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REDACTIONEEL

Beste collega s

Het vorige redactioneel begon Joeri Facq met de opwarming van de aarde en de op til zijnde klimaatsveran-
deringen. Ondertussen is de lente al een flink stuk op weg, maar kregen we een witte Pasen en liet de zon-
newarmte op zich wachten. Hopelijk zijn de weergoden ons al gunstiger gezind als jullie dit tijdschrift in de
brievenbus aantreffen.

Ook in onze vereniging hebben zich enkele veranderingen voorgedaan. Op 15 maart 2008 hielden we onze
jaarlijkse algemene vergadering en werd een nieuw bestuur verkozen. Chris Van Woensel, die twee termij-
nen het voorzitterschap heeft waargenomen, gaf haar verantwoordelijkheid door aan ondergetekende. Chris,
graag wil ik je, in naam van heel het bestuur en van al onze leden, danken voor de grote nauwgezetheid
waarmee je altijd  hoe druk je het ook had  deze taak hebt vervuld. We hopen nog veel te mogen genieten
van je smakelijke verhalen, ook vanuit het ministerie, een voor velen van ons een beetje vreemde wereld. We
hopen je nog zeer vaak te mogen zien op onze vergaderingen en activiteiten. Dit laatste zeg ik niet zonder
eigenbelang: je weet telkens interessante accenten te leggen en waardevolle bijdragen te leveren aan onze
discussies en nieuwe plannen.

Daarnaast namen we afscheid van Robert Scheirs, die de bestuurlijke aangelegenheden van onze vereniging
al een hele tijd vanop een afstand volgde, omdat hij het te druk heeft met het verkennen van andere horizon-
ten.  Gelukkig  kunnen  we  ook  rekenen  op  een  nieuwkomer  in  ons  bestuur:  Lincy  Van  Twembeke,  die  we
hierbij van harte verwelkomen.

Wat de werking van de V.L.O.T. betreft, varen we rustig voort op dezelfde koers en proberen voor jullie, on-
ze leden, op de eerste plaats een bruikbaar tijdschrift samen te stellen met een afwisselende mix van diep-
gravende artikelen, direct toepasbaar lesmateriaal en interessante informatie. We broeden nu al op een goed
idee voor een volgende studiedag. Het resultaat van de vorige is ondertussen verwerkt tot enkele verslagen,
die jullie in dit nummer van Prora terugvinden. De bijdragen geven een getrouw en tamelijk letterlijk over-
zicht van de gevoerde gesprekken en opgeschreven opmerkingen. In een volgend nummer van Prora zullen
we zorgen voor enkele kritische bedenkingen bij en reacties op deze artikelen.

Reacties op en aanvullingen bij deze en andere artikelen vanwege onze leden zijn trouwens ook nog steeds
welkom. Prora mag nog meer een tijdschrift van de leerkrachten worden. Heb je een leuke film gezien, een
tof boek gelezen, een boeiende tentoonstelling bezocht, een originele invalshoek gevonden voor een leson-
derwerp? Heb je aanmerkingen bij een van de gepubliceerde artikelen? Kruip dan in je pen en laat het ons
weten! Postbus is een gloednieuwe rubriek die helemaal is opgedragen aan deze bijdragen.

Tot slot wens ik jullie allemaal veel energie toe voor dit uitzonderlijk lange derde trimester, veel succes bij
het corrigeren van de examens en alvast een deugddoende zomervakantie!

Lieve Van Gerwen
Voorzitter
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DIDACTIEK

µ   

Eric Van Huffelen

De onderstaande tekst is de neerslag van mijn inleidende beschouwingen op de twee studiedagen die de
V.L.O.T. op 23 en 30 januari 2008 organiseerde te Kessel-Lo en Gent onder de titel Nunc est disputandum. Het
doel was om via die inleidende beschouwingen de discussie tussen de deelnemers aan te wakkeren. De vier
vooropgestelde thema's waren cultuur en nachleben, grammatica, evaluatie van niet-behandelde teksten, en
vertalen en vertalingen. Graag plaats ik deze beschouwingen onder het devies van Heraclitus: zonder tegen-
stelling (discussie) is er immers geen beweging (vooruitgang) mogelijk.

1 Inleiding

Eerder dan uit dikke boeken vol pedagogisch-didactische wijsheid leren leerkrachten van elkaar. De verge-
lijking van eigen inzichten en ervaringen met die van collega s vormt een zeer efficiënte nascholing: du choc
des idées jaillit la lumière. Maar de gelegenheden om over het eigen schoolmuurtje heen te kijken en daadwer-
kelijk in gesprek te gaan collega s zijn niet talrijk. Zelfs binnen de eigen schoolmuren is er, op een gelukkige
uitzondering na, geen cultuur om buiten de traditionele vakvergaderingen in eigen kaarten te laten kijken
door bijvoorbeeld elkaars lessen bij te wonen. Het woord hospiteren  is wel klassiek, maar de praktijk niet of
nog niet. Het opzet van de V.L.O.T. om een forum voor zo een choc des idées te creëren verdient dan ook alle
lof.

Voor ik enkele beschouwingen rond de vier thema's formuleer, wil ik graag een aantal bedenkingen naar
voor brengen. Evidente zaken, maar toch belangrijk genoeg om ze even expliciet te verwoorden:

 Natuurlijk bestaat er niet één zaligmakend antwoord op elk pedagogisch-didactisch probleem. Ieder van
ons moet functioneren in verschillende contexten die verschillende oplossingen of minstens verschillende
nuances van oplossingen vragen voor gelijke of analoge problemen. Toch mag dit niet leiden tot een alles
verlammend, dodelijk relativisme. Het is de plicht van iedere leraar om zijn didactisch handelen steeds
weer opnieuw te optimaliseren. Daarbij kan de dialoog met collega s, zoals gezegd, een zeer rijke ideeën-
bank aanleveren.

 Een tweede,  misschien wat  verrassende vraag:  wil  mij  niet  voor  de volle  honderd procent  identificeren
met mijn woorden. Vanuit het opzet van deze beschouwingen, met name het bevruchtende, tegenspreke-
lijke debat voeden, stel ik immers bewust de zaken scherp. Mogelijk zit ook de ene stelling niet op de lijn
van de andere of is het ene voorstel niet direct combineerbaar met het andere.

 Een derde opmerking. Ook ik spreek natuurlijk vanuit een eigen belevingswereld. Concreet is het milieu
waarin ik functioneer en dat dus mijn denkkader vormt, dat van mijn eigen school, een college in de
Kempen, en wat ruimer dat van het vrij katholiek onderwijs, waar ik voor het bisdom Antwerpen peda-
gogisch begeleider ben. Hoewel ik het geluk heb door mijn functie als begeleider en de daaruit voort-
vloeiende contacten met collega s van een ruimer blikveld te genieten, wil ik zeker niet beweren het hele
klassieke speelveld te overschouwen. Ik wens ook te benadrukken dat ik mijn beschouwingen uit eigen
naam formuleer en dus helemaal niet spreek namens mijn collega-begeleiders of namens het VVKSO.
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2 De plaats van cultuur en nachleben en de plaats van grammatica

In een eerste deel wil ik enkele beschouwingen formuleren rond de plaats van cultuur en nachleben én van
grammatica binnen het curriculum van het onderricht van klassieke talen. Hiermee neem ik twee thema s
samen waarover  men afzonderlijk  al  lang van gedachten zou kunnen wisselen.  Toch lijkt  me dit  niet  onlo-
gisch: het gewicht dat je aan een bepaald leerstofonderdeel toekent, ken je automatisch niet toe aan een an-
der.

2.1 Cultuur en nachleben

Ik wil meteen mijn centrale stelling formuleren: hoe een belangrijke plaats cultuur ook mag innemen binnen
het curriculum klassieke talen, toch zal die m.i. steeds een ondergeschikte, of preciezer, afhankelijke plaats
zijn. Voor mij is het wezenlijk dat de studie van de klassieke talen in het secundair onderwijs in essentie een
tekststudie is, waarvoor taalstudie als een conditio sine qua non fungeert. Onze eerste ambitie is en moet
blijven leerlingen de beginselen van de Griekse en/of Latijnse taal in die mate bij te brengen dat men een in-
zicht krijgt in de wezenlijke structuur van die taal/talen en dat men, gewapend met een voldoende lexicolo-
gische en grammaticale kennis en met inzet van de nodige hulpmiddelen, ook de lectuur van originele
teksten aankan.

Natuurlijk mikken we verder dan op een oppervlakkig begrijpen van teksten en het is daar dat cultuurstudie
op de proppen komt. Het is bij het tweede en vooral bij het derde moment van lectuur  lectuur- en cultuur-
reflectie, om in de termen van de leerplannen van het vrij  onderwijs te spreken  dat cultuur ten volle aan-
dacht moet krijgen. Maar dat moet dus gebeuren in functie van de gelezen teksten: we treden buiten de tekst
en plaatsen die voor een goed begrip in de maatschappij die hem voortbracht en eventueel zelfs ook in zijn
receptiegeschiedenis.

Afhankelijk van het leerjaar én het net worden er ook niet-authentieke teksten gelezen. Hier kan een pro-
bleem rijzen om cultuur aan teksten te koppelen. We spreken dan over de eerste twee, drie jaren in het vrij
onderwijs. Maar juist in deze jaren moet de aandacht in de eerste plaats uitgaan naar taalverwerving. We
moeten maximaal profiteren van de jongere leeftijd van onze leerlingen en de daaraan gekoppelde bereid-
heid om zich met enthousiasme te storten op het leren van woordjes en modellen van verbuigingen of ver-
voegingen. Eenmaal men immers volop begint te puberen, is het heel wat moeilijker om jongeren hiertoe
nog te bewegen. Lectuur vormt natuurlijk ons uiteindelijk doel en leeslessen moeten vanaf het begin het pro-
ces van taalverwerving ondersteunen en door hun boeiende of leuke inhoud ook de leerlingen motiveren,
maar in de feitelijke lespraktijk zal lectuur en dus zeker de daarop geënte cultuur in de eerste jaren een on-
dergeschikte plaats bekleden.

Het is ook mijn stellige overtuiging dat het juist op het vlak van taal- en tekststudie is dat onze sterkste troe-
ven liggen.  Als  klassieke talen willen overleven in  deze tijden waarin de ene onderwijsvernieuwing op de
andere volgt en waarin tradities soms synoniem van inefficiëntie en vernieuwingen synoniem van efficiëntie
lijken, dan zal dit niet zijn door van klassieke studies een soort cursus antieke cultuur te maken. Dat vak is
inmiddels volledig begraven: de klassieke oudheid als normerend model heeft afgedaan en zal ook niet meer
weerkeren, een vak als KCV (klassieke culturele vorming) in Nederland ten spijt. De kwalijke roep van elita-
risme die we in het verleden weleens moesten meedragen, zal trouwens ook wel deels of grotendeels ver-
bonden geweest zijn met de vermeende suprematie van de klassieken.

Tot slot van dit deeltje over cultuur nog een woordje over de specifieke eindtermen (SET). Die dwingen de
leerplanmakers en dus ons allen in een naar mijn aanvoelen al te strak en eenzijdig cultureel kader. Ik heb
eens geteld: de SET betreffende de onderzoekscompetentie buiten beschouwing gelaten, kom ik voor de
tweede graad tot een 15 à 18 cultuurgebonden SET op een totaal van 35 SET en voor de derde graad op een
16 à 17 cultuurgebonden SET op een totaal van 28 SET. Een verpletterend overwicht, en dan laat ik nog ter-
zijde dat sommige SET zo specifiek zijn dat ze weinig of geen ruimte laten voor een vrije of creatieve invul-
ling of  dat  ze  andere,  weliswaar  goede  bedoelingen dienen.  Zo bijvoorbeeld SET 31 van de tweede graad
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( op grond van een voorbeeld uit de Griekse/Romeinse samenleving aantonen dat de aanwezigheid van ver-
schillende culturen in een samenleving tot integratie of conflicten kan leiden ), een SET die naar mijn aan-
voelen in de eerste plaats te verklaren is vanuit onze wat krampachtige omgang met dergelijke problemen.

2.2 De plaats van grammatica

Ik heb gezegd dat voor mij de studie van klassieke talen in het secundair onderwijs in de eerste plaats een
taal- en tekststudie is en dat we daar zelfs in de huidige toestand sterk moeten op inzetten. Zo kom ik tot een
tweede deeltje, de plaats van grammatica.

Ik trap een open deur in als ik u zeg dat er op het vlak van taalbeschouwing binnen het onderricht van mo-
derne talen de laatste tien jaar wel wat veranderd is. Die verandering situeert zich op een dubbel vlak: aan
de ene kant op het vlak van de gebruikte terminologie en grammaticale ordeningsprincipes en aan de andere
kant  en dit is veel ingrijpender  de plaats van grammatica binnen het proces van taalleren waar men, ver-
eenvoudigd gesteld, nu volop de kaart trekt van het natuurlijk en dus agrammaticaal (ik weet het: ik stel het
te scherp) taalleren en waar de ganse didactiek niet meer op de deconstructie of ontleding, maar op de con-
structie van zinnen gericht is. Dat niet iedereen even gelukkig is met die evolutie bewijst het recente debat
over de verhouding tussen kennis en vaardigheden, maar die discussie  hoe interessant ook  moeten wij
hier niet voeren. Feit is evenwel dat klassieke talen, die geen actieve taalbeheersing tot doel stellen, niet eens
mee kunnen stappen  gesteld dat men dat al zou willen  met die evolutie in het talenonderricht. Wij on-
dervinden intussen wél ten volle de gewijzigde beginsituatie: onze leerlingen hebben bijna geen voorkennis
meer van of voeling met grammatica én wat wij hen aanleren, wordt niet of bijna niet meer herhaald of on-
dersteund in andere vakken. We kunnen treuren en klagen, maar ligt hier misschien ook niet een kans? Een
kans tot transfer?

Leren  is  een  actief  proces  waarbij  de  leerling  zelf  nieuwe  kenniselementen  of  vaardigheden  in  samenhang
plaatst met al eerder verworven kennis of vaardigheden. Een referentiekader is dus een noodzakelijk in-
strument en het lijkt mij hier bijzonder belangrijk dat we er dan wel voor zorgen dat het aangeleerde en ge-
bruikte grammaticale referentiekader van die aard is dat het een dubbel doel dient.

Vooreerst moet de aangeleerde grammatica natuurlijk in dienst staan van onze eerste en hoogste doelstel-
ling: het lezen van authentieke teksten. Wat niet dient in een lectuurcontext of niet voldoende frequent in de
behandelde teksten voorkomt, moet in de regel geweerd worden. Laat ons dus ook de eventuele laatste res-
ten van de themamethode in de grammatica (bv. kleine familie  of omzetting gerundium/gerundivum) weg-
werken.

Anderzijds moeten we  nu misschien meer dan vroeger  ook pretenderen leerlingen klassieke talen een
begrippenkader en een systematisatie aan te leren dat een inzetbaar instrumentarium is bij de studie van an-
dere of nieuwe talen. Graag wil ik hier de inleidende woorden van de syllabus van de 47e postuniversitaire
studiedag te Leuven (1992!) hernemen: De beste verklaring van taalverschijnselen is (gegeven uiteraard een
bewust verantwoorde mate van simplificatie) ook de best onderwijsbare. Het beginsel video meliora proboque,
deteriora sequor is niet te rechtvaardigen, ook niet met didactische overwegingen.  Weg dus met schooleigen
benamingen of losse schema s, weg ook met leeswijzers of losse leestips die finaal niet gekaderd worden in
een ruimer geheel. Misschien moeten we meer grammatica beoefenen om er uiteindelijk minder te beoefe-
nen, moeten we meer fundamentele bouwstenen (woordsoorten, woordgroepen, zinsdelen en zinsdeelstuk-
ken, bepalingen en voorwerpen ...) aanreiken en minder interieurtierlantijntjes zoals het onderscheid reden/
oorzaak of verwijdering/scheiding/herkomst/afstamming. Fundamentele begrippen gekoppeld aan eenvou-
dige regels kunnen inderdaad een daadwerkelijke hulp zijn om tot tekstbegrip te komen, bijvoorbeeld de
kennis dat in het algemeen in het Latijn de nominatief, accusatief en datief voor noodzakelijke zinsdelen, de
ablatief voor niet-noodzakelijke zinsdelen en de genitief voor zinsdeelstukken gebruikt wordt.

Ik begrijp dat er hier een spanningsveld is tussen de dimensie van functionaliteit en concrete inzetbaarheid
en die van een taaltheoretische benadering op zich. Maar enkel inzetten op de eerste dimensie is m.i. niet
heilzaam: van onderricht klassieke talen verwacht men niet een direct nut of functionaliteit, wel een brede
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vorming, op cultuurhistorisch vlak, maar ook op het vlak van taaltheoretisch denken en van taalgevoelig-
heid. De extra inzet die daarbij van jongeren gevraagd wordt, is niet evident en lijkt in de huidige tijdsgeest
soms moeilijker dan ooit, maar moet tot in het laatste jaar doorgetrokken worden. Het is immers juist in de
derde graad dat leerlingen het best tot taaltheoretisch denken in staat zijn, de enige capaciteit trouwens
i.v.m. met taalleren die toeneemt met de leeftijd, en met name vanaf een jaar of 12.

Een actueel modebegrip  in onderwijskringen is het begrip leerlijnen . Hier denk ik dat er dan ook echt een
opdracht ligt voor elke schoolvakwerkgroep om te kijken hoe men de aangereikte losse grammaticale bouw-
stenen geleidelijk aan kan aaneenvoegen tot een helder, wetenschappelijk correct en toch inzetbaar geheel,
dat  zelfs  als  springplank  voor  het  leren  van  andere  talen  kan  fungeren,  m.a.w.  een  leerlijn  uitzetten.
Maar hier ligt ook een belangrijke opdracht voor onszelf, de leerkrachten. Wij zullen ons moeten bijscholen
om los te komen van bepaalde grammaticale termen en ordeningsprincipes zoals wijzelf die geleerd hebben,
en wij zullen ons een grammaticaal referentiekader eigen moeten maken dat inderdaad een universele blik-
opener naar talen vormt. Wij zullen moeten investeren om onze pretentie dat de leerlingen ten minste bij ons
nog grammatica leren, waar te maken. Wij zullen ons trouwens wel moeten bijscholen als we kijken naar de
evolutie aan de universiteiten, als we morgen nog met onze jongste collega s willen kunnen converseren of
onze collega Latijn-Engels of Grieks-Nederlands niet in een grammaticale schizofrenie willen dwingen. Laat
ons bewust inzetten op een modern grammaticaal onderricht om de transferwaarde te verhogen. Niet langer
Nederlands als dienstmaagd van andere talen, maar klassieke talen als dienstmaagd van de andere talen.
Misschien dat we toch nog nuttig  worden!

Ik wil dit tweeluik besluiten met wat een wiskundig-wetenschappelijk gevormde directeur mij ooit zei. Hij
duldde de klassieke talen nog en hij wilde er zelfs nog een zekere promotie voor maken, omdat zij zeker in
de eerste graad bieden wat andere vakken niet of, in zijn woorden, hopelijk nog niet  kunnen bieden: alge-
mene vorming en dagdagelijkse inzet. Laat ons die joker niet uit handen geven. En laten we onze leerlingen
maar dagdagelijks woordjes, naamvallen en tijden en wijzen leren. Want: gutta cavat lapidem non vi sed saepe
cadendo.

3 Evaluatie niet-behandelde teksten en de plaats van vertaling

Ook de twee andere aangekondigde thema s, evaluatie van niet-behandelde teksten en vertalen en vertalin-
gen,  wil  ik  aan elkaar  koppelen.  Proefwerk vertaling  was of  is  immers  de traditionele  benaming voor  dat
gevreesde deel van het proefwerk waarbij een leerling voor een onbekend stuk tekst geplaatst wordt met het
doel na te gaan in welke mate hij onze eerste en hoogste doelstelling bereikt heeft: zelfstandig, weliswaar
met  inzet  van de nodige hulpmiddelen,  authentieke teksten lezen .  De titel  van het  artikel  in Kleio uit 1999
door Marc Van den Eynde, Het examen begrijpend lezen: een struikelblok voor leerling en leraar?, vatte goed het
dubbele pijnpunt: zowel de evaluator als de geëvalueerde worstelen met de evaluatie van onze hoogste
doelstelling. Mijn stelling is dat de exclusieve of te grote focus op vertaling tijdens de evaluatie van niet-
behandelde teksten, maar ook tijdens het hele schooljaar, daarvoor verantwoordelijk is.

3.1 Evaluatie van niet-behandelde teksten

Eerst wil ik even stilstaan bij de evaluatie van niet-behandelde teksten. Zelf spreek ik gewoonlijk van toets
leesvaardigheid : die term laat immers in het midden of men tekstbegrip wil meten door middel van be-
gripsvragen, grammaticale vragen, vertaalvragen of een mix van de voorgaande vragen.

De richtlijnen voor decente evaluatie zijn duidelijk: evaluatie dient niet enkel om na te gaan of een leerling
bepaalde doelstellingen heeft bereikt (productevaluatie), maar ook om hem op de weg daarnaar te helpen,
om  een  tussenstand  op  te  maken  (procesevaluatie).  Een  toets  is  dus  niet  eenmalig,  staat  niet  op  zich.  Hij
moet ook in het verlengde van de praktijk in de loop van het jaar liggen (criterium van herkenbaarheid), hij
moet betrouwbaar zijn (evaluatie op een ander ogenblik of door een andere collega moeten hetzelfde resul-
taat geven) en hij moet valide zijn (hij moet de eigenlijke doelstelling, in casu tekstbegrip, meten).
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Graag wil ik op twee punten verder ingaan: het criterium herkenbaarheid en de vraag of vertaling het beste
middel is om tekstbegrip te controleren (criterium van betrouwbaarheid en validiteit).

Opdat een leerling zich op het ogenblik van een toets leesvaardigheid voor een herkenbare opdracht ge-
plaatst zou zien, is het duidelijk dat hij ook voordien al gelezen moet hebben en feedback moet hebben ge-
kregen in de groei van zijn beheersing van de gehanteerde leesmethode. Hoe realistisch is dit echter? Vaak
toch is het de leerkracht die bij het lezen in de klas het voortouw neemt en de leerlingen veilig en bekwaam
doorheen het oerwoud van een zin en tekst loodst. Zeker: de   of beter een   leerling mag af en toe ant-
woorden op een keurig afgelijnde vraag, vaak naar de betekenis van een woord uit het basisvocabularium.
Maar ook andere vragen worden steeds afgevuurd vanuit een begrijpen van de tekst en vormen zo eigenlijk
een directe snelweg naar het juiste antwoord. De meer technisch onderlegde collega kan dit proces eventueel
ondersteunen met een door PowerPoint gevisualiseerde structurering van de zin i.p.v. een traditioneel bord-
schema, maar het initiatief blijft bij de leraar liggen (bij de PowerPoint-presentatie zelfs nog sterker: je kan
immers niet afwijken van het vooraf uitgestippelde pad!).

De meeste  leerlingen kunnen rustig  achteruitleunen en afwachten tot  de behandeling van de zin of  passus
mooi traditioneel afgerond wordt met een vertaling, waarvoor dan eventueel een ongelukkige medeleerling
bij gebrek aan strevers  moet opdraaien. Zo ondersteunen we ook ongewild, maar wel de facto, het bewan-
delen van de omgekeerde weg door de leerlingen: vanuit een vertaling tot tekstbegrip komen i.p.v. vanuit
tekstbegrip tot een vertaling komen. Als we dan nog een vertaling met een maximale overeenkomst tussen
de functies van de zinsdelen in het Latijn of Grieks en het Nederlands vooropstellen of dulden, werken we
dit extra in de hand. Wellicht hebben we allemaal al wel meermaals de ervaring gehad van een leerling die
een syntactische verklaring aanvecht vanuit de vertaling.

Als we de leerlingen dan plots en soms zelfs eenmalig in een context plaatsen waarin zij hun bekwaamheid
om zelfstandig tot tekstbegrip te komen moeten aantonen, vragen we dus een bijzonder moeilijk of zelfs
onmogelijk iets. Het is immers niet omdat zij zovele keren voorbeelden van goede praktijk hebben mogen
aanschouwen, dat zij er ook zelf toe in staat zijn. Voor praktische vaardigheden als zwemmen of fietsen ne-
men we dat zo aan, maar voor een meer abstracte vaardigheid als leesvaardigheid ligt dat moeilijker. Willen
we tegemoetkomen aan het criterium herkenbaarheid is het dus nodig dat we onze lespraktijk zo organise-
ren dat leerlingen gedwongen worden actief deel te nemen aan de lectuur. Daarvoor zullen we creativiteit en
goede ideeën van collega s ongetwijfeld kunnen gebruiken. Ik denk hier bijvoorbeeld aan bepaalde vormen
van persoonlijk werk of lezen in groepjes of ook aan klassikale lectuur waarbij het gemeenschappelijke ken-
merk in elk geval moet zijn dat leerlingen gedwongen worden hun eigen verantwoordelijkheid op te nemen.
Leerlingen moeten leren zelf hun leerpunten te ontdekken en te verwoorden. Zij moeten weten welke stap-
pen zij zetten in het leesproces en waarom juist die. Misschien moeten we extra focussen op die stappen en
die tot voorwerp maken van onze vragen bij toetsen leesvaardigheid. Voor mij verdient een leerling die zui-
ver zijn probleem kan omschrijven tijdens het complexe leesproces meer waardering dan een leerling die een
halfslachtige vertaling aflevert die zonder de Latijnse of Griekse tekst niet te begrijpen is. Of om Socrates te
parafraseren: wie weet wat hij niet weet, die weet al veel.

Het tweede punt waar ik in verband met de evaluatie van leesvaardigheid kort op wil inzoomen, is de vraag
of het vragen van een vertaling daartoe het beste middel is. Ik denk het niet. Enkele jaren geleden hebben we
tijdens een studiedag in Antwerpen een experiment gedaan met ongeveer honderd leerkrachten. Ieder had
voorafgaand de opdracht gekregen om bij een korte Latijnse tekst criteria voor het verbeteren van een verta-
ling vast te stellen. Op de studiedag zelf kreeg ieder drie vertalingen van leerlingen met de vraag die te ver-
beteren.  De verschillen waren enorm:  van 2,5  tot  7,5  op 10 voor  dezelfde vertaling!  Bij  de  aansluitende ge-
dachtewisseling bleek hoe verschillend de criteria van beoordeling wel niet waren. Ook oneigenlijke doelen
zoals de evaluatie van kennis van woordenschat speelden een rol. Het was verder ook duidelijk dat bepaal-
de criteria wellicht niet enkel persoonsgebonden, maar zelfs ook momentgebonden waren. Het is dan ook
duidelijk dat zuivere vertaalvragen moeilijk de toets van betrouwbaarheid en validiteit doorstaan.

Beter mikt men op eenduidige begripsvragen waarover geen discussie mogelijk is. Ook bepaalde grammati-
cale vragen kunnen peilen naar tekstbegrip, bijvoorbeeld de vraag waarom een auteur een conjunctief
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plusquamperfectum i.p.v. een conjunctief imperfectum gebruikt heeft (voortijdigheid tegenover gelijktijdig-
heid). Stelt men vertaalvragen, dan is het aangeraden met duidelijke categorieën te werken. Ik denk hier aan
de soorten  vertalingen zoals die in de leerplannen van het vrij katholiek onderwijs onderscheiden worden:
werkvertaling, vlotte vertaling en literaire vertaling, al is deze laatste categorie niet aan zet bij proeven lees-
vaardigheid. De combinatie van vertaalopgaven met andere vragen, bijvoorbeeld het geven van een zins-
structuur, is ook vaak verhelderend: de discrepantie tussen beide is vaak onthutsend en toont dat leerlingen
zich, al onze inspanningen om een leesmethode aan te leren ten spijt, bij het vertalen vaak laten leiden door
een eigen logica .

In hun zoektocht om het dubbele struikelblok te vermijden opteren collega s weleens voor een cursorische
lectuur . Leerlingen bereiden thuis zelfstandig een fragment of fragmenten voor en worden daarover dan op
het proefwerk ondervraagd. Het lijkt mij naïef te denken dat men bij deze werkwijze naast gepaste ook niet
ongepaste hulpmiddelen gaat inzetten, waardoor het onmogelijk wordt de leesvaardigheid van een leerling
te beoordelen. Misschien wel zijn zoekvaardigheid op het internet, zijn sociale contacten of de financiële
draagkracht  van de ouders  die  een bijwerkleraar  op de opdracht  zetten.  Ik  ben dan ook geen voorstander
van deze optie.

3.2 De plaats van vertaling

Over het tweede thema, de plaats van vertaling, kan ik korter zijn. Ik heb immers zo-even al gesteld dat er
gezocht moet worden naar manieren om de leerlingen actief bij het leesproces te betrekken. Het achterwege
laten van een vertaling als  systematische afronding van de lectuur van een zin of  passage kan daarbij  een
middel zijn. Zeker: ook wij geven de tekst met eigen woorden, in het Nederlands, in onze gedachten weer,
maar een uitgesproken en natuurlijk nog veel meer een neergeschreven vertaling krijgt meteen een soort sta-
tus, een aureool van sacrosanctitas. Daarnaast loert het gevaar van de omgekeerde weg waarover ik sprak.
Het is vaak ontluisterend de hulpeloosheid van een leerling te zien als je weigert zijn probleem op te lossen
via een vertaling.

Moeten we dan elke vertaling bannen? Natuurlijk niet, maar laten we ons werk zo organiseren dat het de in-
dividuele leerling is die vertaalt: zo bereiken we dat er minstens eenmaal van het Latijn of Grieks naar het
Nederlands toe wordt gewerkt. Modelvertalingen passen volgens mij niet in dit plaatje. Klassikale verbete-
ringen van vertalingen ook niet: al te vaak zal en leerling zijn goede vertaling inruilen voor een andere die
niet beter is. Zoals al gezegd: we moeten misschien ook een leerling die zijn vertaalprobleem zuiver kan om-
schrijven met een hogere quotering bedenken dan zijn medeleerling die een halfslachtige vertaling aflevert.
Op het vlak van het gebruik van vertalingen houden de SET zich op de vlakte. Wel is er één SET (SET 33 in
de tweede en SET 27 in de derde graad) die vraagt om aan de hand van een vertaling het verschil aan te to-
nen  tussen  het  taalsysteem  van  Latijn/Grieks  aan  de  ene  kant  en  moderne  talen  aan  de  andere  kant,  maar
nergens staat met zoveel woorden dat leerlingen hun tekstbegrip moeten tonen door te vertalen. Dat ligt wel
anders in de leerplannen van het vrij onderwijs, waar vertalen wel een expliciete doelstelling is. Maar heel
nadrukkelijk worden daar ook andere mogelijkheden opgesomd om dat tekstbegrip te tonen (parafraseren,
synthetiseren, hoofdgedachte formuleren, expressieve lectuur).

Een ander evident gebruik van vertalingen is natuurlijk dat ze toelaten om fragmenten in een ruimer geheel
te plaatsen. Ik heb er zeker geen bezwaar tegen dat men leerlingen grotere gehelen of zelfs hele werken laat
lezen in vertaling.

Wat dan met de vertaalwedstrijden? Vormen zij dan soms geen prijzenswaardige initiatieven die het onder-
richt in klassieke talen ondersteunen? Natuurlijk wel, maar zeker de klassikale wedstrijden hebben doelen
voor ogen die verder reiken dan onze klaspraktijk. Zeker bij het maken van een literaire vertaling ligt de uit-
daging ook op het vlak van het Nederlands. Ik denk dat het een goede zaak is van zo een vertaling een vak-
overschrijdend project te maken. Voor de individuele wedstrijden denk ik dat het objectiever (en tijdbespa-
rend!) zou zijn eerst een selectie door te voeren op basis van enkele eenduidige begripsvragen om dan pas in
tweede instantie de eigenlijke vertaling te beoordelen.
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4 Slotbeschouwing

Misschien heb ik iemand op het hart getrapt door voorbeelden te geven waarin men zijn eigen praktijk her-
kent. Het is allerminst mijn bedoeling geweest om een hedendaagse versie van de schandpaal op te richten.
Graag breng ik mijn relativerende inleidende opmerkingen in herinnering. Verder wil ik iedereen uitnodi-
gen om in mijn klassen te komen kijken hoe ook ik zondig tegen sommige van de principes die ik met zo
veel stelligheid heb verkondigd. Want het eigene van mijn situatie als leraar-begeleider is dat ik de toets van
de theorie door de praktijk (the proof of the pudding is in the eating) mag ervaren als onlosmakelijke pendant
van de toets van de praktijk door de theorie. Op de beste momenten een zegen, in de meeste een naar beide
zijden relativerende ervaring, in sommige een aanzet tot schizofrenie.

Nunc est disputandum. Wat met ...?

Op 23 en 30 januari 2008 organiseerde de V.L.O.T. in Kessel-Lo en Gent de nascholing Nunc est disputandum.
Wat met cultuur en nachleben, grammatica, evaluatie van niet-behandelde teksten, en vertalen en gebruik van vertalin-
gen? Door het concept van de studiedag  een peripatetische gedachtewisseling  was het niet mogelijk on-
middellijk feedback te geven aan de deelnemers, maar we beloofden wel een schriftelijke neerslag van deze
nascholing in ons tijdschrift  een belofte die we hierbij nakomen.

De onderstaande verslagen zijn een zakelijke, zo letterlijk mogelijke weergave van wat er in de verschillende
discussiegroepen gezegd en opgeschreven is. Daardoor zullen sommige standpunten elkaar tegenspreken,
maar de veelheid van opvattingen en suggesties is misschien net een grote rijkdom voor de klaspraktijk van
de leerkrachten.

U hoeft het absoluut niet eens te zijn met alles wat hier staat. Meer zelfs: als u een bepaalde stelling wilt te-
genspreken,  als  u  vindt  dat  sommige standpunten onvoldoende aan bod gekomen zijn,  als  u  iets  wilt  aan-
vullen ... nodigen wij u van harte uit om uw ervaringen of suggesties met alle lezers van Prora te delen. Reac-
ties zijn welkom in onze nieuwe tijdschriftrubriek Postbus (e-mail naar postbus@vlot-vzw.be), die volledig
ter beschikking staat van de leerkrachten. Wij kijken er alvast naar uit!

1 Cultuur en nachleben

 (verslag door Dirk Panhuis)

Stellingen

 Lessen cultuur zijn te weinig belangrijk om er kostbare tijd aan te besteden.
 Er hoeft geen verband te zijn tussen tekst en cultuurlessen.

1.1 Verband tussen cultuur en teksten

De algemene mening is dat er best wel een verband is tussen de teksten die men leest en de antieke cultuur
die men aanbiedt, of omgekeerd dat cultuur aan een tekst wordt gekoppeld. Dit geldt zeker voor de jaren
waarin men authentieke teksten leest. De teksten zelf (tweede en derde graad) bieden voldoende aanleiding
om de culturele achtergrond, nachleben incluis, erbij te betrekken. Loskoppelen is bijgevolg niet de te volgen
weg. Sommigen gaan zelfs verder en vinden dat grammaticale inhouden (vormleer, zinsstructuur), dus ook
in de eerste graad, aangeboden moeten worden in zinvolle teksten die ook mogelijkheden bieden op het vlak
van cultuur.

mailto:postbus@vlot-vzw.be)
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Elke zin is cultuurgebonden. Een zin kan niet alleen omwille van de spraakkunst worden gegeven. (Als dat
wel gebeurt, is het voor de leerlingen geen interessante en dus een saaie zin.) Bv. een zin als Ik ga naar de
markt  is cultureel gezien verschillend van Ik ga naar het forum . Wie een variatie op een dergelijke zin in
het Latijn leest, geeft automatisch een les antieke cultuur.

Cultuur is ook actualiseren. De leerkracht moet parallellen trekken tussen gebeurtenissen en toestanden uit
de oudheid en hedendaagse.

Men is  het  er  wel  over  eens dat  in  het  onderwijs  van Latijn/Grieks  de taal  centraal  staat,  maar  die  centrale
plaats van de taal staat het culturele aspect niet in de weg.

Hoewel velen stellen dat het niet nodig is om aparte culturele items die los staan van de teksten aan te bie-
den, wijzen sommigen erop dat essentiële dingen over Rome te weinig aan bod komen in de leerboeken. In
het vierde jaar is het bv. aanbevolen om als kapstok  Romeinse geschiedenis aan te brengen als achtergrond
bij de lectuur van authentieke teksten.

Men wijst er ook op dat de cultuur soms noodzakelijk is om de teksten te verstaan. Ook om een genuanceer-
de vertaling te kunnen maken hebben de leerlingen een minimale kennis van de tijdscontext en de auteur
nodig. Het is dus aangewezen een rudimentaire zin voor historische kritiek te ontwikkelen.

Men constateert met teleurstelling dat in de jaren waarin geen authentieke teksten worden gelezen, het niet
altijd mogelijk is de antieke cultuur te geven naar aanleiding van de gelezen teksten. In de eerste graad ko-
men de Latijnse teksten vaak niet overeen met de thema s antieke cultuur, die dus als losse thema s worden
behandeld (hetzij in het leerboek, hetzij door de leerkracht zelf). Er is geen integratie tussen de Latijnse
teksten en de culturele thema s. Enkelen merkten op dat een dergelijk probleem nauwelijks bestaat in de
leerboeken van het GO.

1.2 Cultuur is belangrijk in de ogen van leerlingen

Leerlingen ervaren cultuur en nachleben vaak als de meerwaarde die hen door het vak Latijn wordt geboden
(bv. filosofie in het zesde jaar). Het zijn juist de culturele thema s die de leerlingen het langst bijblijven.

Leerlingen, ook in de eerste graad, zijn geïnteresseerd in cultuur. Leerlingen maken kennis met de Griekse
godenwereld bij de initiatie Grieks in het eerste jaar. In het tweede jaar kunnen dan de Romeinse goden aan
bod komen. Leerlingen hebben belangstelling voor dit onderwerp.

Leerlingen zijn zo geboeid door de verschillende verhalen en thema s dat leerkrachten het toch zinvol vin-
den ook losse cultuurlessen aan te bieden. Deze lessen, waarnaar leerlingen herhaaldelijk vragen, kunnen de
taaie inspanning die gevraagd wordt bij andere onderwerpen meer verteerbaar maken.

1.3 Cultuur is motiverend

Voldoende cultuur in de eerste graad motiveert de leerlingen sterk, ook om een keuze naar de tweede graad
te maken. Strategisch  gelegde lessen cultuur (bv. in april-mei) kunnen de verdere studiekeuze beïnvloeden
om voort te doen met Latijn in de derde graad. Bv. aandacht voor taalcultuur (etymologie) is ook heel leuk
en verrijkend. Zo kan men inspelen op wat er in de media aan Nederlandse woorden van Griekse oorsprong
verschijnt. Culturele vorming kan de leerlingen ook aanzetten om een boek te lezen.

1.4 Concrete tips

In de loop van de verschillende gesprekken kwamen enkele concrete tips ter sprake.

Het aspect cultuur kan via ICT-opdrachten tijdens de les of thuis aan bod komen en/of verder worden uit-
gewerkt.
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Cultuurdagen (in de tweede of derde graad) met zelfstandig werk van de leerlingen genieten veel belang-
stelling. Ook in de eerste graad zijn die aantrekkelijk.

In de tweede graad:

 Bij  de  lectuur van Caesar  is  de voorstelling van Bernard Van Daele  zeker  een aanrader.  Deze jongeman
komt het Romeinse leger voorstellen op school en kruipt in de huid van een legioensoldaat. Meer info op
www.quintus.be.

 Bij de lectuur van Plinius, meer bepaald de brief over de uitbarsting van de Vesuvius, kan men ook enke-
le graffiti vertalen.

In de derde graad:

 Bij de lectuur van Tacitus kan men een album uit de stripreeks Murena (Dargaud) laten lezen. De leerlin-
gen kunnen nadien, naar aanleiding van hun lectuur, een brief schrijven naar een van de personages:
Nero, Agrippina ...

 Men kan één of meer afleveringen van I, Claudius bekijken en vragen om daarover een recensie te schrij-
ven en ze te vergelijken met andere recensies uit de pers.

 De reeks Rome (deel 1 en 2) is weliswaar realistisch, maar ook wreed en hard. Op het einde van de dvd
van de eerste reeks staan echter een reeks thema s meer uitgediept: o.a. vrouwen in de Romeinse maat-
schappij, slaven ... Deze thema s nemen ongeveer 20 minuten in beslag en zouden zeer bruikbaar zijn.

 Filosofische teksten zijn dankbaar om in te gaan op grote levensvragen rond dood, vriendschap en liefde.
Ook de lectuur van Catullus of Vergilius Aeneis (zang 4)  kunnen ons de mogelijkheid bieden enige le-
venswijsheid  mee te geven aan de leerlingen.

 Zoekopdrachten  op  het  internet  kunnen  zinvol  zijn,  maar  er  moeten  wel  zeer  gerichte  vragen  gesteld
worden.  Voor Augustus kan men op zoek gaan naar  belangrijke  data  uit  zijn  leven,  functies  die  hij  be-
kleed heeft, bouwwerken en andere verwezenlijkingen. Daar opzoeken zeer tijdrovend is, wordt dit dik-
wijls als huiswerk meegegeven.

Tot slot nog twee algemene tips:

 In Wervik organiseert men elk jaar rond oktober een Romeins weekend waarop een optreden van een
Romeins leger te zien is. Meer info op www.viroviacum.be.

 In Lille is er een grote boekhandel, Furet du Nord . De zesde verdieping is volledig gewijd aan de klas-
sieke oudheid. Meer info op www.furet.com.

2 Grammatica

 (verslag door Kathleen Schepens)

Stellingen

 De leerlingen hebben synthesekaarten grammatica die ze altijd mogen gebruiken, ook tijdens toetsen.
 Inzicht geven in een taalsysteem is de sterkte van oude talen.
 Actieve grammaticaoefeningen zijn noodzakelijk voor een goed tekstbegrip.
 Leerlingen van de derde graad grammatica laten leren is zinloos.

2.1 Synthesekaarten en rijtjes

Het kan gaan om syntheses van bv. ut en cum bij toetsen leesvaardigheid. Ook kan men vooraf als taak der-
gelijke spiekbriefjes  laten maken. In het eerste jaar kan men tot Nieuwjaar leerlingen rijtjes laten opschrij-
ven vooraleer ze oefeningen mogen maken. Die rijtjes worden steeds vooraf gecorrigeerd.

http://www.quintus.be.
http://www.viroviacum.be.
http://www.furet.com.
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Een probleem dat zich daarbij stelt is: hoe ver ga je daarin? Betreft het ook morfologie en vocabularium of al-
leen syntaxis? Laat je dat altijd toe? Voor vakken als Duits is dat voorzien in het leerplan en bij wiskunde laat
men het toe wat formules betreft.

Over het algemeen is men de gedachte niet genegen en is de praktijk niet ingeburgerd, zelfs niet bij niet-
behandelde teksten. Enkele bedenkingen:

 het verhindert het vormen van de nodige automatismen;
 ook al ziet iedereen zich geconfronteerd met heterogene groepen, toch mag de lat niet lager ten behoeve

van leerlingen die tekortschieten;
 autorijden wordt ook onmogelijk als je voortdurend de handleiding moet consulteren.

Er is consensus over de dienende rol van het Latijn wat taalsystematiek betreft en de noodzaak om dit meer
kenbaar te maken aan de buitenwereld. Dat is het omgekeerde van het verlagen van de eis tot parate kennis.

De  V.L.O.T.  zou  best  een  studiedag  organiseren  over  de  nieuwste  wetenschappelijke  inzichten  binnen  de
taalkunde.

2.2 Afkeer

Een andere discussie ging over de afkeer die leerlingen van grammatica hebben en over hoe die om te bui-
gen. Enkele suggesties:

 de overdosis grammatica in de eerste graad wegwerken en de leerstof meer spreiden naar de tweede
graad;

 de nadruk meer op grammatica in functie van tekstbegrip.

2.3 De sterkte van oude talen

Het is inderdaad zo dat de vergelijking wordt gemaakt met de grammatica van moderne talen.

Iemand vond de authentieke voorbeelden in leerboeken van grammatica zo moeilijk (lang en ingewikkeld)
dat ze meer problemen dan oplossingen geven.

Bezig zijn met klassieke talen leidt niet noodzakelijk of automatisch tot een betere beheersing van de moe-
dertaal.

2.4 Plaats van de grammatica

Die plaats wordt nog altijd als zeer belangrijk ervaren om de volgende redenen:

 Er is een verminderde kennis in vergelijking met vroeger. Dat wordt ook daadwerkelijk vastgesteld bij
bv. kandidaat-vertalers, dus in vervolgstudies en het beroepsleven.

 Men komt soms tot de vaststelling dat leerlingen niet kennen/kunnen wat ze geleerd zouden moeten heb-
ben in vorige studiejaren. Het spreekt voor zich dat men in dat geval de achterstand dient weg te werken.

 Vertalingen worden van het internet gehaald en komen dus niet meer tot stand na grammaticale analyse
en synthese (iemand noteerde hier de opmerking dat het confronteren van een klas met de fouten in der-
gelijke internetvertalingen een boeiende oefening kan zijn).

 Grammatica draagt bij tot een beter tekstbegrip. Ze moet wel in functie staan van dat tekstbegrip en mag
dus geen doel op zich zijn.

 Vertalen zonder grammaticale bagage veroordeelt leerlingen tot gokken. Grammatica moet dus voortdu-
rend herhaald worden en moet dus ook steeds op toetsen aan bod komen.

Men formuleerde ook een aantal tips voor een efficiënt grammaticaonderwijs, bv. door parallel te werken
met collega s Nederlands (in de eerste graad, maar ook in de tweede: bv. op hetzelfde moment de bijzin be-
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handelen). Ook vond iemand dat het een vereiste is dat het begrippenapparaat duidelijk is en dat er daar een
probleem was bij de overgang van het lager naar het secundair onderwijs.

Ook hier werd de suggestie gedaan voor de V.L.O.T. om een studiedag te organiseren over de nieuwste taal-
theoretische inzichten en het hanteren van een juiste terminologie.

2.5 Driloefeningen

Wat vaak voorkwam, was het aspect driloefeningen  (al was iemand zich bewust van het feit dat dit voor
sommigen oubollig klinkt). Die vond men noodzakelijk om een aantal redenen:

 Het herkennen van wijzen en tijden moet een automatisme zijn. Exact observeren is noodzakelijk en daar
moeten we naar streven.

 Stereotiepe weergaven van de naamvallen moeten ook gedrild worden. Dit kan bv. via het computerpro-
gramma Overhoor  (meer info: www.efkasoft.com/overhoor/overhoor.html).

 Directe vertaalreflexen moeten gekoppeld worden aan kenletters (bv. de kenletters -nd- altijd met te  ver-
talen). Deze en andere reflexen moeten gedrild worden.

Iemand noteerde zijn aanpak bij de lectuur: eerst persoonsvormen en onderwerpen zoeken, bijna elk woord
determineren, deelzin per deelzin vertalen. Aanvankelijk is dat tijdrovend, maar het gaat steeds sneller.

3 Evaluatie van niet-behandelde tekst

 (verslag door Lincy Van Twembeke)

Stellingen

 Het is beter geen niet-behandelde teksten te geven: dat is toch te moeilijk.
 Leerlingen moeten niet-behandelde teksten in grote lijnen begrijpen, niet in detail.
 In plaats van niet-behandelde teksten wordt beter zelfstandige huislectuur opgegeven.
 Een leesmethode kan niet geëvalueerd worden.

3.1 Niet-behandelde teksten: te moeilijk?

Niemand is van mening dat niet-behandelde teksten te moeilijk zijn of geen nut hebben. Vrij veel leerkrach-
ten menen echter dat er niet alleen vertaling gevraagd moet worden. Door inhoudelijke en grammaticale
vragen te stellen krijgt de leerkracht eveneens een beeld van de mate waarin de leerling de tekst begrepen
heeft. Een enkeling vraagt zich af of de leerlingen hierdoor niet te veel gestuurd worden. Iemand anders
merkt op dat kunnen vertalen niet noodzakelijk betekent dat men ook goed is in het beantwoorden van be-
grips- en/of inhoudsvragen.

Leerlingen hebben nood aan lees- en vertaaltechnieken en een universele strategie/lectuurmethode om pro-
bleemoplossend te leren lezen. De grootste knelpunten bij zelfstandige lectuur zijn het herkennen en verta-
len van de losse ablatief, het participium coniunctum, de infinitiefzin, het gerundium en het gerundivum.

Veel leerkrachten vinden het belangrijk hun leerlingen goed voor te bereiden op (het examen) niet-
behandelde tekst. Wat men verstaat onder een degelijke voorbereiding blijkt nogal te verschillen. Volgens
sommigen moet men het examen niet-behandelde tekst minstens één keer klassikaal voorbereiden. Een klas-
sikale bespreking brengt dan de moeilijkheden in kaart. Anderen laten hun leerlingen vaker oefenen: mini-
mum één keer per maand, afwisselend individueel of in groep.

Wat het gebruik van hulpmiddelen (woordenboek, grammatica ...) bij de zelfstandige lectuur betreft, duiken
enkele problemen op. De ervaring leert dat leerlingen in woordenboeken vaak hun weg niet vinden. Een
woordenboek is natuurlijk alleen maar nuttig als leerlingen ermee kunnen werken. Daarom is het van belang

http://www.efkasoft.com/overhoor/overhoor.html).
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dat leerlingen (in de tweede graad?) onder begeleiding van de leerkracht leren hoe ze een woordenboek
kunnen  gebruiken.  Sommige  leerkrachten  staan  het  gebruik  van  een  woordenboek  alleen  toe  in  de  derde
graad. In de tweede graad mogen hun leerlingen dan wel een uitgebreide woordenlijst gebruiken. Het ge-
bruik van hulpmiddelen houdt ook een andere risico in: leerlingen gaan soms de meest evidente woorden,
naamvallen ... opzoeken om zeker te zijn . Daardoor verliezen ze kostbare tijd en zien ze door het bos de
bomen niet meer. Om die reden staan sommige leerkrachten het gebruik van hulpmiddelen slechts gedu-
rende een beperkte tijd (bv. het laatste halfuur) toe. Andere leerkrachten laten het gebruik van hulpmiddelen
niet toe, maar hun leerlingen mogen wel een bepaald aantal (bv. drie) woorden/vormen kopen  of vragen.

3.2 Evaluatie

Evaluatie blijft voor de meeste leerkrachten een heikel punt. Meerdere leerkrachten pleiten ervoor om be-
handelde en niet-behandelde teksten op dezelfde manier te toetsen: een afwisseling van inhoudsvragen,
grammatica en vertaling. De verhouding tussen deze onderdelen hangt sterk af van leerkracht tot leerkracht.
Een andere, vrij grote groep leerkrachten vraagt alleen een vertaling pur sang.

Voor het beoordelen van een vertaling hanteert men verschillende systemen:

 tekst verdelen in segmenten waaraan men een cijfer toekent en dan per segment afwegen hoeveel de ver-
taling waard is;

 idem, maar daarnaast een globaal cijfer aan de vertaling geven;
 idem, maar daarbovenop een globaal cijfer voor de stijl.

Over het gewicht van de niet-behandelde tekst binnen de totale evaluatie (dagelijks werk en examen) bestaat
geen eensgezindheid: de cijfers gaan van 20 tot 60 %.

Andere bedenkingen:

 Wat doet men met een vertaling die grammaticaal juist is, maar inhoudelijk  weinig voorstelt?
 Iemand merkt op dat er aan de evaluatie van niet-behandelde teksten weinig of geen aandacht geschon-

ken wordt in de lerarenopleiding.
 Hoeveel hulp moet men de leerlingen bieden bij een niet-behandelde tekst?

Enkele leerkrachten wijzen op het belang van procesevaluatie. Ze laten hun leerlingen af en toe een vertaal-
oefening maken in twee fasen. In een eerste fase tasten de leerlingen tolkend  de tekst af. Vervolgens verbe-
tert en quoteert de leerkracht het resultaat. In een tweede fase maken de leerlingen, na een foutenanalyse,
een vlotte  vertaling. Op het examen wordt een gelijkaardig systeem toegepast. Er is een verplicht klad, d.i.
een  uitvergroting  van  de  tekst,  waarop  de  leerlingen  woord  onder  woord  analyserend  kunnen  tolken  en
woordgroepen afbakenen. Pas daarna volgt de vlotte vertaling.

Foutenanalyse bij niet-behandelde teksten is belangrijk. Een leerkracht laat zijn leerlingen na elke niet-
behandelde tekst een foutenanalyse maken (voor punten). De leerlingen leggen in eigen bewoordingen zo
concreet mogelijk uit wat ze fout hadden, waarom ze die fout maakten (bv. verward met ...) en hoe het dan
wel  moet.  Bv. misit: ik vertaalde door hij stuurt , maar misit is  indicatief  perfectum  van mittere, dus hij
stuurde .

3.3 Zelfstandige huislectuur

Nagenoeg alle leerkrachten vinden dit geen goed idee: leerlingen halen vertalingen van het internet, sturen
vertalingen naar elkaar door enz., waardoor de meting onbetrouwbaar wordt. In de plaats van zelfstandige
huislectuur stellen de meeste leerkrachten zelfstandige klaslectuur voor: de leerlingen oefenen in de klas, in-
dividueel of in groepjes, maar steeds onder begeleiding van de leerkracht. Op die manier is de leerkracht er
zeker van dat alle leerlingen de opdracht ook effectief uitvoeren. Leerlingen kunnen vragen stellen en de
leerkracht krijgt een beter zicht op de knelpunten.

Tot slot: iemand lanceert het idee om een onlinedatabank met niet-behandelde teksten op te bouwen.
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4 Vertalen en gebruik van vertalingen

 (verslag door Chris Van Woensel)

Stellingen

 Het enige doel van de lessen oude talen is het kunnen vertalen van een authentieke tekst.
 Tekst in vertaling lezen levert niets op voor de kennis en de vaardigheden van leerlingen.

4.1 Inleiding

Op de eerste  stelling kwam een genuanceerd antwoord.  Kunnen vertalen is  een belangrijk  doel,  maar  niet
het enige. Vertaling moet gepaard gaan met begrip, interpretatie en situering. Het is blijkbaar de kunst daar
een evenwicht tussen te vinden. Een andere deelnemer legde het accent toch iets anders. Hij/zij vond verta-
len niet zozeer het enige doel, wel het ultieme: Niet zozeer vertalen dan wel begrijpen, niet zozeer het berei-
ken van het doel zelf dan wel de weg ernaartoe.  Uit het geheel van de opmerkingen van de deelnemers
blijkt dat Latijn/Grieks leren een groot domein beslaat en dat leerkrachten afhankelijk van hun visie op dat
domein hun eigen accenten leggen.

De tweede stelling werd minder genuanceerd benaderd. Men was het er duidelijk niet mee eens en er wer-
den veel voorbeelden gegeven van het nut van vertalen/vertalingen én het gebruik van vertalingen.

Nederlandse teksten (vertalingen) komen in de lessen oude talen in verschillende contexten voor. Om de
opmerkingen van de deelnemers aan de studiedagen te ordenen, gebruiken we de volgende indeling in het
verslag:

 vertalingen van in de klas gelezen teksten;
 vertalingen van teksten die niet (volledig) in de originele taal gelezen worden;
 vertalingen van behandelde teksten op toetsen en examens;
 vertalingen van niet-behandelde teksen.

4.2 Vertalingen van in de klas gelezen teksten

Ondanks al het voorbereidende werk lukt vertalen soms niet zo erg goed. Het begrijpen en vertalen van een
Latijnse/Griekse tekst is een complex intellectueel proces. Leerlingen moeten bereid zijn daar actief aan te
werken in en buiten de les. Een leerkracht verzuchtte dat het zeer moeilijk was leerlingen in de derde graad
te betrekken bij het denkproces: zij wachten gewoon af tot een leerling of de leerkracht vertaalt. Het belang-
rijkste dat voor leerlingen telt,  zo stelde deze collega, is niet het begrijpen van de tekst, maar Heb ik mijn
punten/diploma? . Dat is iets dat we moeten beseffen: zij  hebben dan toch veel denkproces meegemaakt in
de klas. Het argument om leerlingen thuis vertalingen te laten maken, namelijk het feit dat ze dan tenminste
toch nog eens bezig zijn met de tekst, houdt misschien hiermee verband.

Andere leerkrachten laten de leerlingen geregeld in groep werken om te vertalen. Een beperkte groep kiest
er resoluut voor vertalingen van in de klas gelezen teksten volledig achterwege te laten. De leerlingen moe-
ten zo noteren dat ze voldoende informatie hebben om de tekst te begrijpen zonder er een vertaling van te
maken. Er werd wel bij opgemerkt dat deze keuze gepaard moet gaan met zeer gerichte tekstbegripoefenin-
gen met opgaven zoals het bepalen van woordsoorten, het afbakenen van woordgroepen, de juiste betekenis
in de context geven enz.

Na de lectuur geen vertaling meer maken gaat andere leerkrachten te ver. Ze ondervinden dat sommige leer-
lingen dat houvast nodig hebben. Verder oordelen ze dat het niet maken van een vertaling van een in de klas
gelezen tekst misschien wel werkt voor voor prozateksten, maar niet voor poëzie.

Sommige deelnemers gaven de procedure die ze volgen van het lezen van een tekst naar de vertaling. De
procedures bestaan in vele variaties: er wordt altijd gelezen in de klas, maar niet altijd vertaald. Zo is er een
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leerkracht die het principe van functionele lectuur toepast in de klas, maar de zinnen/tekst niet laat vertalen
tijdens het lesuur zelf. Thuis maken de leerlingen zelf een vertaling. Deze wordt wel de eerste tien minuten
van de volgende les besproken. Leerlingen kunnen hun eigen vertaling toetsen aan vertalingen van andere
leerlingen en de leerkracht. Een bijkomende opmerking was dat in het eerste en tweede jaar secundair on-
derwijs de leerlingen hun vertalingen nog zelf maken en zich weinig of niet tot het internet wenden.

Een andere deelnemer doet het zo voor leerlingen van het tweede tot het zesde jaar:

 leerlingen vertalen elk een deel van de zin, verklaren of situeren het in de zin;
 de volledige zin wordt thuis vertaald als controle van het begrip;
 de vertaling wordt in de volgende les nagelezen; de leerlingen kunnen zichzelf verbeteren en verschil-

lende goede vertalingen vergelijken;
 de leerlingen vertalen ook thuis een aantal regels verder als zelfstandige lectuur.

Een andere leerkracht laat in het vierde jaar Latijn na de klassikale lectuur in de les per twee leerlingen een
vertaling van de tekst maken. In het zesde jaar Latijn wordt één leerling op het einde van de les aangeduid
om een vertaling per e-mail naar de leerkracht te sturen. Deze verbetert en zorgt voor een afdruk voor de he-
le klas.

Alle stappen door de leerlingen laten zetten vraagt veel tijd, was de verzuchting van iemand. Men merkt ook
dat een aantal leerkrachten strategieën bedenken om de lectuur sneller of vlotter te laten verlopen of om zo-
veel mogelijk te lezen. Want daar waren de meesten het over eens: veel Latijn/Grieks lezen is belangrijk.

Voor poëzie kan men bijvoorbeeld teksten zelf afdrukken met signalen erin. Een hyperbaton bijvoorbeeld
wordt aangegeven met een pijltje omhoog en een pijltje omlaag in de eerste fase. In een tweede fase staat al-
leen een pijltje omhoog: de rest moet de leerling zelf zoeken. Er was ook iemand die Latijnse teksten met on-
dertitels  maakt voor de leerlingen: Latijnse tekst (Vergilius) met Nederlandse tekst onder elk vers om flink
te kunnen doorlezen. De link tussen de Latijnse tekst en de vertaling, die gericht geplaatst wordt onder de
Latijnse woordgroepen, wordt gemaakt tijdens het lezen.

Een deelnemer opperde de mogelijkheid dat leerkrachten bij elkaar les zouden volgen. Dat zou heel leer-
zaam en inspirerend zijn. Men vroeg in één adem of de V.L.O.T. dat niet zou kunnen organiseren.

4.3 Vertalingen van teksten die niet (volledig) in de originele taal gelezen worden

Om veel te kunnen lezen worden vertalingen ingeschakeld. Zo is er iemand die Latijnse teksten en Neder-
landse vertalingen als elkaars complement gebruikt. Bijvoorbeeld zeven metamorfosen van Ovidius lezen in
vertaling, maar per metamorfose een tiental regels in het Latijn lezen.

Het  gebruik van een literaire  vertaling kan verrijkend zijn,  alleen nog maar om het  corpus van een auteur
aan te bieden, stelt een deelnemer. Ovidius biedt een waaier van verhalen. Hoe geeft de vertaler bijvoorbeeld
parodie weer? Kan hij Ovidius  rijkdom benaderen (klanken)? De vertaalde verhalen kunnen dienen als bron
voor een creatieve opdracht.

Literaire vertalingen vergelijken wordt als zeer leerzaam ervaren.

Er wordt ook groepswerk georganiseerd rond vertalingen van al dan niet gelezen teksen. Zo werken leerlin-
gen (derde jaar Grieks) in groepjes rond een gegeven vertaling (Nederlands) met bijbehorende vragen in ver-
band met:

 letterlijke  figuurlijke vertaling;
 grammaticale vragen;
 vocabularium;
 ...
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4.4 Vertalingen van behandelde teksten op toetsen en examens

Als je leerlingen na de lectuur een vertaling meegeeft, moet je het tekstbegrip ook op een andere manier toet-
sen. Ook een andere deelnemer merkt op dat vragen over behandelde teksten zo gesteld moeten worden dat
een vertaling uit het hoofd leren niet helpt. Want dat is een duidelijk veel voorkomend probleem: bij toet-
sen/examens leren leerlingen vertalingen vaak uit het hoofd. Dat kan opgevangen worden door begripsvra-
gen te stellen of door Latijnse zinnen licht te wijzigen zodat ze naar het Latijn moeten kijken.

4.5 Vertalingen van niet-behandelde teksen

Een voorafgaande opmerking handelt over het gebruik van een woordenboek. Sommige leerkrachten staan
het gebruik toe bij een niet-behandelde tekst, andere niet. Elke groep heeft zijn argumenten daarvoor. Wan-
neer men geen woordenboek laat gebruiken, test men niet alleen tekstbegrip, maar ook woordenschat. Dat is
net het argument van degenen die een woordenboek verbieden: het is een welgerichte strategie om leerlin-
gen ertoe aan te zetten hun woorden te leren. Wel wordt het leren gebruiken van een woordenboek belang-
rijk geacht. Het moet geoefend worden. Zo laat een leerkracht tijdens de lectuurlessen de woordenboeken op
de banken leggen. Iemand weet iets niet: alle leerlingen beginnen te zoeken.

Een discussiepunt voor de niet-behandelde teksten is het vragen van een vertaling of werken met begrips-
vragen. In dat laatste geval is het noodzakelijk goede vragen te stellen zonder al te veel van de inhoud prijs
te geven. Er wordt ook een voorbeeld gegeven: bij een fragment van Caesar wordt de vraag Welke vier be-
velen geeft hij?  gesteld. Deze vraag geeft een aanwijzing over de tekst, maar de leerlingen moeten het ant-
woord wel zelf zoeken in de tekst.

Een andere leerkracht bouwt de competentie van de leerlingen om een niet-behandelde tekst de baas te ge-
raken op de volgende manier op:

 eerste en tweede jaar: grammaticale vragen over de tekst;
 derde en vierde jaar: begin vertaling (behandelde tekst) + basiskennisvraagjes;
 vijfde en zesde jaar: alleen vertalen + hulp voor minder frequente verschijnselen (bv. let op! conjunctief

plusquamperfectum   de leerlingen moeten zelf weten dat het om een irrealis gaat).
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BOEKENWIJZER

Romeinse sagen en legenden

Bespreking door Joeri Facq

Na Griekse mythen en sagen. Schatkamer van kunst en taal (2005) is er van de hand van Jo Claes bij het Davids-
fonds een nieuw werk verschenen waarin ditmaal de Romeinse mythologie onder de loep wordt genomen:
Romeinse sagen en legenden. Schatkamer van kunst en taal.  Volgens  de  auteur  is  die  immers,  samen  met  de
Griekse mythologie en de Bijbel, een van de drie grote inspiratiebronnen voor de westerse literatuur, mu-
ziek, kunst én taal.

De verhalen worden verteld in chronologische volgorde, vanaf de val van Troje tot de tijd van Pyrrhus van
Epirus (4e eeuw v.C.). Het boek eindigt dan, aldus de auteur, omdat de Romeinse geschiedenis in die perio-
de overgaat van een legendarische naar een historische tijd (met betrouwbare geschiedkundige bronnen). De
sagen en legenden zijn ondergebracht in zeven grote delen: 1 Aeneas, de stamvader; 2 De stichting van Ro-
me; 3 De koningstijd; 4 De oprichting van de republiek; 5 De invasie van de Galliërs; 6 De Samnitische Oor-
logen; 7 De oorlog met Pyrrhus.

Om de legendarische verhalen na te vertellen baseert Jo Claes zich op een uitgebreide collectie van Latijnse
en Griekse (historische en mythologische) literatuur, alsook op talrijke mythologische woordenboeken en
encyclopedieën  (p. 10), die slechts gedeeltelijk met name worden genoemd en helaas niet opgenomen zijn in
een afzonderlijke bibliografie.

Na elk verhaal wordt, in kaders op een roze achtergrond, een heleboel randinformatie gegeven. Daarin wor-
den namen en begrippen uit het verhaal verder verklaard, komen allerlei historische wetenswaardigheden
aan bod, worden de Romeinse goden en hun functies besproken, staan alternatieve versies van het verhaal,
worden andere verhalen over dezelfde personages verteld enz. Belangrijke namen en kernbegrippen staan
daarbij in het vet gedrukt, wat het opzoeken meteen een stuk vergemakkelijkt.

Het boek besteedt ook veel aandacht aan het voortleven van de Romeinse mythologische figuren in het Ne-
derlands. Zo wordt, waar dat mogelijk is, een lijstje gegeven van de Nederlandse woorden of uitdrukkingen
die aan de Romeinse mythologie of de Latijnse taal ontleend zijn. Dat een venerische  ziekte afgeleid is van
de godin Venus ligt nog redelijk voor de hand, maar het adjectief joviaal  breng je misschien niet meteen in
verband met de oppergod Jupiter. Een alfabetisch overzicht van al die termen en zegswijzen met verklaring
staat achteraan in het boek.

Behalve een massa verhalen bevat het boek ook diverse kaartjes en plattegronden, alsook stambomen van
mythologische of historische families. Niet alleen het voortleven in de taal komt aan bod, maar ook de schil-
derkunst die zich liet inspireren door de Romeinse mythologie is rijkelijk vertegenwoordigd door middel
van prachtige kleurenafbeeldingen (alleen jammer dat slechts zelden de creatiedatum van de kunstwerken
wordt vermeld).

Dit boek is veel meer dan een bundel verhalen uit de legendarische Romeinse geschiedenis, maar een echt
mythologisch en zelfs historisch naslagwerk. Het opzoeken van een naam is trouwens zeer gemakkelijk door
het alfabetisch register achteraan (waar bij de namen een korte verklaring staat  het toevoegen van het pa-
ginanummer waar meer uitvoerige informatie te vinden is, was een meerwaarde geweest). Behalve mytho-
logie komen ook uiteenlopende aspecten van de Romeinse geschiedenis en cultuur ter sprake.
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Naar goede gewoonte van het Davidsfonds is ook deze nieuwste publicatie een zeer verzorgde (en kleurrij-
ke) uitgave, die een plezier is om in te lezen en naar te kijken. Het boek zal voor uw (zelfs al uitgebreide)
vakbibliotheek beslist een aanwinst zijn.

Jo Claes
Romeinse sagen en legenden
Schatkamer van kunst en taal
Davidsfonds Uitgeverij, Leuven, 2008
Paperback, 324 blz.
ISBN 978 90 77942 35 2
 29,50

www.davidsfondsuitgeverij.be

De moord op Julius Caesar

Bespreking door Dirk Panhuis

Er  zijn  zo  van  die  boeken  waarover  je  iets  hebt  gehoord  of  gelezen  en  die  je  zelf  ook  wilt  lezen,  maar  het
komt er niet van. Het boek van Parenti is zo n boek. Nu ik het gelezen heb, spijt het me dat ik het niet veel
eerder  gelezen heb.  En dat  het  niet  is  verschenen toen ik  nog lesgaf!  Ik  zou mijn lessen over  de Gracchen,
Sulla, Milo en Clodius, Cicero, Cato de Jongere, Catilina, Caesar en Augustus nog veel beter hebben kunnen
stofferen en scherper op punt stellen. Vandaar alsnog deze verlate boekbespreking.

Het boek gaat namelijk over meer dan de moord op Caesar. De originele Engelse ondertitel is dan ook veel
beter: A people's history of ancient Rome. Parenti toont de fundamentele krachten in de Romeinse geschiedenis
in  de  eerste  eeuw  v.C.,  nl.  de  strijd  van  het  volk  tegen  de  macht  van  de  oligarchen.  De  moord  op  Caesar
wordt  dus in  zijn  sociaal-economisch-politieke context  gezet.  Volgens Parenti  is  het  de fout  van Caesar  ge-
weest  dat  hij  de  staatsmacht  gebruikte  om aan kleine boeren,  schuldenaars  en stedelijke  bezitlozen enkele
beperkte voordelen te gunnen ten koste van de rijken. En ook al reikten deze hervormingen niet ver, de oli-
garchen konden ze hem niet vergeven en dus onderging Caesar eenzelfde lot als andere Romeinse hervor-
mers voor hem.  (p. 9)

Het boek gaat ook niet alleen over Romeinse geschiedenis, het gaat tevens over de manier waarop Romeinse
politici en historici, gevolgd door moderne historici de geschiedenis hebben vertekend. Heel eenvoudig om-
dat zij tot de gegoede (de boni) en dus betere (?) klasse behoorden. De geschiedenis zit vol voorbeelden van
politiek-economische elites die elke aanval op hun geprivilegieerde sociale orde zien als een aanval op de so-
ciale orde en als een stap die onvermijdelijk tot chaos en verdoemenis leidt.  (p. 9).

Parenti stelt dus ook de traditionele geschiedschrijving aan de kaak, omdat die gebaseerd is op bronnen die
ons door de machtigen zijn nagelaten. Toch kan de retoriek van de aristocraten gemakkelijk ontleed worden.
Vroeger en vandaag wordt wie een verbetering van het welzijn van de armen bepleit, een demagogische en
onverantwoordelijke onruststoker genoemd, terwijl een verdediger van de bestaande (wan)orde een ver-
antwoordelijke beleidsmaker is die het welzijn van de staat voor ogen heeft. Wordt een onstuimige hervor-
mer als Tiberius Gracchus door een reactionaire knokploeg vermoord, dan is dat natuurlijk zijn eigen
schuld, want de vijandschap tegen hem is niet zozeer ontstaan door de landwet als wel door de manoeuvres
en het slechte karakter van Gracchus zelf (vgl. p. 71). De moordenaars worden uiteraard nooit gestraft, maar
in bescherming genomen (vgl. Scipio Nasica, p. 72). Het vulgaire taalgebruik van de Romeinse aristocraten
(en latere historici) tegen de armen wordt door Parenti uitvoerig geciteerd. De ongeloofwaardige aanklach-
ten en stemmingmakerij van Cicero tegen Catilina en de vijf  worden vakkundig onderuit gehaald.

http://www.davidsfondsuitgeverij.be
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Maar tussen de regels door kan men ook veel leren uit de overgeleverde teksten van die aristocraten, die in
dit  boek  worden  geciteerd.  Anderzijds  laat  Parenti  ook  vaak  volkstribunen  en populares aan  het  woord  en
legt hij uit welke veranderingen ze voorstelden. Deze beseften zeer goed, en uiteraard beter dan de aristocra-
ten, welke hun toestand was en welke wetten en maatregelen in hun belang waren en welke niet.

Caesar wordt niet opgehemeld door Parenti. Zijn seksuele bokkensprongen en gebruik van vrouwen als on-
derhandelingswaar voor politieke huwelijken, zijn eerder gematigde steun aan de verzuchtingen van het
volk, zijn ambitie en zijn bloedige oorlogen worden niet onder stoelen of banken gestoken. Maar voor derge-
lijke onder aristocraten gangbare praktijken is hij niet vermoord, ook niet omdat hij alleen aan de macht wou
komen. Parenti: In feite hadden de senatoren nooit problemen gehad met een eenmansregering ... zolang die
in hun voordeel was geweest. Hoe dikwijls hadden zij niet gekozen voor een machthebber die korte metten
had gemaakt met de eisen van het volk? In zijn privécorrespondentie geeft Cicero dat overigens toe: Wat
we willen is een leider, een man met moreel gewicht die alles onder controle heeft. .  (p. 195).

De samenzweerders dachten dat ze een geïsoleerde tiran zouden gaan vermoorden. Maar in werkelijkheid
complotteerden zij tegen een leider die kon rekenen op de enthousiaste steun van een belangrijk deel van de
maatschappij. De misdadigers hadden juist aangevoeld dat het volk zich tegen de monarchie verzette. Maar
hieruit concludeerden zij ten onrechte dat het Caesar als de ergste van alle koninklijke tirannen beschouwde.
In tegenstelling tot wat de senatoren verwachtten, had de moord niet het onmiddellijke herstel van de tradi-
tionele republiek tot gevolg en de moordenaars werden evenmin als redders ingehaald. Integendeel, precies
zoals Caesar had voorspeld, ontketende zijn vroegtijdige dood de gesel van de oorlog.  (p. 187). Het doel van
de moordenaars was trouwens helemaal niet het behoud van de (min of meer democratische) res publica op
zichzelf, maar het behoud van de voorrechten van de aristocratische senatorenklasse en dus het afremmen of
uitschakelen van Caesar. Ze waren later dan ook best tevreden met de alleenheerser Augustus die hen, zon-
der politieke macht, liet genieten van hun traditionele voorrechten (vgl. p. 209-210).

Het boek bevat elf hoofdstukken: 1 De gentleman-geschiedenis: imperium, klasse en patriarchaat; 2 Slaven,
proletariërs en meesters; 3 Een republiek voor de uitverkorenen; 4 Demagogen  en doodseskaders; 5 Cice-
ro s  heksenjacht;  6  Het  gezicht  van  Caesar;  7  Eens  hielden  jullie  allemaal  van  hem ;  8  Dé  popularis;  9  De
moord; 10 De vrijheden van de macht; 11 Brood en spelen.

Dit vlot leesbare boek van slechts 270 kleine bladzijden is niet bedoeld om eenmaal te worden gelezen en
dan op de bovenste plank in de kast te worden gezet. Net als een woordenboek en een grammatica behoort
dit boekje binnen handbereik van elke leerkracht klassieke talen te liggen. Bij de voorbereiding van elke tekst
of les over een gerespecteerde aristocraat of een verguisde oproerkraaier kijk je weer in de index naar de be-
treffende persoon. Je leest die paar bladzijden opnieuw, zoekt nu de in de eindnoten geciteerde passages van
Cicero (Catilina, Brieven), Caesar (Bellum civile), Sallustius, Juvenalis, Suetonius enz. ook effectief op in het La-
tijn  wat je bij de eerste lectuur niet hebt gedaan omdat de lectuur van het boek zo boeiend was  en geeft
die eventueel als paralleltekst, mét de nodige historische kritiek, bij de (verplichte) hoofdauteur. Ook histori-
ci als Valerius Maximus en Velleius Paterculus, evenals Griekse auteurs als Plutarchus, Appianus en Dio
Cassius worden vaak geciteerd. Kortom: een goed gedocumenteerd naslagwerk voor elke classicus.

Michael Parenti
De moord op Julius Caesar
Historische mythes over democratie
EPO, Berchem, 2004
Paperback, 270 blz.
ISBN 978 90 6445 362 5
 19,00

www.epo.be

http://www.epo.be
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KLASSIEKE AGENDA
Samengesteld door André Vancutsem

agenda@vlot-vzw.be

Cursussen

Septimanae Latinae Europeae. Haus Karlsheim, 56412 Kirchähr (DE). Van 27/7 tot 2/8/2008. Latijn spreken
en  Romeins  koken  (Apicius).  Ook  Latijns  toneel  en  muziek  staan  op  het  programma.  Info:
www.septimanalatina.org.

CIRCE  A Classics & ICT Resource Course for Europe. American University of Rome, Via Pietro Roselli 4,
00153 Roma (IT). Van 4/8 tot 10/8/2008. Het volledige programma en de te volgen procedure kan men terug-
vinden op de website. Nadere informatie kan men ook bekomen bij Veerle De Troyer (veerle.de.troyer@g-
o.be). Info: www.circe.eu.

Congressen

Meeting the challenge: bringing classical texts to life in the classroom. Venice International University,
San Servolo, Venezia (IT). Van 26/7 tot 28/7/2008. Info: www.iperlatino.it/venice.

Annual conference Euroclassica. Universiteit van Boekarest (RO). Van 25/9 tot 29/9/2008. Nadere informatie
volgt. Info: www.euroclassica.org.

Tentoonstellingen

Les Grecs et la mer.  Musée National d Histoire et d Art, Marché aux Poissons, 2345 Luxembourg (LU). Tot
8/6/2008. Info: www.mnha.public.lu.

L Antiquité en miniature: camées et intailles  collections Leo Merz. Musée Romain, Rue Maupertuis, 1260
Nyon 1 (CH). Vanaf 13/6/2008. Met een veelheid aan motieven (goden, helden, portretten van keizers en par-
ticulieren, magische voorstellingen, mythologische taferelen en voorstellingen van dieren). Info: www.mrn.ch.

Jan Cox, een kunstenaarsprofiel.  Koninklijk  Museum  voor  Schone  Kunsten,  Leopold  De  Waelplaats  7-9,
2000 Antwerpen. Tot 15/6/2008. Jan Cox onderscheidt zich van zijn tijdgenoten door zijn keuze voor klassie-
ke thema s: Orpheus, de Ilias van Homerus, de passie van Christus, thema s waarin hij met de toeschouwer
wil nadenken over de menselijke conditie en de verschrikkingen en wanhoop van de moderne tijden. Info:
www.kmska.be.

100 000 Jahre Sex. Rheinisches Landesmuseum, Weimarer Allee 1, 54290 Trier (DE). Tot 22/6/2008. Info:
www.landesmuseum-trier.de.

Auge in Auge: Kaiserbilder aus einer norddeutschen Privatsammlung. Römisch-Germanisches Museum,
Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). Tot juni 2008. Info: www.museenkoeln.de.

mailto:agenda@vlot-vzw.be
http://www.septimanalatina.org.
http://www.circe.eu.
http://www.iperlatino.it/venice.
http://www.euroclassica.org.
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http://www.museenkoeln.de.
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L artisanat gallo-romain. Musée de Rauranum, Place de l Eglise, 79120 Rom Deux-Sèvres (FR). Tot juni 2008.
Info: www.musee-rauranum.com.

Gemma Frisius. Centrale Bibliotheek, Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven. Tot 10/7/2008. Info:
ub.bib.kuleuven.be.

Rome en de barbaren. Palazzo Grassi, Campo San Samuele 3231, 30124 Venezia (IT). Tot 20/7/2008. Info:
www.palazzograssi.it.

Welterbe per Post: der Limes und andere UNESCO-Welterbestätten auf Briefmarken. Römerkastell Saal-
burg, Archäologischer Park, 61350 Bad Homburg (DE). Tot 3/8/2008. Info: www.saalburgmuseum.de.

Homer: der Mythos von Troia in Dichtung und Kunst. Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig, St.
Albangraben 5, 4010 Basel (CH). Tot 17/8/2008. Info: www.antikenmuseumbasel.ch.

Volles Risiko! Glücksspiel von der Antike bis heute. Badisches Landesmuseum, Schloss Karlsruhe, 76131
Karlsruhe (DE). Tot 17/8/2008. Info: www.landesmuseum.de.

Forges & forgerons. Musée Archéologique du Val d Oise, Place du Château, 95450 Guiry-en-Vexin (FR). Tot
30/8/2008. Een overzicht van de smeedkunst in de verschillende perioden en culturen. Info: www.valdoise.fr.

Rites de la mort en Alsace: de la Préhistoire à la fin du 19e siècle. Palais Rohan, Place du Château 2, 67076
Strasbourg (FR). Tot 31/8/2008. Info: www.musees-strasbourg.org.

ArchéOrne: 250 ans d archéologie dans l Orne.  Château de Flers, Chemin du Chat Botté, 59650 Villeneuve
d Asq (FR). Tot 31/8/2008. Info: www.culture.fr/sections/regions/nord_pas_de_calais.

Kleider machen Römer. Limesmuseum, Sankt-Johannstraße 5, 73430 Aalen (DE). Tot 7/9/2008. Info: www.aalen.de.

Lectori salutem: boek & oudheid. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Amsterdam (NL).
Tot 7/9/2008. Deze tentoonstelling gaat over het ontstaan en de geschiedenis van het boek in en na de klas-
sieke oudheid. Lectori salutem behandelt een aantal kernmomenten uit de geschiedenis van het boek. Origine-
le objecten, de mooiste handschriften en boeken uit Nederlandse collecties, foto s en teksten tonen hoe het
werk van klassieke auteurs zoals Homerus de eeuwen heeft doorstaan. Info: www.allardpiersonmuseum.nl.

Ein Reiter der Ala II Flavia. Limesmuseum, Sankt-Johannstraße 5, 73430 Aalen (DE). Tot 7/9/2008. Info:
www.aalen.de.

Europa, verborgen vondsten.  Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2301 EC Leiden (NL). Van 13/6
tot 14/9/2008. De depots van het museum staan vol verborgen schatten. Daaronder zijn archeologische top-
vondsten, die decennialang aan het oog van het publiek onttrokken waren. Info: www.rmo.nl.

Welterbe Limes: Roms Grenze am Main. Archäologische Staatssammlung, Lerchenfeldstraße 2, 80538 Mün-
chen (DE). Tot 14/9/2008. Info: www.archaeologie-bayern.de.

Kéramos: 7 000 ans d histoire de la céramique. Château Royal de Blois, Place du Château, 41000 Blois (FR).
Tot 21/9/2008. Info: www.chateaudeblois.fr.

Il y a un os! Musée Romain, 1580 Avenches (CH). Tot 28/9/2008. Over beenbewerking in de Romeinse oud-
heid. Info: www.avenches.ch.

Bunte Steine: Luxusausstattungen römischer Bauten. Akademisches Kunstmuseum, Am Hofgarten 21,
53113 Bonn (DE). Van 9/6 tot 30/9/2008. Info: www.antikensammlung.uni-bonn.de.
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Situlae: images d un monde disparu. Bibracte, Centre Archéologique Européen du Mont-Beuvray, 58370
Saint-Léger-sous-Beuvray (FR). Tot 6/10/2008. Situlae waren metalen recipiënten om drankjes in te bereiden
bij gelegenheid van een banket. Info: www.musees-bourgogne.org.

Hadrian: empire and conflict. British Museum, Great Russell Street, London WC1B3DG (GB). Van 24/7 tot
26/10/2008. Deze tentoonstelling wil een beeld bieden van het leven, de passies en de erfenis van Romes
meest mysterieuze keizer (117-138 n.C.). Hij regeerde over een rijk dat een groot deel van Europa, Noord-
Afrika en het Midden-Oosten omvatte. Hadrianus was een bekwaam en bij momenten meedogenloos mili-
tair leider. Hij herstelde de grenzen en sloeg opstanden neer en bracht zo stabiliteit in een gebied dat door
zijn voorganger Trajanus te ver was uitgebreid. Hij had een passie voor architectuur en Griekse cultuur. Zijn
uitgebreide bouwprogramma omvatte het Pantheon in Rome, zijn villa in Tivoli en de stad Antinoopolis, die
hij noemde naar zijn minnaar Antinoüs. Deze prestigieuze tentoonstelling biedt een vernieuwend inzicht in
de scherpe tegenstellingen tussen Hadrianus  karakter en de uitdagingen waarmee hij werd geconfronteerd
in de loop van zijn regering. Info: www.britishmuseum.org.

Vecht-jassen: Romeinse militaire kledij. PAM Velzeke, Paddestraat 7, 9620 Velzeke. Tot 26/10/2008. 24 ori-
ginele kleurrijke platen van Graham Summer van de Ermine Street Guard schetsen de geschiedenis van de
Romeinse militaire kledij.

Antike im Kino: auf dem Weg einer Kulturgeschichte des Antikefilms. Skulpturhalle, Mittlere Straße 17,
4056 Basel (CH). Tot 2/11/2008. Info: www.skulpturhalle.ch.

Construire à Lutèce. Crypte Archéologique du Parvis de Notre-Dame, Place Jean-Paul II, 75004 Paris (FR).
Tot 2/11/2008. Info: www.paris.fr.

Kleider machen Römer. Römermuseum, Roemerplatz 2, 74706 Osterburken (DE). Tot 2/11/2008. Info:
www.roemermuseum-osterburken.de.

Beeldschoon: meesterwerken in gips. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2301 EC Leiden (NL).
Van 13/6 tot 16/11/2008. Deze tentoonstelling presenteert 17e-, 18e- en 19e-eeuwse gipsen afgietsels van de
fraaiste beelden uit de oudheid. De tijdloze schoonheid van de klassieke beeldhouwkunst staat centraal. Ook
komt de rol aan bod die de gipsen speelden in de wetenschap, de kunstbeschouwing en het kunstonderwijs
in de afgelopen vierhonderd jaar. Info: www.rmo.nl.

Parfums de l Antiquité: la rose et l encens en Méditerranée. Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Ma-
riemont 100, 7140 Morlanwelz. Van 7/6 tot 30/11/2008. Parfums uit de oudheid: hun bestaan wordt betuigd
zowel door tekst als door beeld, we kennen ze door elegante parfumflesjes. In deze tentoonstelling worden
ze belicht vanaf hun vervaardigingsproces tot hun gebruik in gymnasium en banket, markt en woning, feest
en begrafenis. Info: www.musee-mariemont.be.

Rom und die Barbaren: Europa zur Zeit der Volkerwanderung. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundes-
republik Deutschland, Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn (DE). Van 22/8 tot 7/12/2008. De ingrijpende poli-
tieke, sociale en culturele veranderingen die de hellenistisch-Romeinse wereld van de vierde tot de zevende
eeuw beroerden, lagen aan de basis van migraties van Germaanse stammen en van nomadenstammen te
paard. De volksverhuizingen, die in verschillende golven verliepen, leidden tot de ineenstorting van het
West-Romeinse Rijk, de vorming van nieuwe rijken en het ontstaan van een complexe Romeins-barbaarse
cultuur. Tussen de Oostzee en de Zwarte Zee krijgt men de confrontatie tussen verschillende stammen (Go-
ten, Gepiden, Alamannen, Hunnen ...) en een herverdeling van het territorium. De tentoonstelling schetst dit
complexe proces met prachtige wapens, paardentuig, sieraden, luxueuze statussymbolen, gebruiksvoorwer-
pen, cultusobjecten en kostbare grafgiften. Info: www.kah-bonn.de.

De Romeinse bronsschat van Nistelrode. Noord-Brabants Museum, Verwersstraat 41, 5200 BA s-Hertogen-
bosch (NL). Tot 31/12/2008. Info: www.noordbrabantsmuseum.nl.
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La légion romaine. Archéosite, Avenue Elie Rossignol, 81600 Montans (FR). Tot 31/12/2008. Info:
www.archeosite.com.

Les collections gallo-romaines et médiévales du musée de Senlis au musée de Laon. Musée d Art et d Ar-
chéologie de Laon, Rue Georges Ernant, 02000 Laon (FR). Tot 31/12/2008. Info: www.picardietourisme.com.

Les sculptures sortent de leur réserve. Musée Gallo-Romain, Rue Cléberg 17, 69005 Lyon-Fourvière (FR).
Tot 31/12/2008. Info: www.arts-programme.com.

Luxe en decadentie: leven aan de Romeinse goudkust. Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 59, 6511 TB Nij-
megen (NL). Van 23/8/2008 tot 4/1/2009. Deze tentoonstelling geeft een beeld van de superrijke Romeinen in
de Golf van Napels. Hun luxueuze villa s kleedden ze aan met weelderige muurschilderingen, beelden van
brons en marmer en ze genoten van hun privébad dat dagelijks gevuld werd met warm water uit een inge-
nieus warmwatersysteem. Er is een muurgrote 3D-animatie van de acht verdiepingen tellende villa van kei-
zer Tiberius op het eiland Capri. De 200 topstukken van deze tentoonstelling zijn onderdeel van de verzame-
ling van het Nationaal Archeologisch Museum van Napels. Info: www.museumhetvalkhof.nl.

Piranesi. Museum voor Schone Kunsten, Ferdinand Scribedreef 1, Citadelpark, 9000 Gent. Van 20/9/2008 tot
18/1/2009. Info:  www.mskgent.be.

Archéopub: la survie de l Antiquité dans les objets publicitaires. Musée Romain, Carignan, 1565 Vallon
(CH). Tot 1/2/2009. Info: www.pro-vallon.ch.

Doodgewoon! Rituelen van leven en dood in de Romeinse tijd. Erfgoedsite Tienen, Museum Het Toreke,
Grote Markt 6, 3300 Tienen. Tot mei 2009. Info: www.tienen.be.

Muziek en ballet

The return of Ulysses.  Koninklijk  Ballet  van Vlaanderen.  De Vlaamse Opera,  Frankrijklei  3,  2000 Antwer-
pen. 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 en 5/7/2008 om 20.00 uur en 5/7/2008 ook om 15.00 uur. Over Penelope gaat dit ballet
van de Duitse  choreograaf  Christian Spuck.  Het  eindeloze wachten,  de absurde sfeer  van hoopvolle  hope-
loosheid  en  de  druk  van  de  talrijke  machtsgeile  vrijers,  daarover  gaat The return of Ulysses. Het sleutelmo-
ment  is  dat  Penelope uiteindelijk  haar  man bij  zijn  thuiskomst  niet  meer  herkent.  Het  stuk is  de weergave
van  een  vastgelopen  situatie.  Er  wordt  gedanst  enerzijds  op  muziek  van  Henry  Purcell,  die  live  gebracht
wordt door De Filharmonie, anderzijds op liedjes uit de jaren 50 en 60, die Penelope op haar cassetterecorder
afspeelt. Hierdoor ontstaat een gevarieerd palet aan muziek, dans en sfeer. Info: www.balletvlaanderen.be.

Venus & Adonis  John Blow: the origins of English opera. Org.: Festival van Vlaanderen. B Rock orkest en
Stile Antico. Concertgebouw, t Zand 34, 8000 Brugge. 8/8/2008 om 20.00 uur. Ondertiteld als een Masque for
the entertainment of the King is dit werk een mijlpaal in de geschiedenis van de Engelse opera. Nog gedeelte-
lijk binnen de traditie van de masque wisselen recitatieven, koorpassages en liederen elkaar af zonder de
muzikale spanningsboog te onderbreken. In deze naar Franse stijl gecomponeerde eerste Engelstalige opera
zitten ook heel wat knipogen naar de politieke verhoudingen tussen Charles II van Engeland en zijn Franse
tegenhanger Lodewijk XIV. Info: www.musica-antiqua.com.

Reizen en uitstappen

Antalya, Sagalassos en de antieke steden van Pamphylië. Org.: Amarant. Van 20/9 tot 27/9/2008. Vanuit
Antalya kan men gemakkelijk de omringende sites bereiken en bezoeken. De stad is een relatief jonge stad,
die rond het midden van de tweede eeuw v.C. door Attalus II van Pergamum werd gesticht. Deze bondge-
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noot van de Romeinen kreeg op die manier een uitweg naar zee. Het werd de belangrijkste haven van de
zuidkust van Anatolië. Info: www.amarant.be.

Evenementen

Prehistorische haute couture, Romeinse trendsetters en middeleeuwse modepopjes. Archeon, Archeon-
laan 1, 2408 ZB Alphen aan den Rijn (NL). 14/6 en 15/6/2008. Een uitgebreid textielweekend voor iedereen
die geïnteresseerd is in mode in de geschiedenis en graag zelf in de weer is met stoffen, garens, wol, verf en
leer. In de prehistorie en de middeleeuwen en bij de Romeinen wordt geweven, gesponnen en kleding ge-
maakt. Er zijn ook demonstraties van wassen en verven van kleding. Info: www.archeon.nl.

De laatste dagen van het Romeinse Rijk. Archeon, Archeonlaan 1, 2408 ZB Alphen aan den Rijn (NL). Van
1/8 tot 3/8/2008. Groepen uit Nederland, Frankrijk, België, Groot-Brittannië en Duitsland laten zien hoe het
Romeinse leger er uitzag in de nadagen van het Romeinse Rijk. Het leger geeft demonstraties boogschieten,
speerwerpen en het massaal werpen van plumbata, de met lood verzwaarde werppijl. Info: www.archeon.nl.

Groot Romeins festival. Archeon, Archeonlaan 1, 2408 ZB Alphen aan den Rijn (NL). Van 7/8 tot 17/8/2008.
Tien dagen lang verzorgt Legio II Augusta uit Britannia spannende demonstraties, die een beeld geven van
het leven in de provincies van het Romeinse Rijk. Niet alleen de Romeinse soldaten staan centraal, maar ook
de vrouwen, handwerkslieden en slaven. Info: www.archeon.nl.

Weekend spécial armement. Malagne la Gallo-Romaine, Malagne 1, 5580 Rochefort. Van 15/8 tot 17/8/2008.
Presentatie van wapenuitrusting, demonstraties door ruiterijafdelingen (Corpus Equitum Legionis X
Equestris, boogschieten, optreden van de Secundia Nerviorum). Info: www.malagne.be.

Weekend expérimental. Archéosite d Aubechies, Rue de l Abbaye 15, 7972 Aubechies. 30/8 en 31/8/2008.
Steenbewerking, beenbewerking, spinnen, weven en verven van wol, Romeins en Gallisch koken, vervaar-
digen van aardewerk, ijzer smeden, brons gieten, vlechtwerk, leer looien, vervaardigen van edelstenen, po-
lijsten van bijlen. Info: www.archeosite.be.

Römerfest Veni-vidi-vici: ab in die Antike.  Römermuseum  Augusta  Raurica,  Augst  (CH).  30/8  en
31/8/2008. Talrijke activiteiten van zeer uiteenlopende aard. Men kan het uitgebreide programma consulte-
ren op de website. Info: www.augustaraurica.ch.

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 1 mei 2008. Voor aanvullende informatie of eventuele
correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be/agenda.

http://www.amarant.be.
http://www.archeon.nl.
http://www.archeon.nl.
http://www.archeon.nl.
http://www.malagne.be.
http://www.archeosite.be.
http://www.augustaraurica.ch.
http://www.vlot-vzw.be/agenda
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Vecht-jassen. Romeinse militaire kledij
PAM Velzeke, 25 mei tot 26 oktober 2008

In deze tentoonstelling nemen we u mee naar de kleurrijke geschiedenis van Romeinse militaire kledij. We
overspannen meer dan zeven eeuwen, vanaf de ondergang van de republiek tot de laatste stuiptrekkingen
van het West-Romeinse Rijk.

De tentoonstelling is opgebouwd rond de originele illustraties van de reeks Roman Military Clothing (deel
1-3) (Men-At-Arms 432-434, Osprey) van de hand van Graham Summer. Deze illustrator is lid van de Ermi-
ne Street Guard, een van de oudste en nog steeds een van de beste reconstructiegroepen van een Romeinse
legereenheid.

Naast informatie uit de eerste hand heeft hij  ook een breed spectrum van bronnen aangeboord om de teke-
ningen zo accuraat mogelijk te maken. Zo werden naast fresco s en mozaïeken ook archeologische vondsten
grondig bestudeerd.  Deze studie  van jaren resulteert  in  uiterst  gedetailleerde en kleurrijke  schilderijen van
mannen die dienst namen in het Romeinse leger tijdens zijn bewogen geschiedenis. We zien niet alleen de
keizer, zijn lijfwacht en hogere officieren, maar ook het gewone voetvolk en de huurlingen.

Naast de 24 originele platen (50 x 70 cm) tonen wij een aantal reconstructies van deze kledij en een reeks re-
plica s van typisch Romeins wapentuig.

Rondleidingen

Gidsen gespecialiseerd in het onderwerp leiden u graag rond in deze tentoonstelling. Tijdens deze rondlei-
ding kan de bezoeker zelf kledij aantrekken en enkele wapens uitproberen. Aangepast aan alle leeftijden.
Prijs:  45.

Tijdens de Open Monumentendagen van 13 en 14 september 2008 (die volledig draaien rond het thema van
het Romeinse leger) zal de auteur zelf aanwezig zijn.

Gulden Librije: verleden, heden, toekomst

In januari 2007 achtte em. prof. dr. Andries Welkenhuysen, al decennia de bezielende kracht achter vertaal-
bibliotheek  Gulden Librije, de tijd gekomen om de fakkel over te dragen. Om zijn levenswerk en de impact
van zijn geesteskind passend in het licht te stellen, maar ook om een blik te werpen op de toekomst van Gul-
den Librije,  organiseerde het  Leuvense Instituut  Klassieke Studies  in  het  Mgr.  Sencie-Instituut  een speciale
viering op 23 mei 2007, precies één dag voor de gevierde hoogleraar de leeftijd van 78 jaar bereikte.

Sprekers  prof.  dr.  Luk  Draye  (decaan  faculteit  Letteren),  em.  prof.  dr.  Andries  Welkenhuysen,  Patrick  De
Rynck,  dr.  Paul  Claes  en Patrick Lateur  plaatsten toen heden,  verleden en toekomst  van Gulden Librije  op
rijke en enthousiaste wijze in het licht.

Vandaag liggen niet enkel de neerslag van die toespraken, maar ook een aantal visieteksten en een speciaal
bibliografisch luik van de pretiosa van Gulden Librije gebundeld voor als een blijvend monumentum onder de
titel Gulden Librije: verleden, heden, toekomst (Leuven, 2007, 80 pp. + ill.). Dit bibliofiel opgevat boek, dat tevens
rijkelijk werd geïllustreerd, kunt u bestellen door op rekeningnummer 738-3122403-92 (Tom Deneire, F.
Lintsstraat 134, 3000 Leuven) met mededeling Gedenkbundel Gulden Librije  volgend bedrag over te schrij-
ven:  12,50 indien u het boekje zelf komt ophalen in Gulden Librije (Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven 
lokaal Lett. 06.05, openingsuren: woensdag 15-17 uur) of  15,00 indien u wenst dat Gulden Librije het boekje
naar u opstuurt (vermeld in dat geval duidelijk uw naam en volledig adres).

Meer informatie: www.arts.kuleuven.be/librije.

http://www.arts.kuleuven.be/librije.
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The return of Ulysses
Koninklijk Ballet van Vlaanderen

Vlaamse Opera Antwerpen, 1 tot 5 juli 2008

Choreografie: Christian Spuck
Muziek: Henry Purcell, live uitgevoerd door De Filharmonie o.l.v. Benjamin Pope
   + songs uit de jaren 50 en 60
Dramaturgie: Jens Schroth

Decor- en kostuumontwerp: Emma Ryott
Lichtontwerp: Peter van Praet

Tien  jaar  hebben  de  Grieken  erover  gedaan  om
Troje te veroveren. Tien jaar hebben de omzwer-
vingen van Odysseus geduurd. Twintig jaar heeft
Penelope op de terugkeer van haar echtgenoot, de
koning van Ithaca, zitten wachten. Over Penelope
gaat dit ballet van de Duitse choreograaf Christian
Spuck.  Het  eindeloze  wachten,  de  absurde  sfeer
van hoopvolle hopeloosheid en de druk van de tal-
rijke machtsgeile vrijers, daarover gaat The return
of Ulysses. Het sleutelmoment is dat Penelope uit-
eindelijk haar man bij zijn thuiskomst niet meer
herkent. The return of Ulysses is  de  weergave  van
een vastgelopen situatie. Het is een heel menselijk
verhaal met zowel melancholische als grappige
passages.

Er wordt gedanst op enerzijds muziek van Henry Purcell,  die live gebracht wordt, anderzijds op liedjes uit
de jaren 50 en 60, die Penelope op haar cassetterecorder afspeelt. Hierdoor ontstaat een zeer gevarieerd palet
aan muziek, dans en sfeer.

The return of Ulysses genoot zijn wereldpremière in november 2006 in de Antwerpse Stadsschouwburg en is
nu klaar voor een internationale carrière.

Voorstellingen:

dinsdag 1/7/2008 om 20.00 uur (*)
woensdag 2/7/2008 om 20.00 uur
donderdag 3/7/2008 om 20.00 uur (*)
vrijdag 4/7/2008 om 20.00 uur
zaterdag 5/7/2008 om 15.00 uur
zaterdag 5/7/2008 om 20.00 uur

 (*) voorstelling met inleiding

Uit de pers:

Wat kan ballet toch prachtig zijn.  (Gazet van Antwerpen)

Een perfecte balans tussen entertainment en kunst.  (NRC Handelsblad)

It s a brave additon to the repertoire of the Royal Ballet of Flanders, and sets the stamp on Christian Spuck
as a refreshing and welcome choreographic voice.  (Dance Europe)
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POSTBUS
postbus@vlot-vzw.be

Ik ben al lid van V.L.O.T. vanaf het eerste uur en ik ben heel tevreden met mijn lidmaatschap. Er staan vaak
interessante artikelen in het tijdschrift waar ik al heel wat van opgestoken heb. Toch heb ik een bedenking.
Toen ik in jaargang 12 het artikel las van Tim Wauters over Shogun in de klas was ik meteen verkocht. Er is
echter een groot nadeel aan. Voor je dat ook effectief in de klas kan gebruiken, moet je eerst het artikel wel
zelf gelezen en vertaald hebben, daarna moet je woordenlijstjes maken voor de leerlingen, de inleidende
tekst overtypen en aanpassen ...  Kortom: úren werk! Nochtans ben ik er zeker van dat de auteur in kwestie
dat werk ook al allemaal gedaan heeft. Als je dan toch de collega s wil laten meegenieten van een vondst, is
het dan te veel gevraagd om al het bijbehorende materiaal te geven of minstens ter beschikking te stellen van
de geïnteresseerden? Ik heb het nu specifiek over dat ene artikel, maar het is eigenlijk altijd zo. Als daar nog
eens iets aan gedaan kon worden, zou ik u zeer dankbaar zijn. Het is zeker niet mijn bedoeling om negatief
te zijn, want zoals ik al zei: ik vind V.L.O.T. een zeer goed initiatief.

Thilla Eykens, Bree

Antwoord van de redactie:
U hebt een punt wanneer u zegt dat artikelen in Prora  soms nog meer direct praktisch bruikbaar zouden moeten zijn.
Ook het ter beschikking stellen van Latijnse teksten, woordenlijst, achtergrondinformatie in Word-formaat (zodat u niet
alles hoeft over te typen) is een goede suggestie. We zullen ons best doen om er in de toekomst op te letten. Download-
baar materiaal zullen we dan ter beschikking stellen op onze website. Wat het concrete voorbeeld betreft: alle tekstfrag-
menten uit het artikel Shogun in de klas  staan reeds in een kopieer- en plakbare vorm op onze website (www.vlot-
vzw.be/tijdschrift/materiaal.htm), zoals trouwens vermeld onder het artikel.

In het laatste nummer van Prora 2007 betreurde de recensent van Kinderen bij de Romeinen in deel 3 van het
artikel Het leven zoals het is: seks in Pompeji dat alleen goede vertalingen van de Latijnse bronteksten werden
gegeven. Hierbij een Latijns grafschrift dat in het kader van antieke cultuur of aansluitend bij een dergelijk
thema in de klas gelezen en besproken kan worden:

Calliste mihi nomen erat, quod forma probavit.
Annus ut accedat, ter mihi quintus erat.
Grata fui domino, gemino dilecta parenti.
Septima languenti summaque visa dies.
Causa latet fati, partum tamen esse loquontur.
Sed quaecumque fuit, tam cito non merui.

  CE 1035 Rome (distichon)

De mooiste  was mijn naam,
mijn uiterlijke schoonheid maakte die naam waar.
Om mijn leeftijd te noemen: die was vijftien.
Lieftallig was ik voor mijn meester
en geliefd door mijn beide ouders.
Ik was ziek en de zevende dag was voor mij blijkbaar de laatste.
De oorzaak van mijn lot is ongekend.
Toch zeggen ze dat het mijn bevalling was.
Maar wat het ook was, zo snel, dat heb ik niet verdiend.

mailto:postbus@vlot-vzw.be
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Vergeten we niet bij de bespreking de vraag te stellen naar de vader. Is het de dominus (v. 3) of zijn het de
ouders die het grafschrift hebben opgericht? Als we weten dat causa latet fati (v. 5) een reminiscentie is uit de
Aeneis van Vergilius, dan is de opsteller van deze tekst een gecultiveerd iemand.

Wie meer  wil  lezen over  dit  grafschrift:  J.J.M.  Timmers, Een inscriptie geeft haar geheimen prijs, in Hermeneus,
jg. 60 (1988), pp. 306-309.

Wie deelt ons enkele reacties van de leerlingen mee?

Frits Coghe, Izegem

Hebben jullie ook al zoveel keren het gerundium en gerundivum laten herhalen? Voor velen een eeuwige
struikelsteen. Toen las ik in Prora het artikel over dat ezelsbruggetje  (eerlijk is eerlijk: Prora lag al een volle
week op mijn werktafel te wachten). Ik s anderendaags naar de vierdes met een paar uittreksels uit Caesar.
Vijf minuten uitleg: wat te herkennen, wat te doen ... en oefenen maar. Voor allen was het een opluchting
van jewelste! Voor mij een verademing ...

Jan Demarcke, Kortrijk

Vorig jaar deden we Doornik (Tornacum) aan, een stad die op alle gebied veel te bieden heeft: architectuur,
musea, archeologie, geologie ... Een flard uit het verslag van Kathy:

Na het bezoek aan de kathedraal en de opgravingen loodste onze lerares ons naar de westzijde van het mo-
nument. Onder een boog door ontdekten we een opschrift, in fraaie letters gekapt:

SORDIDE QUI SENTIS VENTREM CONTENDERE VENTIS
LONGIUS ABSISTE, QUONIAM SACER EST LOCUS ISTE.
CUI STOMACHUS TURGET, QUEM FETIDUS EOLUS URGET,
NON HIC SE PURGET, QUIA NON SINE VERBERIBUS SURGET!

Kunst in dienst van het milieu?

Ik verdenk onze lerares er trouwens van dat ze ons alle kenmerkende e-klanken wou laten herhalen ...

Ik bedoel maar: het mag best leuk zijn, als het maar Latijn lezen is.

Robert Vermeersch, Kortrijk

De ingestuurde reactie blijft redelijk beknopt. Kwetsende en/of beledigende reacties worden niet gepubliceerd. Anonieme reacties worden
niet gepubliceerd; op gemotiveerd verzoek kan uw reactie ondertekend worden met alleen uw initialen, maar de redactie van Prora moet al-
tijd de volledige naam en het adres van de inzender kennen. Om de informatie-uitwisseling met collega s te vergemakkelijken kan het han-
dig zijn ook uw adres, e-mailadres en/of telefoonnummer te vermelden; die gegevens publiceren we echter alleen met uw uitdrukkelijke toe-
stemming. De redactie behoudt zich het recht voor een reactie al dan niet te publiceren; hoe dan ook worden alle reacties die in strijd zijn
met deze richtlijnen en/of met de statuten of doelstellingen van de V.L.O.T. naar de prullenmand verwezen.
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Uw bijdragen voor Prora zijn van harte welkom. Om het redactiewerk te vereenvoudigen en problemen te vermijden vragen we rekening te
houden met de onderstaande richtlijnen.

Artikelen dienen geleverd te worden als Word-document. Typ alles in een standaardlettertype en gebruik een zo eenvoudig mogelijke op-
maak (geen insprongen, gewijzigde regelafstanden, automatische opsommingstekens en nummering, eindemarkeringen, kolommen, pagina-
en regelnummers, kop- en voetteksten). Beperk het gebruik van voetnoten zoveel mogelijk. Suggesties voor de lay-out kunnen in een aparte
bijlage vermeld worden. Bezorg zowel de tekst als eventuele illustraties in digitale vorm aan de redactie (bij voorkeur als bijlage via e-mail:
prora@vlot-vzw.be).

Iedere auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn eigen bijdrage en voor alle gevolgen van publicatie. De redactie behoudt zich het
recht voor om een artikel al dan niet te publiceren, eventueel aan te passen en fouten in de spelling, taal, stijl en/of interpunctie te corrigeren.
Publicatie van een artikel houdt niet noodzakelijk in dat de V.L.O.T. akkoord gaat met de inhoud, het standpunt en/of de strekking van de
auteur en/of het artikel.

Bijdragen voor het volgende nummer van Prora dienen de redactie te bereiken voor 15 juli 2008.

mailto:prora@vlot-vzw.be)


Drukwerk

Het Streekboek bvba
Vrasenestraat 109

9100 Nieuwkerken-Waas

Tel. 03 777 75 58
Fax 03 766 44 82

het.streekboek@telenet.be

mailto:het.streekboek@telenet.be

