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  REDACTIONEEL 
 
 
 
Beste collega’s 
 
Laten we beginnen met wat nieuws van onze vereniging. Op zaterdag 19 maart 2011 hield de V.L.O.T. haar 
jaarlijkse algemene ledenvergadering. Omdat het mandaat van alle bestuurders ten einde liep, stond naast 
de gebruikelijke punten ook de verkiezing van de raad van bestuur op het programma. Vijf ‘anciens’ blijven 
op post: Lieve Van Gerwen (voorzitter), Kathleen Schepens (secretaris), Dirk Panhuis (penningmeester), Ro-
bert Vermeersch en ondergetekende. Twee dames nemen afscheid: Lincy Van Twembeke maakte korte tijd 
deel uit van het bestuur, maar zocht intussen andere horizonten op, en Esther Scharpé wil na zes jaar als be-
stuurder in schoonheid eindigen en meer tijd maken voor haar vele kleinkinderen. We willen hen danken 
voor hun bijdragen aan onze vereniging en wensen hen veel geluk met hun nieuwe bezigheden. Gelukkig 
mogen we ook een nieuwe bestuurder verwelkomen: Kris Doffemont. We zijn verheugd dat hij het bestuur 
komt versterken en wensen hem veel succes in zijn functie als ondervoorzitter. 
 
Wie mee de optelsom heeft gemaakt, begrijpt dat we ons mandaat aanvangen met een bestuurder minder. 
Daarom willen we hierbij een warme en dringende oproep doen aan alle leden om zich kandidaat te stellen 
voor de raad van bestuur. We roeien met de riemen die we hebben, maar we krijgen echt te weinig man-
kracht om al onze plannen te realiseren. Door bovendien steeds met dezelfde mensen te werken raakt onze 
inspiratie stilaan uitgeput. Als we de vereniging levend en levendig willen houden, zijn er nieuwe ideeën en 
dus nieuwe bestuurders nodig. Deel uitmaken van het bestuur vraagt heus niet zo veel werk (alleen wat 
vrije tijd), en iedereen bepaalt zelf hoe groot het engagement is dat hij wil aangaan. 
 
We willen ook voor iets anders jullie hulp vragen. Uit de enquête die we in het najaar van 2010 organiseer-
den en waarvan we in de vorige Prora de resultaten publiceerden, blijkt dat er een grote vraag is naar artike-
len die direct bruikbaar zijn in de klas. Het bestuur kan die niet allemaal zelf schrijven. Collega’s die origi-
neel lesmateriaal, interessante informatie of handige tips hebben, verzoeken we dan ook om ons dat te be-
zorgen. U hoeft beslist geen Hendrik Conscience te zijn om een artikel voor Prora te schrijven; uw inhoude-
lijke  of  didactische kennis  en ervaring zijn  veel  belangrijker.  Ook op de evaluatieformulieren van onze na-
scholing over activerende werkvormen op 2 maart 2011 stonden nogal wat vragen om uitwisseling van erva-
ringen en materiaal. Ook dat is dus meer dan welkom. 
 
Tot slot steken we nog even de landsgrens over. Zoals in het vorige redactioneel te lezen was, kwamen onze 
collega’s van de Vereniging Classici Nederland op 12 februari 2011 naar Vlaanderen voor een eerste kennis-
making met hun Vlaamse zustervereniging. Het overleg werd door iedereen positief onthaald, dus kon een 
tegenbezoek niet uitblijven. Op zaterdag 14 mei 2011 trokken we een dag naar het mooie Amsterdam voor 
een tweede bijeenkomst. Voorbij Antwerpen moesten we een lange file trotseren en in de Nederlandse 
hoofdstad zagen we het Meester Visserplein vanuit alle hoeken voor we onze bestemming bereikten, maar 
toch werd het opnieuw een vruchtbare uitwisseling. Wordt vervolgd ... 
 
Joeri Facq 
Hoofdredacteur 
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  VAKTHEORIE 
 
 
 

Nachleben: Julius Caesar in Spiegel historiael 
 
 

Tine Delafontaine 
 
 
Over de persoon en de levensloop van Gaius Julius Caesar bestaat al eeuwenlang een rijk en divers nachle-
ben. Ook uit de middeleeuwen zijn daarvan talrijke voorbeelden te vinden, zelfs in de volkstaal. Zo kan de 
lezer o.a. een uitgebreide sectie over Caesar aantreffen in Jacob van Maerlants Spiegel historiael. 
 
Even voorstellen: Jacob van Maerlant 
 
Jacob van Maerlant is een van die schrijvers van wie meer is geweten over het oeuvre dan over de schrijver 
zelf.  Hij werd rond 1230 ergens in westelijk of centraal West-Vlaanderen geboren. Of hij zijn opleiding ont-
ving in de kapittelschool van Sint-Donaas (Brugge) is niet helemaal zeker, maar vast staat dat hij zeer deug-
delijk was opgeleid: hij kende overduidelijk zijn klassieken (getuige de talrijke verwijzingen), sprak Vlaams, 
Latijn en Frans, en toont zich vaak erudiet. Voor Spiegel historiael gebruikte hij zoveel verschillende bronnen, 
dat een grondige studie ervan nog altijd tot de desiderata behoort. Tussen 1260 en (allicht) 1266 vervulde hij 
waarschijnlijk de functie van koster in het dorpje Maerlant (vandaar zijn naam) in Zeeuws-Vlaanderen, waar 
hij in contact kwam met de hofkringen rond de Hollands-Zeeuwse graaf. Nadien keerde hij terug naar wat 
nu West-Vlaanderen heet, allicht naar Damme. Hij stierf na 1293.1 
 
Van Maerlant liet een uitgebreid oeuvre na in het Middelnederlands, waarvoor hij reeds bij leven vermaard 
was. Bekend zijn o.a. de Rijmbijbel,  maar  hij  schreef  ook  Alexanders geesten en Historie van Troyen. Toen hij 
reeds terug in het huidige West-Vlaanderen was, kreeg hij van de Hollandse graaf Floris II de opdracht voor 
Spiegel historiael, zijn omvangrijkste werk en tevens meesterwerk. 
 
Spiegel historiael 
 
Spiegel historiael is  wat  wij  een  populariserend  wetenschappelijk  werk  zouden  noemen.  Het  is  een  over-
zichtsgeschiedenis vanaf de schepping tot de eerste kruistocht.2 In zijn inleiding belooft van Maerlant de le-
zer om zijn werk alleen te baseren op Latijnse (d.i. degelijke) bronnen en niet op de ‘rommel’ die in de volks-
taal de ronde doet (hij doelt hier op heldenverhalen over Karel de Grote, koning Arthur e.a.).3 Als hoofdbron 
gebruikte van Maerlant Speculum historiale (vandaar: Spiegel historiael), een geschiedkundig compilatiewerk 
met encyclopedische proporties, inclusief omvangrijke uitweidingen over theologie, filosofie en literatuur, 
dat werd samengesteld door de Franse dominicaan Vincentius van Beauvais en zijn team (eerste helft 13e 
eeuw). Dit Speculum vertaalde, bewerkte en berijmde van Maerlant (zij het fel besnoeid) tot zijn Spiegel, maar 
hij aarzelde niet het werk aan te vullen en soms zelfs te corrigeren op basis van andere bronnen. 
 
                                                
 1 Bronnen: F. Van Oostrom, Maerlants wereld, Amsterdam, 1996; J. Janssens, M. Meuwese, Jacob van Maerlant: 

Spiegel historiael. De miniaturen uit het handschrift, Davidsfonds, 1997; www.narrative-sources.be, lemma 
Spiegel historiael.  Van  Oostrom  gaat  er  min  of  meer  van  uit  dat  Jacob  van  Maerlant  aan  Sint-Donaas  stu-
deerde, maar dat is eigenlijk niet bewezen. 

 

 2 J. van Maerlant, Spiegel historiael, 1e partie, 1e boek, v. 19-72. 
 

 3 Oorspronkelijk was het de bedoeling om door te werken tot aan de eigen tijd, maar om onduidelijke rede-
nen heeft van Maerlant er eerder een einde aan gebreid. 
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Zoals wellicht al duidelijk was, is Spiegel historiael geschreven in het Middelnederlands, hetgeen te maken 
heeft met het doelpubliek: geen geleerden, maar de geletterde leek die opteert voor een vrijetijdsbesteding 
(dagcortinge)  waarvan  hij  iets  kan  opsteken.  Van  Maerlant  deelde  zijn  werk  op  in  vier  delen.1 Het gedeelte 
over Caesar staat in de eerste partie. 
 
Een behoorlijke kluif 
 
Voor Caesars daden voorziet van Maerlant op zijn zachtst gezegd behoorlijk wat ruimte: 11 hoofdstukken, 
samen goed voor 586 verzen, waaronder een hoofdstuk Hoe Julius keyser wart.2 Nu  is  het  wel  zo  dat  van  
Maerlant altijd veel interesse aan de dag legt voor gekroonde hoofden (waartoe hij Caesar rekent). Daarnaast 
vertoont hij ook de neiging om de geschiedenis in stap-stap-huppelpas te verhalen: bepaalde stukken heel 
beknopt, om andere passages des te uitgebreider te kunnen behandelen. De geesten van Caesar zijn het dui-
delijk waard om uitgebreid behandeld te worden. En grote kans ook dat van Maerlant, net als vele mensen, 
een passage in onze gewesten wel extra spannend gevonden zal hebben. 
 
Bovendien ziet hij, in de traditie van Suetonius, Gaius Julius Caesar als de eerste keizer (courant in de mid-
deleeuwen), hetgeen hem natuurlijk nog belangrijker maakt. Ten slotte plachten in de middeleeuwen de kei-
zers van het Heilige Roomse Rijk zich graag, tot hun meerdere eer en glorie, als opvolgers in rechte lijn van 
de klassieke Romeinse keizers te zien: de translatio imperii-gedachte. De heerser voor wie van Maerlant zijn 
Spiegel schreef,  Floris  V,  was  de  zoon  van  Willem  II,  die  het  tot  rooms-koning  had  gebracht  (de  rooms-
koning is de opvolger van de keizer van het Heilige Roomse Rijk). Reden te meer voor van Maerlant dus om 
de ‘voorgangers’ van Willem extra voor het voetlicht te brengen.3 
 
Naar de klas 
 
Genoeg gepraat, laat ons nu eindelijk eens naar de tekst zelf kijken. Spiegel historiael bespreekt vooral Caesars 
wapenfeiten: de Gallische oorlogen, met een uitgebreid relaas van de belegering door de Eburonen van het 
kamp van Quintus Tullius Cicero,4 de burgeroorlog met Pompeius enz. Ook de voortekenen die werden 
waargenomen voor Caesars dood en het relaas van zijn dood zijn van de partij. 
 
De  tekst  is  over  het  algemeen  niet  erg  moeilijk  verstaanbaar,  zodat,  wanneer  het  pas  geeft,  een  kort  frag-
mentje als illustratie in de klas gelezen kan worden. Het valt wel aan te bevelen de tekst zelf voor te lezen, 
om een omstandige uitleg over uitspraak en spelling van het Middelnederlands te omzeilen. De naam Caesar 
wordt trouwens stelselmatig Cesar gespeld – een voor de hand liggende insteek om het met de leerlingen 
over de evolutie van de uitspraak van het Latijn te hebben. 
 
Voor dit alles volgt (of vertaalt) van Maerlant grotendeels zijn hoofdbron, Speculum historiale van Vincentius 
van Beauvais. Fantasierijke heldenverhalen, die in de middeleeuwen ook over Caesar de ronde deden, ver-
telt  hij,  zoals  we  al  wisten,  doelbewust  niet.  Desondanks  voegt  van  Maerlant  ook  informatie  uit  andere  
bronnen toe. Zo vult hij bijvoorbeeld een droge verwijzing uit Speculum historiale aan tot een korte anekdote 

                                                
 1 Waarvan hij het tweede (laat-Romeinse Rijk) uitbesteedde aan Filip Utenbroeke. 
 

 2 Bij het tellen van de verzen heb ik overigens een uitweiding over de zeden van de Galliërs niet meegere-
kend. Het hoofdstuk Hoe Julius keyser wart is een adaptatie van een gelijknamig hoofdstuk van Vincentius 
van Beauvais. In het hoofdstuk vertelt van Maerlant trouwens hoe Caesar dictator werd en iets later dat hij 
zich imperator (maar geen koning) liet noemen – hij begrijpt blijkbaar niet helemaal het verschil. 

 

 3 F. Van Oostrom, Maerlants wereld, p. 307 e.v. (beknopt & dan weer lang, interesse voor gekroonde hoofden & 
translatio imperii). 

 

 4 Van Maerlant, die alleen over Tullius Cicero spreekt, denkt, samen met zijn bronnen, dat het om zijn broer, 
de redenaar, gaat: Hier laten wi een sticke bliven / van Juliuse, ende sullen scriven / van Marcus Tullius Cicero / 
die mettem in dorloghe was do / ende makere was van vele bouken (dan volgt een bloemlezing van Cicero’s filo-
sofische werken) (Spiegel historiael, 1e partie, 6e boek, hfst. 7, v. 39-43). 
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over hoe Marcus Porcius Cato Uticensis zich het leven benam toen de republikeinse zaak verloren leek,1 of 
vermeldt hij, ten behoeve van zijn minder belezen lezerspubliek, hoe de hedendaagse naam van pakweg 
Armorica luidt. 
 
In dit kader schrijft hij ook de stichting van een aantal steden in onze streken aan Caesar toe, informatie die – 
zoals al te raden viel – niet in Speculum historiale te vinden is. Of deze toeschrijvingen correct zijn, is op zijn 
zachtst gezegd hoogst twijfelachtig, maar alle aldus vermelde steden hebben wél een (laat-)Romeins verle-
den (bv. Nijmegen). Overigens is van Maerlant zelf wel zo verstandig om, wanneer hij een dergelijke stich-
tingslegende in zijn werk incorporeert – op het verderop besproken geval van Gent na – zich met verwijzin-
gen al seitmen of waent men telkens in te dekken voor het geval de stichting van de vernoemde stad toch niet 
Caesars werk zou blijken te zijn.2 
 
Een  voorbeeld  is  het  fragment  waarin  de  legendarische  stichting  van  de  stad  Gent  door  Caesar  wordt  be-
schreven (zie verder). Jacob beschrijft de stichting van Gent na Caesars veldtocht naar Germania. Caesar 
keert terug uit Germania, sticht Nijmegen, trekt over de Maas en komt ten slotte daer nu es Ghent. Hij vertelt 
hoe Caesar zijn leger daar verzamelt. Van de door hem gebruikte term co(n)vent kan door de leerlingen, 
vanuit het Latijnse werkwoord convenire, vrij gemakkelijk de betekenis worden afgeleid (groep mensen, in 
dit geval: manschappen – dus geen klooster). Vervolgens richt Caesar – nog steeds volgens de tekst – op die 
plek een vestiging op, die vooral moet dienen als hospitaal, waar hij de gewonden (geaffoleerd: gekwetst) uit 
zijn leger kan achterlaten om te recupereren.3 Om ervoor te zorgen dat er ook nog gewonden over zijn als hij 
naderhand terugkomt, laat hij ook een aantal manschappen achter: zij moeten instaan voor de verdediging 
van fort en omgeving jegen d’onbedwongen Gallen.4 Ten slotte verneemt de lezer nog hoe het nu eigenlijk komt 
dat de desbetreffende stad Gent heet: met een staaltje van volksetymologie leert Jacob ons dat Caesar bevel 
gaf (hiet betekent hier ‘beval’) de stad Gent te noemen, een naam afgeleid van zijn eigen praenomen Gaius. 
 
Hoewel op diverse plaatsen in en rond Gent Romeinse vondsten zijn aangetroffen,5 is een toeschrijving van 
de stichting aan Caesar natuurlijk niet echt geloofwaardig. Desalniettemin blijft het interessant om te zien 
hoe een – uit zichzelf toch al niet onbelangrijke – middeleeuwse stad het belangrijk vond om haar geschie-
denis te laten opklimmen tot een stichting door een glorieuze Romeinse generaal/‘keizer’. Wanneer men be-
denkt dat, op hun beurt, de inwoners van Rome het indertijd belangrijk achtten het ontstaan van hun stad 
terug te laten gaan op een glorierijke Trojaanse prins, blijkt er eigenlijk in al die jaren niet zo heel veel veran-
derd te zijn. 
 
 
 
                                                
 1 Wat toegevoegd is staat cursief, wat weggelaten is vet (in de Latijnse tekst). Vincentius van Beauvais, Spe-

culum historiale, 1e deel, 7e boek, hfst. 36: ‘Catho vero apud Uticam sese interemit.’ Spiegel historiael, 1e par-
tie, 6e boek, hfst. 13, v. 18-22: ‘Soene moeste sterven daer na / jonghe Cato, doe hi dat sach / dranc hi venijn 
up dien dach; / want hi lievere vri wilde sterven / dan in vangnessen bederven.’ De toevoegingen moet van Maer-
lant dus uit ander bronnen hebben gehaald. Vogens Der neue Pauly doodde Cato Minor zich overigens niet 
met vergif, maar met de dolk (Porcius, in Brill’s new Pauly, Brill’s Online). 

 

 2 Spiegel historiael, 1e partie, 6e boek, hfst. 3, v. 32 en hfst. 4, v. 4. Daarnaast kan men ook bedenken dat het 
voorkomen van het cognomen Caesar in de keizerlijke titelatuur allicht gemakkelijk tot verwarring en mis-
schien zelfs tot dit soort verhalen aanleiding kan geven. 

 

 3 Geaffoleerd: van middeleeuws Latijn affolare > Latijn fullo.  Het woord is verwant aan ons ‘vollen’ (het bete-
kende oorspronkelijk ‘vertrappelen’) (Middelnederlandsch woordenboek). 

 

 4 Van Maerlant spreekt van ridderen. Of dit nu een anachronistische benaming voor manschappen is dan wel 
of specifiek ruiterij wordt bedoeld, is niet helemaal duidelijk: verderop gebruikt hij de term kort na elkaar 
eerst in de ene en dan in de andere betekenis. Het maakt voor het begrip van de passage ook niet zo heel 
veel uit. 

 

 5 Gent, I. Früh- und Hochmittelalter, in Lexikon des Mittelalters, 10 volumes (Stuttgart, Metzler, [1977]-1999), 
vol. 4, kolom 1237-1240, in Brepolis Medieval Encyclopaedias - Lexikon des Mittelalters Online). 
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Spiegel historiael 
1e partie, 6e boek, hfst. 3, v. 41-54 
 
So dat hi quam daer nu es Ghent.        Oec so liet hi daer int leste, 
Daer versaemdi sijn covent,          alse hi woch voer, ridderen mede 
entie in sijn here waren           indie vaste nieuwe stede, 
gheaffoleert van sinen scaren,         die tlantscap entie stat souden 
ofte te moylijc waren mede,          jegen donbedwongen Gallen houden. 
die liet hi aldaer ter stede,          Want Gayus was sine eerste name, 
ende maecte daer eene veste.          hiet hise Ghent heeten, hoe soet quame. 
 
 
 
 

Syllabus Actie! Activerende werkvormen in de klas verkrijgbaar 
 
Op 2 maart 2011 vond onze nascholing Actie! Activerende werkvormen in de klas plaats. Er zijn nog een 
aantal exemplaren beschikbaar van de syllabus die de deelnemers hebben ontvangen. Die syllabus (72 
blz.) kost 6 euro (verzending inbegrepen). Wie daarvoor belangstelling heeft, stuurt een e-mail naar 
info@vlot-vzw.be met vermelding van naam en adres en schrijft 6 euro over op de postrekening BE30 
0001 7073 0811 (BIC: BPOTBEB1) van V.L.O.T. vzw met mededeling ‘syllabus activerende werkvor-
men’. Zodra we de betaling hebben ontvangen, wordt de syllabus opgestuurd. 

 
 

Classica Vlaanderen stelt zich voor 
 
Klassieke talen in het secundair onderwijs in teksten en cijfers. Waarom vandaag nog Grieks en/of La-
tijn studeren? Hoeveel leerlingen studeren deze talen? Wat zijn hun slaagpercentages in het hoger on-
derwijs? De website van Classica Vlaanderen (www.classicavlaanderen.be) biedt een antwoord op de-
ze  vragen  en  wil  zo  een  hulpmiddel  zijn  voor  leerkrachten  klassieke  talen  die  er  in  hun  dagelijkse  
praktijk mee worden geconfronteerd. De website is een forum voor alle onderwijsnetten. Ook mensen 
met vragen over het onderwijs Latijn en Grieks kunnen hier terecht. 

 
 

www.legendodiscimus.be 
 
Het concept van de website is dat de jonge latinist zelfstandig Latijnse teksten leert lezen: woordgroe-
pen observeren, naamvallen en werkwoordelijke vormen determineren, functies onderzoeken, voor-
naamwoorden concretiseren, verwachtingsvragen oplossen ... Een tiental leesteksten uit Tolle, lege 1 en 
2 komen aan bod. Ook gebruikers van andere Latijnse leerboeken kunnen aan de slag met deze me-
thode.  Over  een  woord  of  een  groep  woorden  worden  twee  beweringen  gedaan.  De  leerling  kan  na  
enig nadenken beslissen. Als hij in de fout gaat, is er de nodige feedback. Wenst hij na de feedback of 
na de lectuur meer uitleg over een punt van de grammatica of de leesmethode, dan kan hij op het ge-
wenste onderwerp klikken in de rubriek Leeshulp. In de rubriek Varia wordt de lees- en werkmethode 
van Tolle, lege uitgelegd. Ook kan de leerkracht er enkele artikelen over leesmethode en over Tolle, le-
ge lezen. De website werd op KlasCement met vier sterren beoordeeld. 
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  DIDACTIEK 
 
 
 

Het participium: helderheid en eenvoud in de didactiek 
 
 

Dirk Panhuis 
 
 
Het participium is een vorm waarover vaak moeizame uitleg wordt gegeven. In die uitleg worden morfolo-
gische en syntactische begrippen vaak door elkaar gehaald. Ook is een deel van de uitleg en de terminologie 
soms ten onrechte op het Nederlands gebaseerd en niet op het Latijn. De moeilijkheid voor de leerlingen 
wordt  nog groter  als  men eerst  alle  abstracte  theorie  over  het  participium onderwijst  en er  dan oefeningen 
over gaat maken. Men kan beter eerst met plezier Latijnse zinnen met participia lezen en daarna onder-
zoeken  hoe  die  participia  functioneren  in  de  zin.  De  leerlingen  lezen  en  gebruiken  namelijk  in  het  Neder-
lands onbewust al vele jaren participia voor ze Latijn beginnen te lezen en kunnen dus participia in context 
wel lezen en begrijpen, terwijl ze dat in de verste verte niet weten, net zoals monsieur Jourdain niet wist dat 
hij al gedurende zijn hele leven proza had gesproken. 
 
1 Bijvoeglijke bepaling 
 
Wanneer de leerlingen vanaf de eerste les aangepast authentiek Latijn lezen, ontmoeten ze algauw een 
naamwoordgroep met een participium erin. Participia behoren niet allemaal systematisch uit de teksten 
voor beginners te worden weggefilterd en dan later opeens als een moeilijke nieuwigheid met alles erop en 
eraan aan de leerlingen te worden aangeboden. De vertaling van een participium (en van elk onbekend 
woord) wordt als glosse gegeven. Indien het participium van een frequent werkwoord is afgeleid, wordt dat 
participium met zijn betekenis ook geleerd in de te kennen woordenschat, ongeacht of het werkwoord op 
dat moment gekend is of niet. Zo staat er in de allereerste tekst in Coghe e.a. (2006a, Leerboek, p. 8) een ver-
eenvoudigde fabel  met  de zin Tunc lupus esuriens iurgium quaerit.  Deze zin wordt  uiteraard in  vier  groepen 
gelezen. De leerlingen begrijpen de zin zonder te weten dat er een niet-frequent participium in staat. De syn-
taxis van de zin wordt dan nog niet besproken. Naast de aangename lectuur van een dierenfabel, zelfs met 
het verzoek om esuriens creatief op meerdere manieren te vertalen, zijn er namelijk op dat moment andere 
prioriteiten. 
 
Bij de eerste teksten wordt er niet over bijvoeglijke bepalingen (zinsdeelstukken) gesproken, maar er 
wordt wél in woordgroepen (zinsdelen) gelezen. De woordgroep met een participium erin wordt dus dui-
delijk als een onscheidbaar geheel aangevoeld, ongeacht de wijzigingen die in de volgorde van de Neder-
landse zinsdelen zijn vereist. Afgezien van de plaats van het gezegde bevat bovenstaande Latijnse zin geen 
enkele moeilijkheid: de syntactische structuur is dezelfde als in het Nederlands. Er wordt bij deze allereerste 
tekst niet gesproken over verbuigingen, naamvallen of congruentie. 
 
De functie ‘bijvoeglijke bepaling’ (BVB) wordt bewust/theoretisch aangeleerd zodra de leerling in het eer-
ste leerjaar 
 

• een aantal adjectieven (beschrijvende adjectieven, voornaamwoordelijke adjectieven of determinanten 
[waaronder telwoorden], participia en werkwoordelijke adjectieven) in een woordgroep heeft ontmoet en 
op grond van zijn taalgevoel zonder probleem heeft gelezen; 

• weet dat een naamwoordgroep als geheel een bepaalde functie heeft in de zin; 
• reeds enkele naamvallen kent en dus de congruentie tussen het kernwoord en de BVB kan herkennen. 
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Om syntactische redenen mag ook de BVB in de genitief niet te sterk van de congruerende BVB worden ge-
scheiden, ook al is de vorm (woordsoort, naamval) gans anders. De term ‘van-bepaling’, een extra storende 
en verwarrende term als men al voor BVB heeft gekozen, heeft, zeker voor het Latijn, geen enkele zin, zoals 
uitgelegd in Coghe e.a. (2006b, p. 38). 
 
Het zou dubbel werk zijn om op een bepaald moment het adjectief als BVB te leren en enkele maanden of 
een jaar later het participium (en het werkwoordelijk adjectief op -nd) als BVB. Het is vijfvoudig werk om in 
een schoolboek de BVB vijfmaal te beschrijven bij elke naamval (behalve de vocatief!) (Claes e.a. 2008, par. 
137, 149, 164, 174, 192; en ook nog eens in het algemeen in par. 122 en 123, in deze laatste paragrafen boven-
dien vermengd met de bepaling van gesteldheid en het predicaatsnomen/NDG). Alle bijvoeglijke bepalingen 
(ongeacht  de woordsoort  of  vorm) worden het  best  samen in hetzelfde hoofdstuk behandeld,  zoals  bv.  in  
Panhuis 2005 (hfst. 16, p. 173-180: congruerende BVB’s waaronder ook participia en werkwoordelijke adjec-
tieven;  BVB in de genitief;  andere vormen van BVB’s  en de BVBijzin),  of  nog korter  en duidelijker  voor  de 
eerstejaars in Coghe e.a. (2006a, p. 72-74, 88-89, 93-94 en, alles in tien regels samengevat, p. 196, met inbegrip 
van de betrekkelijke bijzin). 
 
De BVB als syntactische functie is soms moeilijk te begrijpen als men enkel van de vorm (woordsoort of 
constructie) uitgaat. Hoe kan de leerling enkel vanuit de naamval of de constructie (voorzetselgroep) den-
ken aan een BVB in een zin als Inducebat currus cum falcibus, ‘Hij liet strijdwagens met zeisen paraderen’ (A. 
Gellius, Noctes Atticae 5, 5, geciteerd in Panhuis 2005, par. 366). Noteer dat met zeisen niet scheidbaar is van 
strijdwagens. Als men syntactisch denkt, is het principe eenvoudig: alles wat iets zegt over een substantief is 
een BVB. De BVB omvat dan zowel het congruerend adjectief en participium enz., het substantief in de geni-
tief, de betrekkelijke bijzin en de andere (wat ongewonere) constructies (Panhuis 2005, par. 366). 
 
Als men de BVB (óf het attribuut) als term voor de syntactische functie aanvaardt, moet men tegelijkertijd 
niet de verwarrende en tautologische termen ‘bij-gesteld ad-jectief’ (= ‘bij-gesteld bij-voeglijk naamwoord’?!) 
en ‘participium con-iunctum’ gebruiken. Daarmee geeft men op een onduidelijke manier twee dingen tege-
lijk aan: de woordsoort en iets wat op een functie lijkt. Die termen geven aan de leerling de verkeerde indruk 
dat  er  (onder  de  woordsoorten  ‘adjectief’  en  ‘participium’)  ook  nog  andere  adjectieven  en  participia  zijn.  
Maar anderzijds gebruikt – gelukkig – niemand de termen ‘predicatief adjectief’ (i.p.v. ‘NDG’) of ‘predicatief 
participium’ (tenzij, geheel overbodig, in het Grieks voor een participium dat deel uitmaakt van het gezeg-
de/predicaat). 
 
Het participium met de functie van een BVB kan (op grond van zijn werkwoordelijk karakter) ook nog 
een voorwerp en/of bijwoordelijke bepaling bij zich hebben. De vorm van dat geheel is dan een participi-
umgroep (als  BVB  binnen  de  substantiefgroep),  maar  géén  participiumzin.  Deze  benaming  wordt  ten  on-
rechte vaak gebruikt omdat die groep in het Nederlands vaak als een betrekkelijke of een bijwoordelijke bij-
zin wordt vertaald. Die constructie is in het Latijn echter geen bijzin omdat ze geen eigen onderwerp heeft 
(in tegenstelling met de participiumzin in de ablatief of losse ablatief). 
 
2 Gezegde of deel van het gezegde 
 
Het participium als deel van het werkwoordelijk gezegde (vooral in de voltooide tijden passief) is frequent 
en moet bewust worden gedefinieerd zodra men passieve perfectumtijden in het verhaal ontmoet. Over de 
functie valt niets te zeggen. Het participium en het hulpwerkwoord vormen samen het gezegde en ontleding 
van die werkwoordgroep is nergens nuttig voor, evenmin trouwens als de ontleding van een naamwoorde-
lijk gezegde in koppelwerkwoord en NDG. Vermits de leerlingen tegen die tijd al weten dat de persoons-
vorm als gezegde met het onderwerp in persoon en getal congrueert, ligt het voor de hand dat het verbuig-
bare deel van het werkwoordelijk gezegde (het participium) ook met het onderwerp in genus, getal en 
naamval congrueert. Merk op dat het werkwoordelijk gezegde meerdere werkwoordsvormen (modaal en 
temporeel hulpwerkwoord, participium en infinitief) kan omvatten, als in: Sabinae mulieres ausae sunt se inter 
tela volantia inferre (Livius 1, 13, 1), Lapides iaci coepti sunt (Caesar, De bello Gallico 2, 6, 2) en Bibulus nondum 
audiebatur esse in Syria (Cicero, Epistulae ad Atticum 8, 18, 1).  
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Over het participium als gezegde in twee participiumzinnen, de frequente bijwoordelijke participiumzin of 
losse ablatief en de participiumzin als voorwerpszin (bij werkwoorden van waarnemen) valt vanuit een syn-
tactisch oogpunt niets nieuws te zeggen. Beide participiumzinnen omvatten minstens een onderwerp en een 
gezegde in de naamval die typisch is voor resp. de BWB en het voorwerp. 
 
3 Bepaling van gesteldheid (BvG) 
 
Als de leerling weet dat het participium een adjectief is, kijkt hij niet verwonderd op dat het zelfstandig kan 
worden gebruikt en dat het de functie kan hebben van BVB, NDG en BvG. Met een aantal voorbeelden uit 
reeds gelezen teksten kunnen adjectieven, substantieven en participia als BvG in één keer worden uitgelegd. 
Over het probleem van de afgrenzing van de BvG en de BVB enerzijds en van de BvG en het NDG ander-
zijds, zie Panhuis 2005 (resp. par. 285 en 291). 
 
4 Tijdsverhouding en terminologie 
 
Cruciaal voor het tekstbegrip is de tijdsverhouding (voor-, gelijk- of natijdigheid) van het participium ten 
opzichte van het regerend werkwoord. Daaraan verbonden is de terminologie van de drie participia. In de 
zinnen de studerende leerlingen blijven aandachtig en de studerende leerlingen bleven aandachtig drukt het onvol-
tooid deelwoord géén tegenwoordige tijd uit. Vermits het participium geen tijd maar een tijdsverhouding 
uitdrukt, zijn de termen ‘tegenwoordig’/’presens’ en ‘verleden’/’perfectum’ niet geschikt (zie ook Ministerie, 
Advieslijst, p. 10 [nr. 5] en onder 3.3.4.1). Voor het Nederlands kiest de Advieslijst voor ‘voltooid deelwoord’ 
en (niet erg logisch) voor ‘tegenwoordig deelwoord’, waar ‘onvoltooid deelwoord’ logisch zou zijn. In tegen-
stelling  met  het  Nederlands  is  voor  het  Latijn  de  toevoeging  ‘actief/passief’  wel  nodig.  Omdat  de  termen  
‘onvoltooid’ en ‘voltooid’ bij participia inhouden dat de participia resp. gelijktijdig en voortijdig met het re-
gerend werkwoord zijn, genieten de termen ‘gelijktijdig participium actief’ (GPA), ‘voortijdig participium 
passief’  (VPP)  en  ‘natijdig  participium  actief’  (NPA)  de  voorkeur  omdat  ze  het  duidelijkst  zijn.  De  termen  
’onvoltooid’/‘imperfectief’ en ’voltooid’/‘perfectief’ zouden ook mogelijk zijn, maar dan moet men steeds 
weer de extra uitleg geven: ‘onvoltooid’ = ‘gelijktijdig’ en ‘voltooid’ = ‘voortijdig’, om via die moeizame om-
weg tot de juiste tijdsverhouding te komen. 
 
Zolang de participia vincens en victus als  glosse  of  in  de  woordenschatlijst  resp.  door  ‘overwinnend’  en  
‘overwonnen’ worden vertaald, hoeft er aanvankelijk niet op de tijdsverhouding van deze eenvoudige BVB’s 
te worden ingegaan. 
 
5 Vertaling 
 
Na een eerste letterlijke verwoording van een participium door een Nederlands deelwoord zal de leerling 
een vlotte vertaling maken, hetzij met een korte voorzetsel- of naamwoordgroep, hetzij met een wat langere 
(bij)zin. Alle spraakkunsten geven daarvoor veel suggesties (al mag de benaming van de Nederlandse vorm 
niet aan de Latijnse constructie worden toegeschreven!). De leerling kan een langere participiumgroep of       
-bijzin, zo nodig, eerst als een zin vertalen en zich dan afvragen wat de semantische relatie (tijd, reden enz.) 
tussen die groep/bijzin (vertaald als zin) en de regerende zin is. Die semantische rol wordt namelijk niet door 
een onderschikkend voegwoord aangeduid. 
 
6 Synthese: leerstof voor de leerling 
 

Gebieden Leerstof voor de leerling Tijdspad 

Definitie Een participium is een adjectief (bijvoeglijk 
naamwoord)  dat  van  een  werkwoord  is  afge-
leid. 

Zeer vroeg. Onmiddellijk wanneer 
een participium voorkomt, onge-
acht of het werkwoord gekend is of 
niet. 
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Definitie 
(uitbreiding) 

Een participium heeft deel (partem capere) aan de 
eigenschappen van:  
(a)  het  adjectief  (verbuiging:  genus,  getal  en  
naamval); 
(b)  het  werkwoord:  het  participium  kan  nl.  een  
voorwerp en een BWB bij zich hebben in de par-
ticipiumgroep; het participium heeft een on-
derwerp in twee bijzinnen, nl. de losse ablatief 
en  de  participiumzin  bij  werkwoorden  van  
waarnemen. 

Te gepasten tijde: 
(a) ongeveer tegelijk met het adjec-
tief; 
(b) indien wenselijk/nodig om een 
erg  lange  constructie  (groep  of  bij-
zin) nader uit te leggen. 

Congruentie 1 Congruentie van het participium met het 
naamwoord in de naamwoordgroep. 

Tegelijk met de congruentie van het 
adjectief als BVB. 

Congruentie 2 Congruentie van het gezegde/NDG met het on-
derwerp in de zin of bijzin (nom.) of in de losse 
ablatief (abl.) en in de participiumzin (acc.). 

Verwijs naar de al gekende congru-
entie van het adjectief en substan-
tief als gezegde/NDG met het on-
derwerp. 

Syntaxis (a) BVB. 
(b) Gezegde/NDG: rex ambulat, rex bonus est, 
rex dominus, rex victus est ... regem victum esse, 
rege victo, rege ambulante, (video) regem ambu-
lantem. 
(c) Bepaling van gesteldheid (BvG). 

(a) Samen met het adjectief als BVB. 
(b) Na het aanleren van het werk-
woordelijk en naamwoordelijk ge-
zegde als zinsdeel. 
(c) Wanneer het voorkomt. 

Morfologie Het voortijdig participium passief (VPP) en het 
natijdig participium actief (NPA) worden ver-
bogen  zoals  de  adjectieven  van  de  a/o-
verbuiging. 
Het gelijktijdig participium actief (GPA) wordt 
verbogen zoals de adjectieven van de medeklin-
ker-/i-verbuiging (de abl. enk. op -  in de losse 
ablatief vormt geen leesprobleem). 

Sluit aan bij de reeds gekende a/o- 
en medeklinker-/i-verbuiging van 
de adjectieven. 

Tijdsverhouding 
t.o.v. het rege-
rend werk-
woord 

GPA of onvoltooid participium actief: gelijktij-
dig. 
VPP of voltooid participium passief: voortijdig. 
NPA of toekomend participium actief: natijdig. 

Niet zolang het participium (adjec-
tief) enkel een simpele BVB is, maar 
daarna cruciaal. 
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Syntaxis van de zin 
 
 

Kathleen Schepens 
 
 
Om een grammaticales over de syntaxis van de zin aanschouwelijk te maken, werk ik met schema’s. Zo’n les 
is uitgewerkt als een PowerPoint-presentatie: computer en beamer zijn dus vereist. Het schema van de zin 
wordt opgebouwd aan de hand van de gebruikelijke zoekvragen voor de zinsdelen. Het voordeel van  deze 
aanpak is dat het gezegde van een zin ook letterlijk centraal staat. 
 
De eerste dia is steeds onderstaand schema van de zinsdelen: 
 
 

 
 
 
Voor  een  volledige  behandeling  van  de  syntaxis  van  de  zin  maak  ik  de  leerlingen  ook  vertrouwd  met  het  
schema op het niveau van de naamwoordgroep (zie volgende pagina). 
 
Zo zijn alle zinsdelen schematisch voorgesteld. Belangrijk: meer dan dit komt niet voor in een zin. Eenvoud 
maakt macht! 
 
Deze twee schema’s moeten de leerlingen paraat hebben. Dat geldt ook voor de zoekvragen. Leerlingen 
kennen deze vragen reeds vanuit de lagere school! 
 
Vervolgens zoeken we het centrale zinsdeel: het gezegde. In de tweede dia staat dit gezegde dan centraal. In 
de volgende dia’s verschijnen achtereenvolgens alle andere zinsdelen als antwoord op de zoekvragen die de 
leerlingen zelf stellen. De volgorde is steeds van noodzakelijk naar niet-noodzakelijk zinsdeel, te beginnen 
met  het  onderwerp,  dat  er  nagenoeg  steeds  is  (voor  de  theorie  van  de  valentie  van  het  gezegde:  zie  de  
grammatica van Dirk Panhuis). 
 

GEZEGDE: 
WWG  

KPWW+NDG

OND

LV

VW 
ACC./GEN./
DAT./ABL.

MV

BVG

BWB                        
(evt. X-maal)
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Het resultaat is bijvoorbeeld het volgende schema van een zin (Vergilius, Aeneis 4, 259-261a): 
 
 

 
 
 
Het is heel belangrijk dat de leerlingen ervaren dat voor elke zin (hoofd- en bijzin) hetzelfde schema dienst-
doet. Zodoende worden ze zich bewust van de eenvoud van de materie. De relatieve moeilijkheid ervan is 
alleen gelegen in de VORM van deze zinsdelen. 
 
Vanuit zo’n schema kunnen we allerhande basisbegrippen aanschouwelijk maken. Ik som er hier een aantal 
op. We moeten er immers niet van uitgaan dat wat nu volgt tot de voorkennis van onze leerlingen behoort: 
 

1 Enkelvoudige of samengestelde zin: is er één gezegde of zijn er meer? Dit valt eenvoudig af te lezen van 
het schema. 

 

kern         
van de 
woord-
groep

bijvoeglijke 
bepaling

bijstelling

conspicit

Ø (hij)

Aenean
fundantem

arces ac tecta
novantem

VW 
ACC./GEN./
DAT./ABL.

MV

BVG

Ut primum
alatis tetigit

magalia
plantis
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2 Nevenschikking of onderschikking: staat het gezegde in een zin die op zichzelf kan staan of niet? Indien 
wel is er sprake van een hoofdzin (of desgevallend onafhankelijke zin), indien niet van een bijzin. 

 

3 Soorten bijzinnen: welke zinsdelen kunnen de VORM hebben van een ZIN? De leerlingen worden zich 
bewust van het feit dat slechts drie zinsdelen de vorm van een zin kunnen aannemen: 

 

 • OND of VW  onderwerps- of voorwerpszinnen; 
 • BWB  bijwoordelijke bijzinnen (+ zeven semantische waarden, paraat te kennen). 
 

4 Onderwerps- en voorwerpszin: concurrerende structuren. De vorm van deze zinnen hangt af van het cen-
trale zinsdeel: 

 

 • Nederlands: steeds dezelfde vorm (DAT-zin) of indirecte vraag; 
 • Latijn: acht concurrerende structuren of indirecte vraag. 
 

 Verklaring: het gezegde (centraal zinsdeel!) + systematiseren: verba dicendi, sentiendi enz. 
 

 Welke structuur je kunt verwachten na welk soort gezegde moeten leerlingen paraat hebben tijdens de 
(functionele) lectuur. In het voorbeeld: na ‘zien’ volgt een accusativus cum infinitivo of cum participio. 
Het laatste is hier het geval. 

 

5 De betrekkelijke bijzin: de betrekkelijke bijzin is geen zinsdeel, maar een zinsdeelstuk. Als bijvoeglijke 
bepaling antwoordt  hij  op de zoekvraag:  ‘welke?’  (+  antecedent).  Hij  kan behandeld worden zodra één 
van de zinsdelen rond het gezegde (in het eerste schema) een betrekkelijke bijzin bevat of, beter nog, zo-
dra dat een significant aantal keer het geval was. 

 

6 De verklarende of epexegetische zin: dit soort zin beschouw ik als een bijstelling. Hij fungeert dus ook op 
het niveau van de naamwoordgroep. 

 
Op deze manier zijn de vier soorten bijzinnen inzichtelijk geïntroduceerd. Er rest de leerkracht alleen nog 
langs inductieve weg doorheen het jaar de variërende structuren van deze zinnen, als ze nieuw zijn, aan de 
hand van het schema te expliciteren in de grammaticales na de lectuur en op gezette tijden te herhalen. De 
evaluatie kan op dezelfde manier gebeuren. 
 
 
 
 

1 op de 6 laatstejaars haalt eindtermen Nederlands niet 
 
Eén op de zes laatstejaars van het secundair onderwijs in Vlaanderen haalt de eindtermen Neder-
lands niet. Dat blijkt uit een peiling van het ministerie van Onderwijs bij zo’n 4 000 leerlingen in 
Vlaamse scholen. 
Het is de eerste keer dat de kennis van het Nederlands in het laatste jaar van het middelbaar onder-
wijs werd gepeild. De leerlingen kregen in mei vorig jaar een lees-, luister- en spreektest voorgescho-
teld. Spelling kwam daarbij niet aan bod. 
Acht op de tien leerlingen uit het onderzoek scoorden goed op de onderdelen lezen en luisteren. Uit-
eindelijk haalden vijf op de zes leerlingen het vastgelegde minimumdoel. 
Er  zijn  wel  grote  verschillen tussen de onderwijstypes.  In  het  kunstonderwijs  behaalt  één op de vier  
leerlingen de eindtermen niet. In het technisch onderwijs is dat één op de drie. De beste scores werden 
behaald in het algemeen secundair onderwijs, met name in de richting klassieke talen. 
Jongeren die thuis geen Nederlands spreken, blijken op 18 jaar nog steeds een taalachterstand te heb-
ben. De leescultuur in een gezin blijkt ook erg belangrijk te zijn voor de taalkennis. Hoe meer een leer-
ling leest in zijn vrije tijd, hoe beter hij het Nederlands beheerst. 
 

Bron: De Redactie, www.deredactie.be, zaterdag 30 april 2011. 
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  ACTUALITEIT 
 
 
 

Het geheim van de blauwe broer 
Verslag van het eindrapport van de Verkenningscommissie Klassieke Talen in Nederland 

 
 

Lieve Van Gerwen 
 
 
In het septembernummer van vorig jaar brachten we een overzicht van de problemen waarmee het onder-
wijs  klassieke  talen  in  Nederland  te  kampen  heeft.  In  opdracht  van  het  ministerie  van  onderwijs  had  een  
verkenningscommissie zich gedurende een jaar gebogen over de situatie van Grieks, Latijn en Klassieke Cul-
turele Vorming in gymnasia en lycea. In de loop van juli verscheen het eindrapport, dat ons in de herfst be-
reikte. Het werd een mooi en overzichtelijk boekje met de intrigerende titel Het geheim van de blauwe broer. 
Naast een gedetailleerd overzicht van vastgestelde knelpunten, waarvan de proefvertaling op het examen er 
zeker een was, formuleert dit document ook enkele concrete oplossingen waarmee we u in dit artikel willen 
laten kennismaken. De titel van de brochure verwijst naar een vers uit de Metamorphoses van Ovidius: illum 
caeruleus frater iuvat auxiliaribus undis (1, 274-275). Een leerling had dit vers als volgt vertaald: ‘hem helpt de 
blauwe broer met hulpgolven’. Deze vertaling brengt ons bij de kern van het vertaalproces waarmee zoveel 
leerlingen worstelen. Vele antieke teksten roepen prikkelende vragen op die verder gaan dan de vertaling al-
leen: wat zou Ovidius bedoelen met die blauwe broer? 
 
1 Twee nieuwe vakken: Griekse Taal en Cultuur (GTC) en Latijnse Taal en Cultuur (LTC) 
 
Deze vakken zullen de drie huidige vakken Grieks, Latijn en Klassieke Culturele Vorming (KCV) vervangen. 
KCV wordt volledig geïntegreerd in Latijn en Grieks en vormt geen apart vak meer. 
 
2 De onderbouw 
 
In de onderbouw (de eerste drie leerjaren) worden basiskennis en -vaardigheden aangebracht van Latijn en 
Grieks met een grote aandacht voor de samenhang tussen taal en cultuur. De grammatica moet zo veel mo-
gelijk ten dienste staan van de lectuur. 
 
Taalonderwijs 
 

Een belangrijke nieuwe tendens is de leerlingen al vroeg in contact te brengen met authentieke teksten en de 
grammatica vanuit deze teksten te ontdekken. Er zal ook een grotere rol voor ICT zijn, o.a. door het gebruik 
van smartboards. 
 
Cultuuronderwijs 
 

De gelezen teksten vormen het uitgangspunt voor het cultuuraanbod. Actualisering behoort veel aandacht te 
krijgen: aan de hand van de teksten worden vragen gesteld over de eigen cultuur. 
 
3 De bovenbouw 
 
In de bovenbouw (de laatste drie leerjaren) blijft het gezamenlijk lezen van originele teksten centraal staan. 
Voor de uitbreiding van de hoeveelheid tekst, om tot een grondiger kennis van o.a. cultuur te komen, is een 
verstandige inzet van vertalingen noodzakelijk. 
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De leerlingen kiezen nu ofwel het vak GTC, ofwel het vak LTC, ofwel beide. Zoals reeds gezegd is in deze 
vakken de antieke cultuur volledig geïntegreerd. Elk vak beslaat 760 studielasturen. Daarmee zijn deze vak-
ken de grootste vakken in de gymnasiumopleiding. 
 
Tekstbegrip en reflectie blijven hoofddoel 
 

Naast intensief lezen (puzzelen en naar betekenis zoeken op het microniveau van de tekst) moet er meer 
ruimte komen voor extensief lezen: meer ‘scannend’ lezen om grotere verbanden te zien en de tekst als ge-
heel te beschouwen. Daarbij kan het gebruik van een vertaling, naast het origineel geplaatst, nuttig zijn. 
 
Werken met vertalingen 
 

Dit moet uit de taboesfeer geraken. Leerlingen moeten een vertaling kunnen gebruiken, niet als vervanging 
van de lectuur van originele teksten, maar als een hulpmiddel en een verrijking. Dit kan wanneer de leerling 
bv. wordt bevraagd over taal en tekstbegrip door vergelijking van een vertaling en het origineel. Vertalingen 
zijn ook nuttig om een zicht te krijgen op bv. een volledige tragedie, die men nooit gelezen krijgt in de origi-
nele taal. 
 
Antieke cultuur 
 

Het zelfstandige vak KCV verdwijnt dus. Voor de bovenbouw valt het culturele accent op retorica, filosofie, 
theater, historische ontwikkeling en wetenschapsgeschiedenis. 
 
Receptie en actualisering 
 

Er is  nood aan nieuw onderwijsmateriaal  en nascholing,  alsook aan verspreiding en toetsing van bestaand 
materiaal. Dit laatste is een taak voor de universitaire opleidingen en vakdidactici. 
 
4 De positie van het Grieks 
 
Aanzienlijk minder leerlingen kiezen op dit moment (anno 2010) Grieks: 2 616 voor het eindexamen Grieks 
tegenover  7  333  voor  het  eindexamen  Latijn.  De  resultaten  zijn  duidelijk  beter  dan  voor  Latijn.  Specifieke  
problemen zijn hier het ‘uitvallen’ na het derde leerjaar en de te kleine groepen die duur zijn. 
 
5 Eindtermen en eindexamen 
 
Er moet en nieuw examenprogramma komen voor het eindexamen Latijn en Grieks met aandacht voor: 
 

• integratie van taal en cultuur; 
• grammaticale beheersing, tekstbegrip en -interpretatie; 
• het kunnen omgaan met vertalingen; 
• cultuurreflectie; 
• zelfstandige oordeelsvorming; 
• receptie en actualisering. 
 
Een heikel punt blijft het onderdeel niet-behandelde tekst. Dit mag niet meer bestaan uit een zuivere verta-
ling, maar moet de leerlingen via o.a. grammaticale vragen, inhoudsvragen en vergelijking met een stukje 
vertaling grondiger doen nadenken over de betekenis. 
 
6 En verder 
 
Verder gaat het rapport nog in op de ondersteuning van leerkrachten via bijscholingen en worden alle aan-
bevelingen nog eens kort en krachtig herhaald. 
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Persoonlijke slotbemerking 
 
Jarenlang heb ikzelf een examen vertaling gegeven, van 1 tot 6 Latijn, dat zuiver uit het vertalen van de La-
tijnse tekst bestond. Voorzien van een inleidend woordje om de tekst te situeren, een beperkte woordenlijst, 
zonder de reeds herhaalde basiswoordenschat, en een enkele grammaticale opmerking bij moeilijke passages 
werden de leerlingen aan het werk gezet. Ik koos telkens een fragment van de auteur en/of het werk dat we 
die periode samen in de klas hadden gelezen. 
 
In de beginjaren, toen ik nog strak de lessen zelf stuurde en één leerling aanduidde om een zin te vertalen, 
waren de resultaten van dit examen niet goed. Slechts één derde van de klas slaagde erin een fatsoenlijke 
vertaling te maken, één derde was net geslaagd en één derde haalde niet de helft. Maar de laatste tien jaar, 
nadat ik leerlingen vanaf het eerste jaar zelf per twee in de lessen aan het vertalen zette met dezelfde hulp-
middelen als bij het examen, werden de resultaten aanzienlijk beter. 
 
Als leerlingen niet zelf leren ‘puzzelen’ tijdens de les kan men moeilijk verwachten dat ze dit ineens op een 
examen wel kunnen. Deze methode van zelf laten vertalen, waarbij de leerkracht constant rondgaat om bij 
moeilijke passages enige hulp te bieden, maakt wel dat je trager gaat, minder tekst ziet. Pluspunt is dat de 
leerlingen veel zekerder een tekst te lijf gaan en best creatief te werk gaan en veel van elkaar opsteken. Het 
examen niet-behandelde tekst is geen boeman meer, want verschilt in weinig of niets van een gewone les 
vertaling; alleen sta je er nu in je eentje voor. Bovendien zijn alle leerlingen bezig met de tekst en vliegt de 
tijd voorbij. 
 
De  laatste  tien  minuten  wordt  dan  een  gemiddeld  stuk  tekst  herhaald  en  klassikaal  verbeterd.  Wie  traag  
heeft gewerkt, krijgt zo een stukje vertaling gratis; wie sneller werkt, staat al een beetje voorop voor de vol-
gende les en krijgt eventueel een extra opdracht. Grammaticale vragen worden enkel gesteld als ze bijdragen 
tot het tekstbegrip en inhoudsvragen worden ook per twee voorbereid en nadien klassikaal besproken. Na 
tien jaar dit te hebben toegepast, ben ik echt tevreden over de vorderingen van de meeste leerlingen. Zij ver-
talen ook graag en beter. Ik ben mij ervan bewust dat dit een zeer persoonlijke visie is en zeker niet zaligma-
kend. Alle opmerkingen zijn dan ook zeer welkom! 
 
 
 
 

Nooit te oud om Latijn te leren! 
 
 

Lieve Van Gerwen 
 
 
In september 2009 startte er binnen het vormingsaanbod van het Nederlands Klassiek Verbond te Antwer-
pen een leesgroep voor volwassenen die vroeger Latijn hadden gestudeerd, maar er niet professioneel mee 
bezig waren. Al snel werd echter ook de vraag gesteld naar een inleidende cursus Latijn en dit leidde uitein-
delijk tot een nieuwe leeskring: Latijn voor beginners. De duur van de cursus was aanvankelijk geraamd op 
twee jaar met een frequentie van twee lessen per maand, maar dat bleek niet realistisch. Nu voorziet Guido 
Blomme drie jaar aan dat tempo om de methode af te werken. De bedoeling is de deelnemers voor te berei-
den op een deelname aan andere, reeds bestaande, leesgroepen. Een twaalftal volwassenen schreven zich dit 
jaar in en dompelen zich nu sinds september onder in de Latijnse taal en cultuur onder het waakzaam oog 
van Guido Blomme. 
 
Het leerboek dat hen op deze reis begeleidt, is een uitgave van de Nederlandse uitgeverij Hermaion, Lingua 
Latina. Guido koos na rijp beraad voor dit leerboek omdat het op een niet te kinderlijke manier de gebruiker 
stapsgewijs inleidt in de taal. De 12 hoofdstukken komen bovendien prima overeen met de beschikbare tijd 
(binnen één schooljaar) en de methode van het leerboek laat voldoende ruimte voor zelfstudie. De website 
van de uitgeverij biedt namelijk de mogelijkheid om voor iedere les een aantal extra oefeningen te maken 
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i.v.m. woordenschat en spraakkunst. De studenten krijgen van de leerkracht ook alle vertalingen van de tek-
sten en alle oplossingen van de oefeningen, zodat ze zichzelf kunnen controleren. Op het einde van het jaar 
is er geen examen voorzien: iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen inzet. 
 
Guido denkt ongeveer drie jaar nodig te hebben om zijn cursisten klaar te stomen voor de andere leesgroe-
pen. Die andere leesgroepen zijn een groep voor gevorderden, die zich dit jaar buigen over de brieven van 
Cicero, en een leesgroep voor hen die ooit Latijn studeerden, maar het niet meer gebruiken. Deze laatste 
leesgroep friste eerst de basiskennis terug op en verdiept zich nu in teksten van Vergilius, Horatius, Tacitus 
en de Bijbel. 
 
Omdat ik meer wilde weten over de motivatie van deze volwassenen en over het verloop van de lessen, trok 
ik op een avond naar de lokalen van de voormalige UFSIA, nu UA, in de Rodestraat te Antwerpen. Een ze-
kere nostalgie overviel me bij het betreden van het leslokaal R 006, waar ik ongeveer dertig jaar geleden ook 
op de banken zat als student in de eerste kandidatuur Klassieke Filologie. 
 
Eén voor één sijpelden de studenten binnen. De leeftijd schommelde tussen de 20 en de 60, ongeveer even-
veel mannen als vrouwen. Voor de les gaf Guido mij de kans even te peilen naar de motivatie van de deel-
nemers, en die was toch meer verscheiden dan ik had verwacht. Naast het mogelijke doel om deel te kunnen 
nemen aan een andere leesgroep was er ook het verlangen om eindelijk de vele Latijnse opschriften die je in 
het straatbeeld tegenkomt te kunnen vertalen. Een student kunstgeschiedenis vond het frustrerend dat hij 
Latijnse teksten van oude liederen niet kon begrijpen. Eén ouder wou zijn kinderen bij de studie van het La-
tijn kunnen volgen. Allen waren na een half jaar cursus nog steeds heel enthousiast. 
 
Dan begon de les. Guido volgt daarbij steeds een vast schema, zoals het leerboek zelf ook aangeeft. De stu-
denten lezen zelf thuis de inleidende tekst over antieke cultuur. Voor les 6 is het thema ‘brood en spelen’ met 
als blikvanger het Colosseum. De Latijnse tekst die later aan bod komt, speelt zich ook af in dit decor. Maar 
de les begint met een taalblok waarin de nieuwe grammaticale elementen worden voorgesteld, in casu de 
bijwoordelijke bepaling in de ablatief. Guido neemt dit taalblok door met de studenten en gaat dan over naar 
de Latijnse tekst. Deze teksten zijn niet te lang, ongeveer tussen de 20 en 30 regels, en hebben steeds iets te 
maken met het behandelde thema in antieke cultuur. De centrale figuur in deze teksten is een zekere Mar-
cus. Hij is een jongen uit een familie van welgestelde burgers en woont met zijn ouders in het centrum van 
Rome ten tijde  van keizer  Trajanus.  Marcus en de andere figuren uit  de Latijnse  tekstblokken komen trou-
wens ook geregeld terug in de inleidende teksten over antieke cultuur. 
 
Nadat  Guido een zin heeft  voorgelezen,  vraagt  hij  een student  om deze zin te  herhalen en te  vertalen.  Dit  
gebeurt vrij vlot: de studenten hebben geen grote problemen met de nieuwe woorden noch met de ablatief. 
Na de lectuur van de tekst is het tijd voor oefeningen. In dit leerboek valt vooral de diversiteit van het aan-
bod op: er zijn steeds zeer veel verschillende oefeningen, zodat je kunt kiezen uit een ruim aanbod en de 
studenten geen tweemaal hetzelfde voorgeschoteld krijgen. Tot slot krijgen de studenten een huistaak mee 
waar ze twee weken de tijd voor hebben: de nieuwe woorden van deze les instuderen en de inleidende tekst 
van  de  volgende  les  leren.  Wie  thuis  nog  meer  oefeningen  wil  oplossen,  kan  dit  zonder  problemen,  want  
Guido bezorgt aan zijn studenten de oplossingen van alle oefeningen. Ook bijkomende vragen worden langs 
deze weg opgelost. 
 
Het was een zeer aangename avond en werkelijk een plezier om te zien met hoeveel gedrevenheid hier 
wordt gewerkt! 
 
Wie nog meer wenst te weten over deze cursus of andere activiteiten van het Nederlands Klassiek Verbond 
in Vlaanderen verwijzen we graag door naar de algemene website van het NKV: www.nkv.nl. 
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  BOEKENWIJZER 
 
 
 
De erfenis van de oudheid voor de mens van nu 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Robert Nouwen is bij Davidsfonds Uitgeverij geen onbekende. Deze historicus publiceerde eerder al boeken 
over Caesar in Gallië, de Romeinen in België en keizer Augustus in de lage landen. In zijn nieuwste boek, De 
erfenis van de oudheid voor de mens van nu, gooit hij het enigszins over een andere boeg. Daarin wil hij nagaan 
welke gelijkenissen er bestaan tussen de Grieks-Romeinse samenleving en onze wereld vandaag. De over-
eenkomsten blijken soms overtuigender dan we op het eerste gezicht zouden denken. 
 
Dat de Grieken en de Romeinen de West-Europese cultuur en samenleving hebben bepaald en hun heden-
daagse uitzicht hebben gegeven, mag dan wel een cliché zijn, maar het is onmiskenbaar een feit. Het is niet 
alleen zo dat de antieke literatuur een grote inspiratiebron was en is van auteurs, allerhande beeldende kun-
stenaars en theater- en filmmakers, maar ook de hele manier waarop onze maatschappij in elkaar zit en hoe 
wij over veel zaken denken, vindt zijn oorsprong in de oudheid. 
 
De Atheense democratie heeft de basis gelegd van onze moderne democratische systemen, ook al is het prin-
cipe  intussen  grondig  gewijzigd.  De  manier  waarop  de  Verenigde  Staten  het  overal  in  de  wereld  –  gewa-
penderhand – opnemen voor ‘vrede’ doet denken aan de Romeinse veroveringsoorlogen en de vestiging van 
het Romeinse Rijk (onder het motto si vis pacem, para bellum).  Natuurlijk  zijn  er  door  de grote  afstand in de 
tijd ook verschillen, maar de studie van de Grieks-Romeinse oudheid doet ons in elk geval nadenken over 
onze eigen maatschappij. 
 
In  zijn  boek  gaat  Robert  Nouwen  in  vijf  thema’s  na  wat  we  nog  kunnen  leren  uit  de  wereld  van  de  oude  
Grieken en Romeinen. In hoofdstuk 1 (De geboorte van de menselijke waardigheid) heeft hij het over vrijheid, ge-
lijkheid en mensenrechten, vanaf het Perzische Rijk tot de Romeinse tijd. Hoofdstuk 2 (Het democratische ex-
periment) gaat over de democratie, hoe die is ontstaan en in welke vormen die voorkwam. In hoofdstuk 3 (De 
communicatiespecialisten) wordt uitgelegd dat de antieken meesters waren in communicatie, ondanks de veel 
beperktere media dan vandaag en ondanks een grotendeels analfabeet publiek. Hoofdstuk 4 (De globale we-
reld) bespreekt hoe in de oudheid reeds de basis werd gelegd van de globalisering van de wereld. In hoofd-
stuk 5 (Nadenken over vrede) wordt duidelijk dat het begrip ‘vrede’ vaak op imperialisme is gestoeld en – hoe 
contradictorisch ook – slechts door oorlog tot stand kan komen. 
 
Vele tientallen citaten van Griekse en Romeinse auteurs (met precieze referenties in de eindnoten) verduide-
lijken de inhoud. De tekst wordt ook afgewisseld met talrijke illustraties. Een meer dan behoorlijke biblio-
grafie sluit dit waardevolle boek af. 
 
 

 

Robert Nouwen 
De erfenis van de oudheid voor de mens van nu 
Davidsfonds Uitgeverij, Leuven, 2011 
Paperback, 240 blz. 
ISBN 978 90 5826 766 5 
€ 27,50 
 

www.davidsfondsuitgeverij.be 
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De lange weg naar huis 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Een van de aspecten die kinderen en jongeren het meest aanspreekt als het over de klassieke oudheid gaat, is 
zonder twijfel de mythologie. De beroemde en soms bizarre verhalen over goden en helden spreken erg tot 
de verbeelding. Het verhaal van Odysseus, zoals ons verteld door Homerus in de Odyssee,  is er zo een van. 
In de reeks Kleine klassiekers bewerkte Michael De Cock het aloude verhaal tot een jeugdboek, De lange weg 
naar huis. 
 
Het boek is geschreven vanuit het standpunt van Odysseus, die na zijn terugkeer uit Troje zijn belevenissen 
vertelt aan zijn zoon Makos. Het verhaal begint wanneer Odysseus door Griekse soldaten wordt opgeroepen 
om deel te nemen aan de oorlog tegen Troje. Als de Grieken na tien jaar belegering nog geen stap verder 
staan, bedenkt Odysseus de list met het houten paard, die hen de overwinning oplevert. De lange weg terug 
naar huis kan beginnen. 
 
Odysseus komt met zijn schip echter in een storm terecht. Na negen dagen en nachten rondzwalpen op de 
zee stranden ze op het  eiland van de eenogige reus Polemus.  Die  neemt de Grieken gevangen in  zijn  grot,  
maar ze weten te ontsnappen door met een houten speer het ene oog van de reus uit te steken. Vervolgens 
belanden ze op het eiland van de windgod Aiolus, die hen helpt om met hun schip vooruit te komen door al-
le winden, behalve de noodzakelijke westenwind, in een zak te stoppen. Terwijl Odysseus slaapt, maken zijn 
reismakkers echter de zak open, met een helse storm tot gevolg. 
 
Weken later, en verder weg van huis dan ooit, spoelen ze aan op het eiland van de tovenares Kirke, die de 
gezellen van Odysseus in varkens verandert. Dankzij goddelijke hulp slaagt Odysseus erin haar toverkracht 
te breken en zijn vrienden terug te krijgen. Na een lang verblijf bij  Kirke gaat Odysseus in de onderwereld 
raad vragen aan de blinde ziener Tiresias, die hem uitlegt hoe hij terug thuis kan geraken. Ze moeten de 
prachtig zingende Sirenen en de verschrikkelijke monsters Skulla en Garib passeren. Dat lukt, maar op het 
eiland van de zonnegod Helios eten Odysseus’ makkers van de goddelijke koeien, waarop het gezelschap 
alweer in een storm terechtkomt. Alleen Odysseus overleeft de storm. Hij komt terecht op het eiland van 
prinses Nausikaja. Hij wordt er hartelijk onthaald en de koning bezorgt hem een schip waarmee hij eindelijk 
naar Ithaca kan varen ... 
 
Omwille van de leesbaarheid werden sommige namen aangepast en werd het oorspronkelijke verhaal enigs-
zins vereenvoudigd, maar het is erg leuk geschreven en kinderen zullen zeker genieten van dit spannende 
avonturenverhaal. Van de eigenzinnige illustraties van Gerda Dendooven ben ik persoonlijk niet zo’n grote 
fan, maar ik kan me voorstellen dat kinderen, die uiteindelijk de doelgroep zijn van het boek, die wel leuk 
zullen vinden. Op de cd die bij het boek zit, wordt het verhaal voorgelezen. 
 
 

 

Michael De Cock 
De lange weg naar huis 
Het verhaal van Odysseus 
Davidsfonds Uitgeverij, Leuven, 2008 
Gebonden, 128 blz. 
ISBN 978 90 5908 258 8 
€ 18,50 
 

www.davidsfondsuitgeverij.be 
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Vliegen tot de hemel 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
In de reeks Kleine klassiekers heeft Michael De Cock ook het verhaal van Daedalus en Icarus en de Minotaurus 
bewerkt voor een jeugdig publiek. Dat werd het boek Vliegen tot de hemel, een verwijzing naar de noodlottige 
vlucht van de beroemde uitvinder en zijn zoon, die in de Metamorphoses van Ovidius wordt beschreven. 
 
Het verhaal begint wanneer Daedalus en Icarus aankomen op Kreta, waar ze zijn uitgenodigd door koning 
Minos (de versie dat ze op de vlucht zijn nadat Daedalus zijn leerling heeft vermoord, wordt dus niet ge-
volgd). Die eist dat Daedalus een kooi maakt waaruit de Minotaurus, een verschrikkelijk monster met de 
kop van een stier en het lichaam van een mens, onmogelijk kan ontsnappen. Na lang nadenken komt 
Daedalus op het idee om een reusachtig doolhof te bouwen, een labyrint, dat zoveel gangen en kamers telt 
dat de uitgang onvindbaar is. Daarin kan de Minotaurus voor altijd worden opgesloten. 
 
Wanneer het bouwwerk klaar is, vraagt Daedalus aan koning Minos om te mogen terugkeren naar huis, 
maar  Minos  weigert.  Daedalus  kent  immers  als  enige  het  geheim  van  het  labyrint,  en  zolang  hij  leeft,  wil  
Minos hem veiligheidshalve bij zich houden. Maar Daedalus en Icarus willen absoluut naar huis. Icarus 
brengt  zijn  vader  toevallig  op het  idee om als  vogels  uit  het  doolhof  te  ontsnappen.  Daedalus maakt  twee 
paar vleugels, waarmee hij en zijn zoon kunnen wegvliegen. Zoals bekend houdt Icarus zich echter niet aan 
de waarschuwingen van zijn vader en stort hij in zee. 
 
Om de negen jaar laat koning Minos zeven Atheense jongemannen opsluiten in het labyrint als voedsel voor 
de Minotaurus (dat is een straf voor Athene omwille van een oorlog die Minos heeft gewonnen). Theseus, de 
zoon van de Atheense koning Aegeus, vindt dat verschrikkelijk. Hij biedt zich aan als vrijwilliger om mee te 
gaan naar Kreta en te proberen de Minotaurus te doden. Bij zijn aankomst ontmoet hij  Minos’ dochter Ari-
adne, die verliefd wordt op de held en hem wil helpen om de Minotaurus te verslaan en de weg uit het laby-
rint terug te vinden. 
 
Met  behulp van het  zwaard van Minos en een bol  touw,  die  hem beide door  Ariadne zijn  bezorgd,  slaagt  
Theseus erin de Minotaurus te  doden en –  door  het  volgen van het  touw – de uitgang van het  labyrint  te  
vinden. Als dank voor haar hulp neemt Theseus Ariadne mee op weg naar Athene, maar omdat de liefde 
niet wederzijds is, laat hij haar tijdens haar slaap achter op het eiland Naxus. 
 
Koning Aegeus staat op de uitkijk om te zien of het schip met zijn zoon terugkeert. Ze hebben afgesproken 
dat, als de missie geslaagd is, het schip witte zeilen zal dragen. Als Theseus is omgekomen, behoudt het de 
zwarte zeilen waarmee het is vertrokken. Helaas is de bemanning vergeten om de zeilen te veranderen. 
Wanneer Aegeus dat ziet, stort hij zich van de rotsen in de zee. 
 
Het verhaal wordt op een leuke manier verteld. Een bepaalde passage riep bij mij meteen de tekst van Ovi-
dius op. Het boek is geïllustreerd door Gerda Dendooven. Op de bijgevoegde cd staat een hoorspel. 
 
 

 

Michael De Cock 
Vliegen tot de hemel 
Het verhaal van de Minotaurus 
Davidsfonds Uitgeverij, Leuven, 2010 
Gebonden, 112 blz. 
ISBN 978 90 5908 331 8 
€ 19,95 
 

www.davidsfondsuitgeverij.be 
 



 20

Augustinus en onderwijs 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Lampas is een tijdschrift voor iedereen die zich beroepshalve bezighoudt met de klassieke oudheid. Het wil 
een brug slaan tussen allerhande aspecten van de wetenschappelijke beoefening van de Griekse en Latijnse 
taal en cultuur (literatuur, filosofie, geschiedenis, archeologie, receptie ...) en de lespraktijk van de vakken 
Grieks, Latijn en Klassieke Culturele Vorming (in Nederland) in het secundair onderwijs. 
 
In december 2010 verscheen het themanummer Augustinus en onderwijs. De kerkvader Aurelius Augustinus 
van Hippo (354-430 n.C.) is een veelzijdige denker, schrijver en leraar, die vanuit verschillende invalshoeken 
bestudeerd kan worden. In deze uitgave is ervoor gekozen om zijn relatie met het onderwijs, in ruime zin, 
centraal te stellen. Dat gebeurt door middel van tien artikelen van evenveel auteurs. 
 
Augustinus was vertrouwd met de klassieke Latijnse literatuur (Cicero, Sallustius, Vergilius, Terentius, Var-
ro ...), waarnaar er in zijn werken vele verwijzingen te vinden zijn. Ook de Griekse filosofie was hem bekend, 
weliswaar via Latijnse vertalingen (Augustinus zelf kende geen Grieks). Na enkele zoektochten langs filoso-
fische stromingen bekeerde hij zich tot het christendom (zijn moeder was christen), een keerpunt dat aan 
bod komt in de autobiografische Confessiones. 
 
De analyse van twee modeltoespraken in De catechizandis rudibus maakt duidelijk dat Augustinus op reto-
risch vlak theoretisch goed onderlegd was, maar de theorie ook prima in de praktijk wist te brengen, hetgeen 
hem goed van pas kwam als didacticus. Naast zijn theologische werken vond Augustinus ook zijn taak als 
predikant in zijn geloofsgemeenschap van groot belang. 
 
Twee artikelen handelen over de invloed van Augustinus op latere tijden. Zo was hij een bron van inspiratie 
voor een aantal moderne filosofen. Hij heeft ook enkele sporen nagelaten in de Nederlandse literatuur. Ten 
slotte blijkt Augustinus nog perfect bruikbaar als lesmateriaal om in de klas mee aan de slag te gaan. 
 
Achteraan in het tijdschrift staat een bibliografie met verwijzingen naar allerlei publicaties en websites over 
Augustinus. 
 
 

 

Lampas (jg. 43 nr. 4) 
Augustinus en onderwijs 
Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2010 
Paperback, 144 blz. 
ISBN 978 90 8704 200 4 
€ 11,00 
 

www.verloren.nl 
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  KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
agenda@vlot-vzw.be 

 
 
 

Nascholing 
 

 
English meets Latin ... Schulfremdsprachen vernetzen, Unterricht entwickeln. Org.: Deutscher Altphilolo-
genverband. Humboldt-Universität, 10099 Berlin (DE). 3/6 tot 5/6/2011. Michael Mader, Vielfalt oder Einfalt? 
Zur Vernetzung alter und neuer Schulfremdsprachen; Arbeitsgruppe Lexik und Morphologie; Arbeitsgruppe 
Grammatik und Syntax; Arbeitsgruppe Soziolinguistik und Kulturgeschichte; Johannes Müller-Lancé, Sprachen-
vernetzung in Kopf und Unterricht; Voraussetzungen und Ziele eines fächerübergreifenden Fremdsprachenunterrichts 
English & Latein und Zukunftsperspektiven von ELIK. Info: www.altphilologenverband.de. 
 
CIRCE - A classics & ICT resource course for Europe. Org.: CIRCE. IES Les Corts, Traversera de les Corts 
131-159, 08028 Barcelona (ES). 10/7 tot 17/7/2011. Doelstelling: leerkrachten klassieke talen uit heel Europa in 
staat stellen intensief gebruik te maken van alle ICT-mogelijkheden voor hun onderwijs in de klassieke talen 
en cultuur. Info: www.circe.eu. 
 
Euroclassica. Org.: Euroclassica. Lycée Jules Ferry, Boulevard de Clichy 77, 75009 Paris (FR). 25/8 tot 
28/8/2011. Atelier voor het European Certificate for Classics; Parcours d’enseignement du latin et du grec en France 
(promotiefilm voor klassieke talen; presentaties in het Latijn en het Grieks; tweetalige presentaties; elektroni-
sche hulpmiddelen ten dienste van het onderwijs in de klassieke talen); Les statues de Versailles et les Métamor-
phoses d’Ovide (A. Collognat); talrijke bezoeken in Parijs en omgeving. Info: www.euroclassica.eu. 

 
Cursussen en congressen 
 

 
Septimana Latina Europaea XXIV. Johannes Haus, 35287 Amöneburg (DE). 30/7 tot 6/8/2011. Tijdens deze 
week wordt er Latijn gesproken en Romeins gekookt. Ook bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan 
workshops  rond  muziek  en  toneel.  Tevens  staan  er  uitstappen  op  het  programma.  Info:  
www.septimanalatina.org. 
 
Maritieme archeologie: een duik in de geschiedenis. Org.: Amarant. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; 1/8 
en 2/8/2011 van 10.00 tot 12.30 en van 14.00 tot 16.30 uur. MuHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen; 4/8 en 
5/8/2011 van 10.15 tot 12.45 en van 14.00 tot 16.30 uur. Aansluitend is er een excursie naar Flevoland. Docent: 
Jeroen Vermeersch. Info: www.amarant.be. 
 
Zomerschool Grieks en Latijn. Org.: Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam. 15/8 tot 
20/8/2011 van 9.00 tot 18.00 uur. In de Zomerschool word je een week lang onder begeleiding van universi-
tair docenten van de VU en de UvA ondergedompeld in Griekse en Latijnse literatuur. De zomerschool biedt 
een keuze uit verschillende driedaagse cursussen, waarin steeds een tekst van één auteur centraal staat. Je 
kunt kiezen voor twee Latijnse auteurs (bv. Vergilius of Livius), twee Griekse (bv. Homerus of Euripides) of 
een combinatie van beide. Er worden facultatieve grammaticacolleges aangeboden als ondersteuning bij de 
leescolleges. Je volgt in principe twee cursussen in groepen van hetzelfde niveau. Tussen de colleges door is 
het mogelijk om je voor te bereiden, op verzoek onder begeleiding. Ook geven enkele bekende Nederlandse 
classici lezingen. Info: www.zomerschoolklassieken.nl. 
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7th International colloquium on ancient Greek linguistics: variation in grammar and discourse. Org.: De-
partement Grieks en Latijn UGent. Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent. 22/9 en 23/9/2011. Info: 
www.icagl.ugent.be. 

 
Lezingen 
 

 
Hoe geologen de oudheid ontraadselen. Org.: AVRA. UA-Campus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 
15/6/2011 om 20.00 uur. Spreker: Patrick Degryse. Info: www.avra.be. 
 
Romeinen aan het strand: een inleiding tot de tentoonstelling. Org.: Ginter. Centrum De Branding, Popu-
lierenlaan 35, 8430 Middelkerke. 15/7/2011 om 20.00 uur. Spreker: Hugo Thoen. Inleiding tot de tentoonstel-
ling Aspecten van de Romeinse aanwezigheid in de Ginterregio. Info: www.ginter.be. 
 
De Romeinse godenwereld. Org.: Ginter. GC De Ster, Engelstraat 54, 8480 Ichtegem. 1/9/2011 om 19.30 uur. 
Spreker: Mieke Felix. Info: www.ginter.be. 
 
Sporen van de antieke wereld. Org.: Ginter. GC De Ster, Engelstraat 54, 8480 Ichtegem. 8/9/2011 om 19.30 
uur. Spreker: Annelies Van Wittenberghe. Via merknamen, logo’s en bekende kunstwerken ontdek je al snel 
in welke mate de klassieke wereld vandaag nog in ons straatbeeld te zien is. Je bekijkt ook enkele filmfrag-
menten om na te gaan hoe religie en mythologie van de oudheid worden voorgesteld. Info: www.ginter.be. 

 
Tentoonstellingen 
 

 
Menschen und Dinge: 125 Jahre Archäologische Staatssammlung München. Archäologische Staatssamm-
lung, Lerchenfeldstrasse 2, 80538 München (DE). Tot 13/6/2011. Info: www.archaeologie-bayern.de. 
 
Agricolae, ferme gallo-romaine, ferme d’aujourd’hui. Espace Gallo-Romain, Rue de Nazareth 2, 7800 Ath. 
Tot 30/6/2011. Info: www.ath.be. 
 
Enquête sur les mosaïques d’Apta Julia. Médiathèque, La Halle aux Grains, Place Carnot, 84400 Apt (FR). 
Van 15/6 tot 30/6/2011. Info: www.apt.fr. 
 
Splendeurs et éternités des civilisations de Méditerranée (Egypte, Grèce, Etrurie, Rome). Musée Langue-
docien, Rue Jacques-Coeur 7, 34000 Montpellier (FR). Tot 30/6/2011. Info: www.univ-montp3.fr. 
 
Tous les chemins mènent à Rome. Musée de Rauranum, Place de l’Eglise, 79120 Rom Deux-Sèvres (FR). Tot 
30/6/2011. Info: www.rauranum.com. 
 
Hannibal et les Alpes. Musée Dauphinois, Rue Maurice Gignoux 30, 38031 Grenoble cedex 1 (FR). Tot 
2/7/2011. Info: www.musee-dauphinois.fr. 
 
Divitia - Deutz. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). Tot 24/7/2011. Info: 
www.museenkoeln.de. 
 
Armut in der Antike. Rheinisches Landesmuseum, Weimarer Allee 1, 54290 Trier (DE). Tot 31/7/2011. Info: 
www.landesmuseum-trier.de. 
 
Jublains, une domus en chantier. Musée Archéologique Départemental de Jublains, Rue de la Libération 13, 
53160 Jublains (FR). Tot 31/7/2011. Info: www.jublains.fr. 
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Spannende Geschichte(n): Frauen und Mode. Belginum, Archäologiepark, 54497 Morbach-Wederath (DE). 
Tot 7/8/2011. Info: www.belginum.de. 
 
Alexandre le Grand et les royaumes hellénistiques: l’histoire racontée par les monnaies. Musée Monétaire 
Cantonal, Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1014 Lausanne (CH). Tot 21/8/2011. Info: 
www.musees.vd.ch/fr/musee-monetaire. 
 
Le blé, l’autre or des Romains. Musée du Malgré-Tout, Rue de la Gare 28, 5670 Treignes. Tot 28/8/2011. Info: 
users.skynet.be/cedarc. 
 
Les voyages d’Alix: Vienna. Musée Gallo-Romain, Route Départementale 502, 69560 Saint-Romain-en-Gal 
(FR). Tot 28/8/2011. Oorspronkelijke illustraties voor het gelijknamige stripalbum. Info: 
www.rhone.fr/gallo_romain. 
 
Romeins glas. Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9, 6411 CA Heerlen (NL). Tot 28/8/2011. Info: 
www.thermenmuseum.nl. 
 
Il était une voie: itinéraires antiques au nord de l’Empire romain. Musée/Site Archéologique Départemen-
tal, Allée Chanoine-Biévelet, 59570 Bavay (FR). Tot 30/8/2011. Info: www.musenor.org. 
 
Les animaux domestiques dans le monde romain. Musée Gallo-Romain, Chaussée Romaine 14, 7131 Waud-
rez. Tot 31/8/2011. Info: www.statioromana.org. 
 
La fresque à l’époque romaine. Musées et Sites Archéologiques, Chemin Haussé 13, 14930 Vieux-la-
Romaine (FR). Tot 30/6 en van 1/9 tot 18/9/2011. Info: www.musee-basse-normandie.fr. 
 
Attiniacum, la vallée de la Canche avant Montreuil. Musée de France Roger Rodière, Place Saint-Walloy, 
62170 Montreuil-sur-Mer (FR). Tot 19/9/2011. Info: www.musenor.com.  
 
La domus d’Elusa à Eauze, les dernières trouvailles. Musée Archéologique, Place de la République, 32800 
Eauze (FR). Tot 20/9/2011. Info: www.musees-midi-pyrenees.fr. 
 
Corent: voyage au coeur d’une ville gauloise. Musée Départemental  de la  Céramique,  Rue de la  Républi-
que, 63190 Lezoux (FR). Tot 30/9/2011. Info: www.lezoux.fr. 
 
Ex-pots cassés, histoires de restauration. Musée Saint-Raymond, Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse (FR). 
Tot 2/10/2011. Behandelt grotendeels de restauratie van Griekse en Italische vazen. Info: www.musees-midi-
pyrenees.fr. 
 
Legio XIII Gemina: experimentelle Archäologie an der Universität Augsburg. Römisches Museum, Domi-
nikanergasse 15, 86150 Augsburg (DE). Tot 3/10/2011. In de winter 2009-2010 startte het project Legio XIII 
Gemina - Rekonstruktion einer Militäreinheit unter Augustus. Het eerste deel van het project bestond erin dat de 
20 deelnemers zo getrouw mogelijk en eigenhandig wapens, schilden en kledij vervaardigden. Het tweede 
deel bestond in een twee weken durende mars te voet van Mertingen naar Hohenschwangau, grotendeels 
langs de Via Claudia Augusta. Hierbij werd 200 kilometer afgelegd met een marsbepakking van 25 kilo. Tij-
dens deze tocht waren zij begeleid door een gereconstrueerde transportwagen, die de groepsbagage ver-
voerde. De resultaten van dit project zijn te zien op de tentoonstelling. Info: www.kunstsammlungen-
museen.augsburg.de. 
 
Mercure et Compagnie. Parc Archéologique Européen, Rue Robert Schumann 1, 57200 Bliesbruck-Reinheim 
(FR). Tot 16/10/2011. Info: www.cg57.fr. 
 
Uit goede bron: nieuwe inzichten over de oudste geschiedenis van Brugge en omstreken. Gruuthusemu-
seum, Dijver 17, 8000 Brugge. Tot 16/10/2011. Info: www.brugge.be. 
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Eau & Toilette: Hygiene und Schönheit von -3800 bis 2011. Museum für Archäologie Thurgau, Freie Strasse 
26, 8510 Frauenfeld (CH). Tot 23/10/2011. Info: www.archaeologie.tg.ch. 
 
Aspecten van de Romeinse aanwezigheid in de Ginterregio. Org.: Ginter. Bibliotheek Ter Elst, Warande-
straat 7, 8470 Gistel; tot 12/6/2011. Centrum De Branding, Populierenlaan 35, 8430 Middelkerke; van 15/7 tot 
14/8/2011. Administratief Centrum, Stationsstraat 1, 8480 Eernegem (Ichtegem); van 19/8 tot 11/9/2011. 
Openbare Bibliotheek, Stadionlaan 50, 8210 Zedelgem; van 16/9 tot 9/10/2011. Romeins Archeologisch Muse-
um, Marktstraat 25, 8460 Oudenburg; van 14/10 tot 13/11/2011. Info: www.ginter.be. 
 
Erobern, Entdecken, Erleben im Römerland Carnuntum. Carnuntum, Badgasse 42, 2405 Bad Deutsch-
Altenburg (AT). Tot 15/11/2011. Info: www.carnuntum.co.at. 
 
Eaux de l’Antiquité à nos jours. Musée Archéologique, Place José Coto 4, 13800 Istres (FR). Tot 30/12/2011. 
Info: www.ouestprovence.fr. 
 
Body and soul. Menschenbilder aus vier Jahrtausenden. Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz 1, 
20099 Hamburg (DE). Tot 31/12/2011. Info: www.mkg-hamburg.de.  
 
Strasbourg - Argentorate. Musée Archéologique (Palais Rohan), Place du Château 2, 67000 Strasbourg (FR). 
Tot 31/12/2011. Deze tentoonstelling biedt een overzicht van de opgravingen van een legioenskamp in 
Straatsburg.  Speciale  aandacht  gaat  naar  de  resultaten  van  de  jongste  opgravingen.  De  lotgevallen  van  de  
twee legioenen die ooit in Straatsburg gekazerneerd waren, worden op levendige wijze geëvoceerd, evenals 
het dagelijkse leven van de legioensoldaten. Info: www.musees.strasbourg.eu. 
 
Ixea, je Romeinse woonwarenhuis. Limburgs Museum, Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo. Tot 6/1/2011. Alles in 
Ixea, je Romeinse woonwarenhuis is te koop. Het zijn met uiterste zorg handmatig vervaardigde replica’s, die 
door de bezoekers direct kunnen worden meegenomen of besteld. Ze zijn gemaakt op basis van originele 
meubels opgegraven in Herculaneum, naar voorbeelden van fresco’s uit Pompeji en reliëfs van de sarcofaag 
van Simpelveld. Je kunt er ook de keuken van het Rome uit het begin van onze jaartelling proeven in het 
Museumrestaurant. In kleine vitrines worden originelen getoond: echte potten en pannen, glazen, flessen, 
kinderspeelgoed en fragmenten van fresco’s. Info: www.limburgsmuseum.nl. 
 
Des rites et des hommes. Musée Archéologique Henri Prades, Avenue de Perol 390, 34972 Lattes (FR). Van 
9/7/2011 tot 8/1/2012. Rituele praktijken van Kelten, Iberiërs en Grieken in de Provence, de Languedoc en Ca-
talonië. Info: www.montpellier-agglo.com. 
 
Hightech Romeinen. Het Valkhof, Kelfkensbos 59, 6511 TB Nijmegen (NL). Tot 15/1/2012. In deze tentoon-
stelling staan de techniek en de technologie die in de Romeinse tijd gebruikt werden, centraal. Verschillende 
thema’s komen aan bod, zoals techniek en technologie in het bouwen, het watergebruik, de wegen, machi-
nes, het leger en luxevoorzieningen in huis. Info: www.museumhetvalkhof.nl. 
 
Mysterium Mithras: ein antiker Geheimkult im Spiegel von Archäologie und Kunst. Römerkastell Saal-
burg, Archäologischer Park, 61350 Bad Homburg (DE). Van 6/8/2011 tot 22/1/2012. Info: 
www.saalburgmuseum.de. 
 
Zauber in edlem Stein: antike Gemmen - die Stiftung Helmut Hansmann. Staatliche Antikensammlungen, 
Königsplatz 1, 80333 München (DE). Tot 31/1/2012. Info: www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de. 
 
Gefährliches Pflaster: Kriminalität im Römischen Reich. LVR-Römermuseum, Archäologischer Park, 
46509 Xanten (DE). Van 8/7/2011 tot 12/2/2012. Info: www.apx.lvr.de. 
 
Et Lutèce devint Paris: métamorphoses d’une cité au IVe siècle. Crypte Archéologique du Parvis Notre-
Dame, Place Jean-Paul II, Place du Parvis de Notre-Dame 7, 75004 Paris (FR). Tot 26/2/2012. Info: 
www.carnavalet.paris.fr. 
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2 Mosaïques, 2 jardins et 1 tortue! Musée Romain de Vallon, Carignan, 1565 Vallon (CH). Tot 4/3/2012. Info: 
www.museevallon.ch. 

 
Toneel 
 

 
Agamemnon: à mon retour du supermarché, j’ai flanqué une raclée à mon fils. Théâtre de Poche, Chemin 
du Gymnase 1 A, 1000 Brussel. Van 7/6 tot 11/6/2011. Info: www.poche.be. 

 
Muziek en ballet 
 

 
Il ritorno d’Ulisse in patria (Claudio Monteverdi). Vlaamse Opera, Frankrijklei 3, 2000 Antwerpen. 3/6/2011 
om 19.30 uur en 5/6/2011 om 15.00 uur. Info: www.vlaamseopera.be. 
 
Daphnis et Chloé (Maurice Ravel). Nationaal Orkest van België. Paleis voor Schone Kunsten, Ravenstein-
straat 23, 1000 Brussel. 10/6/2011 om 20.00 uur. Op het programma staat ook nog ander werk van Maurice 
Ravel. Info: www.bozar.be. 
 
The fire of Prometheus. London Philharmonic Orchestra. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 
1000 Brussel. 7/9/2011 om 20.00 uur. Op het programma staan: Een nacht op de kale berg (M. Mussorgsky); 
Rapsodie op een thema van Paganini (S. Rhakmaninov); Prometheus, een symfonisch gedicht (F. Liszt) en Promethée, 
poème du feu (A. Skryabin). Info: www.bozar.be. 
 
Acis, Galatea e Polifemo (G.F. Händel). Akademie für Alte Musik. Paleis voor Schone Kunsten, Ravenstein-
straat 23, 1000 Brussel. 13/9/2011 om 20.00 uur. Info: www.bozar.be. 

 
Reizen en uitstappen 
 

 
Troje, Efeze en de oude steden van Ionië. Org.: Amarant. Van 14/9 tot 24/9/2011. Begeleiding: Peter De 
Smet. Info: www.amarant.be. 

 
Ateliers 
 

 
Jeux antiques. Archéosite, Rue de l’Abbaye 15, 7972 Beloeil (Aubechies). Van 4/7 tot 8/7/2011 en van 22/8 tot 
26/8/2011, telkens van 9.00 tot 17.00 uur. Thema’s: Romeins schrift, antiek speelggoed vervaardigen, Gallo-
Romeinse spelen, atelier Olympische Spelen, atelier Romeinse gladiatoren. Info: www.archeosite.be. 
 
Guerre des Gaules. Archéosite, Rue de l’Abbaye 15, 7972 Beloeil (Aubechies). Van 11/7 tot 15/7/2011 en van 
1/8 tot 5/8/2011. Belichten van de verschillende aspecten van deze oorlog, vervaardigen van een signaculum, 
vervaardigen van een helm, vervaardigen van een platenharnas, vervaardigen van Romeinse soldatenspe-
len, ontcijferen van de Romeinse code van Caesar, militaire mars en dril. Voor kinderen van 9 tot 13 jaar. In-
fo: www.archeosite.be. 
 
Cuisine romaine. Archéosite, Rue de l’Abbaye 15, 7972 Beloeil (Aubechies). Van 13/8 tot 15/8/2011 van 13.00 
tot 19.00 uur. Voor volwassenen. Info: www.archeosite.be. 
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Evenementen 
 

 
Lager der Classis Augusta Germanica. Xanten (DE). Van 2/6 tot 5/6/2011 en van 23/6 tot 26/6/2011. Info: 
www.apx.de. 
 
Carnuntiner Römerfest. Freilichtmuseum, Hauptstrasse 1 A, 2404 Petronell (AT). 4/6 en 5/6/2011 van 10.00 
tot 18.00 uur. Info: www.carnuntum.co.at. 
 
Bagaconervio. Cedarc/Musée du Malgré-Tout, Rue de la Gare 28, 5670 Treignes. 11/6 en 12/6/2011. Activitei-
ten voor groot en klein vanaf de prehistorie tot de Romeinse tijd. Info: users.skynet.be/cedarc. 
 
Jardins romains à 360°. Malagne la Gallo-Romaine, Malagne 1, 5580 Rochefort. 12/6 en 13/6/2011. Info: 
www.malagne.be. 
 
Militair weekend Oudenburg. Romeins Archeologisch Museum, Marktstraat  25,  8460 Oudenburg.  12/6  en 
13/6/2011. Men kan er zien hoe Romeinse soldaten leefden, vochten, aten, werkten. Men kan ook deelnemen 
aan verschillende workshops en doeactiviteiten. Info: www.ginter.be. 
 
Gladiatoren - Kämpfer der Arena. Amphitheater Bad-Deutsch Altenburg, Wiener Strasse, 2405 Bad-Deutsch 
Altenburg (AT). 25/6, 26/6, 23/7, 24/7, 20/8 en 21/8/2011; voorstellingen telkens om 14.00 en 16.00 uur. Info: 
www.carnuntum.co.at. 
 
Les Romains de Malagne: guerriers, artisans et bâtisseurs. Malagne la Gallo-Romaine, Malagne 1, 5580 Ro-
chefort. 23/7 en 24/7/2011. Een kampement van legioensoldaten en hulptroepen; militaire oefeningen door 
een Romeinse eenheid. Een Gallo-Romeinse werf in volle activiteit. Info: www.malagne.be. 
 
Römische Gaumenfreude. Freilichtmuseum Petronell, Hauptstrasse 1 A, 2404 Petronell (AT). 23/7, 30/7, 6/8, 
13/8, 27/8 en 3/9/2011 vanaf 19.00 uur. De avond begint met Romeinse rozenwijn; daarna volgt een vijfgan-
genmenu. Info: www.carnuntum.co.at. 
 
Groot Romeins Festival. Archeon, Archeonlaan 1, 2408 ZB Alphen aan den Rijn (NL). 1/8 tot 14/8/2011. 
Veertien  dagen  lang  verzorgt  Legio  II  Augusta  uit  Britannia  spannende  shows  en  demonstraties,  die  een  
beeld geven van het leven in de provincies van het Romeinse Rijk. Niet alleen de Romeinse soldaten staan 
centraal, maar ook de vrouwen, handwerkslieden en slaven. Info: www.archeon.nl. 
 
XXIVèmes fêtes romaines. Musée Gallo-Romain, Chaussée Romaine 14, 7131 Waudrez. 21/8/2011. Info: 
www.statioromana.org. 
 
Römermarkt. Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, 61350 Bad Homburg (DE). 21/8/2011. Info: 
www.saalburgmuseum.de. 
 
Panem et circenses. Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, 61350 Bad Homburg (DE). 27/8 en 
28/8/2011. Een Romeinse stad komt tot leven met meer dan 500 deelnemers. Info: www.saalburgmuseum.de. 
 
Open Monumentendag Conflict. PAM-Velzeke, Paddestraat 7, 9620 Velzeke. 11/9/2011. Tijdens deze dag 
wordt de opstand der Bataven in de kijker geplaatst, een confrontatie van Romeinse soldaten met overlopers 
en een opstandige bevolking. Ook de glasoven zal in werking zijn, bediend door een groep internationale 
glasblazers. Info: www.pam-velzeke.be. 

 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 1 mei 2011. Voor aanvullende informatie of eventuele 
correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be (login voor leden). 
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  POSTBUS 
 

postbus@vlot-vzw.be 
 
 
 
Hulp gevraagd 
 
Ik  ben  Jeroen  Zonneveld,  16  jaar,  5  gymnasium,  uit  Oostzaan  bij  Amsterdam.  In  Nederland  ben  je  in  het  
voortgezet onderwijs verplicht om een profielwerkstuk te maken in je examenjaar (volgend schooljaar) m.b.t. 
een vak dat je volgt. Ik heb ervoor gekozen om dat te doen voor de combinatie van Latijn en Klassieke Cul-
turele Vorming. Mijn onderwerp is de Arabische invloed op de Latijnse school of op het Latijn in algemene 
zin.  Ik  heb genoeg informatie  kunnen vinden over  wetenschappelijke  invloeden,  zoals  vertalingen van ge-
neeskunde en sterrenkunde vanuit het Grieks naar het Arabisch in het Latijn. Ook reisverslagen zijn er ge-
noeg te vinden. Mijn probleem in de onderzoeksfase ligt echter momenteel op het taalkundige vlak. 
 
Graag zou ik met iemand contact willen leggen die me met dit onderwerp op weg wil helpen of mij  infor-
matie kan geven. Ik heb wel gelezen over maritieme en sterrenkundige woorden (Almagest) die uit het Ara-
bisch naar het Latijn zijn vertaald, maar verder heb ik weinig aanknopingspunten. De meeste informatie is er 
te vinden over leenwoorden in het Spaans (spreektaal en later schrijftaal) uit het Arabisch. Daar de schrijftaal 
in Europa echter heel lang alleen Latijn is geweest, zou daar taalkundig toch wat over te vinden moeten zijn 
qua woordenlijsten e.d. Ik kan wel genoeg incidentele woorden vinden die van het Arabisch naar het Latijn 
zijn vertaald, maar ik mis nog de structuur. Het zou fijn zijn als iemand mij bv. aan een lijst medische, ster-
renkundige, maritieme of chemische termen kan helpen. Overigens verwacht ik niet dat dit heel veel woor-
den en uitdrukkingen zijn; het zal waarschijnlijk uiteindelijk toch een beperkte lijst blijven. 
 
Ik heb verder wat taalkundige informatie gevonden over de Arabische overheersing van Spanje (o.a. over 
het dialect Mozarabisch). Wellicht heeft er iemand woordenlijsten Mozarabisch. Ik heb bv. het onzevader in 
het Mozarabisch gevonden. Volgens mij zijn in Spanje ook de meeste bronnen te vinden, ook al omdat daar 
de wetenschappelijke vertaalscholen waren gevestigd, die veel oude Griekse teksten uit het Arabisch naar 
het Latijn vertaalden. Misschien zijn daar woordenlijsten van bekend. 
 
Niet zo bekend is dat Sicilië en de zuidelijke helft van Italië ook enige tijd islamitisch waren. Wat mij hele-
maal verbaasde, is dat tot ver in de middeleeuwen het emiraat van Bari heeft bestaan. Het kan haast niet an-
ders dan dat er in Italië ook taalkundige invloeden op het Latijn te vinden moeten zijn. Later in de tijd had je 
de  kruistochten;  daar  heb  ik  (nog)  geen  taalkundige  informatie  over  kunnen  vinden.  Verder  zit  ik  nog  te  
denken aan de Balkan. De Arabieren zijn immers tot aan Wenen gekomen en hebben Oost-Europa lange tijd 
gedomineerd. De vraag is echter of daar ook invloeden op het Latijn zijn geweest. Dit is namelijk verder in 
de tijd, toen er al andere talen uit het Latijn ontwikkeld waren. 
 
Ook informatie over Latijnse woorden die naar het Arabisch zijn vertaald (dus het omgekeerde verhaal) is 
welkom.  Dit  kan  ik  eventueel  ook  nog  gebruiken.  Overigens  zijn  alle  informatiebronnen,  adressen  van  in-
stanties of tips heel welkom. 
 
Mijn doel met dit profielwerkstuk is o.a. het vak Latijn te promoten d.m.v. het onder de aandacht brengen 
van deze onverwachte invalshoeken bij islamitische jongeren, die in onze omgeving een steeds groter deel 
van de schoolpopulatie vormen. 
 
Alvast bedankt voor de te verlenen medewerking! 
 
Jeroen Zonneveld (jspzonneveld@hotmail.com) 
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Nieuws uit Nederland 
 
Uit het Coornhertgymnasium1 in de stad Gouda kwam een uitnodiging van de vakgroep om van gedachten 
te wisselen over lectuurmethode, leerboek, toetsen en dergelijke. Het gymnasium is een school die enkel een 
Grieks-Latijnse afdeling aanbiedt en een hooggewaardeerd diploma uitreikt.2 Het gymnasium zit in het oog 
van de storm die al enkele jaren in Nederland woedt3,  o.a.  over  het  centraal  examen  en  andere  onder-
wijsproblemen. 
 
Wie voor gymnasium kiest, weet waaraan hij begint. Op het Coornhert telt het eerste leerjaar 135 à 150 leer-
lingen in  5  klassen van 25 à  30  leerlingen.  Het  laatste  leerjaar  levert  aan ca.  86  % het  volle  diploma af.  De 
vakgroep van zeven ervaren leerkrachten was al eerder voor Grieks overgeschakeld naar de leerboeken 
Kosmos (Hermaion), waar zelfstandig kunnen lezen het eerste doel is (met de corollaria: vroeg de aorist 
aanbieden, veel Lucianus ...). Toen ze voor Latijn een dergelijke methode zochten, kwamen ze na langdurig 
overleg bij Tolle, lege terecht. Die methode biedt hun de gelegenheid om de leerlingen (in grote klassen!) zelf-
standig te laten werken, met de leerkracht als gangmaker. Per week is er maar drie uur Latijn, dus dat wordt 
snoeien in nevenactiviteiten, bv. schriftelijke overhoringen en dergelijke. 
 
Bijna alle  leerkrachten geven les  in  de eerste  klas,  zodat  de leesmethode in  verdere  jaren wordt  aangehou-
den. Ze vinden het niet goed dat beginnende leerkrachten zonder veel hulp in het eerste leerjaar worden 
gedropt en  ongewild een verkeerde basis voor latere leerjaren leggen. Ze verdelen dan ook het werk: om 
beurten  stelt  één  leerkracht  bv.  een  toets  of  bijkomende  oefening  op,  die  wordt  even  besproken  en  in  alle  
klassen gegeven. Dat laat vergelijking van de vooruitgang toe en stelt de leerlingen niet bloot aan wisselende 
eisen in de latere leerjaren. Zo beschikt men vlug over een gediversifieerde pool testen en oefeningen. 
 
Vreemd is dat er een half jaar Latijn wordt gegeven en dan een half jaar Grieks. (Op een vraag daarover was 
het  antwoord:  ‘Hoeven  jullie  in  Vlaanderen  na  de  vakantie  dan  geen  herhaling?’)  Nog  interessant  om  te  
vermelden is de eigen enquête van een van de leerkrachten bij de laatstejaars. Onder de vele motivaties om 
Grieks-Latijn te kiezen, scoorden vooral de intellectuele uitdaging en de traditionele waarden hoog. 
 
Robert Vermeersch 
 
 

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. 

 

                                                
 1 De humanist Coornhert ligt in de kerk van Gouda begraven. 
 

 2 Naast het schoolexamen heeft Nederland het centraal examen (CE), dat voor alle scholen geldt. Ook daar is 
evaluatie een probleem. 

 

 3 Zie Amphora, tijdschrift van de vereniging Vrienden van het Gymnasium (www.gymnasiumnu.nl), en het  
Eindrapport van de Verkenningscommissie Klassieke Talen (ISBN 928 90 865 9489 4). 
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Uw bijdragen voor Prora zijn van harte welkom. Om het redactiewerk te vereenvoudigen en problemen te vermijden vragen we rekening te 
houden met de onderstaande richtlijnen. 
 

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

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

Bijdragen voor het volgende nummer van Prora dienen de redactie te bereiken voor 15 juli 2011. 
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