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REDACTIONEEL

Beste collega s

Volgens een niet gecontroleerde bron op het internet begon in het midden van de 16de eeuw Nieuwjaar in
verschillende streken op een andere datum: op 1 maart, op Pasen, op kerstdag of op 1 januari. In 1563 beslis-
te de Franse koning Karel IX dat 1 januari voortaan nieuwjaarsdag zou zijn. Na de invoering van de gregori-
aanse kalender in 1582 werd 1 januari aanvaard als nieuwjaarsdag in steeds meer landen in Europa en daar-
na in de wereld. Het nieuwe jaar is al een poosje bezig wanneer dit nummer van Prora u bereikt, maar toch
wens ik u in naam van de raad van bestuur een prachtig 2007 toe.

Op het moment dat dit redactioneel geschreven wordt, is de heisa in de media over kennis en/of vaardighe-
den een beetje geluwd. U vindt ook in dit nummer een bijdrage daarover (blz. 3). Wegens een tekort aan tijd
bleef de discussie en dus ook de bijdrage beperkt. Toch is het een onderwerp dat regelmatig opduikt. Ieder-
een heeft zo wel zijn mening, meestal gebaseerd op eigen ervaringen (is dat kennis of vaardigheid?). Ieder-
een gebruikt de eigen waardeschaal en criteria om zijn mening over het onderwerp te staven (is dat kennis of
vaardigheid?). Het is niet de bedoeling om deze discussie hier aan te gaan. Wel wordt duidelijk dat er ergens
een gemene deler gezocht moet worden indien we spreken over onderwijs. Het kan niet zijn dat één persoon
of één groep in de samenleving bepaalt hoe het dan wel in het onderwijs moet.

Aristoteles  uitspraak De mens is een , is er een om lang over na te denken. De vertaling poli-
tiek beest  die hier en daar opduikt, lijkt ons niet ideaal omdat ze zo negatief klinkt. Verkieslijker lijkt ons de
weergave De mens is een levend wezen dat in een polis (= georganiseerde groep) leeft . We leven samen en
dat samenleven vraagt om afspraken en regels, ook in het onderwijs. Onderwijs staat samen met anderen er-
voor  in  jongeren  de  kans  op  persoonlijke  ontwikkeling  te  bieden,  hen  voor  te  bereiden  op  het  leven  in  de
samenleving en op te leiden voor de wereld van verdere studie of arbeid.

De afspraken die gemaakt moeten worden over wat jongeren dan wel moeten kennen en kunnen, is een
moeilijk punt. Of men het nu kennis, vaardigheden of competenties noemt, dat maakt weinig of geen ver-
schil: wie bepaalt welke kennis, vaardigheden of competenties op school aangeboden worden, geleerd wor-
den? De overheid? De netten? De school? De leerkracht? De leerling? De ouders van de leerling?

Ook Aristoteles boog zich al over dit probleem: welke inhouden moeten geleerd worden en waarom? We
parafraseren hier een Engelse vertaling van een passage uit het achtste boek van zijn Politeia (het enige dat
vanuit onze thuisbasis op een zondagavond bereikbaar is: leve het internet!):

Het kan niet ontkend worden dat onderwijs bij wet geregeld moet worden en een opdracht voor de staat is. Maar wat de
aard van deze openbare opvoeding is en hoe jonge mensen opgeleid moeten worden, zijn vragen die bekeken moeten wor-
den. Zoals de zaken staan, zijn er veel meningsverschillen. Mensen zijn het helemaal niet eens over wat onderwezen
moet worden, of we kijken naar deugd of het beste leven ... Moet opvoeding zich bezighouden met intellectuele of ethi-
sche deugden? Niemand weet welk principe men moet volgen: het nuttige, het morele of hogere kennis ...

In een democratische samenleving worden dus afspraken gemaakt die een antwoord bieden op deze vragen.
Discussie en overleg leiden tot beslissingen, die soms compromissen zijn. In wezen is dat het verhaal van de
eindtermen, die in het Vlaams onderwijs opgelegd worden aan alle scholen. Voorstellen van eindtermen
worden ontwikkeld in commissies die bestaan uit leerkrachten, pedagogisch begeleiders, directies en verte-
genwoordigers van de koepels. De minister in functie vraagt de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), waarin alle
geledingen uit het onderwijs vertegenwoordigd zijn, een advies over deze voorstellen. Op basis daarvan
worden de voorstellen eventueel aangepast. Dan worden deze eventueel aangepaste voorstellen voor eind-
termen besproken in de Onderwijscommissie van het Vlaams Parlement. De laatste stap in de democratische
procedure is het voorleggen aan en het bekrachtigen van de voorstellen door het Parlement in een plenaire
zitting.



2

Wettelijk bepaald is het feit dat de eindtermen die opgelegd worden ruimte moeten laten voor inbreng van
de leerkrachten. Maar de leerkrachten werken meestal niet met de eindtermen, maar met leerplannen. Ook
de leerplanmakers kunnen doelen toevoegen indien zij dat wensen. En dan is er nog het pedagogisch project
van de school. Wegens de bestaande en in de wet vastgelegde onderwijsvrijheid mag de overheid alleen het
wat  bepalen en niet het hoe . Dit wil zeggen dat de manier waarop deze eindtermen bereikt worden alsook

de evaluatie volledig overgelaten worden aan de school en de leerkrachten. Maar de diploma s die de scho-
len uitreiken, dekken dan wel dezelfde inhouden. Zo geeft onze generatie in Vlaanderen een antwoord op de
vragen die Aristoteles stelt.

Kortom, bepalen wat leerlingen moeten leren, is een complexe zaak, waar vele groepen van mensen bij be-
trokken zijn. Maar stel dat deze procedure niet bestond: welke inhouden zouden dan aan bod komen? Kan
elke leerkracht, elke school als verzameling van leerkrachten volkomen op eigen initiatief bepalen wat er aan
kennis en/of vaardigheden aangeleerd wordt? Aan u, beste lezer, om daarover eens na te denken.

Momenteel wordt deze kwestie nog complexer. We maken de ontwikkeling mee van een nieuw samenle-
vingsniveau. Men is Vlaming, Belg en ook meer en meer Europeaan. Wellicht zullen leerlingen binnen een
jaar of honderd in hun geschiedenisboeken lezen over de eenmaking van Europa in de 20ste en 21ste eeuw
(misschien is het dan een feit,  misschien ook niet),  net zoals wij lazen over de eenmaking van Duitsland en
Italië in de 19de eeuw.

De  Europese  Unie  probeert  dan  ook  greep  te  krijgen  op  de  inhouden  die  in  de  lidstaten  aan  kinderen  on-
derwezen worden en ontwikkelt een gemeenschappelijk Europees curriculum. De Europese Unie kan niets
opleggen, want er is wettelijk bepaald dat onderwijs nationale bevoegdheid is en blijft. Toch is de invloed
van  Europa  heel  voelbaar,  denk  maar  aan  de  evoluties  in  het  hoger  onderwijs,  het  zogenaamde  Bologna-
akkoord.

In december 2006 kwam er een aanbeveling (geen wet!) tot stand van het Europees Parlement inzake sleutel-
competenties voor een leven lang leren. Het zijn er acht, we sommen ze even op:

1  communicatie in de moedertaal;
2  communicatie in vreemde talen;
3  wiskundige competentie en basiscompetentie op het gebied van exacte wetenschappen en technologie;
4  digitale competenties;
5  leercompetenties;
6  sociale en civieke competenties;
7  ontwikkeling van initiatief en ondernemerschap;
8  cultureel bewustzijn en culturele expressie.

Naast een definitie worden van elke sleutelcompetentie de essentiële kennis, vaardigheden en attitudes be-
schreven. Elke leerling wordt geacht deze competenties bereikt te hebben op het einde van het leerplichton-
derwijs. Hebt u hierover graag meer informatie, dan kunt u de volgende website raadplegen:
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/oj/2006/l_394/l_39420061230nl00100018.pdf.

Zo ziet u, beste lezer, dat vanaf het moment dat zich een gemeenschap vormt, de vragen van Aristoteles
weer  opduiken én beantwoord worden.  Verder  is  het  zeker  niet  de bedoeling u op stang te  jagen met  nog
meer doelstellingen die gehaald moeten worden. Maar een goed geïnformeerd mens is er twee waard.

Chris Van Woensel
Voorzitter
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Kennis vs. vaardigheden: een korte reactie

Halfweg december 2006 zette de Brugse leraar informatica Marc Hullebus de Vlaamse onderwijswereld op
zijn  kop door in  de pers  uitvoerig  zijn  bezorgdheid te  uiten dat  het  erg gesteld is  met  de kennis  van onze
jeugd en dat er in het onderwijs bijna alleen nog maar aandacht is voor vaardigheden. Meteen sprongen alle
Vlaamse media gretig op de kwestie, die uiteindelijk zelfs onderwijsminister Frank Vandenbroucke in een
lastige  situatie  bracht.  Ook  de  V.L.O.T.  werd  door  de  heer  Hullebus  gecontacteerd  met  de  vraag  om  zijn
standpunt bij onze leden te verspreiden en als vereniging mee te gaan in de discussie. Dat hebben we niet
gedaan; in ons antwoord aan de betrokkene kunt u lezen waarom.

Open brief aan de heer Marc Hullebus (20/12/2006)

Waarde collega

Zoals beloofd hebben we op onze vergadering van afgelopen zaterdag uw e-mail ter sprake gebracht. We kunnen niet
ontkennen dat het onderwerp ons boeit. Omdat een groot deel van onze tijd en energie echter wordt ingenomen door de
praktische organisatie van onze vereniging, hebben we uw teksten helaas niet in detail kunnen bespreken. Toch een paar
algemene opmerkingen.

We voelen ons niet zo gelukkig met de veralgemenende manier waarop het debat wordt gevoerd. De kennis  gaat ach-
teruit bij de jeugd . Is deze stelling gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (m.a.w. op statistische feiten) of eerder op
persoonlijke indrukken en waarnemingen? Domme blondjes  die in al even domme tv-programma s op zelfs eenvoudige
vragen uit de bocht gaan, kunnen toch bezwaarlijk gelden als referentie. Formats als Beauty & the nerd  (want daar-
naar verwijzen uw voorbeelden) lijken slechts bedoeld om de clichés te bevestigen. Bovendien zijn er heel wat tegenvoor-
beelden te geven. Mensen in quizprogramma s (en dat zijn heus niet altijd ouderen) geven vaak blijk van een grote ken-
nis. En als ik ook even mag putten uit mijn persoonlijke ervaring (niet wetenschappelijk, ik weet het), dan kan ik tot
mijn vreugde vaststellen dat heel wat van mijn leerlingen wél verstandig zijn, wél een brede interesse hebben en wél
over een behoorlijke algemene ontwikkeling beschikken.

Een tweede belangrijke bedenking die we ons maken, is de vraag wat we precies moeten verstaan onder kennis . Wat
moeten jongeren kennen om als algemeen ontwikkeld  door het leven te mogen gaan, hoe wordt die kennis bepaald,
waartoe dient ze en hoe gaan we dat toetsen? Gaan we, in navolging van landen als bv. de Verenigde Staten, een lijst of
boek samenstellen over Wat elke Vlaming behoort te weten ? En wie zal dat dan vastleggen? Het kan geen toeval zijn
dat de eindtermen  de officiële, door de overheid vastgelegde doelstellingen van het onderwijs  geen lijst bevatten van
te kennen  wetenswaardigheden.

Ten derde lijkt u ons iets te veel kennis  en vaardigheden  als twee afzonderlijke zaken te zien. Dat zijn ze niet. Kennis
zonder vaardigheden heeft geen zin (dan word je een wandelende encyclopedie, maar daar heeft verder niemand wat
aan), maar anderzijds zijn vaardigheden zonder kennis ook niet mogelijk. We pleiten er dus voor om de beide aspecten
na te streven en een evenwicht te vinden tussen wat leerlingen moeten kennen  en kunnen . Het is niet aan de over-
heid  of aan wie dan ook  om dat evenwicht in percentages vast te leggen. Dat willen we wél graag overlaten aan de
professionaliteit van de leerkracht. In die zin heeft ook minister Vandenbroucke al gereageerd op de stelling als zou er
een 40/60-regel zijn.

Op zich vinden we dit kennisdebat  zeker niet onbelangrijk. Om echter in de discussie mee te doen als een volwaardige
speler, willen we de kans hebben om daarover ernstig na te denken en een eigen visie te ontwikkelen. Jammer genoeg
ontbreekt ons op dit moment de tijd daarvoor (we zijn een vzw die uitsluitend gedragen wordt door vrijwilligers, men-
sen die  in veel gevallen naast een fulltime job  een deel van hun vrije tijd besteden aan de werking van de vereni-
ging). We willen dit onderwerp bij een volgende gelegenheid zeker nog verder aan bod laten komen, maar op dit moment
lijkt het ons verstandiger om niet mee te gaan in het debat. We hopen op uw begrip daarvoor.

Met vriendelijke groeten

Joeri Facq
Raad van bestuur
V.L.O.T. vzw
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VAKTHEORIE

Taalkunde in het onderwijs klassieke talen
Dirk Panhuis

Dit artikel1 heeft tot doel een aantal theoretische taalkundige begrippen toe te lichten, niet om ze als zodanig
aan de leerlingen voor te schotelen, maar om als leerkracht een beter inzicht in taal en grammatica te hebben
en daardoor bepaalde begrippen op een wetenschappelijk en didactisch verantwoorde manier in de klas te
gebruiken. Hoe beter beslagen de leerkracht is in taalkunde en grammatica, hoe eenvoudiger en helderder
de leesmethode en de grammaticalessen voor de leerlingen zullen zijn.

Daar classici al getraind zijn in een bottom-up  aanpak van de taal ( waarvoor dient die uitgang? ), begint
dit artikel met een top-down  benadering ( welke factoren bepalen het lagere fenomeen? ).

Taalhandeling: factoren

We beginnen dus op een hoog niveau, een niveau boven de tekst en zeker hoog boven het tekstfragment dat
we gewoonlijk in de klas lezen. Welke factoren spelen mee in de taalhandeling (speech act)? Roman Jakob-
son (1960: 353) gaf een nuttig model:

CONTEXT
ADDRESSER               MESSAGE               ADDRESSEE

CONTACT
CODE

De spreker/schrijver (S), ook zender ( addresser ) genoemd, stuurt een boodschap ( message ) naar een luis-
teraar/lezer (L), ook ontvanger ( addressee ) genoemd2.

Die boodschap bevat referenties naar een context.  Die context kan talig zijn: in een zin worden elementen
uit de vorige zin verder uitgewerkt, de vorige paragrafen en hoofdstukken dienen als achtergrond voor het
verdere verhaal of voor verdere argumentatie. Ook teksten van anderen uit het verleden (preteksten) wor-
den vaak bij een tekst betrokken: wetenschappelijke werken staan vol verwijzingen naar reeds bestaande
wetenschappelijke theorieën en de tekst van Sallustius, Cat. 20, 9: Quae quousque tandem patiemini? verwijst
naar de pretekst in de beroemde redevoering van Cicero, Cat. 1, 1 van twintig jaar eerder. De context kan
ook niet-talig zijn: woorden verwijzen/refereren naar de wereld rondom L en S: de realia, dus mensen, die-
ren, zaken en begrippen die zelf geen tekst zijn, maar wel in taal te vatten zijn.

S en L moeten een gemeenschappelijke code (taal) hebben. Zo niet is de communicatie onmogelijk of moei-
lijk. Bij slechte kennis van de code kunnen er misverstanden en onbegrip ontstaan.

Het contact verloopt via een fysiek kanaal (van klanken, letters, mechanisch of elektronisch communicatie-
middel ...) en een psychische band tussen S en L (bereidheid tot communicatie, mede afhankelijk van de po-
sitie van beiden).

1 Dit artikel is de neerslag van een lezing gehouden op 7 maart 2007 tijdens de studiedag van de leerkrach-
ten oude talen van het vrij onderwijs in het diocees Antwerpen.

2 Naast de luisteraars kunnen er ook nog toehoorders zijn die indirect meeluisteren en tot wie de boodschap
theoretisch niet, maar in de praktijk wél gericht is. Bv. een Vlaamse minister geeft op een congres van zijn
eigen partij tot zijn partijgenoten-luisteraars zijn standpunt over een verdere staatshervorming, wetende
dat de Waalse politici-toehoorders hun oren spitsen bij de berichtgeving daarover.



5

Taalhandeling: functies

Deze zes factoren in de taalhandeling hebben een verschillende functie in taal, zoals door Bühler (1933) is
opgemerkt. De boodschap heeft als belangrijkste en meest frequente functie te verwijzen/refereren naar de
factor context  (de tekst en de wereld rondom). Hij heeft dus een referentiële (of cognitieve) functie. Maar in
de communicatie spelen ook andere functies mee.

Bij het overbrengen van een boodschap drukt de zender  (spreker/schrijver) een zekere houding uit. Hij wil
een zekere (echte of geveinsde) indruk geven. In de meest pure vorm zijn dat bv. tussenwerpsels, verder ook
de intonatie en nadruk op allerlei woorden die op zichzelf natuurlijk ook wel referentieel zijn. Die extra
functie is de emotieve functie. Bv. de woorden grot en groot met hun verschillende (referentiële) betekenis
onderscheiden zich door het lengteverschil in de o, maar grooot als in Dat is me een grooot genoegen met zijn ex-
tra lange oo bevat geen ander foneem dan de lange oo en heeft dus geen andere referentie dan groot, maar be-
vat een emotieve verlenging.

Als we in de richting van de ontvanger  (luisteraar/lezer) kijken, zien we een bewuste inspanning van de
zender om de boodschap aan de man/vrouw te brengen. Dat is de conatieve (conari) functie of appelfunc-
tie. Die functie is sterker in een vraag dan in een mededeling. Ze is ook zeer sterk bij een imperatief of in een
aanspreking, maar ook in expliciete verzoeken om te luisteren of in simpele (paralinguïstische) klanken om
de aandacht van een verstrooide of lastige leerling te trekken met tut, tut (niet de drie fonemen t - u - t, maar
tweemaal een klik met de tong).

Malinowski (1946: 315-316) schreef over de fatische functie in het contact waarbij stukken taal dienen om de
communicatie (fari) op te starten via begroetingsrituelen  soms zeer uitvoerig en langdurend in sommige
culturen  en de vraag over de telefoon Hallo, hoor je mij?, om het voortduren van de communicatie te beves-
tigen met een hum hum aan  het  andere  eind  van  de  telefoonverbinding,  om  de  communicatie  te  rekken  of
niet door de ander te laten onderbreken door het frequent gebruik van uuuhhh, of om de communicatie te
verbreken.  Taal  wordt  ook  gebruikt  om  de  stiltes  te  vermijden  en  om  communicatie  gaande  te  houden,
desnoods zonder echt iets te zeggen. Dat kan gaan van het schrapen van de keel om een (onaangename) stil-
te te doorbreken tot onbetekenende zinnetjes over het weer waarop de ander niets beters weet te zeggen dan
Ja, zeg dat wel. Dit hoeft niet zinloos te zijn: het kan betekenen dat er behoefte is aan verder menselijk contact.

Als we iets over de code zeggen, geven we niet meer de boodschap waarvan sprake in het model van Jakob-
son,  maar  richten  we  ons  op  de  code  als  zodanig.  Dat  doen  we  regelmatig  als  we  de  betekenis  van  een
woord opzoeken in een woordenboek, als we vragen Wat bedoel je eigenlijk? , als we een grammatica op-
slaan om iets te controleren waarvan we niet zeker zijn, als we een woord van een glosse voorzien of als ik
dit artikel over taal schrijf. Dat is niet het gewone gebruik van het Nederlands als code, maar de metalingu-
istische functie van de code.

Ten slotte heeft ook de boodschap  zelf andere functies dan het puur refereren naar de talige en niet-talige
context.  Als  de studie  van een boodschap zich beperkt  tot  de studie  van de zin als  hoogst  mogelijk  analy-
seerbare structuur of wanneer de gezichtskring van de taalkunde wordt beperkt tot grammatica in zijn engst
mogelijke betekenis, dan gaat men voorbij aan de rijkdom van taal. Die rijkdom komt tot uiting in de poëti-
sche functie van  de  boodschap.  Poëtica  is  daarom  voor  Jakobson  een  essentieel  onderdeel  van  taalkunde.
Het uitsluiten van niet-formele elementen uit de taalkunde en het negeren van de interdependentie van di-
verse structuren/systemen binnen een taal zijn dus ongeoorloofde reducties (vgl. Jakobson 1960: 352-353, en
verder in zijn hele artikel).

Factoren en functies samen geven het volgende schema:

CONTEXT
referentieel

SPREKER/SCHRIJVER               BOODSCHAP               LUISTERAAR/LEZER
emotief                                   poëtisch                                   conatief

CONTACT
fatisch

CODE
metalinguïstisch
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Structuur van een grafschrift

Een aantal elementen van Jakobsons model komen aan bod in het schema van de tekststructuur van het
grafschrift voor Claudia (C.I.L. I², 1211), uitvoeriger besproken in Panhuis (1985: 12-14). De afkortingen ver-
meld bij de lagere niveaus in de tekst staan voluit bovenaan in het schema. Boven (of links van) elke verbin-
dingslijn  in  de boomstructuur staat  de functie  (bv.  nucleus ).  Eronder  (of  rechts)  staat  de semantische rol:
bv. description  ( beschrijving ) of statement  ( mededeling ); op het einde van de lijn staat de vorm van de
constituent: een N betekent noun  ( substantief ), een S betekent sentence  ( zin ).
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De referentiële functie van deze boodschap (een grafschrift) is het duidelijkst in het middendeel Report .
Het geeft informatie over Claudia: haar graf, haar ouders en haar gezin, haar kwaliteiten. Er zijn drie para-
grafen met drie dezelfde functies (kern): één paragraaf met één zin over het graf, één paragraaf met meerde-
re zinnen over haar familie, één paragraaf met drie zinnen over haar kwaliteiten.

De conatieve of appelfunctie is in dit grafschrift duidelijk aanwezig in de aanspreking, een constituent die
op het hoogste niveau wel inherent is aan een tekst, maar toch vaak ontbreekt.

Ook het corpus ( body ) van de tekst bevat, naast het sterk referentiële Report , twee componenten met een
conatieve functie, namelijk een expliciete uitnodiging om te lezen bestaande uit een hele paragraaf met zelfs
een argumentering voor de uitnodiging.

De fatische functie is aanwezig in de mededeling op het einde van het corpus dat de tekst, de eigenlijke
communicatie, af is (dixi) en op het einde van het grafschrift (monoloog) dat de lezer verder mag gaan (abei).

Dergelijke componenten in spraakhandeling zijn in elke toespraak of monoloog inherent aanwezig, maar
vaak zo vanzelfsprekend dat ze worden weggelaten. Zo blijft er vaak in hoofdzaak de referentiële functie
over.

Over de taalhandeling kan en moet er af en toe expliciet worden gesproken in het middelbaar onderwijs. Je
kunt bv. Vergilius Aeneis niet lezen zonder over de context te spreken, hetzij over de pretekst van Homerus
Ilias en Odyssea, hetzij over de politiek van Augustus van dit werk. Ook de dialoog tussen Venus en Jupiter
(Aeneis 1, 254-296) en die tussen Anchises en Aeneas (Aeneis 6, 756-886) zijn op een hoger niveau in de con-
text boodschappen van patriottisme van Vergilius (S) tot zijn lezers (L). De pretekst van Sallustius Quae
quousque tandem patiemini? werd reeds eerder vermeld.

In de cursus Tolle, lege 2 (voor het tweede middelbaar) van Coghe e.a. (2007) wordt tweemaal aandacht be-
steed aan tekststructuren (uiteraard zonder moeilijke woorden). In hoofdstuk 4 is het grafschrift van Claudia
(T 4.1) aanleiding tot een bespreking van de interactie tussen S en L. De bespreking van een andere tekst (T
4.6) gaat over tekst als textiel  met de verticale en horizontale draden van het weefsel.

Hiërarchie in de taal

Het grafschrift van Claudia is dus ontleed op het niveau boven de zin: we noemen dat tekstlinguïstiek  of
tekstgrammatica  of, in het Engels, discourse study . We hebben de bestanddelen of constituenten van dat

grafschrift benoemd. Als we nu verder elke zin van dat grafschrift ontleden, vinden we ook weer bestandde-
len of constituenten (woorden, woordgroepen of bijzinnen met de functies gezegde, onderwerp, voorwerp
enz.) Als we elke constituent van de zin (elk zinsdeel) ontleden, vinden we ook weer constituenten of zins-
deelstukken (ook weer woorden of bijzinnen). Ook elk woord ontleden we in constituenten: de morfemen
(de kleinste elementen met betekenis in een woord). De term constituent  wordt in het onderwijs minder
gebruikt, maar komt wel voor bij Nederlandstalige taalkundigen. Hij zou goede diensten kunnen bewijzen
om die eenheid van grammatica of taalstudie op alle niveaus van de tekst tot het morfeem weer te geven.

Die hogere niveaus in de tekst zijn uiteraard minder formeel te beschrijven dan morfologische verschijnse-
len. Maar taal bestaat niet alleen uit onwrikbare regels, objectieve, eenduidige vormen en perfecte systemen,
zelfs niet in de morfologie. Dat zou een ongeoorloofde reductie van de rijkdom van taal tot structuralistische
formalismen zijn.

Grammaticale categorieën

Grammaticale categorie  is een wat abstracte term voor een verzameling of klasse van taalelementen die in
een bepaald opzicht met elkaar overeenkomen (bv. adjectieven, werkwoorden, vraagzinnen enz.) of voor de
onderscheidingen die dergelijke taalelementen bepalen (bv. passief, tijd, getal, genus enz.). Laten we meteen
wat concreter worden.

De categorieën (syntactische) functie  en (semantische) rol  zijn centraal. Om de lijn met het vorige deel
nog even door te trekken, ook de functies en rollen kunnen op alle niveaus voorkomen. Binnen het woord
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fungeert de klank -t als persoonsuitgang (een suffix) om de derde persoon enkelvoud aan te geven en ook als
suffix1 om aan de verbale wortel (de nucleus van een woord) een bijkomende betekenis (rol: frequentatief )
te geven (rap re: raptare). Andere suffixen wijzigen de woordsoort (verbale wortel flu-: substantief flumen). In
een woordgroep fungeert een substantief als kern en een congruerend adjectief of een substantief in de geni-
tief als bijvoeglijke bepaling met de rol beschrijvend , bezitter , partitief  enz. In een zin kennen we functies
als gezegde, onderwerp (met als rol handelend  of lijdend ), voorwerp (met als rol lijdend , ontvanger ,
begunstigde ) e.d. (waarover straks meer). Op het niveau van de tekst heeft de hele zin de rol van een me-

dedeling, verzoek, gebod, wens e.d. Paragrafen kunnen fungeren als inleiding of kern of ontwikkeling of slot
van een episode. Hoofdstukken fungeren als bedrijven in een plot. Enzovoort.

Van een mededelende zin verwacht men dat hij iets mededeelt. Zo hij een andere rol/betekenis heeft, dan
moet men die rol/betekenis zien te vatten in de talige of niet-talige context. Als de formele structuur van de
zin een mededelende is, zoals in Het is warm, dan kán dat (naargelang van de context) een objectieve mede-
deling over de temperatuur zijn. Maar als ik dat zeg midden in een lezing, betekent het wellicht dat het gaat
om een verzoek dat iemand de verwarming lager moet zetten of een raam moet openen, of om een excuus
(indien ik publiekelijk mijn jasje zou uittrekken). Deze afwijkingen van normen en sociale regels worden be-
studeerd in een onderdeel van de taalkunde dat men de pragmatiek noemt: de studie van taalgebruik over
wie zegt wat tot wie op welke manier? .

Bij de abstracte termen functie , rol  en vorm is een wetenschappelijke en didactische helderheid bij de
leerlingen  een  absolute  vereiste.  Vooral  op  het  zinsniveau,  waaraan  terecht  de  meeste  tijd  wordt  besteed,
moeten die grammaticale categorieën eenduidig en correct worden aangeleerd. We beginnen met enkele
voorbeelden van slordig gebruik van technische termen. Meer voorbeelden zijn te vinden in Panhuis (1999:
82-85 en 2004: 7-8).

 In welke wijs staat dixisset?   Antwoord: In het plusquamperfectum.  (i.p.v. conjunctief)
 Wat is de functie van dixit?   Antwoord: Persoonsvorm.  (i.p.v. gezegde)
 Wat is de functie van victis (in victis parcere)?   Antwoord: Meewerkend voorwerp.  (i.p.v. voorwerp)
 Wat is de functie van scholae in scholae discimus?   Antwoord: meewerkend voorwerp.  (i.p.v. bijwoorde-
lijke bepaling)
 Wat is de functie van multos annos?   Antwoord: Een tijdsduur.  (i.p.v. bijwoordelijke bepaling)
 Wat is de functie van omnes (in de groep omnes milites)?   Antwoord: adjectief bij het onderwerp.  (i.p.v.
bijvoeglijke bepaling bij milites, de kern van de substantiefgroep)
 Wat is de functie van quos (in de bijzin)?   Antwoord:  Betrekkelijk voornaamwoord  (i.p.v. lijdend voor-
werp)

Het komt er dus op aan om de categorieën functie , rol  en vorm  goed uit elkaar te houden (Panhuis 2005,
§ 184-189):

Vorm  (morfologie)  is  alles  wat  te  maken  heeft  met  woordsoort,  naamval,  getal,  genus,  persoon,  wijs,
tijd, actief/passief (dus in verbuigingen en vervoegingen), woordgroepen en (bij)zinnen (betrekkelijke
bijzin, infinitiefzin, beknopte participiumzin of losse ablatief, ut-bijzin, si-bijzin enz.).

Functie  is een syntactische en formele relatie van een deel in een geheel:
 meer concreet op het zinsniveau: de relatie tussen een zinsdeel en het (werkwoordelijk of naamwoor-

delijk) gezegde: onderwerp van ..., voorwerp van ..., bijwoordelijke bepaling bij ..., bepaling van ge-
steldheid bij ... en ...;

 of, op het niveau van de woordgroep: de relatie tussen een woord (bijvoeglijke bepaling) en de kern
van de substantiefgroep, bijstelling bij die kern, de bijvoeglijke bijzin bij die kern.

Rol  is een semantische of betekenisrelatie van een deel in een geheel:
 op het zinsniveau: handelend, niet-handelend, lijdend, ontvanger, voordeel/nadeel, plaats, richting,

middel, verwijdering ...
 op het niveau van de substantiefgroep: bezitter, partitief (beter: van het geheel), objectsgenitief, voor-

werpsgenitief, beschrijvende genitief, soortgenitief.

1 Onder de suffixen onderscheidt men derivatieve suffixen (die een betekenis aan de wortel toevoegen en/of
de woordsoort wijzigen) en inflexionele suffixen (uitgangen in verbuigingen en vervoegingen).
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Functies

Wetenschappelijk gezien is er geen probleem met de terminologie van de functies. We overlopen even de
functies met hier en daar een kleine toelichting.

Op het zinsniveau zijn er de volgende functies:

a Het gezegde of predicaat (werkwoordelijk of naamwoordelijk) is de kern van de zin waarmee de overige
zinsdelen verbonden zijn. De valentie van het gezegde (zijn waardigheid om zich met spelers te binden)
bepaalt hoeveel en welke noodzakelijke zinsdelen er aanwezig moeten zijn in een correcte minimale zin.

 Het koppelwerkwoord is geen gezegde, maar vormt samen met het naamwoordelijk deel een naam-
woordelijk gezegde (vgl. Panhuis 2005, § 180, 184, 192-194). Voor uitleg over misverstanden in de defini-
tie van het gezegde, zie Panhuis 2006b.

b Het onderwerp is het eerste noodzakelijke zinsdeel (speler) bij het gezegde, dat congrueert met het on-
derwerp. (Dit is dus een syntactische definitie. Het onderwerp heeft niet steeds dezelfde semantische rol
of communicatieve status; vgl. Panhuis 2005, § 239-240.)

c Het voorwerp is de tweede of derde noodzakelijke speler bij het gezegde. Dat is voldoende als definitie.
Bijkomende informatie  betreft  de semantische rol  of  de vorm (vgl.  Panhuis  2005,  §  248 en de tabel  in  §
260). Zo vergen caedere, parcere en uti alle drie een voorwerp. Alle verdere uitleg gaat over de rol ( lij-
dend , voordeel  of middel ) en over de naamval (accusatief, datief of ablatief).

 Men kan spreken van een lijdend voorwerp (in de accusatief) en zo de rol en functie samen noemen. Men
kan ook het meewerkend voorwerp apart benoemen, alhoewel dat alleen in het Nederlands gebeurt: an-
dere talen spreken van een indirect voorwerp, dat dus geen onderwerp van een passieve zin kan zijn (uit-
gezonderd in het Engels: He is given a book). Het meewerkend voorwerp is de derde noodzakelijk speler
(de ontvanger ) bij werkwoorden van geven  en zeggen . Men kan voorwerpen in de genitief, datief en
ablatief ook indirecte voorwerpen noemen: dat betekent dan dat het werkwoord intransitief is. Er zijn ook
voorzetselvoorwerpen bij sommige gezegdes (minder dan in het Nederlands). Bv. alligare aliquem ad pa-
lum en alligare aliquem arbori hebben dezelfde structuur met een licht verschil in de vorm: gezegde + lij-
dend voorwerp + voorwerp, maar in het eerste geval is dat voorwerp een voorzetselvoorwerp, in het
tweede geval staat het in de datief.

 De term prefixdatief  duidt helemaal geen functie aan, maar is een morfologische term voor een functie.
Deze extra term werkt dus verwarrend als hij  onder de functies wordt genoemd. Waarom dan ook niet
een prefixaccusatief voor het tweede voorwerp in Caesar exercitum Rhenum traduxit? (Rhenum is inderdaad
niet lijdend , maar hangt als tweede voorwerp, na het lijdend voorwerp, af van het prefix tra-).

 De term voorwerpszin  (zoals trouwens onderwerpszin  en completiefzin ) is een combinatie van func-
tie en vorm. Het is verwarrend als deze term zou worden aangeleerd als een nieuwe functie.

d De bepaling van gesteldheid is voldoende als term voor de leerlingen. De leerkracht weet dat bepalingen
van gesteldheid noodzakelijk zijn als predicatief complement  bij sommige werkwoorden (en de leerling
zal dat ook wel aanvoelen), maar meestal niet noodzakelijke predicatieve bepalingen  zijn. De leerling
heeft daar nauwelijks een boodschap aan.

 In Frans, Spaans en Engels is dit onderscheid om terminologische redenen bijna onvermijdelijk: daar be-
staat geen heldere overkoepelende term als bepaling van gesteldheid , tenzij het weinig gebruikelijke
praedicativum  (Pinkster 1984: 180 e.v.) of predicativum  (Panhuis 2006a, § 285). In de meeste Latijnse

grammatica s in die talen is de status van dat zinsdeel heel onduidelijk en spreekt men meestal van pre-
dicative complement  en predicative apposition . Soms is dit zinsdeel helemaal geen zinsdeel, zoals in
Cayrou e.a. (1965, § 317 met de verwarrende term attribut de l objet ).

e De bijwoordelijke bepaling/bijzin (BWB) is een niet-noodzakelijk zinsdeel. Afgezien van de zeer handi-
ge afkorting BWB dwingt  het  Nederlands ons om hier  in  het  ene geval  tevens de vorm bepaling  en in
het andere de vorm bijzin  te vernoemen, in tegenstelling met het Engels, waar men kan spreken van an
adverbial  en adverbials  (Panhuis 2006a, § 293). Maar er zijn in alle talen ook veel BWB s in de vorm van
een voorzetselgroep.

 Het zgn. handelend voorwerp is qua terminologie een apart geval. In een actieve zin fungeert het hande-
lend wezen als het onderwerp (een noodzakelijke speler) van het gezegde. In een passieve zin wordt de
speler met die semantische rol ten gevolge van de herstructurering afgedankt als zijnde niet meer nodig:
hij wordt een chômeur  (J. Lawler in Dik 1978: 113-114, 117). De meeste Nederlandse en Latijnse passieve
zinnen hebben trouwens geen handelend voorwerp en dus is m.i. de juiste term bijwoordelijke bepaling
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van het handelend wezen , zoals in het Engels ( adverbial modifier of agent ) en het Frans ( complément
circonstanciel d agent ).

Op het niveau van de substantiefgroep zijn er:

a De kern van de substantiefgroep: het substantief of het voornaamwoord.

b De bijvoeglijke bepaling (BVB):  naar  de  vorm  is  dat  een  congruerend  adjectief  (dus  ook  voornaam-
woord, telwoord, participium of gerundivum), een betrekkelijke bijzin, een substantief of substantief-
groep meestal in de genitief of soms in een andere naamval, soms een voorzetselgroep. Ook hier is de af-
korting BVB zeer geschikt om de functie aan te duiden, omdat de laatste B  zowel een bepaling als een
bijzin kan aangeven.

c De bijstelling (eigenlijk slechts een speciaal geval van de BVB).

Op het niveau van de tekst zijn er (Panhuis 2005, § 378-381):

a De aanspreking en de uitroep, al drukken die termen eerder een rol dan een functie uit.

b De zinsbepaling.

c Andere functies en rollen boven het zinsniveau zijn minder uniform te benoemen en hangen af van het
soort tekst waarvan men de delen/constituenten wil beschrijven. De termen gebruikt bij het benoemen
van de constituenten van het grafschrift van Claudia (hierboven) verschillen grondig van de termen die
men gebruikt bij het benoemen van de delen van een gerechtelijk pleidooi, een gedicht of een tragedie.
Dergelijke delen zijn vaak ook niet gekenmerkt door strikte formules of morfologische vormen en bren-
gen ons in het vaarwater van de literatuurwetenschap. Over de aanspreking en de uitroep spreken we als
classici dan weer wél bottom-up , omdat er ook morfologische vormen (naamvallen) bij betrokken zijn!

Predicaatsschema ( predicate frame )

Elk gezegde/predicaat heeft een bepaald aantal noodzakelijke zinsdelen (argumenten of spelers) bij zich om
een minimale grammaticale zin te vormen. Het gezegde/predicaat is dus de kern van de minimale zin. Het
bij het gezegde/predicaat behorende schema ( predicate frame  of verb pattern ) kan, afhankelijk van de be-
tekenis van het gezegde/predicaat, tussen de nul en drie noodzakelijke zinsdelen bevatten. Men spreekt dan
van gezegdes met de valentie nul (regenen),  één (wandelen),  twee (slaan)  of  drie  (geven, benoemen) (vgl. Pan-
huis 2005, § 180, 184).

De syntactische structuur van een zin ziet er dus als volgt uit (Panhuis 2005, § 184; Coghe e.a. 2006: 179):

Actieve zin

Zinskern
Gezegde + 0/1/2/3 noodzakelijke zinsdelen

(het aantal hangt af van de betekenis van het gezegde)
Niet-noodzakelijke zinsdelen

Gezegde
(NDG:
nominatief)

Onderwerp:
nominatief

LV:
accusatief

Voorwerp:
genitief
datief
ablatief

Voorzetsel-
voorwerp1

MV:
datief

Voorwerp:
genitief
datief
ablatief

BvG:
congruerend

BvG:
congruerend

BWB:
(voorzetsel +)
ablatief of
accusatief

datief

1 Wel vermeld in Panhuis (2005), niet in Coghe e.a. (2006).
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Hoewel het begrip valentie  recent is (Happ 1976), hebben ook traditionele woordenboeken steeds predi-
caatsschema s gegeven met behulp van allerlei uitleg over de diverse constructies en met concrete voorbeel-
den. Ook in het verleden was het daardoor duidelijk dat veel werkwoorden meerdere predicaatsschema s
hebben, al dan niet met verschillende nuances in de betekenis (vgl. Panhuis 2005, § 264-265).

Bv. flagitare gaat vergezeld van de volgende uitleg in Muller & Renkema (1958, originele opmaak, maar de
woorden tussen vierkante haakjes zijn van de schrijver dezes): ( ) dringend verlangen, vorderen, eisen alcs
auxilium; bellum; alqm manen; alqd ab alqo; m. dubb. acc. Haeduos frumentum; m. ut; * [= dichterlijk] m. inf.;
 [= niet-klassiek] m. acc. c. inf. ( ) .

Bv. timere + acc. iets/iemand vrezen  en timere + dat. bezorgd zijn voor .
Bv. consulere (intransitief) overleggen

consulere senatum de senaat raadplegen
consulere rei publicae zorgen voor (de belangen van) de staat
consulere crudeliter in victos wrede maatregelen treffen tegen de overwonnenen
consulere ut ...  ervoor zorgen dat ...

Misschien ten overvloede moet erop gewezen worden dat de term zinskern  zoals die traditioneel gebruikt
wordt/werd, taalkundig gezien geen recht van bestaan heeft. Een onderwerp en een gezegde vormen niet
noodzakelijk een goede zinskern of minimale zin. Zo zijn pluit, itur, bibendum est en me piget stultitiae meae
zonder onderwerp wel goede minimale zinnen en is Caesar dixit zonder zijn twee voorwerpen (lijdend
voorwerp en meewerkend voorwerp) geen goede zinskern of minimale zin. Vgl. Happ (1976: 35); Van de
Gein (1996); Panhuis (1999: 82; 2005, § 180, 247, 263).

Lectuur

In het middelbaar onderwijs leiden we de leerlingen niet op tot taalkundigen, maar leren we hen in de eerste
plaats Latijn en Grieks lezen. Daardoor en daarna komen dan de taalkundige, historische, maatschappelijke,
literaire, esthetische en andere aspecten van de Grieks-Romeinse cultuur aan bod. De vorige bladzijden in
dit artikel bieden geen leesmethode. Zij zijn wel de taalkundige basis waarop een leesmethode gebaseerd is.

Een  leesmethode  werkt  lineair  (van  links  naar  rechts).  Al  lezend  ontdekt  de  lezer  bottom-up  (vanuit  de
morfologie  en  de  woordgroepen)  en  top-down  (Wat  is  een  goede  zin?  Wat  is  de  context?  Over  wie  gaat
het?) allerlei signalen waardoor hij de betekenis van de tekst begrijpt. Tijdens de lectuurfase waakt de leer-
kracht over de correcte interpretatie van de signalen. De vragen die daarbij worden gesteld, moeten eendui-
dig en taalkundig correct zijn.

In de cursus Tolle, lege (Coghe e.a. 2006 en 2007) voor de twee leerjaren van de eerste graad worden een aan-
tal teksten in het leerboek en het werkboek uitvoerig van ondersteuningsvragen voorzien om een goede lees-
techniek in te oefenen. De woordgroepen zijn daar een voor een voorzien van een aantal ondersteuningsvra-
gen die de leerlingen zichzelf behoren te stellen in deze functioneel-verwachtende leesmethode. Die vragen
zijn wel gebaseerd op de grammatica (die ze al kennen), maar dienen niet om grammatica aan te leren. Ze
worden gesteld om raden op grond van het gezond verstand alleen ( top-down ) tegen te gaan. Nieuwe
grammatica en leestechnieken worden na de lectuur aangebracht.
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Een bouwsteentje voor een leesmethode: de losse ablatief in Caesars
De bello Gallico

Robert Vermeersch

De losse ablatief

Een ablativus absolutus is een ablativus absolutus.  Met die waarheid als een brontosaurus opende Ineke
Sluiter (2000) haar artikel Zeven grammatici over de ablativus absolutus . Daarin overliep ze hoe in de laats-
te achttien eeuwen die woordgroep omschreven en benoemd is geworden.

Uit die studie blijkt dat de ablativus absolutus een wisselvallig leven heeft gekend. Destijds trachtten Ro-
meinse grammatici het Latijn in de Griekse grammatica in te passen. Ze zagen daarbij de spraakkunst vanuit
de woordsoorten en betreurden bv. het ontbreken  van lidwoorden in het Latijn. Maar ze beschikten geluk-
kig  over een naamval meer: de ablatief of, echt op zijn Romeins, de sextus casus . Verder onderzochten ze
de mogelijke woordcombinaties: twee congruerende ablatieven van bepaalde woordsoorten kregen het eti-
ket septimus casus ; dit kon volstaan voor een paar eeuwen discussie.

In volle elfde eeuw dook deze woordgroep op als ablativus absolutus  in een werkje dat moest opleiden tot
het schrijven van mooiere, d.w.z. complexere zinnen.

Wat later was de zin als mededeling ontdekt en verscheen er dus een spraakkunst op nieuwe basis, Ausführ-
liche Grammatik van Kühner-Stegmann (1912-1914), met zijn ontelbare afkooksels. Auteurs pijnigden zich de
hersenen met vragen als Is de ablativus absolutus een zin  (nee dus) of een zinsdeel? , Moet die dan wor-
den behandeld bij de ablatief of bij het participium? , Is het participium daarin attributief of predicatief?  ...
en ze raakten er niet uit. Ieder kon wel een paar voorbeelden als argumenten voor de eigen stelling aanvoeren.

Het einde van het tweede millennium en de functionele grammatica verloste ons en de leerlingen van vele
termen en maakte er andere bij. De samenhang van de zin wordt nu bepaald door een predicaat als kern met
de aanvullingen die daarbij noodzakelijk zijn door de aard en betekenis van dat predicaat. Daarnaast zijn er
de bijwoordelijke bepalingen (die weggelaten kunnen worden, waarbij de band met het predicaat niet zo
vast is). De ablativus absolutus-constructie  (H. Pinkster, 1984, blz. 144) is dan een bijwoordelijke bepaling
met een participium als kern, en daarvan weten we dat daarin bijkomende inlichtingen worden gegeven
over het predicaat: omstandigheden als de tijd, een reden, een voorwaarde of een toegeving. Zo simpel is
dat. De term losse ablatief  is overbodig geworden ... of liever, zou verdwenen zijn als de oude drang naar
de eigenheid en wat heimwee niet voortwoekerden.
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En waar bleef de lectuur van Caesar?

Er was een tijd dat van de uren die wekelijks op school werden doorgebracht, er tot negen uur aan het leren
van Latijn werden besteed. Toen werd De bello Gallico vanaf  de eerste  dagen van het  derde jaar  gelezen.  Ik
herinner me nog de ontsteltenis die me beving toen ik nieuwsgierig de eerste zinnen las: ik snapte er weinig
van. En dat na een jaar taal- en redekundige ontleding  in de basisschool  als voorbereiding op het maken
van thema s  en twee jaar spraakkunst en (meestal) losse zinnen: Nauta ancillae coronam dat! Er was (reeds)
een kloof . Blijkbaar werden ons via het maken van thema s andere vaardigheden aangeleerd dan wat we
nodig hadden om vlot de Nerviërs te verslaan.

Toen  werd  het  aantal  uren  tot  vier/vijf  teruggebracht.  Men  stapte  af  van  de  losse  zinnen,  die  een  stuk
spraakkunst moesten inoefenen. Maar er kwam geen eerlijke verdeling tussen de tijd voor de spraakkunst en
die voor lectuur. Je kon het beleven dat een min of meer authentieke eenvoudige tekst vergezeld werd van
een reeks stamtijden, te leren met het oog op de toekomst  ... want de tekst had alleen presens. Men bleef ge-
loven dat de spraakkunst een methode, een programma was om te leren lezen. De volgorde was eerst
spraakkunst, dan lectuur . En dus bleef men zich in de eerste graad (soms actief) met prullen bezighouden,
ontweek men zorgvuldig eerst het perfectum en later de conjunctief ... zodat het derde jaar bijna helemaal
aan spraakkunst werd opgeofferd.

Men geloofde dat de leerlingen de hele spraakkunst moesten kennen vooraleer men hun een authentieke
tekst mocht voorleggen.1 Het gevolg was dat kennis van de uitzonderingen  in concurrentie kwam met die
van de hoofdzaken. In de ogen van de leerlingen kregen bepaalde verschijnselen een te grote aandacht in
verhouding tot de frequentie van hun voorkomen in authentieke teksten. Dat velen door de bomen het bos
niet meer zagen, kon ieder van ons de laatste jaren constateren. Steeds minder talrijk waren de leerlingen die
zich de vaardigheden om een tekst te begrijpen voldoende eigen konden maken. Voor ons, leerkrachten, was
het ook gemakkelijker detailkennis te toetsen en in te drillen dan na te speuren wat er verkeerd liep wanneer
leerlingen niet tot begrip kwamen ... en daar iets aan te kunnen doen.

Voor de toets begrijpend lezen werd getracht alternatieve opgaven te ontwikkelen, of flarden vertaling wer-
den als steuntjes meegegeven. Soms was het voor leerlingen niet gemakkelijk om te zien welke uitleg/verta-
ling bij  welk tekstdeel  hoorde.  Zo ze  in  de hulpkolom  niet  zagen staan spe illata militibus = omdat hoop
werd ingebracht bij de soldaten , konden ze nog een ander tekstbrok op het oog hebben. En wanneer ze de
soldaten vatten moed  als hulp  kregen, maakten ze dan vooruitgang in leesvaardigheid? Zo n hulp was
duidelijk bedoeld, niet om leerlingen te laten nadenken, een eigen inbreng te vragen, maar om plompverlo-
ren een vertaling te produceren, zodat punten toegekend konden worden. De kloof  werd steeds breder.

Ontmoedigde leerkrachten klagen dat de leerlingen tegenwoordig te lui worden om te leren. Sommigen zijn
dat zeker. In onze woelige tijd met zijn tientallen indrukken per seconde zijn ze gemakkelijker afgeleid dan
vroeger. Biedt de studie van Latijn een tegenwicht, de kans om geconcentreerd bezig te zijn? Misschien on-
dervinden de leerlingen nu duidelijker welk verlies aan tijd en inspanning gepaard gaat met de doorgedre-
ven studie van de spraakkunst. Die moet natuurlijk een volledige beschrijving van een taal zijn, maar helpt
slechts zeer gedeeltelijk om begrijpend te lezen.

1 Met inbegrip van alles wat geweten moest zijn om thema s te kunnen maken. Een voorbeeld: de pluralia
tantum . Wie een tekst overzette naar het Latijn, moest weten dat het daar de gewoonte was divitiae alleen
in het meervoud te gebruiken. Wie nu Latijn leest, komt geen enkelvoudsvormen van dit woord tegen. Di-
vitias herkent hij als een accusatief meervoud vrouwelijk: geen probleem; of hij dit woord als rijkdom  of
als rijkdommen  weergeeft, hangt van de context en het Nederlands af. Natuurlijk mag in het vocabulari-
um divitiae, divitiarum prijken;  en voor  wie  daar  vragen bij  heeft,  kan verwezen worden naar  het  Neder-
landse woord hersenen. En bij copia komt mv.: troepen . Maar de meeste handboeken geven nog oefenin-
gen waar in een reeks meervoudsvormen op -ae de vreemde eend copiae is omdat dit het enige woord in
de reeks is dat ook nog een enkelvoud heeft. Daarbij wordt een kennis getest die bij het lezen niet nuttig is.
In sommige handboeken komt een meerderheid aan opdrachten voor als zet in het meervoud, maak van
de opgegeven vorm een imperfectum, welke bijzonderheid vertoont het onderstreepte woord, verander
het getal, verwissel presens en perfectum, vervang het vetgedrukte woord door de juiste (!) vorm van is, ea,
id  ... en kettingoefeningen: allemaal oefeningen buiten context (gelijkend op het leren zwemmen op het
droge)  en die  misschien nuttig  zijn  bij  het  maken van thema s.  Voor wie  het  zich nog niet  realiseert:  the-
ma s maken we allang niet meer.
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Op die spraakkunst worden handboeken geënt die nog steeds meer opleiden tot het maken van thema s dan
tot het herkennen van taalfeiten tijdens de lectuur. Tel het aantal oefeningen die actieve kennis beogen: geef
de genitief meervoud, zet in het meervoud, verwissel imperfectum en perfectum  enz.

In de handboeken zaaien de woorden onregelmatig , soms , kan ook  op vele bladzijden verwarring. Gene-
raties leerkrachten hebben er de resultaten van hun spitsvondige uitvindingen in achtergelaten: dubbel ver-
bonden bepalingen, pseudogerundivum, volitieve completiefzin, imparisyllabisch, vanzelfsprekende natij-
digheid, prefixdatief, derde vervoeging b, voornaamwoordelijke adjectieven, scheidende voegwoorden ...
Het gevolg is dat leerlingen in de eerste graad gemiddeld meer dan honderdzeventig termen te verwerken
krijgen, waarvan maar een deel tot begrip bijdraagt. Er wacht de leerplancommissies met hun belangen-
groepen en facties een reusachtige opruimingstaak, zodat buitenstaanders, ouders en leerlingen overtuigd
worden dat het kunnen lezen van Latijn voor de verstandelijke ontwikkeling nuttig is. Is daar ook een kloof?

Een pleidooi voor meer Caesarlectuur

Natuurlijk lezen we geen volledig boek meer. Het relaas van het zoveelste gevecht boeit ons niet, en om een
brug over de Rijn te bouwen, hebben we nu andere handleidingen. Maar vergelijkingen met actuele toestan-
den en gebeurtenissen zijn bij Caesar volop mogelijk: de burgerbevolking (vrouwen, ouderen) in oorlogstijd
(D.b.G. 7, 77), innerlijke verdeeldheid binnen een groep en de beweegredenen van beide partijen, een aansle-
pende oorlog niettegenstaande het technisch overwicht van een der legers (zal de oorlog in Irak even lang
duren als  de verovering van Gallië,  en waardoor?),  de  rol  van het  leger  in  de groei  van een dictatuur,  van
handel en oorlog. Terroristen of vrijheidsstrijders? Strijders voor wiens vrijheid? De ongrijpbare Ambiorix
Bin Laden.  Was er  een Pol  Pot  of  Rousseau bij  de  Germanen langs geweest  (D.b.G. 6, 22, 2-4)? Immigratie-
problemen? En wat is vrede, wat beschaving? Ook realia: de vergelijking van de manier waarop berichten
werden doorgestuurd en de tijd die dat vergde: soms minder dan bij onze post, soms geraakte de verbinding
verbroken.1

Caesar is ideaal voor beginnende lezers

Zijn woordenschat is beperkt. Onder de voegwoorden en bijwoorden worden quamquam, quando, donec, eti-
amsi, quomodo, ideo, igitur, quia, antequam en -ve niet gebruikt. Van andere woordsoorten steeds flumen, timere,
pati, niet amnis of fluvius, metuere en sinere; res vervangt vele substantieven.

Zijn stijl is helder, d.w.z. hij doet wat hij kan om verkeerd lezen/begrijpen onmogelijk te maken. In De bello
Gallico kunnen de leerlingen volop leren in woordgroepen te lezen. De teksten laten toe enkele grondstructu-
ren van de Latijnse taal duchtig in te oefenen: er is keuze uit zowat 900 losse ablatieven, 1260 infinitiefzin-
nen, 400 nd-vormen, alle frequente bijzinnen.

Ook de aangeleerde spraakkunst kan beperkter zijn: de leerlingen hoeven het futurum simplex (5 voorko-
mens) nog niet te kennen, zodat verwarring met de conjunctief of indicatief presens geen kans heeft. Als we
nog nooit  hebben gerept  over  de vocatief  (1)  of  de imperatief  (11),  hebben onze leerlingen een voetje  voor!
Want indien ze een woord ontmoeten dat eindigt op -e, moeten ze alleen kiezen tussen (een substantief, par-
ticipium, comparatief) ablatief enkelvoud (urbe, prohibente, maiore), een bijwoord (moleste) of een adjectief en-
kelvoud onzijdig (turpe). Andere zijn onverbogen en komen uit het vocabularium (ante, neque, quinque ...).

Na enkele hoofdstukken uit Caesar weten de lezers alles over se (398 voorkomens in de accusatief, 51 in de
ablatief, waarvan slechts 6 in een losse ablatief; sese is steeds accusatief). Over defectieve werkwoorden en
hoe het zit met facere en fieri moeten ze niet worden ingelicht: de ontbrekende  vormen krijgen ze toch

nooit te zien. Dives en pauper komen niet voor, en de ene vorm vetere herkent iedereen als een gewone abla-
tief enkelvoud: pro vetere ac perpetua erga populum Romanum fide (5, 54, 4) wordt moeiteloos als één (voorzet-
sel)groep in de ablatief gezien. Mari is  (in  de Budé-uitgave)  steeds ablatief  en staat  alleen in  3,  12,  3  in  een
losse ablatief. Animal staat alleen in de accusatief meervoud.

Indien dit alles niet vooraf ingeoefend  hoeft te worden, sparen we veel tijd uit voor lectuur.

1 Lees hierbij het verslag over de werkwinkel i.v.m. Caesars De bello Gallico door Dirk Degheest op de Dag
van de Klassieke Talen 2005 te Kortrijk (Vermeersch 2006, blz. 24).
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Als we 5, 43, 6 of 7, 27, 1 lezen, komt de ablatief turri (eventueel) in een voetnoot terecht. Ietwat getrainde le-
zers zien in 5, 43, 6 intermissa flamma ET ... turri adacta et contingente (vallum) onmiskenbaar een losse ablatief.
In 7, 27, 1 kan promota na Caesar geen nominatief enkelvoud zijn; de groep promota turri derectisque operibus
zal iedereen als een losse ablatief herkennen. Laten we de leerlingen doen opmerken dat er i-stammen zijn,
maar waarom zouden de lezers daarover iets moeten onthouden?

Zonder de uitgangen te determineren komen de lezers er niet uit, en dat is maar goed ook. Waarom anders
Latijn lezen als het niet is om gedwongen te wordn secuur waar te nemen, kritisch te lezen en te evalueren
op grond van objectieve gegevens?

Geen ingewikkelde structuren bij Caesar

Als een Latijnse structuur aan de leerlingen uitgelegd  wordt en ze enkele specimina daarvan in hun hand-
boek te zien krijgen, hun notities in een schrift repeteren en bij een toets daar vragen over oplossen, zijn we
zeker dat de helft van hen geen praktische kennis van het verschijnsel heeft. Ieder van ons heeft ondervon-
den dat nog eens herhalen  van een halfgekend item geen zoden aan de dijk zet. Wanneer in een handboek
voor het derde jaar nog een herhaling over de morfologie van de naamwoorden nodig blijkt, is dat een teken
dat de leerlingen gedurende de vorige jaren niet voldoende in teksten hebben gedetermineerd, te veel oefe-
ningen buiten context hebben gemaakt, er steeds op bedacht moesten zijn of een of ander niet weer een uit-
zondering  was, onzeker zijn gemaakt door de overdreven aandacht die aan de zogenaamde polyvalente
uitgangen werd besteed. De leerlingen moeten veel meer tijd kunnen besteden aan lezen, niet aan het nemen
van notities of het noteren van een vertaling enz. Wie kan lezen en schrijven tegelijk? Kan een goede verta-
ling trouwens helpen Latijn te leren lezen?

Wanneer in de les de leerlingen (luidop) lezen, kan na een inloopperiode met enkele losse fragmenten uit De
bello Gallico in één lesuur een gemiddeld hoofdstuk van Caesar gelezen (en herlezen) worden. De test bestaat
uit het demonstreren van een goede leestechniek met het produceren van typeweergaven . Het is niet pas
de toets die moet openbaren dat er tekorten zijn! Voor een toets kunnen een paar gelezen hoofdstukken
vooraf aangeduid worden om de studielast te beperken: wie in één (al of niet) geziene tekst negen tiende van
de vormen kan determineren, woordgroepen en functies kan aanduiden, typevertalingen kan geven en over
een basiswoordenschat beschikt, kan het volgende jaar met vrucht volgen. Maar daarvoor moet hij/zij véél
gelezen hebben zonder te raden . De laatste decennia kregen de leerlingen vaak onvoldoende gelegenheid
daartoe.

De losse ablatief in de praktijk

Wat moeten de leerlingen kennen, d.w.z. kunnen, om een zin met een losse ablatief te begrijpen? Ze moeten
een woordgroep kunnen onderscheiden, die bestaat uit een participium dat congrueert met een substantief
of voornaamwoord in de ablatief. Onze ogen hebben de gelukkige gewoonte een regel tekst in vijf tot zeven
stappen waar te nemen; daarna besluiten onze hersenen of die happen  al dan niet als congrueren-
de/zinvolle groepen kunnen worden geïnterpreteerd.

De participia in de ablatief zijn gekenmerkt door:
-nt+e (gelijktijdig1 participium actief met de medeklinkerstam)
-nt+ibus
-t/s+a/o (voortijdig participium passief met de a/o-stam)
-t/s+is

1 Of zullen we de term participium presens actief  blijven aanleren en dan later moeten waarschuwen dat
de weergave ervan niet altijd in het Nederlandse presens (o.v.t.) staat, maar verandert met die van het re-
gerend werkwoord in een Nederlandse verleden tijd om diezelfde gelijktijdigheid uit te drukken? Dan
konden we beter gewoon van onvoltooid deelwoord  spreken, want we konden dezelfde aanpassing van
de tijd laten vaststellen in het Nederlands: Hij komt/kwam, denkend dat ... > Hij komt/kwam omdat hij
denkt/dacht dat ... En hoe maken we aannemelijk dat een participium perfectum niet gevormd is op de per-
fectumstam? Een waarschuwing: leerlingen zijn er zich meestal niet meer van bewust waarover ze het
hebben wanneer ze de gewoonte hebben aangenomen in afkortingen te spreken (PPA, GPA ...). Niet toela-
ten dus!
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Substantieven hebben dezelfde uitgangen, en daarbij de ondubbelzinnige uitgang -u;  bij  de i-stammen (ad-
jectieven)1 wijst de uitgang -i ook op een ablatief enkelvoud. Met nog enkele vormen van voornaamwoorden
(hac, hoc, quadam, eodem, his ...)  is  de lezer  in  staat  alle  losse  ablatieven te  ontdekken.  In  de Caesarteksten is
daar ruim gelegenheid toe. Pas na het verwerken van een groot aantal kan de lezer de toekomst met een ge-
rust gemoed tegemoet zien.

Als we het vijftiental losse ablatieven van het type Cicerone consule, se invito ...  ertussenuit laten, vinden we
ongeveer 905 participia in de ablatief, congruerend met een substantief/voornaamwoord. Daarvan zijn er 33
gelijktijdige participia actief. Het gemakkelijkst op te merken zijn waarschijnlijk die waarin het GPA voorop
staat (15) en het substantief/voornaamwoord onmiddellijk volgt: oriente sole, (nihil) timentibus nostris ... Zo
zijn er 11. Bij de andere is er hoogstens één bijwoord tussengevoegd: laborantibus iam suis. Een losse ablatief-
groep met naamwoord voorop valt eveneens op: eo absente, ipsis hortantibus, quibus fortiter resistentibus ... Daar
is het voornaamwoord het onderwerp.

In de losse ablatieven met voortijdig participium passief als kern/gezegde komt een substantief/voornaam-
woord onmiddellijk voor het participium in 392 gevallen (testudine facta, nocte intermissa, adventu cognito ...).
In 176 gevallen komt het substantief/voornaamwoord direct na het participium (orta luce, praemisso equitatu
...). Bij een zestigtal wordt het substantief aangekondigd  door een congruerend voornaamwoord of adjectief
(hyperbaton): omni deposita spe, maxima coorta tempestate, hoc inito consilio, hac oratione habita ...2 Lezers die ge-
traind zijn om groepen te vormen, zijn gewoon bij hac een ablatief enkelvoud vrouwelijk te verwachten, en
de losse ablatief wordt direct geïdentificeerd.

In 351 gevallen bestaat de losse ablatief uit twee woorden: substantief/voornaamwoord en participium; in
306 uit drie: met een adjectief bij het substantief of een bijwoord bij het participium. In 96 losse ablatieven
staan er vier woorden: o.a. met een ingebedde voorzetselgroep: iis ad diem adductis, concilio Gallorum Sa-
marobrivae peracto ... In 69 losse ablatieven staan er vijf woorden, een combinatie van de voorgaande: hac re
pro suggestu pronuntiata, magna parte diei consumpta ... Groepen van zes (35), zeven (17) en acht (14) woorden
komen sporadisch voor. Nog langere (7) moet men met een vergrootglas gaan zoeken: daar zit meestal een
tussenzin ingebouwd. Wie van records houdt, leze 5, 3, 4.

Samengevat: het gaat steeds om die enkele groepspatronen die de leerlingen vanaf de eerste lessen meester
moeten zijn.  Wanneer  in  de klas  door  de leerlingen luidop gelezen wordt,  blijkt  het  gauw genoeg of  ze  de
losse ablatief als een afzonderlijke groep in de zin opmerken.

Problemen bij het herkennen van een losse ablatief?

VPP  die  eindigen  op -a kunnen theoretisch nominatief enkelvoud vrouwelijk zijn, nominatief/accusatief
meervoud onzijdig of ablatief enkelvoud vrouwelijk. Maar natuurlijk lezen we nooit afzonderlijke participia,
ze congrueren steeds. De leerling zal merken dat bij Caesar in elke groep een signaal zit dat uitsluitsel geeft.
Vaak is dat het substantief: magna coacta manu, parte tertia ... celata atque ... retenta ... Ook een adjectief of voor-
naamwoord geeft een aanwijzing over wat te verwachten is: triplici instructa acie, qua pulsa, hac pugna nuntia-
ta, hac audita pugna, superiore gloria exstincta ... Of een nevenschikkend voegwoord: magno ... numero capto at-
que ea praeda militibus concessa, gratia dignitateque amplificata ...

Een paar gevallen:
 1, 8, 1: Ea legione ... Kunnen we hier een losse ablatief verwachten? Na ea legione volgt niet direct een parti-

cipium, zoals meestal gebeurt bij een losse ablatief. De zin gaat verder: quam secum habebat, militibusque,
qui ... Hier evenmin een participium, en van dan af is een losse ablatief steeds minder waarschijnlijk. Na
vele tussenzinnen is pas bij murum ... ducit de structuur helemaal duidelijk. Als we de ablatiefgroep(en)
gewoon  door  met  weergeven  zolang  er  geen  losse  ablatief  duidelijk  waarneembaar  is,  kan  de  lectuur
vlot doorgaan.

1 Ook over turri valt niets te zeggen. Voor ietwat getrainde lezers zijn de groepen (5, 43, 6) intermissa flamma
ET ... turri adacta et contingente (vallum) onmiskenbaar een losse ablatief. Na Caesar (7, 27, 1) kan promota
geen nominatief enkelvoud zijn; de groep promota turri derectisque operibus zal iedereen als een losse ablatief
herkennen. Hier is een les spraakkunst over uitzonderingen  schadelijk: waarom zouden de lezers hiervan
iets moeten onthouden?

2 De frequentie van dit patroon neemt vanaf het vijfde boek plots toe van 1 op 11 tot 1 op 3.
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 1, 19, 5: Na ipse kan de lezer bij causa cognita alleen maar aan een losse ablatief denken.
 1, 25, 2: Ea disiecta kan niet naar een onzijdig meervoud in de vorige zin verwijzen, en de volgende groep

gladiis destrictis laat een losse ablatief-duo vermoeden; fecerunt geeft uitsluitsel.
 1, 25, 3: Sinistra impedita kan geen onderwerp zijn bij pugnare poterant. De leerlingen moeten zien dat sini-

stra hier een substantief is, dat staat voor sinistra manu(s). Vgl. met het Nederlands.
 1, 39, 3: In alius alia causa illata laat alius geen nominatief enkelvoud toe in de groep alia causa.
 4, 11, 4: Na tridui mora interposita claimt equites de onderwerpfunctie.
 In 4, 15, 2, in 4, 18, 4 en in 5, 11, 8 sluiten Germani, Sugambri en maiores ... copiae dadelijk een verdere no-

minatief enkelvoud vrouwelijk uit. Dat doet ook advolant voor fama ... perlata in 5, 39, 1. Zo zijn er talloze
gevallen. Op die criteria moeten de leerlingen attent worden gemaakt (hoe zíé je dat je met een losse abla-
tief te maken hebt?).

 7, 53, 4: Ne tum quidem insecutis hostibus, een (zeldzaam?) deponent participium in een losse ablatief. Niet
moeilijk weer te geven voor wie zoveel mogelijk actieve vormen in de weergave hanteert, zoals het Ne-
derlands dat verkiest.

Wat te doen om een losse ablatief weer te geven?

Natuurlijk weten de lezers dat de ablatief de naamval is van bijwoordelijke bepalingen bij het gezeg-
de/predicaat; in dit opzicht is de losse ablatief  helemaal niet los , maar een bijkomende inlichting bij het
gezegde  (vgl.  Panhuis,  2005,  §  354b).  Het  kan  bijdragen  tot  de  ontmythologisering  van  het  Latijn  eraan  te
herinneren dat die structuur ook in de huidige talen voorkomt, zij het lang niet zo frequent: alles samengeno-
men, dit laatste geval uitgezonderd, dit gezegd zijnde, tout compte fait, étant donné le manque de ressources, vu les cir-
constances actuelles, all things being equal ...

De voor de hand liggende eerste reactie is de losse ablatief als een onafhankelijke zin weer te geven, met het
in  acht  nemen van de tijdsverhouding:  (eerst)  werd/wordt  ...,  dan ... .  Dit  moet  trouwens wel  als  de losse
ablatief vooropgaat. Het zou jammer zijn de draad van de tekst te onderbreken en te wachten om een eerste
vertaling te geven tot de regerende zin gelezen is. Na de lectuur van de regerende zin kan uitgemaakt wor-
den welke betekenis/rol (tijd, reden ...) voor de losse ablatief als bijzin het meest zinvol is. Dan hebben we al
niet meer met begrip van het Latijn te maken, maar met taal en gezond verstand in het algemeen. Daarbij is
de kennis en het gebruik van bijwoorden en voegwoorden van groter belang dan de bekwaamheid een naam
te kunnen geven aan bv. een bijzin. Ook in onze taal kan nog duchtig gebakkeleid worden over de beteke-
nis/rol van de bijzin in We moesten buiten wachten, terwijl in de zaal nog plaatsen vrij waren.

Iets creatiever!

Wel moeten de leerlingen aangespoord worden om van de eerste voorlopige weergave meerdere varianten
te geven volgens de context: een bijwoordelijke bepaling, participiumzin, bijwoordelijke bijzin ... zo mogelijk
ook in een actieve vorm. Enkele voorbeelden:

 2, 25, 5: petentibus Remis: de Remi vroegen en ... , omdat de Remi vroegen , op verzoek van de Remi  ...
 2, 31, 5: traditis armis: hun wapens werden ingeleverd , zo ze hun wapens inleverden , eenmaal hun

wapens ingeleverd , na het inleveren van hun wapens , zonder hun wapens  ...
 2, 32, 2: nisi traditis armis: tenzij hun wapens ingeleverd werden , alleen mits het inleveren van hun wa-

pens  ...

Vergelijking met de bijzin die begint met het voegwoord cum

Het heeft vanzelfsprekend geen zin van de termen bijzin van tijd, reden, toegeving, voorwaarde  uit te gaan
om begrip te wekken. Het benoemen van de bijzin kan beter na de lectuur en weergave gebeuren. Stel dat
een leerling een bijzin in de conjunctief ingeleid door cum weergeeft door een bijzin van tijd, waar een toege-
vende bijzin geschikter zou zijn, dan komt dat doordat de context en de relatie tussen de inhoud van de bij-
zin en die van de regerende zin niet werd overdacht. Dan zal de lezer niet geholpen zijn door de vraag (of
het verwijt) Zag je niet dat dit een cum concessivum is? , maar wel door de vraag Is het niet hoewél hij ... dat
... zich voordeed?  Gelukkig is het niet de gewoonte geworden om van een ablativus absolutus concessivus
te spreken. Vreemd toch? Het blijkt dan ook niet zinvol dat bij cum-zinnen te doen.
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Toemaatje

Het is niet steeds gemakkelijk een participium te onderscheiden van een adjectief. Soms moet de context hel-
pen: bv. 1, 51,3 e.a. passis manibus; 5, 15, 3 imprudentibus nostris atque occupatis; 6, 9, 4 nota atque instituta ratio-
ne; 4, 32, 3 conferta legione; 7, 80, 6 confertis turmis.

Enigmatisch?

 1, 44, 10: Simulata Caesarem amicitia ... habere.
 2, 11, 2: Hac re ... Caesar per speculatores cognita ...
 5, 49, 4: Quibus litteris ... media nocte Caesar adlatis ...
 6, 9, 8: Cognita Caesar causa reperit ...
 6, 17, 5: Neglecta quispiam causa ... auderet.
 7, 1, 4 : Indictis inter se principes Galliae conciliis ... queruntur ...

Bibliografie

KÜHNER, Raphael & STEGMAN, Carl (1912-1914), Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache, derde uitgave
door Andreas Thierfelder, Hahn, Hannover.

PANHUIS, Dirk (2005), Latijnse grammatica, Garant, Antwerpen/Apeldoorn.
PINKSTER, Harm (1984), Latijnse syntaxis en semantiek, B.R. Grüner, Amsterdam.
SLUITER, Ineke (2000), Zeven grammatici over de ablativus absolutus , Lampas, 33, blz. 89-120.
VERMEERSCH, Robert (2006), Dag van de Klassieke Talen: een verslag , Prora, jg. 11, nr. 1, blz. 22-26.

Declinatio: oefenprogramma voor verbuigingen

Declinatio is een computerprogramma dat leerlingen (thuis) laat oefenen met de uitgangen van het La-
tijnse substantief. Het programma genereert een vorm en de leerling geeft naamval en getal. De ge-
bruiker stelt zelf in welke naamvallen en verbuigingen hij wil oefenen en kan zo aan de slag.

Het programma is in de eerste plaats geschoeid op Nederlandse leest, maar is ook voor Vlaamse leer-
lingen bruikbaar (de grammaticale terminologie is in Nederland wel een beetje anders, maar dat is
slechts een kwestie van conventie  aan de grammatica zelf verandert uiteraard niets).

Van dit programma is nu de (verbeterde) versie 2.0 verschenen. Een demo, een aantal screenshots en
bestelinformatie zijn te vinden op www.stilus.nl/declinatio.

http://www.stilus.nl/declinatio.
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ACTUALITEIT

Grammatica inoefenen: kinderspel?
Roland Frits Coghe

Een verslagje van de derde werkwinkel op de Dag van de Klassieke Talen (Kortrijk, 21/10/2006)

Wie zich inschreef voor de derde werkwinkel Grammatica inoefenen: kinderspel? , kreeg als captatio benevo-
lentiae te lezen: Wie kijkt er als leerkracht eens niet tegenaan om alweer aan een eindeloze reeks oefeningen
te beginnen? Hoe zal ik er nu variatie in brengen? Zal ik het rijtje aflopen, zal ik de leerlingen per twee aan
het werk zetten? Zal ik ze individueel met een verbetersleutel aan het werk zetten?

De spreekster had bij een bezoekje aan de lagere school een inzicht opgedaan dat het ook leuker kon: in vier
hoekdelen een herhalingsoefening op de verbuigingen met spelletjes inoefenen.

Wat verstaat men nu onder hoekenwerk? Dit is een vorm van interne differentiatie waarbij leerlingen aan de
hand van opdrachtkaarten, fiches en instructieve spelen individueel of in kleine groepjes in hoeken  werken
om zo op eigen ritme en op eigen niveau verschillende stappen van het leerproces te verwerken.

In de voorbereiding houdt de leerkracht rekening met enkele belangrijke gegevens: welke oefeningen passen
het best voor die of die spelvormen, welke leerlingen zal hij samenzetten met eenzelfde niveau van kennis en
interesses, welke leerlingen kunnen anderen positief beïnvloeden? Ook denkt hij  aan de organisatie van de
hoeken in de klas.

Het spreekt voor zich dat de spelregels en afspraken duidelijk gesteld worden. Men wijst erop dat de spel-
vormen ernstig op te nemen zijn, omdat ze bijdragen tot het leren. Indien de leerlingen niet goed meewerken
of zich bezighouden met andere zaken, kunnen ze beter individueel de oefeningen van het handboek ma-
ken. Er wordt verder afgesproken wie doorschuift naar welke andere hoek.

Welke spelvormen kunnen zich aandienen bij bv. een herhaling van de verbuigingen? Een miniquiz, een
kwartet, een sterrenjacht, een legpuzzel ... Bij een kwartet worden kaartjes met naamvalsvormen erop uitge-
reikt en de deelnemende leerlingen moeten vier bij elkaar horende kaarten verzamelen, bv. vier accusatieven
enkelvoud (van verschillende verbuigingen). Bij een legpuzzel moeten naamwoorden gelinkt worden aan
omschrijvingen van naamwoorden: op het grondblad staat bv. gen. enk. vr.  en de leerling die in het bezit is
van  het  puzzelstukje  vitae  plaatst  dit  strookje  op  het  juiste  inlegvakje.  Een  variant  is  bv.  Latijnse  woord-
groepen leggen op de plaats van de juiste vertaling. Wanneer alle stukjes juist geplaatst zijn, komt als bekro-
ning een foto van een Romeins gebouw in Xanten tevoorschijn.

Uiteraard kan de beschrijving van een dergelijk project niet afgerond worden zonder de bespreking van een
didactische evaluatie. Tot de voordelen van deze aanpak behoort zeker de grote betrokkenheid van de leer-
lingen: ze verwerken de leerstof op een speelse en aantrekkelijke manier en ze zetten zich er dan ook voor in.
Bovendien is er differentiatie: de groepen spelen op hun eigen niveau, op hun eigen tempo, de groepen wis-
selen af in hun samenstelling en de oefeningen verschillen in moeilijkheidsgraad. Ook is aan de spelvormen
een sociaal aspect onlosmakelijk verbonden: ze leren samenwerken, helpen elkaar en respecteren elkaar.

Verdere aanvullende aspecten zijn dat de leerlingen zelfstandig de spelregels moeten begrijpen en naleven,
dat  de leerkracht  op die  manier  de leerlingen beter  leert  kennen en zelfs  waar  het  nodig is  de leerling kan
bijsturen. Ten slotte is het spel ook een soort evaluatiemoment van de leerling.

Als keerzijde van de medaille zijn er ook minder positieve eigenschappen te vermelden. Dergelijke ludieke
oefeningen nemen wat meer tijd in beslag, vergen heel wat voorbereidingswerk van de leerkracht (knutsel-
werk, welke oefeningen uit het handboek, organisatie ...), maar het materiaal blijft wel voor volgende jaren
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bruikbaar. Ook is het heel vermoeiend voor de leerkracht omwille van de speeldrukte, maar dat neem je er
graag bij als je de leerlingen plezier ziet beleven aan Latijn.

Collega Karen Decock sprak zeer overtuigend over deze ludieke aanpak en nodigde de deelnemende colle-
ga s uit om een dergelijke praktijk eens uit te proberen. Daarbij kon iedereen na de uiteenzetting het spelma-
teriaal inkijken en verder bespreken. Het siert haar dat zij bereid is haar spelvormen voor gebruik in de klas
uit te lenen aan wie dat wenst.

Nog een slotopmerking van de verslaggever: het ludieke leren gebeurt best occasioneel, want een te fre-
quente toepassing zou het spelkarakter doen verdwijnen. Varietas delectat.

Latijn sterft in het Vaticaan
Joeri Facq

Terwijl we in de vorige nummers van Prora nog aankondigden dat ex-EU-voorzitter Finland in Europa het
Latijn opnieuw wilde invoeren als gemeenschappelijke taal, bereikt ons slecht nieuws uit het Vaticaan: zelfs
in het enige land ter wereld waar Latijn nog de officiële taal is, lijkt de taal van Caesar en Cicero stilaan met
uitsterven bedreigd.

Reginald Foster, reeds 38 jaar de latinist bij uitstek van de paus, ziet de toekomst pessimistisch. De jonge ge-
neratie priesters en bisschoppen studeert geen Latijn meer en is nog nauwelijks in staat om theologische
teksten in hun originele vorm te lezen.

Hij hoopt het tij nog enigszins te kunnen keren door de oprichting van een Latijnse academie in Rome, waar
hij jaarlijks zo n 130 studenten verwacht.

Ook paus Benedictus XVI is het Latijn gunstig gezind en dacht er zelfs even aan om de Latijnse eucharistie
weer in te voeren, maar door recente kritieken op de kerkleider zijn die plannen weer opgeborgen.

Foster stelt ten slotte nog voor om de siësta in het Vaticaan af te schaffen en de paus ondertussen Latijn te la-
ten voorlezen, maar of dat idee ook in de praktijk gebracht zal worden, is nog maar zeer de vraag ...

 Lees het volledige artikel op www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/01/28/wlatin28.xml.

Sint-Pietersplein met Sint-Pietersbasiliek (foto: Joeri Facq)

http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/01/28/wlatin28.xml.
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BOEKENWIJZER

Kleine Romeinen
Joeri Facq

Met haar serie De oudheid wil Amsterdam University Press naar eigen zeggen het gemis aan recente Neder-
landstalige literatuur over de oudheid wegwerken door middel van toegankelijk geschreven publicaties over
onder meer de politieke, sociale, economische en religieuze aspecten van de oude volkeren. In die reeks is
het boekje Kleine Romeinen. Jonge kinderen in het antieke Rome, geschreven door Christian Laes (K.U.Leuven)
en Johan Strubbe (Universiteit Leiden), het zevende deel (het achtste verschenen deel wordt hieronder be-
sproken).

De opbouw is in eerste instantie chronologisch volgens de levensloop van het kind. Het eerste hoofdstuk (De
geboorte) beschrijft aan de hand van een concreet voorbeeld hoe een zwangerschap en geboorte verliepen,
maar ook wat de gevaren van een bevalling waren. Daarbij worden parallellen getrokken met de situatie in
sommige ontwikkelingslanden vandaag de dag. Ook de manieren waarop ouders zich vaak van ongewenste
kinderen ontdeden  (zoals te vondeling leggen of zelfs doden), komen aan bod.

In  het  tweede  hoofdstuk  (De eerste levensjaren)  gaat  het  over  de  verzorging  en  de  opvoeding  van  de  baby
onmiddellijk na de geboorte en tijdens de eerste maanden. Op sommige punten hielden de Romeinen er heel
andere opvattingen op na dan wij. De voeding van jonge kinderen en het gebruik van voedsters worden uit-
voerig besproken.

De kindertijd als levensfase (hoofdstuk 3)  legt  onder  andere uit  in  welke fasen de Romeinen de kindertijd  in-
deelden (dat verschilde nogal eens volgens de periode en de auteur), welke Latijnse terminologie daarbij
gangbaar was en wanneer er aan het kind-zijn een einde kwam.

In een boek over Romeinse kinderen kan niet voorbijgegaan worden aan het thema Kindersterfte (hoofdstuk
4). Het is ontstellend te vernemen dat slechts de helft van alle kinderen de leeftijd van tien jaar bereikte; de
verschillende redenen daarvoor (o.a. een gebrek aan hygiëne en voeding) worden opgesomd. Een dergelijke
mortaliteit bij kinderen roept vragen op over hoe ouders daarmee omgingen, op welke manier kinderen
werden begraven, wat er zoal op grafstenen is teruggevonden en hoe de Hades voor kinderen eruitzag.

Het vijfde hoofdstuk (Het kind thuis) bespreekt de positie van het kind binnen het Romeinse gezin, die heel
anders was dan het familieleven in onze tijd. Het meest markant was de gruwelijke alomtegenwoordigheid
van de dood: de helft van de kinderen zag zijn ouders sterven, tienjarigen waren al de helft van hun leeftijd-
genootjes kwijt, veel jonggehuwden verloren hun partner.

Spel, werk, school heet het zesde hoofdstuk. Heel jonge kinderen konden allemaal spelen. Dat de Romeinen
massa s speelgoed en spelletjes kenden, is misschien eerder verrassend. Vanaf een bepaalde leeftijd werd er
een onderscheid gemaakt volgens de sociale afkomst: slavenkinderen moesten aan het werk, terwijl kinde-
ren uit hogere klassen naar school konden. Hoe dat allemaal verliep, staat uitgebreid beschreven.

In het voorlaatste hoofdstuk, Kinderen in het religieuze leven, wordt de bovennatuurlijke bescherming van het
kind, alsook de rol van kinderen bij religieuze culten besproken. Het achtste hoofdstuk (Het christendom en
het einde van de antieke Romeinse wereld) ten slotte gaat dieper in op de veranderingen die er plaatsvonden in
de vroegchristelijke tijd, ook in het leven van en in de opvattingen over kinderen.

Kleine Romeinen is prettig geschreven en mooi geïllustreerd (zwart-wit en kleur). De auteurs gaan niet altijd
akkoord met traditioneel geldende opvattingen, maar stellen daar een goed onderbouwde eigen visie tegen-
over. Het boekje is rijkelijk voorzien van vertaalde fragmenten uit de antieke literatuur (met exacte referen-
ties en een bijkomende bibliografie achteraan). Wie zich in een relatief kort bestek wil verdiepen in het leven
van jonge kinderen in het oude Rome, moet dit werk zeker aan zijn bibliotheek toevoegen.
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Informatie van de uitgever

Jong zijn in de Romeinse tijd was balanceren op de rand van de dood.  Volwassenen in het oude Rome wa-
ren per definitie survivors: zij die de gevaarlijke jaren van de vroege jeugd overleefd hadden. Want jong zijn
in die wereld betekende in feite steeds balanceren op de rand van de dood. Van de pasgeborenen haalde bij-
na de helft het vijfde levensjaar niet; soms werden ze gedood omdat ze ongewenst waren, maar vaker stier-
ven ze als gevolg van kindersterfte. Ook onder oudere kinderen bleef de sterfte nog lang groot. In Kleine Ro-
meinen wordt een levendig beeld geschetst van de positie van het kind in de harde wereld van het oude Ro-
me: hoe kinderen gevoed en opgevoed werden, hoe ze speelden en onderwijs kregen, maar ook hoe zij bin-
nen de wereld van de volwassenen soms al op jonge leeftijd aan het werk moesten of ceremoniële taken te
vervullen kregen.

Christian Laes & Johan Strubbe
Kleine Romeinen
Jonge kinderen in het antieke Rome
Salomé  Amsterdam University Press, 2006
Paperback, 144 blz.
ISBN 90 5356 953 7
 14,95

www.aup.nl/oudheid

Stad en staat
Joeri Facq

In dezelfde serie De oudheid (zie hierboven) van Amsterdam University Press is onlangs ook Stad en staat. De
antiek-Griekse poleis en andere stadstaatculturen verschenen. Iedereen die een beetje op de hoogte is van de
Griekse oudheid zal wel weten dat Griekenland, in tegenstelling met vandaag, geen staatkundige eenheid
vormde, maar als het ware een lappendeken was van talloze politiek onafhankelijke stadstaten ( ). Over
dat begrip polis  gaat dit boekje van Mogens Herman Hansen (Universiteit Kopenhagen) en Frits Naerebout
(Universiteit Leiden).

Wanneer we het hebben over een polis, denken we bijna systematisch aan Athene, de stad waarover nu een-
maal  de meeste  bronnen beschikbaar  zijn.  Athene was echter  slechts  een van de naar  schatting 1  500 poleis
die ooit hebben bestaan en was op veel vlakken een uitzondering. Om meer te weten te komen over de an-
dere stadstaten is een vijftiental jaar geleden in Kopenhagen een centrum opgericht dat alle bekende Griekse
poleis in de archaïsche en klassieke tijd (grofweg 600-300 v.C.) wil inventariseren. Stad en staat is een beknop-
te weergave van de resultaten van dat Deens onderzoek.

In het eerste hoofdstuk worden de begrippen stad , staat , stadstaat  en stadstaatcultuur  gedefinieerd en
wordt hun historische evolutie kort geschetst. Het tweede hoofdstuk bespreekt de 37 stadstaatculturen (geen
individuele stadstaten) die door het genoemde Deense centrum geïdentificeerd zijn, niet alleen in Europa,
maar ook in het Nabije Oosten, Azië, Afrika en Centraal-Amerika.

Na de ruime situering van de polis in het geheel van de wereldgeschiedenis gaat het derde hoofdstuk speci-
fiek  over  de  Griekse  stadstaatcultuur  en  tracht  het  een  antwoord  te  geven  op  de  vraag  Wat  is  een polis? .
Daarbij aansluitend behandelt het vierde hoofdstuk de opkomst en ondergang van de Griekse stadstaatcul-
tuur in het algemeen en van individuele poleis in het bijzonder. De hoofdstukken 5 en 6 gaan resp. over de
polis als stad (opbouw en indeling, omvang en bevolking, economie) en de polis als staat (politieke organisa-
tie en onderlinge betrekkingen). Het zevende en laatste hoofdstuk vergelijkt de Griekse poleis met andere
stadstaatculturen (van de 37 die in hoofdstuk 2 vermeld worden).

http://www.aup.nl/oudheid
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Naast de degelijke teksten bevat Stad en staat een overvloed aan illustraties (foto s, reconstructietekeningen,
kaartjes,  grondplannen).  Regelmatig  worden  antieke  auteurs  (in  vertaling)  aan  het  woord  gelaten.  Een  be-
knopte bibliografie sluit het boekje af. Zelden is in het Nederlands op zo n samenhangende en omvattende
manier over het begrip polis  geschreven. Wie de structuur van de Griekse beschaving ten volle wil begrij-
pen, kan dan ook niet om de stadstaat heen.

Informatie van de uitgever

De Griekse cultuur valt alleen te begrijpen als men de poleis begrijpt. Polis (meervoud: poleis)  is  het  Oud-
griekse woord voor stad, voor staat en voor de combinatie van die twee: een stadstaat. In de oudheid leefden
de meeste Grieken in zo n stadstaat. De polis als staatsvorm of als type samenleving vormt de grondslag
voor de gehele Griekse cultuur. De Griekse cultuur valt alleen te begrijpen als men de polis begrijpt. Stad en
staat biedt een overzicht van de kenmerken van de polis als staats- en als nederzettingstype, in de archaïsche
en klassieke tijd (ca. 600-300 v.C.), niet alleen van het goedgedocumenteerde klassieke Athene, maar van de
pakweg 1499 andere poleis in de Griekse wereld. Ook behandelen de auteurs de stadstaat in het algemeen.
De sociale, economische en politieke organisatievormen die kenmerkend waren voor nu verdwenen stad-
staatculturen domineren de staten en samenlevingen van onze wereld.

Mogens Herman Hansen & Frits Naerebout
Stad en staat
De antiek-Griekse poleis en andere stadstaatculturen
Salomé  Amsterdam University Press, 2006
Paperback, 144 blz.
ISBN 90 5356 952 9
 14,95

www.aup.nl/oudheid

Oorlogsmist
Herbert Verreth

Jona Lendering is geen onbekende meer binnen het gebied van de oude geschiedenis. In 2002 bv. verscheen
zijn boek Stad in marmer. Gids voor het antieke Rome aan de hand van tijdgenoten, dat ik al met veel plezier ge-
bruikt heb om een groep studenten door Rome te leiden, en in 2004 kon ik met veel interesse Alexander de
Grote. De ondergang van het Perzische rijk lezen, terwijl zijn Engelstalige website www.livius.org een schat aan
informatie en afbeeldingen bevat. Eind 2006 is nu dus ook zijn boek Oorlogsmist. Veldslagen en propaganda uit
de oudheid verschenen, dat op dezelfde leest geschoeid is als zijn vorige boeken: passages uit antieke auteurs
in Nederlandse vertaling worden becommentarieerd en aan elkaar geregen tot een boeiend verhaal, waarin
de auteur zijn eigen, vaak vernieuwende of controversiële standpunten verwerkt.

De titel Oorlogsmist verwijst naar het dubbele probleem rond antieke veldslagen waarmee moderne historici
geconfronteerd worden. Vooreerst is het binnen de stofwolken en het algemene krijgsgewoel voor een indi-
viduele krijger quasi onmogelijk om een overzicht te krijgen van de hele slag, zodat men zich kan afvragen
wat de waarde is van de overgeleverde details rond een gevecht en hoe de antieke historiograaf aan zijn in-
formatie is geraakt. De moderne lezer is er zich meestal wel van bewust dat de redevoering van een generaal
vóór een slag geen letterlijke weergave is van de in werkelijkheid uitgesproken woorden, maar veeleer ver-
zonnen is door een antieke schrijver die een sfeer wilde creëren en tegelijk zijn eigen retorische talenten wil-
de demonstreren. Minder verspreid is het besef dat ook de beschrijving van een slag op zich niet steeds zon-
der  kritische zin mag worden aanvaard,  zelfs  niet  als  de schrijver  er  zelf  bij  aanwezig was.  Niet  voor  niets
moest de antieke geschiedschrijver vaak zijn toevlucht zoeken tot uitdrukkingen als naar verluidt  of men
veronderstelt dat  om duidelijk te maken dat hij zelf ook niet helemaal overtuigd is dat de veldslag inder-
daad zo verlopen is als zijn bronnen stelden.

http://www.aup.nl/oudheid
http://www.livius.org
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Het tweede probleem is dat ook de geschiedschrijver zelf bewust of onbewust mist  kan creëren in zijn ver-
haal en de gebeurtenissen op een andere manier kan voorstellen dan ze ook daadwerkelijk hebben plaatsge-
vonden. Wanneer een geschiedschrijver tegelijk ook betrokken partij is geweest bij een militaire expeditie, is
het niet uit te sluiten dat hij zijn rol niet steeds even objectief zal weergeven en propaganda  kan maken
voor zijn eigen zaak. Ook latere schrijvers kunnen hun persoonlijke sympathie of antipathie voor de hoofd-
rolspelers van hun verhaal niet steeds onderdrukken en zullen geneigd zijn om de gebeurtenissen enigszins
anders te presenteren dan ze zijn gebeurd.

De moderne historicus ziet zich dus geplaatst voor een serieus probleem: wanneer er een reële kans bestaat
dat de bronnen die we over een veldslag hebben, niet helemaal te vertrouwen zijn, hoe kunnen we dan ach-
terhalen wat er werkelijk gebeurd is? Mijn persoonlijke oplossing voor dit probleem is vrij pragmatisch:
wanneer er geen interne onlogische elementen opduiken in een verhaal en wanneer dat verhaal niet in te-
genspraak is  met  andere bronnen,  dan geef  ik  die  antieke bron het  voordeel  van de twijfel  en aanvaard ik
zijn versie tot het tegendeel is bewezen.

Jona Lendering en andere geleerden hebben evenwel een meer sceptische kijk op dit probleem: wanneer het
niet duidelijk is waar de antieke auteur zijn informatie vandaan kan hebben, zijn zij niet geneigd om het ver-
haal  van de bron als  waar  te  aanvaarden.  Een frappant  voorbeeld is  de dood van Leonidas en de driehon-
derd Spartanen in de slag bij de Thermopylai: omdat er geen Griekse overlevenden waren van de laatste fase
van de veldslag, kan niemand weten wat er juist gebeurd is, en Lendering beschouwt Herodotos  verslag
dan ook als niets meer dan een reconstructie van hoe het zou kunnen zijn verlopen  (blz. 56). Op zich is dit
standpunt natuurlijk te verdedigen en het is gezond om af en toe na te denken over de fundamenten van on-
ze kennis, maar ik vraag dan wel af in hoeverre we überhaupt nog aan geschiedschrijving over de oudheid
kunnen doen wanneer we elke bron hyperkritisch in vraag stellen.

Ook al telt het boek al meer dan vierhonderd bladzijden, het is natuurlijk onmogelijk om elke veldslag, zee-
slag en belegering uit de oudheid in detail te behandelen en Lendering heeft dus een selectie moeten maken,
opgesplitst in vijf chronologisch geschikte hoofdstukken. Binnen elk hoofdstuk concentreert hij zich op een
aantal oorlogen, maar tegelijkertijd schetst hij de politieke evolutie van de staten die met elkaar in conflict
komen, zodat de lezer een quasi doorlopende geschiedenis te lezen krijgt van de 8ste eeuw v.C. tot de 5de
eeuw n.C. Persoonlijk vind ik het een uitstekende keuze dat hij  ook het Nabije Oosten in zijn verhaal heeft
betrokken, een regio die mijns inziens al te vaak verwaarloosd wordt.

In het eerste hoofdstuk trekt Lendering zo een historische lijn van het Neo-Assyrische rijk van de 8ste eeuw
v.C. over de verwoesting van Nineve in 612 v.C., het Neo-Babylonische rijk en de inname van Egypte door
de Perzen in 525 v.C. tot aan de Perzische oorlogen, waar de slagen van Marathon, Thermopylai en Salamis
speciale aandacht krijgen. Het tweede hoofdstuk behandelt de Griekse wereld van de 5de-4de eeuw v.C. met
veldslagen uit de (aanloop tot) de Peloponnesische Oorlog, het gevecht bij Kounaxa uit Xenophons Anabasis,
de slag bij Leuktra uit 371 v.C. en enkele conflicten uit de expeditie van Alexander de Grote en uit de daar-
opvolgende diadochenoorlogen. In het derde hoofdstuk komt de Romeinse wereld aan bod met oorlogen uit
de 3de-1ste eeuw v.C., van de slag tegen de Samnieten bij Sentinum in 295 v.C. tot de zeeslag bij Aktion van
31 v.C.; speciale aandacht gaat hierbij naar de drie Punische Oorlogen. Het vierde hoofdstuk behandelt een
aantal opstanden en militaire conflicten uit de vroege keizertijd zoals de slag in de Teutoburger saltus (dat
Lendering liever vertaalt als engte  in plaats van het meer traditionele woud ), de revolte van de Friezen in
28 n.C., de Joodse opstanden van 67-70 en 132-136 n.C. en de militaire expedities van Septimius Severus. In
het vijfde en laatste hoofdstuk komen de 3de-5de eeuw n.C. aan bod met de strijd tegen de Sassanieden, de
Goten en de Hunnen.

De diversiteit van de behandelde onderwerpen is enorm, en ik geef graag toe dat ik heel wat heb bijgeleerd
uit dit boek. Lenderings vertrouwdheid met al die verschillende bronnen is indrukwekkend, hoewel ik het
niet altijd eens ben met de door hem voorgestelde interpretatie van de historische gebeurtenissen. Lendering
verweeft zijn eigen inzichten overigens steeds in zijn verhaal zonder expliciet aan te duiden dat hij zo in dis-
cussie treedt met andere moderne auteurs. Dit verhoogt natuurlijk de leesbaarheid, maar het is in dit opzicht
misschien wel jammer dat het voor een lezer die minder vertrouwd is met de oudheid, niet altijd duidelijk
zal zijn in welke mate hij kennis maakt met Lenderings versie van de feiten en niet met de meer traditionele
visie op het gebeuren. Ook Lendering zelf ontsnapt dus niet aan het probleem van de oorlogsmist.
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Informatie van de uitgever

Een veldslag is een fysiek en psychisch uitputtende chaos die niemand lang kan volhouden. Een frontsoldaat
is vooral bang, en zijn lichaam bereidt zich voor op vluchten of vechten. Daartoe concentreert het bloed zich
waar het nodig is: in benen en armen, bij het gejaagd kloppende hart en in de snel werkende longen. De her-
senen proberen intussen wanhopig alle waarnemingen van de verwijde pupillen te ordenen. Iedereen is hy-
pergeconcentreerd: de hersenen selecteren alleen dreiging. Ze nemen alleen bewegende zaken waar en nege-
ren de rest. Geen soldaat kan vertellen wat hij meemaakt. Laat staan zijn commandant of de krijgshistoricus.
In Oorlogsmist illustreert Jona Lendering hoe oude beschrijvingen noodzakelijkerwijs tekortschieten. Aan
bod komen onder andere de legendarische krijgers uit de Trojaanse oorlog, de val van Nineve, de zeeslag bij
Salamis, de belegering van Syracuse, Alexanders genocide in de Pubjab, Hannibals tocht over de Alpen, de
slag in het Teutoburger Woud, politionele acties in Judea, een straatgevecht in Rome, de revolte van Bar
Kochba en de ondergang van het Romeinse Rijk.

Jona Lendering
Oorlogsmist
Veldslagen en propaganda in de oudheid
Athenaeum  Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2006
Paperback, 407 blz. (met foto s en kaarten)
ISBN 90 253 3155 6
 22,95

www.klassieken.nl

Aeschylus  Oresteia
Joeri Facq

Aeschylus  (ca.  525-456  v.C.),  geboren  in  een  aanzienlijke  familie  te  Eleusis,  is  de  oudste  van  de  drie  grote
Griekse tragedieschrijvers (na hem volgen nog Sophocles en Euripides). In de slagen bij Marathon (490 v.C.)
en Salamis (480 v.C.) vocht hij aan Griekse zijde tegen de Perzen. In 484 v.C. behaalde hij zijn eerste van der-
tien overwinningen in Atheense toneelwedstrijden. Meer dan tachtig titels van drama s en saterspelen zijn
ons van Aeschylus bekend, maar slechts zeven tragedies overleefden de tand des tijds. In zijn stukken voer-
de hij de tweede toneelspeler (antagonist) in, wat de dramatische mogelijkheden vergrootte en de dialoog
uitbreidde (ten koste van het koor).

Wellicht zijn bekendste werk is  (458 v.C.), de enige overgeleverde trilogie uit de klassieke oudheid.
In het eerste deel, , wordt verteld hoe de aanvoerder van het Griekse leger in de Trojaanse oorlog
na tien jaar strijd terugkeert naar Argos, samen met de krijgsgevangen genomen Trojaanse prinses Cassan-
dra. Bij aankomst in zijn paleis wordt hij door zijn echtgenote Clytaemnestra en haar minnaar Aegisthus ver-
moord. Daarmee neemt zijn vrouw wraak voor het offeren van hun dochter Iphigenia bij  het begin van de
expeditie naar Troje (om gunstige wind te verkijgen) en voor de ontrouw met Cassandra.

In  ( de plengofferbrengsters ), het tweede deel van de trilogie, verschijnt Orestes, de zoon van Aga-
memnon en Clytaemnestra, ten tonele. Hij ontmoet zijn zus Electra, terwijl ze offers brengt op het graf van
hun vader. De god Apollo heeft Orestes opgedragen de moord op zijn vader te wreken. Dat doet hij door
Aegisthus, de minnaar van zijn moeder, en na enige aarzeling ook Clytaemnestra zelf te doden. Overeen-
komstig de opvatting van de Grieken wordt hij daarop achternagezeten door de Erinyen (wraakgodinnen).

Het derde en laatste deel,  ( de wraakgodinnen ), beschrijft hoe Orestes achtervolgd wordt door de
Erinyen tot in de Apollotempel te Delphi en ten slotte tot in Athene. Daar komt het tot een proces, waarin de
wraakgodinnen optreden als  aanklagers  en Apollo  als  verdediger  van Orestes.  Bij  staking van stemmen is
het uiteindelijk de godin Athena zelf die Orestes vrijspreekt en hem zuivert van zijn bloedschuld.

http://www.klassieken.nl
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Van Aeschylus  indrukwekkende Oresteia-trilogie is zeer recent een geheel nieuwe vertaling verschenen van
de hand van Herman Altena. Die vertaalde eerder ook al Aeschylus  ( de Perzen ) en vijf van Euripi-
des  tragedies. Met deze Oresteia is hij  dus niet aan zijn proefstuk toe. De vertaling werd geschreven in op-
dracht van het NTGent, dat in januari van dit jaar de trilogie met groot succes op de planken bracht.

De inleiding geeft, in tegenstelling met de gewoonte in veel vertaalde Griekse literatuur, geen leven en werk
van de auteur. Evenmin krijgt de lezer een situering van het mythologisch verhaal dat aan de trilogie ten
grondslag ligt (iets wat ik toch enigszins als een gemis aanvoel, temeer omdat de vertaler zelf herhaaldelijk
benadrukt hoe complex en soms ondoorgrondelijk het werk is). Wel wordt uitgelegd welke moeilijkheden
het vertalen en interpreteren van de Oresteia met zich meebrengt. In het kort werpt hij  enkele mogelijke in-
terpretaties op, maar hij voegt er meteen aan toe dat zelfs uitmuntendeAeschylusspecialisten het niet altijd
eens zijn (zoals de vertaler zelf niet altijd akkoord gaat met hun opinie).

Voorts verdedigt Altena de vertaling zelf, de keuzes die hij als vertaler heeft gemaakt. Samengevat komt het
erop neer dat hij de tekst in vertaling weergeeft zoals hij is: moeilijke of complexe gedachten en constructies
worden niet vereenvoudigd, onvolledige of ontbrekende woorden en passages in de overlevering worden
niet aangevuld. Kortom: de tekst zonder meer, of zoals hij het zelf zegt: de tekst zoals hij is, rauw en vol van
vraagtekens . Een verwittigde lezer is er twee waard ...

Al vanaf de eerste bladzijde wordt duidelijk dat de waarschuwing van de vertaler niet overdreven is. Het is
geen werk dat je voor het slapengaan vlug nog even leest, want de lectuur vraagt van de lezer veel aandacht
en concentratie. Zeggen dat het Nederlands bij momenten archaïsch is (vooral in Agamemnon), zou de verta-
ling oneer aandoen. Veeleer wordt de sfeer van Aeschylus  zwaarwichtigheid en plechtstatige taal op een
goede manier opgeroepen. Het tweede en derde deel, Dodenoffer en Ontzagbare godinnen, lijkt wat vlotter te
lezen omdat taal en inhoud iets lichter zijn, maar misschien is dat ook niet meer dan een indruk.

Achteraan in het boek staat een alfabetische lijst met een korte verklaring van de eigennamen die in het werk
voorkomen. Misschien waren ook verklarende noten geen overbodige luxe geweest, maar de vertaler legt in
zijn inleiding uit dat dit sowieso een heikele kwestie geweest zou zijn door de interpretatieproblemen die
heel wat passages stellen. Hoewel het boek slechts  160 bladzijden telt, is het toch een hele kluif. Hoe dan
ook verdient Herman Altena alle bewondering omdat hij zo n opgave als het vertalen van Aeschylus Ores-
teia-trilogie tot een goed einde heeft gebracht.

Informatie van de uitgever

Aischylos Oresteia, het meest indrukwekkende theaterwerk uit de klassieke oudheid, is verschenen in een
nieuwe vertaling. De Oresteia toont hoe een prille rechtstaat, gebaseerd op onderling respect, het menselijke
principe van de wraak een plaats geeft in de maatschappij. De tekst zelf is een fascinerend taalbouwwerk dat
zich onderscheidt door een hoog poëtisch register en rijke beeldspraak. Tegelijkertijd was de tekst bedoeld
om gesproken en gezongen te worden door acteurs, voor een publiek van duizenden toeschouwers. Het
spanningsveld dat hierdoor ontstaat, daagt de vertaler uit de grenzen af te tasten van de eigen taal. Herman
Altena maakte deze nieuwe vertaling in opdracht van het theatergezelschap NTGent. Eerder publiceerde hij
vertalingen van Aischylos Perzen, Euripides Fenicische vrouwen, Trojaanse vrouwen, Bakchen en Ifigeneia in Au-
lis, en vertaalde hij Euripides Smekelingen voor het Nederlandse muziektheatergezelschap De VeenFabriek.
Dit is de eerste uitgave door zijn bedrijf Antiek Theater Herman Altena te Bosch en Duin.

Herman Altena
Aischylos: Oresteia
Antiek Theater Herman Altena, Bosch en Duin, 2006
Paperback, 160 blz.
ISBN 90 78739 01 0
 15,00

www.antiektheater.nl/uitgeverij

http://www.antiektheater.nl/uitgeverij
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De Vesuvius & ik
Joeri Facq

Classici zijn veelzijdige mensen. Sommigen onderhouden een website met didactische informatie over de
oudheid, anderen zijn actief in het verenigingsleven, velen organiseren voor hun leerlingen een reis naar
Griekenland of Italië ... en wellicht een kleine minderheid schrijft boeken. Tot die laatste categorie behoort
collega Frank Geleyn, leraar Frans en Latijn in Kortemark. Nadat hij  in 1997 een novelle voor volwassenen
schreef, stortte hij zich volledig op het schrijven van jeugdboeken. Van zijn hand verschenen intussen Ik
zwijg (2003, over pesten), Ik val (2004, over zelfmoord) en De Vesuvius & ik (2005); binnenkort wordt Kampioen
(over een jonge wielrenner) gepubliceerd.

Het boek waarover we hier wat meer willen vertellen, is De Vesuvius & ik. Hoofdpersonage is Siska, leerlinge
in het vijfde middelbaar. Met een hele groep klasgenoten en zesdejaars gaat zij op schoolreis naar Italië, een
reis die geleid wordt door de fanatieke leraar Deruytter. Voor Siska is het echter niet zomaar een plezierreis:
een gebeurtenis  uit  het  verleden dwingt  haar  als  het  ware om mee te  gaan.  Stukje  bij  beetje  neemt zij  haar
klasgenote en boezemvriendin Emma in vertrouwen en vertelt haar wat de ware reden is van haar deelname
aan de Italiëreis.

Drie jaar eerder was de toen dertienjarige Siska met haar ouders op vakantie in Italië. Toen zij tijdens een be-
zoek aan de Vesuvius even door haar moeder alleen werd gelaten, wist de Italiaanse gids haar te overtuigen
 onder het mom van haar mooie lavastenen te zullen tonen, de grote passie van Siska  om een afgelegen

weggetje in te slaan. Het draaide heel anders uit dan gehoopt, want Siska werd door de gids verkracht. Die
ervaring bezorgde het meisje een trauma en veroorzaakte de echtscheiding van haar ouders.

Sindsdien denkt Siska nog maar aan één ding: wraak. Zij is er namelijk achter gekomen dat de Italiaan die
haar verkrachtte na een korte gevangenisstraf intussen weer actief is als gids op de Vesuvius. Daarom heeft
zij  een  plannetje  bedacht  om  het  de  man  betaald  te  zetten,  iets  wat  haar  vriendin  Emma  pas  op  het  aller-
laatste moment te weten komt. Kan Siska haar angsten overwinnen en is zij sterk genoeg om uit te voeren
waar zij al zo lang naar verlangt? Dat ... vertellen we lekker niet.

Het boek leek me aanvankelijk wat traag op gang te komen, maar naarmate de bladzijden vorderen, gaat
ook het verhaaltempo omhoog. Het is er een dat je gemakkelijk in één ruk kunt uitlezen: de hoofdstukken
zijn niet te lang en de bladschikking is uitnodigend. Het verhaal wordt verteld vanuit de ik-persoon, waarbij
de psychologie van Siska goed wordt uitgewerkt. Haar gevoelens komen ook mooi tot uiting in een aantal
cursief gedrukte passages, dromen waarin door middel van beeldspraak haar gedachtegang wordt gevolgd.

De auteur weet het trauma dat Siska heeft opgelopen goed te verwoorden. Er wordt niets van de realiteit uit
de weg gegaan of verbloemd, ook qua woordgebruik. Ik heb me soms even afgevraagd of bepaalde stukken
wel geschikt zijn voor twaalfjarigen (de aanbevolen leeftijd is 12+), maar de jeugd zal intussen wel een en
ander gewoon zijn. Het thema wordt trouwens zeer ernstig genomen, want vooraan in het boek staat een
lijst met contactgegevens van hulpverleners voor jongeren.

Fervente Italiëreizigers of leerkrachten die met hun leerlingen zo n traditionele eindreis maken, zullen De
Vesuvius & ik best kunnen smaken. Lago Maggiore, Milaan, Pisa, Firenze, San Gimignano, Rome, Napels en
uiteindelijk de Vesuvius ... ze passeren een voor een de revue. Het komt allemaal heel herkenbaar over. Ik
moet zelfs toegeven dat ik in mijnheer Deruytter, die zijn leerlingen met veel enthousiasme en passie voor
Italië alles en liefst nog meer wil laten zien, mezelf voor een deel herken: mijn eigen leerlingen hebben mij
tijdens voorbije Romereizen ook weleens slavendrijver  genoemd ...

De auteur geeft als suggestie dat het boek gebruikt kan worden bij de lectuur van Plinius  brieven over de
uitbarsting van de Vesuvius of als voorbereiding op een Italiëreis. Daarnaast is het uiteraard een prima ver-
trekpunt om (vakoverschrijdend) rond seksueel misbruik te werken. Om het gebruik in de klas te verge-
makkelijken heeft de auteur een vragenlijst ter beschikking gesteld, die gedownload kan worden van onze
website www.vlot-vzw.be (te vinden bij Aanvullend materiaal  in de rubriek Tijdschrift ).

http://www.vlot-vzw.be
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Bij de uitgeverij is ook een lesmap te verkrijgen (aangepast aan de recentste leerplannen en aan de nieuwste
visie op werken met literatuur). Daarin komen alle vaardigheden ruimschoots aan bod, net als literair lezen
en allerlei lesactiviteiten die men onder de noemer taalbeschouwing kan plaatsen. Er wordt ook getoond hoe
je als leerkracht met het boek vakoverschrijdend kunt werken (o.a. met Latijn, aardrijkskunde, geschiedenis,
plastische opvoeding, toerisme ...).

Frank Geleyn
De Vesuvius & ik
Uitgeverij De Eenhoorn, Wielsbeke, 2005
Gebonden, 120 blz.
ISBN 90 5838 335 0
 12,95

www.eenhoorn.be

Ook uw boekbespreking in Prora?

Hebt u  om uw vakkennis uit te diepen, ter voorbereiding van uw lessen of als pure ontspanning 
een boek gelezen dat handelt over de klassieke oudheid? En wilt u uw persoonlijke mening daarover
delen met uw collega-classici overal in Vlaanderen?

Slechts één adres voor uw boekbespreking: prora@vlot-vzw.be.

We kijken uit naar uw bijdrage!

http://www.eenhoorn.be
mailto:prora@vlot-vzw.be
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KLASSIEKE AGENDA
André Vancutsem | agenda@vlot-vzw.be

Nascholing

Des textes au musée: exploitation pédagogique des collections romaines et gallo-romaines. Org.: I.F.C.
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel. 9/3 en 23/3/2007 van 8.30 tot
16.00 uur. Begeleiding: Brigitte Fossion, Alain Meurant en Gisèle Vanbeveren. Info: www.ifc.cfwb.be.

Fit in je hoofd, goed in je vel: gezondheid en opvoeding in de Grieks-Romeinse oudheid. Org.: Vliebergh-
Senciecentrum. Mgr. Sencie-instituut, Erasmusplein, 3000 Leuven. 10/3/2007 van 9.30 tot 17.00 uur. Urosco-
pie in theorie en praktijk, 2000 v.C.  2000 n.C.: van waarzeggerij tot wetenschap (M. Horstmanshoff); De ge-
zondheid van het jonge kind in de Grieks-Romeinse oudheid (Christian Laes); Fysiek en mentaal gehandi-
capten in de Grieks-Romeinse oudheid: voorstelling van een lespakket (Bert Gevaert); De Olympische Spelen
(Sofie Remijsen); Schrijven als therapie: Marcus Aurelius Ta eis heauton (Marijke Janssens); Antieke filosofie
en  psychotherapie  (Geert  Roskam);  De  nieuwe  lerarenopleiding  (Toon  Van  Houdt).  Info:
www.kuleuven.be/admin/al/niv3pbis/nascholingen.

Le renforcement de la langue française comme compétence transdisciplinaire par le biais des langues an-
ciennes. Org.: I.F.C. ULB, Campus du Solbosch, Avenue Jeanne 44, 1050 Brussel. 15/3/2007 van 9.00 tot
16.00 uur. Begeleiding: Ghislaine Vire, Hilde De Winter, Marie-France Vandegucht en Charlotte Vanhalme.
Info: www.ifc.cfwb.be.

Ulysse ou les défis de l intelligence nomade. Org.: I.F.C. UCL, Collège Erasme, Place Blaise Pascal 1, 1348
Louvain-la-Neuve. 16/3/2007 van 8.30 tot 16.00 uur. Begeleiding: Paul-Augustin Deproost, Monique Mund,
Brigitte Van Wymeersch en Myriam Watthee-Delmotte. Het thema wordt belicht vanuit het standpunt van
de oudheid (literaire en iconografische getuigenissen), maar er wordt ook ruim aandacht besteed aan de na-
werking van de mythe in de westerse literatuur en gedachtewereld, de plastische kunsten en de muziek. Er
wordt gewerkt met materiaal dat beschikbaar is op het internet. Info: www.ifc.cfwb.be.

Elaboration de séquences pédagogiques en grec.  Org.: CECAFOC. Institut de la Providence, Faubourg de
Bruxelles 105, 6041 Gosselies. 19/4/2007 van 9.00 tot 16.30 uur. Begeleiding: Thomas Debrux en Marie-
Bernadette Mars. Gebaseerd op het nieuwe programma. Info: www.segec.be/cecafoc.

Les médias au service des langues anciennes. Org.: CAF. CAF, La Neuville 1, 4500 Huy-Tihange. 26/4/2007
van 9.00 tot 16.00 uur. Info: www.lecaf.be.

Vocabulaire et étymologie: des mots venus pas à pas du fond des âges. Org.: CECAFOC. FUNDP,  Faculté
des Lettres, Rue Grafé 1, 5000 Namen. 9/5/2007 van 14.00 tot 17.00 uur. Begeleiding: Marie-Eve Duquenne,
Myriam Gijsen en Laurence Lavry. Info: www.segec.be/cecafoc.

Cursussen

Brood en spelen: gladiatorengevechten en wagenrennen in het oude Rome; geïllustreerd met filmfrag-
menten. Org.: Amarant. CC Gildhof, Sint-Michielstraat 9, 8700 Tielt; 10/3/2007 van 10.30 tot 12.30 uur. Mu-
ziekcentrum Kortrijk, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk; 17/3/2007 van 10.00 tot 12.30 en van 14.00 tot
16.30 uur. Docent: Sophie Dralans. Info: www.amarant.be.

De draad van Ariadne. Org.: Amarant. MuHKA, 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. Docent: Klaas van Steenhuyse. Een tocht

mailto:agenda@vlot-vzw.be
http://www.ifc.cfwb.be.
http://www.kuleuven.be/admin/al/niv3pbis/nascholingen.
http://www.ifc.cfwb.be.
http://www.ifc.cfwb.be.
http://www.segec.be/cecafoc.
http://www.lecaf.be.
http://www.segec.be/cecafoc.
http://www.amarant.be.
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langsheen de wateren van de Egeïsche Zee: een overzicht van de alleroudste nederzettingen in deze regio tot
aan de komst van de Romeinen. Info: www.amarant.be.

Griekse kring. Org.: De Werf. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 27/3, 17/4, 24/4, 8/5, 15/5 en
22/5/2007 van 10.00 tot 11.30 uur. Docent: Wouter De Bruyne. Een opfrissen van de vroegere kennis uit de
humaniora. De lesgever vertrekt van een specifieke tekst die aansluit op herkenbare hedendaagse situaties.
Info: www.ccdewerf.be.

Epikouros van Samos: de brief aan Menoikeus. Org.: Elcker-ik. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Ant-
werpen. 17/4/2007 van 13.30 tot 16.30 uur. Docent: Frank Van Dael. Info: www.elcker-ik.be.

De laatste Kelten: de opkomst en ondergang van Picten en Scotti. Org.: Amarant. CC De Adelberg, Adel-
bergpark 1, 3920 Lommel. 18/4, 25/4, 2/5 en 9/5/2007 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: Erwin Claes. Info:
www.amarant.be.

Plutarchus: Troostbrief. Org.: Elcker-ik. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen. 24/4/2007 van
13.30 tot 16.30 uur. Docent: Frank Van Dael. Info: www.elcker-ik.be.

Lezingen en congressen

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. Info: www.griekenlandcentrum.ugent.be.

Sagalassos. Aula Pieter De Somer, Deberiotstraat 24, 3000 Leuven. 8/3 en 15/3/2007. Spreker: Marc Wael-
kens. Info: www.sagalassos.be.

Paleis, parlement of tempel? De grote monumenten van de minoïsche cultuur. Koninklijke Musea voor
Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel. 11/3/2007 om 10.30 uur. Spreker: Klaas van Steenhuyse.
Info: www.kmkg.be.

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. Parochiecentrum, Latemstraat, 9830 Sint-Martens-Latem;
14/3/2007 om 20.00 uur. Zaal De Velpe, Hoegaardsesteenweg, 3360 Bierbeek; 27/3/2007 om 20.00 uur. Gil-
denhuis, Loofblommestraat, 9051 Sint-Denijs-Westrem; 19/4/2007 om 20.00 uur. Info: www.davidsfonds.be.

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.

Quo vadis? Het wegennet van de Romeinen, een verenigd Europa. Org.: AVRA. UA-Stadscampus, Rodestraat
14, 2000 Antwerpen. 21/3/2007 om 20.00 uur. Spreker: Kathy Sas. Info: www.avra.bewoner.antwerpen.be.

De Romeinen in de lage landen: plunderaars, veroveraars of beschavers? Org.: Davidsfonds. Sparrenhof,
Dries 4, 8310 Assebroek. 27/3/2007 om 20.00 uur. Spreker: Hugo Thoen. Info: www.davidsfonds.be/nacht.

De Romeinse site te Elewijt. Org.: Davidsfonds. Parochiezaal, Humbeeksebaan 188, 1980 Zemst-Laar.
27/3/2007 om 19.45 uur. Spreker: Ton Kardux. Info: www.davidsfonds.be/nacht.
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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:
users.telenet.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. Info: users.telenet.be/nkv.

Studentensymposium In de armen van Aphrodite. Org.: Thiasos. Mgr. Sencie-instituut, Erasmusplein, 3000
Leuven. 28/3/2007. Liefde in de Griekse cultuur. Het symposium bestaat uit twee delen: enerzijds een collo-
quium (een reeks lezingen) door en voor studenten, anderzijds een seminarie door een gastspreker, waarin
deze samen met de studenten werkt rond een specifiek aspect in verband met liefde in de Griekse oudheid.
Afhankelijk van de voorstellen wordt ook een creatieve ruimte voorzien, die volledig ingevuld wordt door
de studenten. In het verleden leidde dit tot toneelopvoeringen. Info: www.thiasos.be.

Outsiders met toekomst: het bewogen leven van kinderen in de Romeinse tijd. Org.: NKV West-
Vlaanderen. De Kring, Langgemeersstraat 5, 8500 Kortrijk; 12/4/2007 om 20.00 uur. Hof van Watervliet,
Oude Burg 27, 8000 Brugge; 17/4/2007 om 20.00 uur. Spreker: Christian Laes. Info: users.telenet.be/nkv.

Géométrie appliquée de l Antiquité à nos jours: du tunnel de Samos au tunnel sous la Manche. Org.: As-
sociation Alexandre le Grand. Maison des Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 27/4/2007 om 19.30
uur. Spreker: Jean Doyen. Info: www.alexandrelegrand.be.

Commodus. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,
Koningstraat 18, 9000 Gent. 16/5/2007 om 20.00 uur. Spreker: Olivier Hekster. Info: users.telenet.be/nkv.

De Romeinse marine, onmisbaar onderdeel van de Romeinse strijdkrachten. Org.: AVRA. UA-
Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 16/5/2007 om 20.00 uur. Spreker: Bernard van Daele. Info:
www.avra.bewoner.antwerpen.be.

Aan de onoverwinnelijke god Mithras! Org.: AVRA. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen.
20/6/2007 om 20.00 uur. Spreker: Marleen Martens. Info: www.avra.bewoner.antwerpen.be.

Tentoonstellingen

Caesaren in Bonn. Akademisches Kunstmuseum, Am Hofgarten 21, 53113 Bonn (DE). Tot 16/3/2007. Een
selectie van 45 keizerportretten en 250 munten met afbeeldingen van de keizers uit de vaste collectie van het
museum. Info: www.uni-bonn.de/Die_Universitaet/Museen/Antikensammlung.html.

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

Legion in Aktion. Limesmuseum, Sankt-Johannstraße 5, 73430 Aalen (DE). Tot 18/3/2007. Tevens Einblicke
in die Römerwerkstatt en Die Playmobillegion. Info: www.museen-aalen.de.

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.

Itinéraires d archéologues: voyages en aquarelles de Jean-Claude Golvin. Archéopôle d Aquitaine, Institut
d Ausonius, Esplanade des Antilles 8, 33600 Pessac (FR). Tot 30/3/2007.

Ville et campagne à l époque gallo-romaine. Musée du Château, Place du Général De Gaulle, 91410 Dour-
dan (FR). Tot 31/3/2007.

La fragilité dans le temps: le verre dans l Antiquité. Musée Saint-Raymond, Place Saint-Sernin, 31000 Tou-
louse (FR). Tot 1/4/2007. Info: www.toulouse.fr.

http://www.thiasos.be.
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http://www.ville-ge.ch/musinfo/mahg.
http://www.toulouse.fr.
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Von den Göttern zu Gott: frühes Christentum im Rheinland. Rheinisches Landesmuseum, Colmantstraße
14-18, 53115 Bonn (DE). Tot 15/4/2007. Info: www.rlmb.lvr.de.

Het geheim van de Kelten. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2301 EC Leiden (NL). Tot
14/5/2007. Info: www.rmo.nl.

Céramiques antiques: de l ombre à la lumière. Maison de la Céramique, Place du 8 mai 1945, 26240 Saint-
Uze (FR). Tot 20/5/2007.

Homère: sur les traces d Ulysse. Bibliothèque Nationale de France. Site François Mitterand, Quai François
Mauriac, 75706 Paris Cedex 13 (FR). Tot 26/5/2007. Info: www.bnf.fr.

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.

Mythos Troja. Staatliche Antikensammlungen, Königsplatz 1, 80333 München (DE). Tot 31/5/2007. Info:
www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de.

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

Frömmigkeiten. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). Van 30/3 tot
10/6/2007. Deze tentoonstelling presenteert getuigenissen van private vroomheid uit de provincies van het
Imperium Romanum van de eerste tot de vierde eeuw. Info: www.museenkoeln.de.

Praxitèle. Louvre, Quai du Louvre 34-36, 75058 Paris Cedex 01 (FR). Van 27/3 tot 18/6/2007. Info:
www.louvre.fr.

Les bâtisseurs de tumulus en Provence. Musée des Amis de Castrum Vetus, Montée de Ruines 4, 13220
Châteauneuf-les-Martigues (FR). Tot 30/6/2007.

Par Toutatis! La religion des Gaulois. Musée Gallo-Romain, Rue Cléberg 17, 69005 Lyon (FR). Tot
30/6/2007. Info: www.musee-gallo-romain.com/fourviere.

Het dagelijkse boek: 17de-eeuwse lectuur anders bekeken. Stadsbibliotheek, Hendrik Conscienceplein 4,
2000 Antwerpen; 2/3 tot 25/3/2007. Universiteitsbibliotheek, Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven; 5/4 tot
28/4/2007. Bibliotheca Wittockiana, Bemelstraat 21-23, 1050 Brussel; 5/5 tot 26/5/2007. Provinciale Biblio-
theek Limburg, Martelarenlaan 17, 3500 Hasselt; 8/6 tot 30/6/2007. Twaalf boeken, die in onze gewesten
gedrukt  werden in  de 17de eeuw. Ze zijn  hoofdzakelijk  in  het  Nederlands geschreven.  Toch is  de tentoon-
stelling misschien ook voor classici interessant omdat enkele leerlingen van een middelbare school de oude
romance tussen Dido en Aeneas weer tot leven brengen. Info: www.hetdagelijksboek.be.

Bunte Götter: die farbenfrohe Welt der alten Griechen. Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz 1,
20099 Hamburg (DE). Tot 1/7/2007. Info: www.mkg-hamburg.de.

Auge in Auge: Kaiserbilder aus einer norddeutschen Privatsammlung. Römisch-Germanisches Museum,
Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). Tot 15/7/2007. Info: www.museenkoeln.de.

Le cheval de la préhistoire à l Antiquité.  Musée  du  Malgré-tout,  Rue  de  la  Gare  28,  5670  Treignes.  Tot
2/9/2007. Info: users.skynet.be/cedarc.

Kosmos der Zeichen: Schriftbild und Bildformel in Antike und Mittelalter. Römisch-Germanisches Mu-
seum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). 22/6 tot 30/9/2007. Info: www.museenkoeln.de.

Breekbaar verleden. Limburgs Museum, Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo (NL). Van 8/6 tot 14/10/2007. Ro-
meins glas. Info: www.limburgsmuseum.nl.
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Konstantin der Große. Rheinisches Landesmuseum, Weimarer Allee 1 (Heerser van het Romeinse imperi-
um); Bischofliche Dom- und Diözesanmuseum (De keizer en de christenen); Städtische Museum Simeonstift,
(Traditie en mythe), 54290 Trier (DE). Van 2/6 tot 4/11/2007. Info: www.konstantin-ausstellung.de.

Romeinse ruiterhelmen. Museum het Valkhof, Kelfkensbos 59, 6511 TB Nijmegen (NL). Van 2/6 tot
18/11/2007. Info: www.museumhetvalkhof.nl.

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.

Ägyptens versunkene Schätze. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Friedrich-
Ebert-Allee 4, 53113 Bonn (DE). Van 5/4/2007 tot 6/1/2008. Info: www.kah-bonn.be.

De Romeinse bronsschat van Nistelrode. Noord-Brabants Museum, Verwersstraat 41, 5200 BA s Herto-
genbosch (NL). Tot begin 2008. In 2004 werd in een inheems-Romeinse nederzetting een wijnservies ontdekt
van  30  stuks.  Er  wordt  niet  alleen  aandacht  besteed  aan  de  schat  zelf,  maar  ook  aan  het  gehucht  waar  de
schat gevonden werd. Er wordt ook ingegaan op het gebruik van het servies: waarvoor dienden de afzon-
derlijke stukken, hoe dronken de Romeinen hun wijn, waarom werd de wijn gezeefd en met welke rituelen
werd het wijndrinken aangekleed? Info: www.noordbrabantsmuseum.nl.

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 Beveren; 6/3/2007 om 14.00 uur. CC Genk; 12/3 school-
voorstelling. CC Lokeren; 13/3 schoolvoorstelling. Theaterzaal Ekeren; 19/3 en 20/3 avondvoorstelling. CC
Oudenaarde; 30/3 schoolvoorstelling en om 20.30 uur. Auditorium Sint-Michiel, Brasschaat; 31/3. CC Dil-
beek; 19/4 om 13.30 uur. CC Buggenhout; 20/4 om 20.00 uur. Wagehuys, Leuven; 21/4 om 14.00 en 20.00
uur en 24/4 om 10.30 uur. Magdalenazaal, Brugge (Sint-Andries); 25/4 om 10.30 en 14.00 uur. CC Herzele;
27/4 om 14.00 uur. CC Ieper; 30/4 om 10.30 uur. Schouwburg Mechelen; 2/5 om 13.30 uur en 3/5 om 13.10
en 20.15 uur. CC Tienen; 4/5 om 14.00 uur. CC Bilzen; 7/5 om 13.30 uur. CC Hasselt; 8/5 om 14.00 uur. CC
Maaseik;  10/5 om 14.00 uur.  CC Boom; 11/5 om 10.30 en 13.40 uur.  CC Roeselare;  14/5 om 13.30 uur.  CC
Ninove; 15/5. Info: www.huubcolla.be.

Orfee. Theater Froe Froe. Een voorstelling met een origineel vormconcept vol water en vuur, poppen, ac-
teurs en veel livemuziek. CC Lokeren; 6/3/2007 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, Aar-
schotsesteenweg 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. Fort IV, Mortsel; 25/5, 26/5 en 27/5 om 20.15 uur. Info: www.froefroe.be.

Zus van (Lot Vekemans). Theatergroep MAM. Bozar, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel; 13/3/2007 om 12.40
uur. Arca, Sint-Widostraat 3, 9000 Gent; 22/3 en 23/3 om 20.30 uur. In Zus van zet Elsie de Brauw het beeld
neer van een antiheldin. Een icoon voor al die mensen die niet denken in grote idealen, maar in kleine belan-
gen en verlangens waarbij emotionele motieven het altijd winnen van de ideologische. Zus van is gebaseerd
op de mythologische figuur Ismene, zus van Antigone, dochter van Oedipus. Info: www.ntgent.be.

Erasme et les abeilles. Théâtre-Poème, Schotlandstraat 30, 1060 Brussel. 14/3/2007 om 20.30 uur, 15/3 om
19.00 uur, 16/3 en 17/3 om 20.30 uur, 18/3 om 16.00 uur, 20/3 en 21/3 om 20.30 uur, 22/3 om 19.00 uur,
23/3 en 24/3 om 20.30 uur. Op 28/10/1521 verlaat Erasmus Anderlecht om zich naar Bazel te begeven: hij
werd ontboden door zijn uitgever Johannes Froben. Hij zal er pas 20 dagen later aankomen na halt gehou-
den te hebben in Antwerpen bij de schilder Kwinten Metsys. De tekst brengt de dialoog tussen beide perso-
nages. Het gesprek wordt doorkruist door een onderhoud dat Erasmus vroeger in Leuven had met de
vreemde Ulrika Strohmer. De gedachten die de twee gesprekspartners formuleren, kunnen evenzeer toege-
past worden op onze tijd. Info: www.theatrepoeme.be.
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Zwijnen! Titus Andronicus (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. Stads-
schouwburg, Keizerstraat 3, 2800 Mechelen; 24/3 om 15.00 uur. CC Casino, Koksijde; 25/3 om 15.00 uur. CC,
Driekoningenstraat 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. Stadsschouwburg, 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, Dilbeek; 14/4 om 19.45 uur, 27/4 om 13.30 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 Warande; 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.

Danse à la ville, une comédie de Térence d après Les Adelphes. Les Latini Enghien. Amphithéâtre Facultés
Universitaires Saint-Louis, Broekstraat 107, 1000 Brussel. 18/4/2007 om 20.15 uur. Info: www.fusl.ac.be.

Le viol de Lucrèce (W. Shakespeare). Théâtre-Poème, Schotlandstraat 30, 1060 Brussel. 18/4/2007 om 20.30
uur, 19/4 om 19.00 uur, 20/4 en 21/4 om 20.30 uur, 22/4 om 16.00 uur, 24/4 en 25/4 om 20.30 uur, 26/4 om
19.00 uur, 27/4 en 28/4 om 20.30 uur. Info: www.theatrepoeme.be.

Sappho. Flagey, Heilig Kruisplein, 1050 Brussel. 6/5/2007 om 20.15 uur. Avond in het Grieks. Met muzikale
begeleiding. Info: www.bozar.be.

Mes Oedipe (Jacqueline Hapmann). Théâtre Royal du Parc, Wetstraat 3, 1000 Brussel. 3/6/2007 om 15.00
uur (1ste deel) en om 18.00 uur (2de deel). Jacqueline Harpmann herbekijkt de mythe van Oedipus, analy-
seert ze, herschrijft ze, geeft ze een nieuwe zin. Het bestrijkt de periode vanaf Oedipus  geboorte tot de dood
van Antigone. Info: www.theatreduparc.be.

Muziek en ballet

Orphée (Michel Pignolet de Montéclair & 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.

Carmina Burana (Carl Orff). Kamerkoor Furiant, Wondelgem; Koninklijk A-capellakoor, Ertvelde; Saman-
koor, Wachtebeke; Vokaalo, Lochristi; Sint-Amanduskoor, Oostakker; Kinderkoor Furiakanti, Wondelgem;
Jeugdorkest Forza Muzica, Gent; Ingeborg Lamote, sopraan; Frank Van Belle, tenor; Antoon Haeck, bariton.
Vlaanderenhal, Sas van Gent (NL); 23/3/2007 om 20.30 uur. Kerk Christus Koning, Rerum Novarumplein,
Gent; 24/3 om 20.00 uur. Heilige-Kruiskerk, Westveld, Sint-Amandsberg; 30/3 om 20.30 uur. Parochiekerk,
Ertvelde; 31/3 om 20.00 uur. Info: Arte Musicale, Gundlichstraat 12, 9032 Wondelgem; tel. 09 324 42 98; gsm
0495 20 36 37 (buiten de schooluren); gudrun.rombaut@artemusicale.be; www.artemusicale.be.

Lapsus animae. Eléonor. GC t Groenendal, Merelbeke; 24/3/2007 om 20.30 uur (tel. 09 362 33 31). CC De
Plomblom, Ninove; 31/3 om 20.30 uur (tel. 054 34 10 01). CC De Werft, Geel; 24/5 om 13.45 uur (tel. 014 57
03 41). Dwars tegen alle modetrends in komt zangeres Elly Aerden (o.a. Mairan, Bodixel) opzetten met ge-
zongen Latijn in een meeslepend programma, dat baadt in een zuiderse sfeer. Ze kan ook rekenen op een
sterke bezetting met op piano Florejan Verschueren, op gitaar Anthony Claeys, aan de drums zit Luc Van-
denbosch en op contrabas  Ben Faes  of  Arne Van Dongen.  Poëzie  van Catullus,  Sulpicia  ...  over  de middel-
eeuwse liederenbundel Carmina Burana tot hedendaagse Latijnse poëzie vormen het uitgangspunt van de

http://www.bronks.be.
http://www.fusl.ac.be.
http://www.theatrepoeme.be.
http://www.bozar.be.
http://www.theatreduparc.be.
http://www.ccspinoy.be.
http://www.concertgebouw.be.
mailto:gudrun.rombaut@artemusicale.be
http://www.artemusicale.be.


35

bewerkingen in diverse stijlen. Het Latijn wordt soms een spelen met klanken, soms jazzy, soms mediter-
raan. Een projectie maakt het geheel inhoud- en verbeeldingrijk. Info: www.eleonor.be.

La Didone (Cavalli). The Wooster Group. Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel. 11/5, 12/5, 13/5,
15/5 en 16/5/2007. Hedendaagse versie van La Didone van Cavalli. Info: www.kaaitheater.be.

Philemon en Baucis. Regie: Wayn Traub. Bourlaschouwburg, Komedieplaats 18, 2000 Antwerpen. 5/6, 6/6,
7/6, 8/6 en 9/6/2007 om 20.00 uur. Geïnspireerd door de muziekpartituur van Haydn. Dit verhaal van Phi-
lemon en Baucis raakt voor Traub aan een actuele thematiek (vluchtelingen die nergens welkom zijn) en
daar tegenover staat de universele boodschap van liefde en verbondenheid in de gastvrijheid van Philemon
en Baucis. Dans, zang, muziek en toneel. Info: www.toneelhuis.be.
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