur,
15/3 om 10.00 en 13.30 uur. CC De Mol, Aarschotsesteenweg 3, 2500 Lier; 20/3 om 10.30 en 13.30 uur, 21/3
om 10.30 en 19.00 uur. CC Bonheiden; 23/3 om 19.00 uur. CC Alsemberg; 27/3 om 10.30 en 13.30 uur. CC De
Velinx, Tongeren; 31/3 om 20.00 uur. Info: www.froefroe.be.

Odysseus. Jeugdtheater Ondersteboven. Museumtheater, Sint-Niklaas; 15/1 tot 19/1/2007. CC Sint-Andries;
23/1. CC De Steiger, Boom; 30/1. Arjaantheater, Geraardsbergen; 6/2. CC De Fuego, Maaseik; 15/2. Een
verhaal over moed en eer, over helden, verlangen naar, gebaseerd op het bekende epos van Homerus. Info:
tel. 0477 93 35 92 (na 19.00 uur); info@jto.be.

Titus. De Kopergietery. CC De Plomblom, Graanmarkt 12, 9400 Ninove; 19/1/2007 om 13.30 uur. CC Mort-
sel, Heilig-Kruisstraat 16, 2640 Mortsel; 26/1 om 20.15 uur. CC Berchem, Driekoningenstraat 126, 2600 Ber-
chem; 23/2 om 19.00 uur. Vanaf 10 jaar. Geïnspireerd op het harde leven van een slagerszoon, postkaarten
van landen die niet bestaan en met een knipoog naar Titus Andronicus creëren acteur en theatermaker Jan
Sobrie en cineaste Christina Vandekerckhove een knettergekke mix van beelden, muziek, tekst en drama. In-
fo: www.dekopergietery.be.

Titelandronicus (naar W. Shakespeare). Bronks. Théâtre de la Balsamine, Félix Marchallaan 1, 1030 Brussel;
16/3/2007 om 20.00 uur, 17/3 en 18/3 om 15.00 uur, 19/3 en 20/3 om 13.30 uur. Stadsschouwburg, Keizer-
straat 3, 2800 Mechelen; 24/3 om 15.00 uur. CC Casino, Koksijde; 25/3 om 15.00 uur. CC Berchem, Drieko-
ningenstraat 126, 2600 Berchem; 29/3 om 14.00 uur, 30/3 om 20.30 uur. CC Belgica, Dendermonde; 3/4 om
15.00 uur. CC De Spil, Roeselare; 4/4 om 19.00 uur. CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg; 5/4 om 19.00 uur.
CC Casino, Houthalen-Helchteren; 7/4 om 19.00 uur. CC Magdalenazaal, Brugge; 11/4 om 20.00 uur. CC
Ter Dilft, Bornem; 12/4 om 20.00 uur. CC De Schakel, Waregem; 13/4 om 20.00 uur. CC De Westrand, Dil-
beek; 14/4 om 19.45 uur. CC De Werft, Geel; 15/4 om 14.30 uur. CC t Vondel, Halle; 16/4 om 13.30 uur. CC
Gildhof, Tielt; 18/4 om 15.00 uur. CC Genk; 21/4 om 14.00 uur. CC De Velinx, Tongeren; 22/4 om 15.00 uur.
GC Kontakt, Sint-Pieters-Woluwe; 26/4 om 14.00 uur. Kopergieterij, Gent; 28/4 om 20.00 uur. CC De Wa-
rande;  30/4 om 20.15 uur.  CC Lier;  3/5 om 10.30 uur.  CC Kortrijk;  4/5 om 13.30 uur.  CC Hasselt;  7/5 om
13.30 uur. CC Strombeek-Bever; 8/5 om 14.00 uur. CC De Borre, Bierbeek; 10/5 om 13.30 uur. Vanaf 9 jaar.
Info: www.bronks.be.

Muziek en ballet

Ifigenia & Ipermestra. Orkest Historische Instrumenten o.l.v. Paul Dombrecht. Koninklijk Conservatorium
Brussel, Regentschapsstraat 30 A, 1000 Brussel. 7/12/2006; lezingen van 9.30 tot 17.00, concert om 20.00 uur.
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Arianna a Naxos en Berenice, che fai (Haydn). De Filharmonie. Sint-Carolus Borromeuskerk, 2000 Antwer-
pen. 22/12 en 23/12/2006 om 20.00 uur. Samen met de symfonieën nr. 96 en 99 van Haydn. Info:
www.defilharmonie.be.

Orphée aux enfers (Jacques Offenbach). Opéra Royal de Wallonie. Théâtre Royal, Place du Marché, 4000
Liège; 22/12, 23/12, 26/12, 28/12 en 29/12/2006 om 20.00 uur; 31/12/2006 om 20.30 uur. Palais des Beaux-
Arts, Charleroi; 13/1/2007 om 20.00 uur. Info: www.orw.be.

Lamento d Orfeo (Volker David Kirchner). De Singel, Blauwe Zaal, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen.
12/1/2007 om 20.00 uur. Samen met werk van Charles Koechlin, Robert Schuman, Maurice Ravel en Johan-
nes Brahms. Info: www.desingel.be.

Tito Manlio (Antonio Vivaldi). Accademia Bizantina. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000
Brussel. 16/1/2007 om 19.30 uur. Info: www.bozar.be.

Dido. Muziektheater Transparant en Theater FroeFroe. Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge.
30/1/2007  om  20.00  uur.  Voorstelling  in  het  Engels  met  Nederlandse  ondertiteling.  De  opera  van  Purcell
wordt gegoten in een muzikale stroom van oude muziek, jazz en folk. Het wordt een multimediaal muziek-
theatergedicht. Info: www.cultuurcentrumbrugge.be.

Orfeo (Claudio Monteverdi). Concerto Italiano & Rinaldo Alessandrini. Concertgebouw, t Zand 34, 8000
Brugge. 24/2/2007 om 20.00 uur. Info: www.concertgebouw.be.

Orphée (Michel Pignolet de Montéclair en Louis-Nicolas Clérambault). Les Buffardins & Anne Mertens.
Minderbroederscomplexkerk, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen. 10/3/2007 om 20.15 uur. De beide
Franse componisten blonken uit met hun cantates. De thema s die ze hierin bespelen, zijn heel vaak geïnspi-
reerd op de Griekse mythologie: goden, godinnen, herders en hun schapen, saters, allen passeren ze de re-
vue. De toonspraak van hun muziek is Frans gekruid. Info: www.ccspinoy.be.

Le piège de Méduse (Erik Satie). Teodoro Anzellotti (accordeon). Concertgebouw, t Zand 34, 8000 Brugge.
23/3/2007 om 20.00 uur. Samen met ander werk van Erik Satie en Mauricio Kagel. Info: www.concertgebouw.be.

Noot bij de klassieke agenda

Het is uiteraard onze bedoeling u zo accuraat mogelijk te informeren over de klassieke actualiteit  zo-
als die zich manifesteert in studiedagen, cursussen, lezingen, tentoonstellingen, toneel en dergelijke.
Nochtans raden wij u sterk aan de verstrekte gegevens nog eens te controleren voor u zich naar een of
andere activiteit begeeft.

Regelmatig bereikt ons na de publicatie van Prora nog allerlei informatie over klassieke activiteiten.
Onze ervaring leert ons dat vooral het internet een geschikt medium is om dergelijke informatie ter
beschikking te stellen. Daarom zullen wij vanaf nu geregeld aanvullingen bij deze klassieke agenda
publiceren op de website van de V.L.O.T. (www.vlot-vzw.be).

Organiseert u zelf een klassieke activiteit of hebt u weet van een of andere klassieke activiteit, dan
mag u ons altijd informeren (agenda@vlot-vzw.be).

http://www.defilharmonie.be.
http://www.orw.be.
http://www.desingel.be.
http://www.bozar.be.
http://www.cultuurcentrumbrugge.be.
http://www.concertgebouw.be.
http://www.ccspinoy.be.
http://www.concertgebouw.be.
http://www.vlot-vzw.be).
mailto:agenda@vlot-vzw.be





