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REDACTIONEEL

Beste collega’s

Samen met het nieuwe jaar ligt er voor u een nieuwe Prora klaar. Het blijft een moeilijke evenwichtsoefening
om voldoende variatie in het aanbod te brengen. We hebben als streefdoel gesteld om geen te lange artikelen
meer op te nemen, zodat er hopelijk voor elk wat wils geboden kan worden. We denken dat we daarin zijn
geslaagd met dit nummer. Naast verschillende grammaticale onderwerpen komt ook de leesmethode aan
bod in een artikel over Sulpicia en vertellen twee studenten die klassieke talen studeren in Groot-Brittannië
over hun ervaringen. Toch zou meer inbreng van onze lezers welkom zijn, zeker voor de rubrieken Top 5 en
Postbus.  Ook  de  website  met  o.a.  een  aanbod  van  niet-behandelde  teksten  lijdt  aan  bloedarmoede.  Zonder
jullie  inbreng  kan  dit  helaas  nooit  een  interessante  site  worden.  Daarom  deze  ultieme  oproep:  klim  in  uw
pen  en  schrijf  ons,  zodat  zowel Prora als de website van de V.L.O.T. een meer persoonlijke touch kunnen
krijgen en echt tot leven komen. Dit is meteen ook mijn late nieuwjaarswens.

Graag nodig ik jullie uit op onze algemene vergadering, die plaatsvindt op zaterdag 13 maart 2010 in Sint-
Niklaas. Het programma en verdere uitleg kunt u vinden in de vorige Prora of op onze website.

De bestuursploeg van onze vereniging is al een tijdje op zoek naar nieuwe collega’s die nog actief zijn in het
onderwijs. We beloven nieuwe bestuurders boeiende en efficiënte vergaderingen en een fijne werksfeer. We
vergaderen eens per maand op een zaterdagvoormiddag in Sint-Niklaas. De voornaamste taken van het be-
stuur zijn de redactie van Prora, waarbij we op zoek gaan naar boeiende artikelen, en de organisatie van de
studiedagen. Bent u geïnteresseerd? Laat ons iets weten, we zullen u met open armen ontvangen!

De literaire wereld heeft ook dit jaar weer enkele interessante publicaties in petto, o.a. een vertaling van de
Ilias en van een deel van de Historiae van Tacitus. Bij onze noorderburen staan een heleboel nieuwe uitgaven
op stapel die ongetwijfeld ruim aan bod zullen komen tijdens de ‘Week van de Klassieken’. Die vindt dit jaar
plaats van 14 tot 25 april 2010 met als thema ‘Helden’.

Het belooft dus weer een boeiend klassiek jaar te worden. Nu nog voldoende vrije tijd vinden om van het
aanbod te genieten ...

Lieve Van Gerwen
Voorzitter
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DIDACTIEK

Valentie voor twaalfjarigen

Dirk Panhuis

Inleiding

Naast de traditionele benadering van de zin op basis van woordsoorten en morfologie heeft ook de syntacti-
sche benadering haar intrede gedaan in het Vlaams secundair onderwijs van de klassieke talen, met name in
het leerplan van het katholiek onderwijs (VVKSO, 2008). Voor de syntactische structuur van de zin is daarbij
de valentie of waardigheid van het gezegde een kernbegrip (zie ook Scherer, 1975; Dik, 1978; Pinkster, 1984;
Panhuis, 2005). De structuur van alle talen die de leerlingen leren, is dan ook zeer gelijklopend.

Het komt erop aan het Latijn en het Oudgrieks niet moeilijker voor te stellen dan ze zijn. Morfologisch zijn
ze complexer, syntactisch niet. In de klas hoeft de term ‘valentie’ zelfs niet te worden gebruikt, zeker niet in
de eerste graad. Hij komt ook niet voor in Panhuis (2005) en de leerboeken voor de eerste graad van Coghe
e.a. (2006a en 2007). Het leerplan van het VVKSO (2008, p. 40) zegt: ‘Werken met valenties is in de eerste
plaats een kwestie van methodiek, een hulpmiddel om de samenhang binnen de zin te begrijpen.’

In dit artikel wordt aangegeven hoe de twaalfjarige leerling de zinsstructuur via de valentie van het gezegde
kan leren begrijpen en daarna ook gaat aanvoelen, zodat de lectuur steeds vlotter verloopt en het leesplezier
erdoor wordt bevorderd. Op die manier krijgt de leerling een automatisch gevoel voor een goede syntacti-
sche samenhang en kan een centrale doelstelling van het leerplan worden gerealiseerd: ‘Steeds moet maxi-
maal op leesplezier ingezet worden.’ (VVKSO, 2008, p. 28)

Lectuur van een verhaal

We gaan ervan uit dat in de eerste les Latijn de leerlingen in de klas zitten zonder enige grammaticale voor-
kennis, tenzij van de termen ‘werkwoord’, ‘persoonsvorm’, ‘gezegde’, ‘onderwerp’ en ‘zinsdeel’.

Tijdens de eerste les lezen de leerkracht en de leerlingen een aangepast authentiek verhaal, zoals dat van de
wolf en het lam (tekst 1.1 uit Coghe e.a., 2006a, p. 8). We geven hier slechts 7 van de 12 regels. Elke zin wordt
lineair en in woordgroepen gelezen en groep na groep verwoord. Dan wordt alles in een fatsoenlijke Neder-
landse zin omgezet. Er wordt niet over grammatica gesproken. Het leesplezier staat voorop.

1 Ad rivum lupus et agnus veniunt.
   naar  beek  wolf     en  lam       komen
2 Sitiunt.
   ze-hebben-dorst
3 Superior stat lupus, inferior agnus.
   hoger        staat              lager
4 Tunc lupus esuriens iurgium quaerit.
   dan                 hongerig    ruzie        zoekt
5 ‘Cur’,   inquit,   ‘aquam   turbas   dum   bibo?’
   waarom  zegt-hij    water  jij-vertroebelt  terwijl  ik-drink
6 Respondet agnus: ‘Quom do hoc fac re possum, lup ?
   antwoordt                      hoe              dit    doen     ik-kan
7 A te decurrit ad me aqua!’
   van jou   loopt         mij
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Na de lectuur komen de uitspraak, de te leren woordenschat, de woordsoorten, een paralleltekst over lupus
et agnus (van Romulus, 5e eeuw n.C.) en de voorzetsels + de voorzetselgroep aan bod. Er wordt nog niet ge-
sproken over  naamvallen.  Enkele  lessen later  wordt  inductief  ingegaan op de syntactische structuur en de
valentie, zonder deze technische termen te gebruiken. De leerkracht zal dat ongetwijfeld in een vraag-en-
antwoordles doen. Bv. We hebben het verhaal over de wolf en het lam in twee teksten gelezen. We gaan nu
eens kijken hoe een Latijnse en Nederlandse zin in elkaar zitten. In hoeveel groepen hebben we de eerste zin
van tekst 1.1 gelezen? Is het eerste groepje alleen een goede zin? Het tweede? Het derde? Welk deel lijkt het
meest onmisbare? Is een zin die enkel uit veniunt ‘komen’ bestaat, een zinvolle zin? Nee, er moet noodzake-
lijkerwijze iemand zijn die komt. Dus: een wolf komt of lupus et agnus veniunt. Dat is zinvol. Enz.

Inductie: spelers in de zin

Hier volgen de volledige inductie en uitleg zoals die in Coghe e.a. (2006a, p. 12-13) worden gegeven in een
taal die voor leerlingen begrijpelijk is. Na de les kunnen ze thuis alles nog eens nalezen. De inductie loopt uit
op twee zeer korte leesaanwijzingen (L 3 en L 4) die de leerlingen moeten onthouden en in het vervolg moe-
ten toepassen.

De spelers in de zin

In een zin zijn er ‘spelers’ aanwezig. Dat kunnen personen, dieren, zaken of abstracte begrippen zijn. Ze
doen iets of er gebeurt iets met hen. Wat ze doen of wat er gebeurt, vind je in het werkwoord. Dat is de basis
van de hele zin. Bv. ven re ‘komen’ is een werkwoord waarbij je automatisch één speler verwacht (Lupus ve-
nit ‘de wolf arriveert’). Als er één personage ‘komt’, is het werkwoord enkelvoud: venit. Deze speler wordt het
onderwerp genoemd. Dat is de functie die door die speler wordt uitgeoefend.

Bij veniunt in T 1.1 zijn er wel twee personages, maar ze vormen samen het onderwerp: de wolf en het lam
‘komen’ allebei. Dat zie je aan het nevenschikkend voegwoord et ‘en’, dat ze tot één geheel verbindt.

In deze tekst staan nog andere werkwoorden waarbij je slechts één speler verwacht: sit re ‘dorst hebben’,
st re ‘staan’, (de)curr re ‘(naar beneden) koersen/lopen’ enz.

(L 3) Leesaanwijzing. Het werkwoord dat eindigt op -t of -nt
Bijna alle Latijnse woorden die eindigen op een -t zijn werkwoorden.
Een werkwoord dat eindigt op -t wijst op een enkelvoudig onderwerp (derde persoon enkelvoud).
Een werkwoord dat eindigt op -nt wijst op een meervoudig onderwerp (derde persoon meervoud).

Lupus v nit (onderwerp en werkwoord zijn enkelvoud).
Agnus et lupus veniunt (onderwerp en werkwoord zijn meervoud).

Gezegde
De zin lupus v nit bestaat uit een naamwoord en een werkwoord. Dat zijn twee woordsoorten. Het naam-
woord lupus heeft in deze zin de functie ‘onderwerp’, het werkwoord venit heeft de functie ‘gezegde’. Het
gezegde is de basis van de zin.

Het gezegde is dus zeer vaak een werkwoord. Dat heet dan een werkwoordelijk gezegde. Maar er bestaan
ook naamwoordelijke gezegdes, zowel in het Latijn als in het Nederlands. Die bevatten een adjectief (bij-
voeglijk naamwoord) of een substantief (zelfstandig naamwoord) met een koppelwerkwoord esse ‘zijn’. Dus:
agnus est innocens ‘het lam is onschuldig’, lupus est an mal ‘de wolf is een dier’. Inmiddels weet je al in wel-
ke persoon en in welk getal het koppelwerkwoord est staat.

Zowel de zin lupus v nit als de zin lupus est an mal bestaat dus uit twee delen: een onderwerp en een ge-
zegde.

Speurtocht naar gezegdes en onderwerpen

Zoek in T 1.1 alle werkwoordelijke gezegdes, bepaal het getal (enkelvoud of meervoud) en geef het onder-
werp.

Twee spelers in de zin
In de zin agnus aquam turbat (of agnus turbat aquam en nog andere volgordes) staan er twee spelers. Bij
turb re ‘troebel maken’ voel je in het Latijn en in het Nederlands vanzelf aan dat er iemand (bv. agnus) moet
zijn die troebel maakt. Maar er moet ook iets zijn dat troebel wordt gemaakt (bv. aquam). Bij het werkwoor-
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delijk gezegde turbare verschijnen er dus twee spelers. Het onderwerp is de eerste speler, het voorwerp
de tweede. Omdat het voorwerp er niets aan kan doen en de handeling ondergaat, wordt het in dit geval
een lijdend voorwerp (LV) genoemd.

Indien er maar één speler zou zijn, zou de zin (bv. agnus turbat) niet af zijn en geen betekenis hebben. We
verwachten dus een tweede speler zoals aquam (lijdend voorwerp).

Er kunnen nog omstandigheden bijkomen waardoor de zin wat meer betekenis krijgt en zelfs interessanter
wordt, maar dat is strikt genomen voor de goede structuur/bouw van de zin niet nodig (bv. Het lam vertroe-
belt ’s avonds ongewild het water met zijn poten).

(L 4) Leesaanwijzing. Gezegde en spelers

Bij het gezegde verwacht je soms één speler (het onderwerp) en soms twee spelers (het onderwerp en het
voorwerp).

Het begrip valentie is hier dus uitgelegd aan de hand van zinnen die de leerlingen in een plezant verhaal
hebben gelezen zonder de theorie te kennen. Na de lectuur van de twee versies van lupus et agnus zijn  we
dus vanuit het centrale begrip ‘gezegde’ eerst begonnen met een syntactische (top-down) benadering van de
zin als een syntactisch geheel. Met ‘top-down’ bedoelen we dat we op het hoge niveau (de zin) beginnen en
dat we naar beneden toe werken om de zinsdelen te ontdekken en later de bestanddelen in die zinsdelen met
hun naamvallen. (Die benadering is geldig zowel voor het Nederlands als voor het Latijn.) De morfologische
bottom-up benadering zal eveneens belangrijk blijken te zijn bij de lectuur.

‘Bottom-up lezen leidt tot intensief lezen – precies uitpluizen wat er staat. Het gevaar daarvan is dat men te
exclusief op de bodem van de tekst (woord- en zinsniveau) blijft steken en daardoor geen overzicht heeft, de
tekst als tekst niet begrijpt. Top-down lezen leidt tot anticiperend of integrerend lezen. Het risico van die be-
nadering is dat men vooraf gevormde hypothesen onvoldoende toetst aan de tekst zelf;  lezen wordt raden.
Zoals gezegd heeft psycholinguïstisch onderzoek inmiddels uitgewezen dat er bij het lezen een voortduren-
de wisselwerking plaatsvindt tussen de twee voornoemde verwerkingsprocessen. Op basis van het top-
down proces maakt de lezer voorspellingen, die gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd worden tijdens het
bottom-up proces, dat gelijktijdig plaatsvindt. Wel ligt nu eens de klemtoon op top-down processen en dan
weer op bottom-up processen. Bij onervaren lezers blijkt die wisselwerking niet optimaal te gebeuren: som-
migen hebben de neiging zich al te veel op bottom-up processen toe te leggen, anderen beperken zich inte-
gendeel tot top-down lezen.’ (Els Van de Walle en Toon Van Houdt, 2003, p. 4)

De begrippen ‘gezegde’ (basis van de zin) en ‘noodzakelijk zinsdeel’ (onderwerp en voorwerp) zijn dus aan-
geleerd. Hier is niet de nadruk gelegd op de term ‘lijdend voorwerp’ omdat de leerlingen de accusatief nog
niet hebben geleerd en omdat ze af en toe ook voorwerpen in andere naamvallen zullen ontmoeten zoals in
hoofdstuk 2 bij occurrere (een voorwerp in de datief waarop op dat moment niet verder wordt ingegaan).  De
schema’s ‘gezegde + één speler (onderwerp)’ en ‘gezegde + twee spelers (onderwerp + voorwerp)’ maken dat
de leerlingen bij de lectuur syntactische verwachtingen leren opbouwen. Verwachtend lezen maakt lezen
dynamisch: de lezer (dus ook de leerling) kijkt uit naar wat (o.a. syntactisch gezien) nog ontbreekt. Hij is at-
tent gemaakt op dat feit en weet dat na enkele woorden de zin niet af is, dat er elementen ontbreken om een
zinvolle zin te hebben. Ofwel ontbreekt er bv. nog een voorwerp ofwel bv. een overgankelijk werkwoord.

De naamvallen van de twee noodzakelijke spelers, het onderwerp en (lijdend) voorwerp, komen in hoofd-
stuk 2 aan bod. In dat hoofdstuk worden ook de bijwoordelijke bepaling en de ablatief behandeld omwille
van de hoge frequentie van die functie en die naamval in het Latijn. Het niet-noodzakelijke karakter ervan
wordt nog niet benadrukt.

Datieven

In de tekst lupus et agnus (r.  9  en  11)  en  ook  daarna  staan  enkele  datieven  die  via  hun  glosse  onmiddellijk
worden begrepen, maar waarop niet wordt ingegaan. Eind januari van het eerste jaar ontmoeten de leerlin-
gen ook nog drie datiefvormen in een spannend verhaal (Coghe e.a., 2006a, p. 65, tekst 3.3) ‘Dubbele wraak’.
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Op dit moment weten de leerlingen dat er een perfectumstam bestaat, maar kennen ze het perfectum en het
imperfectum  nog  niet.  Vandaar  de  glossen  in  de  tekst.  Ook  de  genitief  als  BVB  (glossen  met  ‘van-’)  en  de
congruerende BVB zijn nog niet geleerd. De betrekkelijke bijzin is niet systematisch besproken, maar het be-
trekkelijk voornaamwoord is in de woordenschat geleerd en de uitgangen -m van de accusatief en  van de
ablatief  vrouwelijk  enkelvoud zijn  uiteraard gekend.  Kortom,  alles  wat  nog niet  gekend is  –  qua woorden-
schat en spraakkunst – is voorzien van een glosse. Eerst controleren we of de frequente woorden die reeds
eerder werden geleerd, nog gekend zijn. Dan volgt tekst 3.3 ‘Dubbele wraak’ (enkel de regels 6-16) over een
slaaf-vilicus die  in  gedachten  ontrouw  was  aan  zijn  vrouw-medeslavin.  Uit  verdriet  verbrandde  zij  zijn
boekhouding en vervolgens ...

Ken je ze nog? 3.3

Voor je de tekst leest, geef je de betekenis en zo mogelijk de woordsoort van:
causa, -ae • coniunx, coniugis • corrip re • deinde • dominus, -i • dulcis, dulce • eius • eum • ex • fac re • fir-
mus, -a, -um • hab re • homo, hominis • idem, eadem, idem • is, ea, id • liber, -a, -um • nunc • omnis, omne •
parvus, -a, -um • qui, quae, quod • ratio, rationis • se(se) • sed • servus, -i • totus, -a, -um

Tekst 3.3. Dubbele wraak

6 Deinde laqueum sibi nexit nect re
                  strop  voor-zich  knopen
7 et infantem, quem de eodem marito habebat, eodem laqueo nexit,
        kind
8 seque in altissimum puteum praecipitavit et secum parvulum traxit. trah re
   en-...          zeer-diepe     put           storten                  met-zich   baby        trekken
9 Eam mortem dominus eorum aegerrime tulit.
   die      dood                        van-hen  zeer-moeilijk  (ver)dragen
10 Arripuit servum qui causa sceleris eius fuerat, arrip re
      grijpen                                  van-misdaad  die   was-geweest
11 eum nudum ac totum melle perlevit mel, mellis
                naakt     en             honing  bestrijken
12 et firm  alligavit arbori alligare
          stevig  binden-aan  boom
13 sub qu  formicarum nidus erat.
     waaronder  van-mieren   nest
14 Eae dulcem mellis nidorem sens runt. sentire
                             van-honing  geur  gewaarworden
15 Parv s et continu s morsibus hominem consumps runt. consum re
                       voortdurend  beet                             opeten
16 Nunc ossa candida cohaerent arbori. os, ossis (o.)
                  bot     blank       kleven-aan

Ook op dit moment wordt nog niet ingegaan op de datieven op regel 6, 12 en 16. (Het perfectum en het im-
perfectum krijgen onmiddellijk na deze tekst de prioriteit omwille van hun frequentie in het Latijn.) Enkel de
vertaling door ‘aan’ en ‘voor’ blijft misschien hangen in de hoofden van de leerlingen. In elk geval zullen de-
ze goede voorbeeldzinnen even later op het gepaste ogenblik in herinnering worden gebracht.

De systematische studie van de functies (syntaxis), betekenis (semantiek) en vormen (morfologie) van de da-
tief komt op het einde van februari aan bod in hoofdstuk 4, ‘De stichting van Rome’, waaruit ook een aantal
voorbeeldzinnen (zie hieronder) worden genomen voor de inductieles over de datief. De datief is wellicht
een van de belangrijkste naamvallen waar het onderscheid tussen ‘noodzakelijk’ en ‘niet-noodzakelijk’
scherp moet worden gesteld.

Systematische behandeling van de derde speler en de datief

Onder  het  kopje  ‘Een  nieuwe  speler  in  de  zin’  zijn  een  aantal  voorbeeldzinnen  met  een  datief  erin  uit  de
hoofdstukken 1-4 opgenomen in twee kolommen: A (noodzakelijk zinsdeel) en B (niet-noodzakelijk zins-
deel). Zij vormen het materiaal waaruit de theorie zal worden gedistilleerd. In de Handleiding voor leerkrach-
ten (Coghe e.a., 2006c, p. 47-48) staan suggesties voor die inductieles.
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Een nieuwe speler in de zin

De leerkracht zal allerlei vragen stellen over de zinnen in kolom A en daarna over die in kolom B, voordat de
leerlingen in de inductie de uitleg over betekenis, functie en vorm lezen.

Vragen en elementen in het gesprek kunnen zijn:
- Kan je de vetgedrukte woorden in kolom A weglaten en toch nog een goede zin hebben?
- Bij welke werkwoorden kom je dat soort vetgedrukte zinsdelen tegen?
- Ligare ‘(ver)binden’ schijnt enkel een LV te vragen, maar alligare ‘binden-aan’ vraagt iets meer. Waarom?
- Krijg je het gevoel dat die voorwerpen in kolom A ‘lijden’ zoals een LV in de accusatief?
- Zinnen A 3-7 bevatten ook een LV of direct object. De vetgedrukte zinsdelen zijn minder direct.
- De zinnen in kolom B zijn grammaticaal correct, ook zonder de vetgedrukte vormen. Dit houdt niet in dat

die vormen niet belangrijk zouden zijn omwille van de inhoud. Ze zijn contextueel gezien zeer informatief
en zelfs het cruciale punt waar het om gaat (rhema):

 (B1) mihi ‘in mijn ogen/voor mij’, maar misschien niet voor de leraar wiskunde;
 (B2) tibi ‘voor jou’ stroomopwaarts, maar wel voor mezelf of iemand stroomafwaarts;
 (B3) sibi ‘voor zichzelf’ en niet voor haar ontrouwe echtgenoot, zoals je wellicht zou kunnen denken;
 (B4) mihi ‘voor mezelf’ en niet voor één van jullie, zoals redelijk zou zijn;
 (B5) iuveni ‘in het geval/bij een jongeman’ als het al verkeerd is bij een kind!
 Deze vormen staan op het einde van de zin (maar wel vóór het gezegde) omdat ze rhematisch zijn (vgl.

Panhuis 2005, hfst. 18). Enige nadruk bij de verwoording in het Nederlands is dus zeker op zijn plaats.
 (B6) Remo en (B7) mihi staan tamelijk vooraan in de zin omdat ze thematisch zijn (Remo is bekend uit de

vorige zin, mihi is de spreker). Zie Panhuis 2005, par. 384.
- Welke voorzetsels gebruik je meestal in het Nederlands? (Een voorbereiding op de uitleg in het leerboek

over ‘Betekenis: belanghebbende’.)
- Wat is de uitgang van de meeste vetgedrukte vormen in de kolommen B en A in het enkelvoud? In het

meervoud?

In het leerboek (Coghe e.a., 2006a, p. 98-101) vinden de leerlingen voorbeeldzinnen in kolommen A en B, een
onderzoek naar de betekenis (belanghebbende, met uitleg), de uitleg over de twee mogelijke functies (voor-
werp en bijwoordelijke bepaling) en de vormen. Dat alles wordt tot slot in elf regels samengevat in drie lees-
aanwijzingen (L 39, 40, 41), die steeds moeten worden toegepast bij de lectuur.

Een nieuwe speler in de zin

Je begrijpt de volgende zinnetjes wel. Verwoord ze even in het Nederlands. Let op welk voorzetsel je in het
Nederlands eventueel gebruikt.

A                  B

1 Bolanus et alii ei crediderunt.       1 ‘Unum et unum duo’ odiosa cantio mihi est.
                                   hatelijk   deuntje
2 Amici mihi occurrunt. 2 Quomodo aquam tibi turbare possum?
3 Dominus servum alligat arbori. 3 Coniunx laqueum sibi nexit.
                                  aanbinden                   strik                 knopen
4 Faustulus eos coniugi Larentiae dedit. 4 Tertiam partem mihi volo.
5 Duplex numerus Romulo se ostendit. 5 Quid iuveni fac re vis?
   dubbel                                   wil-je
6 Iuppiter illis dat lignum. 6 Remo augurium venit.
                  hun        (stuk-)hout                             voorteken
7 Aen as idem nomen dedit omnibus. 7 Misce mihi vinum rosatum.
                        mengen                    geurig

Betekenis: belanghebbende
a In de meeste zinnen drukken de vetgedrukte woorden of woordgroepen uit voor wie er iets gebeurt of

wordt gedaan. Die persoon of zaak is betrokken bij de handeling of gebeurtenis, niet als onderwerp of lij-
dend voorwerp, maar eerder als een belanghebbende bij het gezegde.

b Soms is er in het Nederlands geen voorzetsel, maar meestal wel: aan, voor, ten gunste van, ten nadele
van, bij, tot, ter, in de ogen van.

c De vetgedrukte zinsdelen staan in de datief en zijn bijna allemaal levende wezens. Welk niet?
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Functie
a Voorwerp. De vetgedrukte zinsdelen in kolom A zijn noodzakelijk om een zinvolle zin te vormen. Ze zijn
dus een voorwerp, dat bij de handeling of gebeurtenis betrokken is op een minder directe manier dan een
onderwerp of een lijdend voorwerp.
Zo’n voorwerp wordt verwacht bij een werkwoord samengesteld met een prefix, omdat een prefix een bete-
kenis aan het werkwoord heeft toegevoegd.
Bv. ligare ‘binden’ vergt wel een lijdend voorwerp, maar geen voorwerp in de datief. Daarentegen vraagt het
werkwoord alligare ‘binden aan’ (zin A 3) met het prefix ad- wel een zinsdeel in de datief ‘aan de boom’.

Opmerking. De laatste vier datieven in kolom A zijn ‘ontvangers’ en komen voor bij werkwoorden zoals da-
re, dic re, ostend re. Deze werkwoorden vragen door hun betekenis niet alleen een onderwerp en een lij-
dend voorwerp, maar ook een (indirect) voorwerp dat in het Nederlands het meewerkend voorwerp wordt
genoemd. We geven, zeggen of tonen iets aan iemand (de ontvanger van de boodschap of de zaak).

b Bijwoordelijke bepaling. De vetgedrukte zinsdelen in kolom B zijn niet noodzakelijk. De zinnen zijn cor-
rect zonder die woorden in de datief. Dus zijn het bijwoordelijke bepalingen die een omstandigheid bij het
gezegde aangeven. Ze kunnen inhoudelijk wél interessant zijn in de context van het verhaal.
Deze bijwoordelijke bepaling bevat geen voorzetsel en staat niet in de ablatief (zie L 23), maar in de datief
met de betekenis van ‘belanghebbende’ (zie hierboven).

Vorm
Je ziet in de voorbeelden hierboven dat de grote meerderheid van de datieven in het enkelvoud eindigt op
een : bij alle voornaamwoorden (ei, mihi, tibi, sibi), in de medeklinker-/i-verbuiging (arbori), de u- en e-
verbuiging (bv. motui, rei), en oorspronkelijk ook in de a/o-verbuiging, maar Larentiai > Larentiae (dezelfde
spellingwijziging als in de genitief) en Romuloi > Romulo.
In het meervoud eindigt de datief op s in de a/o-verbuiging met inbegrip van de meeste voornaamwoorden
(bv. ill s) en op -(i)bus in de andere verbuigingen.

Verbuiging a-verb. o-verbuiging medeklinker-/i-verbuiging u-verb. e-verb.

Stam op a o medeklinker i u e
Naamval v. m. o. m./v. o. o. m. v.
Nominatief
enkelvoud

silva servus/puer templum lex corpus mare motus res

Datief
enkelvoud

silvae serv /puer templ legi corpori mari motui rei

Datief
meervoud

silvis servis/pueris templis legibus corporibus maribus motibus rebus

Tip: datief of ablatief?

De vorm van de datief is in het meervoud altijd en in het enkelvoud soms gelijk aan de ablatief. Je onder-
scheidt ze van elkaar doordat de datief nooit na een voorzetsel staat, meestal een levend wezen is en een
belanghebbende aanduidt.

We vatten alles samen in drie leesaanwijzingen.

(L 39) Leesaanwijzing. De vorm van de datief
De datief enkelvoud van substantieven, adjectieven en voornaamwoorden eindigt in het algemeen op -i. Let
op: silvae en servo. Ook: mihi, tibi, sibi, ei, illi, cui …

De datief meervoud eindigt:
- op s in de a/o-verbuiging en bij de meeste voornaamwoorden;
- op -(i)bus in de andere verbuigingen en in quibus; verder zijn er nobis en vobis.

(L 40) Leesaanwijzing. De betekenis van de datief

De datief duidt een belanghebbend wezen aan dat bij de handeling of gebeurtenis betrokken is. In het Ne-
derlands wordt dat meestal uitgedrukt door de voorzetsels aan, voor, bij.
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(L 41) Leesaanwijzing. De functie van de datief
a De datief kan voorkomen als een voorwerp bij sommige werkwoordelijke en naamwoordelijke gezegdes.

Bij werkwoorden met een ontvanger zoals dare en dic re verwacht je, behalve een lijdend voorwerp, een
meewerkend voorwerp als derde speler.

b De datief kan voorkomen als een bijwoordelijke bepaling.

Toepassing

Geef de betekenis en de functie van de datieven. Vertaal de zinnetjes.

Mihi dicis blanditias.       Iuppiter succurrit afflictis
                 lieve-woordjes                     te-hulp-komen  getroffenen
Mihi accidit nihil mali.       Da mihi calceamenta.
                            kwaads                               sandaal
Amulius addidit sceleri scelus.    Ludi magister pueros Camillo tradit.

Herken de datieven

Welke woorden kunnen datief enkelvoud of meervoud zijn? Geef ook hun nominatief enkelvoud.

magistro  faciei   amicis   dentes  pueris   puerum   pueri   noctibus
luporum   manui   manuum  urbium   urbibus   vitae    locorum   imperia
filiis    tabula   istis    isti    cui    eorum   eis    iuveni
verbum   metui   parentibus

We trekken nog de aandacht van de leerkracht (niet van de leerling) op het feit dat de term ‘meewerkend
voorwerp’ (MV) enkel in het Nederlands voorkomt. Andere talen gebruiken ‘indirect object’, ‘complément
d’objet  indirect’.  De  term  ‘voorwerp/object’  is  dus  het  belangrijkst  en  altijd  correct  om  een  noodzakelijk
zinsdeel in de datief bij een werkwoord aan te duiden. Een MV is wel altijd de derde speler, maar dat geldt
ook voor het voorwerp bij alligare, dat men meestal geen MV noemt. Bij occurere, credere, nocere (en ook bij uti,
oblivisci) enz. is het voorwerp de tweede speler.

Oefeningen

Op het einde van het lange citaat hierboven uit Coghe e.a. (2006a, p. 98-101) wordt na de drie leesaanwijzin-
gen onmiddellijk een mondelinge toepassing op de functie en de betekenis (semantische rol) gemaakt,
evenals een oefening op het herkennen van de vormen. Daar nu alle naamvallen geleerd zijn, komen er in
het werkboek af en toe schriftelijke oefeningen op het herkennen van naamvallen voor. Het leerplan van het
VVKSO (2008, p. 35, wenken) schrijft: ‘Oefeningen bij de morfologie moeten essentieel gericht zijn op her-
kennen in functie van het lezen van teksten. Oefeningen met losse vormen kunnen hoogstens in een eerste
moment nuttig zijn om de kennis van de paradigmata vast te zetten. Het is noodzakelijk om zo snel mogelijk
de leerlingen ook te leren systematisch de contextgegevens bij de determinatie van naamwoorden te betrek-
ken.’ Deze laatste zin wijst erop dat zogenaamde polyvalente vormen zelden polyvalent zijn in de context.

Een eenmalige expliciete syntactische oefening kan nuttig zijn om de leerlingen bewust te doen nadenken
over noodzakelijke zinsdelen en de valentie van het gezegde. Een voorbeeld daarvan staat in het werkboek
van Coghe e.a. (2006b, p. 49-50) en staat verkort aangehaald in Panhuis (2004, p. 10). In dergelijke oefeningen
kan men vragen welk noodzakelijk zinsdeel er nog ontbreekt bij een bepaald gezegde. Omgekeerd kan men
vragen welk soort werkwoord men kan verwachten bij één, of twee, of drie substantieven: een onoverganke-
lijk/intransitief (éénwaardig) werkwoord, een overgankelijk/transitief (tweewaardig) werkwoord of een bi-
transitief  (driewaardig)  werkwoord.  Maar  voor  de  rest  zal  er  tijdens  de  verwachtende  lectuur  van  veel
teksten les-in les-uit steeds naar de functies worden gevraagd (en teksten zijn voor de leerlingen interessan-
ter en motiverender dan oefeningen), vervolgens ook via allerhande overhoringen en toetsen over de zinnen
in de gelezen teksten.
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Bepaling van gesteldheid

De bepaling van gesteldheid is in veruit de meeste gevallen geen noodzakelijk zinsdeel. Ze kan dan desge-
wenst een ‘predicatieve bepaling’ (Panhuis, 2005, par. 184, 290) of ‘predicatieve toevoeging’ (Ministerie van
Onderwijs  en  Vorming,  2009,  p.  40)  worden  genoemd.  Bij  werkwoorden  die  ook  driewaardig  kunnen  zijn
(vocare, appellare, creare ...)  is  ze  wel  noodzakelijk  en kan ze  een ‘predicatief  complement’  worden genoemd
(Panhuis, 2005, 184, 288-289; Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2009, p. 40). Zie ook Coghe e.a., 2006a, p.
160.

Enkele slotbemerkingen, enkel voor leerkrachten

Wanneer de leerlingen later voorwerpen in de ablatief en genitief ontmoeten, wijst de leerkracht erop dat de
functie van die woordgroepen reeds gekend is (nl. een voorwerp, noodzakelijk bij bepaalde werkwoorden
en adjectieven), maar dat de gebruikte naamval en de (semantische) rol gedeeltelijk iets nieuws is. De abla-
tief drukt vaak een middel (uti, vesci ...) of een verwijdering/overvloed (egere, abundare ...) uit. De genitief bij
memini, oblivisci, accusare, peritus, plenus, particeps ... (Panhuis, 2005, par. 132) en vooral bij de talrijke Griekse
werkwoorden wijst op een partitieve betekenis, en in het Grieks ook op een verwijdering. De voorzetsel-
voorwerpen zullen eveneens af en toe ter sprake komen, ook in verband met de Nederlandse vertaling, om
te laten aanvoelen dat een voorzetselgroep (de benaming van een vorm) meestal niet noodzakelijk is (func-
tie: bijwoordelijke bepaling), soms wel (functie: voorzetselvoorwerp). Maar bij alle vragen over passivering
en direct of indirect (Pinkster, 1983, p. 15-16) is en blijft het kernbegrip voor de leerlingen toch de term
‘voorwerp’. Alle functies van de zinsdelen in de actieve zin staan in duidelijke tabellen in Coghe e.a. (2006a,
p. 197; 2007, p. 177) en Panhuis (2005, par. 184).

De leerlingen horen eraan te wennen dat er geen één-op-éénovereenkomst is tussen vorm, functie en rol
(uitvoeriger in Panhuis, 2009, p. 5-7). Het lijstje van naamvallen en functies mag niet te simplistisch (want
onjuist) zijn, met name voor de datief. Het lijstje in Coghe e.a. (2006a, p. 197; 2007, p. 177) is correct, eenvou-
dig en helder. De bepaling van gesteldheid, de verbuigbare delen van het gezegde en de congruerende bij-
voeglijke bepaling worden beter niet in dat lijstje van de naamvallen opgenomen: die functies zijn niet aan
een naamval gebonden, maar staan in een bepaalde naamval door hun congruentie.

Het begrip valentie of waardigheid is in de praktijk gedeeltelijk al lang bekend uit de opmaak van woorden-
boeken. Daar vindt men bij de werkwoorden vaak de volgende informatie: ‘onpers.’ (= nulwaardig: pluit);
‘intr.’ (= éénwaardig, dus enkel met een onderwerp: ambulare); ‘tr.’ (= tweewaardig: necare); alqm alicui (=
driewaardig: dare); alqm alqd, alqm de alqua re, alqd ab aliquo, alqm ut enz. (alle driewaardig: docere, flagitare, hor-
tari) of alqm consulem (driewaardig: creare).  Wel  moet  hierbij  worden opgemerkt  dat transitief soms betekent
‘heeft een onderwerp en een voorwerp in de accusatief’ en soms ruimer ‘heeft een onderwerp en een voor-
werp’; en dus betekent intransitief soms ‘heeft een onderwerp, maar geen voorwerp’ en soms ook ‘heeft een
onderwerp en een voorwerp in een andere naamval dan de accusatief’. De woordenboeken hebben geen
term voor het schema met een driewaardig/trivalent gezegde als praefert mortem servituti, tenzij de vermel-
ding alqm alicui. De  term  ‘valentie’  is  op  dat  gebied  dus  veel  duidelijker,  maar  zegt  op  zich  niets  over  de
naamval of constructie (voorzetselvoorwerp, noodzakelijke ut-bijzin ...).

Veel werkwoorden hebben meer dan één gezegdeschema (Engels: ‘predicate frame’). Soms is er nauwelijks
verschil van betekenis, soms wel (vgl. Panhuis, 2005, par. 264-265). Zelfs als het aantal noodzakelijke zinsde-
len hetzelfde is, kan er een (subtiel) verschil in betekenis zijn afhankelijk van de gebruikte naamval of het
voorzetsel. Bijvoorbeeld in het Nederlands: ik verwacht mijn vader en ik wacht op mijn vader.  Er  kunnen  ook
werkwoorden zijn met meer dan één valentie. Zo kan eten éénwaardig/monovalent zijn in de betekenis ‘di-
neren, schransen, de maaltijd gebruiken’ en tweewaardig/bivalent in de betekenis ‘iets eten, opeten, verorbe-
ren’. In het Latijn is consulere éénwaardig/monovalent of intransitief in de betekenis van ‘nadenken, overleg-
gen, beraadslagen, een maatregel nemen’, maar tweewaardig in de betekenis van consulere senatum ‘de  se-
naat raadplegen’, consulere rei publicae ‘zorgen voor (de belangen van) de staat’ en consulere ut ... ‘ervoor zor-
gen dat ...’. Het werkwoord dicere is tweewaardig in de betekenis ‘spreken, praten, een redevoering houden,
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vaststellen, bedoelen’ en driewaardig in de betekenis ‘aan iemand iets zeggen, mededelen, vertellen’ en ook
driewaardig in de betekenis van ‘benoemen tot’ (dicere aliquem dictatorem). (Zie hierover Pinkster, 1984, p. 8-
10.) Bij dit alles is het van het grootste belang om de valentie/waardigheid van een Latijnse werkwoord niet
te bepalen op grond van de Nederlandse vertaling (+ valentie) van dat werkwoord.

Adjectieven zijn soms éénwaardig (aeger sum, luna est plena, plena voce), soms tweewaardig (poculum vini ple-
num, vita plena voluptatibus).

Hoewel de samenstellers van de Advieslijst van het Ministerie van Onderwijs en Vorming (2009) terecht niet
pretenderen dat de lijst ‘voor eeuwig en altijd afgerond is’ (p. 13), en men die advieslijst zeker nog kan ver-
beteren, is die advieslijst (vooral p. 38-40) zeer nuttig en verhelderend voor de begrippen en termen die ons
in dit artikel hebben beziggehouden.

Overigens zijn er wetenschappelijk gezien nog genoeg vragen over valentie waarmee we de leerlingen niet
lastigvallen. Het belangrijkste is dat de leerlingen niet alleen morfologie (naamvallen, tijden ...) en woord-
soorten (naamwoorden, voegwoorden ...) kennen om daarop een syntaxis te bouwen, maar vanaf de eerste
les tegelijk syntactisch leren denken vanuit de zinsstructuur, welke ook de morfologie en de woordsoorten
mogen zijn. Valentie staat daarbij centraal. Zo zijn we weer beland bij de paragrafen uit de inleiding en het
citaat: ‘Werken met valenties is in de eerste plaats een kwestie van methodiek, een hulpmiddel om de sa-
menhang binnen de zin te begrijpen.’
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Moeilijke tekst of moeizame verontschuldiging?
De lectuur van een gedicht van Sulpicia

Dirk Panhuis

Wie in de lessen lyriek graag een gedicht wil lezen van een Romeinse vrouw, kan kiezen uit de zes korte ge-
dichten van Sulpicia (3, 13-18). Maar wie na het lezen van de twee leuke gedichtjes over haar verjaardag
eerst het gedicht van een mopperende en dan dat van een opgetogen tiener (3, 14 en 15) ook haar laatste ge-
dicht (3, 18) bekijkt, heeft misschien de neiging om daar maar van af te zien. Veel te moeilijk!

Moeilijkheden

Inderdaad, de tekst lijkt moeilijk. In de eerste plaats syntactisch gezien: het hele gedichtje van zes verzen
(drie disticha) bestaat uit één lange zin. Hij bevat één hoofdzin en vijf bijzinnen, plus een participiumgroep
lang genoeg om ook als een bijzin te worden vertaald. De eerste versregel begint bovendien met ne + con-
junctief, wat misschien door sommige lezers aanvankelijk als het begin van een bijzin van doel zal worden
beschouwd, omdat zo’n bijzin frequenter is dan een negatieve wenszin. Na de hoofdzin vooraan komen er
gelukkig geen ingesloten (‘center-embedded’) bijzinnen in voor en staan dus alle bijzinnen na elkaar. Dat
vergemakkelijkt de lectuur dan weer. Er staan ook vier hyperbata in.

Merken we wel op dat de lezer tijdens het lezen niet één woord ziet, maar in werkelijkheid reeds meer dan
één woord percipieert. Het probleem van de ‘congruentie op afstand’ en van hyperbata is dus minder groot
dan men uit de vorige paragraaf en de ‘proeve van lectuur’ hieronder  zou kunnen opmaken.

In de tweede plaats is er bij dit gedicht geen context of inleiding om de tekst te situeren. Hopelijk weet de le-
zer uit eerder gelezen gedichten dat Sulpicia een tiener is en dat ze een vriend, Cerinthus, heeft. Maar in-
houdelijk – en hier ligt eerder de moeilijkheid – wordt het niet vanaf het begin duidelijk waarover dit ge-
dicht gaat en waar de schrijfster naartoe wil. De lezer blijft gedurende de hele lectuur zitten met de vragen:
Waarom wil de schrijfster geen (letterlijk vertaald) ‘kokende zorg’ zijn en wat betekent dat? Wat is er eigen-
lijk gebeurd? Over welke stommiteit gaat het? Waarvan heeft ze spijt? Waarom is ze weggelopen? Over wel-
ke/wiens passie  heeft  ze  het?  Het  antwoord staat  pas  in  het  allerlaatste  woord van het  gedicht.  Toen ik  de
tekst in de klas las, had ik er wel een titel boven gezet, maar om de inhoud niet te verraden, heb ik me be-
perkt tot het titeltje ‘Sorry!’.

Oplossing

De oplossing is niet eerst een zinsontleding op het bord maken. Dat is een spraakkunstles en geen lectuur.
Een zinsontleding is ook niet nodig, want er staat, grammaticaal gezien, niets ongewoons of nieuws in het
gedicht. Bovendien is die ontleding niet motiverend: men maakt dan van iets moois iets saais voor de tie-
ners-leerlingen. En het is fundamenteel naast de kwestie: bij de lectuur wil men lezen, niet analyseren en
zelfs niet tegelijkertijd grammaticale vragen bespreken. De enige oplossing is dus lezen, zoals men elk ge-
dicht of roman leest met alle aanvankelijke onzekerheden die men tegenkomt en waarmee men voorlopig
moet leven. Die maken deel uit van de bedoeling van de schrijver.

De lezer zal dus lezen! Hij leest een woordgroep en maakt een hypothese, die zal worden bevestigd of soms
gecorrigeerd, tot hij alles begrepen heeft. Hieronder volgt een proeve van lectuur zoals een normale lezer, en
dus ook een leerling, leest. De woordgroepen (al zijn het in dit geval eerder woorden) worden stuk voor stuk
gelezen en voorlopig verwoord, d.w.z. de lezer ziet het woord of de woorden, geeft de betekenis, de vorm en
de (vermoedelijke) functie. De individuele lezer doet dat in stilte. In de klas gebeurt dat luidop. Op het einde
van elke bijzin en van de zin worden alle elementen nog eens herhaald in een wat duidelijker Nederlands.
Daarmee is het leesproces af.
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In  de  proeve  van  lectuur  hieronder  wordt  eerst  de  Latijnse  woordgroep  vermeld  (cursief),  dan  de  eerste
verwoording door de leerling (tussen aanhalingstekens), voorts de overwegingen die hij daarvoor of daarna
maakt bij een onzekerheid of moeilijkheid om al dan niet te beslissen (tussen haakjes), tot slot de herhaling
van een wat groter stukje tekst of bijzin in een min of meer duidelijk Nederlands (tussen aanhalingstekens).
In dit Nederlands is wellicht nog niet steeds het beste woord gekozen, omdat de leerling voor veel Latijnse
woorden,  terecht,  een grondbetekenis  kent  en geeft,  maar  niet  onmiddellijk  aanvoelt  wat  in  de context  het
Nederlandse woord met de beste nuance is.

Van alle niet-frequente en niet-gekende woorden hoort de leerkracht de betekenis te geven, en omwille van
de efficiëntie tijdens de lectuur staan glossen meteen onder de onbekende woorden. Als de leerkracht weet
dat aeque ... ac een minder gekende wending is, moet hij daaronder ook een glosse plaatsen. Misschien is het
wenselijk lengtetekens aan te brengen op de drie a’s  in  vers  3.  Uiteraard zal  het  gedicht  na de lectuur wel
gescandeerd worden, maar de lectuur zal daarvoor niet worden onderbroken.

Tekst (Sulpicia 3, 18)

Ne tibi sim, mea lux, aeque iam fervida cura
 ac videor paucos ante fuisse dies,
si quicquam tota commisi stulta iuventa
 cuius me fatear paenituisse magis
hesterna quam te solum quod nocte reliqui,
 ardorem cupiens dissimulare meum.

Lectuur

Ne tibi sim: ‘moge ik voor jou niet zijn, hopelijk ben ik voor jou niet’ (Bij dit koppelwerkwoord verwacht ik
nog een naamwoordelijk deel van het gezegde. Wat zou ik niet moeten zijn?) [Indien de leerling ne + con-
junctief als een negatieve doelzin zou beschouwen ‘opdat ik voor jou niet zou zijn’, moet hij van een mede-
leerling een tip krijgen over de verschillende woordsoorten van ne.]

mea lux: ‘mijn licht’ (vocatief als aanspreking).
aeque: (bijwoord) ‘gelijk, even, op een billijke manier’.
iam: ‘reeds, al, voortaan’.
fervida cura: (nom. v. enk.) ‘een kokende zorg, een gloeiende zorg, een hete bekommernis ...’. Dus: ‘Hopelijk
ben ik voor jou, mijn licht/schatje, reeds/voortaan geen even hete bekommernis.’
ac videor:  ‘en ik schijn’ (Oh, ac kan videor niet met sim verbinden omdat videor geen conjunctief is zoals sim.)
[Hier is wellicht een tip van een medeleerling of van de leerkracht gewenst over de niet goed bekende com-
binatie aeque ac ‘op gelijke wijze als, even (kokend) ... als’.]

paucos: ‘weinige’ (acc. m. mv.; nog even wachten om te beslissen waar dat bij hoort).
ante: ‘voor’ (voorzetsel + accusatief; vandaar die paucos; maar ik wacht nog op een substantief).
fuisse: ‘te zijn geweest’ (oh ja:) ‘als ik schijn te zijn geweest’.
dies: (Oh, daar is een substantief in de accusatief meervoud bij paucos ante.) ‘vóór enkele dagen, enkele dagen
geleden’. Dat wordt dus: ‘Hopelijk ben ik voor jou, mijn schat, geen even gloeiend liefdesprobleem1 meer als
ik enkele dagen geleden de indruk geef/schijn te zijn geweest.’

1 Het blijft moeilijk om deze hoofdzin met cura goed weer te geven. De woordenboeken geven als laatste be-
tekenis van cura ook ‘hartstocht, liefdesmart, geliefde’. Maar daar zal de leerling op dit moment niet aan
denken. De interpretaties ‘vurige liefde (van jou) voor mij’ (Claes en Lesaffer, p. 45) en ‘door jou zo innig
begeerd worden’ (Veremans, p. 378) en ‘voorwerp van een zo brandende liefde’ (Veremans, p. 384) lijken
me niet te stroken met het laatste vers, waar niet de hartstocht van Sulpicia’s vriend, Cerinthus, maar haar
eigen hartstocht het probleem (cura) blijkt te zijn.
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si: ‘indien’ (begin van een bijzin).

quicquam: ‘iets’ (= quidquam, nom. of acc. o. enk., maar de functie is me nog niet duidelijk).
tota: ‘gans, heel’ (Naamval, genus, getal? Lange of korte a? Wachten op een congruerend substantief).
commisi: (van committere ‘begaan’,  ind.  perf.  act.  1e  pers.  enk.).  Hierbij  verwacht  ik  een LV.  Oh ja, quicquid;
dus: ‘indien ik iets heb begaan’.
stulta: ‘dwaas, zot ...’ (Vrouwelijk enkelvoud  bij ‘ik’, de schrijfster? BVB of bepaling van gesteldheid?)
iuventa: ‘jeugd’ (Naamval? Nominatief kan niet, want ‘ik’ – Sulpicia – is onderwerp.) ‘In mijn jeugd’? (Oh ja,
met tota erbij:) ‘in mijn hele jeugd’ of ‘wegens mijn jeugd’. Dus: ‘als ik in mijn hele jeugd iets heb begaan.’
(Oh, met stulta erbij,  dus:) ‘als ik als een zot (als een dwaas/in mijn stommiteit) in mijn hele jeugd iets heb
begaan’.
cuius: (gen. enk.) ‘waarvan, wiens, van wat’. (Waar slaat dat nu op? ‘de  jeugd waarvan ...’ ? Nee, ‘iets waar-
van’: ja, dat kan.)
me: ‘mij/me’ (accusatief of ablatief; functie onduidelijk; nog even verder lezen.)
fatear: ‘ik beken’, nee, ‘ik zou bekennen’.

paenituisse: (me paenitet ‘ik heb spijt’), dus: ‘iets waarvan ik zou bekennen dat ik spijt heb gehad/ iets waarvan
ik zou bekennen dat het me heeft gespeten’.
magis: ‘meer’. Dus: ‘meer spijt heb gehad’.
hesterna: ‘van gisteren’ (Adjectief, maar welke naamval? Dus even wachten op een congruerend substantief.)

quam: (Betrekkelijk voornaamwoord? Kan niet, want er is geen vrouwelijk antecedent. Wellicht na compara-
tief magis:) ‘dan’.
te solum: ‘jou alleen’ (in de accusatief: wellicht LV).
quod: ‘dat’ (betrekkelijk voornaamwoord of voegwoord?)

nocte: ‘’s nachts, in de nacht’. (Oh, wacht even: hiermee congrueert hesterna in de ablatief. Dus:) ‘gisternacht’.
reliqui: ‘ik heb verlaten’. (Dat wordt dus:) ‘waarvan ik beken dat ik meer spijt heb gehad dan dat ik je gister-
nacht alleen heb achtergelaten.’ (Oh, solum is dus een BvG.1)
ardorem: ‘brand, gloed, hartstocht’ (Acc. enk. van ardor, dus waarschijnlijk een LV, maar wat voor een gloed
of hartstocht? En wiens hartstocht? Van haar vriendje? Ik lees verder.)
cupiens: ‘verlangend’ (Dat participium staat in de nom. enk. en congrueert dus met ‘ik’).
dissimulare: ‘niet laten blijken, verbergen’ (Wie laat niets blijken? Ardorem is  acc.:  iemand  verbergt  zijn
harstocht.  Wie  verbergt  die  hartstocht?  De  jongen  of  het  meisje?  Maar  ‘ik  die  verlang  te  verbergen’  gaan
goed samen.)
meum: ‘mijn’ (Dat congrueert met ardorem ‘mijn hartstocht’. Het is dus het meisje, de schrijfster, die haar
hartstocht niet wil laten merken.) Dus: ‘Ik heb je gisternacht eenzaam achtergelaten omdat ik mijn hit-
te/hartstocht/goesting niet wilde laten merken.’

Algemene inhoudelijke herhaling

Op grond van losse, afzonderlijk vertaalde zinnen worden de (bij)zinnen van het gedicht nu wat duidelijker
geformuleerd, al is dat nog steeds een stroeve verwoording, en zeker geen poëtische vertaling.
‘Hopelijk ben ik voor jou, mijn lieve jongen, niet meer zo’n vurig liefdesprobleem als ik je een paar dagen ge-
leden schijn te zijn geweest.’
‘Ik heb in mijn hele jeugd (of wegens mijn jeugdige leeftijd) nog nooit zo’n domme fout begaan waarvan ik
beken meer spijt te hebben gehad dan toen ik gisternacht van je wegliep.’
‘Ik heb je gisternacht eenzaam laten zitten omdat ik niet wilde laten merken dat IK goesting had.’

1  Wellicht denkt de leerling al niet meer aan een functie vermits hij al lang blij is met zijn goede vertaling.
Dit wordt dus een vraag van de leerkracht voor de grammaticale controle na de lectuur.
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Schriftelijke vertaling?

Niet elke tekst moet schriftelijk en mooi worden vertaald. Om te beginnen moeten de leerlingen Latijnse
teksten leren lezen en begrijpen. Dat is de doelstelling van het onderwijs. Een lange zin als dit gedicht schrif-
telijk vertalen vergt te veel tijd van de leerlingen thuis en ook voor de verbetering in de klas. Het resultaat is
waarschijnlijk dan toch een ‘taalkundig gedrocht, dat waarschijnlijk niets meer overlaat van de subtiliteit van
Sulpicia’s bevreemdende bekentenis1.’ (Veremans, p. 384)  Waarschijnlijk wordt dat een letterlijke grammati-
cale vertaling die voor het examen wordt gememoriseerd. En dat is niet de doelstelling van het onderwijs.
Vermits het de bedoeling is dat de leerlingen leren lezen, moeten ze bij deze zin het leesproces thuis nog
maar eens, rustig, woord voor woord, doormaken en de dag voor de toets of het examen nog eens.

Goede schriftelijke vertalingen moeten zeker af en toe door de leerlingen worden gemaakt. Maar als er van
dit specifieke gedicht een verwerking wordt gevraagd, is het wenselijker de leerlingen zelfstandig een eigen-
tijds, mooi en creatief gedicht te laten schrijven dat veel elementen van Sulpicia’s gedicht bevat.

Enkele grammaticale opmerkingen

De conjunctief fatear staat daar wellicht onder invloed van de negatieve wens en hoeft dus niet door ‘zou’ te
worden vertaald, zoals de opmerkzame leerling aanvankelijk bij de lectuur veronderstelde, maar waaraan
hij ten slotte, misschien zonder het zelf te beseffen, toch niet heeft vastgehouden in zijn uiteindelijke ver-
woording. De uitleg mag eventueel de term ‘modale attractie’ meekrijgen.

In het derde vers staat geen negatie, maar het onbepaalde quicquam komt enkel voor in negatieve zinnen of
in zinnen met een negatieve strekking. De negatie (ne) van de hoofdzin is nog voelbaar en verklaart de nega-
tie in de parafrase van het derde vers hierboven (‘ik heb nog nooit zo’n domme fout begaan’). In technische
termen: quicquam valt onder het bereik van de negatie ne.

De ablatief tota iuventa is een bijwoordelijke bepaling van tijd bij commisi. Toch staat stulta  midden in het hy-
perbaton,  ‘mijn  hele  jeugd’.  Wellicht  is  er  een associatie  tussen stulta en haar leeftijd (‘dwaas wegens mijn
jeugdige leeftijd’) en is haar jeugdige leeftijd de reden van haar dwaze gedrag (vgl. Veremans, p. 384). Mis-
schien sluit de ene interpretatie de andere niet uit.

Enkele literaire en pedagogische beschouwingen

De grootste kwaliteit in dit gedicht is, mijns inziens, dat de tiener-schrijfster zich, niet in een moeilijke zin,
maar in een moeizaam onder woorden gebrachte bekentenis verontschuldigt voor haar gekke en in de ogen
van de jongen onverklaarbare gedrag. Reeds na de niet zo gemakkelijk te begrijpen woorden fervida cura in
het eerste vers begint men zich al lezend af te vragen of ze missschien dwaas is weggelopen omdat de jongen
te veel ardor had. De lezer moet tot het laatste woord meum wachten om te begrijpen dat het probleem bij
haar zelf lag, dat ze schrok voor haar eigen ardor, dat zij zelf er nog niet klaar voor was. Er is een hele omhaal
van  woorden  voor  nodig  om  ‘sorry’  te  kunnen  zeggen.  Om  met  de  emoties  en  de  gewrochte  taal  van  de
schrijfster mee te leven en van dit gedicht te kunnen genieten moet de lezer dus samen met de dichteres de
tekst woord voor woord doorworstelen en lezen in de volgorde waarin die is geschreven.

Het laatste woord meum, in een hyperbaton, is voor Sulpicia ongetwijfeld het moeilijkste woord: het staat zo
ver mogelijk van ardorem! Alsof ze niet kan bekennen dat het háár ardorem is geweest! Het even wijde hyper-
baton op regel 5 (hesterna ... nocte) met te solum eenzaam achtergelaten midden in die lange nacht is even op-
merkelijk. In het derde vers vindt haar stommiteit plaats (commisi stulta) in het midden van het hyperbaton
van haar tota iuventa. De plaats van tota voor de cesuur creëert een cesuurrijm met het verseinde iuventa.

1  Ik ga ervan uit dat betekenis een typfout is en hier ‘bekentenis’ wordt bedoeld.
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Wie zou denken dat dit gedicht door een onvolwassen tiener in verwarde (bij)zinnen is geschreven omdat ze
niet beter kán schrijven, heeft haar probleem niet begrepen. Dit gedicht is bewust geschreven als een moei-
zaam excuus en is heel anders dan haar elegante en heldere, zelfs eenvoudige, maar spitsvondige en sponta-
ne tienergedichten, bv. over haar verjaardag. Het moeizame karakter van dit gedicht kan goed worden ver-
geleken met Vergilius, Aeneis 4, 333-336, waar Aeneas zijn onmogelijke verdedigingsrede tot Dido begint met
een hakkelende captatio benevolentiae die elke ervaren advocaat het schaamrood naar de wangen zou doen
stijgen. Ook die moeizame zin van drieënhalve verzen zal door niemand worden uitgelegd als het werk van
een onervaren dichter en zal evenmin in een grammaticale ontleding op het bord worden geschreven om de
lectuur te vergemakkelijken!

Dit subtiele gedicht, net als de vijf andere van Sulpicia, geeft een onvermoed inzicht in de gevoelswereld van
een Romeins tienermeisje uit de betere stand en haar schroomvallige liefde voor een jongen over wie haar
familie minder opgetogen is (meer daarover in Veremans, p. 379-381). Het wat delicate thema van het hier
behandelde gedicht kan ook in de klas besproken worden en/of door de leerlingen worden verwerkt in een
eigentijds gedicht. Wil men een moderne paralleltekst, maar met een jongen als protagonist, dan is het lied
van Robert Long, Kalverliefde, een aanrader waardoor het gesprek in de klas zeker zal worden vergemakke-
lijkt en in de goede sfeer zal verlopen. In Kalverliefde snapt een tienerjongen ook niet precies wat er met hem
aan de hand is. Hij is wel verliefd op zijn vriendinnetje, maar ook nog niet echt klaar is voor de liefde. Hij
geeft haar de ring terug omdat hij niet voor meisjesgek wil worden uitgescholden en eigenlijk liever met de
andere jongens gaat vissen.
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Partikels

Robert Vermeersch

-ne, nonne, num

Dit olijke trio vindt patrum nostrorum memoria in bijna alle leerboeken voor het eerste jaar een ruime plaats: in
de grammaticale uitleg, in de (zelfgeschreven/aangepaste) teksten, in vele oefeningen buiten context. Zelfs il-
lustraties werden in functie daarvan gekozen ... De vraagpartikels verschenen dan ook in de toetsen. Waar-
om?

Lang geleden (?), toen men dacht dat de hele spraakkunst moest worden aangeleerd en ingeoefend vooraleer
echt Latijn te kunnen lezen, wilden de leerboekenschrijvers toch ‘leuke’, levendige dialogen, vragen en ant-
woorden, opvoeren in hun verhaaltjes voor het eerste jaar, bv. over rovers en het vinden van een schat (!).
(Alle persoonsuitgangen moesten immers tegelijk worden geleerd.) Zo waren ze wel verplicht dit trio in de
stof van het eerste jaar op te nemen.



16

Dit was een van de vele tijdrovende prutsen die eraan meewerkten dat het lezen van echt Latijn steeds meer
werd uitgesteld.  Want  in  het  tweede jaar  moest  die  kennis  onderhouden worden,  en in  het  derde jaar  nog
maar eens samenvattend uitgelegd en ingeoefend (in losse zinnen dan nog). Zo bleef weer minder tijd over
om authentiek Latijn te lezen. Want ‘daar kwamen de leerkrachten toch niet aan toe’.

Een onervaren leerkracht moet wel de indruk hebben dat die kennis onmisbaar is om (nu soms al pas in het
vierde jaar) Caesar, Ovidius en Plinius te kunnen lezen. Niets is minder waar.

De feiten

Vragen kunnen we enkel verwachten in een context van dialoog tussen een eerste en een tweede persoon,
dus bij uitstek op het toneel. Verder wanneer de schrijver van een verhaal een dialoog aanhaalt, een redenaar
een stukje toneel debiteert, een briefschrijver zijn correspondent dichter bij zijn zorgen wil betrekken ...

Caesar staat niet bekend als iemand die in Gallië de dialoog zocht of (zich) vragen stelde. In De bello Gallico
komt nonne niet voor; num kun je eenmaal vinden: in 1, 14, 3 (de discussie tussen Caesar en de Helvetiër Di-
vico). Wie leest die tekst in de klas?
-ne figureert in een directe vraag alleen in 7, 77, 10 (het beleg van Alesia, rede van Vercingetorix): Romanos ...
animine causa cotidie exerceri putatis? (‘Dat de Romeinen zich ... voor hun plezier elke dag oefenen, denken jul-
lie  dat?’)  Verder  komt het  alleen voor  in  indirecte  vragen:  daar  is  de weergave in  het  Nederlands gewoon
‘of’(en op indirecte vragen wordt geen antwoord verwacht).1
5, 27, 9 (een vaak gelezen passage: de overval van Ambiorix op het kamp van Sabinus en Cotta): Ipsorum esse
consilium, velintne ... milites ... deducere ... (in de directe rede omgezet): ‘Aan jullie (laat ik) het besluit of jullie
je soldaten willen ... overbrengen ...’
Wanneer -ne gevoegd wordt bij het woord waarover de vraag eigenlijk gaat, dat moet dat ook beklemtoond
gelezen en weergegeven worden:
5,  54,  5  (bij  algemene dreiging van opstand): Idque ... haud scio mirandumne sit ... (‘En ik  weet  niet  of  dat  zo
verwonderlijk is ...’).
7, 14, 8 (indirecte rede): ... neque interesse ipsosne interficiant ... (‘en het maakt geen verschil of zijzelf zich van
kant maken, dan wel ...’).
4, 14, 2: ... perturbantur ... copiasne adversus hostem ducere, an ... fuga salutem petere praestaret.
6, 31, 1: Ambiorix copias suas iudicione non conduxerit ... an tempore exclusus ... dubium est.
7, 5, 6: Id eane de causa quam legatis pronuntiarint (Arverni), an perfidia adducti fecerint ... non videtur pro certo po-
nendum.
Dat is alles; er resten dus nog een driehonderdveertig hoofdstukken die onze leerlingen aankunnen zonder
ooit van -ne, nonne, num te hebben gehoord.

In de Metamorphoses van Ovidius komen num en nonne respectievelijk tien- en viermaal voor, maar niet in de
passages  die  door  L.A.S.L.A.  als  de  meest  gelezene  werden  opgenomen  (inleiding,  Phaëton,  Pyramus  en
Thisbe,  Perseus  en  Gorgo,  Niobe,  Daedalus  en  Icarus,  Philemon  en  Baucis,  Adonis,  Atalante,  Midas,  slot),
evenmin in 2, 676-707 (Mercurius en Battus), noch in 3, 131-255 (Actaeon).
-ne komt in de Metamorphoses en Fasti 37 keer voor, waarvan 15 in een indirecte vraag, en dan vaak tweele-
dig: ... Naiadum Faunine foret ... ara rogabam (Met. 6, 329-330) en het bekende Nec refert dominos illic famulosne
requiras (Met. 8, 635, Philemon en Baucis). De Epistulae ex Ponto herbergen viermaal ne en de Tristia zesmaal.

Bij Plinius komt nonne slechts in vijf brieven voor, o.a. in 8, 14, 20 (een lang uitgesponnen juridische discus-
sie die we derde-/vierdejaars niet willen aandoen).
Num komt een twaalftal keer voor; vijf leiden een indirecte/afhankelijke vraag in, waar ze gewoon weerge-
geven worden met ‘of (niet)’ (bv. Rescribe num sit melius: ‘of het niet beter ware’ in 9, 34,2).

1 In Vocabula en het vocabulariumboekje bij Tolle, lege ontbreekt bij -ne de betekenis ‘of’. Bijschrijven!
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-ne komt dertig keer voor, waarvan een achttal keer in een indirecte vraag (1, 8, 7; 3, 9, 21; 6, 25, 4; 3, 17, 1; 9,
13, 25; 6, 24, 3; ...)1.
Misschien kunnen we best beginnen met deze voorbeelden: 4, 11, 1 (Audistine ...?); 1, 5, 1 (Vidistine ...?); 2, 3, 8
(Numquamne legisti ...?). De vragende zin (en vaak de brief) vangt met een werkwoord aan, waaraan -ne is
toegevoegd. Daar is -ne gewoon het signaal voor: hier komt een vraag, zoals in het Spaans het omgekeerde
vraagteken. De weergave is simpel: inversie.
Iets moeilijker is de weergave wanneer het voorwerp van de vraag een ander woord betreft: numquamne le-
gisti ...? waardoor dit woord de nadruk krijgt (in de lectuur, en bij de weergave: ‘Heb je (dan) nooit gelezen
...’). Bv. in 9, 12, 1 (een tekst die door onze pubers erg gesmaakt kan worden, en slechts 12 regels lang): Heus
tu, numquamne fecisti ...? ... Non interdum facis quod filius tuus ... reprehendat? Non omnes homines aliquo errore
ducuntur? ... (NB: Hoewel de context erop wijst dat een positief antwoord wordt verwacht ... geen nonne).

Een toemaatje: Sallustius gebruikt welgeteld één vraagpartikel in De Catilinae coniuratione, in de fameuze
toespraak 20, 9: Nonne emori per virtutem praestat quam ...

In de klas

We beschikken over 4 of 5 lesuren per week. We moeten alle tijd wijden aan het leren zelfstandig lezen van
(veel) Latijnse teksten: morfologie, congruentie, woordgroepen, functies, hoofd- en bijzinnen ... Alles wat
zweemt naar uitzonderingen en ‘weetjes’ stellen we best uit tot het ogenblik dat we die (misschien) ontmoe-
ten in een authentieke tekst. Zo we weten dat het verschijnsel frequent zal voorkomen in de rest van het cur-
riculum, gaan we erop in; anders wordt het een niet te leren voetnoot. Waarom zouden we het moeilijk ma-
ken? In een samenhangende tekst zijn de leerlingen waarlijk wel bekwaam de zin van de vraagpartikels te
ontdekken en aan te passen aan de situatie.

Wat moet gekend zijn?
-ne legt de klemtoon op het woord waaraan het is gehecht; weergave: inversie of ‘of’.
Nonne bestaat uit -ne bij een negatie; weergave: ‘... is het niet? ... nietwaar? Is het niet zo dat ...?’ In meer emo-
tieve context: ‘toch (zeker) wel’.
Num (oorspronkelijk: ‘nu, dan’; vgl. nunc, naast tunc uit tum).

Heeft het zin de jonge mensen drie jaar vol te proppen met grammaticale theorie en dan de meesten het
leven in te sturen met enkele flarden Caesar, een beetje Romeinse mythologie, een paar brieven van Plinius
die moeizaam ontraadseld werden a rato van een achttal regels tekst per les? (‘De meesten gaan toch weg na
het vierde jaar’, zei me een leerkracht op uitdagende toon.) Of met een vergelijking: wordt een mecanicien
gevormd aan de hand van een catalogus van machineonderdelen?

Er moet van de eerste minuut van het eerste uur Latijn worden gelezen. Een authentieke tekst, een die niet
zozeer  is  aangepast  dat  Livius  er  zich niet  in  zou herkennen.  Dan leren de lezers  met  taal  omgaan en niet
met weetjes ... en lezen ze Caesar in het derde jaar.

1 Zo u laatstgenoemde tekst nog niet hebt ontdekt, ik kan die aanbevelen: een prangende, zeer sobere tekst
over een dubbele zelfmoord, met verwijzing naar Arria; 16 makkelijke regels, die te denken geven.
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ACTUALITEIT

‘Classics’ in Londen en Cambridge

Jan Depoortere

De gebroeders Robrecht en Roeland Decorte uit Tiegem, oud-leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouw-
Hemelvaartinstituut van Waregem, zijn allebei gefascineerd door de klassieke talen, die ze niet in Vlaande-
ren maar wel in Groot-Brittannië studeren. Robrecht (20) volgt Classics in  Londen  aan  University  College,
Roeland (18) aan de befaamde universiteit van Cambridge.

Waarom kozen jullie ervoor om in Groot-Brittannië te studeren?

Robrecht:  Er  zijn  drie  redenen.  In  eerste  instantie  omwille  van de taal.  Engels  is  en blijft  een internationale
taal. Ten tweede word je vrij persoonlijk begeleid; dat heet personal tuition. Ten slotte is er ruimte voor free re-
search, gebaseerd op een uitgebreide voorkennis. Als Vlaming leer je snel je talen. Bovendien heeft ons talen-
onderwijs een redelijk hoog niveau. Er zijn ook bepaalde specifieke termen, die je enkel in het Engels ge-
bruikt en waarvoor een vertaling nauwelijks of zelfs helemaal niet bestaat.
Roeland:  Uiteraard vond ik  dat  een enorme uitdaging,  maar  ik  was vooral  gefocust  op het  volgen van een
eigen weg. Ik werd ook sterk aangetrokken door de persoonlijke begeleiding.

Hoe verliep de voorbereiding?

Robrecht: Voor een groot deel moest je zelf instaan, al had ik ook referenties van de school nodig. Zo moest
de school duidelijk aangeven wat mijn niveau was. Er waren verder sollicitatiegesprekken, een interview,
waarbij het toch wel belangrijk was jezelf te verkopen (personal statement), het schrijven van een essay. Eigen-
lijk werd vooral gelet op de manier waarop je redeneert.
Roeland: Voor mij was er ook dat personal statement en ik moest onder meer een examen opsturen opdat men
zou kunnen weten hoe hoog het niveau hier ligt. In een interview werden je capaciteiten nagetrokken. Men
gaat precies wel uit van de stelling: wat je niet kent, leren we je wel. Belangrijker is hoe je precies redeneert
en hoe snel je daarbij kunt vooruitgaan. Ik moest ook een essay schrijven, waarin ik over een willekeurig on-
derwerp een bepaalde stelling moest innemen.

Kunnen jullie het systeem van opleiding schetsen? Hoe verlopen de lessen?

Robrecht: Drie jaar bachelor en één jaar master. We krijgen een aantal gezamenlijke colleges, waarbij het
grootste aantal studenten 30 bedraagt. Er wordt eigenlijk weinig grammatica uitgelegd. Vooral de context
van een tekst is belangrijk en de achtergrond. Je kunt individuele lessen aanvragen, dat is een soort van mo-
nitoraat.  Ook  wordt  een  proef  afgenomen  om  je  niveau  van  Latijn  en  Grieks  te  testen.  Daarbij  zijn  er  drie
mogelijkheden: beginner, intermediair of text. Er bestaat zoiets als prose composition,  waarbij  we  Engelse
teksten moeten overzetten naar het Latijn en Grieks. Dat ligt voor mij wel iets moeilijker, omdat Britse scho-
lieren dat leren in het secundair. We krijgen niet zoveel lessen per week: acht. Daarvan zijn er twee verplich-
te vakken en voor de rest mogen we kiezen. Er zijn ook veel opdrachten zelfstudie, die natuurlijk gecontro-
leerd worden. Een titel van een essay is bijvoorbeeld: bespreek de publieke opinie bij Aristoteles of de visie
van Aristoteles over God.
Roeland: Na drie jaar ben je master. Je kunt dan nog twee jaar bij studeren om Cambridge master (doctor) te
worden. We krijgen ongeveer 6 lezingen met een groep van een dertigtal studenten. Keuzemogelijkheden
zijn daarbij archeologie, antieke geschiedenis, filologie en filosofie. Daarnaast zijn er vijf supervisions, waar
we alleen of met twee samen met de professor werken. Dat houdt in: een tekst vertalen uit het Latijn en het
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Grieks, een tekst vertalen in het Latijn én in het Grieks en een essay schrijven over een van de keuzemoge-
lijkheden. Alles gebeurt met een voorbereiding, die je daags voor je college indient. Als je voorbereiding
slecht is, krijg je extra lessen. Een voorbeeld van een onderwerp van een (wekelijks) essay is: hoe democra-
tisch was democratie in Athene. Teksten moeten we zelf vertalen en voorbereiden, want tijdens de lessen
gaan we vooral in op de context, de geschiedenis, de inhoud, mogelijke interpretaties en verklaringen. Een
Cambridgeweek loopt van de donderdag tot de woensdag, weekends dus inbegrepen. In de loop van onze
opleiding kiezen we of  voor  taal  of  voor  geschiedenis  of  voor  een combinatie.  In  het  eerste  jaar  ligt  de na-
druk op grammatica,  in  het  tweede jaar  op de keuzevakken,  in  het  derde jaar  krijg  je  specialisatie  en puur
antieke geschiedenis.

Hoe moet je vertalen: letterlijk, vrij ...?

Robrecht:  Er  wordt  geen letterlijke  vertaling gevraagd.  Je  verdient  extra  punten wanneer  je  kunt  aantonen
dat je je bewust bent van de (filologische) problemen van de tekst. Puur letterlijke vertalingen worden niet
beschouwd als goede vertalingen, eerder literaire vertalingen.

En wat met thema?

Roeland:  Thema’s  krijgen  we  in  functie  van  een  auteur  en  een  tijdperk.  Lysias  (Attisch  Grieks)  en  Cicero
(klassiek proza) zijn daar de grote voorbeelden.

Hoe verlopen de examens?

Robrecht: Alle examens zijn schriftelijk. Voor het essay mogen we een titel kiezen uit een aantal mogelijkhe-
den.  De professoren verwachten van ons een perfecte  structuur,  waarin we kunnen aantonen dat  we rond
het onderwerp veel gelezen hebben. Het is niet de bedoeling de mening van een professor weer te geven,
maar er zelf een naar voor te schuiven. De grootste en belangrijkste grammaticale test krijgen we eigenlijk in
het  thema.  Bij  examens  over  behandelde  teksten  krijgen  we  ook  wel  grammaticale  vragen,  waarbij  we  bij-
voorbeeld voor de werkwoorden rasters moeten invullen.
Roeland: Wij krijgen meer echte examens grammatica (namelijk vier) en ook moeten we één essay schrijven.
Er is één examen vertaling. Je wordt individueel gevolgd en het is mogelijk dat je meer examens moet afleg-
gen dan een ander.

Wat is de meerwaarde van je universiteit?

Robrecht:  University  College  is  de  derde  universiteit  die  in  Groot-Brittannië  werd  opgericht.  Oxford  en
Cambridge zijn nog steeds traditierijk. Bij ons is men daar bewust van afgestapt, tenzij nog bij een zeldzame
gelegenheid. Maar de universiteit blijft wereldwijd toch gewaardeerd.
Roeland: De kleine gesloten atmosfeer is uniek. Bovendien sta je met bepaalde professoren toch heel close. Je
hebt er een persoonlijke band mee en alles gaat heel vlot. Zo spreekt een bepaalde prof ons toe in het Latijn.
Dat  werkt  aanstekelijk  en je  wilt  hem absoluut  begrijpen.  Verder  heb ik  het  wel  voor  het  gesloten college-
systeem. Zo heb je een director of studies, die je vakspecifiek begeleidt, het tuition-systeem zoals bij Robrecht,
en een supervisor met aparte lessen. Overigens kies je wel voor een vak, niet voor een prof. Maar toegegeven,
de band is vrij hecht. Je bent daardoor meegesleept, meer gemotiveerd, nog meer geïnteresseerd.

Welke auteurs hebben jullie tot dusver gelezen?

Robrecht: In het eerste semester lazen we Aeschylus’ Choephoroi en teksten in het middeleeuws Latijn, bv. uit
Hieronymus of de Vulgata. Vorig jaar lazen we Sophocles’Antigone, Lucianus’ Verae historiae en voor Latijn In
Verrem van Cicero en Ars amatoria van Ovidius.
Roeland: Voor Grieks was dat de moord op Eratosthenes van Lysias, zangen 19 en 20 van Homerus’ Odyssea,
Herodotus’ Historiae 1-70 en de Crito van Plato. In de colleges Latijn lazen we zang 9 van Vergilius’ Aeneis en
Bucolica en De imperio Cn. Pompeii van Cicero.
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Wat zijn jullie van plan te doen met jullie diploma?

Robrecht:  Eigenlijk  weet  ik  dat  nog niet  echt.  Het  zou kunnen dat  ik  in Classics blijf  en daar iets mee doe,
maar veel realistischer is dat ik nog iets anders studeer, zoals bijvoorbeeld rechten of economie om zo in de
zaken-  of  diplomatenwereld  terecht  te  komen.  Classics  is  overigens  een  opleiding  die  door  werkgevers
enorm wordt gewaardeerd. Latijn en Grieks mogen dan wel wat achteruitgaan, de universiteiten die het nog
steeds organiseren, zijn wel de meest vermaarde.

Roeland: Ik wil zeker mijn horizon verbreden, zo uitgebreid mogelijk. Weet je, klassieke talen bieden enorm
veel mogelijkheden om nadien op welk vlak dan ook nog iets te realiseren. Er zijn immens veel voorbeelden
van mensen uit de muziek, de literatuur, de media, de politiek, die Classics volgden.  Zo is  de huidige bur-
gemeester van Londen bijvoorbeeld een classicus. Ik wil mijn passie, de oudheid, volgen. Daar is de geschie-
denis begonnen. Voor de rest vinden we wel onze weg: op politiek vlak, of economisch, waarom niet ergens
als manager?

‘Summer school’ aan Oxford University

Van 11 tot 17 juli 2010 organiseert het Department for Continuing Education van Oxford University de
‘summer school’ Ancient Crete at the Ashmolean Museum.  Deze  cursus  vindt  plaats  in  Christ  Church,
een van de oudste en mooiste colleges van de universiteit. Er wordt eveneens een bezoek gebracht aan
het Ashmolean Museum in Oxford en het British Museum in Londen.

Informatie: www.conted.ox.ac.uk/courses/details.php?id=O09I201JDR

Syllabus De oudheid vandaag verkrijgbaar

Op 10 februari 2010 waren de weergoden ons niet gunstig gezind. Door de extreme weersomstandig-
heden, met quasi onberijdbare wegen tot gevolg, zijn heel wat collega’s die waren ingeschreven voor
onze nascholing niet in Antwerpen geraakt. Bij degenen die niet aanwezig konden zijn, is er heel wat
vraag naar de syllabus van deze nascholing. Daarom bieden we die te koop aan. De bundel telt 80 blz.
en bevat een massa concrete voorbeelden van actualisering, die inspirerend en stimulerend kunnen
werken.  Voor 8  euro (verzending inbegrepen)  wordt  hij  met  de post  bij  u  thuis  bezorgd.  Interesse?
Stuur dan een e-mail naar info@vlot-vzw.be met vermelding van uw naam en adres en het aantal ge-
wenste exemplaren. Betalen doet u door middel van de bijgevoegde factuur met overschrijvingsfor-
mulier. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt.

http://www.conted.ox.ac.uk/courses/details.php?id=O09I201JDR
mailto:info@vlot-vzw.be


21



22

BOEKENWIJZER

Kijken naar jou uit duizend ogen

Bespreking door Joeri Facq

Een van de inhoudelijke argumenten die vaak worden gehanteerd om de lectuur van antieke Griekse en La-
tijnse teksten te rechtvaardigen, is het feit dat de thema’s die door de auteurs uit die tijd worden behandeld,
universeel zijn. Welk thema is er alles omvattender dan de liefde? De Grote Van Dale neemt de liefde zelfs
als voorbeeld om het woord ‘universeel’ uit te leggen ...

Die universaliteit van de liefde heeft Patrick Lateur geïnspireerd tot het samenstellen van een bloemlezing
met antieke liefdespoëzie: Kijken naar jou uit duizend ogen. Terwijl de liefde bij ons vooral wordt geassocieerd
met ‘rozengeur en maneschijn’, blijkt dat in de antieke literatuur heel wat minder het geval te zijn. Liefde is
wreed en meedogenloos, haalt donkere kanten in de mens naar boven, kan leiden tot haat en zelfs de dood.
Odi et amo ... Catullus wist al dat liefde en haat soms heel dicht bij elkaar liggen.

Patrick Lateur verzamelde ruim tachtig liefdesgedichten van aan vijftigtal Griekse en Romeinse auteurs, die
worden gepresenteerd in chronologische volgorde. Op die manier krijg je als lezer een beeld van de liefde in
de oudheid door de eeuwen heen. Bij de auteurs zitten grote namen als Homerus, Hesiodus, Sappho, Ana-
creon, Aeschylus, Sophocles, Euripides, Catullus, Vergilius, Horatius, Propertius, Tibullus, Ovidius, Martia-
lis en Juvenalis, maar ook minder bekende dichters als Meleager, Philodemus, Lygdamus, Rufinus en Maxi-
mianus. Er komen zelfs drie zeldzame dichteressen aan het woord: Anyte, Nossis en Sulpicia.

Ook de variatie in de vertalingen is zeer groot. In de uitgebreide lijst van vertalers vind je natuurlijk Patrick
Lateur zelf, maar daarnaast onder meer Bertus Aafjes, Johan Boonen, Paul Claes, H.J. de Roy van Zuydewijn,
Patrick de Rynck, M. d’Hane-Scheltema, Imme Dros, Ida Gerhardt, Hella Haasse, Vincent Hunink, Wolther
Kassies, Gerard Koolschijn, A. Rutgers van der Loeff, Piet Schrijvers, M.A. Schwartz, Hein L. van Dolen en
Anton van Wilderode.

Kijken naar jou uit duizend ogen is een heel verzorgde uitgave. Iedere auteur wordt gesitueerd in de tijd en de
precieze referentie van elke tekst wordt opgegeven. Er is geen verklarende lijst van eigennamen (daarvoor
wordt  verwezen naar  de Lijst van namen uit de Griekse en Romeinse oudheid in  de Grote  Van Dale),  maar  wel
een bibliografie met alle werken waaruit werd geciteerd. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met tekeningen in
rood en blauw van Gerda Dendooven, die mij persoonlijk niet echt aanspreken en waarvan ik ook niet altijd
de bedoeling begrijp, maar dat is uiteraard een kwestie van eigen smaak.

Jammer dat Valentijnsdag al voorbij is wanneer u dit leest ...

Patrick Lateur
Kijken naar jou uit duizend ogen
Antieke liefdespoëzie
Davidsfonds Uitgeverij, Leuven, 2009
Paperback, 136 blz.
ISBN 978 90 6306 593 5
€ 22,50

www.davidsfondsuitgeverij.be

http://www.davidsfondsuitgeverij.be/
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De canon van Latijnse teksten

Bespreking door Joeri Facq

Het aantal vertalingen van Griekse en Latijnse teksten die in het Nederlandse taalgebied verschijnen, is bijna
niet  te  overzien.  Nagenoeg  iedere  klassieke  auteur  van  enige  betekenis  is  wel  in  het  Nederlands  vertaald.
Hoe mooi en kwaliteitsvol die vertalingen ook mogen zijn, het blijven vertalingen. Onvermijdelijk gaan er bij
de overzetting naar het Nederlands elementen van de oorspronkelijke tekst verloren: woordkeuze, zinscon-
structies, woordorde, stijlfiguren enz. Als je de bedoelingen van een Griekse of Romeinse auteur echt wil
doorgronden, zit er niets anders op dan de tekst in de originele taal te lezen.

Dr. Rogier Eikeboom, classicus en emeritus hoogleraar leerpsychologie, is de bezieler van de Stichting Panta
Menei, die zich tot doel stelt om hoogtepunten uit de Europese literatuur voor een breed publiek toeganke-
lijk te maken in de oorspronkelijke taal. Het boek De canon van Latijnse teksten is een deel in een hele reeks die
met dat doel is geschreven. Volgens de auteur zouden zelfs mensen met weinig of geen voorkennis van het
Latijn aan de slag moeten kunnen met de Latijnse tekstfragmenten.

In het werk komen zestien Romeinse auteurs aan bod: Cicero (In Catilinam 1), Caesar (De bello Gallico 1, 1-2),
Lucretius (De rerum natura 1, 1-48), Catullus (Carmina 2,  3,  5,  8  en  85),  Vergilius  (Aeneis 1, 1-33), Horatius
(Carmina 1, 9; 1, 11; 2, 10; 2, 14; 3, 1 en 3, 30), Livius (Ab urbe condita 2, 12 en 2, 32), Ovidius (Metamorphoses 10,
243-297; Amores 1, 5; Tristia 1, 3), Seneca (Epistulae morales ad Lucilium 1, 7 en 57), Tacitus (Annales 15, 44 en 13,
54), Juvenalis (Saturae 3 en 10), Plinius (Epistulae 10, 96-97 en 4, 13), Aulus Gellius (Noctes Atticae 5-30), Petro-
nius (Satyricon 46), Lactantius (Divinae institutiones 6, 20) en Augustinus (Confessiones 1, 1 en 2, 2).

Bij elke auteur wordt eerst een beknopt woordje uitleg gegeven. Dan volgt het gestructureerd weergegeven
Latijnse tekstfragment, voorzien van een letterlijke woord-voor-woordvertaling of een zogenaamde werk-
vertaling en allerlei verklarende noten (zowel inhoudelijk als grammaticaal). Daarna wordt de Latijnse tekst
nog eens herhaald in zijn geheel, in het geval van poëzie met aanduiding van de versmaat, met op de tegen-
overliggende bladzijde een ‘literaire’ Nederlandse vertaling.

Vooraan in het boek staan 24 bladzijden met beroemde Latijnse citaten, op dezelfde manier van commentaar
en een vertaling voorzien. Je vindt er ook wat uitleg over de uitspraak van het Latijn en over de dactylische
hexameter en pentameter. Achteraan in het boek staat een beknopt grammaticaal overzicht met de belang-
rijkste informatie uit de Latijnse morfologie en syntaxis.

Of het effectief lukt om mensen zonder enige voorkennis van de Latijnse woordenschat en spraakkunst deze
Latijnse teksten te laten lezen en begrijpen, zal de praktijk moeten uitwijzen. Ik ben het echter met de auteur
eens dat het niet nodig is om de hele grammatica te beheersen vooraleer over te gaan tot lectuur. Lezend
verwerft men immers ook heel wat grammaticale en lexicale kennis. Dit boek lijkt me bijvoorbeeld geschikt
om leerlingen in het secundair onderwijs zelfstandig tot de betekenis van de geciteerde teksten te laten
doordringen, iets waarin ze met behulp van de vele leesaanwijzingen zeker zouden moeten slagen.

Rogier Eikeboom
De canon van Latijnse teksten
Davidsfonds Uitgeverij, Leuven, 2009
Paperback, 288 blz.
ISBN 978 90 5826 618 7
€ 24,95

www.davidsfondsuitgeverij.be

http://www.davidsfondsuitgeverij.be/
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De klassieke traditie in de lage landen

Bespreking door Joeri Facq

Dat de klassieke literatuur een gigantische invloed heeft uitgeoefend op de Europese cultuur, hoeft geen be-
toog. Griekse en Romeinse auteurs zijn een bijna onuitputtelijke bron van inspiratie geweest voor westerse
schilders, beeldhouwers, schrijvers, dramaturgen en filmmakers, maar hebben ook op politiek, filosofisch en
ideologisch vlak een grote  rol  gespeeld.  Dat  daarvan ook in  Nederland en België  heel  wat  sporen terug te
vinden zijn, is wellicht veel minder bekend.

Classicus  René  Veenman  schetst  in  zijn  boek De klassieke traditie in de lage landen een veelomvattend beeld
van de receptiegeschiedenis van de klassieken in onze contreien. In een historisch overzicht van de middel-
eeuwen tot vandaag geeft hij een heleboel voorbeelden van sporen waarin we de Grieken en Romeinen nog
kunnen herkennen. De zestien hoofdstukken van zijn werk behandelen de verschillende periodes van de ge-
schiedenis in al hun aspecten: literatuur, theater, beeldende kunsten, politiek, filosofie, film enz.

Het boek is prettig geschreven en in de hoofdstukken over literatuur doorspekt met citaten. De auteur slaagt
erin  belangstelling  op  te  wekken  voor  de  thema’s  waarover  hij  schrijft.  Er  zijn  ook  talrijke  illustraties  (de
meeste in zwart-wit) in opgenomen. Achteraan in het boek staan alle noten met verwijzingen naar antieke en
moderne bronnen. Veenman heeft ook gezorgd voor een ronduit indrukwekkende bibliografie. Een register
van eigennamen maakt het opzoeken van bepaalde onderwerpen gemakkelijker.

De leerplannen Latijn en Grieks in Vlaanderen hechten veel belang aan het voortleven van de klassieke oud-
heid in latere tijden. Het is een van de argumenten waarom de studie van de Griekse en Romeinse cultuur en
literatuur nog steeds nuttig is. De klassieke traditie in de lage landen kan op dat domein aan de leerkrachten de
nodige inspiratie geven en stelt hen een massa materiaal ter beschikking. Een aanrader!

René Veenman
De klassieke traditie in de lage landen
Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2009
Paperback, 400 blz.
ISBN 978 94 6004 037 5
€ 24,95

www.vantilt.nl

Makron en zijn makkers

Bespreking door Joeri Facq

Wanneer  we het  hebben over  Griekse kunst,  denken we in  de eerste  plaats  aan typische tempels  in  de stijl
van het Parthenon in Athene of aan beeldhouwwerken zoals de discuswerper van Myron. Toch heeft het ar-
tistieke genie van de oude Grieken nog een belangrijke kunstuiting voortgebracht: vaasschilderingen. De
Griekse keramiek bestaat in allerlei modellen en formaten, maar het meeste aardewerk heeft gemeenschap-
pelijk dat het door middel van de zogenaamde roodfigurige of zwartfigurige techniek is beschilderd. Heel
wat  informatie  over  de  Griekse  samenleving  en  cultuur  kan  worden  afgeleid  uit  de  vele  schilderingen  op
potten en schalen.

http://www.vantilt.nl/
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Jaap Hemelrijk, emeritus hoogleraar klassieke archeologie en kunstgeschiedenis van de oudheid aan de Uni-
versiteit van Amsterdam, heeft zich nagenoeg zijn gehele actieve leven beziggehouden met de studie van
Griekse vaasschilderingen. Vijf jaar lang heeft zijn kennis daarover en zijn liefde daarvoor een schriftelijke
neerslag gevonden in Amphora, het tijdschrift van de vereniging Vrienden van het Gymnasium, waarmee de
V.L.O.T. al enkele jaren contacten onderhoudt. De 31 afleveringen die verschenen onder de titel Makron en
zijn makkers (genoemd naar één vaasschilder in het bijzonder) zijn nu gebundeld in het gelijknamige boek.

Aan de hand van een massa concrete voorbeelden (weergegeven in 151 zwart-witafbeeldingen) wordt een
beeld geschetst van de vaasschilderkunst in Athene tussen 525 en 475 v.C. De keramiek mag voor de Grie-
ken in de eerste plaats dan wel een gewoon gebruiksvoorwerp geweest zijn, dat neemt niet weg dat de schit-
terende afbeeldingen erop blijk geven van een ongelofelijk vakmanschap en een grote zin voor esthetiek. Het
boek is een zoektocht naar het wezen van de Griekse vaasschilderkunst, waarbij de auteur zowel probeert te
achterhalen wat er op de vazen staat afgebeeld als wie de pottenbakker en schilder is die erachter schuilgaat.

De 31 hoofdstukken van het boek zijn in feite alleenstaande verhandelingen die gemakkelijk los van elkaar
gelezen kunnen worden, maar toch geregeld kruisverwijzingen bevatten. Dikwijls wordt ook de link gelegd
met Griekse dichters, omdat kunst en literatuur voor de auteur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We
mogen inderdaad niet vergeten dat veel van de thema’s die op de vazen uitgebeeld worden, aan de Griekse
letterkunde ontleend zijn.

Professor Hemelrijk is een geboren verteller. Hoewel hij alles wat hij schrijft heel ernstig meent, weet hij de
lezer  op sleeptouw te  nemen in zijn  tocht  langs de Griekse keramische kunst.  Met  een bijna kinderlijk  en-
thousiasme – en dat bedoelen we absoluut positief – doet hij er alles aan om zijn liefde voor de Griekse vaas-
schilderingen over te brengen op zijn publiek. De man is de tachtig reeds voorbij, maar kan het duidelijk niet
laten om les te geven, want hij eist geregeld (als stond hij voor de klas) de aandacht van zijn lezers.

Zowel om inhoudelijke redenen als voor het plezier dat de lectuur met zich meebrengt, kunnen we dit boek
alleen maar aanbevelen.

J.M. Hemelrijk
Makron en zijn makkers
Vaasschilders in Athene 525-475 v.Chr.
Vrienden van het Gymnasium, Wanneperveen, 2009
Paperback, 168 blz.
ISBN 978 90 9024643 7
€ 25,00 (inclusief verzendkosten)

www.gymnasiumnu.nl

http://www.gymnasiumnu.nl/
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KLASSIEKE AGENDA
Samengesteld door André Vancutsem

agenda@vlot-vzw.be

Nascholing

Herbronnen aan de stroom: nieuw leerplan op het spoor, op het spoor van de oudheid. Org.: pedagogische
begeleiding bisdom Antwerpen. Sint-Lutgardisschool, Maarschalk Gérardstraat 18, 2000 Antwerpen.
3/3/2010. De titel toont het dubbbele onderwerp: er zal kort ingezoomd worden op het nieuwe leerplan om
daarna in te gaan op receptie van de oudheid in Antwerpen. Daarvoor zullen diverse locaties bezocht wor-
den om ter plaatse kennis te maken met voorbeelden van receptie. Men zal kunnen kiezen uit een zevental
locaties zoals het Rubenshuis, het Rockoxhuis, het MSKA ... Na de middag is er een plenaire lezing rond re-
ceptie gepland. Info: www.nascholing.be.

Jeugd in het Romeinse Rijk: jonge jaren, wilde haren? Org.:  PEDIC.  PEDIC,  Coupure  Rechts  314,  9000
Gent. 3/3/2010 van 14.00 tot 16.30 uur. Spreker: Christian Laes. Info: www.pedic.be.

De plaats van de vrouw in de Romeinse samenleving: focus op Agrippina, keizerin van Rome. Org.: DI-
NAC. DINAC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt. 4/3/2010 van 13.30 tot 16.30 uur. Begeleiding: Lien Foubert. In-
fo: www.diohasselt.be/dinac.

L’homme et son environnement: questions et réponses dans l’Antiquité gréco-romaine et aujourd’hui.
Org.: IFC. ULB, Campus Solbosch, F. Rooseveltlaan 50, 1050 Brussel. 11/3/2010 van 9.00 tot 16.00 uur. Bege-
leiding: G. Vire, H. De Winter, C. Bamps, C. Vanhalme en M.-F. Van de Gucht. Info: www.ifc.cfwb.be.

La place de l’évaluation dans les apprentissages: comment exploiter les outils d’évaluation des Commis-
sions des outils pour le 2e ou 3e degré? Org.: IFC. Luik; 15/3 en 16/3/2010. Luxemburg; 22/3 en 23/3/2010.
Telkens van 9.00 tot 16.00 uur. Info: www.ifc.cfwb.be.

Les médias dans les cours de langues anciennes. Org.: CAF. CAF, La Neuville 1, 4500 Huy-Tihange.
22/3/2010 van 9.15 tot 16.00 uur. Begeleiding: Simone Thonon. Info: www.lecaf.be.

Renouveler son corpus des textes: de la quatrième à la rhéto; découvrir de nouveaux textes, des séquences
nouvelles, des commentaires originaux. Org.: CECAFOC. Institut Sainte-Julie, Rue Américaine 28, 6900
Marche-en-Famenne. 22/3/2010 van 9.00 tot 16.30 uur. Begeleiders: Thomas Debrux en Frédéric Dewez. Info:
www.segec.be.

Bildung durch Sprache: Latein und Griechisch im Kontext der Schulsprachen. Org.: Deutscher Altphilolo-
genverband. Freiburg. 6/4 tot 10/4/2010. Uitvoerig programma. Info: www.altphilologenverband.de.

Initiation au grec moderne. Org.: CAF. CAF, La Neuville 1, 4500 Huy-Tihange. 26/4/2010 van 9.00 tot 16.30
uur. Begeleiding: Simone Thonon. Info: www.lecaf.be.

Workshop onderzoekscompetentie Latijn en Grieks. Org.: DPB-OND Mechelen-Brussel. Diocesaan Pasto-
raal Centrum, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen; 5/5/2010 van 14.00 tot 16.30 uur. Heilig-Hart & College 3,
Parklaan 7, 1500 Halle; 12/5/2010 van 14.00 tot 16.30 uur. Begeleider: Geert Hellemans. Info:
www.nascholing.be.
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Hoe klassiek zijn wij eigenlijk? Org.: Universiteit Gent. Universiteit Gent, Blandijnberg 2, auditorium C,
9000 Gent. 26/5/2010 van 13.30 tot 17.00 uur. Om te kunnen antwoorden op de vraag Hoe klassiek zijn wij ei-
genlijk? zal de vraagstelling zich in eerste instantie toespitsen op de rol van het lichaam in vier culturele pe-
riodes: de klassiek-Griekse, de klassiek-Chinese, de fascistisch-nationalistische en de symbolistische. Vol-
gende lezingen zijn voorzien: Het klassiek-Griekse lichaam als een natuurlijk ideaal, of waarom dook ‘de mens van
Vitruvius’ weer op in Dan Browns ‘De Da Vinci Code’ (Freddy Decreus); Nuda veritas: het onmogelijke Chinese
naakt versus het klassieke lichaam (Nadia Sels); Van het Stadio dei Marmi tot Arno Breker: de rol van het antieke li-
chaam in het nazi-fascistische leven als crypto-modern Gesamtkunstwerk (Jan Nelis); Het lichaam in de kunst van de
symbolisten, onvermoede bron van rijkdom (Freddy Decreus). Info: www.vlot-vw.be.

6th International Festival of Latin and Greek. Org.: Euroclassica, Anarès Mutimdia. Abdij van Neumünster,
Luxemburg (LU). 28/5 tot 30/5/2010. Tijdens het ganse festival zijn er workshops over Latijn praten en zin-
gen, een tentoonstelling van spelletjes over en rond de oudheid. 28/5: opvoering van Nix alba aut Hansellus et
Gretella. The antique universe of Dargaud publishing company (Claude Aziza); Asterix and the Metamorphoses
transformed into comics (Karl-Heinz von Rothenburg); The Classic inspiration in litterature, painting, opera, operet-
te, movies, video games, sciences and technics: an overview (Elizabeth Antébi); Between Antique history and modern
novel: Robert Harris (leerlingen van het Lycée Aline Mayrisch); Humanities, humanisme, law and politics (Paul
Helminger); Plato, Aristotle, Xenophon: management and economy in our societies (Bertrand Carroy en Florentin
Roche); Humanities and the Cratyle of Plato, and the finding of names for companies (Marcel Botton); Latin, Greek
and multilinguism (Robert Delord); Greek talking with Jason; geleid bezoek Latein auf Stein. 29/5: Antigone and
epigones: a myth in our western collective unconscious (Franck Colotte); Iphigenia: Euripide, Racine, Goethe (Julia
Wang); Our legal heritage: between Antigone and Poetus (Jacques Boedels); Cicero in the shadow of political men
and women (20th century) (Philippe Rousselot); voorstelling van enkele video’s; Sciences, mathematics and anti-
quity (Marc Heyart); opvoering van enkele katabaseis (Orpheus,  Aeneas,  Odysseus).  30/5:  Romeinse  rondrit
(Dalheim, Echternach, Luxemburg). Info: www.festival-latin-grec.eu.

A Classics & ICT Resource Course for Europe. Org.: CIRCE. Aquileia (IT). 4/7 tot 11/7/2010. Info:
www.circe.eu.

Cursussen

Keizers aan de Nijl: Egypte na de farao’s. Org.: UVT Davidsfonds. CC Belgica, Kerkstraat 24, 9200 Dender-
monde. 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 en 30/3/2010 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Willy Clarysse. Info:
www.davidsfonds.be.

Istanboel: parel aan de Bosporus. Org.: Amarant. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; 9/3, 16/3, 23/3 en
30/3/2010 van 14.00 tot 16.30 uur. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Leopold De Waelplaats 7-9,
2000 Antwerpen; 10/3, 17/3, 24/3 en 31/3/2010 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Guy Stevens. Info:
www.amarant.be.

Kreta: de wieg van Europa. Org.: UVT Davidsfonds. CC Begijnhof, Infirmeriestraat, 3290 Diest. 11/3, 18/3,
25/3 en 1/4/2010 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Jan Driessen. Thema’s: 1 Ontstaan en bloei van de minoïsche
cultuur;  2  Knossos,  Malia,  Phaestos  ...:  de  rol  van  de  zogenaamde  paleizen  op  Knossos;  3  De  Santorini-
uitbarsting en de impact ervan op de minoïsche cultuur. Info: www.davidsfonds.be.

Onder het mes: geneeskunde in de oudheid. Org.: Amarant. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brug-
ge; 19/4, 26/4, 10/5 en 17/5/2010 van 19.30 tot 22.00 uur. Docenten: Louis Hulstaert (Mesopotamië), Peter De
Smet (Egypte) en Sophie Dralans (Griekenland en Rome). Info: www.amarant.be.

Politiek en intrige bij de Romeinen: Julius Caesar, Augustus, Hadrianus en Septimius Severus. Org.:
Amarant. 30 CC, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven; 18/5, 25/5, 1/6 en 8/6/2010 van 14.00 tot 16.30 uur. Ko-
ninklijk Museum voor Schone Kunsten, Leopold De Waelplaats 7-9, 2000 Antwerpen; 20/5, 27/5, 3/6 en
10/6/2010 van 10.15 tot 12.45 uur. Docent: Sophie Dralans. Info: www.amarant.be.
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Lezingen en congressen

La place des Belges au sein de l’armée romaine à l’époque impériale. Org.:  Roma asbl. Musée Archéologi-
que, Rue des Martyrs 13, 6700 Aarlen. 4/3/2010 om 20.00 uur. Spreker: David Colling. Info: www.ial.be.

Epikouros. Org.: Elcker-ik. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen. 11/3/2010 om 19.30 uur. Spre-
ker: Luc Thielens. Info: elcker.inform.be.

Het boek in de oudheid. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18,
9000 Gent. 17/3/2010 om 20.00 uur. Spreker: René van Beek. Info: www.kantl.be.

De macht van het woord: Julius Caesar over barbaarse volkeren. Org.: Spraakwater. Gallo-Romeins Muse-
um, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 18/3/2010 om 20.00 uur. Spreker: Vincent Hunink. Info: www.gallo-
romeinsmuseum.be.

Chypre, l‘île aux sept écritures. Org.: Association Alexandre le Grand. Maison des Médecins, Rue du Parc
45, 6000 Charleroi. 19/3/2010 om 19.30 uur. Spreker: Yves Duhoux. Info: www.alexandrelegrand.be.

De dood in Oudenburg van de Romeinen tot nu. Herberg Sint-Pietershof, Sint-Pietersstraat, 8460 Ouden-
burg.  23/3/2010  om  20.00  uur.  Sprekers:  Jean  Luc  Meulemeester,  Frans  Bonte,  Peter  Velle.  Info:
nacht.davidsfonds.be.

De mythe van Prometheus in Plato’s Protagoras. Org.:  NKV Vlaams-Brabant.  Mgr.  Sencie-instituut,  Eras-
musplein, 3000 Leuven. 23/3/2010 om 20.00 uur. Spreker: Gerd Van Riel. Info: users.telenet.be/nkv.

De opgraving van de antieke stad Sagallasos in Turkije. Org.: Davidsfonds. CC De Borre, Speelpleinstraat
10, 3360 Bierbeek. 23/3/2010 om 20.00 uur.  Spreker: Mark Waelkens. Info: nacht.davidsfonds.be.

De primussen van Turnhout. De Latijnse scholen in de Kempen. Org.: Davidsfonds. Taxandriamuseum,
Begijnenstraat 15, 2300 Turnhout; CC De Warande, Warandestraat 45, 2300 Turnhout. 23/3/2010 om 19.00
uur  (tentoonstelling)  en  om  20.00  uur  (lezing).  Sprekers:  Marcel  Gielis  en  Guido  Landuyt.  Info:
nacht.davidsfonds.be.

De Romeinen, de eerste ingenieurs in de geschiedenis. Org.: Davidsfonds. CC De Zandloper, Kaasmarkt
75, 1780 Wemmel. 23/3/2010 om 20.00 uur. Spreker: Mark De Block. Info: nacht.davidsfonds.be.

Sterven en grafrituelen bij de Romeinen. De Zwarte Dood in Beringen. Org.: Davidsfonds. Plaatselijke
openbare bibliotheek, Graaf van Loonstraat 2, 3580 Beringen. 23/3/2010 om 20.00 uur. Lezing met aanslui-
tende tentoonstelling. Sprekers: Robert Nouwen en Chris Cierpial. Info: nacht.davidsfonds.be.

Boekpresentatie: Johannes Moschus, De woestijn. Org.: Griekenlandcentrum. Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 24/3/2010 om 20.00 uur. Vertaald door Mi-
chiel op de Coul en Vincent Hunink. Info: www.kantl.be.

Pindarus, zanger van Hellas. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen.
24/3/2010. Spreker: Patrick Lateur. Info: www.nkv.nl.

Desiderius Erasmus. Org. Elcker-ik. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen. 25/3/2010 om 13.30
uur. Spreker: Herman De Kuyffer. Info: elcker.inform.be.

Seneca. Org. Elcker-ik. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen. 1/4/2010 om 19.30 uur. Spreker: Luc
Thielens. Info: elcker.inform.be.
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De Pompéi à Mariemont. Les fresques romaines de Boscoreale: perspectives actuelles. Koninklijke Musea
voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel; 21/4/2010. Musée Royal de Mariemont, Chaussée de
Mariemont 100, 7140 Morlanwelz; 22/4 en 23/4/2010. Info: www.musee-mariemont.be.

Macht en ethiek: keizer Augustus en de fundamenten van het Romeinse wereldrijk. Org.: NKV West-
Vlaanderen. De Ark, Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, 8200 Sint-Andries; 27/4 om 20.00 uur. Mu-
ziekcentrum, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk; 29/4/2010 om 20.00 uur. Spreker: Leon Mooren. Info:
www.nkv.nl.

Dulcia domestica: de Romeinse keuken bij u thuis. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 28/4/2010 om 20.00 uur. Spreker: Anne-
lies Van Wittenberghe. Info: www.kantl.be.

Religion et mystères: les cultes initiatiques durant l’Antiquité. Org.:  Roma  asbl.  Musée  Archéologique,
Rue des Martyrs 13, 6700 Aarlen. 29/4/2010 om 20.00 uur. Spreker: Pierre Daumerie. Info: www.roma-
asbl.be.

Jonge jaren, wilde haren? De jeugd in het Romeinse Rijk.  Org. Davidsfonds. ’t Kerkske, Kapelsestraat 182,
2950 Kapellen. 20/5/2010 om 20.00 uur. Spreker: Christian Laes. Info: www.davidsfonds.be.

Tentoonstellingen

Les murs murmurent: graffitis gallo-romains. Musée d’Archéologie et d’Histoire, Rue Claude Bondeau,
72000 Le Mans (FR). Tot 4/4/2010. Info: www.ville-lemans.fr.

Die Rückkehr der Götter: Berlins Verborgener Olymp. Pergamonmuseum, Am Kupfergraben 5, 10178 Ber-
lijn (DE). Tot 11/4/2010. Info: www.smb.spk-berlin.de.

Fragments. Château-Musée, Rue de Bernet 2, 62200 Boulogne-sur-Mer (FR). Tot 20/4/2010. Overzicht van de
resultaten van de archeologische opgravingen in de streek van Boulogne-sur-Mer, gaande van de prehistorie
over de Gallo-Romeinse periode tot in de Merovingische periode. Info: www.ville-boulogne-sur-mer.fr.

Bevor die Römer kamen: späte Kelten am Bodensee. Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg,
Benediktinerplatz 5, 78467 Konstanz (DE). Tot 25/4/2010. Info: www.konstanz.alm-bw.de.

De primussen van Turnhout: de Latijnse scholen in de Kempen. Taxandriamuseum, Begijnenstraat 28,
2300 Turnhout. Van 20/3 tot 2/5/2010. Info: www.uitinvlaanderen.be.

Construire comme à Rome? Musée Archéologique, Place de la République, 32800 Eauze (FR). Tot 24/5/2010.
Info: www.musees-midi-pyrenees.fr.

Post mortem: les rites funéraires à Lugdunum. Musée de la Civilisation Gallo-Romaine, Rue Cléberg 17,
69005 Lyon (FR). Tot 30/5/2010. Info: www.musees-gallo-romains.com.

Pérégrinations dans l’Empire Romain: des aquaralles de Jean-Claude Golvin et des objets. Parc Archéolo-
gique Européen, Rue Robert Schumann 1, 57200 Bliesbruck-Reinheim (FR). Vanaf 6/2010. Info:
www.archeo57.com.

Kindheit am Nil: Spielzeug, Kleidung und Kinderbilder aus Ägypten. Bode-Museum, Monbijoubrücke,
10178 Berlijn (DE). Tot 6/6/2010. Beslaat de periode van de 3e eeuw v.C. tot de 8e eeuw n.C. Info:
www.smb.spk-berlin.museum.
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Ambiorix: koning van de Eburonen. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. Tot 13/6/2010.
Ruim 600 topstukken brengen de hoogdagen van de Kelten opnieuw tot leven. Beleving staat centraal in de
tentoonstelling: naast hyperrealistische en levensgrote menselijke figuren, gemaakt door kunstenaar Dirk
Claesen, wordt veelvuldig gebruikgemaakt van films, touchscreens en educatieve installaties. In de tentoon-
stelling zijn ook omvangrijke delen verwerkt van de reizende tentoonstelling Het geheim van de Kelten (Lim-
burgs Museum, Venlo; Rijksmuseum van Oudheden, Leiden). Het museum koppelt een gevarieerd rand-
programma aan de tentoonstelling. Info: www.galloromeinsmuseum.be.

Byzanz: Pracht und Alltag. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Friedrich-Ebert-
Allee 4, 53113 Bonn (DE). Tot 13/6/2010. Info: www.kah-bonn.de.

Terracotta. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2311 EW Leiden (NL). Tot 13/6/2010. Kunst- en ge-
bruiksvoorwerpen, afkomstig uit het oude Nabije Oosten, Egypte, de klassieke wereld en het vroege Neder-
land. Info: www.rmo.nl.

Goud uit Georgië. Drents Museum, Brink 1, 9401 HS Assen (NL). Van 6/3 tot 27/6/2010. Topstukken uit de
bronstijd, de ijzertijd en de Romeinse tijd en kostbare grafvondsten uit de beroemde tempelstad Vani. Info:
www.drentsmuseum.nl.

Le vin, nectar des dieux,  génie des hommes. Musée  Archéologique  Henri  Prades,  Route  de  Pérols  390,
34972 Lattes (FR). Tot 27/6/2010. Info: museearcheo.montpellier-agglo.com.

Situlen: Bilderwelten zwischen Etrusken und Kelten auf antikem Weingeschirr. Belginum, Archäologie-
park, 54497 Morbach-Wederath (DE). Van 10/3 tot 28/6/2010. Info: www.belginum.de.

Generationes, die Soldaten Roms: Bewaffnung und Ausrüstung über vier Jahrhunderte. Römerkastell
Saalburg, Archäologischer Park, 61350 Bad Homburg (DE). Tot 15/8/2010. Info: www.saalburgmuseum.de.

César, le Rhône pour mémoire: 20 ans de fouilles dans le fleuve à Arles. Musée  de  l’Arles  Antique,
Presqu’île du Cirque Romain, 13637 Arles (FR). Tot 19/9/2010. Info: www.arles-antique.org.

De oudheidkundige collecties Frits Lugt en Helene Kröller-Müller. Rijksmuseum van Oudheden, Rapen-
burg 28, 2301 EC Leiden (NL). Van 28/4 tot 19/9/2010. Deze bevatten o.a. Griekse vazen en Romeins glas. In-
fo: www.rmo.nl.

Mémoires d’Orient: du Hainaut à Héliopolis. Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Mariemont 100,
7140 Morlanwelz. Van 7/5 tot 17/10/2010. Deze tentoonstelling handelt over de contacten, de uitwisseling en
beïnvloeding van het historische Henegouwen en het Oosten (Egypte, het Nabije Oosten, Noord-Afrika en
Turkije). Thema’s die aan bod komen in deze tentoonstelling zijn: de geromaniseerde oosterse godheden
(Mithras, Isis, Serapis), de bevrijding van de heilige plaatsen in het Oosten (kruistochten), westerse reisver-
slagen zoals dat van G. Lengherand uit Bergen, Henegouwse ondernemingen die zich gevestigd hebben in
het Oosten (o.a. Baume & Marpent in Egypte). Info: www.musee-mariemont.be.

Grands dieux! Les divinités de Vallon et leurs histoires. Musée Romain Vallon, Carignan, 1565 Vallon
(CH). Tot 24/10/2010. Info: www.museevallon.ch.

Sail Rome: schepen en havens in de Romeinse tijd. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC
Amsterdam (NL). Tot het najaar 2010. Info: www.allardpiersonmuseum.nl.

Uit zorg: voor de doden. Provinciaal Archeologisch Museum, Paddestraat 7, 9620 Velzeke. Tot 31/12/2010.
Een overzicht van de begrafenisritus in onze streken vanaf de prehistorie tot in de Merovingische tijd. Info:
www.pam-velzeke.be.
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MegaGrieken. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2311 EW Leiden (NL). Tot 3/1/2011. Op deze
kindertentoonstelling ontdekt men wat men in onze samenleving terugvindt van de klassieke Griekse oud-
heid. Info: www.rmo.nl.

Les grands monuments de Lutèce: le premier projet urbain de Paris. Crypte Archéologique, Parvis Notre-
Dame 7, Place Jean-Paul II, 75004 Parijs (FR). Tot 28/2/2011. Info: www.carnavalet.paris.fr.

Tricastin devenu romain. Salle de l’Archidiacre, Place Castellane, Saint-Paul-Trois-Châteaux (FR). Tot
28/5/2011. Info: www.musat.fr.

Theater

Oedipoes. Barre Weldaad. CC, De Kimpel, Eikenlaan 25, 3740 Bilzen; 2/3/2010. CC De Adelberg, Adelberg-
park 1, 3920 Lommel. CC De Woeker, Woeker 3, 9700 Oudenaarde; 16/3 en 18/3/2010 om 10.00 en 14.00 uur.
Info: www.huubcolla.be.

Mercator 2 - Le retour (naar Mercator van Plautus). Atelier de Théâtre Antique - Université Paris Diderot.
Salle des Chiroux, Place des Carmes 8, 4000 Luik. 4/3 om 13.30 en 20.30 uur en 5/3/2010 om 10.30 uur. Info:
www.turlg.ulg.ac.be.

Bakchai (Jan Decorte). Bloet, De Roovers. CC De Adelberg, Adebergpark 1, 3920 Lommel; 6/3/2010 om 20.15
uur. Wat Decorte in dit verhaal van Euripides fascineert, is de extreme gruwel en de tegenstelling tussen de
ratio in de figuur van Pentheus en het verlangen in de figuur van Dionysus. Als deze tegengestelde krachten
elkaar treffen, blijft niets dan goddelijke verwoesting en boosaardige waanzin over. Info: www.deroovers.be.

Hippoliet (naar Hippolytus van Euripides). Het Ongerijmde. MaZ, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries;
1/3 en 2/3/2010. CC De Brouckere, Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout; 3/3/2010. CC Ter Dilft, Sint-Amands-
bergsesteenweg 41, 2880 Bornem; 4/3/2010 om 20.30 uur. CC Jan Tervaert, Kaaiplein 34, 9220 Hamme;
5/3/2010 om 20.15 uur. Cultureel en Congrescentrum, C. Thielemanslaan 93, 1150 Sint-Pieters-Woluwe;
8/3/2010 om 20.15 uur. CC, Overpelt; 9/3 om 10.40 en 13.30 uur, 10/3/2010 om 10.30 uur. CC De Plomblom,
Graanmarkt 12, 9400 Ninove; 11/3/2010 om 10.30 uur. CC De Steenoven, Kerkkouter 40, 9550 Herzele;
12/3/2010 om 14.00 en 20.15 uur. CC De Boogaard, Capucienessenstraat 8, 3800 Sint-Truiden; 15/3/2010 om
13.45 uur. CC De Herbakker, Pastoor De Nevestraat 10, 9900 Eeklo; 16/3/2010 om 13.45 uur. CC Nova, Mo-
lenstraat 28, 9230 Wetteren; 17/3 en 18/3/2010. CC Kruispunt, Maria Doolaeghestraat 2 B, 8600 Diksmuide;
19/3/2010 om 20.00 uur. CC Den Blank, Begijnhof 11, 3090 Overijse; 20/3/2010. CC De Kern, Kern 18, 2610
Wilrijk; 25/3/2010 om 20.15 uur. Minnepoort, Dirk Boutslaan 62, 3000 Leuven; 30/3/2010. CC De Spil, Hippo-
liet Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare; 19/4/2010 om 13.40 uur. CC, Kioskplein 25, 3582 Beringen; 29/4/2010
om 10.30 en 13.30 uur. CC Casino, Casinoplein 10-11, 8670 Koksijde; 7/5/2010 om 20.00 uur. Info:
www.huubcolla.be.

L’art d’aimer (Ovidius). Michel de Warzée. Comédie  Claude  Volter,  Avenue  des  Frères  Legrain  98,  1150
Brussel. Van 24/2 tot 27/3/2010. Info: www.comedievolter.be.

Philoktetes (Heiner Müller). KVS Bol, Lakensestraat 146, 1000 Brussel. 25/3, 26/3, 27/3, 30/3, 31/3, 1/4, 2/4 en
3/4/2010 om 20.00 uur. Info: www.kvs.be.

Hybris ofte god zijn doet geen zeer. De Maan. Stadsschouwburg, Keizerstraat 3, 2800 Mechelen. 21/4/2010
om 20.15 uur. De grote Zeus is in woede ontstoken. Prometheus heeft het vuur van de goden gestolen en het
naar de mensen gebracht. Zeus’ wraak is groot, zoet en langdurig. De strijd tussen goden en mensen kan be-
ginnen. Poppenspel met livepercussie. 12+. Info: www.demaan.be.
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Odysseus, de lange weg naar huis. De Maan. De Maan, Minderbroedersgang 1-3, 2800 Mechelen; 24/4, 1/5,
2/5, 8/5 en 9/5/2010 om 15.00 uur. Den Horinck, Noorderlaan 20, 1731 Asse-Zellik; 25/4/2010 om 17.00 uur.
CC Den Blank, Begijnhof 11, 3090 Overijse; 10/5 om 10.00 uur; 11/5/2010 om 10.00 en 13.30 uur. De Werf, Mo-
lenstraat 51, 9300 Aalst; 25/5 en 26/5/2010. Verteltheater met fantastische figuren. 10-12 jaar. Info:
www.demaan.be.

Julius Caesar (Peter Verhelst). Minnemeers, Minnemeers 8, 9000 Gent. 29/4 en 30/4/2010 om 20.30 uur. Info:
www.publiekstheater.be.

Muziek en ballet

Ismène (Georges Asperghis). Opéra pour voix seule sur le poème éponyme de Yannis Ritsos. Théâtre de la Balsa-
mine, Félix Marchallaan 1, 1030 Schaarbeek. 15/3, 16/3, 18/3, 19/3 en 20/3/2010 om 21.00 uur. Info:
www.demunt.be.

Idomeneo, re di Creta (W.A. Mozart). De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 16/3, 23/3, 24/3, 26/3 en 30/3/2010
om 19.00 uur; 21/3 en 28/3/2010 om 15.00 uur; 1/4 en 3/4/2010 om 19.00 uur. Info: www.demunt.be.

Norma (Vincenzo Bellini).  Symfonieorkest  en  koor  van  de  Munt.  De  Munt,  Muntplein,  1000  Brussel;
27/3/2010 om 20.00 uur. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel: 2/4/2010 om 20.00
uur. Gallië, 50 v.C. Het volk van Irminsul wil dat Norma hen leidt in de strijd tegen de Romeinse bezetter.
Norma wordt verscheurd tussen haar gelofte en de staatsraison enerzijds en haar gevoelens voor de Ro-
meinse proconsul Pollione anderzijds. Hij is de vijand, maar tevens de vader van haar twee kinderen ... Info:
www.bozar.be.

Prometheus bevrijd. Jan Michiels, piano. Augustinus Muziekcentrum, Kammenstraat 81, 2000 Antwerpen.
27/3/2010 om 21.00 uur. Op het programma staat muziek van Beethoven, Schumann, Liszt, Schönberg, Nono,
Holliger en Lachenmann. Geïnspireerd door de opera Prometeo: tragedia dell’ascolto van Nono wordt het reci-
tal geconcipieerd als een gestructureerde afwisseling tussen muziek en gesproken woord. Info:
www.amuz.be.

Platée (Jean-Philippe Rameau). Les Talens Lyriques. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000
Brussel. 1/4/2010 om 19.30 uur. Info: www.bozar.be.

Medea (Pascal Dusapin). Op een tekst van Heiner Müller. De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 11/4/2010 om
15.00 uur en 13/4/2010 om 20.00 uur. Info: www.demunt.be.

Coriolanus (Ludwig van Beethoven). Freiburger Barockorchester. Paleis voor Schone Kunsten, Ravenstein-
straat 23, 1000 Brussel. 21/4/2010 om 20.00 uur. Daarnaast staat nog ander werk van Beethoven en Felix
Mendelssohn-Bartoldy op het programma. Info: www.bozar.be.

Daphnis et Chloé (Maurice Ravel). Orchestre Philharmonique de Liège Wallonie-Bruxelles. Paleis voor
Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel; 22/4/2010 om 20.00 uur. Salle Philharmonique, Boulevard
Piercot 25, 4000 Luik; 23/4/2010 om 20.00 uur. Verder staat er muziek van Darius Milhaud en Henri Dutilleux
op het programma. Info: www.bozar.be.

Giasone (Francesco Cavalli). Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 9, 9000 Gent; 30/4, 4/5 en 6/5 om 19.30 uur,
2/5/2010 om 15.00 uur. Vlaamse Opera, Van Ertbornstraat 8, 2018 Antwerpen; 12/5, 14/5, 18/5 en 20/5 om
19.30 uur, 16/5/2010 om 15.00 uur. Themadag op 24/4/2010. Info: www.vlaamseopera.be.
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Reizen en uitstappen

Het zuiden van het oude Etrurië. Org.: Amarant. Van 1/5 tot 8/5/2010. Begeleiding: Sophie Dralans. Info:
www.amarant.be.

Bath en omgeving. Org.: NKV West-Vlaanderen. Van 13/5 tot 16/5/2010. Info: www.nkv.nl.

Evenementen

Parfums et saveurs. Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Mariemont 100, 7140 Morlanwez. 28/3, 25/4 en
30/5/2010. Om 14.00 uur bezoek aan de vaste collecties met als rode draad Parfums en smaken,  om 15.00 uur
parfumatelier. Info: www.musee-mariemont.be.

Les jardins et potagers d’une villa romaine. Malagne la Gallo-Romaine, Malagne 1, 5580 Rochefort. 22/5 en
23/5/2010. Info: www.malagne.be.

Ambachtenmarkt. Provinciaal Archeologish Museum, Paddestraat 7, 9620 Velzeke. Gallische en Romeinse
handelaars uit binnen- en buitenland slijten op de markt van Velzeke hun producten uit de hele Romeinse
wereld zoals glas, keramiek, juwelen, leder ... De Galliërs tonen hun vakmanschap als (edel)smeden, hout-
bewerkers, lederbewerkers en wevers. Info: www.pam-velzeke.be.

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 31 januari 2010. Voor aanvullende informatie of eventu-
ele correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be (login voor leden).
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POSTBUS
postbus@vlot-vzw.be

Latijn leren

Een aantal weken geleden, donderdag om 23.00 uur op Nederland 2. De televisie toont een reportage over
een oudercontact. Een vader en een moeder krijgen van een leraar Latijn het volgende te horen: ‘Mijnheer,
uw zoon kent geen grammatica! Wij hier op het ***** beginnen nogal hoog, ziet u. Als uw zoon een vierde
naamval ziet en niet weet wat een lijdend voorwerp is, dan begrijpt u wel dat dit niet gaat ...’. Geef dan maar
hoog op van wat je met Latijn kunt leren! Quos ego ...

(Ook in andere vakken kun je leerkrachten aantreffen die bv. klagen dat ze meetkunde moeten aanleren aan
leerlingen die niet kunnen redeneren. De wereld op zijn kop! Leren we meetkunde niet juist om te leren re-
deneren? Toch niet om met passer en liniaal een vijfhoek te kunnen tekenen?)

Toevallig had ik begin oktober een zieke collega vervangen op het Romeins weekend in Wervik. Op een ta-
feltje lagen een paar leerboeken open. Komt een dame langs, leest een van de eerste teksten uit Tolle, lege tot
het einde en glimlacht nu en dan. Ik vraag haar of ze iets met Latijn heeft. ‘Ik heb het een jaartje gevolgd.’ ‘En
hebt u nu aan accusatief of lijdend voorwerp gedacht?’ ‘Ha nee, wat dacht u!’

Op de laatste Boekenbeurs hoorde ik het volgende. ‘Mijn dochter werd door het CLB bekwaam gevonden
om de Latijnse te volgen. Zij blij! Maar na twee maanden heeft ze het opgegeven: het was altijd maar woord-
jes leren ...’

Kan leesplezier door mythologie en mooie plaatjes vervangen worden?

Robert Vermeersch, Kortrijk

**********

Gelijkenissen en verschillen

Ten tijde van de slavenopstand van Spartacus is Verres de propraetor van Sicilië. De slaven van een zekere
Leonidas  worden  ervan  beschuldigd  een  opstand  te  plannen.  Ze  worden  veroordeeld,  maar  vlak  voor  de
executie door Verres losgelaten. Cicero laat verstaan dat deze geld had geëist, zodat Leonidas een financiële
ramp kon worden bespaard.

Perditae civitates, desperatis iam omnibus rebus, hos solent exitus exitiales habere, ut damnati in integrum restituan-
tur, vincti solvantur, exsules reducantur, res iudicatae rescindantur. Quae cum accidunt, nemo est quin intelligat rue-
re illam rem publicam; haec ubi eveniunt, nemo est qui ullam spem salutis reliquam esse arbitretur ...

 (Cicero, De suppliciis 6, 12)

Dit fragment is te lezen rekening houdend met de oratorische overdrijving van Cicero en de dreigende, on-
zekere omstandigheden van toen, die tot de burgeroorlog zouden leiden.

Horen we vandaag de dag van vrijlating op grond van juridische fouten, gebrek aan plaats in de gevangenis,
stelselmatig gebruik van beroep ...?

mailto:postbus@vlot-vzw.be
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Leg vooral de nadruk op de verschillen! (bv. Verres nam zijn besluit op eigen houtje; het ging om de dood-
straf, niet om fout parkeren; enz.).

Robert Vermeersch, Kortrijk

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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