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Voorwoord

Met trots en voldoening presenteert de VCN u dit informatiepakket.
Voldoening, omdat we het afgelopen jaar van veel kanten mooie en inspirerende voorbeelden kregen
aangereikt van wat docenten in en om hun lessen Grieks en Latijn doen. Voorbeelden die
enthousiasmerend werken naar beginnend gymnasiastjes, en tegelijkertijd ook naar leerlingen die nú
aan de slag zijn.
Waarom zou je voor een gymnasiale opleiding willen kiezen? Wat bedoelen we dan met Bildung? Wat
kan GLTC voor jou, als leerling, betekenen? In dit pakket vindt u een keur van mogelijke antwoorden
op deze vragen. Immers, iedere leerling, ja iedereen, beleeft zijn ‘eigen genoegen’ aan de klassieken
en iedereen heeft zijn eigen voorkeuren.
Voldoening ook, omdat we binnen een jaar zoveel docenten hebben weten te motiveren en activeren
om hun voorbeelden met ons te delen. Onze doelstelling was een ‘beweging’ op gang te brengen
waarbij in eerste instantie docenten, en in de toekomst hopelijk nog een veel bredere groep, aan
Nederland tonen hoe relevant de klassieken juist in deze moderne tijd zijn. De bijdragen in dit pakket
laten zien dat er veel gebeurt op scholen, en dat de bouwstenen voor de beweging zeker aanwezig en
gelegd zijn.
En tot slot trots, trots op alle docenten die, ondanks al hun andere beslommeringen, zulke creatieve
en betekenisvolle dingen op hun school weten te realiseren en daarmee – dat blijkt uit de reacties –
leerlingen enthousiasmeren en hen de waarde van de klassieken laten ervaren.
Tijdens de jaarvergadering 2017 presenteerde de VCN de Kernboodschap. Deze boodschap was niet
meer of minder dan een reflectie van wat er in Nederland al gebeurt. Dit informatiepakket, dat in
zekere zin ook een ‘inspiratiepakket’ is, bewijst dat.
Ik wil alle docenten en leerlingen die een bijdrage aan dit pakket leverden heel hartelijk danken voor
hun bijdrage. Tevens roep ik alle lezers van dit pakket op om ook hun mooie voorbeelden via de
website klassieken.nu te delen. Met elkaar kunnen wij de klassieken nieuw elan laten uitstralen.

Jet van Gelder, Voorzitter Vereniging Classici Nederland

Foto genomen tijdens Rondetafelgesprek curriculumherziening in de Tweede Kamer, 19 april 2017.
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Introductie
Aanleiding en doel
In maart 2017 heeft de Vereniging Classici Nederland (VCN) op haar Jaarconferentie het startsein
gegeven voor de campagne Klassieken.nu. De concrete aanleiding waren de kabinetsplannen in het
kader van Onderwijs 2032, inmiddels omgedoopt tot ‘Curriculum.nu’ (ofwel Curriculumherziening in
het primair en voortgezet onderwijs).
Het doel van de campagne is het grote maatschappelijke belang van de vakken Griekse Taal en
Cultuur (GTC) en Latijnse Taal en Cultuur (LTC) onder de aandacht te brengen van scholen en de
omgeving van leerlingen, van politiek, media en het grote publiek. De kernboodschap van de VCN,
‘Klassieken verbinden onze moderne samenleving’ (zie bijlage I), legt uit waarom de klassieken een
belangrijk onderdeel van het Nederlands voortgezet onderwijs en ons leven vormen. De
Kernboodschap is terug te lezen op de website en als bijlage bij dit informatiepakket.
De website www.klassieken.nu is het platform van de campagne: hier wordt zichtbaar hoezeer GLTC
verweven is met onze moderne samenleving en hoeveel we er als samenleving aan kunnen hebben.
De website is vooral een podium voor alles wat er op Nederlandse scholen gebeurt: mooie projecten,
creatieve aanpak van de lesstof, bijzondere leerlingen en bevlogen docenten. Voor de campagne zet
Klassieken.nu een landelijk netwerk van ambassadeurs op (zie bijlage II). Dit zijn docenten van
Nederlandse middelbare scholen die willen bijdragen aan de betekenis en zichtbaarheid van de
klassieken, De bijbehorende digitale nieuwsbrief toont elke maand een paar mooie voorbeelden van
deze verhalen.

VCN informatie- en inspiratiepakket
Het VCN bestuur besloot om een selectie van de voorlopige rijke oogst aan verzameld materiaal van
de campagne Klassieken.nu te verbinden in één informatiepakket. Deze bundeling bevat de bijdragen
van de ambassadeurs, leerlingen, docenten, geïnteresseerden en anderen die de klassieken een
warm hart toedragen. Het is een verzameling van materiaal waarmee docenten elkaar kunnen
inspireren, die (nieuwe) leerlingen kan enthousiasmeren om GLTC-vakken te volgen, en die toont hoe
de klassieken onze samenleving verbinden. Zo dient dit informatiepakket tot inspiratie en presentatie
van al dat de klassieken ons brengen.
De VCN kernboodschap is het uitgangspunt voor de campagne van Klassieken.nu en is daarom ook
als leidraad gebruikt voor het informatiepakket met verzameld materiaal. Het materiaal in het
informatiepakket is onderverdeeld in drie gebruiksmomenten van het informatie- en inspiratiepakket:
(1) In aanloop naar GLTC; (2) In de les; (3) In de samenleving. Uiteraard tonen de verschillende
bijdragen ook de verwevenheid van de klassieken tussen deze doelgroepen.

Veel inspiratie toegewenst!
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Inspirerend: Terugblik van een zesde klas op Grieks
Door Clarine Rijpstra, docente aan het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
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In aanloop naar GLTC (informatiebijeenkomsten)

Inleiding
Wanneer leerlingen kiezen voor een middelbare school kunnen zij zich, samen met hun ouders, op
vele manieren informeren over de bijzonderheden van de gekozen school. En voordat leerlingen
ervoor kiezen om Grieks of Latijn te volgen op hun middelbare school, zullen zij hier ook veel over
horen. Tijdens open dagen, informatiebijeenkomsten of andere momenten kunnen GLTC docenten
nieuwe leerlingen enthousiasmeren voor de klassieke talen. Ook kunnen docenten laten zien op welke
manieren de klassieke talen (nog steeds) duidelijk aanwezig zijn in onze moderne samenleving.
Dit informatie- en inspiratiepakket bevat verschillend materiaal dat docenten kunnen gebruiken als
voorbeeld bij hun voorlichting.

Dagelijks Klassiek
Op welke wijze komen we klassieke talen tegen in ons dagelijks leven? Met deze vraag in het
achterhoofd verschijnen er regelmatig korte artikeltjes op de website van Klassieken.nu. Tijdens
informatiebijeenkomsten en presentaties kunnen deze artikelen goed worden gebruikt om te illustreren
hoeveel wij te danken hebben aan de klassieke oudheid.

De Telfout in onze maanden
Je hoeft er maar even op te letten en je ziet dat er iets geks is met onze twaalf maanden. Januari,
februari en zo gaat het een tijdje prima, maar na de zomer gebeurt er iets geks. September,
oktober, november, december: wie het Latijn machtig is, herkent hierin meteen de telwoorden
septem (zeven), octo (acht), novem (negen) en decem (tien). Dat zijn toch geen logische namen
voor de negende tot en met de twaalfde maand? Wie heeft er hier een telfout gemaakt?
De oorsprong van deze verwarring ligt bij de Romeinen. Onze kalender, inclusief de namen van
de maanden, hebben we van hen geërfd. Aanvankelijk telde hun kalender maar tien maanden. Na
december, de tiende en laatste maand, volgden twee maanden winter zonder naam.
Het waren de Romeinen zelf die op het idee kwamen om hierin verandering te brengen en januari
en februari aan de bestaande tien toe te voegen; aanvankelijk als elfde en twaalfde maand. Maar
omdat januari de eerste maand na de winterse zonnewende is en de dagen dan weer langer
worden, werd het uiteindelijk de eerste maand van het jaar.
Door één van de redacteuren van Klassieken.nu.
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Superhelden van alle tijden
Superhelden zijn van alle tijden. In films en op televisie komen we ze dagelijks tegen: personages
met bovenmenselijke fysieke en mentale kracht, die hun geliefden, hun land of zelfs de hele
wereld moeten beschermen. Deze helden, of ze nou Superman, John McClane, Katniss Everdeen
of Wonder Woman heten, zijn niet uit onze mediawereld weg te denken. Net zo min kan de
antieke mythologie en literatuur zonder helden als Ajax, Hercules, Achilles en Penthesilea.
Sommige helden zijn in de moderne tijd ontwikkeld, zoals Batman en Superman, andere hebben
een directe overstap gemaakt uit de oudheid naar het heden, zoals bijv. Achilles in de biopic Troy.
Zijn loyaliteit maar ook zijn bovenmatige zelfingenomenheid zijn van alle tijden en spreken daarom
ook vandaag de dag aan. Bovendien maakt ook zijn vechtkunst hem zeker een geschikt
personage voor het moderne actionfilm-genre.
En dan is er Wonder Woman. Haar verhaal is voor het eerst in 1941 bij de Amerikaanse uitgeverij
DC Comics gepubliceerd en verbindt het moderne superhelden-genre met de oudheid. Haar alter
ego Diana Prince leeft en werkt in de Verenigde Staten maar van geboorte is zij een Amazone.
Deze vrouwelijke strijders vormden gedurende millennia deel van de Grieks-Romeinse literatuur
en kunst. Ze treden op als geduchte tegenstanders van Grieken en Romeinen, maar ook als
medestrijders en stichters van steden. Niet alleen superhelden, ook superheldinnen blijken dus
van alle tijden te zijn.
Door Susanne Borowski, docent aan het St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam en promovenda
aan de Universiteit van Amsterdam.
Tip van de redactie: Neem ook eens een kijkje op de website http://www.vanperseustotpercy.nl/
waar de klassieken op een verassende manier worden verbonden met hedendaagse
cultuuruitingen, zoals strips, videogames en Hollywood-films.

Graffiti
Wat erin zit, moet eruit, en dat gold ook voor Romeinse emoties. De archeologen die in de
zeventiende eeuw de ruïnes van Pompeï ontdekten, troffen op de muren allerlei teksten aan:
citaten van grote literatoren, raadseltjes, maar ook scheldpartijen en schuine moppen.
Vertaler Vincent Hunink heeft in zijn boek ‘Bedolven door de Vesuvius – Pompeï in 1000 graffiti’
(2007) een prachtige bloemlezing gemaakt van Romeinse graffiti. Huninks boek laat vooral zien
dat de Romeinen graffiti niet zagen als kunstvorm, maar muren vooral gebruikten om allerlei
hartenkreten van zich af te schrijven. Bijvoorbeeld amat qui scribit (wie dit schrijft is verliefd) of,
minder romantisch maar niet minder gemeend, imanis metula es (je bent een enorme lul).
Je zou kunnen zeggen dat Romeinen net gewone mensen waren en dat er in dat opzicht weinig is
veranderd, want hoe vaak kerven wij niet een hartje in een boom of een muur. En als het om
scheldpartijen gaat, gebruikten de Romeinen hun muren als een antieke variant op Facebook.
Door één van de redacteuren van Klassieken.nu.
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On Tour
Wat denken leerlingen van Grieks en Latijn voordat zij besluiten de vakken wel/niet te gaan volgen?
Zien ze ertegenop om aan de slag te gaan met het vertalen van oude teksten? Zeker voor GLTC is het
van groot belang om de lessen levendig en speels te houden. De docenten en scholen hieronder
hebben hier goed over nagedacht.

De Klassieke dag op het Haganum
Op het Gymnasium Haganum in Den Haag organiseren we ieder jaar voor de nieuwe
eersteklassers een Klassieke Dag. Op deze dag maken de leerlingen met veel plezier kennis met
elkaar, het leven in een Romeinse stad en het vak Latijn.
De dag begint met het kijken en bespreken van de documentaire Pompeii, The Last Day over de
noodlottige uitbarsting van de Vesuvius in 79. De leerlingen zien hierin al enkele aspecten van het
dagelijks leven van een Romein. Hierna gaan ze zelf als Romeinen aan de slag in verschillende
workshops binnen de school.
Bij Pictura schilderen de leerlingen in teams een Romeins fresco na. Uiteraard gebeurt dit in de
beroemde Pompeiaanse stijl. Bij het Iudicium kruipen de leerlingen in de toga van een Romeinse
advocaat. Ze schrijven in groepjes een korte verdedigingsrede naar aanleiding van een echte
Romeinse rechtszaak. Voor- en tegenstanders voeren voor de jury het woord. In de Ludus volgen
de leerlingen een echte Romeinse gladiatorentraining. Deze training is niet voor watjes! Verder
schrijven ze hun eerste Latijnse graffiti en rusten ze van deze vermoeiende dag uit in een
Romeinse eetzaal, waar ze in stijl aanliggen en genieten van Romeinse snacks.
De Klassieke Dag maakt onderdeel uit van de introductiedagen. Voor ons is het een
aansprekende manier om de leerlingen enthousiast te maken voor de Romeinse cultuur en om het
belang van het vak Latijn binnen hun gymnasiumopleiding te laten zien.
Door Marinda van Dorst & Anand James (ambassadeurs Klassieken.nu).
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De grote Dionysia: Rocken in je toga
Eigenlijk best vanzelfsprekend: dat je de klassieke tragedies die je bij Grieks moet vertalen, ook
op de planken brengt. Dan ervaar je immers zélf hoe zo’n theaterstuk ‘werkt’.
In het oude Griekenland werden er jaarlijks feesten georganiseerd ter ere van de god Dionysos.
Deze ‘Grote Dionysia’ duurde zes dagen en vond plaats in Athene. Daarbij namen theaterspelen
(in competitieverband) een prominente plaats in.
Afgelopen voorjaar was het programma wel heel bijzonder: de eerste drie stukken die werden
opgevoerd vormden samen de Oresteia, de enige overgeleverde trilogie van Aeschylus. Het
verhaalt de evolutie die de held Orestes doormaakt, een zinderend geheel over bloedwraak en
gerechtigheid. Deze trilogie wordt in Nederland nergens als geheel gespeeld, maar op het SGA
dus wél! Ook de verhalen van Dido en Aeneas (Vergilius) en van Amor en Psyche (Apuleius)
waren te zien in bewerkingen van vierdeklassers – twee verhalen over de liefde en hoe die kan
uitwerken.
Daarnaast werd Bellerophon op de planken gebracht, naar een tragedie van Euripides. Hiervan
zijn maar een paar tekstfragmenten overgeleverd. Het werd door de leerlingen zelf ‘hersteld’ tot
een complete tekst. Elk jaar wordt er een winnaar aangewezen en de regisseur van het
winnende stuk van vorig jaar zal dit jaar deel uitmaken van de jury.
Door: Marieke Fernhout, redacteur van de "Abacus" het tijdschrift van en voor ouders van
leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Arnhem
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(VIDEO) Geneeskunde studenten blikken terug
Oud leerlingen van het DevelsteinCollege in Zwijndrecht, Jerry en Kevin, blikken terug op hun tijd
op het gymnasium. Beiden zijn ze na hun middelbare school geneeskunde aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam gaan studeren. Hun oud-docent interviewt Jerry en Kevin voor een
voorlichtingsfilmpje van het DevelsteinCollege.
Ze vertellen met veel enthousiasme hoeveel ze in hun studie Geneeskunde al gehad hebben aan
de klassieke talen. Jerry: “Bij geneeskunde komen heel veel termen voor die ik nu eenvoudig kan
herleiden naar het Latijn, dat maakt het studeren ook makkelijker.” Kevin voegt toe dat: “de
verhalen van Latijn ook gewoon leuk zijn en hierdoor leer je veel van hoe de wereld in elkaar zit.”
Het voorlichtingsfilmpje is te zien op de website klassieken.nu.
Door Jeroen Vis, Docent aan het DevelsteinCollege in Zwijndrecht.

Jerry en Kevin vertellen in het voorlichtingsfilmpje over hun tijd op het DevelsteinCollege.
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Inspirerend: De Heraklesweek op het Gymnasium Felisenum
Door Luka van Schie, ambassadeur Klassieken.nu en docent aan het Gymnasium Felisenum in
Velsen-Zuid.
“We hebben dit jaar een vakoverstijgende themaweek gehad, de Heraklesweek. Een week lang
volgden alle leerlingen van klas drie reguliere vakken, maar binnen die reguliere vakken werd op een
of andere manier de connectie met Herakles gemaakt. Bij natuurkunde hebben ze onderzocht hoe je
het beste een boog kunt maken. Vervolgens hebben ze er zelf ook een gemaakt. En bij aardrijkskunde
bijvoorbeeld zijn verschillende locaties uit het verhaal van Herakles onderzocht. Op deze manier
waren alle derdeklassers een week lang met een vakoverstijgend (klassiek) thema bezig.”
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In de les
Inleiding
Niets is zo leuk als docenten die elkaar weten te inspireren om lesstof op creatieve manier over te
brengen op hun leerlingen. Dit informatiepakket zit daarom ook vol met ideeën van docenten vanuit
het hele land die inzicht geven in hun lessen. De verschillende manieren waarop deze docenten
omgaan met de lesstof laat zien hoe divers Latijnse taal en cultuur en Griekse taal en cultuur zijn
binnen het curriculum van het gymnasium.
Het verzamelde materiaal toont de diversiteit aan manieren waarop docenten omgaan met de lesstof.
En ook hoe GLTC op scholen verbonden wordt aan andere vakken, zoals Engels, Maatschappijleer
en Filosofie. Zodoende blijft het curriculum inspirerend voor vele komende generaties GLTC
leerlingen.

Plato als inspiratie voor dichtende leerlingen
Twee leerlingen van het Ichthus College in Kampen waren zo onder de indruk van de gelijkenis
van de grotbewoners van Plato dat het hen inspireerde tot het schrijven van een gedicht voor hun
vak Engels.
Het verhaal van Plato die nadacht over de grote vraag ‘wat is de ware werkelijkheid’ kwam aan
bod tijdens een les Grieks. Als antwoord op deze levensvraag gebruikte Plato de gelijkenis van de
grotbewoners die schaduwen op de wand als werkelijkheid beschouwen, omdat zij nog nooit de
wereld buiten de grot hebben gezien.
Door Ilse Jelidi-van der Zande, docente op het Ichthus College in Kampen.
What if
What if walls of stone contain us
hold us back from a brighter world
a world so magnificent, we are afraid
What if our bodies are just shadows
dancing around in the spinning dark
wrapped up in layers, we are afraid
What if we all hold on to a shallow world
call it love or pain or joy
comforted by plain simplicity
we are afraid.
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Gamification bij Latijn en Grieks
Onderwijs in de klassieken moet moderner. Ook docenten die de klassieken onderwijzen
bedenken manieren waarop de lesstof in een modern jasje gestoken kan worden. Bijvoorbeeld
door gebruik te maken van gamemechanismen die spelers (zoals heel veel middelbare scholieren)
blijven motiveren om door te gaan. Het toepassen van gamemechanismen in het onderwijs, wordt
game based learnig, ofwel gamification genoemd.
Gamification vereist geen digitale leeromgeving, het kan volledig op papier toegepast worden.
Uiteraard kunnen de moderne middelen wel ingezet worden, maar het concept gamification gaat
veel verder dan louter educatieve computerspellen en dergelijke. Dus, hoe ziet het er wel uit? In
mijn masterscriptie, waarin gamification in het onderwijs centraal stond, heb ik gekeken naar de
verschillende definities die gegeven worden aan dit concept en voornamelijk ook naar de
verschillende (game)mechanismen die onderscheiden worden. Bij dit vergelijkend onderzoek
kwam ik uit op de volgende mechanismen die ingezet kunnen worden in het onderwijs: directe
feedback, beloningen, levels, fictieve verhaallijn, competitie / samenwerking, doelen en boosters.
Directe feedback
Directe feedback is iets dat in nagenoeg alle games terugkomt: als je een fout maakt, ben je game
over en moet je opnieuw beginnen. Daarvan heb je geleerd dat je niet nogmaals dezelfde fout
moet maken en op dat punt dus iets anders moet doen. Laat dat nou net hét mechanisme zijn dat
een docent de leerlingen zou moeten bieden. Niet alleen na afloop of na een toets, maar ook
reeds tijdens opdrachten en gedurende de lessen. Deze feedback draagt bij aan het bereiken van
het doel dat voor de leerlingen gesteld is en laat zien in hoeverre de leerlingen goed op weg zijn
naar dit doel. Dat doel is in feite natuurlijk het beheersen van de lesstof, zoals het begrijpen van
nieuwe grammatica, maar dit doel kan ook ingepakt worden door een (fictieve) verhaallijn toe te
voegen aan de opdracht.
Competitie en samenwerking
Een enigszins uitdagende game is vaak gebaseerd op onderlinge competitie om de spanning te
verhogen, maar ook samenwerking is juist van belang. Dat is eenvoudigweg te realiseren door de
klas in groepjes te verdelen die onderling strijden om de beste te zijn. Tijd lijkt hierbij de
makkelijkste factor; “wie het snelste…”, maar snelheid gaat vaak ten koste van kwaliteit, zeker als
het gaat om het aanleren van nieuwe stof. Benadruk dat het niet gaat om snelheid, maar om
nauwkeurigheid; het groepje dat zo min mogelijk fouten maakt bij een opdracht, krijgt de meeste
punten, of iets dergelijks. Wil je het samenwerken an sich ook nog optimaliseren, zorg dan dat elk
groepslid een specifieke rol heeft, zodat niemand erbuiten kan vallen.
Is de les nu al afgelopen?
Kort samengevat komt het op het volgende neer: laat de leerlingen in groepjes werken van circa
vier leerlingen per groepje. Idealiter heeft elke leerling een eigen rol binnen het groepje. Bij het
vertalen kun je zorgen voor verschillende instaplevels, bij grammatica kun je het makkelijkst een
oplopende moeilijkheidsgraad in de opdrachten verwerken. Zorg verder voor een verhaallijn.
Controleer de opdracht, geef feedback en ken indien nodig punten toe. Het leukste is als deze
punten op het bord / de beamer zichtbaar zijn.
Het is simpelweg fantastisch om te zien hoe gemotiveerd de leerlingen bezig kunnen zijn. Ze
smeken je om een volgende opdracht, willen per se het raadsel oplossen, vinden het heerlijk dat
ze actief bezig zijn en óók nog eens de stof goed begrijpen, en als de bel gaat – echt waar – ze
jammeren. Nu al afgelopen? Ja jongens, sorry, mijn les is nu al afgelopen.
Door Luka van Schie, docent aan het Felisenum in Velsen-Zuid (ambassadeur Klasieken.nu)
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In de samenleving (de Klassieken verbinden)
De kernboodschap van VCN is er al duidelijk over: de klassieken verbinden de moderne samenleving.
Er zijn dan ook vele manieren om lesstof over de klassieken te koppelen aan hedendaagse zaken.
Een belangrijk thema als burgerschap is bij uitstek een voorbeeld waarbij je als docent bijna niet om
de klassieken heen kan. Hoe leg je anders uit dat het Nederlandse woord voor democratie afstamt van
de Griekse woorden dèmos (volk) en kratein (heersen, regeren), en dat dit dus letterlijk
‘volksheerschappij’ betekent. En ook een link tussen de directe democratie bij de oude Grieken en de
recente maatschappelijke discussie rondom het bindend referendum of burgerinitiatieven is snel
gelegd.
Daarnaast vinden docenten verschillende manieren om hun leerlingen mee naar buiten te nemen om
zo de klassieken daadwerkelijk in de samenleving te plaatsen. Het idee van ‘de buurt in’, leerlingen
binden en boeien en vooral op een andere manier de klassieken benaderen dan door het lezen en
ontcijferen van opschriften en tragedies.

On tour door het Olympisch kwartier in Amsterdam-Zuid
Ons gymnasium wordt omringd door straten vernoemd naar Olympische goden. Zo nu en dan
roept dat enthousiaste plannetjes op om daar iets mee te doen. Maar, tussen droom en daad
staat magister in de weg. Dit keer besloot ik de gemeente Amsterdam erbij te betrekken. En die
was enthousiast. En toen konden we niet meer terug.
Het plan bestond uit drie delen: allereerst een rondleiding door alle 162 leerlingen uit klas 1 voor
buurtbewoners, ouders en andere belangstellenden langs de straten tussen het St.
Ignatiusgymnasium en het Olympisch stadion. Daarnaast een ontwerpwedstrijd voor twaalf
plaquettes met een verbeelding van de goden die in de buurt een straat hebben gekregen. Tot slot
was er voor de middag in het Olympisch stadion een Olympische sportdag bedacht.
Een belangrijke doelstelling was het maken van een verbinding tussen de school en de buurt. Als
school temidden van een drukbevolkte buurt, word je al snel gezien als bron van overlast.
Andersom worden de buurtbewoners door leerlingen veelal gezien als zeurende ouderen. Nu was
er de kans om elkaar op een positieve manier beter te leren kennen en om te ontdekken dat er
veel van elkaar te leren valt. Ook wilden we een basis leggen voor meer uitwisseling in de
toekomst. Het Ignatius is omringd door veel mensen met allerlei expertises en grote netwerken.
Hier kan op allerlei manieren gebruik van worden gemaakt, onder andere in de vorm van
gastlessen. Tegelijkertijd hebben wij een grote populatie van talentvolle kinderen die op allerlei
manieren een bijdrage kunnen leveren aan de buurt.
Een andere belangrijke doelstelling was het betekenisvol maken van de op school opgedane
kennis en vaardigheden. Wanneer leerlingen merken dat volwassen mensen geïnteresseerd zijn
in hun verhalen over goden, geschiedenis, kunst en architectuur dan zullen ze zelf wellicht meer
nadenken over de waarde van deze kennis. Ook het besef dat deze goden, geschiedenis, kunst
en architectuur zichtbaar een rol spelen in hun dagelijkse omgeving draagt daar aan bij.
Daarnaast maakt het vooruitzicht van een vreemd publiek het aanleren van
presentatievaardigheden een stuk relevanter. Ongeïnspireerde voorleesacties van
Wikipediapagina’s op een mobiel zijn dan geen optie.
Door Thor Faber, docent aan het St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam
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Iconen: Gendergelijkheid bij de Amazonen
Als de Amazonen uit de Griekse mythologie ergens om bekend stonden, dan is het wel om hun
krijgskunst. Ze waren onafscheidelijk van hun paarden en het verhaal wilde dat hun rechterborst
werd geamputeerd – of, nog akeliger, verbrand – zodat ze ongehinderd door hun vrouwelijkheid
konden boogschieten. Zelfs als ze achterstevoren te paard zaten, konden ze nog steeds snel en
nauwkeurig pijlen afschieten. Een van de beroemdste koninginnen van de Amazonen was
Hippolyte. Deel van haar naam is hippos, het Griekse woord voor paard.
Er zijn historici die denken dat de mythe van de Amazonen de Griekse ideeën over vrouwelijkheid
en de verhoudingen tussen de geslachten weerspiegelt. De Griekse cultuur was patriarchaal en
de rol van de vrouw was duidelijk ondergeschikt. De mythe van de Amazonen zette die
verhoudingen op de kop. De Grieken vreesden de Amazonen; het verhaal ging bijvoorbeeld dat ze
mannen offerden.
In de praktijk was de Atheense vrouw in alle opzichten de mindere. Juridisch en politiek had ze
geen rechten. Het duidelijkst kwam dat tot uiting in de bepaling dat ze haar hele leven onder de
autoriteit van een man moest staan: eerst haar vader, daarna haar echtgenoot, of – als ze
weduwe was – zelfs haar zoon. In Sparta hadden vrouwen iets meer invloed, maar hun rol was
toch vooral dat ze soldaten moesten baren. Daarom deden ze aan sport.
De positie van de Romeinse vrouw was vergelijkbaar met die van de Griekse. Romeinse vrouwen
mochten geen politiek ambt bekleden, ze hadden geen stemrecht, ze mochten geen aanklacht
indienen bij de rechter en ook niet plaats nemen in een jury. Wel was er vanaf de 3e eeuw voor
Christus het huwelijk sine manu (zonder machtsoverdracht), waarbij de vrouw eigenares bleef van
haar bruidsschat en zich van haar man kon laten scheiden.
Waarom is dit verhaal nu ook nog belangrijk?
Ook vandaag de dag is de mythe van de Amazonen nog steeds een omkering van het
overheersende wereldbeeld. Angela Merkel treedt na de recente Duitse verkiezingen aan voor
haar zoveelste termijn als Bondskanselier, maar ze is de uitzondering op de regel. ‘De laatste
machtige verdediger van Europa en de transatlantische alliantie’ noemde de New York Times
haar, een verademing in een klimaat met steeds meer mannelijke leiders van het Bokito-type.
Ook de filmwereld klampt zich nog steeds vast aan kerels in de heldenrol. De release van de
superheldenfilm Wonder Woman werd door critici alom begroet als een belangrijke stap vooruit in
Hollywood. Overigens: niet helemaal toevallig is Wonder Woman de dochter van
Amazonenkoningin Hippolyte.
Door één van de redacteuren van Klassieken.nu
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In Den Haag
Het vorige kabinet heeft plannen gepresenteerd voor een mogelijke curriculumherziening in het primair
onderwijs en voortgezet onderwijs. Eerst in het kader van Onderwijs2032, inmiddels omgedoopt tot
Curriculum.nu. Met het nieuwe kabinet is duidelijk geworden dat deze plannen worden doorgevoerd.
In het regeerakkoord staat het volgende over de curriculumherziening:

“Samen met onderwijzers, leerlingen, ouders, het vervolgonderwijs en het beroepenveld wordt de
afgesproken herziening van het onderwijscurriculum doorgezet. Deze wordt in 2019 wettelijk
verankerd. Hiermee wordt het funderend onderwijs voor vakken als Nederlands, rekenen en wiskunde
meer toekomstbestendig gemaakt en komt er meer aandacht voor digitale geletterdheid en praktische
vaardigheden. Ook worden de kerndoelen aangescherpt voor techniek, burgerschap en seksuele
diversiteit.”

Met het nieuwe kabinet zijn er ook nieuwe bewindspersonen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap gekomen, onder wie minister Arie Slob (1961, ChristenUnie) voor Basis-en Voorgezet
Onderwijs en Media.
Met de boodschap ‘Klassieke talen en culturen vormen en verbinden’ loopt de campagne van
Klassieken.nu zich warm om in gesprek te gaan met politiek Den Haag. Hier zal de campagne het
belang van de klassieken binnen het nieuwe curriculum tonen. Binnen Curriculum.nu zijn er negen
leergebieden waar verschillende vakgebieden onder vallen. Voor de vakken GTC en LTC ligt de focus
vooral op de leergebieden Burgerschap, Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij.
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Leerlingen ontwikkelen eigen lesmethode Latijn
Halverwege de vierde klas van het Christelijk College Naussau-Veluwe te Harderwijk zijn de
leerlingen Ramon van Amerongen en Laura Best begonnen met hun Profielwerkstuk. Hiervoor
hadden zij het idee om een eigen lesmethode Latijn voor de brugklas te ontwikkelen. Zodoende
wilden zij de methoden die zij in de brugklas hadden gekregen overtreffen.
Uiteindelijk ontwikkelden de twee leerlingen in de zesde klas hun lesmethode Latijn: Nota Bene.
De lesmethode bestaat uit een tekstboek, een werkboek (met opdrachten) en een
docentenhandleiding (met antwoorden). Nota Bene is ontworpen voor de eerste periode van de
brugklas. Daarnaast is het ook geschikt voor instromers in het gymnasium en andere
geïnteresseerden die de basis van het Latijn willen leren.
Met hun eigen lesmethode hebben Roman en Laura op hun eigen school de Profielwerkstukwedstrijd gewonnen. In de Daedaluswedstrijd, uitgeschreven door de VCN voor het beste
zelfgemaakte lesmateriaal, behaalden zij de tweede plaats.
De volledige lesmethode en het lesmateriaal zijn gratis te gebruiken en kunnen worden
gedownload via nota-bene.weebly.com.
Door één van de redacteuren van Klassieken.nu

Pagina 17

Het belang van burgerschapsnotie
Uit recent internationaal onderzoek blijkt dat Nederlandse middelbare scholieren veel minder
weten over democratie en de rechtsstaat dan hun leeftijdsgenoten in andere Europese landen. Er
liggen veel mooie kansen om de klassieken als basis mee te nemen in onderwijs over
burgerschap en maatschappij.
‘De klassieken geven je toegang tot de inspiratiebron van onze democratische rechtsstaat en van
de waarden die aan de basis liggen van onze samenleving. Ze geven richting aan de ontwikkeling
van Nederlandse scholieren tot volwaardige burgers.’ Dit komt rechtstreeks uit de VCN
Kernboodschap en geeft goed weer welke rol GLTC speelt in de kennisontwikkeling van
Nederlandse middelbare scholieren over democratie, burgerparticipatie en de rechtsstaat.
Het is dan ook niet voor niets dat de klassieke talen bij de komende curriculumherziening in het
onderwijs onderdeel kunnen uitmaken van de leergebieden ‘Burgerschap’, ‘Mens & Maatschappij’
en ‘Kunst & Cultuur’. De klassieken verbinden ons immers niet alleen met ons eigen verleden,
maar ook met het verleden van onze samenleving.
Door één van de redacteuren van Klassieken.nu
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Inspirerend: Testimonials van oud-leerlingen

“Het klassieke talenonderwijs gaat wat mij betreft niet over het aanleren van talen die niet meer
worden gesproken, maar over veel meer. Het systematisch analyseren van onbekende (taal)structuren, het leren gebruiken van naslagwerken, het schrijven van een lopend verhaal en het
nadenken over verschillende manieren waarop je iets verwoordt zijn stuk voor stuk vaardigheden
die ik elke dag gebruik.” – Elisabeth, Ignatius Gymnasium Amsterdam (examenjaar 2011)

“Bij geen enkele taal heb ik zo precies leren lezen – en daardoor precies leren formuleren – al bij
de klassieken. Grieks en Latijn zijn de roots van onze taal-en vertelcultuur. En hoeveel
wetenschappelijke woorden zijn niet makkelijker te begrijpen als je de etymologie ervan kent!.” –
Siebrand van der Ploeg

“Klassieke scholing draagt bij aan je algemene ontwikkeling, omdat je veel leert over de oudGriekse en Romeinse cultuur en beschaving. Je leert over de geschiedenis van Europa, waardoor
je hedendaagse ontwikkelingen van Europese landen en culturen beter kunt plaatsen en
begrijpen. Ook werd er in de lessen veel aandacht geschonken aan bijvoorbeeld toneel,
architectuur en wetenschap in de oudheid.”
– Joppe Vodegel, Stedelijk Gymnasium Leeuwarden (examenjaar 2016)

“Toen ik examen deed voor Latijn had ik nooit verwacht dat het zo’n grote rol zou spelen in mijn
leven. Ik vermoed dat ik zonder Latijn nooit zo’n interesse had gekregen in Romeins recht en
rechtsgeschiedenis in het algemeen.”
– Robin Bobbink, Stedelijk Gymnasium Arnhem (examenjaar 2013)

“Wat heb ik gehad aan zes jaar klassieke talen? Heel veel! Je leert bij Grieks en Latijn (i) eerst
woord voor woord, regel voor regel, vertalen (ii) vervolgens, wat staat er in ‘normaal’ Nederlands?,
(iii) en dan, was is het verhaal? (iv) wat is de diepere betekenis, (v) hoe past dit binnen de context
etc? En die vaardigheden zijn heel belangrijk.”
– Frederik Boulogne, Marnix Gymnasium Rotterdam (examenjaar 2012)
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Bijlage I – Kernboodschap VCN
Klassieken verbinden moderne samenleving
Klassieke talen en cultuur vormen en verbinden. Dat doen ze met machtige verhalen, met sterke
beelden en belangrijke vragen. De klassieken verbinden de wereld van vroeger en vandaag,
verbinden je eigen wereld met die van de ander. Ze openen je ogen voor wat je deelt met elkaar, in de
samenleving van nu. Ze rusten je uit voor je rol in de maatschappij van morgen. De klassieken vormen
je voor het leven dat voor je ligt.

Taal
Taal is de sleutel tot begrip; alleen door je nauwkeurig te verdiepen in wat iemand nu werkelijk zegt
kun je diegene echt verstaan. Als je de taal begrijpt kun je ook duidelijk maken wat je onder woorden
wilt brengen. Als je elkaar begrijpt kun je je verbinden met elkaar, met elkaar samenleven. De
klassieken leren je taal te verstaan en zo ook je eigen taal beter te gebruiken.

Taal en cultuur
Taal en cultuur gaan hand in hand. Je verstaat elkaar door dezelfde taal te spreken. Maar je begrijpt
elkaar pas door elkaars cultuur te bevatten en zo elkaars woorden te kunnen plaatsen. De klassieken
maken je hierin een meester. Je onderzoekt wat je cultuur is en waar die vandaan komt. Je leert
verbanden te zien en zo ontwikkel je jezelf in taal en cultuur.

Artes liberales
Het onderwijs in klassieke talen en cultuur heeft verschillende vakdisciplines als kern. De klassieken
richten zich zowel op taal als op literatuur, filosofie, kunst en geschiedenis. Hierdoor zijn ze in zichzelf
vakoverstijgend. De klassieken zijn het levend bewijs van het ideaal van de artes liberales of liberal
arts & sciences.

Op de toppen van je kunnen
De klassieken stimuleren je creativiteit. Ze prikkelen je om samen te werken en om je vermogen te
ontwikkelen problemen op te lossen. Ze leren je analyseren en grondig onderzoeken. Je leert scherp
te denken en zo ook waarheid en verdichting te onderscheiden. In het begin is dat ingewikkeld maar
als je eenmaal goed bezig bent daagt het je bovenal uit. Je ontplooit je op de toppen van je kunnen.
Daar sta je niet alleen in. Je doet dat met bevlogen leraren die zelf uit overtuiging kozen voor de
klassieken. Hun passie voedt jouw enthousiasme.
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Reis door de tijd
De klassieken nemen je, op reis door de tijd, mee naar nieuwe werelden. Ze openen onvermoede
vergezichten. Ze verrijken je verbeeldingskracht. De Griekse en Latijnse taal geven je toegang tot de
antieke cultuur. Je maakt kennis met ideeën, verhalen en figuren uit de Grieks-Romeinse wereld. De
klassieken verbinden je met je eigen verleden: waar komen we vandaan en hoe zijn we geworden wie
wij zijn?

Gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst
De klassieken geven (jonge) mensen ook toegang tot heden en verleden van de ander. De wereld van
de klassieken strekt zich uit van Ganges, Donau en Rijn tot aan Schotland en de Sahara. Nederland
kent tal van bevolkingsgroepen. Die beseffen dikwijls niet of nauwelijks dat ze veelal een gedeelde
achtergrond hebben, en op deze basis kunnen bouwen aan een gezamenlijke toekomst. De
klassieken openen je ogen hiervoor.

Democratische rechtsstaat
De klassieken geven je toegang tot de inspiratiebron van onze democratische rechtsstaat en van de
waarden die aan de basis liggen van onze samenleving. Ze geven richting aan je ontwikkeling tot
volwaardig burger. Ook daarmee zitten de klassieken in het hart van onderwijs en beleid.

Inlevingsvermogen
Klassieke talen en cultuur bieden je aansprekende voorbeelden om over grote vragen na te denken.
Wat je eigen is komt bij de klassieken in aanraking met wat je vreemd is. Je leert hierover na te
denken en jezelf hierover indringende vragen te stellen. Hierdoor kun je je beter inleven in
omstandigheden en gevoelens van anderen. Zo dragen de klassieken bij aan vorming van wie je bent.

Klassieken inspireren
Ontplooiing van jezelf in relatie tot de ander staat aan de basis van welvaart en welzijn. Daarom zijn
de klassieke talen en cultuur van onschatbare waarde voor de mensen die Nederland met elkaar
(gaan) maken.
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Bijlage II – De ambassadeurs van Klassieken.nu
Klassieken.nu heeft een landelijk netwerk van ambassadeurs opgezet. Dit zijn docenten van
verschillende Nederlandse middelbare scholen die willen bijdragen aan het zichtbaar maken van wat
er op hun scholen gebeurt omtrent GLTC. Op deze wijze kan Klassieken.nu een beweging op gang
brengen en een interessante databank vullen die, onder andere door de ambassadeurs, gevoed wordt
door zo veel mogelijk bronnen, op zo veel mogelijk scholen.
Op de kaart hieronder is te zien op welke scholen de – meer dan 50! - ambassadeurs van
Klassieken.nu actief zijn. Kijk voor meer informatie over de activiteiten van de ambassadeurs en een
interactieve kaart met ambassadeursscholen op www.klassieken.nu/ambassadeurs.
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