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REDACTIONEEL

Beste collega’s

Op de valreep van de kerstvakantie heb ik in Nijmegen de tentoonstelling ‘Luxe en decadentie aan de Ro-
meinse goudkust’ bezocht. Een echt pareltje was het, een ongelooflijk smaakvolle en uiterst genietbare expo-
sitie die je deed snakken naar meer. Helaas laat het drukke leven vaak weinig ruimte voor zulke weldoende
ervaringen. Zo staat een bezoek aan de opgravingen in Sagalassos al jaren op mijn verlanglijstje, ligt er een
flinke stapel boeken op het salontafeltje en hangt er aan het prikbord een lange lijst met interessante websi-
tes. Het jaar zal weer te kort zijn om al deze plannen te realiseren.

Dat geldt ook voor de werking van de V.L.O.T. Bij de bestuurders borrelen regelmatig nieuwe ideeën op die
best boeiend zijn, maar vroegtijdig sneuvelen bij gebrek aan mankracht en tijd. Toch proberen we zo veel
mogelijk prioriteit te geven aan die onderwerpen waarvan we denken dat ze jullie interesseren. Om daarop
een goede kijk te krijgen, is het belangrijk te weten wat er leeft. Daarom durf ik nog eens een warme oproep
te lanceren voor reacties, opmerkingen, aanvullingen bij ons aanbod ... Schrijf of mail ons naar aanleiding
van studiedagen, artikelen die verschenen zijn in Prora of zaken die u vindt op onze website. We hebben jul-
lie als klankbord nodig om zinvol te kunnen werken.

Ondertussen ligt er voor u een gloednieuw exemplaar van Prora klaar. Een groot deel van dit nummer kijkt
terug op de afgelopen nascholing rond het thema grammatica. We hopen dat die studiedag meer duidelijk-
heid en eenvoud zal brengen of tot een begin van een nieuwe aanpak van het onderwijs in grammatica mag
leiden. Dat was althans onze stille wens ...

In samenwerking met onze collega’s van de Vereniging Vlaamse Leerkrachten (V.V.L. vzw), waarmee de
V.L.O.T. al jaren ideeën en informatie uitwisselt, kunnen we u als bijlage bij deze Prora een boekje aanbieden:
Geen glorie zonder tragiek! Over de trofeefiguur in het oeuvre van Giorgio De Chirico (en Piranesi) door  Bart  Ver-
schaffel. Veel leesplezier!

Tot slot wens ik de vele collega’s die er in de lente of in de zomer weer op uit trekken met de leerlingen naar
Italië, Zuid-Frankrijk, Griekenland of andere oorden een zeer mooie reis toe. Zoals Augustinus reeds terecht
zei: Orbis terrarum sicut codex est, et qui non peregrinantur paginam unam legunt.

Lieve Van Gerwen
Voorzitter

Het zetduiveltje slaat toe

In het Prora-nummer van december 2008 zijn enkele fouten geslopen, met name in het artikel Harrius
Potter en Cerberus (blz. 8-13) en in de boekbespreking van Mythen. Een beknopte geschiedenis (blz. 14-17).
De tekst moet als volgt gelezen worden:

• blz. 11, regel 15 van de Latijnse tekst: quid vellet;
• blz. 13, regel 1-2 van b: Israëlitische koning Saul;
• blz. 16, laatste regel van de voorlaatste paragraaf: egotistisch.
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VAKTHEORIE

Grammatica: complexiteit en eenvoud

Dirk Panhuis

Taal heeft veel invalshoeken en is dus een complex fenomeen. Het is te simpel te zeggen dat taal een com-
municatiesysteem is: het is een systeem van diverse systemen. Deze systemen zijn interactief, maar vallen
niet samen. Bovendien spelen ze zich niet allemaal af op hetzelfde niveau, maar van de spraakhandeling via
zeer veel tussenniveaus tot het morfeem. Om taalkundige en didactische redenen is het van het grootste be-
lang daar duidelijk in te zijn, ook en vooral in de gebruikte terminologie. De termen moeten beantwoorden
aan wetenschappelijke inzichten, o.a. van de valentiegrammatica. Wie inzicht heeft in de complexiteit van de
taal kan op een eenvoudige en heldere manier grammaticalessen geven.

1 Spraakhandeling

Een goed model van de spraakhandeling (“speech act”) is dat van Roman Jakobson (1960, blz. 352-353) in fi-
guur (1). Uitleg over de spraakfactoren en hun functies in de spraakhandeling vindt u in Panhuis (2007a). Ik
beperk me nu tot de uitleg dat elk taalverschijnsel in zijn onmiddellijke of ruimere context moet worden be-
grepen. Een voorbeeld: in een Latijnse zin regeert abuti een voorwerp in de ablatief, maar bij Plautus treft
men bij abuti een accusatief aan, en bij uti ook enkele malen. Die accusatief is niet te verklaren doordat abuti
in een bepaalde zin een accusatief vraagt, ook niet omdat die accusatief beter past in een bepaalde komedie,
ook niet omdat Plautus een liefhebber van stilistische variatio is, maar omdat die accusatief past bij de con-
tactfactor, het soort Latijn van die tijd. Het hangt dus niet van abuti, maar van de spraakhandeling op een
hoog niveau af of het voorwerp van abuti in de ablatief of de accusatief staat.

  (1)

Een tweede voorbeeld situeert zich eerder op een hoog niveau in de spraakhandeling. Als in Vergilius’ eer-
ste ecloge Meliboeus als spreker (“sender”) vier zinnen zegt tot Tityrus als toegesprokene (“addressee”) en
als Tityrus daarop antwoordt, dan moeten deze en volgende “beurten” en zinnen in die dialoog uiteraard
verklaard worden in de verbale context van die dialoog/boodschap en in de niet-verbale omstandigheden
van landerijen, schaapjes en geitjes, bronnen en rivieren, duiven en pijnbomen.

BOODSCHAP

………………………
………………………
………………………
………………………

SPREKER /
SCHRIJVER

TOEGESPRO-
KENE / LEZER

VERBALE & NIET-VERBALE CONTEXT

CONTACTFACTOREN

CODE
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Maar daarmee is de spraakhandeling niet voldoende verklaard. Links van het buitenste ovaal schrijven we
nu “Vergilius”, rechts daarvan “Romeinse lezer” en daarboven “Rome ca. 40 v.C.” De spraakhandeling tus-
sen Meliboeus en Tityrus is namelijk alleen maar te verklaren in de context van de spraakhandeling tussen
Vergilius en zijn lezers met verwijzing naar de verbale context van Theocritus en diens bucolische poëzie en
de niet-verbale context van de landonteigeningen en Vergilius’ dankbaarheid jegens Augustus. We kunnen
nog een niveau hoger gaan. Rond die spraakhandeling trekken we nu weer een ovaal: links daarvan schrij-
ven we “leerkracht”, rechts “leerlingen” en daarboven de niet-verbale context van de omstandigheden van
vandaag (natuur, Moeder Aarde, milieuzorg, ruimtelijke ordening)1, en de verbale context van de te bespre-
ken taal en stijl. Een belangrijke contactfactor is hier de taal, nl. het gebruik van Nederlands om over een La-
tijnse tekst te spreken. In dit schriftelijke artikel moeten de Latijnse gegevens daarom cursief staan. In de
klassikale spraakhandeling wordt de factor “code” belangrijk. We gebruiken taal niet enkel om te refereren
naar  landerijen,  Rome  en  Amaryllis,  schapen  en  pijnbomen,  natuur  en  milieubeleid,  maar  om  taal  (nl.  de
tekst in de door Vergilius gebruikte taal) in taal te bespreken: dat doen we als we zeggen dat tenui met avena
congrueert, dat ze samen een naamwoordgroep vormen, dat ze elk uit drie lettergrepen bestaan, en dat tenui
avena een hyperbaton vormt en een bijwoordelijke bepaling van middel is. Met taal kan men over taal spre-
ken, terwijl dat bij andere communicatiesystemen (verkeersborden, dierentalen, schilderkunst, muziek) niet
mogelijk is.

De spraakfactoren en relaties boven het niveau van de zin (in de tekst en de spraakhandeling) worden ver-
meld in diverse leerplannen Nederlands in het basis- en secundair onderwijs (VVKSO en Pedagogische Be-
geleidingsdienst voor het Gemeenschapsonderwijs). Het zou zeker wenselijk zijn om daar bewust mee om te
gaan en in coördinatie met de collega’s talen op het gepaste moment aandacht aan te besteden.

2 Hiërarchie

Vanuit de spraakhandeling komen we automatisch bij de hiërarchische dimensie van taal terecht. De hiërar-
chie van de spraakhandeling in zijn geheel is zonet besproken. De hiërarchie van het tekstniveau tot het
zinsniveau in het grafschrift voor Claudia (C.I.L. I²  1211) kan de trouwe lezer van Prora bekijken in een vorig
nummer (Panhuis 2007a; zie ook Panhuis 1985). Men kan dat het plan van de tekst noemen, zoals men dat
bv. van een redevoering kan maken. In dat artikel staan de constituenten boven het zinsniveau gepresen-
teerd in een boomdiagram, zoals in (4), waardoor de hiërarchie duidelijk naar voren komt. Net zoals in het
Engels en in de A.N.S. (1997) houd ik van de term “constituent” omdat die op alle niveaus kan worden ge-
bruikt. De term “zinsdeel” is slechts bruikbaar op één niveau, namelijk op dat van de hoofdzin.

Ik geef enkele voorbeelden van hiërarchie.

Het regerend werkwoord bepaalt de tijd van het werkwoord in de bijzin. Het niveauverschil kan zich uit-
strekken over één of meer bijzinnen (bv. van de hoofdzin via de bijzin van de eerste graad naar de bijzin
van de tweede graad).
Als in Petronius (Satyricon 62) iemand op een dag een angstaanjagende ervaring heeft gehad en ’s avonds
laat nog meer gruwelijke dingen heeft vernomen, vertelt hij: “Operire oculos [meervoud] amplius non po-
tui.” Dat moet dan in goed Nederlands vertaald worden als “Ik heb geen oog meer dicht kunnen doen.” Hier
overspant  de hiërarchie  de grote  afstand van de gebruikte  taal  (contactfactor  op een hoog niveau)  naar
een morfologisch detail van één woord op een veel lager niveau in een zinsdeel: in het Latijn staat oculos
in het meervoud, het Nederlands vraagt in deze uitdrukking om het enkelvoud oog. In de vertaling krijgt
het hogere niveau (brontaal + doeltaal) voorrang op het lagere (in dit geval het getal van oog).

Als men strikt op één niveau van de hiërarchie tegelijk werkt (zoals vaak in de klas), dan kan men op het ni-
veau van de zin een geheel van pakweg 15 woorden visueel/grafisch ontleden in zijn bestanddelen (of zins-
delen of constituenten) door er streepjes tussen te zetten en de functie eronder te schrijven. Dus bv.:

1 Leerling Glenn Exelmans (2001) schreef een interessante persoonlijke verwerking van Vergilius’ eerste
ecloge onder de titel ‘Tityrus en Meliboeus ten tijde van de agrobusiness 2’. Zie ook Panhuis (2001).
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  (2)  BWB  /  OND  /  BWB  /  V  /  GEZ

De zinsontleding ziet er zo uit, ongeacht de precieze vorm van de bijwoordelijke bepaling: een naamwoord,
een naamwoordgroep, een voorzetselgroep of een bijzin (bv. een quoniam-bijzin met persoonsvorm, of een
losse  ablatief).  Wil  men op een lager  niveau een lange naamwoordgroep (een onderwerp,  voorwerp of  bij-
woordelijke bepaling) laten ontleden, dan zou men kunnen proberen om de zinsdelen en de zinsdeelstukken
van de Latijnse zin met vierkante en ronde haakjes en met kleurtjes af te bakenen. Maar zo’n presentatie op
het bord zal de zaak voor de leerlingen eerder moeilijker dan duidelijker maken. Het is beter om een te ont-
leden zinsdeel opnieuw op het bord te schrijven en dan dat zinsdeel, bv. een lange naamwoordgroep, als
volgt te ontleden:

  (3)  BVB(epaling) / KERN / BVB(ijzin)

Is de bijwoordelijke bepaling in (2) of de bijvoeglijke bepaling in (3) een bijzin, dan ontleedt men die bijzin
best weer apart in de delen (of bestanddelen of constituenten) van de bijzin zonder die delen “zinsdelen” te
noemen.

Als dit een oefening zinsontleding in een eerste of tweede middelbaar is, zal de leerkracht in veel gevallen
niet verder in detail willen treden om didactische redenen. Wil men het begrip “hiërarchie” op het zinsni-
veau en lager  toch eens duidelijk  uitleggen (met  inbegrip van de termen “zinsdeel”,  “zinsdeelstuk”,  “zins-
deelstukstuk” enz., of beter “constituent”), dan kan men in de vakgroep afspreken dat de collega in het
tweede of derde jaar voor elke generatie leerlingen een korte samengestelde zin tot en met de morfemen
eenmaal met behulp van een boomdiagram op het bord tekent. Als voorbeeld volgt nu in figuur (4) een korte
zin (met aangepaste spelling) uit het grafschrift voor Claudia (C.I.L. I² 1211; volledige tekst in Panhuis
2007a). De vetgedrukte termen boven de lijnen (takken van een omgekeerde boom) duiden syntactische
functies  aan,  de  termen  onder  de  lijnen  semantische  rollen,  de  term  aan  het  einde  van  elke  lijn  geeft  een
vorm aan.

  (4) Zin

OND V lijdend                       middel BWB GEZ
                     handelend (handeling)
         Ø                                   NG                                                NG                         WW

BVB K K BVB
bezitter bezitter

                                 VNW                 N                                 N                                                   VNW
                                 (adj.)                                                                                                             (adj.)

K    M             K          M                 K        M                  K        M        K       M

                               St    Uitg          St          Uitg           St     Uitg               St         Uitg          St       Uitg

                            W  Sf               W   Sf  Sf                                                Prf  W   Sf               W     Sf

         Ø                su - u  -  m    mar - it - u - m              cord  -  e               di   -   lex - it            su   -    .

  Afkortingen:
  Ø  =  niet-uitgedrukt   W  =  wortel   St  =  stam     Prf  =  prefix      gefusioneerde
  M = marginaal deel  K = kern    Uitg = uitgang  Sf = suffix    constituenten
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3 Recursiviteit

In  een korte zin (Z) als Jan vertelt de waarheid hebben we syntactisch gezien te maken met een OND + GEZ +
V. Als dat voorwerp echter geen naamwoord(groep) is, maar een bijzin van de eerste graad (BZ1), dan zou
die op zijn beurt kunnen bestaan uit:  OND1 + V1 + GEZ1 (aangenomen dat we weer te maken hebben met
een tweewaardig gezegde). Dat laatste voorwerp (V1) kan op zijn beurt weer bestaan uit een BZ2 enz. Het-
zelfde kan gebeuren als  het  voorwerp bestaat  uit  een naamwoordgroep (NG) die  bestaat  uit  een N +  BVB.
Deze laatste BVB kan ook weer bestaan uit een NG enz. of hij kan een BZ bevatten die op zijn beurt enz. In
theorie is er dus een oneindige recursiviteit. Er zijn natuurlijk grenzen aan het menselijk bevattingsvermogen.

Bij de zinsontleding in de klas kan men niet alles tegelijk ontleden, maar zal men een duidelijke doelstelling
voor ogen hebben: “Wat moet er vandaag uitgelegd of ingeoefend worden?”. Een zin van 20 woorden heeft
misschien maar drie zinsdelen: OND (1 woord) + GEZ (1 woord) + V (18 woorden, als dit voorwerp uit een
infinitiefzin van 18 woorden bestaat). Omdat die infinitiefzin ook weer uit allerlei bestanddelen bestaat, kan
men de zinsontleding niet op één regel krijgen zoals het geval is met zin (2). Een ontleding met behulp van
een boomdiagram zoals in (4) zou dan de oplossing zijn, ware het niet dat die te tijdrovend is. Men kan dat
misschien één keer doen om het begrip “hiërarchie” uit te leggen, maar voor de rest moet men kiezen wat
men wel en niet wil (laten) analyseren. Men moet niet dezelfde zinsontleding op alle niveaus herhalen als de
leerlingen daardoor enkel hun tijd verliezen. De structuur van de zin is dezelfde als die van de bijzin.

4 Lineariteit

Taal is ook een lineair verschijnsel. We spreken en schrijven de zinnen en de zinsdelen na elkaar en horen en
lezen die ook na elkaar. Bij de statische grammaticale zinsanalyse komt de lineariteit niet duidelijk naar vo-
ren, maar wel bij het produceren en verwerken van de progressieve accumulatie van lexicale, syntactische,
semantische en andere informatie, en meer bepaald bij de dynamische communicatieve structuur van de zin
in zijn verbale en niet-verbale context (vgl. Daneš 1964, blz. 227-228). Wie de volgorde van de woorden van
een Latijnse zin door elkaar haalt, behoudt misschien de syntactische structuur, maar zeker niet het medede-
lingsperspectief, het thema-rhema-perspectief in de informatieverstrekking/verwerking met de toenemende
graad van communicatieve dynamiek (CD) (Panhuis 1982; 2005, par. 388, 391; 2006a). Lineariteit is essentieel
bij de lectuur. Daarom moet men steeds voor ogen houden dat lectuur en analyse twee zeer verschillende ac-
tiviteiten zijn.

5 Complexiteit: een systeem van systemen

Men zegt dat taal een communicatiesysteem is. En terecht. Toch geeft die definitie een simplistisch beeld van
taal. Ik zou taal willen vergelijken met muziek, ook een communicatiesysteem. Beide drukken iets uit.

In  een muziekstuk zijn  er  veel  partijen (zangstemmen en/of  instrumenten),  die  elk  hun partituur zingen of
spelen, die hun eigen rol uitvoeren en toch ook samenwerken, en horizontaal (lineair/chronologisch) in de
maat moeten blijven en verticaal een harmonisch geluid moeten voortbrengen. Soms gaat het om een een-
stemmig lied dat  door  één zanger  wordt  gezongen,  soms om een koor  of  een dubbelkoor  met  4,  8  of  meer
stemmen. In een symfonie kan het gaan om 50 of 100 instrumentalisten. In een opera of oratorium zijn er nog
weer andere combinaties mogelijk. De uitvoerders van die talrijke rollen en partituren (die men op papier en
in zekere mate ook bij de uitvoering kan onderscheiden) werken dus samen. Er is dus een veelheid van
stemmen, instrumenten, klanken, ritmes, en ook acteertalent en belichting, waardoor elk werk, ja zelfs elke
uitvoering uniek is. Met taal is het ook zo, al zijn er geen verschillende partituren hoorbaar.

In taal zijn er verschillende componenten of systemen. Om te beginnen de twee grote componenten: vocabu-
larium (waarover ik nu niets ga zeggen) en grammatica. Dat laatste begrip is wel rekbaar en voor discussie
vatbaar, maar voor ons doel gebruik ik het nogal ruim. Bij de Grieken was het aanvankelijk nog heel simpel:
de “grammata” (letters) kunnen lezen en graveren. Op de spelling ga ik niet in. Wat nu volgt, zou men als
grammaticale subsystemen kunnen beschouwen:
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• fonologie (klankelementen: fonemen);
• prosodie (intonatie, ritme e.d.) en metriek;
• pragmatiek; geografische en sociale dialecten;
• communicatieve structuur (thema-rhema);
• retoriek en stilistiek;
• syntaxis: structurele verbanden;
• semantiek: betekenisverbanden;
• vorm (woordsoort) en hun morfologie (constituenten op het woordniveau en daaronder).

De combinatiemogelijkheden van al die subsystemen zijn zo verschillend en zo complex dat er zelfs geen te-
keningetje van kan worden gemaakt. Je kunt er enkel boeken over schrijven. Van een muziekstuk kan men
tenminste nog alle partituren uitschrijven! Al vormen al die bladen muziek natuurlijk nog geen uitvoering.

  (5)

Syntactische functies Semantische rollen Naamvallen Vormen
Gezegde

Onderwerp

1e voorwerp

2e voorwerp

Bepaling van gesteldheid

Bijwoordelijke bepaling

Kern (van de woordgroep)

Bijvoeglijke bepaling

Bijstelling

Appelfunctie

Zinsbepaling

Aanspreking
Uitroep
Noemend
Handelend (agens)
Niet-handelend
Lijdend (patiens)
Inwendig
Ontvanger (= meewerkend?)
Begunstigde
Voordeel / nadeel
Gelijkenis
Nabijheid
Doel / strekking
Gezichtspunt
Ethicus
Plaats
Richting
Gevolgde weg
Maat
Graad
Betrekking
Tijd
Verwijdering scheiding
Herkomst / afstamming
Scheiding
Overvloed
Afstand
Oorzaak / reden
Ongelijkheid (2e lid)
Beperking
Middel
Begeleiding
Wijze
Prijs / waarde
Voorwaarde
Doel
Gevolg
Vergelijking
Toegeving
Bezitter
Geheel / partitief
Onderwerps(genitief)
Voorwerps(genitief)
Beschrijvend
Soort- / verklarend

Nominatief

Vocatief

Genitief

Datief

Accusatief

Ablatief

Wortel
Affix (prefix, suffix, infix,
klankwisseling)
Stam
Uitgang
Woord

Werkwoord
Substantief (zelfst. nmw.)
Adjectief (bijv. nmw.)
Voornaamwoord
Bijwoord
Voorzetsel
Voegwoord

Een groep met een van bo-
venstaande woordsoorten
als kern

Tussenwerpsel

Zin
Bijzin
Samengestelde zin

Een cluster van twee of
meer dezelfde woordsoor-
ten of groepen of (bij)zin-
nen met dezelfde functie

Paragraaf en hoger
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Ik concentreer me nu op het zinsniveau en het niveau daar onmiddellijk onder. In tabel (5) staan in vier ko-
lommen (subsystemen van de grammatica) een aantal termen. Die lijst beoogt niet volledig te zijn en de ko-
lommen zijn niet systematisch ingevuld. Er zijn bovendien nog andere verschijnselen en elementen: deter-
minatie, congruentie, regeren, directe/indirecte rede, voegwoorden (die zelf geen constituent van de bijzin
vormen, maar een verbinding tussen zinnen of tussen een bijzin en de regerende zin), modaliteit, zinstypes,
consecutio temporum ... Hoe gaan we zo’n hoeveelheid begrippen op een heldere manier in de klas aan-
brengen?

We kunnen geen enkele vaste, eenduidige verbindingslijn trekken tussen een term uit de eerste kolom in (5)
en een term uit elk van de tweede, derde en vierde kolom. Niemand zal beweren dat bv. onderwerp gelijk
staat met handelend, nominatief en substantief (en thema en dactylus en hendiadys uit nog andere subsys-
temen). We moeten dus ook niet proberen dergelijke combinaties te onderwijzen.

6 Quot capita, tot sensus!

Om de vertwijfeling die zich nu van u meester maakt nog even te laten voortduren, geef ik u een heel klein
maar heel fundamenteel voorbeeldje van verwarring. Ik heb aan enkele classici gevraagd (a) in hoeveel zins-
delen ze het zinnetje (6) Lupus est similis cani zouden verdelen en (b) hoe ze die zinsdelen zouden benoemen.
Volgens de verzamelde antwoorden varieerde het aantal zinsdelen van twee tot vier. Onder elke zin staan
ook de benamingen die door elk van de classici aan elk deel werden gegeven.

  (6) Lupus   //   est   similis   cani.      Lupus   //   est   //   similis   //   cani.
      ond.               gezegde          ond.          pv.     predicaats-      datief bij similis
                        nomen/NDG

Lupus   //   est   //   similis   cani.     Lupus   //   est   similis   //   cani.
      ond.        ww.     (gezegde? NDG?)      ond.            gezegde        voorwerp

Die classici bleken het eens te zijn over slechts één zinsdeel en zijn syntactische functie: het onderwerp. De
traditionele verdeling van die zin in twee delen (links boven) komt heel vertrouwd over en wordt ook nog
vaak in de basisschool aangeleerd. De vier delen (rechts boven) zijn het resultaat van een benadering op ba-
sis van woordsoorten en morfologie: men geeft allerlei benamingen die men kent. Daarin staat een wonder-
lijke  mengeling van allerlei  termen,  waarvan er  slechts  één (het  onderwerp)  een syntactische term is.  “Per-
soonsvorm” is de benaming van een vorm, maar hij wordt kennelijk gebruikt als een syntactische term voor
een zinsdeel – hetgeen trouwens niet klopt bij een koppelwerkwoord. Het gevolg is dat het volgende woord
similis ook als een zinsdeel wordt beschouwd. Ook ten onrechte, al is de term “NDG” dan weer wel correct,
maar niet op het zinsniveau. We mogen al blij zijn als similis geen lijdend voorwerp wordt genoemd. Want
de leerling die geleerd heeft dat het onderwerp en de persoonsvorm de zinskern vormen, heeft meestal ook
geleerd dat het volgende zinsdeel het lijdend voorwerp is. Tussen de tweede en de derde ontleding in (6) is
er niet veel verschil: men weet niet wat men moet aanvangen met cani: een apart zinsdeel? zinsdeelstuk?
naamval? voorwerp? deel van het gezegde? Op de vierde en goede oplossing komen we straks terug.

Ik vond ook ergens zin (7), die gelukkig niet bedoeld is voor leerlingen. In deze en de daaraan voorafgaande
voorbeeldzinnen wordt terecht vermeld dat het naamwoordelijk deel van het (naamwoordelijk) gezegde uit
iets anders kan bestaan dan een substantief of adjectief, nl. een bijwoord.

  (7) Quae // cum // ita / sint, // Catilina, // perge // quo coepisti. (Cicero, Catilina 1, 10)
 // bijw. /       //

Toch staat bovendien de zinsontleding aangegeven met behulp van // tussen zinsdelen en / tussen zinsdeel-
stukken. Maar daarbij is geen rekening gehouden met hogere en lagere niveaus in de grammaticale hiërar-
chie. Omwille van de veelheid van niveaus is dit zinnetje om te beginnen al niet geschikt voor de analyse
van alle niveaus op één regel. Als we bij de zinsontleding, voor de duidelijkheid en het gemak van de leer-
lingen en onszelf, de aanspreking in de appelfunctie schrappen omdat die geen zinsdeel is, maar op het
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hoogste niveau van de tekst fungeert, dan kan de zin wel duidelijk en correct worden ontleed als in (8). De
zin bestaat dan niet uit zeven zinsdelen (het niet-uitgedrukte onderwerp meegerekend), maar uit vier.

  (8)  Ø  // quae cum ita sint, // perge // quo coepisti.
    OND            BWB                 GEZ            BWB

Drie  van  de  vier  zinsdelen  (constituenten)  kunnen  op  een  lager  niveau  nogmaals  ontleed  worden  in  hun
constituenten, die op hun beurt ... Maar zelfs met kleurkrijt, vierkante en ronde haakjes enz. wordt het te in-
gewikkeld om dat visueel allemaal duidelijk op één regel te zetten. Een duidelijke ontleding op alle niveaus
tot en met het morfeem is wel mogelijk met behulp van een omgekeerd boomdiagram zoals in (4).

De problemen in de ontleding van (7) hebben vooral te maken met de hiërarchie, die in (6) met de visie op de
zinsstructuur en de definitie van het gezegde (predicaat).

7 Valentie van het gezegde

Om verwarringen zoals in de zinsontleding van (6) te voorkomen, moeten we eerst een definitie van het ge-
zegde/predicaat geven. En die ontbreekt nu net in veel grammatica’s en leerboeken. Zoals uitgelegd in Pan-
huis (2006b) deed Aristoteles metafysische/logische uitspraken over de substantie ( ) van iets of iemand
(het subject). Deze twee delen van zijn uitspraak zijn door laatmiddeleeuwse grammatici vastgelegd als een
grammaticale  tweedeling van de zin.  Die  tweedeling in  onderwerp en gezegde is  in  1660 door  Arnauld en
Lancelot in hun Grammaire générale et raisonnée (beter bekend als de Grammaire de Port-Royal) bevestigd en tot
ver in de 20e eeuw gevolgd. Maar tegelijk ontdekten grammatici vanaf de 17e eeuw dat er in de zin nog an-
dere “complementen” of “aanvullingen” (om het kind maar een naam te geven) zaten.

In het midden van de 20e eeuw is men de zin niet langer metafysisch of logisch, maar taalkundig gaan ont-
leden. De definitie van de A.N.S. (1997, blz. 1119) luidt: “Het gezegde (predicaat) is het centrale zinsdeel.
Men kan het beschouwen als de kern van de zin, waarop andere zinsdelen betrokken zijn. Het gezegde be-
paalt of er voorwerpen in de zin moeten optreden en wat voor voorwerpen dat zijn. Het voorkomen van be-
paalde types onderwerpen is ook mede afhankelijk van het gezegde. Wat de bijwoordelijke bepalingen be-
treft, is het gezegde er in een aantal gevallen verantwoordelijk voor dat een bijwoordelijke bepaling (bv. van
plaats of maat) verplicht in de zin aanwezig is, en wordt het optreden van enkele soorten bijwoordelijke be-
palingen door het type gezegde beperkt (...). Er zijn twee soorten gezegdes te onderscheiden: het werkwoor-
delijk gezegde, dat uit werkwoordsvormen bestaat, en het naamwoordelijk gezegde, dat naast een werk-
woordelijk ook een naamwoordelijk deel bevat.” Zie ook Dik (1978, blz. 15-16, 25 e.v.).

Naargelang van het aantal zinsdelen dat noodzakelijkerwijs als argumenten of spelers bij het gezegde voor-
komt, spreekt men van nul-, één-, twee- en driewaardige gezegdes/predicaten. De term “waardigheid” of
“valentie” is een metafoor uit de scheikunde. Een gezegde kan dus de valentie nul (pluit), één (cadere), twee
(necare) of drie (dare) hebben, omdat er nul, één, twee of drie zinsdelen mee moeten worden verbonden. De
valentie van een gezegde levert dan een bepaald “predicate frame” of “predicaatsschema” op. (Een vroegere
structuralistische term was “verb pattern”.) Een uitleg die begrijpelijk is voor leerlingen van het eerste jaar
vindt men in Coghe e.a. (2006, blz. 12: “spelers”) en Coppens (2002: “rollenspel”).

Deze taalkundige definitie  van het  gezegde is  nu algemeen aanvaard.  Nochtans geven de leerplannen van
het officieel en vrij basisonderwijs en middelbaar onderwijs (Nederlands, Latijn) ofwel geen definitie van het
gezegde ofwel impliciet of expliciet de traditionele definitie “wat over het onderwerp wordt gezegd”. Enkel
in de recent vernieuwde leerplannen Latijn in het vrij onderwijs krijgt de valentie nu zijn plaats. De huidige
onzekerheid  in  ons  taalonderwijs  over  dit  punt  wordt  goed  samengevat  in  het Vademecum taal: daar staan
twee definities van het gezegde vermeld onder de veelzeggende kopjes: “tegenwoordig algemeen” en “tradi-
tioneel en in deze betekenis gebruikt in college Maaseik”.
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Voor de constituenten (bestanddelen) op het zinsniveau hebben we nu de termen “gezegde”, “onderwerp”,
“voorwerp”, “bepaling van gesteldheid” en “bijwoordelijke bepaling”.

De zinsstructuur kan dus schematisch worden voorgesteld als in (9) (naar Panhuis 2005, par. 184; iets aange-
past in Coghe e.a. 2006, blz. 179).

  (9)

Actieve zin

Minimale zin (zinskern):
gezegde + 0/1/2/3 noodzakelijke zinsdelen

(het aantal hangt af van de betekenis van het gezegde)

Niet-noodzakelijke
zinsdelen

0

Gezegde/
predicaat

congrue-
rend

1

Onder-
werp

nom. ...

2

LV
acc.

Voorwerp
gen., dat., abl.

voorz.-vwp.

3

MV
dat.

Voorwerp
gen., dat., abl.

voorz.-vwp.

Bepaling van gesteldheid
BWB
dat.,
acc.,
abl.,
vz.-gr.

3

Predicatief
complement
congruerend

Predicatieve
bepaling
congruerend

Opmerkingen:

a Onder zinskern verstaan we niet ‘onderwerp en pv.’, maar een correcte ‘minimale zin’. De niet-
noodzakelijke zinsdelen of satellieten behoren tot de periferie (Dik 1978, blz. 17, 25-28; Pinkster 1984, blz. 3).

b De vetgedrukte termen zijn syntactische begrippen (enkel op het zinsniveau).
c De  termen  “LV”  en  “MV”  zijn  een  toegeving  aan  de  onderwijspraktijk.  Syntactisch  gezien  kunnen  ze

worden geschrapt, als men in de derde kolom “accusatief” toevoegt aan het lijstje naamvallen. “Lijdend”
is een semantisch begrip. De term “meewerkend” is onduidelijk: bedoelt men de semantische rol “ont-
vanger” als derde noodzakelijke speler? Of ook “voordeel” (soms voorwerp zoals bij parcere, vaak BWB)?
Of het syntactische begrip “indirect” (derde speler, maar niet met de semantisch rol “lijdend”)?

8 Enkele subsystemen, met bijzondere aandacht voor de analyse van de zin

De grote hoeveelheid informatie en termen in tabel (5) wordt nu hanteerbaar. In de zinsontleding bekijken
we eerst en vooral de syntactische functie. Dat is het eenvoudigste en meest structurele deelsysteem. Ver-
volgens kan men desgewenst de semantische rol geven, en vervolgens de vorm. (Let wel: bij de lectuur gaat
de lezer niet noodzakelijk in deze volgorde te werk en gebeuren veel dingen tegelijkertijd!)

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

lijk) gezegde: onderwerp van ..., voorwerp van ..., BWB bij ..., BvG bij ... en ...;
• de relatie op het niveau van de (voor)naamwoordgroep: de kern en de BVB bij de kern; de BVB kan de

vorm aannemen van: allerlei congruerende en andere bepalingen, congruerende bijstelling, een naam-
woord (meestal in de genitief), bijvoeglijke bijzin enz.

“Rol” is een semantische of betekenisrelatie van een deel in een geheel (diverse factoren spelen mee om die
rol te herkennen; vgl. Panhuis 2005, par. 187-188, 294):
• op het zinsniveau: handelend, niet-handelend, lijdend, ontvanger, voordeel/nadeel, plaats, richting, mid-

del, verwijdering ... (zie de lijst in de tweede kolom in tabel 5);
•  op  het  niveau  van  de  substantiefgroep:  rollen  van  de  BVB  als  bezitter,  partitief  (beter:  van  het  geheel),

onderwerpsgenitief, voorwerpsgenitief, beschrijvende genitief, soortgenitief, of andere semantische rela-
ties uitgedrukt door het voorzetsel van een voorzetselgroep als BVB.



10

“Vorm” is alles wat te maken heeft met woordsoort (naamval, getal, genus, persoon, wijs, tijd, actief/passief:
dus de morfologie van verbuigingen en vervoegingen), woordgroepen, clusters en bijzinnen (betrekkelijke
bijzin, infinitiefzin, beknopte participiumzin of losse ablatief, ut-bijzin, si-bijzin enz.). Ook niet-uitgedrukte
zinsdelen behoren tot de zinsstructuur.

Als een syntactische functie door diverse vormen (naamwoordgroep, bijzin ...) kan worden ingevuld, is er
geen reden om het deel “syntaxis” van een spraakkunstboek op te bouwen rond woordsoorten en morfolo-
gie (zoals voegwoorden, betrekkelijke voornaamwoorden, nominale vormen van een werkwoord, naamval-
len ...). In een valentiegrammatica behoort in het syntactische deel het indelingscriterium syntactisch te zijn,
zoals  uitvoerig  uitgelegd in  Panhuis  (1999).  Het  basisschema van de syntaxis  volgt  dan het  schema van de
valentie zoals in figuur (9), ongeacht de vraag of die functie naar de vorm door een (voor)naamwoord-
(groep), een voorzetselgroep of een bijzin wordt ingevuld.

9 Terminologie van de syntactische functies

Wetenschappelijk gezien zijn er niet veel problemen met de terminologie van de functies. We overlopen de
functies met hier en daar een kleine toelichting. Op het zinsniveau zijn er de volgende functies:

9.1 Het gezegde (predicaat) (werkwoordelijk of naamwoordelijk) is de kern of het centrale deel waarmee
de overige zinsdelen verbonden zijn. De valentie van het gezegde (= zijn waardigheid om zich met een
bepaald aantal spelers te binden) bepaalt hoeveel en welke noodzakelijke zinsdelen (spelers/argumen-
ten) er aanwezig moeten zijn in een correcte minimale zin (of zinskern). Sommige gezegdes hebben
meer dan één predicaatsschema: bv. appellare,  ‘iemand roepen’,  is  tweewaardig, appellare, ‘iemand een
vriend noemen’, is driewaardig. Zie ook Panhuis 2005, par. 364.

9.1.1  Het werkwoordelijk gezegde omvat werkwoordsvormen zoals in: (ze) zouden hebben durven
komen; nolite existimare ...; componere solebam ...1 Niet iedereen is het erover eens of men in een werk-
woordgroep kan spreken van een kern. Ik ben geneigd om in deze voorbeelden de werkwoordelijke be-
grippen komen, existimare, componere als de kern van het gezegde te beschouwen, omdat dat bestanddeel
de valentie en het predicaatsschema bepaalt. De overige, marginale, bestanddelen zijn modale, tempo-
rele en aspectuele hulpwerkwoorden. Ter illustratie: Pike e.a. (1977, blz. 230) geeft 37 werkwoordgroe-
pen met als kern een vorm van (to) eat in een tabel, die er – sterk gereduceerd tot twee werkwoordgroe-
pen – uitziet als in (10). De betekenis van enkele Engelse termen is de volgende: slot =  ‘plaats  voor  de
syntactische functie in de structuur’; role = ‘semantische rol op een laag niveau’; class = ‘vormklasse’; nu-
cleus = ‘kern van de constructie’; current relevance = (vermoedelijk) ‘resultatief’ of ‘voltooid‘; empty =
‘loos’.

(10)

Slot: Margin Margin Margin Margin Margin Margin Nucleus
Role: Modal Negation Current

Relevance
State Empty Negation Predication

- - - - Does n’t eat
would n’t have been - - eating

Class: Modal Verb {not} CR Verb State Verb <do> {not} Verb

1 Dit staat niet expliciet vermeld in Panhuis (2005, par. 194), wél in Coghe e.a. (2006, blz. 161, 191) en in A.N.S.
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9.1.2  Het naamwoordelijk gezegde omvat een naamwoordelijke deel en in het Latijn meestal (in het
Nederlands “in ieder geval”, volgens A.N.S. 1997, blz. 1122) een koppelwerkwoord (vgl. Panhuis 2005,
par. 193-194). Mijns inziens zijn similis in (6) en ita in (7) en (8) de kern van het gezegde om dezelfde re-
den als in de paragraaf 9.1.1, maar de A.N.S. spreekt zich daarover niet uit. De bestanddelen van het ge-
zegde, voor zover ze vervoegbaar of verbuigbaar zijn, congrueren met het onderwerp.

9.1.3  Het lijkt me niet aangewezen om in de klas te vragen naar de kern van het gezegde. Dan
loopt men namelijk het gevaar dat de termen “pv.”, “NDG” en “predicaatsnomen” ten onrechte een ei-
gen leven gaan leiden als zinsdeel – wat ze niet zijn. We houden het er gewoon op dat est similis een bi-
valent  gezegde  is,  dat  dus  een  onderwerp  en  een  voorwerp  vereist  zoals  in  zin  (6),  rechts  onder.  Ui-
teraard moet elke leerling de congruentie van est en similis kunnen verklaren of, bij de lectuur, op grond
van de congruentie het verband leggen tussen onderwerp en verbuig- en vervoegbare delen van het ge-
zegde. Maar dat levert geen enkel probleem op, vermits hij weet dat het gezegde congrueert met het
onderwerp.

9.2 Het onderwerp is de eerste noodzakelijke speler of zinsdeel (ook “argument” genoemd) bij het gezegde.
Het regeert de congruentie van het gezegde, voor zover het gezegde vervoegbaar en verbuigbaar is. Dit
is dus een syntactische definitie. Het onderwerp heeft niet steeds dezelfde semantische rol of communi-
catieve status (vgl. Panhuis 2005, par. 239-240) en kan onder diverse vormen voorkomen.

9.3 Het voorwerp is de tweede of derde noodzakelijke speler (argument) bij het gezegde. Dat is voldoende
als definitie. Bijkomende informatie betreft de semantische rol of de vorm (vgl. Panhuis 2005, par. 248,
260). Zo vergen caedere, parcere, uti en oblivisci alle vier een voorwerp (syntactische term). Alle verdere
uitleg gaat over de rol (respectievelijk lijdend, voordeel, middel of partitief) en over de naamval (respec-
tievelijk accusatief, datief, ablatief of genitief).
Men kan spreken van een lijdend voorwerp (in  de accusatief)  en zo de rol  en functie  samen noemen.
Men  kan  ook  het meewerkend voorwerp apart benoemen, alhoewel dat enkel in het Nederlands ge-
beurt. In andere talen spreekt men van een indirect voorwerp, dat dus geen onderwerp van een passie-
ve zin kan zijn (uitgezonderd o.a. in het Engels: He is given a book). Het speciale aan de term “meewer-
kend  voorwerp”  is  dat  het  de  derde  noodzakelijk  speler  (de  “ontvanger”)  bij  werkwoorden  van  “ge-
ven” en “zeggen” aanduidt. Men kan voorwerpen in de genitief, datief en ablatief ook indirecte voor-
werpen noemen: dat betekent dan dat het werkwoord intransitief is. Er zijn ook voorzetselvoorwerpen
bij sommige gezegdes. Bv. alligare aliquem ad palum en alligare aliquem arbori hebben dezelfde structuur
met een licht verschil in de vorm: gezegde + (lijdend) voorwerp + voorwerp, maar in het eerste geval is
dit tweede voorwerp een voorzetselvoorwerp, in het tweede geval staat het in de datief.
De termen “prefixdatief” en “prefixaccusatief” duiden geen functie aan, maar zijn morfologische ter-
men  voor  een  syntactische  functie.  Deze  termen  zijn  verwarrend  als  zij  onder  de  functies  worden  ge-
noemd.  Dit  sluit  niet  uit  dat  men er  de aandacht  op vestigt  dat  voorwerpen in  de datief  vaak voorko-
men bij werkwoorden samengesteld met een prefix (bv. praefert mortem servituti). Omdat het prefix een
betekenis aan ferre toevoegt, verandert de valentie van het werkwoord en is een bijkomend zinsdeel no-
dig.
De termen “voorwerpszin” en “onderwerpszin” zijn  combinaties  van functie  en vorm.  Het  is  verwar-
rend als deze termen zouden worden aangeleerd als nieuwe functies. Het zijn gewoon voorwerpen of
onderwerpen die voorkomen in de vorm van een bijzin, net zoals er andere voorkomen in de vorm van
een naamwoord of naamwoordgroep. Een zin met zo’n bijzin (bv. een indirecte vraag) kunnen de leer-
lingen in de eerste graad lezen en begrijpen, zonder er een nieuwe term op te plakken. Men hoeft dus
vanaf het eerste jaar geen zwaarwichtig onderscheid te maken tussen een enkelvoudige zin en een sa-
mengestelde zin, en dat dan als een nieuwe moeilijkheid aan te kondigen.

9.4 De bepaling van gesteldheid is voldoende als term voor de leerlingen. De leerkracht weet dat een be-
paling van gesteldheid noodzakelijk is als predicatief complement bij sommige werkwoorden (en de
leerling kan dat ook aanvoelen), maar meestal een niet-noodzakelijke predicatieve bepaling is.
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9.5 De bijwoordelijke bepaling/bijzin (BWB) is een niet-noodzakelijk zinsdeel1 in de vorm van een (voor)-
naamwoord, (voor)naamwoordgroep, voorzetselgroep of bijzin. Het aantal semantische rollen is hier
vrij groot (zie tabel 5, tweede kolom²).
Het zogenaamd handelend voorwerp is qua terminologie een apart geval. In een actieve zin fungeert
het handelend wezen als het onderwerp (een noodzakelijke speler) van het gezegde. In een passieve zin
wordt de speler met die semantische rol ten gevolge van de herstructurering van de zin in het passief
afgedankt als zijnde niet meer nodig: hij wordt een “chômeur” (J. Lawler in Dik 1978, blz. 113-114, 117).
Ook Lyons (1977, blz. 487) wijst erop dat in een passieve zin de valentie van het gezegde met één ver-
mindert. De meeste Nederlandse en Latijnse passieve zinnen hebben trouwens geen handelend voor-
werp en dus is mijns inziens de juiste term “bijwoordelijke bepaling van het handelend wezen”, zoals in
het Engels (“adverbial modifier of agent”) en het Frans (“complément circonstanciel d’agent”). De term
“door-bepaling” (A.N.S., blz. 1181-1182) is mijns inziens te vermijden (a) omdat hij geen functie aan-
duidt, maar slechts een aanwijzing geeft over het gebruikte voorzetsel (men spreekt ook niet over een
“in-bepaling”, “wegens-bepaling”, “met-bepaling” enz., (b) omdat door geen Latijns woord is, (c) omdat
er  in  het  Latijn  bij  die  BWB  een  duidelijk  onderscheid  is  tussen  enerzijds  de  semantische  rol  “oor-
zaak/reden” (zonder voorzetsel, ook in actieve zinnen) en anderzijds de rol “handelend wezen” (ab +
ablatief) in passieve zinnen. De zin Quonam amore saevo (Medea) rapitur? bevat dus geen door-bepaling,
geen HV, geen BWB van het handelende wezen, maar een BWB van oorzaak.

Op het niveau van de substantiefgroep zijn er:

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

9.7 De bijvoeglijke bepaling (BVB):  naar  de vorm is  dat  een congruerend adjectief  (dus ook voornaam-
woord, telwoord, participium of werkwoordelijk adjectief), een betrekkelijke bijzin, een substantief of
substantiefgroep meestal in de genitief of soms in een andere naamval, soms een voorzetselgroep. Ook
hier is de afkorting BVB zeer geschikt om de functie aan te duiden omdat de laatste “B” zowel een bepa-
ling als een bijzin kan aangeven.

9.8 De bijstelling: slechts een speciaal geval van de congruerende BVB: een congruerend substantief.

Op hogere niveaus zijn er:

9.9 De zinsbepaling. Deze bepaling bepaalt niet het gezegde, maar de zin als een geheel, zoals in Die man is
gelukkig op tijd aangekomen, in de betekenis van ‘Ik ben blij dat die man op tijd is aangekomen’ of ‘Geluk-
kig, de man is op tijd aangekomen.’ (Panhuis 2005, par. 381)

9.10 De appelfunctie (met de semantische rol “aanspreking” of “uitroep”) (Panhuis 2005, par. 378-380).

Alle bovenstaande technische termen zijn syntactische termen. Om taalkundige en didactische redenen mo-
gen ze niet door andere begrippen en termen gecontamineerd of vervangen worden.

10 Meervoudige maar heldere benadering

Een mogelijk antwoord dat leerlingen, afhankelijk van de opleiding die ze hebben genoten, zouden kunnen
geven bij de ontleding van zin (11), zou de volgende kunnen zijn:

  (11) Nos   Brundisii   apud Flaccum   dies XIII   fuimus. (Cicero, Ad familiares 14, 4, 2)
    ond.     locatief            plaats      acc. van duur    pv.

1 Ik ga hier niet in op de vraag in hoever sommige (bijwoordelijke?) bepalingen noodzakelijk zijn bij sommi-
ge gezegdes. Meer literatuur hierover bij Happ (1976, blz. 180 e.v.), Pike (1977, blz. 47-48), Dik (1978, blz.
26-27), Pinkster (1984, blz. 33-34), A.N.S. (1997, blz. 1119: zie hoger onder ‘7 Valentie’).
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Het gebrek aan inzicht in de complexiteit van de taal en aan systematiek in de ontleding maakt dat hier een
kakofonie van grammaticale termen te horen/zien is, nl. achtereenvolgens een syntactische functie, een (fou-
tieve) naamval, een semantische rol, een naamval + een semantische rol, een vorm. De diverse systemen
moeten niet worden gescheiden, maar wel onderscheiden. Er bestaat een interactie en een “close or distant
affinity” (Daneš 1964, blz. 227) tussen die subsystemen, maar geen één-op-éénrelatie (Pinkster 1984, blz. 17;
Panhuis 2005, par. 179; Panhuis 2006b, blz. 8). Zo kan een voorzetselgroep de functie hebben van een BWB
(in de zin), een voorwerp (in de zin), een BVB (in de naamwoordgroep), een NDG (in een gezegde als (dat) is
tegen de wet). Een extreem geval van “distant affinity” is de term “persoonsvorm” in (12), waar nescio niet
fungeert  als  gezegde,  maar  als  BVB.  Dat  is  wel  de  laatste  functie  waar  we  spontaan  aan  zouden  denken,
maar de leerling die weet dat er geen één-op-éénrelatie is, zelfs niet tussen pv. en gezegde, zal niet verwon-
derd opkijken als hij  dat leest. Zoiets komt trouwens ook in het Nederlands voor: je wilt ’k-weet-niet-wat be-
spreken.

  (12) Ø   //  nescio quid  //  secreto  //  vis loqui  //  mecum.  (naar Horatius, Satiren 1, 9, 67-68)
    OND           V            BWB            GEZ             BWB

Het is dus van belang om steeds helder te weten over welk subsysteem men iets zegt of waarover men een
vraag  stelt.  Deze  meervoudige  benadering,  met  lichte  variaties,  is  vooral  naar  voren  geschoven  door  de
Praagse School (bv. Daneš 1964), Pike e.a. (1977), Dik (1978), Pinkster (1984) en Panhuis (2005). De eerste drie
regels van de analyse onder zin (13) zijn van Pike en Panhuis, de eerste, tweede en vierde van Daneš (in zijn
“Three-Level Approach”), Dik en Panhuis. In tegenstelling met de eerste drie regels is de vierde regel over
de graad van communicatieve dynamiek niet op het zinsniveau te verklaren, maar in de ruimere context.

  (13) Nos  Brundisii   apud Flaccum  dies XIII   fuimus ...
  Functie:   OND   BWB     BWB     BWB     GEZ
  Rol:     hand.   plaats     plaats     duur     –1

  Vorm:    vnw.   nmw.  (gen.)   vz.-groep    nmw.-groep   ww.
  Graad  CD:  Te    T      Re      Re      R

  (Opmerking: T = thema, R = rhema, e = eigenlijk)

De laatste regel vermeldt twee thema’s (nos is de bij de lezer wel bekende schrijver, en uit vorige brieven is
Brundisium als reisbestemming bekend bij lezers, Cicero’s gezin) en twee gewichtige rhema’s (apud Flaccum
en dies XIII; over Flaccus wordt trouwens verder uitgeweid in een bijstelling virum enz.).  Het werkwoord is
zwak rhematisch, maar finaal bij conventie (Panhuis 2005, par. 385, 393; 2006a, blz. 5).

Elk van de zinsdelen (in het Frans “syntagme”) vormt een geheel van vorm en betekenis, een “form-meaning
composite” (Pike e.a. 1977, blz. 4, 7; Daneš 1968, blz. 62). Voor zo’n constituent, niet enkel op het zinsniveau,
maar op alle niveaus van de hiërarchie zoals in (4), gebruikt Pike e.a. (1977, blz. 35, 364 e.v., 490) in het En-
gels de term “tagmeme”, een betekenisvolle structurele eenheid (van functie, rol, vorm en cohesie-
elementen) in een groter geheel, zoals bv. in figuur (14).

(14) ond. naamwoordgroep

agens regeert congruentie van gezegde

Een analyse als in (13) vraagt men uiteraard niet voortdurend van de leerlingen. Maar als men dat vanaf het
tweede middelbaar enkele keren per jaar doet (zonder in het tweede en derde jaar over de communicatieve
structuur te spreken), zullen zij gemakkelijk inzicht krijgen in de diverse systemen die samen de structuur

1 Aangezien de semantische rol op het zinsniveau een relatie tot het predicaat inhoudt, blijft in deze analyse
de rol van het predicaat zelf open. In het onderwijs lijkt me dat de eenvoudigste benadering. In taalkundi-
ge werken wordt aan het predicaat vaak wél een rol toebedeeld, nl. als drager van het zinstype: medede-
ling, vraag, gebod, verbod, wens, aansporing (Pike e.a. 1977, blz. 456, 458) of als aanduiding van de “state
of affairs”: handeling, positie, gebeurtenis, toestand (Dik 1978, blz. 32-39; Pinkster 1984, blz. 18-22).
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van de zin uitmaken en de begrippen niet door elkaar halen. In de praktijk van de zinsontleding zullen we
vooral de nadruk leggen op de syntactische structuur: dat is de meest structurele en meest fundamentele en
ook de eenvoudigste. Want naast wetenschappelijke correctheid is het ons ook om eenvoud te doen. De eer-
ste  grote  vereenvoudiging  bestaat  dus  in  het  vermijden  van  verwarringen,  van  het  door  elkaar  gebruiken
van termen uit verschillende subsystemen. De spraakkunst voor de eerste graad in Tolle, lege 2 (Coghe e.a.,
2007) is daarmee gereduceerd tot negen bladzijden morfologie en syntaxis.

In de klas kan en moet men natuurlijk soms een ander subsysteem dan het syntactische controleren: bv. en-
kel naamvallen, of enkel als er een bepaalde fout gemaakt wordt (tegen tijd, naamval, rol ...). Als een leerling
bij de lectuur van zin (11) en (13) ten onrechte dies XIII als ‘op de dertiende dag’ zou weergeven, dan is dat
geen fout tegen functie, wel tegen rol, omdat hij geen aandacht heeft geschonken aan de naamval. De vraag
van de leerkracht bij een dergelijke fout tijdens de lectuur is dan niet “Wat is de functie?”, maar “Wat is de
naamval van dies XIII?”, en, in een tweede stap, “Wat is dan de rol en de juiste betekenis/vertaling?”

We gaan dus naar meer helderheid en eenvoud in het onderwijs. We  maken duidelijk onderscheid tussen de
diverse subsystemen van taal en de grammaticale benamingen. Op het zinsniveau zijn dat dus de bestandde-
len  van  de  syntaxis  (functie),  de  semantiek  (rol),  de  vorm  (woordsoort  en  uitgang).  De  communicatieve
structuur (thema-rhema) kan enkel in het ruimere tekstverband worden behandeld.

Op een lager niveau van de naamwoordgroep waken we over het juiste gebruik van de drie grammaticale
termen (kern, bijvoeglijke bepaling, bijstelling) die daarbij te pas komen. Op het lagere niveau van de bijzin
gebruiken we uiteraard dezelfde ontleding en dezelfde termen als bij de zin. Men moet daarbij wel zien dat
zowel het betrekkelijk voornaamwoord en bijwoord als het voegwoord een verband leggen tussen de bijzin
en de regerende zin (en daarom samen ook wel connectoren worden genoemd), maar dat het betrekkelijk
voornaamwoord en bijwoord een functie in de bijzin hebben, maar het voegwoord niet.

11 Verwarrende terminologie en vereenvoudigingen

Met de appelfunctie boven het zinsniveau en met de thema-rhema-structuur zijn er weinig terminologische
problemen. Maar dat ligt heel anders op de lagere niveaus. In de zin zijn er maar vijf mogelijke functies (ge-
zegde, onderwerp, voorwerp, bepaling van gesteldheid, BWB) of eventueel zeven als men het lijdend voor-
werp en het meewerkend voorwerp apart meetelt. Er zijn maar drie mogelijke functies in de naamwoord-
groep (kern,  BVB,  bijstelling).  Toch wordt,  op het  zinsniveau en het  lagere  niveau van de woordgroep,  de
grammatica (wetenschappelijk gezien) onjuist en (didactisch) verwarrend gemaakt. Dat gebeurt o.a. door het
gebruik van een term uit  één systeem voor een verschijnsel  uit  een ander  systeem,  door  het  uitvinden van
nieuwe en nodeloze termen, en door de creatie van combinaties van termen met sommige woordsoorten of
andere elementen. Die vermenigvuldigingsoperatie is taalkundig en didactisch te betreuren.

11.1 Persoonsvorm. Deze term is correct om een bepaalde vorm van een werkwoord aan te duiden, maar
hij wordt vaak ten onrechte gebruikt in de betekenis van “gezegde”.
“Uitzonderlijk kan ook de persoonsvorm van een hoofdzin in de infinitief staan.” (Claes e.a. 2008, blz.
109). “... een completieve zin met ... de persoonsvorm in de infinitief.” (Claes e.a. 2008, blz. 187) Een
persoonsvorm kan niet in de infinitief staan, een gezegde wel.
“Daarnaast kan een Latijnse infinitief ook de functie hebben van een persoonsvorm.” (Claes e.a., blz.
155) Hoe kan een vorm (infinitief) een andere vorm (persoonsvorm) zijn, die dan ook nog een functie
wordt genoemd?
“De losse ablatief ... bestaat uit ... een substantief ... en een participium dat met dat substantief congru-
eert en dienstdoet als persoonsvorm.” (De Smedt 2002, blz. 229) Een participium kan niet dienstdoen
als persoonsvorm, maar wel als gezegde. Het is dus beter om te zeggen: de losse ablatief is een (be-
knopte) bijwoordelijke bijzin met een onderwerp en een gezegde (meestal een participium, soms een
substantief of een adjectief).
Deze fouten worden vermeden als men de morfologische term “pv.” niet meer gebruikt als een syn-
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tactische term en hem in de drie voorbeelden hierboven vervangt door de correcte term “gezegde”.
Dat zal uiteraard niet lukken als men vasthoudt aan de definitie van het gezegde als enkel het naam-
woordelijk deel van het gezegde, of aan de definitie van het gezegde als alles wat geen onderwerp is.

11.2 Predicaatsnomen. Hoewel deze voor de leerlingen zeer geleerde term vaak wordt gebruikt om het
naamwoordelijk deel van het (naamwoordelijk) gezegde aan te duiden, kleven er veel nadelen aan.
Om te beginnen gaat het over een “nomen”: een woordsoort, maar men bedoelt een functie, zoals
blijkt uit de toevoeging “predicaats-“. Dat is tweeslachtig.
Voorts kennen de leerlingen de term “substantief” en “(zelfstandig) naamwoord” als synoniemen, en
ook “adjectief” en “bijvoeglijk naamwoord”. De term “nomen” wordt niet in de grammaticalessen ge-
bruikt en er is geen reden om deze bijkomende term in te voeren.
De leerlingen hebben in de basisschool geleerd dat er werkwoordelijke en naamwoordelijke gezegdes
bestaan. Het eerste bevat werkwoordelijke vormen, het tweede een naamwoordelijk deel en een
werkwoordelijk deel. Zoals in 9.1.3 gezegd, ligt de nadruk op het gezegde als geheel, als kern van de
zin, en moeten de leerlingen de congruentie herkennen. Wil de leerkracht ook nog vragen waaruit een
naamwoordelijk gezegde bestaat, dan is het eenvoudig antwoord: een naamwoordelijk deel (ND[G])
en een werkwoordelijke deel (WD[G]). Dat werkwoordelijk deel kan één of meer werkwoordsvormen
omvatten, het naamwoordelijk deel kan ook andere woordsoorten dan een naamwoord bevatten, zo-
als gezegd bij (7). Een te grote nadruk op het predicaatsnomen of het NDG kan de foutieve indruk ge-
ven dat het om een derde zinsdeel gaat naast het onderwerp en de pv. (= koppelwerkwoord), zoals
zelfs expliciet gesteld wordt in Claes e.a. (2008, blz. 108 en 111). Het feit dat er vaak geen definitie van
het gezegde wordt gegeven, ligt aan de basis van deze verwarring.
De verwarring wordt nog groter als men de term “predicatieve bepaling” invoert als overkoepelende
term voor twee begrippen: “Een predicaatsnomen en een bepaling van gesteldheid worden ook ‘pre-
dicatieve bepalingen’ genoemd; een predicatieve bepaling onderscheidt een bepaald aspect van ande-
re aspecten van dezelfde persoon of zaak, bv. ons huis is mooi (maar niet groot).” (Claes e.a., 2008, blz.
116). Met deze moeizame uitleg en dit voorbeeld zal de leerling vermoedelijk begrijpen dat de zin ons
huis is mooi uit drie zinsdelen bestaat en zijn we weer beland bij de verwarring beschreven bij (6).

11.3 Predicatief participium. Deze uitdrukking, vooral in de Griekse spraakkunsten, is een combinatie van
een woordsoort met een functie. Men geeft daarmee de indruk dat er onder de participia ook nog een
heel speciaal participium is met een moeilijke naam. Vermits temporele, modale en aspectuele hulp-
werkwoorden, participia en infinitieven samen het gezegde/predicaat vormen, is de toevoeging “pre-
dicatief” overbodig en onwenselijk. Al die elementen zijn predicatief! De zin

, ‘de oudste was toevallig aanwezig’, bestaat dus uit twee zinsdelen: een onderwerp en een
gezegde. Een discussie in de klas over welke deel in het gezegde de kern is, lijkt me niet interessant
voor leerlingen en niet nuttig voor de lectuur. Wil men toch de functie van het participum aangeven,
dan kan men voor alle duidelijkheid wel zeggen dat het hier gaat om een predicatief gebruikt partici-
pium (in tegenstelling met een bijvoeglijk gebruikt participium). Ook de A.N.S. (1997, blz. 391-393)
spreekt over het attributief (= bijvoeglijk), zelfstandig en predicatief gebruik van een adjectief.
Zoals  gezegd  in  9.1.1  lijkt  het  betekenisdragende  participium  me  de  kern  van  het  gezegde,  en  het
werkwoord in de persoonsvorm  syntactisch marginaal en semantisch een ‘manier van zijn’.
De behandeling van deze constructie in een Griekse grammatica hoort thuis in het hoofdstuk over de
syntaxis van het gezegde en niet ergens achteraan in een hoofdstuk over de naamwoordelijke vormen
van het werkwoord (dat in de morfologie is behandeld).

11.4 Zinskern.  Deze term wordt vaak gebruikt in de betekenis van “het onderwerp en de pv.” Om te be-
ginnen is dit gebruik niet zinvol als de persoonsvorm een koppelwerkwoord is. De formulering “zins-
kern = onderwerp + pv.”, hoewel een onsystematische combinatie van een functie en een vorm1, kan

1 Mijn onbewust zo geschreven bijzin van toegeving lijkt me, achteraf bezien, een mooie illustratie van mijn
aanvoelen/stelling (9.1.2 en 9.1.1) dat het naamwoordelijke deel van het gezegde de kern van het gezegde
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toevallig juist zijn in het geval van een monovalent gezegde dat enkel een onderwerp als noodzakelijk
zinsdeel heeft. Maar soms is er geen onderwerp (Latijn: pluit, pugnatur)  en  vaak  zijn  er  twee  of  drie
noodzakelijke zinsdelen bij een gezegde. In ál deze gevallen hebben we in een valentiegrammatica te
maken met de zinskern, zoals in tabel (9), en bij Pinkster (1984, blz. 7-30) en Dik (1978, blz. 25-54: “nu-
clear predication”). Een alternatief voor “zinskern” is “minimale zin” (“minimal clause”) tegenover de
“zin in zijn geheel” (“sentence”) met inbegrip van de niet-noodzakelijke delen.
In het basisonderwijs moeten de leerlingen leren zoeken naar het gezegde waar alles om draait (vaak
en in de simpelste gevallen is dat een pv.) en vervolgens naar het onderwerp enz., en dat is in het be-
gin al  een hele  prestatie.  Maar  er  is  geen structurele  reden om aan die  twee zinsdelen,  die  dus vaak
géén zinvolle eenheid vormen, een speciale status als zinskern toe te kennen.

11.5 Completief. Vermits de term “voorwerp” een noodzakelijk zinsdeel aanduidt, is de term “completief”
(zoals in “completiefzin”) overbodig. Bovendien is hij verwarrend, want hij duidt vaak een voor-
werpszin aan en soms een onderwerpszin.  Die  term is  een restant  uit  de 17e eeuw, toen men de zin
enkel splitste in onderwerp en gezegde (vgl. Arnauld e.a. 1660), maar men in Frankrijk toch nieuwe
constituenten  in  de  zin  en  in  de  woordgroep  ontdekte  die  men  dan  maar  “complément”  (“aanvul-
ling”) noemde. Zo vond men: “complément d’objet”, “complément circonstanciel”, “complément rela-
tionnel” ... (zie Panhuis 2006b, blz. 6).

11.6 (Participium) coniunctum. Dit laatste woord betekent ‘bijvoeglijk’. Vermits het participium een adjec-
tief is, kan het zoals alle adjectieven worden gebruikt met de functie van BVB, bepaling van gesteld-
heid, gezegde (in de losse ablatief en losse genitief) of als deel van het gezegde. Deze termen zijn ge-
kend en correct: er moet dus geen nieuwe term worden gebruikt voor het participium met een van die
functies.

11.7 Modaal participium. In combinatie met de term “participium” (in De Smedt 2002, blz. 229) is de term
“modaal” onduidelijk. Uit de voorbeelden blijkt dat het gaat om een participium met de functie van
een bepaling van gesteldheid. Het zou duidelijker zijn dat zo te zeggen.

11.8 Bijgesteld. Vermits de term “BVB” (bijvoeglijke bepaling/bijzin) de correcte en algemeen aanvaarde
syntactische term is  voor  een functie,  is  de term “bijgesteld” overbodig en dus verwarrend.  Verwar-
rend omdat de leerling gaat veronderstellen dat er naast het beschrijvende adjectief ook nog een ander
adjectief (dus een onderverdeling in de woordsoort “adjectief”) bestaat. Bijgesteld betekent trouwens
hetzelfde als bijvoeglijk (een functie) en adjectivum (een woordsoort)! Sommige zinnen worden dan wel
komisch: “Het verbaal adjectief ... kan fungeren als bijgesteld adjectief.” (Lenaers 1994, blz. 132). Hier
wordt  bedoeld “kan fungeren als bijvoeglijke bepaling”. Bijgesteld lijkt ook wel heel erg op bijstelling!
De verwarring wordt nog groter als men naast “BVB” en “bijgesteld” ook nog de term “attributief” als
een overkoepelende term voor “bijgesteld adjectief” en “bijstelling” invoert (Claes e.a. 2008, blz. 116).
De term “attribuut”/”attributief” is zeer correct en wordt internationaal gebruikt, maar is, behalve in
Franstalige grammatica’s, synoniem met “bijvoeglijk” en dus niet overkoepelend en dus niet gepast
(tenzij we de term “bijvoeglijk” zouden afschaffen) en dus verwarrend.

11.9 Dominant. Deze wat moeizame term kan desnoods worden gebruikt voor de interpretatie van een
woordgroep waarin de (formeel-syntactisch ondergeschikte) bijvoeglijke bepaling (vaak een participi-
um) naar de betekenis het kernbegrip (dominant begrip) is en dus niet weglaatbaar is, zoals in de
woordgroep ab urbe condita (Lenaers 1994, blz. 88-89: sectie 5.3, a, 1 en 2; Panhuis 2005, par. 363).
Maar  de  term  “dominant”  wordt  ook  gebruikt  voor  de  syntactische  functie  “kern  (van  een  woord-
groep)”. Zo lezen we onder het kopje “de vier congruerende bepalingen”: “De dominant van een con-
gruerende bepaling is altijd een substantief of een (verzwegen) voornaamwoord. Het naamwoordelijk
deel van het gezegde en de bepaling van gesteldheid hebben als bijkomende dominant een werk-

is. Mijn beknopte bijzin bevat namelijk een niet-uitgedrukt onderwerp (hetzelfde als dat van de hoofdzin)
en een naamwoordelijk gezegde als de kern, maar géén persoonsvorm (koppelwerkwoord).



17

woord.” (De Smedt e.a. 2002, blz. 117; ook blz. 113, 115, 118). We krijgen dus weer een extra term die
verwarring zaait. “Dominant” heeft hier enerzijds de betekenis van de traditionele en correcte term
“regerend element” (de kern van de naamwoordgroep). Ook het gezegde van de hoofdzin wordt “de
dominant” of “het regerend werkwoord” van de bijzin genoemd (De Smedt e.a. 2002, blz. 161). We
hebben dus een bijkomende en overbodige term voor het begrip “regeren(d)”. Maar anderzijds is het
niet correct dat het werkwoord de congruentie van het naamwoordelijk deel van het gezegde en van
de bepaling van gesteldheid bepaalt. Die congruentie wordt bepaald door het onderwerp.

11.10  Waarde. Wat daarmee wordt bedoeld, varieert nogal (woordsoort, functie, rol ...) en is dus niet duide-
lijk. De term moet worden vermeden en vervangen door de gepaste term.
“Het gerundivum ... heeft de waarde van een adjectief.” (Claes e.a. 2008, blz. 68, 156). Het gerundivum
ís een (werkwoordelijk) adjectief.
“... naargelang een participium gebruikt wordt met de waarde van een adjectief of met de waarde van
een werkwoordsvorm.” (Claes e.a. 2008, blz. 158). Het participium ís een adjectief (afgeleid van een
werkwoord)  en ís  ook een werkwoordsvorm,  maar  heeft  de gewone functies  van een adjectief:  BVB,
bepaling van gesteldheid, gezegde (in de losse ablatief/genitief) of deel van het gezegde.
“Wanneer een participium coniunctum de waarde heeft van een bijvoeglijke zin, ...” (Claes e.a. 2008,
blz. 160). Een participium is géén bijvoeglijke bijzin: het kan de functie hebben van een BVB en kan op
allerlei manier worden vertaald, o.a. door een bijvoeglijke bijzin. In de vertaling van de voorbeelden
aldaar staat trouwens geen enkele bijvoeglijke bijzin.
“De losse ablatief is een woordgroep die de waarde heeft van een bijwoordelijke bijzin ...” (De Smedt
2002, blz. 229). Hier wordt bedoeld: “... die de functie heeft van ...”

11.11 Head. Waarom wordt de Engelse term gebruikt i.p.v. de Nederlandse term “kern” (Engels “nucle-
us”)?

11.12 Een (hele) zin. Met die term duidt men soms een bijzin aan (De Smedt 2002, blz. 161; Claes e.a. 2008,
blz. 109, 116, maar wel “bijzin” op blz. 117). Dat is verwarrend omdat een hele zin normaal ‘een hele
zin’ betekent, ook een samengestelde zin. In het Frans en het Engels zijn er aparte termen voor “zin”
en “bijzin” en kan men zeggen dat een voorwerp bestaat uit “une proposition”/”a clause”. Samen met
de hoofdzin (“proposition principale”/”main clause”) vormt die bijzin dan “une phrase”/”a sentence”.
Een enkelvoudige zin bestaat uit “une proposition”/”a clause”; een samengestelde zin (“une phrase
complexe”/”a complex sentence”) bestaat uit minstens “une proposition principale”/”a main clause” +
“une proposition subordonnée”/”a subordinate clause”. Voor de duidelijkheid is het dus aangewezen
om in het Nederlands de term “ondergeschikte zin” of “bijzin” (desnoods “een hele bijzin”) te gebrui-
ken voor zo’n bestanddeel van een samengestelde zin.

11.13 Logisch. Behalve in de logica is deze term verouderd en onduidelijk in de taalkunde. Hij betekent
soms ‘naar de betekenis’ (ad sensum), zoals in Claes e.a. 2008, blz. 124. Meestal wordt de semantische
rol “handelend”/”agens” bedoeld, zoals in “logisch onderwerp”; soms de rol “lijdend”/”patiens” (o.a.
A.N.S., blz. 1402-1405). In Vademecum taal vinden we: “Een zin staat in de actieve vorm als de situatie
die hij uitdrukt wordt weergegeven vanuit het perspectief van het logisch onderwerp (agens), zodat
dit samenvalt met het grammaticaal onderwerp.” Op dezelfde website vinden we ook: “Een zin staat
in  de  passieve  vorm  als  het  grammaticaal  onderwerp  samenvalt  met  het  logisch  voorwerp  dat  de
handeling ondergaat, m.a.w. het lijdend voorwerp van de actieve zin wordt onderwerp van de pas-
sieve zin. De fiets werd gerepareerd door Bert.” Het is dus duidelijker om steeds over de semantische rol
(“handelend” of “lijdend”) te spreken dan over “logisch”.
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11.14 Voorzetselbepaling. Wat bedoelt men? Voorzetselgroep1 (dus de vorm/constructie van een woord-
groep) of eerder een functie? In het laatste geval gaat het om een voorzetselgroep met de functie van
een BWB, een (voorzetsel)voorwerp of een BVB?

11.15 Voorwerpsgenitief. Als deze term voor een zinsdeelstuk (BVB in de genitief) bij de kern van een
naamwoordgroep wordt gebruikt, mag hij niet tegelijk als zinsdeel worden gebruikt. De correcte term
voor het zinsdeel is dan: “voorwerp (in de genitief)”.

11.16 Schakering/nuance. Deze termen getuigen meestal van onzekerheid. Ze horen te worden vervangen
door  wat  men  precies  bedoelt.  Soms  gaat  het  over  een  semantische  rol  zoals  in  (a),  soms  over  een
(bij)betekenis zoals in (b), soms over een aspect zoals in (c).
(a) “De  precieze schakering van de bijwoordelijke bijzin (tijdbepalend, redengevend ...) moet blijken
uit de samenhang.” (De Smedt e.a. 2002, blz. 228). Ook: “ablatief met nuance van scheiding of ver-
schil.”
(b) “Het [verbaal adjectief] kan fungeren als congruerende dominant; dan verliest het zijn schakering
van ‘moeten’.” (Lenaers 1994, blz. 132).
(c) Het imperfectum drukt “bijzondere schakeringen [uit]: een gebeurtenis was bezig toen iets anders
bezig was, gebeurde, een gewoonte ..., herhaling ..., poging ...” (De Smedt e.a. 2002, blz. 243).
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DIDACTIEK

Geen christenen voor de leeuwen a.u.b.
Over zin en onzin van behandelde en niet-behandelde teksten

Tom Deloose

De dag is troosteloos. Het bakje zwart links naast mij biedt geen soelaas. De examens niet-behandelde tekst
aan mijn rechterkant  nog minder.  De rode inkt  vloeit  even snel  als  de tijd,  als  bloed,  stroomt sneller,  bijna
onuitputtelijk.

Ik begin na te denken, diep na te denken. Hoe kan het dat leerlingen van 17-18 jaar die gedurende zes jaar
telkens op grammatica- en vocabulariumonderdelen behoorlijk scoorden, geen enkele zin correct kunnen
vertalen? Hoe kan het dat zij bij een examen met woordenboek er niet in slagen de juiste woorden op te zoe-
ken (en andere af te leiden) en bijgevolg het einde van het examen nooit zien? Hoe kan het dat zij voor een
examen behandelde tekst, met heel wat cultuur-, stijl- en grammaticavragen, een gemiddelde score van 65-70
procent halen, maar voor niet-behandelde tekst, na milde correctie, nauwelijks vijftig van de honderd pun-
ten weten binnen te  rijven? Hoe kan het  dat  zij  bij  welbepaalde opdrachten op het  internet  nog steeds niet
weten waar de correcte informatie te vinden is, die zij  dan ook nog eens aan de hand van een tweede bron
horen te checken? Hoe kan het dat zij steeds de aangeleerde strikt logische vertaalmethode verguizen om er
een ‘puzzelarij’ en laakbaar gokspel van te maken? Wat steken wij als leerkrachten op van zo’n rotslecht
examen?  Weten  wij  precies  waar  het  verkeerd  loopt?  Natuurlijk  denken  we  dat  we  het  weten,  we  blijven
tenslotte leerkrachten, maar een haarfijn oordeel over elke leerling vellen op basis van een dergelijk examen
lijkt mij bijzonder moeilijk. Ten slotte: wat steken leerlingen op van een niet-behandelde tekst, waar ze geen
bal van snappen, waar ze hoogstens drie of vier weken later nog eens een blik op mogen werpen om het vele
rood dat er aan kleeft te aanschouwen? Kortom, een examen niet-behandelde tekst is als een weinig getrain-
de christen voor de leeuwen gooien: het bloed vloeit rijkelijk, weinigen hebben er iets aan (Cicero leerde me
steeds te overdrijven als ik iemand van iets wil overtuigen).

Is er een verklaring voor het hierboven gestelde probleem? Laat mij proberen. Een examen niet-behandelde
tekst stamt eigenlijk uit een tijd waarin leerlingen veel meer uren Latijn te verwerken kregen per week dan
nu het geval is. Een tijd waarin zij  ook een, zij  het matige, actieve kennis van de taal moesten hebben. Een
tijd waarin zij tonnen vocabularium te verwerken kregen en de grammatica door pater Geerebaert met harde
hand werd onderwezen. Een tijd waarin leerlingen die het moeilijk hadden algauw uit de Latijnse afdeling
geweerd werden. Heimwee? Misschien ergens een heel klein beetje? Niet zo erg, maar het helpt ons wel
geen stap vooruit. We moeten er ons bewust van zijn dat leerlingen het hierboven beschrevene niet meer
kunnen.  Niet  omdat  ze  minder  intelligent  zijn,  maar  gewoon omdat  de tijdgeest  veranderd is.  Het  leven is
meer dan school en in het bijzonder dan Latijn alleen. Ik denk niet dat jullie, beste lezers, een ampel betoog
nodig hebben om dit van mij aan te nemen. Laat ik daar dan ook gewillig aan voorbijgaan.

Oké, geen examen niet-behandelde tekst dus, maar wat dan wel? Is er een waardig alternatief? Volgens mij
wel, namelijk het alternatief van de zelfstandige lectuur. Kort gezegd komt het hierop neer. Leerlingen krij-
gen de niet-behandelde tekst bij het begin van het trimester/semester, een ruimere portie welteverstaan, en
moeten die met alle mogelijke hulpmiddelen te lijf gaan. Ze proberen er niet alleen de grammatica en lexico-
logie van te doorgronden, maar evenzeer de inhoud, ze situeren het fragment binnen het ruimer geheel van
een bepaald werk (waar ze een vertaling van krijgen), binnen een tijdsklimaat, ze weten iets over de auteur
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te vertellen en over de eenheid die er bestaat tussen auteur, tijdgeest en werk. Een mondeling examen als
evaluatie leert ons echt iets over de kennis en inzet van deze of gene leerling.

Natuurlijk laten we onze discipelen niet volledig aan hun lot over. Ik geef hun een kalender met welk stuk
ze tegen welke datum voorbereid moeten hebben. Een paar dagen voor die bewuste dag geeft iedereen mij
een lijst met vragen die ze over de tekst hebben, van welke aard ook. Die vragen worden gequoteerd (op tijd
ingegeven, voldoende vragen, omvattende vragen) om ‘freeriders’ te onderscheppen. Tijdens het vraagmo-
ment overstelpen de leerlingen mij dan met hun muizenissen (die ik ondertussen wat heb kunnen voorbe-
reiden). Vaak vestigen we zo de aandacht op een aantal fenomenen waar sommigen gewoon aan voorbij ge-
gaan zijn. Het spreekt voor zich dat je als leerkracht geen dingen uitlegt die ze zo in een woordenboek of op
het web of in een vertaling kunnen vinden. Enige ervaring is daar dus wel vereist. Mochten leerlingen bij
hun voorbereidingen zich echt vastbijten op een stuk en volledig in de knoop geraken, kunnen ze mij steeds
via e-mail, na de les ... daarover vragen stellen. Goed om te zien dat ze er mee bezig zijn. Het aantal vraag-
momenten vermindert natuurlijk wel naarmate hun kennis van het Latijn en hun zelfstandigheid vergroot.
Dit betekent dat, terwijl de vierdes bijvoorbeeld vijf vraagmomenten krijgen, de zesdes er maar drie krijgen.
Veel hangt natuurlijk af van de lengte en moeilijkheidsgraad van de tekst.

Wat zijn nu de voordelen van een dergelijk systeem? Leerlingen zijn zelf thuis en in de klas meer met Latijn
bezig en worden verplicht op regelmatige basis Latijn zelf te lezen, te vertalen en te begrijpen. Dit komt hun
algemene kennis van vertalen, van grammatica en woordenschat én van cultuur zeker ten goede. Ze worden
getraind in het opzoeken van grammaticale fenomenen die ze vergeten zijn, in het ontdekken van woord-
stammen en -verbindingen, waar de eindtermen zo op hameren. Ze kunnen hun antwoorden verdedigen en
bijsturen op een mondeling examen. Ze leren plannen. Kortom: ze leren leren.

Maar ook voor ons, beste collega’s, kan deze methode nuttig zijn. Slagen wij er op die manier niet in het vak
Latijn uit de puur theoretische sfeer te halen en net zoals voor de moderne talen een soort vaardigheid van
de leerlingen te verlangen, een vaardigheid om op een consequente en doorgedreven manier met taal en
tekst om te gaan? Slagen wij er ook niet in ons een veel scherper beeld van het kennen en kunnen van onze
leerlingen te vormen? Wij verplichten er ons bovendien ook zelf toe nieuwe teksten te gaan lezen en te ana-
lyseren en zo up-to-date te blijven. Eindtermen en leerplannen zullen ons toejuichen.

U wacht zeker en vast op een aantal concrete bevindingen van mijnentwege. Hier komen ze. Eerst en vooral
mag men niet onderschatten hoe nauw je de leerlingen op de voet moet volgen. Na een aantal vraagmomen-
ten en in drukke toetsmomenten zijn sommigen wel eens geneigd de spreekwoordelijke bijl er bij neer te
leggen. Het is goed dit zo vlug mogelijk op te merken en in te grijpen. Vandaar de strikte controle op de in-
geleverde vragen. Het evalueren van de ingeleverde vragen heb ik dit jaar voor het eerst gedaan en het re-
sultaat is opmerkelijk beter. Na een vraagmoment een kleine toets organiseren, eventueel mondeling of via
een platform zoals Smartschool, lijkt me ook niet onnuttig.

Het vinden van de geschikte teksten en de geschikte lengte van de teksten is, zoals u wellicht begrijpt, ook
geen sinecure.  Ik  zorg er  wel  voor  dat  de tekst  steeds aansluit  bij  de  auteur  die  ze  in  de klas  aan het  lezen
zijn. Als ik met de vierdes bijvoorbeeld fragmenten uit Caesars De bello Gallico lees, dan kies ik als zelfstan-
dige  lectuur  een  fragment  uit De bello civili van diezelfde moordzuchtige auteur (bv. het fragment waarin
Pompeius wordt vermoord – dat spreekt ook tot hun verbeelding). De eerste boeken van Vergilius’ Aeneis
worden aangevuld met een aantal fragmenten uit het zesde boek van dit epos. We lezen een redevoering
van Cicero in het zesde jaar en vullen het beeld van Cicero als redenaar en politicus aan met het familiale le-
ven van Cicero (brieven) en/of Cicero als filosoof (handig als je een overzicht van de antieke filosofie in het
eerste jaar van de derde graad ziet). De voorbeelden zijn echt legio, en hoe meer je de zelfstandige lectuur in-
richt, des te gerichter zult u de fragmenten kunnen kiezen. Ik zweer het.

Hopelijk kan bovenstaand artikel sommigen onder jullie ervan overtuigen, meer nog, er daadwerkelijk toe
bewegen zich in de arena van de zelfstandige lectuur te begeven. In elk geval zult u gaandeweg merken dat
het er niet alleen vreedzamer aan toe gaat, maar vooral ook efficiënter, en dat de verschillende betrokken
partijen er hun profijt kunnen uithalen. Iedereen tevreden: is dat niet wat we willen?
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BOEKENWIJZER

Jonge jaren, wilde haren?

Bespreking door Joeri Facq

Uitgeverij Davidsfonds heeft duidelijk voeling met jongeren in de Romeinse tijd. Nadat ze in 2006 het boek
Kinderen bij de Romeinen. Zes eeuwen dagelijks leven (Christian Laes) publiceerde, verscheen in 2008 de opvol-
ger Jonge jaren, wilde haren? Jeugd in het Romeinse Rijk van diezelfde Christian Laes en collega-oudhistoricus
Johan Strubbe. Terwijl het eerste boek vooral de nadruk legt op de kindertijd van jonge Romeinen, focust de
nieuwe publicatie eerder op pubers en adolescenten (de leeftijd tussen pakweg 15 en 25 jaar). Zowel de
Griekse wereld als het Romeinse Rijk komen aan bod over de periode van ca. 300 v.C. tot ca. 500 n.C.

In 12 goed uitgewerkte en gedocumenteerde hoofdstukken worden alle aspecten van de jeugd bij de Romei-
nen behandeld. Een inleidend hoofdstuk maakt de probleemstelling duidelijk en geeft een overzicht van de
ideeën die historici in een recent verleden hadden over Romeinse jongeren. In volgende hoofdstukken gaat
het over de meerderjarigheid en wat het Romeins recht daarover zei, terminologie die gebruikt werd in ver-
band met jongeren en kenmerken die men hen toeschreef, overgangsriten tussen de kindertijd en de (jong)-
volwassenheid, jeugd volgens de antieke geneeskunde, het onderwijssysteem, verenigingen van en voor het
jonge volk, jeugdig gedrag en hoe de volwassenen daarmee omgingen, het feit of jongeren al dan niet open-
bare functies bekleedden, de beroepsopleiding, het huwelijk en ten slotte de vraag of het christendom ver-
andering gebracht heeft in de positie en benadering van jonge Romeinen.

Uit het besluit: ‘Het valt niet te ontkennen dat de maatschappij van het Romeinse Rijk geen bijzondere appreciatie uit-
te voor een stormachtige periode van jong-zijn. Het kwam eropaan zo gauw mogelijk door te groeien naar de volwassen
levensfase, waar ernst de boventoon voerde. Il faut que jeunesse se passe is een zegswijze waar de doorsnee-Romein zich
best in zou kunnen vinden, net zoals je bij Romeinse auteurs tevergeefs zult zoeken naar appreciaties van de kindertijd
an sich. Dat brengt met zich mee dat de jeugdfase geen duidelijk afgescheiden periode was, dat er weinig gedifferentieer-
de terminologie bestond en dat er weinig onderverdelingen werden aangebracht. Er was ook geen uitgewerkte medisch-
psychische problematisering van de puberteit.’ (blz. 197)

Deze studie is gebaseerd op een overvloed van vooral literaire en epigrafische bronnen. Doorheen het boek
staan massa’s citaten (allemaal met de exacte referentie) die de inhoud zowel staven als illustreren. In de
(meer dan 600) noten achteraan worden bronnen vermeld en wordt bijkomende uitleg gegeven. Er is ook een
verklarende woordenlijst van Griekse en Latijnse termen, een lijst van de gebruikte afkortingen, een bijzon-
der uitvoerige bibliografie (8 bladzijden in piepkleine druk), een alfabetische index met trefwoorden en een
index (alfabetisch gerangschikt op auteur) van alle citaten. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met zwart-
witafbeeldingen.

Christian Laes & Johan Strubbe
Jonge jaren, wilde haren? Jeugd in het Romeinse Rijk
Uitgeverij Davidsfonds, Leuven, 2008
Paperback, 240 blz.
ISBN 978 90 5826 508 1
€ 24,95

www.davidsfondsuitgeverij.be

http://www.davidsfondsuitgeverij.be/
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De kunst van het kijken

Bespreking door Joeri Facq

De kunst van het kijken, de nieuwste uitgave van Patrick De Rynck, is niet het ‘zoveelste’ boek over Grieks-
Romeinse mythologie. Weliswaar wordt een selectie van beroemde en minder bekende antieke mythologi-
sche verhalen en sagen naverteld aan de hand van Griekse en Romeinse auteurs (onder meer de epen van
Homerus, de Romeinse geschiedenis van Livius en vooral de Metamorphoses van Ovidius, schrijvers van wie
passages  speciaal  voor  dit  boek opnieuw werden vertaald),  maar  het  is  de auteur  in  het  bijzonder  te  doen
om de manier waarop de mythologische of (gedeeltelijk) historische personages een bron van inspiratie zijn
geweest voor schilders door de eeuwen heen.

Bij  elke  figuur  of  mythe  heeft  Patrick  De  Rynck  één  of  meer  schilderijen  geselecteerd  waarvan  die  het  on-
derwerp uitmaakt. Deze kunstwerken worden becommentarieerd en in verband gebracht met het originele
verhaal. Tussen die schilders zitten grote namen als Anthony van Dyck, Diego Velázquez, Titiaan, Tintoret-
to,  Rembrandt,  Pieter  Bruegel,  Peter  Paul  Rubens,  Nicolas  Poussin,  Sandro  Botticelli  en  vele  anderen.  Tel-
kens wordt het schilderij in zijn geheel getoond en worden er enkele details uitgelicht (en besproken) die de
lezer met meer aandacht naar het werk doet kijken.

Naast tientallen figuren uit de klassieke mythologie komen ook tientallen personages uit de Bijbel aan bod.
Doordat de namen in het boek alfabetisch gerangschikt staan en vergezeld zijn van verschillende verhalen
die daarover de ronde doen of andere figuren die daarmee in verband gebracht kunnen worden, is het boek
niet alleen een goudmijn voor kunstliefhebbers, maar kan het ook gebruikt worden als naslagwerk voor
mensen met belangstelling voor mythologische en Bijbelse thema’s.

Na alle verhalen en schilderijen wordt het werk vervolledigd met een overzicht van de christelijke en antieke
literaire bronnen (telkens met een woordje uitleg), een topografisch register met de musea waar de bespro-
ken kunstwerken te bewonderen zijn, een alfabetisch namenregister van auteurs, personages en kunstenaars,
en ten slotte een verantwoording van de illustraties.

Het boek bevat meer dan 500 afbeeldingen in kleur van topwerken uit vier eeuwen westerse schilderkunst.
De vormgeving is bovendien heel verzorgd, een aspect waar uitgeverij  Ludion in al haar publicaties de no-
dige aandacht aan besteedt. Dat maakt deze uitgave niet alleen interessant om in te lezen, maar ook leuk om
door te bladeren. Kortom: Patrick De Rynck brengt de lezer echt iets bij over ... de kunst van het kijken.

Patrick De Rynck
De kunst van het kijken
Bijbelverhalen en mythen in de schilderkunst van Giotto tot Goya
Ludion, Antwerpen, 2008
Paperback, 360 blz.
ISBN 978 90 5544 710 7
€ 34,90

www.ludion.be

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

agenda@vlot-vzw.be

Nascholing

Multiculturaliteit in het antieke Rome. Org.: PEDIC. PEDIC, Coupure Rechts 314, 9000 Gent. 4/3/2009 van
14.00  tot  16.30  uur.  Docenten:  Nathalie  de  Haan,  Agnes  Claeys  en  Geert  Kentane.  Vluchtelingenstromen,
volksverhuizingen, kortom migraties zijn van alle tijden. Hoe ging Rome om met deze vreemdelingen, waar
woonden ze in de stad, hoe geïntegreerd waren ze? Hoe zat het met de burgerrechten? Kunnen we een ver-
gelijking wagen met onze tijd? Er wordt ook Latijns bronnenmateriaal aangereikt. Info: www.pedic.be.

Waarvoor willen wij welke werkvormen waarmaken? De formis et modis nunc est disputandum. Org.:
Diocesane Pedagogische Begeleiding Klassieke Talen Antwerpen. DSKO, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen.
4/3/2009 van 9.30 tot 14.30 uur. Info: www.nascholing.be.

Aller-retour constructifs et dynamiques entre les langues anciennes et le français. Org.: IFC. Institut
Notre-Dame, Rue de Marcinelle 41, 6000 Charleroi. 9/3 en 10/3/2009. Begeleiding: Marie-Bernadette Mars. In-
fo: www.ifc.cfwb.be.

Aller-retour constructifs et dynamiques entre les langues anciennes et le français: les langues anciennes
au service de la maîtrise de la langue française. Org.: IFC. ULB-Campus Solbosch, Jeannelaan 44, 1050 Brus-
sel. 12/3/2009 van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleiders: G. Viré, T. Bernz, H. De Winter, M.-F. Vandegucht, C. Van-
halme. Info:www.ifc.cfwb.be.

L’actualisation des connaissances pour développer des compétences en langues anciennes: le voyage dans
l’Antiquité - dimensions concrètes et symboliques. Org.: IFC. Waals-Brabant en Namen (plaats nader te
bepalen); 16/3 en 17/3/2009. Collège Saint-Barthelemy, Rue Hors-Château 31, 4000 Liège; 23/3 en 24/3/2009.
Begeleiding: Marie-Bernadette Mars. Info: www.ifc.cfwb.be.

Nascholing leerkrachten oude talen. Org.:  Vakgroep  Latijn  en  Grieks  Universiteit  Gent.  Auditorium  D,
Blandijnberg 2, 9000 Gent. 27/5/2009 vanaf 14.00 uur. Deel 1 handelt over Romeins recht (René Forrez) en is
uitgegeven als speciaal nummer van Didactica Classica Gandensia. Men kan niet voorbijgaan aan de vormende
waarde van de Romeinse rechtswetenschap. Rechtsfiguren als het huwelijk, koop, verkoop, zaakwaarne-
ming  ...  kregen  voor  het  eerst  in  Rome  hun  juridisch-theoretische  grondslag.  In  eerste  instantie  wordt  een
historisch overzicht van het Romeins recht gegeven. Daarna komen enkele teksten aan bod, vooral uit de In-
stitutiones van Justinianus, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan het personen- en verbintenissenrecht.
Ook aan het publiekrecht wordt aandacht besteed door middel van bv. de Lex Iulia de adulteriis coercendis.
Het tweede deel van deze nascholing (Freddy Decreus) is gewijd aan ideologie in klassieke teksten. In deze
voordracht wordt ingegaan op de vraag of klassieke teksten niet steeds ideologisch geladen zijn dan wel of
ze er nu precies aan ontsnappen. Twee sterk ideologisch geladen casussen worden besproken: de voorstel-
ling van de Perzische Oorlogen in  westers  en oosters  perspectief,  van Aeschylus tot  George Bush (met  na-
druk op de stellingen van de pas overleden Samuel Huntington over de rol van de culturele oorlogen tussen
oost en west), en de bezetting van Gallië door Caesar, met Vercingetorix als leidraad en de weigering in de
19e en 20e-eeuwse Franse historiografie en kunst om de mineure rol van deze vrijheidsstrijder te erkennen.
Info: roger.stroobandt@ugent.be.

Des séquences innovantes pour la quatrième année: présentation de textes originaux pour les classes de
quatrième. Org.: CECAFOC. Plaats en datum nog nader te bepalen. Info: www.segec.be.

mailto:agenda@vlot-vzw.be
http://www.pedic.be./
http://www.nascholing.be./
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http://www.ifc.cfwb.be./
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Cursussen

Van de piramiden tot het Forum Romanum: een cultuurhistorisch overzicht van de oudheid. Org.: Ama-
rant. De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5 en 19/5/2009 van 19.30
tot 22.00 uur. Docent: Peter De Smet. Info: www.amarant.be.

De Etrusken. Org.: Moritoen. Moritoenhuis, Lange Vesting 112, 8200 Brugge. 4/3, 11/3, 25/3 en 1/4/2009 van
13.30 tot 16.00 uur. Docent: Catherine Dupres. Info: www.moritoen.be.

Griekse kring. De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 24/3, 31/3, 21/4, 28/4, 5/5 en 12/5/2009 van 10.00 tot 11.30
uur. Begeleiding: Wouter De Bruyne. Voor mensen die over een basiskennis Grieks beschikken. Info:
www.ccdewerf.be.

Roma sotterranea: onderaards Rome. Org.: Amarant. Academie Lier, Koepoortstraat 1, 2500 Lier; 21/4, 28/4,
5/5 en 12/5/2009 van 14.00 tot 16.30 uur. Klank Werk Onderneming, Wittebroodstraat 19, 2800 Mechelen; 4/5,
11/5, 18/5 en 25/5/2009 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: Sophie Dralans. Het onderaardse Rome is een kluwen
van cultusplaatsen (Mithrastempels), openbare gebouwen (brandweerkazernes en waterreservoirs), private
woonhuizen (de Domus Aurea en de paleizen op de Palatijn) en begraafplaatsen (columbaria en catacom-
ben). Speciale aandacht voor recente ontdekkingen. Info: www.amarant.be.

De erfenis van Cicero: naar de oorsprong van de westerse cultuur. Org.: UVT Davidsfonds. Auditorium Jan
Ypermanziekenhuis, Briekestraat 12, 8900 Ieper. 21/4, 28/4, 5/5, 12/5 en 19/5/2009 van 14.00 tot 16.00 uur. Do-
cent: Jozef Janssens. Enkele thema’s: Geen slogans, maar genuanceerd denken: de Romeinse oudheid als ide-
aal tegenover de barbaarse middeleeuwen?; Botsende culturen - de mechanismen van inculturatie: de zond-
vloed bij  de  Maya’s,  bij  Ovidius  en in  de joodse cultuur;  De Bijbel  en het  westerse  wereldbeeld:  het  schep-
pingsverhaal tegenover de Grieks-Romeinse kosmologie; Christianisering als een moeizaam proces; Veran-
derende visies op gemeenschap en individu. Info: www.davidsfonds.be/uvt.

Workshop kruiden en Romeinen. Erfgoedsite, Grote Markt 3-6, 3300 Tienen. 23/4/2009. Info: www.erfgoedsite.be.

Met de veer in de keel: luxe en decadentie bij de Romeinen. Org.:  Amarant.  Koninklijk  Museum  voor
Schone Kunsten, L. De Waelplaats 7-9, 2000 Antwerpen; 23/4/2009 van 10.30 tot 13.00 en van 14.00 tot 16.30
uur. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel; 24/4/2009 van 10.30 tot 13.00
en van 14.00 tot 16.30 uur. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; van 10.00 tot 12.30 en van 14.00 tot 16.30 uur.
Docent: Sophie Dralans. Aan de hand van historische en archeologische bronnen worden een aantal ‘deca-
dente’ aspecten van het dagelijkse leven van de gewone burgers en de keizers naderbij bekeken. Onder meer
de eetgewoonten, van het sobere ontbijt tot de extravagante diners, opgeluisterd met naakte dansers en mu-
zikanten, en de villa’s en paleizen, versierd met exotische marmers en dure beelden, komen aan bod. Dit al-
les wordt rijkelijk geïllustreerd met filmfragmenten. Info: www.amarant.be.

Hardnekkige theorieën en mysteries: van tempels, graven en doeken. Org.: Amarant. 30CC, 3000 Leuven;
3 woensdagavonden van 19.30 tot 22.00 uur vanaf 20/5/2009. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; 3 woens-
dagavonden van 19.30 tot 22.00 uur vanaf 27/5/2009. De mysterieuze tempelcultuur van Malta (Erwin Claes).
Het verloren graf van Alexander de Grote (Klaas Vansteenhuyse); de traditie wil dat het lichaam van
Alexander in het Egyptische Alexandrië terechtkwam, maar vandaag zul je het graf daar niet te zien krijgen;
waarom niet en waar ligt het dan wel? De vreemde geschiedenis van de lijkwade van Turijn (Tim Trachet).
Info: www.amarant.be.

Babylon: poort van de goden en oord van wellust.  Org.:  Amarant.  GC De Markten,  Oude Graanmarkt  5,
1000 Brussel. 27/6/2009 van 10.00 tot 12.30 uur. Docenten: Katharina Haemers (mythologische benadering) en
Louis Hulstaert (geschiedkundige benadering). Info: www.amarant.be.
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Lezingen en congressen

La villa d’Hadrien. Org.: Roma. Auditoire Montesquieu, Rue Montesquieu 32, 1348 Louvain-la-Neuve.
10/3/2009 om 20.00 uur. Spreker: Marco Cavalieri. Info: www.roma-asbl.be.

Keizer Julianus (331-361). Org.: Elcker-ik,  Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen. 16/3/2009 om 13.30 uur.
Spreker:  Herman  De  Kuyffer.  De  figuur  van  keizer  Julianus  wordt  vooral  vanuit  filosofisch  standpunt  be-
licht. Info: www.elcker-ik.be.

Het archeologisch onderzoek onder de O.L.V.-basiliek van Tongeren. Org.: NKV Limburg. Stadhuis, Stad-
huisplein 9, Tongeren. 19/3/2009 om 20.00 uur. Sprekers: Alain Vanderhoeven en Vanessa Vander Ginst. In-
fo: www.galloromeinsmuseum.be.

De opgravingen in Sagalassos. Raadhuis, Dorp, 3920 Lommel. 23/3/2009 om 19.30 uur. Spreker: Marc Wael-
kens. Info: www.ccdeadelberg.be.

De Romeinen in België: de geboorte van een nieuwe cultuur. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 25/3/2009 om 20.00 uur.
Spreker: Robert Nouwen. Info: users.telenet.be/nkv.

Schaduwen op een rotswand: Plato in de bioscoop. Org.: NKV Antwerpen. UA-stadscampus, Rodestraat
14, 2000 Antwerpen. 25/3/2009 om 20.00 uur. Spreker: Pieter d’Hoine. Info: users.telenet.be/nkv.

Studentensymposium: op Hermes’ hielen, Grieken op reis tussen Oost en West. Org.: Thiasos. Erasmus-
huis, Blijde-Inkomststraat 21, 3000 Leuven. 25/3/2009. Welke boeiende reisverhalen hebben de Grieken ons te
vertellen? Hoe zagen zij de wereld en hoe zag de wereld hen? In welke vormen kreeg de Griekse invloed in
Oost en West gestalte? Hoe reageerden de oude oosterse en westerse culturen op de Griekse aanwezigheid?
Werden de vreemde culturen door al deze contacten Grieks of de Griekse vreemd? Info: www.thiasos.be.

Lesbische Sappho en Sappho van Lesbos. Org.: Griekenlandcentrum. Koninklijke Academie voor Neder-
landse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 1/4/2009 om 20.00 uur. Spreker: André Lardinois.
Info: www.griekenlandcentrum.ugent.be.

Beelden van omhoog: de 17e-eeuwse stucwerkkunstenaar Jan-Christiaen Hansche en diens Ovidiusvoor-
stellingen in het kasteel van Horst. Org.: NKV Vlaams-Brabant. Kasteel van Horst, Horststraat 28, 3220
Holsbeek. 21/4/2009 om 20.00 uur. Gevolgd door een rondleiding in het kasteel. Spreker: Marc Van Vaeck.
Info: users.telenet.be/nkv.

Les cultes à Ostie. Org.: Roma. Auditoire Montesquieu, Rue Montesquieu 32, 1348 Louvain-la-Neuve.
21/4/2009 om 20.00 uur. Spreker: Françoise Van Haeperen. Info: www.roma-asbl.be.

Beelden van omhoog: de 17e-eeuwse stucwerkkunstenaar Jan-Christiaen Hansche en diens Ovidiusvoor-
stellingen in het kasteel van Horst. Org.: NKV West-Vlaanderen. Muziekcentrum, Conservatoriumplein 1,
8500 Kortrijk; 23/4/2009 om 20.00 uur. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 28/4/2009 om 20.00
uur. Spreker: Marc Van Vaeck. Info: users.telenet.be/nkv.

Democratie, oligarchie en publieke weldoeners in de antieke stad. Org.: NKV Oost-Vlaanderen i.s.m.
Griekenlandcentrum. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000
Gent. 29/4/2009 om 20.00 uur. Spreker: Andries Jan Zuiderhoek. Info: www.griekenlandcentrum.ugent.be.

Du pain et du vin: boire et manger dans l’Antiquité. Org.: Roma. Musée Archéologique, Rue des Martyrs
13, 6700 Arlon. 30/4/2009 om 20.00 uur. Spreker: Pierre Daumerie. Info: www.roma-asbl.be.
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Vlaanderen in de 2e eeuw n.C. Org.: Elcker-ik. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen. 13/4/2009
om 13.30 uur. Spreker: G. Cuyt. Info: www.elcker-ik.be.

Les fouilles de Sagalassos. Org.: Roma. Auditoire Montesquieu, Rue Montesquieu 32, 1348 Louvain-la-
Neuve. 12/5/2009 om 20.00 uur. Spreker: Jeroen Poblom. Info: www.roma-asbl.be.

Latinitas perennis 3: properties of Latin literature. Org.:  Vakgroep  Latijn  en  Grieks,  Universiteit  Gent.
29/5/2009. Info: www.latijnengrieks.ugent.be.

Pétra, capitale des Nabatéens. Org.: Roma. Musée Archéologique, Rue des Martyrs 13, 6700 Arlon. 11/6/2009
om 20.00 uur. Spreker: Sébastien Polet. Info: www.roma-asbl.be.

Intermixti spiritus oris: the interface between rhetoric and poetry in late Antiquity. Org.: Vakgroep Latijn
en Grieks, Universiteit Gent. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18,
9000 Gent. 12/6 en 13/6/2009. Behandelt de ingewikkelde relatie en interactie tussen retoriek en poëzie in de
4e eeuw n.C. Info: www.latijnengrieks.ugent.be.

Tentoonstellingen

Erlebnisraum Römerstraße / Via Belgica: eine Bilderfolge zur Regionale 2010. Römisch-Germanisches
Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). Tot maart 2009. Info: www.museenkoeln.de.

Herakles oder Faustkämpfer: eine Schenkung aus des Sammlung von Theodor Mommsen. Antikensamm-
lung, Am Lustgarten, 10178 Berlin-Mitte (DE). Tot 15/3/2009. Info: www.smb.museum.

Le vin, nectar des dieux. Musée du Malgré-Tout, Rue de la Gare 28, 5670 Treignes. Tot 15/3/2009. Info:
users.skynet.be/cedarc.

Erasmus en zijn drukkers. Erasmushuis, Kapittelstraat 31, 1070 Brussel. Tot 16/3/2009. Info:
www.erasmushouse.museum.

Trésors d’époque romaine: enfouis et redécouverts. Schweizerisches Landesmuseum, Museumstraße 2,
8023 Zürich (CH). Tot 22/3/2009. Toelichting: zie Prora, jg. 13, nr.4. Info: www.musee-suisse.com/zuerich.

Bevor die Römer kamen: späte Kelten am Bodensee. Museum für Archäologie des Kantons Thurgau, Freie
Straße 26, 8510 Frauenfeld (CH). Tot 29/3/2009. Info: www.archaeologie.tg.ch.

Les murs murmurent: graffittis gallo-romains.  Musée du Pays du Sarrebourg, Rue de la Paix, 57400 Sarre-
bourg (FR). Tot 29/3/2009. Info: www.sarrebourg.org.

Côté jardin, côté cour. Musée Gallo-Romain, Route Départementale 502, 69560 Saint-Romain-en-Gal (FR).
Tot 30/3/2009. Info: www.musee-gallo-romain.com/st_romain.

La voie de Rome entre Méditerannée et Atlantique. Archéopôle d’Aquitaine, Esplanade des Antilles 8,
33607 Pessac (FR). Tot 30/3/2009. Info: www.ausonius.u-bordeaux3.fr/archeopole.

Die Glasamphora aus Olbia: Original und Nachbildung. Antikensammlung, Am Lustgarten, 10178 Berlin-
Mitte (DE). Tot 19/4/2009. Info: www.smb.museum.

Das weiße Gold der Kelten: das Salzbergwerk von Hallstatt in den österreichischen Alpen. Museum für
Vor- und Frühgeschichte, Karmelitergasse 1, 60311 Frankfurt am Main (DE). Tot 26/4/2009. Info:
www.archaeologisches-museum.frankfurt.de.
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Hellenistische Münze aus dem Osten: Spiegel religiöser Dynamiken im kulturellen Austausch zwischen
Ost und West. Kunstsammlungen der Ruhr, Universität Bochum, Universitätsstraße 150, 44780 Bochum
(DE). Tot 27/4/2009. Info: www.ruhr-uni-bochum.de/kusa.

Yvelines antiques: de Vercingétorix à Charlemagne. Bâtiment des Archives Départementales des Yvelines,
Avenue de Lunca 2, 78180 Montigny-le-Bretonneux (FR). Tot 30/4/2009. Info: www.culture.yvelines.fr.

Doodgewoon! Rituelen van leven en dood in de Romeinse tijd. Erfgoedsite Tienen, Museum Het Toreke,
Grote Markt 6, 3300 Tienen. Tot 1/5/2009. Info: www.tienen.be.

De l’esclave à l’empereur: l’art romain dans les collections du Musée du Louvre. Musée de l’Arles  Anti-
que, Presqu’île du Cirque Romain, 13635 Arles (FR). Tot 3/5/2009. Info: www.arles-antique.org.

Fragiel: glazen kostbaarheden uit het Romeinse Rijk. PAM Velzeke, Paddestraat 7, 9620 Velzeke. Tot
31/5/2009. Toelichting: zie Prora, jg. 13, nr.4. Info: www.pam-velzeke.be.

Travailler la terre et nourrir les hommes: agriculture et alimentation à l’époque gallo-romaine. Maison de
l’Archéologie, Rue Saint-Pierre 16, 28000 Chartres (FR). Tot 31/5/2009. Info: www.ville-chartres.fr.

Die Blüte des Alters aber ist die Weisheit: das Alter in die Antike. Rheinisches Landesmuseum, Colmant-
straße 14 -18, 53115 Bonn (DE). Tot 7/6/2009. Info: www.rlmb.lvr.de.

Dionysos: Verwandlung und Ekstase. Pergamonmuseum, Am Kupfergraben 5, 10117 Berlin-Mitte (DE). Tot
21/6/2009. Info: www.smb.museum.

Premiers bergers des Alpes: de la préhistoire à l’Antiquité. Musée Dauphinois, Rue Maurice Gignoux 30,
38031 Grenoble (FR). Tot 30/6/2009. Info: www.musee-dauphinois.fr.

Die Rückkehr der Götter: Berlins verborgener Olymp. Pergamonmuseum, Am Kupfergraben 5, 10117 Ber-
lin-Mitte (DE). Tentoonstelling van kunstobjecten die betrekking hebben op de klassieke godenwereld en die
door de Sovjet-Unie in 1958 aan Berlijn werden teruggeschonken. Tot 5/7/2009. Info: www.smb.museum.

Starke Frauen. Staatliche Antikensammlungen, Königsplatz 1, 80333 München (DE). Tot 2/8/2009. Info:
www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de.

Luxus und Dekadenz: Römisches Leben am Golf von Neapel. Archäologische Staatssammlung, Museum
für Vor- und Frühgeschichte, Lerchenfeldstraße 2, 80538 München (DE). Tot 30/8/2009. Info:
www.archaeologie-bayern.de.

Alte Ausgaben alter Autoren: Werke der römischen Literatur in Texteditionen des 16. bis 19. Jahrhunderts
aus dem Bestand des Seminars für Klassische Philologie der Ruhr-Universität Bochum und einer Privat-
sammlung. Kunstsammlungen Ruhr, Universität Bochum, Universitätsstraße 150, 44780 Bochum (DE). Tot
27/9/2009. Info: www.ruhr-uni-bochum.de/kusa.

Amor: l’amour au nord des Alpes. Musée Romain, Avenue Jomini 16, 1580 Avenches (CH). Van 29/5 tot
4/10/2009. Info: www.avenches.ch/aventicum.

Der Macht ein Gesicht geben: Römische Kaiserbilder am Limes. Limesmuseum Aalen, Sankt-Johannstraße
5, 73430 Aalen (DE). Van 23/4 tot 4/10/2009. Info: www.museen-aalen.de.

Europa brennt: Kunst der Völkerwanderungszeit. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667
Köln (DE). Van midden mei tot begin november 2009. Info: www.museenkoeln.de.

Les grands monuments de Lutèce: le premier projet urbain de Paris. Crypte Archéologique, Parvis Notre-
Dame 7, Place Jean-Paul II, 75004 Paris (FR). Tot 31/1/2010. Info: www.paris.fr.
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Theater

Kreon (naar Sophocles en Aeschylus). Zuidpool. Theater Zuidpool, Lange Noordstraat 11, 2000 Antwerpen;
4/3, 5/3, 7/3, 10/3, 11/3, 12/3, 14/3, 14/4, 15/4, 16/4, 17/4 en 18/4/2009 om 20.00 uur. CC Muze, Heusden-Zolder;
19/3/2009 om 20.15 uur. Stadsschouwburg, Mechelen; 20/3/2009 om 20.15 uur. CC Zwaneberg, Heist-op-den-
Berg; 26/3/2009 om 20.30 uur. 30CC, Stadsschouwburg, Leuven; 1/4/2009 om 20.00 uur. CC De Herbakker,
Eeklo; 2/4/2009 om 20.30 uur. CC De Bogaard, Sint-Truiden; 6/4/2009 om 20.15 uur. CC De Doos, Hasselt;
28/4/2009 om 20.00 uur. CC Westrand, Dilbeek; 30/4/2009 om 20.30 uur. CC De Warande, Turnhout; 6/5/2009
om 20.15 uur. CC De Schakel, Waregem; 9/5/2009 om 20.00 uur. Info: www.zuidpool.be.

Le prix des ânes (naar de Asinaria van Plautus). Les Latini. Collège Saint-Augustin, Chaussée d’Ath 1, 7850
Enghien; 6/3 en 7/3 om 20.00 uur, 25/4/2009 om 20.30 uur. Centre Culturel, Namur; 20/4/2009. Trianon, Rue
Surlet 20, 4020 Liège; 21/4/2009. FUSL, Broekstraat 107, 1000 Brussel; 22/4/2009 om 20.15 uur. Info:
www.patapizza.be/latini.

Orfee. Theater Froe Froe. Stadsschouwburg, R. Van Britsomstraat 21, 9100 Sint-Niklaas; 6/3/2009 om 10.00 en
13.30 uur. De Kaekelaer, Schoten; 9/3/2009 om 20.00 uur; 10/3/2009 om 10.00 en 13.30 uur. De Rinck, Dapper-
heidsplein 7, 1070 Brussel; 12/3/2009 om 10.00 en 13.30 uur. CC, Wetteren; 17/3/2009 om 10.00 en 13.30 uur.
CC, Mortsel; 18/3 om 20.00 en 19/3/2009 om 10.00 en 13.30 uur. CC, Genk; 27/3/2009 om 10.00 en 13.30 uur.
CC, Strombeek; 31/3/2009 om 10.00 en 13.30 uur. CC, Houthalen; 2/4/2009 om 10.00 en 13.30 uur. Het Paleis;
7/4 en 8/4/2009 om 20.00 uur. CC, Mol; 18/4/2009 om 20.00 uur. CC, Maasmechelen; 21/4/2009 om 10.00 en
13.30 uur. CC, Eeklo; 23/4/2009 om 10.00 uur. CC, Bonheiden; 24/4/2009 om 20.00 uur. CC, Tessenderlo;
28/4/2009 om 10.00 en 13.30 uur. CC, Herentals; 2/5/2009 om 20.00 uur. CC, Geel; 4/5 en 5/5/2009 om 10.00 en
13.30 uur. CC, Wilrijk; 7/5/2009 om 10.00 uur. MaZ, Magdalenastraat 27, 8200 Brugge; 19/5/2009 om 20.00
uur. Info: www.froefroe.be.

Odysseus: de lange weg naar huis (Michael De Cock). De Maan. Beursschouwburg, A. Ortsstraat 20-28,
1000 Brussel. 8/3/2009 om 15.00 uur. Vanaf 8 jaar. Info: www.bronks.be.

Hybris ofte God zijn doet geen zeer. Theater Tieret. CC Palethe, Overpelt; 9/3 en 10/3/2009. CC Guldenberg,
Wevelgem; 16/3/2009. CC Ter Vesten, Beveren; 18/3/2009. GC ’t Blikveld, Bonheiden; 24/3/2009. CC Audito-
rium, Brasschaat; 30/3 en 31/3/2009. CC, Lanaken; 5/4/2009. GC Het Swok, Staden; 1/5/2009. Stadsschouw-
burg, Sint-Niklaas; 4/5/2009. GC Troempeelke, Opglabbeek; 5/5/2009. Poppentheatervoorstelling (+10 jaar)
over Prometheus en Pandora. Vertrekpunt voor Hybris is de Theogonia van Hesiodus. Info: www.tieret.be.

Metamorfosen (Ovidius). Theater Malpertuis, Stationstraat 25, 8700 Tielt; 12/3, 13/3, 14/3/2009 om 20.30 uur.
Stadsschouwburg, R. Van Britsomstraat 21, 9100 Sint-Niklaas; 17/3 om 20.00 uur. CC, Hasselt; 18/3 om 20.00
uur. GC ’t Blikveld, Bonheiden; 19/3/2009 om 20.15 uur. CC, Bredabaan 407, 2930 Brasschaat; 20/3/2009 om
20.30 uur. CC Nova, Wetteren; 21/3/2009 om 20.00 uur. CCI Stadsschouwburg, Ieper; 24/3/2009 om 20.15 uur.
CC, Maasmechelen; 26/3/2009 om 20.15 uur. De Velinx, Tongeren; 27/3/2009 om 20.30 uur. CC Belgica, Den-
dermonde; 28/3/2009 om 20.00 uur. 30CC - Wagehuys, Leuven; 31/3/2009 om 20.00 uur. CC MLS, Mortsel;
1/4/2009 om 20.15 uur. CC De Kimpel, Bilzen; 2/4/2009 om 20.15 uur. CC Casino, Houthalen-Helchteren;
3/4/2009 om 20.15 uur. CC, Auditorium Limburghal, Jaarbeurslaan, 3600 Genk; 8/4/2009 om 20.15 uur. CC ’t
Schaliken, Herentals; 16/4/2009 om 20.00 uur. CC De Adelberg, Lommel; 17/4/2009 om 20.15 uur. CC Het
Loo, Tessenderlo; 18/4/2009 om 20.00 uur. Schouwburg, Kortrijk; 21/4/2009 om 20.15 uur. CC Strombeek;
22/4/2009 om 20.15 uur. CC De Brouckere, Torhout; 23/4/2009 om 20.00 uur. CC De Spil, Roeselare; 24/4/2009
om 20.00 uur. CC, Evergem; 25/4/2009 om 20.00 uur. CC De Bogaard, Sint-Truiden; 27/4/2009 om 20.15 uur.
Stadsschouwburg, Keizerstraat 3, 2800 Mechelen; 29/4/2009 om 20.15 uur. CCBE, Berchem; 30/4/2009 om
20.30 uur. Theater Malpertuis, Tielt; 1/5 en 2/5/2009 om 20.30 uur. Info: www.malpertuis.be.

Kreoon (naar de roman Kreoon van Jos Houben). Le Mal du Siècle. Museumtheater, Zwijgershoek 14, 9100
Sint-Niklaas. 13/3/2009. Info: client.lemaldusiecle.beleris.be.
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L’éloge de la folie (Erasmus). Théâtre de la Valette, Rue Basse 11, 1460 Ittre. Van 19/3 tot 5/4/2009. Info:
www.lavalette.be.

Oedipoes (Sophocles). Het Volk. Het Klokhuis, Parochiaanstraat 4, 2000 Antwerpen; 4/4/2009. Vrije bewer-
king van de tragedie van Sophocles, waarin de marges tussen humor en tragiek zeer smal zijn. Info:
www.vlaamsfruit.be.

Atropa: de wraak van de vrede (Tom Lanoye). Toneelhuis. Schouwburg, Bondgenotenlaan 21, 3000 Leuven;
16/4/2009 om 20.00 uur. CC, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt; 9/5/2009. Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000
Brugge; 16/5/2009. Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent; 20/5, 21/5, 22/5 en 23/5/2009. Atropa, het
sluitstuk van de Triptiek van de macht, grijpt terug naar de moeder van alle oorlogen, de Trojaanse oorlog.
Tom Lanoye en Guy Cassiers herwerkten in alle vrijheid de bekende Griekse tragedies. Voor Agamemnons
argumenten ging Lanoye te rade bij de speeches van George W. Bush en Donald Rumsfeld; de ‘logique de
guerre’ is immers van alle tijden. Meteen klinkt in de val van Troje, dat in de oudheid bekend stond als de
stad van de torens, de echo door van de aanslag op Manhattan en de bombardementen op Bagdad en Basra.
Info: www.toneelhuis.be.

Theaterfestival Dionysia. Gent. 21/4 tot 23/4/2009. Info: www.thiasos.be.

Phèdre (Jean Racine). Théâtre Varia, Rue du Sceptre 78, 1050 Elsene. Van 21/4 tot 2/5/2009. Info: www.varia.be.

Icarus (Herman van de Wijdeven). Barre Weldaad. CC De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout.
21/6/2009 om 19.00 uur. Voor +8 jaar. Info: www.warande.be.

Muziek en ballet

Lapsus animae. Eleonor. CC Ter Dilft, Sint-Amandsesteenweg 41-43, 2880 Bornem; 12/3/2009 om 14.00 en
20.30 uur. Stadhuis, Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle; 25/4/2009 om 20.30 uur. De Ark, Sint-Lodewijkscollege,
Magdalenastraat 30, 8200 Brugge; 13/5/2009 om 19.30 uur. Zangeres Elly Aerden brengt gezongen Latijn. Ze
kan ook rekenen op een sterke bezetting met aan de piano Florejan Verschueren, op diatonische accordeon
Anne Niepold,  aan de drums zit  Luc Vanden Bosch,  op contrabas  Arne Van Dongen en Wouter  Vandena-
beele speelt viool. Poëzie van Catullus, Sulpicia ... over de middeleeuwse Carmina Burana tot hedendaagse
Latijnse poëzie: dit alles vormt het uitgangspunt in diverse stijlen. Het Latijn wordt soms een spelen met
klanken, een passionele taal die zeer levend klinkt: soms jazzy, soms mediterraan en altijd subliem. Een pro-
jectie maakt het geheel inhoud- en verbeeldingrijk. Info: www.musicidea.be.

Symfonie nr. 1 - der Titan (Gustav Mahler). De Filharmonie. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat
23, 1000 Brussel. 7/5/2009 om 20.00 uur. Staat eveneens op het programma: Concerto voor piano en orkest nr. 21
(W.A. Mozart). Info: www.bozar.be.

The return of Ulysses. Koninklijk Ballet van Vlaanderen. CC Grote Schouwburg, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt.
10/6/2009 om 19.15 uur. Info: www.ccha.be.

Reizen

Tunesië. Org.: NKV Antwerpen. Van 20/4 tot 28/4/2009 (vermoedelijk). Info: Margret Donckerwolcke, Cop-
penolstraat 5 bus 2, 2000 Antwerpen; tel. 03 226 26 56; wd@kava.be.

Bath en omgeving. Org.: NKV West-Vlaanderen. 21/5 tot 24/5/2009. Op het programma staan o.a. de Ro-
meinse thermen in Bath, de prehistorische site van Stonehenge, het slagveld bij Hastings, de Romeinse villa
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in Bignor, de resten van een Romeins paleis in Fishbourne. In Chichester, Winchester en Salisbury zijn naast
Romeinse resten en musea ook de schitterende middeleeuwse kathedralen te bewonderen. Leiding: Luc
Seynhaeve. Info: users.telenet.be/nkv.

Ateliers

Herakles, superman. Koninklijke  Musea  voor  Kunst  en  Geschiedenis,  Jubelpark  10,  1000  Brussel.  7/4  en
8/4/2009 van 9.30 tot 16.30 uur. Atelier voor 6- tot 10-jarigen. Info: www.kmkg.be.

Evenementen

Saveurs et parfums dans l’Antiquité. Malagne 1, 5580 Rochefort. 12/4 en 13/4/2009. Tentoonstelling, didacti-
sche ateliers: parfumkoffertjes, smaken en geuren, proeverijen. Info: www.malagne.be.

Le miel dans l’Antiquité. Malagne 1, 5580 Rochefort. 1/5 en 3/5/2009. Proeverij van verschillende gerechten
op basis van honing, tentoonstelling en lezing over bijenkorven. Info: www.malagne.be.

Printemps des Musées-Couleurs. Musée Archéologique, Rue des Martyrs 13, 6700 Arlon. 16/5/2009 van
20.00 tot 22.00 uur. Avondlijke ontdekkingstocht in de collecties van het museum, die baden in het kleurrijke
licht. 17/5/2009 om 15.00 uur: geleid bezoek aan het museum met als thema Polychromie en het gebruik van
kleuren in de Gallo-Romeinse tijd. Info: www.ial.be.

Les Gallo-Romains sortent de leur bulle. Malagne 1, 5580 Rochefort. 21/5/2009. Tentoonstelling Alix: Voyage
dans la Rome antique et dans l’univers de la bande-dessinée de Jacques Martin. Info: www.malagne.be.

L’artisanat en Gaule romaine. Malagne 1, 5580 Rochefort. 22/5, 23/5 en 24/5/2009. Mandenvlechten, weven,
dagelijks leven, groep Legia. Info: www.malagne.be.

Les jardins romains. Malagne 1, 5580 Rochefort. 31/5 en 1/6/2009. Info: www.malagne.be.

Romeins spektakel Zwaarden, brood en spelen. Archeologisch Park, Xanten (DE). 27/6 en 28/6/2009. Info:
www.xanten.de.

Week-end de l’archéologie: boire er manger à l’époque romaine. Musée Archéologique, Rue des Martyrs
13, 6700 Arlon. 27/6 en 28/6/2009. Romeinse maaltijd, geleide bezoeken, Romeinse modeshow, tentoonstel-
ling. Info: www.ial.be.

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 22 januari 2009. Voor aanvullende informatie of eventu-
ele correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be/agenda.
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POSTBUS
postbus@vlot-vzw.be

Ik heb uw ‘Postbus’ net gelezen in het vorige nummer van Prora en ik ben een beetje getroffen door de op-
merking: ‘Fascinerend is te merken (...) hoe ook andere, meer praktische of technische zaken nog steeds
doorwerken.’  Ik  werk en publiceer  al  een 20-tal  jaren over  Latijnse  technologische teksten uit  de 17e eeuw
i.v.m. astronomie, engineering, instrumentenbouw. Het is inderdaad een ‘bijziendheid’ van onze, te eenzij-
dig bellettristisch gerichte, opleiding te denken dat Latijn alleen via dit soort teksten tot ons cultuurpatrimo-
nium hoort. Latijn was ook de voertaal, tot diep in de 18e eeuw (met verschillen van taalgebied tot taalge-
bied), voor de moderne wetenschap en technologie, waarin overigens ook een ferm stuk van de antieken ge-
recycleerd werd (op kop waarschijnlijk Vitruvius, maar ook – vanuit het Grieks dan – Heron, Pappus enz.).
Misschien zou ooit eens aandacht besteed moeten worden aan dit soort teksten, ook in de opleiding (ik do-
ceer ook in de lerarenopleiding Latijn) om leerlingen met technologische belangstelling te motiveren, en die
zijn  er  ook,  nu  meer  dan  ooit.  Ook  dat  is  een  interessante  doelgroep,  die  in  onze  Vlaamse  ‘Humanities’-
traditie stelselmatig wordt vergeten. Om over na te denken?

Noël Golvers, Leuven

In het British Museum te Londen liep van 21 juli tot 26 oktober 2008 een spectaculaire tentoonstelling over
keizer Hadrianus: Hadrian, empire and conflicts. Traditioneel wordt deze keizer geassocieerd met het Panthe-
on in Rome, met de naam hem genoemde muur in Engeland, met Antinoüs, met zijn gedicht animula, vagula,
blandula en met zijn liefde voor de Griekse cultuur. In de catalogus van de curator Thorsten Opper wordt het
klassieke beeld  van Hadrianus met enkele negatieve trekjes getekend. De lyriek over de muur wordt herleid
tot  een simpele  strategie:  niet  de soldaten,  maar  een muur van 120 km lang moest  controle  over  Schotland
uitoefenen.  Het  grote  aantal  soldaten  had  Hadrianus  nodig  om  in  te  zetten  in  de  rijkere  provincies  Judea,
Egypte en Syrië, waar meer belastingen te innen vielen dan in het Britse noorden. Meer nog, de vallum Hadri-
ani is een onrechtstreeks resultaat van zijn onderdrukkingspolitiek in het Oost-Romeinse Rijk, waar 500 000
mensen gedood werden. Als men dit overweegt, is de bouw van de muur geen defensief en vredelievend
statussymbool van een goedaardige en gevoelige imperator.  De villa van Hadrianus in Rome was in werke-
lijkheid een complexe stad en in  zijn  ogen meer  waard dan de verovering van Schotland.  De villa  omvatte
een mix van hotels voor staatslieden, congreszalen, een museum en een recreatiepark. Het bekende badhuis
bestond uit meerdere galerijen, eetzalen, sportpleinen, een bibliotheek, een theater, gastwoningen, wandel-
gangen, fonteinen en een woonhuis. Honderden slaven en stokers waren nodig om de thermen te verwar-
men. Onder de villa was er een systeem van kilometers ondergrondse gangen die bestemd waren als wegen
voor de helpers. Zo moesten de domini en de hoge gasten niet zien wie er allemaal druk in de weer was voor
de keizer. Wist u trouwens dat het traditionele beeld van Hadrianus met filosofenbaard en Griekse mantel
niet authentiek is? Het hoofd en het lichaam van het marmeren beeld horen niet samen. Deze montage is een
product van de victoriaanse archeologen!

Frits Coghe, Izegem

De ingestuurde reactie blijft redelijk beknopt (max. 20 regels). 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 altijd de volledige naam en het adres van de inzender kennen. Om de informatie-uitwisseling met collega’s te vergemakkelij-
ken kan het handig zijn ook uw adres, e-mailadres en/of telefoonnummer te vermelden; die gegevens publiceren we echter alleen met uw
uitdrukkelijke toestemming. 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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