
klassieke

talen:

- durf jij het?



In het kort:

1. Wat is het algemeen nut van de klassieke 

talen en culturen?

2. Wat leer je van het vertalen van Grieks en 

Latijn?

3. Hoe worden Grieks en Latijn in de derde 

klas en daarna gegeven?



1. Wat is het algemeen nut 

van de klassieke talen en culturen?



Een beetje Latijn kennen we allemaal



Vakjargon is vaak aan het 

Latijn of Grieks ontleend:

• (dier)geneeskundig 

• fysiotherapeutisch

• farmaceutisch

• psychologisch

• astronomisch 

• biologisch

• historisch

• technisch 

• juridisch, etc.



Veel Latijn in:

• Italiaans

• Spaans

• Frans

• Portugees

• Roemeens

• Engels : meer dan 50% 



natuurwetenschappen

Ag = argentum = zilver

Au = aurum = goud

Cu = cuprum = koper

Fe = ferrum = ijzer

Pb = plumbum = lood

Sn = stannum = tin

- allemaal gewoon Latijn



mythologische verhalen 

Perseus & Medusa

Minotaurus & Cycloop



Orpheus

Daedalus & Icarus





status en prestige



klassiekers in de reclame



… en in de film



The (Roman) Empire strikes back



‘techniek’ is een Grieks woord

(analoge) computer                 robotica



grondleggers van natuurwetenschappen

“Hoe meet ik de aardomtrek met een touw en een stuk hout?”



‘gymnasion’ 

= sportschool 

Voor Olympische 

Spelen legden de 

Grieken oorlogen stil.



debat (retorica) : van de Grieken geleerd



Mensen met eigen mening gezocht

(wel graag met goede argumenten)



Leraar: In de Griekse mythen werden kinderen 

vaak gestraft waren voor de daden van

hun ouders. Is dat nu nog zo?

Klas: Neu... want als je vader iemand vermoordt, 

hoef jij de gevangenis toch niet in?

Leerling: Nóu - maar als jij woont in een land 

met een foute leider of zo….., 

word je wél mooi gebombardeerd!



filosofie is leuker, als je denkt

Sokrates, Plato, Aristoteles e.a.



Wat doe je met asielzoekers?
(Aeneas : met de boot van Europa naar Afrika)



Hoeveel ‘multiculti’ wil je?
(Alexander de Grote)



Hoeveel privacy wil je hebben? 
(Plato)



Fake news of niet?
(Caesar)



Romeinen en het milieu



Wat kunnen we van

de Romeinen leren?

‘Verenigde Staten van Europa’ ?





2. Wat leer je van het vertalen 

van Grieks en Latijn?



Vertalen van Latijn                                                          

is speurwerk:          

precisie en   

probleemoplossend  

vermogen gevraagd.



ontbrekende informatie

uit de context afleiden

Mars deus est. deus in templo sedet. 

Mars   god   hij is.  god   in  tempel  hij zit.  

Mars is een god. De god zit in een tempel. ☺



nauwkeurig kijken

Gigas in silva ambulat.

De reus wandelt …………..

in het bos.  (plaats)

Gigas in silvam ambulat.

De reus wandelt …………..    

het bos in.  (richting)

silva = bos



volgorde en vorm

Welke paren hebben dezelfde betekenis?

1 puer matrem amat.

2 mater puerum amat.

3 matrem puer amat. 

4 puerum mater amat.

puer / puerum = jongen

mater / matrem = moeder

amat = houdt van



1 puer matrem amat.

3 matrem puer amat.

De jongen houdt van de moeder.

2 mater puerum amat.

4 puerum mater amat.

De moeder houdt van de jongen.

analytisch denken > ‘vorm is belangrijker dan volgorde’

puer / mater = onderwerp

puerum / matrem = lijdend voorwerp



probleemoplossend vermogen

• regina cenam parat.

De koningin maakt de maaltijd klaar.  

• reginae cenam parat.

Hij/zij maakt de maaltijd van de koningin klaar.

Hij/zij maakt de maaltijd voor de koningin klaar.

• reginae cenam parant.
De koninginnen maken de maaltijd klaar.

Zij maken de maaltijd van de koningin klaar.

Zij maken de maaltijd voor de koningin klaar.



structuurinzicht

Net als o.a. Duits en Russisch

hebben Latijn en Grieks naamvallen.



reflectie

Hoe verplaats ik mij in de situatie van    

een ander, ver weg en lang geleden?

En wat vind ik zelf?

serpens in horto est.

Er ligt een slang in de tuin.

of: 

Er ligt een tuinslang?          



referentiekader

… Apollinem Narcissum disco occidisse

‘… dat Apollo Narcissus doodde met een discus’ of:

‘… dat Apollo Narcissus doodde in een disco’ ?

Dido novum amorem bibit

‘Dido drinkt een nieuwe liefde in’ of:

‘Dido is met haar nieuwe liefde aan het indrinken’ ?



formulering

“Aeneas tilde zijn vader” (klas 2)



“… het plan van aanpak was niet 

helemaal goed volgens meneer De 

Leeuw en die hebben we later ook 

aangepast.” (klas 4)



Het Latijn maakt onderscheid tussen:

in Rome - Rome in

als ik… - wanneer ik…

ik heb vergeten - ik ben vergeten

toen wij sliepen - toen sliepen wij

enz. 

… is ook nog eens goed voor je Nederlands ;-)



Grieks en Latijn zijn compacte talen

- daar kun je mee ‘uitpakken’.



puzzelen = (vertaal)strategie + doorzetten





vertalen scherpt inzicht & studievaardigheden

• begrijpend lezen (teksten, opdrachten etc.) 

en doordringen van de stof (structuur)

• hoofd- en bijzaken onderscheiden

• reflecteren op andere en eigen standpunten 

• argumenteren en helder formuleren

Daarnaast:

• goede balans vaardigheden - parate kennis

• ontwikkelen van leerstrategie (plannen, hanteren 

van stress, etc.)



3. Hoe worden Latijn en Grieks 

in de derde klas en daarna gegeven?



opbouw per jaar
(De Thij anno 2020)

Brugklas Latijnmodule

Klas 2 2,5 uur Latijn

andere vakken snellerKlas 3 2 uur Latijn

3 uur Grieks

Klas 4 t/m 6 4 uur Latijn 

(en/of Grieks) +

1 uur cultuur (‘kcv’)



Latijn: verder met SPQR



met digitale ondersteuning 



klas 3: Grieks lijkt moeilijker dan het is.



Tekstboek



Taalboek



alfabet - internet



Hoe gaat het verder na 3G?

• Bij Latijn maken we in 4V SPQR uit.

• We herhalen woordjes en grammatica.

• We beginnen met originele teksten van antieke 

auteurs.

• Bij Grieks maken we in 5V Chaire uit.

• We herhalen woordjes en grammatica.

• We beginnen met originele teksten.

• Grieks en Latijn: in 4V-5V cultuurboek Synopsis

• In 6V: examenbundel



klas 4 t/m 6: originele teksten



In stappen omhoog

• De teksten worden geleidelijk moeilijker.

• Je leert steeds meer systematiek in je vertaling 

te gebruiken.

• Het tekstinzicht krijgt meer aandacht naarmate 

het niveau stijgt.



taal & cultuur

• Bij klassieke talen leer je dus in de eerste plaats 

Latijn en Grieks. 

• Daarnaast komt de cultuur aan bod: mythologie, 

geschiedenis, dagelijks leven, architectuur, 

beeldende kunst, toneel, filosofie, archeologie, 

etc. 

• We maken excursies naar Xanten, Trier, 

Amsterdam, Rome (2e t/m 5e klas).



Niet alleen voor ‘talenknobbels’

Meer dan de helft

van de leerlingen

met Grieks of Latijn 

heeft een N-profiel.

Logisch…



Verschillende van deze dingen vind

je ook bij andere vakken, maar de   

klassieke talen bieden een unieke 

combinatie.



Dit krijg je niet gratis

en dat betekent soms 

doorbijten

i.p.v. ‘even lekker 

freewheelen’



Voor klassieke talen 

hoef je geen geleerde te zijn,

maar een goede werkhouding 

is een absolute voorwaarde!



Grieks en /of Latijn :

- kost tijd. Welk vak niet? Als je het slim aanpakt, 

kun je een flink deel van het huiswerk al in de les 

maken.

- levert geen ‘bak met geld’ op. Maar vormt wel 

een verrijking van je persoonlijke ontwikkeling

(een ‘cadeautje voor later’).

- is niet verplicht voor latere studies. Maar áls je 

het al gehad hebt, is dat wel een voordeel.



‘Nuttig’ is niet per se hetzelfde als ‘verplicht’. 

Sport, muziek en vele andere hobby’s 

zijn niet verplicht, 

maar wel nuttig 

- en leuk.



De meeste leerlingen kiezen Latijn omdat het hen 

wel interessant lijkt en omdat ze redelijk goede 

cijfers halen voor andere vakken.

Daarna kijken ze per jaar of ze verder kunnen en 

willen met het vak. Sommigen stoppen er na een 

tijdje mee, anderen gaan door – net als bij alle 

andere keuzevakken.

Sommigen zien het als persoonlijke uitdaging (‘Ik 

heb zin om m’n tanden ergens in te zetten.’)

Tenslotte willen velen ‘de klus’ graag afmaken.



Klassieke talen zijn een beetje topsport,

maar de overwinning is zoet

- en die neemt niemand je ooit af.



Grieks en Latijn:

een investering in je toekomst.

Durf jij het aan?



Dan graag tot ziens in de derde klas!


