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REDACTIONEEL

Beste collega s

De zomer is traditioneel komkommertijd. De trouwe lezers van Prora verwachten van ons echter een redac-
tioneel ... Laten we het maar meteen toegeven: ook wij hebben genoten van onze twee maanden vakantie.
Maar al was er dan misschien niet veel fysieke activiteit, dat wil niet zeggen dat we helemaal niets hebben
gedaan. We zijn volop aan het broeden op een nieuwe studiedag. Enkele onderwerpen liggen op tafel en
worden nu verder bekeken met het oog op de mogelijkheden voor een concrete invulling. In het volgende
nummer van Prora zult u er meer over lezen.

En dan is er natuurlijk nog deze nieuwe Prora, die we in de zomervakantie hebben klaargestoomd. Zoals be-
loofd laten we daarin vier specialisten aan het woord, die ieder een van de vier thema s van onze nascholing
Nunc est disputandum vanuit hun eigen vakgebied of ervaring bespreken. Zij nemen onze stellingen en de re-
sultaten van de praatgroepen (waarvan u in de vorige Prora een uitvoerig verslag kon lezen) kritisch onder
de loep en trachten hun visie te geven op de plaats ervan in het onderwijs.

Iets heel anders nu. Wie regelmatig de website van het Vaticaan bezoekt (www.vatican.va)  en dat doen we
natuurlijk allemaal  zal gezien hebben dat er sinds kort aan het lijstje van Deutsch, English, Español, Français,
Italiano en Portugués een nieuwe taal is toegevoegd: Latine. Jawel, de website van de Sancta Sedes is voortaan
ook (gedeeltelijk) te consulteren in het Latijn (nog steeds de officiële taal van de Rooms-Katholieke Kerk). Bij
de Documenta Latina vindt u informatie over de laatste vijf Summi Pontifices, kunt u de hele Biblia Sacra lezen,
staat de goede oude Catechismus Catholicae Ecclesiae, is de Codex Iuris Canonici opgenomen, zijn een heleboel
documenten te vinden over het Concilium Vaticanum II en staan massa s teksten van de Romana Curia. Het is
geen geheim dat paus Benedictus XVI een grote voorliefde heeft voor het Latijn en geregeld pleit voor de
herinvoering ervan. Al lijkt het niet de bedoeling te zijn dat de Heilige Stoel nu ook al zijn persberichten in
het Latijn gaat vertalen.

Eindigen doen we met schokkend nieuws. Elvis
Presley gaat onder de hamer! Op 15 oktober aan-
staande wordt in het Londense veilinghuis Bonhams
een 1800 jaar oude Romeinse marmeren buste ver-
kocht  die  wel  bijzonder  sprekend  op  Elvis  gelijkt.
Het gebeeldhouwde hoofd is een zgn. acroterium en
stond op de hoek van een sarcofaag. Bonhams hoopt
dat de verkoop van het beeld zo n vijftig- tot zestig-
duizend dollar zal opbrengen. De gelijkenis met de
rock- n-rollkoning  is  zo  treffend  dat  je  bijna  de  vet-
kuif ziet wiegelen in de wind, de lippen zich op hun
typische manier ziet vormen om te zingen en op de
achtergrond het getokkel op een akoestische gitaar
kunt horen. Zou Elvis al eens geleefd hebben in het
tweede-eeuwse Rome? Een aantrekkelijk idee voor
de fans. Zo zie je maar: the King is alive!

We wensen u een vruchtbaar schooljaar toe.

Joeri Facq
Hoofdredacteur

http://www.vatican.va
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DIDACTIEK

Cultuur en nachleben van de oudheid in de klas

Herbert Verreth

Ik  merk  op  dat  er  voor  de  lessen  Latijn  en  Grieks  in  het  secundair  onderwijs  zeer  verschillende  verwach-
tingspatronen bestaan, die zeer persoonsgebonden kunnen zijn, zowel bij leerlingen als bij leerkrachten.
Gemakshalve kunnen we de belangrijkste polen daarbij onderscheiden als taalverwerving, literatuurstudie
en een cultuurhistorische invalshoek. Alle drie de aspecten zijn nauw met elkaar verbonden. Een taal leren
zonder authentieke teksten in die taal te lezen, kan al snel een vrij steriele bezigheid worden. Een tekst lezen
zonder een gedegen grammaticale bagage leidt enerzijds tot een tergend traag tempo, waarbij de bredere
context binnen het werk verloren kan gaan, en anderzijds tot een oppervlakkige lectuur, waarbij vele nuan-
ces van de schrijver onopgemerkt blijven. Daarnaast is het ook onmogelijk om een tekst te begrijpen zonder
een brede cultuurhistorische achtergrond, die in staat stelt niet alleen realia, maar ook de denkpatronen van
de auteur te duiden. De antieke samenleving bestuderen zonder een op zijn minst rudimentaire lexicale
kennis met betrekking tot allerlei politieke en andere instellingen  werkt alleen maar papegaaienwerk in de
hand. Lesgeven over een andere maatschappij ten slotte zonder authentieke, al dan niet vertaalde teksten te
citeren, zet de deur open voor oppervlakkige clichés allerhande en leidt niet tot de nodige kritische reflectie
om de mentale sprong naar het verleden te kunnen maken.

De drie  aspecten lijken mij  dan ook allemaal  van essentieel  belang binnen de lessen Latijn  en Grieks,  en ik
vermoed dat de discussie dan ook niet zozeer gevoerd wordt of ze alle drie behandeld moeten worden, dan
wel in welke volgorde en hoeveel tijd er aan elk aspect besteed moet worden. Persoonlijk ben ik geneigd in
deze zaak een zo groot mogelijke vrijheid te geven aan elke leerkracht afzonderlijk, zodat die op basis van de
interesses van zijn klas en in overeenstemming met zijn eigen vaardigheden een gezond evenwicht kan vin-
den tussen de drie aspecten. Ik ga het hier verder niet hebben over de jammer genoeg gepolariseerde discus-
sie over de relatie tussen taalverwerving en het gebruik van al dan niet authentieke teksten in de eerste
graad, maar zou enkele bedenkingen willen formuleren rond het aspect cultuur.

Zelf ben ik  zeker voor de eerste graad  eerder een voorstander van afzonderlijke, mooi gestructureerde
blokken  antieke cultuur, waarbij de leerlingen elke keer ondergedompeld worden in een nieuw onderwerp

en daarover een gedegen basiskennis verwerven, die ze de rest van hun klassieke  carrière kunnen meedra-
gen. Ik zie daarbij geen reden waarom deze lessen speciaal verbonden moeten worden met de teksten die op
dat moment gelezen worden. Al te vaak krijg ik immers de indruk dat leerboekmakers zich in allerlei boch-
ten wringen om teksten te selecteren of zelf te schrijven in functie van de te behandelen onderwerpen antie-
ke cultuur en daarbij de intrinsieke kwaliteiten van de te lezen teksten van ondergeschikt belang maken aan
de bijbehorende cultuurles of  nog erger in mijn ogen  aan de grammaticale nieuwigheden die op dat mo-
ment aangebracht dienen te worden. Mijn advies: kies teksten die op zichzelf boeiend zijn en gebruik de cul-
tuurlessen niet als schaamlapje om de door de leerlingen vaak als saai gepercipieerde grammatica- en lec-
tuurlessen op te smukken.

Dat neemt niet weg dat er  zeker in de tweede en de derde graad  een verband mag bestaan tussen de ge-
lezen auteurs en de cultuurlessen. Een overzicht van de antieke filosofie misstaat inderdaad niet in het jaar
dat men Plato of filosofische teksten van Cicero of Seneca leest, en een toelichting bij de organisatie van het
Griekse of het Romeinse leger is een conditio sine qua non bij de lectuur van Xenophons Anabasis of Caesars
De bello Gallico. Gewapend met de nodige basiskennis kunnen de leerlingen zich vervolgens concentreren op
de lectuur van de teksten op zich en moet er niet om de haverklap een uitweiding ingelast worden die het
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leesritme breekt. Het spreekt daarbij vanzelf dat de spreiding van de cultuurlessen over de zes jaren heen
door de hele vakgroep bekeken en gedragen moet worden, zodat herhalingen en overlappingen zoveel mo-
gelijk vermeden worden.

Hoewel elke leerkracht graag een prentje uit Asterix in zijn cursus plakt, is het veel meer werk om het nachle-
ben van de oudheid op een deftige manier in de les te verwerken. Vaak wordt het alluderen op moderne
bewerkingen van de oudheid als een wondermiddel beschouwd om de leerlingen te boeien en aansluiting te
vinden bij hun leefwereld. Zo simpel ligt het evenwel niet altijd. Toen ik jaren geleden als jonge leerkracht/
docent met veel enthousiasme in alle mogelijke films en strips allusies op de oudheid begon te verzamelen,
ging ik ervan uit dat deze media de leerlingen/studenten sowieso zouden boeien, maar niets bleek minder
waar. Een groot probleem was dat er steeds relatief weinig echte strip- of filmliefhebbers in een klas bleken
te zitten. De meeste leerlingen hadden in hun kindertijd wel eens een Jommeke of een Kiekeboe in handen ge-
had, maar wanneer ik het over stripreeksen voor tieners of volwassenen had, keken ze me aan alsof ze het in
Keulen hoorden donderen. Klassiekers als Alex, maar ook recente stripreeksen als De laatste Trojaan, Vae vic-
tis!, De adelaars van Rome, Zwarte olijven, De laatste profetie, Attila ... mijn geliefde en  zelfs Murena waren hun
volledig onbekend. Vervelender was dat de leerlingen amper vertrouwd waren met de vormentaal van deze
stripreeksen, die soms veraf kan liggen van de klare lijn  van de meeste kinderstrips, en dat de vaak gecom-
pliceerde afbeeldingen en verhaallijnen soms eerder een belemmering vormden dan een stimulans voor hun
enthousiasme en inzet. Wat de boer niet kent, de boer niet eet  ... Op vertrouwde stripreeksen als Asterix
wordt wel positief gereageerd, maar daaruit kan men als leerkracht ook niet eindeloos blijven plukken.

De meeste jongeren beweren van films te houden en graag naar de bioscoop te gaan, maar jammer genoeg
beschouwen ze een film al te vaak slechts als een ontspannend consumptieproduct dat deel uitmaakt van
hun weekenduitgangspatroon. Veel verder dan de commerciële mainstream komen ze daarom zelden, en
voor velen is  het  een echte  opgave om 100 minuten lang geconcentreerd naar  de betere  film te  kijken.  Ie-
dereen die ooit een filmforum heeft ingericht, begrijpt wat ik bedoel. Een bijkomend probleem voor films is
dat  ze  bij  leerlingen snel  gedateerd  overkomen.  Zwart-wit-  of  stille  films worden net  niet  op boegeroep
onthaald en de epische films uit de jaren 50 en 60 kunnen hen amper boeien omwille van het relatief trage
vertelritme, het gebrek aan snelle actiescènes en de oubollige special effects. Wanneer leerkrachten ander-
zijds kiezen voor zeer recente titels, worden ze geconfronteerd met het probleem dat er nog maar relatief
weinig studies over die films verschenen zijn en dat ze dus zelf de film in al zijn aspecten zullen moeten ont-
sluiten.

Een schoolbibliotheek uitgerust met een mooie collectie uitleenbare (jeugd)boeken, strips of dvd s over de
oudheid zal ongetwijfeld de aandacht van een enkele leerling trekken, maar ik maak me weinig illusies dat
de meesten geen gebruik zullen maken van deze faciliteiten zonder een specifieke opdracht. Ook het ter be-
schikking stellen van lijstjes allerhande met interessante titels is veelal eenzelfde lot beschoren.

In het algemeen lijken moderne  media vooral een meerwaarde te bieden bij personen die reeds grondig
vertrouwd zijn met het medium op zich en werken ze zelden wervend  bij de rest van de groep. Het is ook
niet simpel om leerlingen in te wijden in een nieuw medium en tegelijk dieper op zoek te gaan naar de even-
tuele banden met de oudheid. Ondanks dit vrij fundamentele probleem lijkt het me toch mogelijk om inte-
ressante dingen te doen in de klas rond het nachleben van de oudheid. De termen nachleben  of receptie
kunnen immers vele ladingen dekken, en het is misschien nuttig om enkele invalshoeken aan te stippen.

Een basisvereiste om aan receptieonderzoek te doen is de inventarisatie van het materiaal dat voorhanden is.
In dat opzicht is de methodiek al jaren geleden ontwikkeld om leerlingen op pad te sturen en ze allerlei allu-
sies op de oudheid rondom hen te laten zoeken en te duiden. Er is immers amper een programma op televi-
sie of een artikel in een tijdschrift of krant waar niet een of andere Latijnse zegswijze wordt gebruikt of een
uitdrukking met wortels in de oudheid, zodat de zoektocht niet al te moeilijk is. Doordat leerlingen de allu-
sie uit het dagelijkse leven plukken, hebben ze tegelijk het gevoel iets relevants te hebben bijgeleerd. In som-
mige jaren liet ik een of twee leerlingen bij het begin van elke les zeer kort hun allusie presenteren; in het be-
gin waren ze wat onwennig, maar al snel werd het een leuk startmoment, dat hen nog goede punten op het
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rapport kon opleveren ook. De leerkracht zelf mag daarbij natuurlijk niet achterblijven en dient ook zijn ei-
gen vondsten aan de klas voor te stellen!

Eén vorm van receptieonderzoek is het bestuderen van een bepaald thema in zijn voorkomen van de oud-
heid tot nu. In de loop der jaren zijn zo heel wat naslagwerken verschenen die lijstjes  bieden van allerhande
kunstwerken rond een bepaald thema uit de oudheid of monografieën die een bepaald thema in detail uit-
werken. Dankbaar voor dit soort onderzoek zijn mythologische onderwerpen als Odysseus, Atlantis of de
Amazones, of historische figuren als Alexander de Grote, Julius Caesar, Cleopatra of keizer Nero, maar in
wezen kan elke historische gebeurtenis die in de loop der eeuwen tot de verbeelding heeft gesproken, het
onderwerp uitmaken van zo een cultuurles. De leerkracht vertrekt dan bij voorkeur vanuit verschillende an-
tieke bronnen die elk een andere visie op het onderwerp hebben en volgt dan de evolutie van deze verhaal-
lijnen door de eeuwen heen in een of meerdere kunsttakken. Het is vooral van belang om de leerlingen ken-
nis te laten maken met de wetmatigheden van elk genre en met de invloed die deze wetten kunnen hebben
op de voorstelling van een bepaalde persoon of gebeurtenis. In een film bv. moet een soms ingewikkeld ver-
haal dat zich over vele decennia kan uitstrekken, gereduceerd worden tot pakweg 100 minuten boeiende
beelden, zodat er onherroepelijk geknipt en verschoven moet worden in het oorspronkelijke gegeven.

Een andere vorm van receptieonderzoek werkt omgekeerd en vertrekt vanuit het oeuvre van één bepaalde
kunstenaar, verzamelt daarin de bewerkingen van of allusies op de oudheid, om vervolgens de visie van die
kunstenaar op (een aspect van) de oudheid te reconstrueren. Het kan daarbij bv. gaan om de toneelstukken
van William Shakespeare of Hugo Claus, de films van Woody Allen of Pier Paolo Pasolini, het oeuvre van
Nietzsche of Freud, het dichtwerk van Dante Alighieri of Ida Gerhardt, of de liedjesteksten van rockgroepen
en chansonniers. Dit soort onderwerpen is bij uitstek vakoverschrijdend en vooral geschikt voor de derde
graad, waar men dieper kan ingaan op meer complexe thema s.

In de klas werken rond het nachleben van de oudheid heeft het voordeel dat het voor de leerlingen nieuwe
genres en media kan ontsluiten en dat ze leren beseffen hoezeer ons beeld nu over een bepaald aspect van de
oudheid het resultaat is van een lange evolutie, waarbij de historische kern soms diep verborgen kan liggen.

Lessen antieke cultuur vragen vaak zeer veel tijd van een leerkracht om zich in te werken in de stof en om de
juiste media erbij te zoeken, maar over het algemeen zijn de leerlingen voor deze lessen een dankbaar pu-
bliek en krijgen ze zo een extra stimulans om voort te gaan met de studie van onze boeiende oudheid.

Grammatica, afkeer en rijtjes in het onderwijs klassieke talen

Dirk Panhuis

Op de peripatetische studiedagen Nunc est disputandum (23 en 30 januari 2008) werd in enkele praathoeken
gedebatteerd over het grammaticaonderwijs van het Grieks en Latijn. Het verslag daarvan staat in Prora, jg.
13, nr. 2, juni 2008, p. 10-12. Over de gedachten die op de studiedag in verband met dat thema naar voren
werden gebracht, volgen hier enkele didactische en pedagogische, eerder dan taalkundige, beschouwingen.

Belang en plaats van het grammaticaonderwijs

De argumenten voor een degelijk grammaticaonderwijs vermeld in het verslag zijn zeer terecht:

 Een correcte interpretatie of vertaling van teksten is gebaseerd op een goede observatie van de taalver-
schijnselen en hun betekenis.
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 Die grammaticale  of ruimer: taalkundige  vorming is nodig voor de lectuur in de hogere klassen van
het middelbaar en ook als voorbereiding op diverse studierichtingen in het hoger onderwijs.

 Gokken, of positiever gezegd, gezond verstand alleen zijn geen goede basis voor tekstbegrip. Leerlingen
moeten worden opgeleid tot nauwkeurig observeren, redeneren en beslissen.1

 Grammaticale kennis moet steeds gecontroleerd worden.

In het verslag van de studiedag staat dat grammatica wel bijdraagt tot een beter tekstbegrip, maar geen doel
op zichzelf mag zijn. Daaraan moet worden toegevoegd dat de goede kennis van de grammatica  en zelfs
een goede methode van structurele zinsanalyse, zoals in Panhuis 2005, par. 179-184  geen goede leesmetho-
de garandeert. Een spraakkunstboek is iets helemaal anders dan een leesmethode.

Afkeer van grammatica

Het is mogelijk dat sommige leerlingen weinig interesse voor grammatica hebben, zoals in het verslag wordt
gesteld. Tenslotte is grammatica een abstractie over de werkelijkheid van de taal en zijn de leerlingen nog
jong. Anderzijds is taal minder abstract dan wiskunde, omdat deze laatste puur formeel is, terwijl taal ook
inhoudelijk een betekenis heeft. Men zou dus kunnen verwachten dat Latijn minder afkeer opwekt dan wis-
kunde!

Toch hebben leerlingen wel interesse voor taal. Velen, ook in de basisschool, vinden taal leuk en spelen er-
mee. Bovendien zijn de leerlingen van het eerste middelbaar al zes jaar naar de basisschool gegaan: ze zijn
ook intellectueel gevormd en willen weten hoe alles in elkaar zit. Het komt er dus zeker op aan die interesse
te stimuleren en niet te fnuiken.

Het concreet-inhoudelijke van de taal, bv. de lectuur, is stimulerend als de aangeboden teksten goed zijn ge-
kozen in functie van het bevattingsvermogen en de interesse van de leerlingen. Die interessante lectuur mag
niet onderbroken worden door grammaticale uitleg. (Als ik tijdens een conversatie opmerk dat de laatste zin
van mijn gesprekspartner een interessant voorbeeld van een anakoloet is of dat classici niet op zijn Italiaans
als [klasi:shi:] maar als [klasi:si:] moet worden uitgesproken, is de conversatie namelijk om zeep.) Enkel een
leerling die vastloopt bij de lectuur, moet een tip krijgen of een vraagje horen om een naamval of werkwoor-
delijke tijd correct te herkennen en weer te geven. Meer grammaticale uitleg bij de lectuur helpt de zin
meteen om zeep.

Maar zijn er niet een aantal factoren die een dergelijke afkeer van de leerlingen in de hand werken?

 Latijn wordt vaak voorgesteld als iets moeilijks, niet enkel of niet zozeer door leerkrachten oude talen,
maar nog meer door collega s en ouders. Voor Latijn moet je zeker wel erg verstandig zijn, niet?  Impli-
ciet is dat tevens een belediging van de leerlingen die geen Latijn kiezen. Hetzelfde geldt voor opmerkin-
gen over het gedrag: Dat had ik niet verwacht van een leerling van de Latijnse!  Als men bovendien aan
de leerlingen al bij het begin van de les aankondigt dat ze nu iets moeilijks gaan leren, is dat een self-
fulfilling prophecy.

 Vaak wordt ervan uitgegaan dat men eerst de spraakkunst moet kennen en pas daarna Latijn kan lezen.
Dan wordt het taalonderwijs wel heel abstract! Leerlingen kunnen er dan een afkeer van krijgen. Dat is
dan  niet  de  fout  van  de  leerlingen,  maar  van  de  gebruikte  methode.  Het  is  toch  al  lang  geweten  dat

1 Zelfs als een leerling Ovidius  verwijt aan de meisjes Conspicuam gemmis vultis habere manum (Med. fac. 44)
vlot vertaalt als Met opzichtige edelstenen  jullie willen hebben  een hand  > Jullie willen een hand met
opzichtige edelstenen hebben , moet hij van een medeleerling of van de leerkracht een vraag over de con-
gruentie van conspicuam krijgen. Na een correcte (letterlijke) vertaling kunnen de leerlingen dan gramma-
ticale en esthetische argumenten aandragen voor beide vertalingen. In het tweede jaar (het voorbeeld
komt uit Coghe e.a. 2007, Werkboek, p. 64) zijn de termen hypallage  en hyperbaton  nog niet op hun
plaats, maar wel een plezierige discussie van de leerlingen over wat het mooist is.
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grammatica inductief moet worden aangeleerd. Een goed voorbeeld daarvan is Tolle, lege (Coghe e.a. 2006
en 2007). Die leermethode pretendeert dan ook een leesmethode te zijn, zoals de titel zegt.

 Krijgt de leerling geen afkeer van grammatica wegens de onduidelijke terminologie? Kan een leerling bv.
nog wijs  geraken uit  al  die  participia,  als  hij  achtereenvolgens,  gespreid over  twee of  drie  jaar,  leert  dat
een participium een bijvoeglijke bepaling is, dat er een participiumzin bestaat, dat een participium in een
losse ablatief voorkomt, dat er een participium coniunctum bestaat, dat een participium een bepaling van
gesteldheid kan zijn, dat er in het Grieks een predicatief participium voorkomt, dat een participiumzin
drie (vier, vijf, zes) vertalingen heeft? Men zou van minder een afkeer krijgen. Deze verwarde en verwar-
rende mengeling van morfologische en syntactische benamingen en Nederlandse vertalingen is weten-
schappelijk en didactisch niet verantwoord.1 Morfologisch is een participium een adjectief (afgeleid van
een werkwoord). Syntactisch kan het dezelfde functies hebben als een gewoon  adjectief: bijvoeglijke be-
paling, deel van het gezegde, bepaling van gesteldheid. Dat is dus voor de leerlingen niets nieuws en dus
gemakkelijk. Meer hoeft daarover niet te worden gezegd. Wat dat in de Nederlandse vertaling wordt, is
een probleem van het Nederlands en het eigen taalgevoel voor de mooiste wending.

 Het gerundium en het gerundivum moet men niet moeilijker voorstellen dan ze zijn: het zijn resp. een
werkwoordelijk substantief en een werkwoordelijk adjectief met dezelfde reeds gekende functies als een
substantief en een adjectief. De aanvankelijke weergave in het Nederlands is met te  of het . (Panhuis
2007b)

 In de eerste graad ontvangen de leerlingen naast de spraakkunst in/bij het leerboek bovendien vaak bij-
komende bladen van de leerkracht met uitleg of tabellen. Als die hetzelfde bevatten als het leerboek, zijn
ze overbodig. Als ze anders zijn, werken ze verwarrend voor de leerlingen. Helaas bevatten die bijko-
mende bladen ook vaak taalkundige fouten, waardoor de verwarring bij de leerlingen nog groter wordt.2
In de drie gevallen zijn die bladen dus demotiverend en tijdrovend, en daarbij een aanslag op de porte-
monnee en het milieu. Het kan ook anders. Het leerboek Tolle, lege 1 (Coghe e.a. 2006) geeft zes bladzijden
grammatica (morfologie en syntaxis); Tolle, lege 2 (Coghe e.a. 2007) bevat negen bladzijden grammatica.
Daarmee is ongeveer alles gegeven wat de leerling in de tweede en derde graad nodig heeft aan theorie.
Voor de rest  staan er  in  die  leerboeken eenvoudige en concrete  leesaanwijzingen (gestoeld op de gram-
matica) en een glossarium met nauwkeurige definities van grammaticale termen.

Afkeer ombuigen?

In de discussie over hoe die [afkeer] om te buigen  (Prora, jg. 13, nr. 2, p. 11) wordt in het verslag gesugge-
reerd om de leerstof meer te spreiden en een deel daarvan naar de tweede graad te verschuiven. Het spreekt
vanzelf dat een aantal details en weinig voorkomende taalfenomenen wel in een goed naslagwerk moe-
ten/mogen staan, maar niet meer, zoals vroeger, moeten worden aangeleerd. Ik denk hierbij aan de twee
meervouden van locus,  de  genitief  in pater familias, de datieven/ablatieven dis deabusque, de comparatieven
van het type magis idoneus (vermits magis frequent  is  en  dus  geleerd  is),  de  infinitief  futurum  passief  enz.3
Deze vormen ontmoet de leerling zelden of nooit in zes jaar tijd.

1 De term participium coniunctum  is overbodig omdat de functie reeds is aangegeven door de al gekende
term bijvoeglijke bepaling . Verder is een bijvoeglijke bepaling met een participium als kern geen partici-
piumzin maar een participiumgroep (wat de Nederlandse vertaling ook moge wezen), die zelf weer een
deel is van de substantiefgroep. Een losse ablatief is wél een bijzin, steeds een (beknopte) bijwoordelijke
bijzin (met een participium of adjectief als gezegde): bv. Augusto regnante, Cicerone consule, me duce. Voor-
dat de losse ablatief expliciet wordt aangeleerd, kan de leerling die zonder veel moeite al herkennen als
een bijwoordelijke bepaling in de ablatief. Voor de rest komt het er dan enkel op aan een vlotte vertaling
in het Nederlands te vinden.

2 Veel fouten worden overgenomen uit verouderde spraakkunstboeken, die, wat hun syntactische visie be-
treft, reeds werden besproken in Panhuis (1999).

3 Als men ooit die vormen ontmoet, zijn ze zeer gemakkelijk herkenbaar of is een korte verklaring door de
leerkracht voldoende: amatum iri kan dan door een leerling gemakkelijk worden begrepen (en desnoods
vervolgens weer vergeten) als een supinum in de accusatief ( in de richting van het beminnen ) + gaan  in
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Termen als gelijklettergrepig  en ongelijklettergrepig  in de zogenaamde derde of gemengde verbuiging
zijn ook overbodig, vermits de leerlingen geen vertalingen naar het Latijn maken. Voor de lectuur is het na-
melijk voldoende te weten dat de uitgang van de nominatief en accusatief onzijdig meervoud steeds -a is en
van de genitief meervoud steeds -(r)um, en dat wat daarvoor staat, een stam is die eindigt op a, o, medeklin-
ker, i,  u of e. Dat geldt voor alle verbuigingen (substantieven en adjectieven) en is taalkundig correct en di-
dactisch duidelijk. Maar vaak lezen we onwetenschappelijke en didactisch verwarrende theorieën over de
medeklinker-/i-verbuiging in de trant van: In de derde of gemengde verbuiging die de tweede klasse vormt,
eindigt de nominatief en accusatief onzijdig meervoud soms op -a en soms op -ia en eindigt de genitief
meervoud soms op -um en soms op -ium.  Als men bovendien de correcte termen stam  en uitgang  door
surrogaten vast gedeelte  en veranderlijk gedeelte  verandert, creëert men een schadelijke overdosis
grammatica  (de term komt uit het verslag Grammatica ) die de leerlingen in coma kan brengen. Om af te
kicken verlaten ze dan maar de Latijnse afdeling. Het komt er dus niet op aan de afkeer om te buigen , maar
gevaarlijke overdosissen te voorkomen.

Anderzijds moeten de leerlingen frequente taalverschijnselen tijdig leren om te kunnen lezen. Ik denk dan
meer bepaald aan de in alle teksten voorkomende infinitiefzin, losse ablatief en tijden van de conjunctief. Er
is,  m.i.  ten  onrechte,  een  tendens  om  die  uit  te  stellen  tot  de  tweede  graad.  Als  argument  voor  dat  uitstel
wordt dan de overdosis grammatica  gegeven, terwijl het hier gaat om essentiële Latijnse taalverschijnselen.
Wanneer zal men dan eindelijk eens authentiek Latijn gaan lezen? Wil men de leerlingen drie jaar lang
hoofdzakelijk overdosissen spraakkunst (zoals beschreven in de vorige paragraaf) geven en een beetje verk-
leuterend Latijn laten lezen? Dat wekt pas verveling en afkeer op! Ook kinderen willen au sérieux genomen
worden.

Steekkaarten en rijtjes

Volgens het verslag staan de meeste leerkrachten, m.i. terecht, afwijzend tegenover het maken van steek-
kaarten en rijtjes die mogen worden geconsulteerd bij oefeningen en toetsen leesvaardigheid (= niet-
behandelde teksten?). Wanneer een grammaticaal verschijnsel (inductief) is aangeleerd, moet het mondeling
of schriftelijk ingeoefend worden. Zodra de leerling weet dat -(e)ba het suffix van het imperfectum is of -(e)m1

de uitgang van de accusatief, hoeft er niets meer te worden opgeschreven op steekkaarten. Hij zal dergelijke
suffixen steeds opnieuw moeten herkennen tijdens de lectuur van teksten en zodoende kunnen onthouden
en  verwoorden  in  het  Nederlands.  Een  minder  frequent  verschijnsel  kan  de  leerling  in  het  leerboek  of  het
spraakkunstboek terugvinden, als dat nodig zou zijn. Ook tabellen met alle dimensies van een bepaald sys-
teem van de taal kan hij daar bekijken.

Iets anders is dat de leerling, die al een schoolse intellectuele vorming heeft genoten, na het leren van enkele
vormen soms het ganse systeem wenst te zien, ook als dat maar met mondjesmaat wordt toegediend. (Men
kan nu eenmaal niet alle naamvallen en alle tijden/wijzen tegelijk leren.) In zo n geval kan het verantwoord
zijn om de leerling een tabel met de nodige vakjes te laten maken en hem de reeds geleerde vormen te laten
invullen. Een leerling vermoedt namelijk dat als hij de persoonsuitgangen -t, -nt en -mus heeft geleerd, er ook
nog wel andere personen zullen zijn. Een steekkaartje met een vak voor de indicatief presens actief (twee-
maal drie personen) kan dan aangewezen zijn, eventueel met de Franse persoonsvormen van être ernaast.
Dat bevredigt zijn intellectuele nieuwsgierigheid. Maar men kan natuurlijk ook met de klas even de desbe-
treffende tabel elders in het leerboek of in het spraakkunstboek bekijken: dat bespaart veel papier, kostbare
tijd en nodeloos schrijfwerk.

het passief, dus: gaat worden bemind  (= toekomende infinitief passief). Het supinum mag natuurlijk niet
voorgesteld worden als een accusatief van het voortijdig participium perfectum! Dat is foutief, o.a. omdat
een supinum niet voortijdig en niet passief is.

1 En dus niet -am (a-verbuiging), -um (o- en u-verbuiging), -im (i-verbuiging) en -em (e-verbuiging). De ver-
melding van de e tussen haakjes in de regel -(e)m = acc.  geldt dus voor de medeklinkerverbuiging.
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Een te  grote  nadruk op leren van rijtjes  kan een hypotheek leggen op het  automatisme van de herkenning
van een vorm. Wie in het eerste jaar het paradigma van een verbuiging of vervoeging kan opzeggen ( rijtje
leren ), haalt 10 op 10 en wordt door leerkrachten, ouders en zichzelf beschouwd als een goede leerling om-
dat hij zijn grammatica kent . De leerkracht die in het tweede, derde, vierde ... jaar die rijtjes nog eens laat le-
ren en overhoort, versterkt dat idee, maar verhoogt niet de leescompetentie van de leerling. Want zodra een
leerling een uitgang als -bus in  een tekst  ontmoet,  loopt  hij  verloren,  want  hij  beseft  enkel  dat  hij  die  vorm
zou  moeten  kennen.  Hij  gaat  inwendig  het  rijtje  opzeggen  of  op  een  kladblaadje  opschrijven  en  er  dan
naamvallen bijdenken of bijschrijven. Via die storende en tijdrovende omweg ontdekt hij dat -bus in de rech-
terkolom staat  en dus meervoud is,  vervolgens ontdekt  hij -bus bij de naamvallen datief  en ablatief . Dat
remt het leesproces en is demotiverend. In een goede leesmethode heeft de leerling geleerd dat -bus een da-
tief of ablatief meervoud is en dus stereotiep ofwel met aan/voor/bij  ofwel (indien er geen voorzetsel voor
de ablatief staat) met door/met/wegens  moet worden weergegeven. Het gaat bij de lectuur dus om een
exact observeren , een goed automatisme  en een directe vertaalreflex , zoals vermeld staat in de voor-

laatste paragraaf van het verslag Grammatica . De beste dril is dan, afgezien van de initiële mondelinge of
schriftelijke dril bij het aanleren van een nieuw fenomeen, veel lezen met aandacht voor uitgangen.

Taalkunde

In het verslag van de studiedag staan enkele suggesties voor verbeteringen in de grammaticale aanpak.

Overleg met de collega s van andere taalvakken is zeker nodig, in de eerste plaats over een correcte en een-
vormige terminologie. Bestaande lijsten (soms zonder Latijn) voor meerdere talen kunnen helpen, maar be-
vatten nog foutjes. Met name de weerbarstige terminologie in het Frans (zoals attribut  voor predicaatsno-
men/naamwoordelijk deel van het gezegde  en adjectif épithète  voor bijvoeglijke bepaling ) is nog een pro-
bleem en wijkt nodeloos af van de internationale terminologie.

De wens om grammaticale verschijnselen in het Latijn en het Nederlands op hetzelfde moment te behande-
len is een vrome, maar wellicht niet realistische wens. Elk schoolvak heeft vermoedelijk zijn gegronde rede-
nen voor de rangschikking van de leerstof. Gezien de huidige geringe grammaticale kennis van de leerlingen
bij het begin van het middelbaar zal de grammatica in het vak Latijn wel altijd vooruitlopen op het Neder-
lands.

Een probleem is wel dat een begrip als gezegde/predicaat  in de leerplannen van het basisonderwijs ofwel
niet wordt gedefinieerd ofwel wordt gebruikt in de betekenis van dat wat over het onderwerp gezegd
wordt , een onjuiste definitie die niet overeenstemt met die van de A.N.S. (1997, p. 1119). De oorzaak van die
verwarring en de oplossing daarvoor is uitgelegd in Panhuis (2006b). Om wetenschappelijke en didactische
redenen mag men een dergelijke verwarring niet creëren of laten bestaan in de hoofden van twaalfjarigen.

Meer algemeen staat er in het verslag Grammatica  van de studiedag een verzoek om informatie over recen-
te taaltheoretische inzichten, referentiekaders, essentiële begrippen en juiste terminologie. Dat verzoek is te-
recht. Net zoals de leerkrachten van andere vakken, met name de moderne talen, met de stand van hun we-
tenschap meegroeien, behoren classici niet enkel als filologen een cultuur te bestuderen op grond van
teksten waarvan ze de juiste lezing vaststellen en die ze van verklarende notities voorzien, maar ook op de
hoogte te zijn van de taalkundige en literaire wetenschappen. In afwachting van een studiedag taalkunde
vindt men in de bibliografie enkele taalkundige publicaties (met daarin nog meer verwijzingen) voor leer-
krachten.
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Tekstbegrip bij niet-behandelde teksten

Marc George

1 Inleiding

De behandeling van analoge niet-behandelde teksten zorgt voor veel gespreksstof in de vakgroepen. De leer-
krachten vullen deze opgave heel verschillend in. Sommige studenten in de lerarenopleiding vertellen dat zij
in de humaniora gewoon waren aan de oefening van een zuivere vertaling. Anderen herinneren zich het spel
van vraag en antwoord met zowel inhoudelijke als grammaticale vragen. Er zijn nog andere mogelijkheden,
zoals een opdracht in twee fasen. De eerste fase is die van de taalreflectie. Dit komt neer op peilen naar ele-
mentair tekstbegrip. Meestal loopt dit uit op het maken van een werkvertaling. De leerlingen krijgen de op-
lossing van dit eerste moment en starten dan de tweede fase, die van de reflectie op de inhoud. De bedoeling
van dit  artikel  is  niet  de bestaande systemen te  overlopen.  Wij  twijfelen ook niet  aan de bekommernis  van
elke leerkracht om zinvolle toetsen van niet-behandelde teksten aan te bieden, steeds met respect voor de
criteria: valide, representatief, herkenbaar, betrouwbaar (leerplan Grieks-Latijn tweede graad, VVKSO,
2006). De vraag is: is er een leerlijn vast te stellen voor deze opgave? Welke visie hebben wij zowel op het ni-
veau van inhoud, de soort vragen en de evaluatie? Wij hopen dat elke vakgroep de kans aangrijpt om de be-
handelde items te bespreken.
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2 Het ideaal van tekstbegrip

Het leerplan is zoals vaker een goede leermeester. De allereerste algemene doelstelling van de klassieke talen
luidt er als volgt:

Teksten van Griekse/Latijnse auteurs begrijpen naar vorm en inhoud: die teksten ontleden, interpreteren en commenta-
riëren met gebruik van de nodige hulpmiddelen. Het betreft bestudeerde en analoge niet-bestudeerde teksten. (leerplan
Grieks-Latijn tweede graad, VVKSO, 2006, p. 20).

We kunnen tekstbegrip tonen door:
 de hoofdgedachte uit de tekst te halen;
 de tekst te parafraseren;
 de tekst te synthetiseren;
 de tekst expressief te lezen;
 een werkvertaling of vlotte vertaling van de tekst te maken (DS 30 in het leerplan Grieks-Latijn tweede

graad, VVKSO, 2006, p. 79).

De vakgroep krijgt de verantwoordelijkheid om het leerplan te concretiseren. Uit het document Leren leren in
de klassieke talen blijkt dat velen werken aan een duidelijk stappenplan voor een goed tekstbegrip (Leren leren,
illustratie 1). Het is een boeiende opdracht daarbij een aantal vaardigheden uit te schrijven. Wij gebruiken
hierbij dankbaar de documenten van de vakgroep van het Heilig-Hartcollege in Waregem en van collega
Geert Kentane.

De vaardigheden voor de eerste, tweede en derde graad hebben dezelfde omschrijving voor:
 situeren: het fragment kaderen in het geheel van de gelezen teksten;
 parafraseren/synthetiseren: de inhoud met eigen woorden kunnen weergeven en kunnen samenvatten;
 bepalen en verklaren van vormen (morfologisch en syntactisch);
 concretiseren: alle verwijzende woorden nader kunnen verklaren (wie/wat wordt bedoeld met ...?);
 een werkvertaling maken: dit is overzetting naar correct Nederlands, die nauw aansluit bij de authentieke

tekst; een werkvertaling is vooral een werkinstrument.

Voor de tweede en derde graad komt daarbij:
 realia kunnen verklaren;
 een schematische voorstelling van een complex samengestelde zin kunnen hanteren;
 stilistische analyse met aandacht voor het effect van de stijlfiguren in de zin;
 op  basis  van  een  werkvertaling  een  vlotte  vertaling  kunnen  maken:  dit  is  een  overzetting  naar  prettig

leesbaar, vlot Algemeen Nederlands; een vlotte vertaling wordt nagestreefd bij vertaalopdrachten.

Voor de derde graad wordt aangevuld:

 naast een vlotte vertaling een literaire vertaling maken: dit is een vertaling waarin met stijlmiddelen van
het Nederlands het stijlniveau van de brontekst zo goed mogelijk wordt weergegeven; een literaire verta-
ling kan de opdracht zijn voor een groepswerk of een uitdaging voor talentvolle leerlingen (leerplan
Grieks-Latijn, VVKSO, 2006, p. 42);

 vertalingen met de gelezen brontekst en met elkaar vergelijken en daarbij verschillen tussen taalsystemen
verduidelijken;

 zelfstandig teksten kunnen vertalen of aan tekstonderzoek doen;
 oog hebben voor de receptie van teksten.

Het stappenplan voor een goed tekstbegrip vereist duidelijke afspraken in de vakgroep. Het is bv. van groot
belang dat deze zich buigt over een leesstrategie. De leerlingen hebben recht op een consequent toegepaste
methode. Dit houdt onder andere in dat men nadenkt over het al of niet volgen van het lineaire principe.
Men kan afspraken maken omtrent standaardvertalingen of de stereotiepe weergave. Wordt het moment
van taalreflectie rationeel toegepast? Is de voorgestelde vakterminologie eenduidig? De vakgroep doet er
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goed aan om continuïteit na te streven op de vermelde gebieden. De pedagogische begeleiding benadrukte
in een document (2005) enkele principes voor een zinvolle leesmethode:

Elke vakwerkgroep maakt concrete afspraken rond één leesstrategie:
 die leesstrategie houdt rekening met de specificiteit en toenemende complexiteit van teksten en wordt door het curri-

culum heen steeds verder uitgebouwd;
 het leerplan legt hierbij niet één bepaalde strategie op.

In de leerplannen Grieks en Latijn van de derde graad (p. 43 en 69) komt de verplichting een leesstrategie aan te leren
het meest uitgebreid aan bod. In het leerplan van de derde graad lezen we, zowel bij Grieks als bij Latijn:

LEERPLANDOELSTELLING LEERINHOUD

een aangeleerde leesstrategie toepassen een leesstrategie met aandacht voor:
  het aanwezige verwachtingspatroon
  de globale tekststructuur
  woordgroepen
  signaal- en verwijswoorden
  de valentie van het werkwoord
  de oorspronkelijke woordorde
  taalpatronen van een auteur of genre
  de juiste betekenis van een woord binnen de context

Met aandacht voor de oorspronkelijke woordorde  mag men niet gelijkstellen met de oorspronkelijke woordorde op de
voet volgend . De leerlingen moeten leren door een methodische benadering inzicht te krijgen in een (authentieke) tekst.

3 Tekstbegrip van analoge niet-behandelde teksten

3.1  Enkele principes

 Ook in dit onderdeel moet de aandacht toegespitst worden op het drieluik morfologie, syntactische en
semantische samenhang van woordgroepen.

 De leerlingen moeten vertrouwd zijn met de verschillende soorten vertalingen (leerplan Grieks-Latijn
tweede graad, VVKSO, p.16, en derde graad, VVKSO, p. 13).

 De verschillende stappen van de leesstrategie moeten duidelijk zijn.
 De tekst wordt bij voorkeur gekozen uit het werk van de behandelde auteur.
 Inzake woordenschat, syntaxis en begripsinhoud mag deze tekst zeker niet moeilijker zijn dan de in de

les behandelde teksten.
 De leerlingen moeten over de nodige teksthulp beschikken, zoals een inleiding en voldoende verklaring;

eventueel gebruiken ze ook een grammatica en/of een woordenlijst of woordenboek.
 De leerling moet kunnen aantonen dat hij de tekst in voldoende mate begrijpt.
 Een werkvertaling is hierbij een mogelijk, maar geen noodzakelijk middel.
 Bij deze toetsen moeten in principe alleen de doelstellingen van taalreflectie geëvalueerd worden. Toch

kunnen ook hier enkele vragen i.v.m. lectuur- en/of cultuurreflectie gesteld worden. Men mag de leerling
hierin niet overschatten: zulke vragen moeten dus met zin voor realisme gesteld worden en zeker niet in
de vorm van stapelvragen , waarbij de volgende vraag voortbouwt op het antwoord van de vorige vraag.

 Het is wenselijk toetsen over een niet-behandelde tekst over het hele schooljaar te spreiden en niet te be-
perken tot een trimestrieel examen (leerplan Grieks-Latijn derde graad, VVKSO, p. 26-27).

3.2  Didactische wenken bij belangrijke knelpunten

Marc Van Den Eynde (p. 126-127) wijst in zijn artikel terecht op enkele pijnpunten: het ontmoedigend effect,
het niet begrijpen van de inhoud, een te vrije vertaling, gebrek aan tijd, panieksfeer, onnauwkeurigheid. Het
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is beter de toetsen buiten de examenreeks te houden. De leerlingen zullen wellicht beter uitgerust zijn en
meer overzicht bewaren. Het is natuurlijk nooit een gemakkelijke opgave, maar toch denken we dat de pro-
blematiek onder controle kan blijven door rekening te houden met enkele wenken:

3.2.1 Het is belangrijk dat een opgave van niet-behandelde teksten aansluit bij de gewone lespraktijk.

De vragen van tekstbegrip sluiten logisch aan bij de doelstellingen van leesvaardigheid en de vastgelegde
principes van leesstrategie. Zowel de grammaticale vragen als de inhoudsvragen zijn gericht op tekstbegrip.
Geen verrassingen dus! Zelfs de sfeer zou moeten aansluiten bij die van een gewone les. Niet moeilijker, niet
gemakkelijker. De leerlingen hebben een attitude van bevragend lezen geoefend vanuit de dagelijkse les-
praktijk en de opgave van een niet-behandelde tekst komt niet bevreemdend over.

3.2.2 Is de terminologie duidelijk?

Het  is  bijzonder  belangrijk  dat  de  leerlingen  vertrouwd  zijn  met  alle  mogelijke  formuleringen  van  stan-
daardvragen, zowel op het gebied van morfologie als van syntaxis en stilistiek. De leerkracht bouwt op die
manier een verwachtingspatroon op dat de leerling behoedt voor verrassingen. Alle vragen en oefeningen
bij de morfologie zijn essentieel gericht op het herkennen om de tekst te kunnen lezen. De leerlingen moeten
vertrouwd zijn met ontledingsvragen waar gevraagd wordt naar de betekenis van een woord, woordgroep
of bijzin. Het is een zinvolle gewoonte steeds te vragen naar de soort zin en te peilen naar de redenering die
achter het antwoord schuilgaat.

Wij geven ter bespreking een aantal voorbeelden van vraag- en oplossingsmodellen (Leren leren, illustratie 4):

  Formuleer de ontledingsvraag waarop de woordgroep/bijzin antwoord geeft.

 mogelijke antwoorden:
    Wie/wat + persoonsvorm?  onderwerp of onderwerpszin
    Wie/wat + persoonsvorm + onderwerp?  lijdend voorwerp of voorwerpszin
    Welk(e) + substantief?  bijvoeglijke bepaling of betrekkelijke zin
    Wie/wat/hoe + koppelwerkwoord + onderwerp?  gezegde

 Hoe (Waarom ...) + persoonsvorm + onderwerp (+ eventueel lijdend voorwerp)?  bepaling van
gesteldheid

 Wanneer?  Hoe?  Waarmee? / Met wie?  Waardoor? / Door wie?  Waarom?  Waarin/-op/-
onder?  Ondanks wat?  Met welk gevolg?  In welk geval? ... (+ persoonsvorm + onderwerp)

 bijwoordelijke bepaling of bijwoordelijke zin

  Wat is de (grammaticale) functie van ...?

 mogelijke antwoorden: onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke be-
paling

  In welke soort zin staat het werkwoord? Waaruit leid je dat af?

 de soort bijzin leid je af uit de constructie van die zin en uit de ontledingsvraag (eventueel ook uit
een signaalwoord)
bv. Fugit ut vitam servaret.

Servaret is persoonsvorm van een doelaanwijzende zin; dat leid je af uit
  de constructie: ut + conjunctief
  de ontledingsvraag: Waarom vluchtte hij?

bv. Cum fortiter pugnarent, tamen victi sunt.
Pugnarent is persoonsvorm van een toegevende zin; dat leid je af uit
  de constructie: cum + conjunctief én het signaalwoord tamen in de hoofdzin
  de ontledingsvraag: Ondanks wat werden ze overwonnen?



13

  Andere mogelijke formuleringen van standaardvragen i.v.m. de syntaxis van de zin:

   Om welk geval van cum gaat het hier?

 mogelijke antwoorden: cum historicum, cum temporale, cum concessivum, cum causale ...

   Wordt de inhoud van de zin voorgesteld als realis, potentialis of irrealis? Waaruit leid je dat af?
 dit leid je af uit de wijs en tijd van het werkwoord: bv. conjunctief imperfectum = irrealis heden

   Tot welke soort behoort het regerend werkwoord?
 mogelijke antwoorden: verba declarandi, sentiendi, rogandi, timendi, volendi ...

   Heeft ne een positieve of negatieve betekenis? Waaruit leid je dat af?

ne heeft alleen een positieve betekenis in een finale completieve zin na een verbum timendi;
overal elders is ne negatief

3.2.3 Is de instructietaal duidelijk en concreet?

Elke leerkracht zou zijn vragen eens moeten voorleggen aan collega s. Zo'n toets opstellen en oplossen is niet
eenvoudig: de leerkracht moet nagaan welke elementen van de tekst essentieel zijn om een bepaald niveau
van tekstbegrip te bereiken en dus daarnaar vragen, de leerling moet met al zijn antwoorden aantonen dat
hij de tekst begrepen heeft. Met een andere collega samenwerken of een toets laten nalezen is dus wenselijk.
Concrete en precieze opdrachten maken het voor de leerlingen meer haalbaar en voor de leerkracht gemak-
kelijker om te corrigeren en te evalueren. De foutenanalyse zal er achteraf des te vlotter door verlopen. Hoe
duidelijker de opgave, hoe beter te remediëren.

3.3  Het examen van niet-behandelde teksten in de praktijk

Aan de hand van deze wenken zoeken we naar een zinvolle formule voor de opgave van een toets begrij-
pend lezen.

De leerlingen moeten over voldoende context beschikken om de te lezen tekst te kunnen begrijpen. Dat kan:

 door die context samen te vatten;
 door wat voorafgaat (en indien nodig ook wat erop volgt) in vertaling mee te geven.

De leerlingen moeten over de nodige hulpmiddelen beschikken, vocabularium en uitleg van morfologische,
syntactische of inhoudelijke aard. Hoever de leerkracht daarin gaat, hangt af van wat de vakgroep afspreekt
inzake parate  kennis  van woordenschat  en grammatica.  Het  is  een goede raad om zeker  die  zaken te  ver-
melden die de leerkracht zelf moet opzoeken. De leerlingen van alle graden moeten vertrouwd zijn met het
basisvocabularium. De aanvullende woorden, realia en ongewone syntactische wendingen verhogen de kans
op een beter tekstbegrip bij het lezen van de tekst. Het is ook wenselijk dat de leerkracht de tekst minstens
eenmaal luidop voorleest. Het gebruik van woordenboeken en naslagwerken verhoogt soms de paniek-
stemming in plaats van rust te brengen.

Aan de hand van een hele reeks vragen ondersteunt de leerkracht de leerlingen bij de lectuur van de tekst en
toetst hij tezelfdertijd of ze de tekst begrepen hebben. Het spreekt vanzelf dat deze vragen aansluiten bij de
leesmethode van de lectuurlessen. De vragen kunnen betrekking hebben op de afzonderlijke zinnen, het
verband tussen de zinnen en de tekst als geheel. Grammaticale vragen staan altijd in verband met het tekst-
begrip en dienen niet om de grammaticale kennis te toetsen. Het is best te beginnen met enkele eenvoudige
vragen om de leerlingen zelfvertrouwen te geven. Aangezien de vragen meestal heel concreet en goed afge-
bakend zijn, biedt deze werkwijze het voordeel dat de leerkracht het tekstbegrip vrij objectief en precies kan
evalueren en quoteren.
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Op het niveau van de zin:

 De naamval ... van een naamwoord en vorm, wijs, tijd ... van een werkwoord bepalen en daaraan de func-
tie of de betekenis koppelen om de leerlingen attent te maken op mogelijke vergissingen.

 Het regerend woord zoeken door de vraag Tot waar moet je lezen om de naamval van dit woord te be-
grijpen?  en eventueel vragen die woorden dan samen te vertalen.

 Welke vraag moet je stellen om bepaalde woorden als antwoord te krijgen? Antwoorden met een hele zin
en niet alleen met het vragend woord.

 Welke woorden worden verbonden door voegwoorden uit de tekst?
 Wie is het niet-uitgedrukte onderwerp van een werkwoord of wie wordt bedoeld met een aanwijzend

voornaamwoord?
 Welke constructie verwacht je na een bepaald werkwoord? Het verwachtingspatroon oproepen is een

goede gewoonte, want herkenbaar voor de leerlingen. Het vormt dan ook een belangrijke meerwaarde.
 Welk verband wordt uitgedrukt door een participium coniunctum? Welke tijdsverhouding drukt een

werkwoord uit? Welke schakering gaat er schuil achter een conjunctief of optatief?
 Welke stijlfiguur zie je in de zin of in bepaalde woorden? Welke functie heeft ze? Hoe zou je dat in je ver-

taling weergeven?
 Bij heel moeilijke zinnen kan de leerkracht een bestaande vertaling geven en vragen de weggelaten woor-

den (...) in het Nederlands aan te vullen en van de onderstreepte woorden het Griekse of Latijnse equiva-
lent te zoeken. Sommige leerlingen behalen daarop het maximum, andere hebben het er heel lastig mee.

 De leraar kan de vragen over een zin afsluiten door hem volledig of gedeeltelijk te laten vertalen, te para-
fraseren of een of meer inhoudelijke vragen te stellen. Hij kan ook naar de lineaire structuur van de zin
vragen als hij dat tenminste in de lespraktijk inoefende.

Het verband tussen de zinnen:
 Welk logisch of chronologisch verband is er tussen de zinnen?
 Naar welke woorden uit het voorgaande verwijzen bepaalde woorden in een nieuwe zin?
 Welke woorden drukken het verband tussen de zinnen uit? Wat betekenen ze? Welk verband drukken ze uit?

De tekst als geheel:

 Geef een titel aan deze tekst of vat de inhoud ervan in een of meer zinnen samen.
 Hoe is deze tekst opgebouwd, als je rekening houdt met signaalwoorden of andere aanduidingen van de

structuur?
 Een aantal waar/vals-vragen om te zien of ze de tekst in zijn geheel begrepen hebben.

4 Zelfstandige huislectuur voor een niet-behandelde tekst: ja of nee?

Tom De Loose (Sint-Vincentius Ieper) werkt in zijn lespraktijk een dergelijk systeem uit. Uitgangspunt is de
lage score van leerlingen die bij behandelde teksten normale punten behalen. Naast de frustratie speelt ook
een ander gegeven: wat hebben leerlingen bijgeleerd na een examen niet-behandelde tekst? Het voorstel van
Tom De Loose luidt als volgt:

Waarom niet vooraf een pakket teksten van een gekend auteur aanbieden? De leerlingen doen aan zelfstudie en weten
dat ze ondervraagd worden op het examen. Voordeel? Regelmatiger en intenser met vertalen en tekstontleding bezig
zijn! Het is natuurlijk van het grootste belang dat met teksten wordt gewerkt van de auteur die in de klas wordt gele-
zen. En van een nog groter belang is de begeleiding die je als leerkracht aanbiedt. Naargelang de leeftijd van de leerlin-
gen lassen we op regelmatige tijdstippen vraagmomenten in, waarop leerlingen al hun vragen kwijt kunnen, zowel in-
houdelijk als grammaticaal als stilistisch. Vooraf deel je de tekst in stukken in en laat je hen per vraagmoment een stuk
voorbereiden. Om dit beter te controleren zouden we volgend jaar een schriftelijke neerslag van de voorbereiding vra-
gen. Zo kunnen we ook efficiënter bijsturen. De leerlingen krijgen er ook een goede vertaling bij: ze moeten dus vooral
de tekst kunnen analyseren en grammaticaal en inhoudelijk interpreteren. Historische of mythologische gegevens moe-
ten ze zelf opzoeken, woorden ook ... Het examen daarover is, waar het kan, mondeling. De leerlingen kennen het sys-
teem van evaluatie, zodat ze geen vertalingen uit het hoofd blokken. Op het mondeling examen ten slotte mogen ze een
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zelfgemaakte woordenlijst meebrengen. Voorlopig evalueren we dus enkel op het examen, maar ik zou zeker en vast ook
een deel permanente evaluatie willen invoeren.

De vakgroep kan dit systeem evalueren in zijn groepsgesprek. Uit feedback blijkt dat leerlingen goede resul-
taten voorleggen. Vooral de bezorgde en dus nauwgezette leerlingen halen voordeel uit dit systeem. Cruci-
aal in deze methode zijn de vraagmomenten. De leerkracht moet dus wel een aantal lessen vrijmaken als hij
dit item zinvol wil aanbieden.

5 Evaluatie van een toets niet-behandelde tekst

De leerkracht maakt best op vaste momenten in het jaar tijd vrij voor het oefenen in deze opdracht van lees-
vaardigheid. De leerling moet merken dat hij vooruitgang boekt. Als de leerkracht daarbij tijd vrijmaakt
voor een grondige foutenanalyse, is deze remediëring uiterst zinvol. Het probleem hierbij is er opnieuw een
van taalgebruik. Welke woorden of zinnen reiken wij onze leerlingen aan om hun fouten zinvol te omschrij-
ven? Wij hebben in Leren leren een aantal voorbeelden uit de verschillende graden opgenomen. Iedereen kan
dit document opvragen en de voorbeelden nemen als uitgangspunt voor een vakgesprek. De foutenanalyse
verloopt volgens een vast stramien. De leerlingen krijgen een document voorgelegd met een overzicht van
verschillende categorieën van fouten. De leerling kan omcirkelen welke uitspraak in verband met de fout bij
hem past. Op het einde van de vragenlijst formuleert de leerling op basis van de fouten een aantal werk-
punten. Er is plaats voor een duidelijke planning met concrete omschrijving van onderwerp en datum. De
ouders ondertekenen dit document. Het lijkt me heel zinvol met deze werkwijze te starten vanaf de eerste
graad. De leerling krijgt inzicht in de fout en vooral: hij krijgt de kans er iets aan te doen! (Leren leren, illustra-
ties foutenanalyse door Miet Christiaens en Geert Kentane)

6 Besluit

Bij de opgave van een niet-behandelde tekst bewijzen de leerlingen of we onze eerste en grote doelstelling
kunnen waarmaken. Bieden wij voldoende hulpmiddelen aan om naast behandelde ook niet-behandelde
teksten van Griekse/Latijnse auteurs te begrijpen naar vorm en inhoud? Wij hebben in dit artikel nagedacht
over een mogelijke leerlijn. De concrete tips bieden een kans op boeiende vakvergaderingen. Als dit kan ge-
beuren, zijn we geslaagd in ons opzet. Wat kwatongen ook durven beweren, door positief en actief bezig te
blijven met ons vak bewijzen we de dynamiek van de zogenaamde dode talen.
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Vertalen en gebruik van vertalingen. Een megafoon

Kristoffel Demoen

De gewaardeerde hoofdredacteur van dit blad vroeg me in april van dit jaar een reactie te schrijven op het
verslag van de discussiegroep vertalen en gebruik van vertalingen  tijdens de V.L.O.T.-studiedagen in ja-
nuari. Een moeilijke vraag. In de loop der jaren ervaar ik een toenemende aarzeling om standpunten in te
nemen over de didactiek van de oude talen in het secundair onderwijs: als universiteitsdocent Griekse litera-
tuur heb ik een opdracht die veel specifieker en in die zin gemakkelijker is dan de leerkracht oude talen, en
ik ben bang stuurman aan wal te spelen. Toch stemde ik toe, zodra ik de stellingen had gezien waarover was
gediscussieerd: Het enige doel van de lessen oude talen is het kunnen vertalen van een authentieke tekst  en
Tekst in vertaling lezen levert niets op voor de kennis en de vaardigheden van leerlingen . Die absurde stel-

lingen verdienden het wel eens snel neergesabeld te worden. Later ontving ik Prora (ik  ben  lid  van  de
V.L.O.T.) en zag ik dat de discussiegroep er zelf,  gelukkig, afstand van had genomen, zij  het nog iets te ge-
nuanceerd naar mijn smaak. Maar het is pas de lectuur van het inleidende betoog van Eric Van Huffelen die
mij tegelijk tevreden en wanhopig stemde: ik ben het namelijk hartsgrondig eens met het meeste van wat hij
daarin schrijft. En hier zou mijn reactie dus kunnen eindigen.

Laat  ik  toch  nog  maar  even  doorgaan,  en  dat  niet  alleen  om  Joeri  Facq  ter  wille  te  zijn.  De  observaties  en
suggesties van Eric Van Huffelen (verderop met paginaverwijzing naar zijn artikel in Prora, jg. 13, nr. 2, p. 2-
8   eigenlijk  speel  ik  in  wat  volgt  vooral  zijn  megafoon)  zijn  minder  evident  en alom aanvaard dan ik  zou
wensen. Dat blijkt rechtstreeks uit de neerslag van de verschillende discussiegroepen (dezelfde Prora, p. 8-
16) en onrechtstreeks uit wat ik zelf bij eerstejaars bachelorstudenten Grieks kan vaststellen. Enkele terugke-
rende voorbeelden:

 Ik beken: ik durf mijn studenten in de cursus Griekse letterkunde weleens een stuk laten vertalen (zo
weinig mogelijk, daarover verder meer). Voor ze eraan beginnen, komt soms de vraag: Moet die verta-
ling letterlijk of vrij zijn? . Antwoord van Eric Van Huffelen: werk met duidelijk onderscheiden categorie-
en bij vertaalvragen (p. 7). De onzinnige tweedeling letterlijk  (hoe kan dat nu?) vs. vrij  hoort daar niet
bij. (Ik vraag me af wat in het verslag p. 15 bedoeld wordt met letterlijke  figuurlijke vertaling .)

 Na de verklaring, met parafrase, van een syntactisch ingewikkelde zin lijkt iedereen het Grieks te ver-
staan. Toch komt nog de vraag: Kunt u de vertaling nog eens herhalen? . Nee dus, vooral omdat zoiets
niet nodig is en nog meer vooral omdat de  vertaling niet bestaat. Schrijft Eric Van Huffelen (p. 7): een
uitgesproken [of] neergeschreven vertaling krijgt meteen een soort status, een aureool van sacrosanctitas .

 Ik ben niet helemáál naïef: (sommige) studenten werken en studeren wel degelijk met neergeschreven
vertalingen. En ik beken: ik durf ook op examens wel eens stukjes behandelde tekst laten vertalen. Waar-
bij ik grammaticale controlevraagjes stel. Luidop denkende studenten durven zich dan weleens formules
laten ontglippen als: Hoe heb ik dat ook weer vertaald?  of Oei, volgens de vertaling zou dat een futu-
rum moeten zijn . Eric Van Huffelen noemt dat de omgekeerde weg  (p. 6): vanuit een vertaling tot tekst-
begrip (of in dit geval morfologische analyse) komen.

Wanneer  deze fenomenen uitgeroeid zijn  bij  aankomende universiteitsstudenten,  stop ik  ermee op de vol-
gende spijkers te slaan. In afwachting hoop ik dat de meeste lezers vinden dat ik open deuren intrap.

Theoretische simplificatie: wat is vertalen (niet)?

In mijn cursus vertaaltheorie en -praktijk vertrek ik van het volgende simplifiërende maar handige basis-
schema, waarin het vertaalproces aanschouwelijk wordt voorgesteld met enkele Latijnse taalkundige termen:
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Brontaal / -tekst Doeltaal / -tekst

Tekst Sensus

Taal Significatio 1 Significatio 2

Het lexicale materiaal en de grammaticale vormen van de brontekst, in ons geval een antieke tekst, zijn taal-
tekens met een taalspecifieke betekenis (significatio 1). Met die taalspecifieke middelen wordt een tekstbete-
kenis (sensus) uitgedrukt, die door de lezer achterhaald of ge(re)construeerd moet worden. (De sensus lijkt in
het  schema taalonafhankelijk  te  zijn;  daarover  kan gediscussieerd worden,  maar  tot  op grote  hoogte  is  dat
zeker zo, anders wordt vertalen onmogelijk.) Bij de lectuur gaan we op  basis van onze kennis van het Latijn
of het Grieks (vocabularium, morfologie, syntaxis) en met behulp van de context en onze culturele bagage
uit de significatio een sensus puren: we komen tot tekstbegrip. Daarná komt, eventueel, de stap van de verta-
ling: de tekstbetekenis wordt weergegeven met expressiemiddelen eigen aan de doeltaal (significatio 2).

Het schema kan helpen om twee verwante punten, ten overvloede, duidelijk te maken:

 Een tekst begrijpen (opwaartse pijl) en vertalen (neerwaartse pijl) zijn twee verschillende activiteiten en
twee  verschillende  vaardigheden.  Lectuur  van  teksten  afronden  met  een  vertaling  (in  de  lespraktijk)  of
een vertaling vragen als toetsing van het tekstbegrip (bij de evaluatie, zowel van behandelde als niet-
behandelde teksten) zijn dus minder vanzelfsprekend dan de gangbare praktijk laat uitschijnen. Wat de
lespraktijk betreft, ondersteunt dit schema de beperkte groep  leerkrachten die ervoor kiest vertalingen
van in de klas gelezen teksten achterwege te laten (p. 14). Ook het pleidooi van Eric Van Huffelen om in
een toets leesvaardigheid  het tekstbegrip te meten met een mix van begripsvragen, grammaticale vragen
en vertaalvragen (p. 5) verdient alle ondersteuning. Hij heeft, terloops gezegd, eveneens gelijk als hij zo-
iets ook voorstelt voor de individuele vertaalwedstrijden (die testen immers vooral de opgaande pijl ) én
als hij de klassikale wedstrijden ziet als mogelijkheid voor een vakoverschrijdend project met de collega s
Nederlands (want die wedstrijden beoordelen vooral de neergaande pijl ).

 Vertalen volgt op tekstbegrip en niet omgekeerd: de eerder genoemde omgekeerde weg  kan als volgt
voorgesteld worden:

                sensus

        significatio  1            significatio  2

De horizontale pijl komt hierbij eerst: de leerling maakt een vertaling met een maximale overeenkomst
tussen de functies van de zinsdelen in het Latijn of Grieks en het Nederlands  (Eric Van Huffelen, p. 6),
kiest daarbij standaardvertalingen uit gememoriseerde woordenlijsten en/of woordenboeken en kijkt dan
of de zo bekomen letterlijke vertaling  iets betekenisvols oplevert. Deze nauwelijks karikaturale werkwij-
ze wordt, vrees ik, in de hand gewerkt door enkele methodes waarvoor sommige deelnemers aan de
V.L.O.T.-discussiegroepen pleitten: driloefeningen waarbij grammaticaal inzicht en standaardvertalingen
aan elkaar gekoppeld worden (p. 12: stereotiepe weergaven van naamvallen , directe vertaalreflexen ,
leerlingen hebben nood aan lees- en vertaaltechnieken , het herkennen en vertalen van de losse ablatief )

en het verbod op het gebruik van een woordenboek bij de lectuur van niet-behandelde teksten. (Wie van
ons, professionele classici, gebruikt géén woordenboek of grammatica wanneer hij/zij een nooit eerder ge-
lezen Latijnse of Griekse tekst tracht te begrijpen? Ik zwijg dan nog over een bestaande vertaling: ook die
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is een veel gebruikt hulpmiddel wanneer wij ongeziene  teksten lezen, of niet? En waarom ook niet? Hoe
vaak doen we het trouwens nog, zelf eens een ongeziene  tekst te lijf gaan met slechts een woordenboek
en een grammatica?)

Enkele noodzakelijke nuanceringen. In de eerste jaren kan het best wel een hulp zijn voor de leerlingen om
automatische vertaalroutines te ontwikkelen, als daar later kritische reflectie bijkomt. Het is evident dat het
memoriseren van een basiswoordenlijst noodzakelijk is en niet vervangen kan worden door het gebruik van
een woordenboek  dat moet trouwens ook aangeleerd worden. Het achterwege laten van een afrondende
vertaling in de lespraktijk veronderstelt een verantwoordelijkheid en rijpheid van de leerlingen die mis-
schien maar in de hogere jaren verwacht kan worden. Maar het (utopische) einddoel zou moeten zijn, zoals
bij de levende talen: enkel de opwaartse pijl, zonder telkens dat Nederlands.

Praktische toepassing: wanneer (laten) vertalen? wanneer bestaande vertalingen
doen lezen?

Pleit ik dan tegen vertalen en vertalingen? Natuurlijk niet. Ze moeten getraind en ingezet worden volgens de
doelstellingen die gerealiseerd worden en afhankelijk van graad, niveau, misschien ook omvang van de
groep.

Zonder het over de officiële specifieke eindtermen te hebben: de vakken Latijn  en Grieks  zijn multidimen-
sionele vakken, waarin verschillende disciplines aan bod (zouden moeten) komen: taalbeheersing, taalkunde
en letterkunde, geschiedenis, filosofie, archeologie en kunstgeschiedenis, kortom zowat alle opleidingen van
een faculteit Letteren (en Wijsbegeerte)  of zowat alle opleidingsonderdelen die universiteitsstudenten oude
talen als afzonderlijke vakken in hun curriculum hebben, met eigen doelstellingen, methodieken en werk-
vormen. De eerste drie disciplines, taalbeheersing, taalkunde (of taalbeschouwing) en letterkunde, zijn wel-
licht de belangrijkste (Eric Van Huffelen: studie van de klassieke talen in het SO [is] in essentie een tekststu-
die , p. 3); de andere kun je samennemen onder de noemer cultuur en nachleben .

Over het algemeen valt het aan te raden (en wellicht gebeurt het meestal ook zo) deze verschillende be-
standdelen niet volledig los te zien van elkaar: dus geen wekenlange inleidingen over de geschiedenis van
Rome of de etnografie van Gallië zonder Livius of Caesar te lezen, of al te veel filosofie of mythologie zonder
teksten van Plato of Ovidius. Anderzijds vind ik wel dat je tussen de verschillende disciplines voldoende
moet onderscheiden en alterneren, zowel didactisch als in het uurrooster, en dan spelen vertalen en vertalin-
gen verschillende rollen.

Dat cultuurstudie iets anders is dan de lectuur van teksten in het origineel, spreekt voor zich: bij (cul-
tuur)historische lessen werkt men vanzelfsprekend best met bestaande vertalingen. Maar naar mijn aanvoe-
len wordt er in de lectuurpraktijk minder onderscheid gemaakt tussen taalbeheersing, taalkunde en letter-
kunde. De eerste twee vereisen een trage leesmethode, want ze trainen of onderhouden de grammaticale
kennis en oefenen de zelfstandige leesvaardigheid. Hier zo weinig mogelijk directe snelwegen  door sugges-
tieve vragen en zoveel mogelijk actieve deelname van de leerlingen bij het kraken van de Latijnse of Griekse
tekst (Eric Van Huffelen, p. 6), met vertalen als een van de middelen om het tekstbegrip te verwoorden.
Maar op die trage manier is het moeilijk de oude teksten als literatuur te smaken, te analyseren en te inter-
preteren, met andere woorden teksten als teksten te benaderen. Daarvoor moet je meer en sneller lezen.

Dat kan door het laten lezen in vertaling  met het risico dat het er enkel om gaat de context of het verhaal-
tje  te leren kennen. Veel en snel lezen kan ook, en mijn indruk is dat dit minder gebeurt, door de originele
teksten cursorisch  door te nemen, waarbij de leerkracht zelf uitleg geeft over de significatio en de sensus pa-
rafraseert, en zo  exemplarisch  toont hoe men tot tekstbegrip komt en dat verwoordt zonder te vertalen.
Een eigen of bestaande literaire vertaling kan daarbij naast het origineel liggen of achteraf meegegeven wor-
den. De leerlingen mogen bij dit snelle lezen uiteraard niet passief zijn  dat zou dodelijk zijn: hen kan ge-
vraagd worden bedacht te zijn op stijlkenmerken (niet beperkt tot het microscopisch detecteren van soms be-
twistbare stijlfiguren op klank-, woord- of zinsniveau, een risico bij de trage  lectuur), argumentatieve struc-
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turen, verteltechnieken, interpretatiemoeilijkheden, filosofische of ethische standpunten enz. Dan kan mis-
schien in die lessen oude talen wat in de lessen Nederlands, Frans, Engels en Duits schijnbaar steeds minder
kan: literatuur leren lezen en bespreken.

Terug naar de stellingen

Eerst de gemakkelijkste: Tekst in vertaling lezen levert niets op voor de kennis en de vaardigheden van leer-
lingen . De deelnemers aan de discussiegroep waren het er terecht duidelijk niet mee eens  (p. 14).

Dan de andere, die een genuanceerde reactie opleverde: Het enige doel van de lessen oude talen is het kun-
nen vertalen van een authentieke tekst . Mijn ongenuanceerde reactie: absurd! Mijn stelling: een belangrijk,
zoniet het belangrijkste doel van de lessen oude talen is het kunnen lezen en begrijpen van een authentieke
tekst. Om hem te kunnen vertalen moet je later een opleiding literair vertalen gaan volgen. Of, zolang die
niet bestaat, een opleiding Latijn-Nederlands of Grieks-Nederlands. (En doe voor het begrijpen maar Latijn-
Grieks.)
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KLASSIEKE AGENDA
Samengesteld door André Vancutsem

agenda@vlot-vzw.be

Nascholing

Kelten en de lage landen: drank en wagens. Org.: CNO Universiteit Antwerpen. Universiteit Antwerpen,
Stadscampus (juiste locatie wordt later meegedeeld). 4/10/2008 van 9.00 tot 12.00 uur. Leiding: Herman Cle-
rinx. Info: www.ua.ac.be/cno.

Vakgroepwerking: van praktisch overleg naar een lerende organisatie.  Org.: PDCL. KHLeuven, Departe-
ment Lerarenopleiding, Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee. 16/10 en 7/11/2008 van 9.00 tot 12.00 uur. Les-
gever: Marleen Roymans. Centraal staan in deze nascholing de taken en de mogelijkheden van de vakgroep-
verantwoordelijke. De basiselementen van goed vakvoorzitterschap worden getoetst aan de eigen ervarin-
gen van de deelnemers. Info: www.pdcl.be.

Antieke geneeskunde en haar receptie. Org.: AVL Vliebergh-Senciecentrum. Universiteit Antwerpen, Cam-
pus  Centrum,  Lessiuszaal.  17/10/2008  van  13.30  tot  17.00  uur.  Docenten:  J.  Godderis,  B.  Van  Hee,  H.F.J.
Horstmanshoff en B. Gevaert. Sinds de invoering van de specifieke eindtermen voor de schoolvakken Latijn
en Grieks wordt er door de leerplanmakers nadrukkelijker dan tevoren aandacht gevraagd voor nieuwe as-
pecten van de Grieks-Romeinse cultuur en haar doorwerking in latere tijden. Tijdens deze studienamiddag
willen we ons verdiepen in een facet van de antieke cultuur dat een langdurige nawerking heeft gekend: de
antieke geneeskunde. Info: www.kuleuven.be/admin/al/niv3pbis.

Dag van de klassieke talen: Anders, maar ook beter? Stuurgroep klassieke talen Oost- en West-Vlaanderen
i.s.m. Eekhoutcentrum. 18/10/2008. Het referaat is in handen van prof. Wim Verbaal, alle workshops behan-
delen concrete didactische werkvormen. Info: www.eekhoutcentrum.be.

Colloquium didacticum neolatinum. Org.: postuniversitaire studiedag Kortenberg. Erasmusgebouw en
MSI, Blijde-Inkomststraat 21, 3000 Leuven. 15/11/2008 van 9.30 tot 17.00 uur. Docenten: M. Janssens, S.
Boodts, J. Dekeyser, T. Deneire, L. Grailet, W. Gelderblom e.a. Dit derde colloquium zal inhoudelijk toege-
spitst worden op het humanisme en de Neolatijnse literatuur in de Nederlanden, zij het in relatie tot het Ita-
liaanse humanisme, dat immers de bakermat van het humanisme als cultuurbeweging vormde. In diverse
workshops zal ingezoomd worden op genres en teksten die zich in het bijzonder lenen voor didactisch ge-
bruik in het schoolvak Latijn. Info: www.kuleuven.be/admin/al/niv3pbis.

Aller-retour constructifs et dynamiques entre les langues anciennes et le français.  Org.:  IFC.  Provincie
Henegouwen (plaats nog nader te bepalen). 17/11 en 18/11/2008 van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleiding: Marie-
Bernadette Mars. Info: www.ifc.cfwb.be.

L évaluation dans les filières de transition (générales et techniques de transition) en lien avec les outils
d évaluation en langues anciennes.  Org.:  IFC.  Provincie  Luik  (plaats  nog  nader  te  bepalen).  24/11  en
25/11/2008 van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleiding: Marie-Bernadette Mars. Info: www.ifc.cfwb.be.

mailto:agenda@vlot-vzw.be
http://www.ua.ac.be/cno.
http://www.pdcl.be.
http://www.kuleuven.be/admin/al/niv3pbis.
http://www.eekhoutcentrum.be.
http://www.kuleuven.be/admin/al/niv3pbis.
http://www.ifc.cfwb.be.
http://www.ifc.cfwb.be.
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Cursussen

Van polis tot kosmopolis: kunst van Grieken en Romeinen. Org.: Universiteit Vrije Tijd - Davidsfonds. CC
Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt. 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 20/10, 3/11, 10/11, 17/11, 24/11, 1/12,
8/12/2008, 5/1, 12/1, 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 2/3 en 9/3/2009. Groep 1 van 9.00 tot 11.30 uur; groep 2 van 13.30
tot 16.00 uur. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

Historisch overzicht van de westerse filosofie, deel 3: van de opbouw van de scholastiek tot het korte einde
van de eindeloze atheïsmefobie. Org.: Amarant. Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. 27/9,
4/10, 11/10, 18/10, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12 en 13/12/2008 van 10.00 tot 12.30 uur. Docent: Dirk Van Poucke.
Van Bernardus van Clairvaux, Abélard en Thomas van Aquino tot de Italiaanse Florentijnse neoplatonisten
met het kabbalisme van Pico della Mirandola tot de Paduaanse aristotelici. Info: www.amarant.be.

Steden van de Vesuvius. Org.: Amarant. Klank Werk Onderneming, Wittebroodstraat 19, 2800 Mechelen; 29/9,
6/10, 13/10 en 20/10/2008 van 14.00 tot 16.30 uur. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 1/10, 8/10,
15/10 en 22/10/2008 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Sophie Dralans. De steden Pompeji, Herculaneum, Stabiae,
Boscoreale en Oplontis worden bekeken door de ogen van de toenmalige bewoners. Wie leefde er en waar, in
welke omstandigheden, welk beroep oefenden ze uit, wat waren hun religieuze overtuigingen, wat deden zij
als ontspanning? Er wordt ook gehandeld over de historiek van de opgravingen. Info: www.amarant.be.

Een systematische inleiding tot de filosofie, deel 2: denken in het Latijn. Org.: Amarant. De Cirk,  Zebrastraat
34, 9000 Gent. 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 4/11, 11/11, 18/11 en 25/11/2008 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: Christophe
Van Eecke. Vooreerst komen de grote Romeinse filosofen aan bod met Seneca als centrale figuur. In het Romeinse
Rijk ontstond ook de christelijke filosofie met Augustinus als eerste gigant. Vervolgens komen de belangrijkste fi-
guren aan bod die het denken van de middeleeuwen hebben bepaald, zoals Boethius, Anselmus van Canterbury
en Petrus Abelardus. We zien hoe Arabische denkers het denken van Aristoteles terug introduceren, wat ons sa-
men met de heropleving van het platonisme bij het hoogtepunt van de scholastiek brengt met Thomas van Aqui-
no. Ook Nicolaus van Kues en Willem van Ockham komen aan bod. Info: www.amarant.be.

Rome, van dorp tot wereldstad: Romeinse kunst en archeologie. Org.: Amarant. De Cirk, Zebrastraat 34,
9000 Gent. 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12 en 10/12/2008 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent:
Sophie Dralans. Info: www.amarant.be.

Over Aphrodite, Orpheus en Dionysus: Griekse mythen als blijvende bron van zelfkennis. Org.: Univer-
siteit Vrije Tijd - Davidsfonds. CC De Poort, Markt 27, 9230 Wetteren. 8/10, 15/10, 22/10, 12/11, 19/11 en
26/11/2008 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Freddy Decreus. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

De Provence: van de Romeinen tot Van Gogh.  Org.:  Universiteit  Vrije  Tijd  -  Davidsfonds.  Heilig-Hart  &
College, Parklaan 7, 1500 Halle. 22/10, 5/11, 12/11, 19/11 en 26/11/2008. Docent: Dominique Bauer. Info:
www.universiteitvrijetijd.be.

Een vergeten beschaving: een cultuurhistorische benadering van de Etrusken. Org.: Amarant. Huis van de
Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem; 3/11, 10/11, 17/11, 24/11 en 1/12/2008 van 19.30 tot 22.00 uur. CC
De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 5/11, 12/11, 19/11, 26/11 en 3/12/2008 van 10.00 tot 12.30 uur. Docent:
Sophie Dralans. Info: www.amarant.be.

Geesten en goden uit de oudheid: inleiding tot de religie van de Romeinen. Org.: Universiteit Vrije Tijd -
Davidsfonds. Heilig-Grafinstituut, Baron Dufourstraat, poort A, 2300 Turnhout. 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12
en 10/12/2008 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Hans Hauben. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

Desiderius Erasmus (1466-1536): portret van een christen-humanist. Org.: Amarant. De Cirk, Zebrastraat
34, 9000  Gent; 6/11 en 13/11/2008  van 19.30 tot 22.00 uur. Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Ber-
chem; 18/11 en 25/11/2008 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: Stefan Joosten. Info: www.amarant.be.

http://www.universiteitvrijetijd.be.
http://www.amarant.be.
http://www.amarant.be.
http://www.amarant.be.
http://www.amarant.be.
http://www.universiteitvrijetijd.be.
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http://www.amarant.be.
http://www.universiteitvrijetijd.be.
http://www.amarant.be.


22

Van Narmer tot Cleopatra: krachtlijnen van de oud-Egyptische beschaving.  Org.: Universiteit Vrije Tijd -
Davidsfonds. Bibliotheek, Dorpsstraat 42, 1640 Sint-Genesius-Rode. 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12 en 15/12/2008
van 19.30 tot 21.45 uur. Docent: Marleen Reynders. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

Keizers aan de Nijl: Egypte na de farao s.  Org.:  Universiteit  Vrije  Tijd  -  Davidsfonds.  Raadhuis,  Dorp 56,
3920 Lommel. 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12 en 17/12/2008 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Willy Clarysse.
Info: www.universiteitvrijetijd.be.

De mooie Helena en het paard van Troje: mythe en werkelijkheid ontrafeld. Org.: Universiteit Vrije Tijd -
Davidsfonds. Ons Middelheem, Bredabaan 425, 2930 Brasschaat. 14/11, 21/11, 28/11 en 12/11/2008 van 13.30
tot 15.30 uur. Docent: Jan Driessen. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

Bevroren graven en schitterend goud: de Scythen. Org.: Universiteit Vrije Tijd - Davidsfonds. Dienstencen-
trum De Schakel, Musselystraat 26, 9620 Zottegem. 17/11, 1/12, 8/12 en 15/12/2008 van 14.00 tot 16.00 uur.
Docent: Jean Bourgeois. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

Lezingen en congressen

De oorsprong van het schrift: spijkers of hiërogliefen? Org.: Spraakwater. Stadhuis, Stadhuisplein 9, 3700
Tongeren. 18/9/2008 om 20.00 uur. Spreker: Ilona Regulski. Info: www.galloromeinsmuseum.be.

Annual conference Euroclassica. Universiteit van Boekarest (Roemenië). 25/9 tot 29/9/2008. Info:
www.euroclassica.org.

De late oudheid (4e-7e eeuw): beslissende eeuwen voor de Europese cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis.
Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein, 3000 Leuven. 7/10/2008 om 20.00 uur. Spreker: Willy Eve-
nepoel. Info: users.telenet.be/nkv.

Presentatie vertaling Lucianus. Org.: Griekenlandcentrum. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-
en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 8/10/2008 om 20.00 uur. Spreker: Wannes Gyselinck. Info:
www.griekenlandcentrum.ugent.be.

Griekse muziek: modern en antiek. Org.: NKV West-Vlaanderen. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000
Brugge; 14/10/2008 om 20.00 uur. Muziekcentrum, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk; 16/10/2008 om
20.00 uur. Spreker: Eric Goerlandt. Info: www.nkv.nl.

In de schaduw van de Minotaurus: de Belgische opgravingen te Sissi (Kreta). Org.: Spraakwater. Stadhuis,
Stadhuisplein 9, 3700 Tongeren. 16/10/2008 om 20.00 uur. Spreker: Jan Driessen. Info:
www.galloromeinsmuseum.be.

Het antieke censuurdebat: Plato en Aristoteles over moraal en literatuur. Org.: NKV Antwerpen. Universi-
teit Antwerpen, Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 22/10/2008 om 20.00 uur. Spreker: Danny
Praet. Info: users.telenet.be/nkv.

Moderne Latijnse poëzie en intertekstualiteit: twee gedichten over de aardbeving van Messina (1908).
Org.: NKV Oost-Vlaanderen. Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis, Blandijnberg 2, 9000 Gent.
22/10/2008. Spreker: Dirk Sacré. Info: users.telenet.be/nkv.

Censuur in de oudheid (Plato/Aristoteles). Org.: Griekenlandcentrum. Koninklijke Academie voor Neder-
landse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 12/11/2008 om 20.00 uur. Spreker: Danny Praet. In-
fo: www.griekenlandcentrum.ugent.be.

http://www.universiteitvrijetijd.be.
http://www.universiteitvrijetijd.be.
http://www.universiteitvrijetijd.be.
http://www.universiteitvrijetijd.be.
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http://www.griekenlandcentrum.ugent.be.
http://www.nkv.nl.
http://www.galloromeinsmuseum.be.
http://www.griekenlandcentrum.ugent.be.
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Een Griekse kolonel en een Egyptische jonkvrouw: etnische diversiteit in een rijk huishouden. Org.: NKV
West-Vlaanderen. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 18/11/2008 om 20.00 uur. Muziekcentrum,
Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk; 27/11/2008 om 20.00 uur. Spreker: Katelijn Vandorpe. Info: www.nkv.nl.

De ziener Tiresias in mythe en Griekse literatuur. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein, 3000
Leuven. 18/11/2008 om 20.00 uur. Spreker: D. De Crom. Info: users.telenet.be/nkv.

De papyrus van Tongeren: de geschiedenis van het boek herschreven. Org.: Spraakwater. Stadhuis, Stad-
huisplein 9, 3700 Tongeren. 20/11/2008 om 20.00 uur. Sprekers: Willy Clarysse en Guido Creemers. Info:
www.galloromeinsmuseum.be.

Arles, Narbonne en de handelstrafiek in het zuiden van Gallië. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 26/11/2008 om 20.00 uur.
Spreker: W. Broekaert. Info: users.telenet.be/nkv.

De oudheid als inspiratiebron voor Georg Friedrich Händel. Org.: NKV Antwerpen. Universiteit Antwer-
pen, Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 26/11/2008 om 20.00 uur. Spreker: Ignace Bossuyt. Info:
users.telenet.be/nkv.

Themadag: De Romeinse wereld op zijn hoogtepunt? De tweede eeuw n.C. MSI, Erasmusplein, 3000 Leu-
ven. 13/12/2008. Met bijdragen van o.a. L. Van der Stockt, W. Verbaal, H. Hauben, G. Cuyt, I. Uytterhoeven
en W. Clarysse. Info: users.telenet.be/nkv.

Tentoonstellingen

Lectori salutem: boek en oudheid. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Amsterdam
(NL). Tot 7/9/2008. Toelichting: zie Prora, jg. 13, nr. 2. Info: www.allardpiersonmuseum.nl.

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

Severinus, potier romain dans le Beauvaisis: archéologie d un atelier de potier à Rainvillers. Maison Gré-
ber, Rue de Calais 63, 60000 Beauvais (FR). Tot  10/9/2008. Info: www.picardieweb.com.

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

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

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

Launen des Olymp: der Mythos von Athena, Marsyas und Apoll. Liebieghaus, Schaumainkai 71, 60596
Frankfurt (DE). Tot 21/9/2008. Info: www.liebieghaus.de.

Saintes-Mediolanum: la vie quotidienne au temps des Gallo-Romains. Musée Archéologique, Esplanade
André Malraux;  Musée de l Echevinage,  Rue Alsace-Lorraine 29 ter;  Musée du Présidial,  Rue Victor  Hugo
28; Musée Dupuy Mestreau, Rue Monconseil 4, 17100 Saintes (FR). Tot 21/9/2008. Info: www.ville-saintes.fr.

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

Bunte Steine: Luxusausstattungen römischer Bauten. Akademisches Kunstmuseum, Am Hofgarten 21,
53113 Bonn (DE). Tot 30/9/2008. Info: www.antikensammlung.uni-bonn.de.

Nécropoles et métropole: Bourges celtique.  Musée  du  Berry,  Rue  des  Arènes  4,  18000  Bourges  (FR).  Tot
30/9/2008. Info: www.ville-bourges.fr/culture-loisirs.

Situlae: images d un monde disparu. Bibracte, Centre Archéologique Européen du Mont-Beuvray, 71990
Saint-Léger-sous-Beuvray (FR). Tot 5/10/2008. Situlae waren metalen recipiënten om drankjes in te bereiden
bij gelegenheid van een banket. Info: www.musees-bourgogne.org.

100 000 ans sous les rails: archéologie de la ligne à grande vitesse est européenne. Musée des Antiquités
Nationales, Place Charles de Gaulle, 78105 Saint-Germain-en-Laye (FR). Tot 13/10/2008. Info: www.musee-
antiquitesnationales.fr.

Trésors des sépultures celtes et gauloises des environs de Metz.  Musées  de Metz,  La Cour d Or,  Rue du
Haut Poirier 2, 57000 Metz (FR). Tot 13/10/2008. Info: musees.ca2m.com.

Götter, Heroen, Fabelwesen: griechische Vasenbilder und Kinderbuchillustrationen. Museum für Vor-
und Frühgeschichte, Karmelitergasse 1, 60311 Frankfurt am Main (DE). Tot 19/10/2008. Info:
www.archaeologisches-museum.frankfurt.de.

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

Les murs murmurent: graffitis gallo-romains. Musée Romain, Chemin du Bois-de-Vaux 24, 1000 Lausanne
3 (CH). Tot 26/10/2008. Info: www.lausanne.ch/mrv.

Le trésor des barbares. Centre Archéologique Départemental, Rue Robert Schuman 1, 57200 Bliesbruck (FR).
Tot 26/10/2008. In 260 wachtte de Romeinse Rijnvloot een groep Germanen op, die  vanuit Gallië een enorme
buit over de Rijn poogden te brengen. 17 eeuwen later werd een enorme hoeveelheid metalen voorwerpen
ontdekt in Neupotz (vaatwerk, wapens, religieuze voorwerpen ...). Info: www.archeo57.com.

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

L Europe et la Gaule romaine: voies commerciales, moyens de transport. Musée Départemental de la Cé-
ramique, Rue de la République, 63190 Lezoux (FR). Tot 31/10/2008.

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

Belginum und der ländliche Raum in der Spätantike. Archäologiepark Belginum, Keltenstraße 2, 54497
Morbach Wederath (DE). Tot 2/11/2008. Info: www.belginum.de.
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Construire à Lutèce. Crypte Archéologique du Parvis de Notre-Dame, Place Jean-Paul II, 75004 Paris (FR).
Tot 2/11/2008. Info: www.paris.fr.

L Antiquité en miniature: camées et intailles, collections Leo Merz et musée Romain d Avenches. Musée
Romain, Rue Maupertuis, 1260 Nyon 1 (CH). Tot 2/11/2008. Info: www.mrn.ch.

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

Beeldschoon: meesterwerken in gips. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2301 EC Leiden (NL).
Tot 16/11/2008. Deze tentoonstelling presenteert 17e-, 18e- en 19e-eeuwse gipsen afgietsels van de fraaiste
beelden uit de oudheid. Info: www.rmo.nl.

Parfums de l Antiquité: la rose et l encens en Méditerranée. Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Ma-
riemont 100, 7140 Morlanwelz. Tot 30/11/2008. Info: www.musee-mariemont.be.

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

Magie, astrologie et sorcellerie dans l Antiquité. Musée Archéologique d Argentomagus, Les Mersans,
36200 Saint-Marcel (FR). Tot 21/12/2008. Info: www.argentomagus.com.

Archéopub: la survive de l Antiquité dans les objets publicitaires. Musée de Préhistoire d Ile-de-France,
Avenue Etienne Dailly 48, 77140 Nemours (FR). Tot 30/12/2008. Info: www.culture.fr/sections/themes/musees.

De Romeinse bronsschat van Nistelrode. Noord-Brabants Museum, Verwersstraat 41, 5200 BA s-Hertogen-
bosch (NL). Tot 31/12/2008. Info: www.noordbrabantsmuseum.nl.

La légion romaine. Archéosite, Avenue Elie Rossignol, 81600 Montans (FR). Tot 31/12/2008. Info:
www.archeosite.com.

Les collections gallo-romaines et médiévales du musée de Senlis au musée de Laon. Musée d Art et d Arché-
ologie de Laon, Rue Georges Ernant 32, 02000 Laon (FR). Tot 31/12/2008. Info: www.picardietourisme.com.

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

Pain, jeux et mort dans un quartier de Samarobriva (Amiens). Musée de Picardie, Rue de la République 48,
80000 Amiens (FR). Tot 31/12/2008. Info: www.amiens.fr/decouvrir/musee.
Luxe en decadentie: leven aan de Romeinse goudkust. Museum het Valkhof, Kelfkensbos 59, 6511 TB Nij-
megen (NL). Tot 4/1/2009. Deze tentoonstelling geeft een beeld van de superrijke Romeinen in de Golf van
Napels. Hun luxueuze villa s kleedden ze aan met weelderige muurschilderingen, beelden van brons en
marmer en ze genoten van hun privébad dat dagelijks gevuld werd met warm water uit een ingenieus
warmwatersysteem. Er is een muurgrote 3D-animatie van de acht verdiepingen tellende villa van keizer Ti-
berius op het eiland Capri. Info: www.museumhetvalkhof.nl.
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Die Langobarden: das Ende der Völkerwanderung. Rheinisches Landesmuseum, Colmantstraße 14-16,
53115 Bonn (DE). Tot 11/1/2009. Info: www.rlmb.lvr.de.

Homer: der Mythos von Troia in Dichtung und Kunst. Reiss-Engelhorn-Museen, Museum Zeughaus C5,
Kunststraße, 68159 Mannheim (DE). Van 14/9/2008 tot 18/1/2009. Info: www.rem-mannheim.de.

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

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

Erasmus. Museum Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20, 3015 CX Rotterdam (NL). Van 8/11/2008
tot 8/2/2009. Deze grootschalige tentoonstelling laat zien waarom iedereen Erasmus nog kent. Belangrijke
thema s in zijn werk als godsdienst, satire, oorlog en opvoeding worden belicht aan de hand van kunst uit
zijn tijd. Portretten en persoonlijke eigendommen tonen de man achter de ideeën. De tentoonstelling omvat
schilderijen van meesters als Hans Holbein, Quentin Matsys en Jeroen Bosch. Info: www.boijmans.nl.

Bunte Götter: die Farbigkeit der antiken Skulptur. Liebieghaus, Schaumainkai 71, 60596 Frankfurt (DE).
Van 8/10/2008 tot 15/2/2009. Info: www.liebieghaus.de.

RASNA: die Etrusker. Akademisches Kunstmuseum, Am Hofgarten 21, 53113 Bonn (DE). Van 15/10/2008
tot 15/2/2009. Info: www.uni-bonn.de/Die_Universitaet/Museen.html.

Trésors d époque romaine: enfouis et redécouverts. Schweizerisches Landesmuseum, Museumstraße 2,
8023 Zürich (CH). Van 21/11/2008 tot 22/3/2009. Centraal in deze tentoonstelling staat de laat-Romeinse schat
van Lunnern, die reeds werd ondekt in 1741. In deze tentoonstelling wordt hij  gesitueerd in zijn sociale en
historische context en hij wordt ook belicht door andere spectaculaire vondsten uit Zwitserland en van el-
ders. Verschillende documenten belichten de opgravingen van 1741. Info: www.musee-suisse.com/zuerich.

Marbres, hommes et dieux: vestiges antiques des Pyrénées centrales. Musée Saint-Raymond, Place Saint-
Sernin, 31000 Toulouse. Tot 31/3/2009.

Das weisse Gold der Kelten: das Salzbergwerk von Hallstatt in den österreichischen Alpen. Museum für
Vor- und Frühgeschichte, Karmelitergasse 1, 60311 Frankfurt am Main (DE). Van 29/11/2008 tot 26/4/2009.
Info: www.archaeologisches-museum.frankfurt.de.

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

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

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

Theater

Atropa (Tom Lanoye). Toneelhuis. De Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen; 6/9 en 13/9/2008 om 20.00 uur.
Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel; 24/10 en 25/10/2008 om 20.30 uur. Uitgangspunt is de Tro-
jaanse oorlog. Tom Lanoye koos voor de levensloop van de Griekse opperbevelhebber Agamemnon. De laat-
ste  seconde  van  zijn  leven  wordt  hij  geconfronteerd  met  de  spookbeelden  van  de  Griekse  en  Trojaanse
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vrouwen van wie hij het leven verwoestte: zijn vrouw Clytaemnestra, van wie hij de dochter Iphigenia of-
ferde, de Trojaanse koningin Hecabe, van wie hij de man en de zonen ombracht, Andromache, van wie hij de
man en het zoontje vermoordde, zijn oorlogsbuit Cassandra. Het leed van deze vrouwen toont het failliet
van zijn macht. Info: www.toneelhuis.be.

Metamorphosen & I m happy men. De Roovers & Benjamin Verdonck. Bourlaschouwburg, Komedieplaats
18, 2000 Antwerpen; 18/9, 19/9 en 20/9/2008 om 20.00 uur. Stuk, Naamsestraat 96, 3000 Leuven; 20/10 en
21/10/2008 om 20.30 uur. Tijdens deze avond worden twee voorstellingen opgevoerd die het resultaat zijn
van de samenwerking tussen De Roovers en beeldend theatermaker Benjamin Verdonck. In Metamorphosen
vertaalt Verdonck de meest magische verhalen van Ovidius; tegen een achtergrond van beelden uit de na-
tuur krijgt Metamorphosen een indringende vorm. I m happy men is een tijdloze fabel over B en S die zich over-
leveren aan de verbeelding van hun liefde. Info: www.deroovers.be.

O_Rex (CREW - Eric Joris). Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent; 4/11 en 5/11/2008 om 20.00 uur.
Kunstencentrum Nona, Begijnenstraat 19, 2800 Mechelen; 4/12 en 5/12/2008 om 20.30 uur. In deze voorstel-
ling staat de figuur Oedipus symbool voor de moderne mens en zijn tragische lot. Oedipus is al ziende blind
en hij ziet pas echt wanneer hij blind wordt. Zijn tragedie is dat hij er nooit in slaagt een centraal perspectief
op de wereld te verwerven. Het theater van CREW verbeeldt die situatie door de ruimtes waarin het drama
zich voltrekt te ontdubbelen en Oedipus deel te maken van een veelkamersysteem zonder overzicht. De
voorstelling vertelt niet de tragedie van Oedipus, maar gebruikt het tragische lot van de tiran als metafoor.
Info: www.cultuurcentrummechelen.be.

Medea (Euripides). Nationale Toneel Nederland. Speellijst en toelichting: www.nationaletoneel.nl.

Iphigenia in Aulis (Euripides). Toneelgroep Amsterdam. NTG, Schouwburg, Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent;
12/11 en 13/11/2008 om 20.30 uur. De Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen; 23/1 en 24/1/2009 om 20.00 uur.
Info: www.ntgent.be.

De Perzen (Aeschylus). Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, 2000 Antwerpen. 19/11/2008 om 20.30 uur. In Alan
Yadegarians versie van De Perzen draait het tijdens de slag bij Salamis niet om de hoogmoed van de Perzen,
maar om puur menselijke  emoties.  Wat  zijn  de gevolgen van de beslissing van een leider  voor  het  land en
een mensenleven? Door het gebruik van rituele patronen met een sterk visuele impact wordt een belangrijke
connectie tussen heden en verleden gemaakt. Info: www.zuiderpershuis.be.

Zus van (Lot Vekemans). Stichting MAM. Arca, Sint-Widostraat 4, 9000 Gent. 21/11, 26/11 en 27/11/2008 om
20.30 uur. Zus van is gebaseerd op de mythologische figuur Ismene, dochter van Oedipus, zus van Antigone.
In het toneelstuk horen we het verhaal van een vrouw die altijd in de schaduw heeft geleefd van haar held-
haftige en wereldberoemde zus. Een vrouw die zich schaamt voor wie ze is en hoe ze is geweest. Duizenden
jaren na haar dood begint ze te praten, ergens op een plek waar de tijd niet meer telt.  Het is een monoloog
die wordt gebracht door Elsie de Brauw. Info: www.ntgent.be.

Naar Medeia (ZEVEN - Inne Goris). CC De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout. 26/11/2008 om
20.15 uur. Het stuk is gebaseerd op het klassieke verhaal en laat de stem horen van 16 jongeren van verschil-
lende leeftijden. Een zoeken waarbij de grens tussen goed en kwaad uiterst dun is. Wanneer verlies je je on-
schuld en je onwetendheid? En hoe sterk en hoe zwak kan een mens zijn? Info: www.warande.be.

Muziek en ballet

Métamorphoses (naar Ovidius). Fréderic Flamand en het Ballet National de Marseille. Palais des Beaux-
Arts, Place de Manège, 6000 Charleroi. 18/9 en 19/9/2008 om 20.00 uur. Dans. Info: www.charleroi-culture.be.
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Paride ed Elena (Christoph Willibald von Glück). Opéra Royal de Wallonie, Rue des Dominicains 1, 4000
Luik. 17/10, 21/10, 23/10 en 25/10/2008 om 20.00 uur; 19/10/2008 om 15.00 uur. Info: www.orw.be.

Apollo e Dafne (Georg Friedrich Händel). Le Concert d Astrée. De Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen.
30/10/2008 om 20.00 uur. Tevens wordt Il delirio amoroso van Händel uitgevoerd. Info: www.desingel.be.

The rape of Lucretia (Benjamin Britten). Vlaamse Opera, Van Ertbornstraat 8, 2018 Antwerpen; 7/11, 9/11,
12/11, 14/11 en 18/11/2008 om 20.00 uur; 16/11/2008 om 15.00 uur. Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3, 9000
Gent; 23/11, 26/11 en 28/11/2008 om 20.00 uur; 30/11/2008 om 15.00 uur. Info: www.vlaamseopera.be.

Idomeneo, re di Creta (Wolfgang Amadeus Mozart). Freiburger Barockorchester. Paleis voor Schone Kun-
sten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. 27/11/2008 om 19.00 uur. Info: www.bozar.be.

Daphnis et Chloé (Maurice Ravel).  Nationaal  Orkest  van België.  Paleis  voor  Schone Kunsten,  Ravenstein-
straat 23, 1000 Brussel. 7/12/2008 om 15.00 uur. Staan eveneens op het programma: Adagio voor strijkorkest
(Guillaume Lekeu) en Concerto voor piano en blaasinstrumenten (Igor Stravinsky). Info: www.nob.be.

Reizen en uitstappen

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

Rome, klassiek en ondergronds. Org.: Amarant. Van 25/10 tot 1/11/2008. Reisleiding: Sophie Dralans. Info:
www.amarant.be.

Evenementen

De Romeinen komen! PAM Velzeke, Paddestraat 7, 9620 Velzeke. 13/9 en 14/9/2008. De beste Romeinse leger-
groepen bouwen hun kamp op in Velzeke. Tijdens de hoofdoptredens zullen meer dan honderd volledig uitge-
ruste legionairs hun spectaculaire gevechts- en aanvalstechnieken demonstreren, gecombineerd met hun ijzeren
discipline. Zij aarzelen ook niet om hun artillerie en cavalerie in te zetten. Doorlopend zijn andere activiteiten
voorzien die meer inzicht geven in de organisatie en training van een dergelijk leger. Info: www.pam-velzeke.be.

AVRA viert 45-jarig bestaan. Het Rekreatief, Doornstraat 600, 2610 Wilrijk. 20/9/2008. 9.30 uur: Het Romeinse
fort van Kelemantia (Bernard Van Daele). 10.45-12.15 uur: workshops: Romeins aardewerk (Marleen Martens);
conserveren van aardewerk (Natalie Cleeren); tekenen van aardewerk (Rob Vanschoubroek). 13.30 uur:
spektakels: Desmumhnach (demonstraties van vuur maken, koken en gevechten door Kelten); Legio XI Claudia
Pia Fidelis en Corbulo (Romeinse legioensoldaten met driloefeningen en presentatie van de bewapening); Cor-
pus equitum legionis X equestris (demonstraties van cavaleriemanoeuvres, gebruik van zwaard en speer, boog-
schieten). Romeinse gerechtjes. Info: www.avra.be.

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 22 juli 2008. Voor aanvullende informatie of eventuele
correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be/agenda.
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