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Woord vooraf

Van ‘spraakkunst’ naar ‘taal- en tekstbeschouwing’?

Het spanningsveld tussen taal en tekst in het klassieketalenonderwijs is wellicht
even oud als de discipline zelf. Welk aandeel heeft de grammatica tijdens het lec-
tuurproces? Hoe kunnen we het rendement van de taalkennis vergroten? Toch is
de situatie vandaag alweer anders dan pakweg tien jaar geleden. Er hebben zich
nieuwe uitdagingen aangediend, en tegelijk nieuwe kansen voor de aanpak van
taalonderricht en leesvaardigheid.

Rond dit thema organiseerden we op woensdag 6 november 2013 een studiedag,
met financiële ondersteuning vanuit het Expertisenetwerk Lerarenopleidingen
van de Associatie Universiteit Gent. De nascholing was een gezamenlijk initiatief
van Véronique Sanctobin, docent talendidactiek aan PCVO Het Perspectief, en
ondergetekende, vakdidacticus klassieke talen aan de UGent en de Artevelde-
hogeschool. Doel van deze studiedag was om nieuw onderzoek, lesmodellen en
praktijkvoorbeelden in verband met de wisselwerking tussen taal en tekst kenbaar
te maken en om de dialoog tussen leraren(opleiders) klassieke en moderne talen
te bevorderen. Dat we hiermee aan een zekere behoefte tegemoet kwamen, bleek
uit de opkomst van 149 deelnemers. De inhouden van de plenumsessie door Wim
Verbaal en van de (meeste) andere lezingen of workshops vormden het uitgangs-
punt voor deze nieuwe publicatie in de reeks Didactica Classica Gandensia.

Wat zijn precies die nieuwe uitdagingen en kansen? Om te beginnen stellen we
vast dat leerlingen die anno 2015 starten met een studie Latijn, zo goed als geen
voorkennis meer hebben op vlak van zinsontleding. Ook vroeger kon je onder
classici in de onderbouw de verzuchting horen dat ze in de eerste plaats leraar Neder-
lands waren. Maar sinds de recente wijziging van de eindtermen en leerplannen
Nederlands, is de situatie in de lessen Latijn pregnanter dan ooit. Exclusief is het
probleem niet meer: ook leraren moderne talen reiken in hun lessen grammaticale
concepten en termen aan voordat die aan bod komen in het moedertaalonderwijs,
zoals Elena Lievens in haar artikel aantoont. De beginsituatie in het aanvangs-
onderricht klassieke talen is op 20 jaar tijd sterk veranderd, maar het einddoel van
de vakken is dat niet: leerlingen moeten authentieke teksten begrijpen naar vorm en
inhoud, waarbij vorm en inhoud nog altijd dezelfde zijn als 2000 jaar geleden. Lera-
ren vragen zich bezorgd af hoe ze de kloof kunnen dichten.

De invoering, vanaf 2011, van de valentiegrammatica als verplicht grammaticaal
referentiekader in de leerplannen van het Katholiek Onderwijs, heeft binnen het
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klassieketalenonderwijs in deze onderwijskoepel een kleine aardverschuiving ver-
oorzaakt. In het kielzog van de nieuwe leerplannen kwamen nieuwe of volledig
herwerkte handboeken Latijn en Grieks op de markt, wat in Vlaanderen – in ver-
gelijking met Nederland – niet vaak gebeurt. In deze leerplannen en handboeken
is komaf gemaakt met de in VVKSO-scholen gangbare traditie van lange reeksen
oefeningen op losse woorden of zinnen. Daarnaast kwam er (grotendeels) een
einde aan het vermengen van grammaticale termen uit morfologie, syntaxis en
semantiek, een gewoonte die wijlen Dirk Panhuis op de studiedag en in zijn artikel
een ‘gebrek aan terminologische hygiëne’ noemde. Ook krijgt het lezen van tek-
sten in deze handboeken een meer centrale plaats toebedeeld en bovendien wordt
lectuur niet meer uitsluitend als doel van, maar ook als middel tot taalverwerving
beschouwd. Dit was in de methodes van het GO! al veel langer een gangbare prak-
tijk.

Geen vernieuwing zonder nieuwe valkuilen en vraagtekens. Een al te sterke focus
op bepaalde indelingen uit de valentiegrammatica (zoals het onderscheid tussen
een noodzakelijk en een niet-noodzakelijk zinsdeel) leidt af van datgene waar het
om gaat, namelijk de leerlingen strategieën aanleren om teksten te lezen en begrij-
pen. Het activeren van morfologische en syntactische basiskennis (waarvoor tra-
ditionele, ‘contextloze’ oefeningen zeker nog nuttig kunnen zijn, op voorwaarde
dat zij op maat van de individuele leerling worden aangeboden) is overigens
slechts één strategie. Alleen hiermee zullen de leerlingen het niet redden. Evenmin
mogen we ervan uitgaan dat taaloefeningen in zins- of tekstverband per definitie
bijdragen tot een grotere leesvaardigheid. In de onderbouw lezen de leerlingen nu
wellicht meer Latijnse en Griekse teksten dan voor de vernieuwing. Maar dit bete-
kent niet automatisch dat ze bij de lectuur van authentieke teksten in de boven-
bouw een hoger niveau van tekstbegrip halen. In haar bijdrage past Annemieke
van der Plaat enkele theorieën over tekstbegrip toe op de handboeken Grieks
Mythoi en Logoi. Ze formuleert nuttige aanbevelingen voor het upgraden van oefe-
ningen in functie van een sterkere ‘leesattitude’ bij leerlingen, die er onder meer in
bestaat dat ze het gelezene terugkoppelen naar hun eigen ervaringswereld. Ook
voor leraren Latijn biedt dit artikel zeer bruikbare inzichten, die wellicht kunnen
helpen om de genoemde kloof enigszins te dichten.

In tijden van onzekerheid teruggrijpen naar heilzame middelen uit het verleden en
die in verhoogde dosissen toedienen – méér driloefeningen, (nog) méér gramma-
ticale determinatievragen tijdens de lectuur – lijkt alvast niet veel zoden aan de
dijk te brengen. Kunnen we de traditionele invulling van taalstudie (lees: actieve
kennis van een ruime set van – in de eerste plaats morfologische, daarnaast ook
syntactische – regels) niet beter ombuigen tot een bredere benadering waarin naast
elementaire basiskennis ook andere aspecten van taalkunde en tekststudie aan
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bod komen? Van ‘spraakkunst’ naar ‘taal- en tekstbeschouwing’? Zo’n brede bena-
dering is ook de insteek van het Nederlandse Vaknetwerk Klassieke Talen, een
samenwerkingsverband van academici en leraren. De leden stellen zicht tot doel
om lesmateriaal te ontwerpen dat meer aansluit bij moderne ontwikkelingen in de
taalkunde en literatuurwetenschap1. Lidewij van Gils en Hanneke de Gier, beiden
verbonden aan het Vaknetwerk, stellen in dit nummer elk een lessenserie voor
waarin leerlingen worden uitgedaagd om ook eens door een àndere talige bril te
kijken naar teksten van respectievelijk Tacitus en Ovidius.

De vraag wat de Romeinse auteurs ons écht vertellen in hun teksten, vormt het uit-
gangspunt voor het openingsartikel van Wim Verbaal. Hiermee speelt hij in op de
zoektocht van elke leraar klassieke talen naar een goede leesmethode. Ook op dit
vlak constateren we dat de vraag het laatste decennium geëvolueerd is, met name
van “leren we onze leerlingen analytisch dan wel lineair lezen?” naar “hoe kunnen
we het best lineair lezen?” De opvatting dat ‘lineair’, d.w.z. van links naar rechts
lezen de enige echte manier is om Latijnse en Griekse teksten te lezen, is ook buiten
het Gemeenschapsonderwijs meer en meer verspreid geraakt in Vlaamse scholen.
De concrete invulling van deze leesmethode is echter nog zeer uiteenlopend. Een
veel voorkomend pijnpunt is het ontbreken van systematiek en relevantie in de
vraagstelling, waardoor – om het met de woorden van Wim Verbaal te zeggen –
de lectuur neerkomt op een gokspel dat altijd door de auteur wordt gewonnen. In zijn bij-
drage breekt hij dan ook een lans voor de door hem ontwikkelde ‘positionele
methode’. Uitgangspunt van deze methode is dat het semantische zinsniveau min-
stens even belangrijk is als het syntactische. Pas als we aandacht hebben voor het
spanningsveld tussen beide lagen, zo stelt Verbaal, kunnen we echt begrijpen wat
Latijnse auteurs ons te zeggen hebben.

Tegelijk toont hij aan dat de Latijnse literatuur in wezen onvertaalbaar is en dat we
in het onderwijs best wat minder aandacht mogen besteden aan vertalen. Op dit
vlak lijkt zich in Vlaanderen een – langzame, maar toch merkbare – evolutie te vol-
trekken, die bv. in de nieuwe handboeken tot uiting komt. In ieder geval zal de
aandachtige lezer van dit themanummer merken dat in het klassieketalenonder-
wijs in Nederland – als we de drie Nederlandse bijdrages als maatstaf mogen
nemen – ‘lezen’ nog veel meer wordt gelijk gesteld aan ‘vertalen’.

Een laatste opvallende nieuwigheid van het voorbije decennium is dat de jongste
generatie leraren Latijn deze taal in haar opleiding vaker niet dan wel heeft gecom-
bineerd met een studie Grieks. Dit gegeven zet de deur open voor een sterkere

1 Ook Vlaamse leraren klassieke talen kunnen niet meer aan deze vereiste onstnappen: cf. DS 14 uit het
nieuwe VVKSO-leerplan Latijn/Grieks voor de 3de graad (2015): de relatie tussen inhoud en vorm kritisch
evalueren en de expressieve waarde beoordelen volgens klassieke en hedendaagse visies. [Onderstreping door
mij; het leerplan is beschikbaar via www.vvkso.be].
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kruisbestuiving tussen de klassieke en de moderne talen. Dat de leerplannen van
de verschillende taalvakken maar weinig op elkaar zijn afgestemd (zie het artikel
van Elena Lievens) maakt het belang van een onderlinge dialoog tussen de ver-
schillende taalleraren alleen maar groter. Het vergelijkend overzicht van gramma-
ticale termen in de verschillende schooltalen dat Dirk Panhuis in 2012 opstelde en
dat we, met dank aan de redactie van het tijdschrift Prora, opnieuw mogen publi-
ceren, kan hiervoor een nuttig uitgangspunt zijn. Misschien moeten we minder
focussen op wat de klassieketalendidactiek onderscheidt van het modernetalenon-
derricht, en vanuit een gezonde nieuwsgierigheid onderzoeken welke elementen
uit de didactiek van de moderne vreemde talen ook voor het onderwijs Latijn en
Grieks nuttig zijn, zoals Annemieke van der Plaat bv. doet met de theorieën over
tekstbegrip van Westhoff en Kintsch.

Ondertussen wordt ons ‘klassieke’ ego gestreeld wanneer een bescheiden kwanti-
tatief onderzoek bevestigt wat we als docenten klassieke talen rotsvast geloven,
namelijk dat er correlaties zijn tussen een vier- of meerjarige studie Latijn en de
grammaticale competentie in het Nederlands, zoals Jolien Vanheule in haar artikel
aantoont. Deze onderzoeksresultaten zijn mooi meegenomen, want wetenschap-
pelijk bewijs ontbreekt vaak in onze pleitredes voor de klassieke talen. Het ster-
kere taalinzicht in het Nederlands is een mooi extraatje bij datgene waar het in
onze lessen echt om gaat: grammatica inzetten als tool voor een hoger doel, met
name het geduldig onthaastend genietend ontsluiten van 2000 jaar oude teksten.

Katja DE HERDT
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Leren lezen als Romeinen: 
niet enkel een kwestie van syntaxis!

Wim VERBAAL

1. Voorspel

Tijdens de nascholingsdag Taal en tekst. De rol van taalbeschouwing in het klassieke-
talenonderwijs (Gent, 6 november 2013) begon ik mijn voordracht met een klein
experiment. Aangezien dit een goede didactische aanpak lijkt – beginnen met een
concreet voorbeeld waardoor het centrale probleem van de hele bijdrage wordt
geïllustreerd en aangekaart – zal ik het hier eveneens opnemen. Ik hoop dat het
docenten Latijn ertoe kan aanzetten zelf tot reflectie te komen over het functione-
ren van het Latijn en het ook te gebruiken als een didactisch middel in de klas.
Waarom schrijven Romeinen eigenlijk zoals ze schrijven? Waarom hebben ze niet
anders (en normaler of logischer) geschreven wat wij te lezen krijgen? Ze waren
toch volstrekt vrij om hun zinnen op te bouwen zoals ze dit wilden? Kan het zijn
dat een anders geformuleerde zin ook een andere betekenis krijgt? Indien dit soort
vragen binnen kunnen dringen in het onderwijs Latijn, zou dit een belangrijke ver-
dieping van de lectuur en het begrip van onze klassieke auteurs betekenen. Het
zou tevens nieuwe waarde verlenen aan het onderwijs in deze klassieke taal en
zoals algemeen geweten wordt aan de zin van de klassieke talen nogal eens getwij-
feld.

Het experiment bestaat erin dat men een aantal varianten van dezelfde zin te zien
krijgt. Geen van deze zinnen is grammaticaal onmogelijk in het Latijn, maar slechts
één van deze varianten komt – in dit geval – uit de pen van Cicero. De vraag is
tweeledig. Natuurlijk gaat het erom uit te vinden welke zin Cicero geschreven
heeft, maar minstens even belangrijk is het voor zichzelf uit te maken welke zin of
zinnen hij zeker niet geschreven kan hebben en welke redenen daarvoor aange-
voerd kunnen worden.

1. Sua vitia enim et suam culpam insipientes in senectutem conferunt.
2. Insipientes enim sua vitia et suam culpam in senectutem conferunt.
3. Sua enim vitia insipientes et suam culpam in senectutem conferunt.
4. In senectutem enim sua vitia et suam culpam insipientes conferunt.
5. Sua vitia et suam culpam enim in senectutem insipientes conferunt.

Veder in deze bijdrage zal de echte zin van Cicero als voorbeeld behandeld worden.
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2. Lust en onlust van het Latijn

In de folder die uitnodigde tot bovenvermelde studiedag stond de volgende pre-
sentatie over mijzelf te lezen: “Lineair Latijn (leren) lezen op een grammaticaal ste-
vig onderbouwde manier: voor Wim Verbaal is het een passie, een noodzaak en
een evidentie, die hij als docent dagelijks toepast in zijn colleges Latijnse letter-
kunde”. Aangezien ik deze tekst op voorhand had gelezen en ook had goedge-
keurd dat hij in de folder werd opgenomen, riep hij geen bezwaren wakker. Toch
verdient hij wel enige toelichting, te meer daar hier verder een betoog verwacht
wordt over ‘het belang van de grammaticale onderbouwing’ en over ‘de lees-
methodiek die ik gaandeweg heb ontwikkeld’, zoals de voorstelling verder ging,
om dan kort en krachtig te besluiten: ‘een verhaal over de krachten in de Latijnse
zin, over spanningsvelden en over de voortdurende wisselwerking tussen taal- en
leesvaardigheid’. Dat is een hele boterham samen en het kan dan ook geen kwaad
er eerst een paar elementen uit te halen, zodat de weg die hier gevolgd wordt dui-
delijk zal zijn.

Om te beginnen voel ik mij geroepen om nadruk leggen op dat ene woordje waar-
mee de eigenlijke presentatie aanvangt: voor mij ‘is het een passie’. Passie: ja, ik
kan dat volledig onderstrepen. Alleen gaat het dan misschien minder om een pas-
sie voor een lineaire leesmethode (of voor welke methode dan ook) dan wel om
een passie voor het Latijn en voor wat er in deze taal geschreven is. Terecht wordt
het eerste deel van bovenstaande voorstelling afgesloten met een verwijzing naar
mijn colleges Latijnse letterkunde.

Mij gaat het inderdaad niet in eerste instantie om het Latijn als talig fenomeen: hoe
functioneert het Latijn als taal? hoe ontwikkelde het zich van zijn vroegste ver-
schijningsvorm (of nog vroeger) tot de huidige verschijningsvormen? Mij gaat het
in de allereerste plaats om de lectuur van auteurs die in het Latijn geschreven heb-
ben. Ik wil de stemmen horen van mensen uit het Europese verleden en in dialoog
kunnen treden met deze geesten uit ons verleden in de verwachting dat zij richting
kunnen geven in de wereld van vandaag. En natuurlijk is daarvoor een uitermate
goed begrip van de taal nodig. Om te begrijpen wat deze stemmen mij te zeggen
hebben, moest ik een gevoeligheid kweken voor de lichtste nuance in het gebruik
van hun taal.

Mijn interesse in het Latijn en in de wijze waarop het Latijn gelezen moet worden,
vindt dus haar oorsprong in mijn passie voor de dialoog die ik met deze stemmen
uit het verleden wilde aangaan. Zij is geboren uit de lectuur van teksten in het
Latijn en ik zie het dan ook als mijn allerbelangrijkste opdracht om studenten de
mogelijkheid te geven deze zelfde passie te ontwikkelen. Daarom begint mijn
opdracht ermee studenten te leren lezen.
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Laten we ons eens proberen terug te verplaatsen in de houding van een student of
leerling die net als ik geboeid is geraakt door bepaalde teksten die hij (in vertaling)
gelezen heeft en die nu de originele tekst erop na wil slaan. Laten we zijn weg eens
volgen en zien of hij bij zijn ontdekkingsreis gepassioneerd kan raken voor het
Latijn en voor zijn literatuur. Wat krijgt hij te zien?

Niet echt aangenaam. Als bladspiegel nodigt dit niet uit om te beginnen! Maar dat
is dan nog enkel het totaalaanzicht. Men kan zich daar overheen zetten en naar de
tekst kijken. Daarover gaat het per slot van rekening. Wat krijgen we hier te zien?
Een soort puzzel van woorden die op een merkwaardige manier in elkaar verschoven zijn –
een wirwar van gekunstelde en geleerde constructies, waarop je met behulp van allerlei
kunstgrepen en schema’s een waarachtige vivisectie pleegt – een taal van handboeken en
woordenboeken, droog en streng als een wiskundetaak – een taal die alleen maar door gram-
matici verzonnen lijkt om leerlingen te folteren. Hoe pakken we dat aan? Wel, we begin-
nen te vertalen. Hoe kun je uit dit verstarde Latijn (waarom zeg ik hier niet Chinees?) een
levend Nederlands maken? Ik sla het woordenboek erop na, maar die woorden zien er
onwerkelijk uit. Ze lijken geen enkele betekenis te hebben – of beter gezegd: ze hebben er

Figuur 1: Leesplezier?
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twee, drie, tien, zoveel je maar wil! Latijn wekt de indruk een taal te zijn waar de woorden
ongeveer betekenen wat je wilt – althans wat de latinisten willen – en daarmee zijn we als
leerkracht of leerling al snel tevreden.

Figuur 2: Gokken maar!

didactica.2015_51.book  Page 10  Friday, August 21, 2015  8:53 AM



Leren lezen als Romeinen: niet enkel een kwestie van syntaxis! 

DCG 2015 – 51 [ 11 ]

Of we nu begrepen hebben wat er staat dan wel het onnodig vinden om te begrijpen wat er
staat, we gaan nu van de woord-voor-woordvertaling over tot de eigenlijke vertaling van
de hele zin. En daar krijgen we te maken met de hele overgeleverde fraseologie van de klas-
sieke vertaalwereld. We hebben de tekst eerst verwrongen en verwond om er dan iets onbe-
grijpelijks of toch zeker iets plechtstatigs van te maken, zonder enige kleur, reliëf of leven.
Latijn lijkt wel gedoemd om alles wat erin gezegd wordt vervelend, saai en doods te maken.
Vrolijkheid houdt op vrolijk te zijn wanneer het in gaudium gevangen zit. De roos is ver-
welkt zodra ze als rosa verbogen wordt.

Misschien herkent iemand bovenstaande woorden. Ze zijn een vrij getrouwe para-
frase van de klacht waarmee Jules Marouzeau in 1954 zijn Introduction au latin
heeft opgesierd.1 Het hele eerste hoofdstuk uit dit werkje heeft helaas nog weinig
van zijn actualiteit verloren, ook al zijn veel van zijn ideeën intussen gemeengoed
geworden en ook in het onderwijs doorgedrongen. Toch heeft dit niet geleid tot
een fundamentele wijziging van de didactische aanpak. Het bleef bij kleine aan-
passingen die naar mijn gevoel de situatie vooral verergerd hebben.

Een van de belangrijkste aanpassingen is natuurlijk het afscheid geweest van wat
in figuur 1 te zien is: de onaantrekkelijke vormgeving van klassieke teksten. Hand-
boeken zien er tegenwoordig veeleer flitsend uit! Er zijn veel illustraties – beeld-
materiaal heet dat. Er wordt gewerkt met kleuren en met kaders. En vooral: het
tekstmateriaal wordt in niet te grote eenheden opgediend. Het geheel moet over-
zichtelijk blijven – wat meestal hierop neerkomt dat de pagina uiteenvalt in losse
elementen en fragmenten waarvan de tekst er één vormt. De rest bestaat uit (beel-
dend of verklarend) commentaar bij dit tekstfragment.

Het ziet er misschien anders uit dan een filologische uitgave of dan de daarop
gebaseerde oude schooluitgaven (Lenaers, Geerebaert), maar in de grond is er toch
weinig veranderd. Het onderricht in de klassieke talen blijft vastzitten in een bena-
dering die uiteindelijk teruggaat op de 19de-eeuwse filologie. Het blijft gebed in de
context van de toenmalige Altertumswissenschaften, ook al zijn die in de huidige
wereld nog amper terug te vinden. De passie waarmee leerlingen of studenten tot
de studie van de klassieke talen komen heeft dikwijls dan ook nog weinig met de
teksten te maken. Het gaat om een interesse in de wereld van de oudheid, om het
exotische daaraan en natuurlijk om een aangestoken zijn door het enthousiasme
van hun leerkrachten.

Men mag zich afvragen of het onderwijs nu juist niet daar zijn doel voorbijschiet.
Indien het er enkel om gaat de leerlingen enthousiast te maken voor het anders-

1 Jules Marouzeau (1954). Introduction au latin. Paris: Les belles lettres. Hier geparafraseerd naar de
Duitse vertaling: Marouzeau (1969:8-9).
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zijn van de oudheid, dan moeten docenten klassieke talen als eersten zich de vraag
stellen of het nog nodig is dit te doen in de klassieke talen zelf. Volstaat het niet
ons te beperken tot een cursus Griekse en/of Romeinse cultuur met eventueel tek-
sten in vertaling? Daarvoor is het toch niet belangrijk Latijn te kunnen lezen? En al
helemaal niet om Latijnse zinnetjes te kunnen omzetten in slecht Nederlands.

Waarom zou men Latijn moeten leren als het niet was om de teksten in die taal te
kunnen lezen en in rechtstreekse dialoog te gaan met de auteurs ervan? Is het niet
juist de kracht van het Latijn dat het ons de mogelijkheid biedt om de stemmen uit
ons eigen verleden te kunnen verstaan? Ons verleden was anders dan de wereld
waarin wij leven maar heeft er wel toe bijgedragen dat wij geworden zijn wat we
zijn. Daarin verschilt Latijn van bijvoorbeeld Chinees.

Bovendien dacht een Romein anders dan wij – en het verschil is waarschijnlijk gro-
ter dan dat met een Chinees in de geglobaliseerde wereld van vandaag. Latijn
heeft de mogelijkheid om tot een interculturele discipline te worden en de
moderne leerling en student te leren dat niet alle mensen op dezelfde wijze den-
ken. Maar om te ontdekken hoe anders een Romein dacht, zijn we aangewezen op
de teksten en op de manier waarop de Romein deze vorm gaf in zijn taal, het
Latijn. Het is de bedoeling van deze bijdrage te laten zien hoe juist vertalingen
hierbij te kort schieten, omdat een fundamentele eigenschap van de Latijnse litera-
tuur erin bestaat dat zij bijna onvertaalbaar is.

3. Lezen met en zonder zicht

Om dat te kunnen, is het essentieel te zien hoe een Latijnse tekst gelezen wil wor-
den. Dat brengt mij op een tweede element uit de bovenvermelde tekst in de folder
voor de nascholingsdag. Mijn specialisme bevindt zich in de Latijnse letterkunde.
Inzicht in de literaire waarde van een tekst vraagt volgens mij echter een grondig
inzicht in de taal. Een antieke grammaticus leerde al: ‘Grammatica dient om de
dichters te begrijpen.’

Daar ging het in mijn eigen opleiding echter mis en daar gaat het volgens mij nog
altijd mis. Want hoe moet je Latijnse teksten lezen? Zeker niet op de manier die
Jules Marouzeau hierboven aanhaalt: door eerst losse woorden op te zoeken in
woordenboeken die je niet weet te gebruiken en dan uit al je vondsten een soort
bijeen ‘gescrabbelde’ zin te maken. Maar hoe dan?

De meeste docenten zijn nog steeds leerlingen uit de oude school en hebben dus
de aanpak geleerd die we de analytische methode noemen. We vertrekken van het
Werkwoord, al dan niet beginnend met het Onderwerp. Daarna zoeken we het
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eerste complement, meestal het Lijdend Voorwerp, en de rest vullen we in. Nemen
we een willekeurige Latijnse zin:

Belgae patrum nostrorum memoria omni Gallia vexata, Teutonos Cim-
brosque intra suos fines ingredi prohibuerunt

Voor bovenstaande zin naar Caesar (DBG II.4) betekent dit een aanpak in volgende
stappen:

1. We slaan de hele zin over omdat het werkwoord normaal gezien aan het einde
staat. Inderdaad vinden we daar de vervoegde vorm prohibuerunt en we gaan
er dus van uit dat dit de persoonsvorm is.

2. Intussen hadden we al wel in de gaten dat de zin begon met een vorm Belgae
die op de plaats staat waar het onderwerp verwacht kan worden, namelijk zo
ver mogelijk van de persoonsvorm af.

3. Met een beetje geluk weten we dat het werkwoord prohibere zoiets betekent als
‘verbieden’ (anders lukt het ons misschien dit in het woordenboek tussen de
verschillende mogelijkheden terug te vinden) en dan hebben we dus een lij-
dend voorwerp nodig. Dwalend door de zin komen we de groep Teutonos
Cimbrosque tegen die in de accusatief staat en dus voldoet aan de eis voor het
lijdend voorwerp.

4. Nu beginnen de problemen want onze automatische piloot kan hier niet ver-
der. Maar misschien beseffen we nog net dat je normaal gesproken iemand
verbiedt om iets te doen. Dus hebben we een tweede werkwoord nodig, liefst
in de infinitief. Inderdaad vinden we in de zin ook de vorm ingredi (en we
gaan er even van uit dat iedereen deze deponente vorm onmiddellijk kan her-
kennen).

5. Nu betekent ingredi zoiets als ‘binnengaan’. Dat betekent dus dat ergens bin-
nengegaan moet worden en dat brengt ons bij het volgende element dat we
nodig hebben: intra suos fines.

6. Hier stopt het. Al de rest is invulwerk. Wat we nog geen plaats hebben gege-
ven (patrum nostrorum memoria omni Gallia vexata), proberen we nu op een of
andere manier in te passen. Gelukkig bestaan daarvoor ook een paar stan-
daardmethodes met als belangrijkste de Losse Ablatief: die past op elk potje
zolang het om ablatieven gaat!

Wie zich als gepassioneerd lezer met Latijnse teksten bezig houdt, voelt hoe heel
deze aanpak botst met de schoonheid van de teksten en met een realiteit die men
niet kan ontkennen. Geen Romein kan op die manier gelezen hebben, want dan
stelt zich de vraag waarom een schrijver het zijn lezers zo onmogelijk gemaakt
heeft! Bovendien mag ik niet vergeten dat een Romein eigenlijk met zijn oren las:

didactica.2015_51.book  Page 13  Friday, August 21, 2015  8:53 AM



Leren lezen als Romeinen: niet enkel een kwestie van syntaxis! 

[ 14 ] DCG 2015 – 51

teksten werden geschreven om voorgelezen en dus gehoord te worden. ‘Stille’ lec-
tuur bestond wel – althans in de zin van een individuele en persoonlijke lectuur –
maar was niet de regel.

Indien de analytische leesmethode nu vertaald wordt naar de Romeinse manier
van lezen, blijkt een Romein een zin te hebben gehoord die allesbehalve Latijn is:

prohibuerunt Belgae Teutonos Cimbrosque ingredi intra suos fines
patrum nostrorum memoria omni Gallia vexata

Het is duidelijk wat hier gebeurd is: het Latijn is benaderd alsof het Nederlands of
om het eender welke moderne taal was. De analytische leesmethode heeft geen
respect gehad voor de wijze waarop de Romein zijn taal benadert maar gedaan of
deze gelijkgesteld mocht worden aan het moderne taalgebruik.

Wie wenst te begrijpen wat er in de Latijnse zin dan wel aan de hand is, moet in de
eerste plaats uitgaan van de woordvolgorde zoals deze in de Latijnse zin gehan-
teerd wordt. Onherroepelijk leidt dit tot de lineaire leesmethode zoals deze nu al
gedurende enige decennia aan de universiteiten onderwezen is. Ondanks de
schijnbare vanzelfsprekendheid hiervan stuit deze methode echter al even lang op
niet te loochenen bezwaren. Het lijkt onmogelijk om zo teksten te lezen.

De lineaire methode zoals deze in de jaren zeventig van de vorige eeuw geïntro-
duceerd werd, is immers gebaseerd op een spel van verwachtingen en vooruitlo-
pen. Woord voor woord (of woordgroep voor woordgroep) wordt de zin overlo-
pen en bij elke eenheid moet men zich de volgende vragen stellen: waarmee heb-
ben we hier te maken en wat betekent dit voor het vervolg? In de praktijk komt dit
al te vaak neer op een soort gokspel dat altijd gewonnen wordt door de auteur.
Want wie kan in godsnaam voorspellen wat auteurs als Cicero of Caesar van plan
zijn te zeggen?

Het probleem van de lineaire methode ligt niet in haar uitgangspunt. Dat een
Romein zijn zinnen van voor naar achter las of te horen kreeg, spreekt vanzelf. Dat
de zin dus ook zo benaderd moet worden door wie wil weten wat een Caesar of
een Cicero of een Livius nu eigenlijk te zeggen heeft, spreekt dan natuurlijk even-
zeer voor zich. Het probleem bij de lineaire methode zoals zij onderricht werd en
nog al te vaak wordt, ligt in het volkomen ontbreken van iedere methode, van
iedere systematiek. Het kan niet zijn dat een Romein de zinnen zomaar over zich
heen liet komen en ervan uitging dat de Latijnse zin een grote warboel is waarin
hij pas structuur kon aanbrengen wanneer de zin was afgelopen en de volgende al
was begonnen. Dan moet het in het hoofd van elke Romein een ongelooflijke chaos
zijn geweest. Nu, als Rome om iets beroemd is gebleven in de geschiedenis, dan is
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het om haar vermogen tot ordening en structurering. Voor haar literatuur en taal
zou dit dan niet gelden? Onmogelijk!

Hier begon mijn zoektocht. Mijn eerste eigen conclusies vielen samen met het ver-
schijnen van een boek dat me onmiddellijk op het juiste spoor zette. Stephens en
Devine hebben in hun Latin Word Order (2006) vanuit de hoek van de generatieve
grammatica een poging gedaan om structuur te vinden in de Latijnse zinsbouw.
Hierop is veel kritiek gekomen vanuit andere linguïstische hoeken, waarop ik niet
wil ingaan en waarin ik als literatuurwetenschapper overigens ook niet geïnteres-
seerd ben. Ik vond in dit boek en in deze benadering een bevestiging van de
methode die ik zelf aan het ontwikkelen was en die zich niet linguïstisch wilde ori-
ënteren maar een beter begrip van de Latijnse literatuur nastreefde. Parallel hier-
mee leverde Brigitte Bauer (1992, 1995, 2000) met haar werken over de ontwikke-
ling van het Latijn als een SOV-taal naar een SVO-taal een aantal aanvullende ele-
menten die mij een beter inzicht gaven in de vormingsprincipes van de Latijnse
taal en het Latijnse denken.

Tot slot bleek dit allemaal volledig overeen te komen met hetgeen ik via de werken
van Bernard Andreae (1998) leerde over de esthetische beginselen van de
Romeinse kunst. Want ook uit de beeldende kunsten kan men opmaken welke
denkstructuren mensen eigen zijn.

Zo kwam ik tot een eigen uitbouw van het lineaire leesmodel, volgens een cohe-
rent schema, dat nu al een klein decennium in het onderwijs aan de UGent en in
mijn eigen lectuur zijn toepassing vindt en dat zich in al die tijd bewezen heeft. De
beginselen daarvan zijn erg eenvoudig en kunnen in een paar minuten worden
uitgelegd. Daarna kunnen we het op de lectuur van een aantal tekstfragmenten
toepassen, waaronder de zinnen van de echte en de valse Cicero’s uit de inleiding.

4. Naar een systematische benadering voor een 
dynamische lectuur: de positionele leesmethode

In het vervolg is niet langer sprake van de lineaire leesmethode. De reden hiervoor
is de wat ongemakkelijke benaming. Lezen is nu eenmaal een lineaire bezigheid
die men in horizontale of verticale richting uitoefent. Wie het over de lineaire
leesmethode heeft, geeft daarmee eigenlijk niets anders aan dan dat hij/zij het over
de activiteit van het lezen heeft. Of kan iemand zich een driedimensionale lectuur-
methode voorstellen?

Nu geeft de inburgering van juist dit begrip, de lineaire leesmethode, al een van
de allergrootste tekorten aan in het onderwijs van de klassieke talen. Het gaat bij
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Latijn en Grieks eigenlijk allang niet meer om lectuur. Latijnse en Griekse teksten
worden niet gelezen. Wie Latijn en/of Grieks studeert, leest niet! (Dit blijkt trou-
wens telkens weer een van de meest schokkende ervaringen bij mijn colleges aan
de universiteit: studenten die gekozen hebben voor de beide klassieke talen zijn
geen lezers.)

Daarin onderscheiden zij zich nadrukkelijk van studenten die Latijn met een
moderne taal combineren. Daar zitten nog studenten die lezen. Onder studenten
Latijn en Grieks daarentegen is het aantal lezers schrikbarend laag. De belangrijk-
ste opgave voor docenten klassieke talen zou dan ook moeten zijn hun leerlingen
weer aan het lezen te zetten, ze te verplichten boeken te lezen en de dialoog met
schrijvers aan te gaan. Anders is alle inspanning voor niets en kan men de klas-
sieke talen inderdaad beter afschaffen.

Overigens beperkt zich deze houding helaas niet tot de studenten. Te vaak moet
men constateren dat de leeservaring van docenten Latijn zich beperkt tot de teksten
die in de handboeken staan of die tot het standaardrepertorium behoren. Andere
teksten hoeft men immers niet als leraar te kennen! Maar waarom geeft men dan nog
Latijn? Ligt het plezier een taal te kennen nu juist niet in het ontdekken van wat er
allemaal in deze taal mogelijk is? Voor Latijn gaat het dan natuurlijk enkel en alleen
om teksten, maar dan wel om de oudste en langste literatuur van West-Europa.

Ik leg hier zoveel nadruk op omdat het voor het Latijn heel belangrijk is dat men
vertrouwd is met een aantal leesmethodes en leestechnieken. Lezen is namelijk
veel meer dan grammaticale ontleding of het vermogen zinnetjes te kunnen
omzetten. Lezen is nu juist de dialoog aangaan. En daarvoor moeten we begrijpen
wat een auteur uit het verleden ons wil meedelen. We moeten de nuances in zijn
taalgebruik kunnen opvangen. Lezen houdt dus een extreme gevoeligheid in voor
taal in al zijn aspecten.

Wat ik in deze bijdrage denk te doen, is vanuit mijn eigen leeservaring, gesteund
door de auteurs die hierboven zijn vermeld, een beeld te geven van het systeem
dat aan de basis van het Romeinse denken en dus van de Latijnse taal ligt. De
basisprincipes daarvan zijn eenvoudiger dan men denkt en ik ben zelf telkens
weer verbaasd hoe consequent de Romeinen in hun toepassing hiervan zijn. Wel-
iswaar hebben we met taal en literatuur te maken en niet met wiskunde. Variaties
treden dus voortdurend op, niet in het minst omdat de auteurs waarmee wij ons
bezig houden en die wij onze leerlingen voorschotelen tot de literaire toplaag van
de Latijnse literatuur in de oudheid behoren. Wij leren onze leerlingen en studen-
ten eigenlijk Latijn lezen aan de hand van de Shakespeares en de Racines van
Rome. Daar kunnen misschien ook wel eens vragen bij gesteld worden – op een
andere gelegenheid.
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Nog een tweede bemerking vooraf is nodig. Deze bijdrage wil een systematische
lectuurmethode voorstellen die weliswaar op verschillende linguïstische benade-
ringen gebaseerd is maar die desondanks geen gebruik zal maken van in de linguï-
stische scholen gebruikelijke termen. De reden hiervoor is eenvoudig. De keuze
voor bepaalde termen impliceert de keuze voor bepaalde linguïstische scholen en
benaderingen. De hier voorgestelde aanpak heeft niet de bedoeling een nieuwe
linguïstische school te stichten, maar louter en alleen om teksten te helpen ontslui-
ten – de benadering is veeleer didactisch en literair geïnspireerd en niet linguïs-
tisch. Ik wens me niet te mengen in de heftige veldslagen die regelmatig tussen
verschillende linguïstische scholen worden uitgevochten. Dat heeft weinig belang
voor wie Latijnse teksten wil begrijpen en daarom worden hier termen gebruikt
die misschien niet allemaal een even exacte linguïstische definitie hebben maar die
wel duidelijk willen maken wat bedoeld is.

Het meest elementaire vormingsprincipe van de Latijnse taal is gebaseerd op een
karakteristieke eigenheid van het Romeinse denken. De Romeinse geest blijkt erg
sterk geneigd een structuur in paratactische blokken te volgen. Dit is ook te zien in
de oudste Romeinse kunst waar afbeeldingen in nevenschikkende lagen zijn weer-
gegeven. De oudste Romeinse versvorm, het saturnijnse vers, laat een zelfde
paratactische opbouw zien.

Nu is deze parataxis niet zonder betekenis. Zoals algemeen geweten, komen kleu-
rende of kaderende elementen graag voor het element te staan dat ze moeten kade-
ren of kleuren, terwijl meer distinctieve elementen die het nader bepalen, uitleg-
gen of nuanceren erachter staan.

Het belang van de distinctieve achterplaatsing blijkt het duidelijkst in de woord-
vorming. De kern van het woord is de wortel waarvan aan de hand van suffixen
wordt bepaald welk gebruik ervan wordt gemaakt (nominale of verbale stam).
Vervolgens worden via kenletters en uitgangen de feitelijke functies bepaald.

Figuur 3: Het Latijnse vormingsprincipe

kleur bepaling

KERN nuancering

kader precisering
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Ditzelfde vormingsprincipe ligt aan de basis van de zinsbouw in het Latijn. Ook
de Latijnse zin kent een kernelement dat gekleurd en nader bepaald kan worden.
Om te beginnen gebeurt dat op het niveau van de woordgroep: het centrale nomen
in een nominale woordgroep wordt normalerwijze voorafgegaan door kleurende
of descriptieve elementen en gevolgd door nader bepalende of distinctieve ele-
menten. Dit verklaart het verschil tussen een urbanus praetor en de praetor urbanus.

Het gebeurt ook op een overkoepelend syntactisch niveau. De kernzin of hoofdzin
wordt vrijwel uitsluitend voorafgegaan door kaderende zinsdelen (tijdsbepalingen
of tijdszinnen, plaatsbepalingen, feitelijke voorwaarden of feitelijke en oorzakelijke
redenen) en vrijwel uitsluitend gevolgd door zinsdelen die nadere bepalingen geven

Figuur 4: Woordvorming

Figuur 5: Vorming van de nominale groep met rechtsonder de verschillende distinctieve 
mogelijkheden en doorstreept de opties die wegvallen

delectabantur
Kleur Kern Bepaling

prefix wortel suffixen / kenletters / uitgang

de lec ta ba n t u r

prefix
(richting)

wortel verbaal 
suffix 

(intensi-
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bind-
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Secundaire Kern = STAM
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uberes crines leniter emissos
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/ relatiefzin
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bij elementen uit de kernzin (doel- en gevolgzinnen, beperkende voorwaarden,
potentiële, subjectieve of verklarende redenen, maar ook uitbreidende bepalingen).
Hierop komen we later nog uitgebreider terug. Eerst moeten we oog krijgen hoe dit
vormingsprincipe werkt op het tussenliggende niveau, dat van de enkelvoudige zin.

Hetzelfde vormingsprincipe is namelijk herkenbaar in de opbouw van een regel-
matige Latijnse zin. Hier legt het echter ook een andere eigenschap van de
Romeinse geest en denktrant bloot. Want wat is de kern in een Latijnse zin? Vanuit
het moderne standpunt bekeken, zijn wij geneigd deze te identificeren met het
werkwoord, gekoppeld aan het onderwerp. Hierop is de analytische leesmethode
gebaseerd die eerst door de zin snelt om het werkwoord te vinden. Het zou echter
betekenen dat de Latijnse zin haar kernelement tot het laatst zou uitstellen of in elk
geval de beide kernelementen van de zin op een onmogelijke manier van elkaar
zou scheiden. Dat lijkt toch wel onaannemelijk.

De kern van de Latijnse zin is inderdaad niet het verbale element maar het nomi-
nale. De Romein denkt ook in dit opzicht paratactisch en vanuit stabiele elemen-
ten. De Latijnse zin vertrekt in eerste instantie van de nominale functie die de kern-
positie in de zin inneemt, meestal het onderwerp S. De kernpositie in de zin blijkt
zodoende overeen te stemmen met de positie die het kernelement, de wortel, in de
woordvorming inneemt: vooraan. Alles wat hierop volgt, is dan in eerste instantie
een verdere bepaling bij dit onderwerp. Het werkwoord vormt daarbij het afslui-
tende element.

Volgens Stephens en Devine volgen in een neutrale Latijnse zin de functies elkaar
in vaste orde op. Hoewel het corpus waarop zij zich gebaseerd hebben volgens
vele van hun critici te klein zou zijn, kan ik eigenlijk uit mijn lectuur alleen maar
bevestigen dat een Latijnse zin vrijwel steeds aan dit algemeen en neutraal schema
lijkt te voldoen. Natuurlijk worden zelden alle functies binnen een zin ingevuld.
Ik geloof dat ik nog maar eenmaal een dergelijke zin bij Caesar gevonden heb en
daar stonden alle functies inderdaad op de hier vastgelegde positie.2

2 Devine & Stephens (2006: 79). Ik wijs erop dat ik hier de formulering gewijzigd heb door de term
object te vervangen door complement. Devine & Stephens gebruiken de term objects voor elementen
die zijn vereist door de valentie van het werkwoord (of correcter, het gezegde, volgens de valentie-
terminologie, maar ik wens mij hier aan de neutralere termen te houden). Als literair lezer hecht ik
minder belang aan deze syntactische inperking. Voor mij is ieder element in de zin nodig omdat de
auteur het gebruikt om zijn boodschap over te brengen. Om die reden hanteer ik de basisterm com-
plement met de daarbij behorende nuancering (Direct Object, Indirect Object, Causaal, Finaal, Instru-
menteel, Inwendig). Hierbij kan natuurlijk altijd het onderscheid gemaakt worden tussen syntacti-
sche complementen (noodzakelijk vanuit de valentie) en semantische complementen (niet noodzake-
lijk vanuit de valentie maar essentieel voor de boodschap: de betekenis van de zin ligt meestal in deze
complementen besloten).

S CDO CIO CCAUS/CFIN CINSTR CIwO V2
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Tegelijkertijd blijkt nu dat er binnen de Latijnse zin een omslag plaats heeft van
elementen die bepalend zijn bij het onderwerp naar elementen die kleurend of
kaderend werken voor het werkwoord. Het nominale blok in de zin omvat de eer-
ste drie functies, al kan het CIO ook als kleurend element bij het werkwoordelijk
blok beschouwd worden.

Deze zinsbouw kan vervolgens worden ingevuld met de naamvallen, waardoor
dan een natuurlijke volgorde voor de functionele zinsbouw zou kunnen worden
vastgelegd.

Dit houdt alles nog maar weinig nieuws in. Al deze gegevens zijn in de verschil-
lende linguïstische benaderingen te vinden. En iedereen die met Latijnse teksten
bezig is, weet dat deze benaderingen in de praktijk maar al te vaak niet blijken te
kloppen. Deze schema’s mogen dan wel aan te tonen zijn. Ze mogen wel een the-
oretische basis hebben en zelfs in de praktijk voor kunnen komen – de auteurs die
wij lezen wijken hier maar al te vaak van af. En dan beginnen voor iedereen, voor
docenten, leerlingen of studenten, de problemen.

Al deze functionele of theoretische benaderingen dienen vooral om inzicht te
geven in het functioneren van de taal, maar ze geven zo goed als geen inzicht in
het functioneren van de teksten. Volgens mij komt dit omdat ze te veel aan het syn-
tactische gegeven vasthouden. Het onderwijs in het Latijn leert de leerlingen om
syntactisch te lezen en daarbij rekening te houden met de drie fundamentele syn-
tactische krachten in de zin. De eerste is de kracht van de congruentie die uitgaat
van het nomen als kernelement van de zin. De tweede is die van de valentie, die wij
laten uitgaan van het werkwoord waaraan we de nominale groepen ondergeschikt
maken, maar die in de Latijnse zin juist andersom werkt dan in de moderne talen:
de valentie wordt vanuit de functionele nominale groepen opgebouwd naar het
werkwoord toe. De laatste syntactische kracht is die van de consecutio die de relatie
van de verschillende handelingen (werkwoorden) ten opzichte van elkaar vast-
legt. Ook hier werkt de Latijnse zin meestal inductief en niet deductief zoals wij
dat doen. Deze drie krachten houden de zin als een syntactisch geheel bijeen. Zij
zorgen ervoor dat het ingewikkelde samenspel van de zin niet uit elkaar vliegt,
maar een gesloten en coherente eenheid blijft.

Figuur 6: Functionele zinsbouw

nominaal blok verbaal blok
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