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Voorwoord 
 

Mijn masterpaper voor de domeinmaster was een letterkundige paper, het was dan ook interessant 
om me deze keer op taalkunde te concentreren. De evolutie en variatie van het Latijn heeft mij 
namelijk altijd al geïnteresseerd. Professor Galdi heeft daarin zeker een grote rol gespeeld. Graag wil 
ik dan ook mijn promotor professor De Herdt bedanken om mij dit onderwerp voor te stellen, maar 
ook om mij zo goed te begeleiden tijdens het jaar. De verkorte eduma is een druk jaar en het was 
daarbij aangenaam om te weten dat ik er niet alleen voor stond. Daarnaast wil ik ook dr. Aerts 
bedanken voor de literatuursuggesties die mij geholpen hebben om mijn onderzoek theoretisch te 
onderbouwen. Een belangrijke groep die ook zeker een bedanking verdient, zijn de leraren die zo 
vriendelijk zijn geweest om mijn bevraging in te vullen, zonder hen was dit onderzoek gewoonweg 
niet mogelijk geweest. Ten slotte wil ik nog heel graag mijn ouders en broer bedanken om mij bij te 
staan tijdens dit toch wel heel drukke jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot: De oorspronkelijke titel van deze paper – en dus de titel die geregistreerd is – was ‘De plaats 
van diachrone taalvariatie in het secundair onderwijs Latijn in de tweede en derde graad’. Omdat 
deze paper uiteindelijk echter op zowel diachrone als diastratische variatie focust, is ‘diachroon’ in de 
titel weggelaten. Zo is de nieuwe titel zo min mogelijk afwijkend van de geregistreerde, maar is de 
eenzijdige focus op diachrone variatie verdwenen. 
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Inleiding 
 

"Linguistic variation is central to the study of language use. In fact it is impossible to study the 

language forms used in natural texts without being confronted with the issue of linguistic 

variability. Variability is inherent in human language: a single speaker will use different 

linguistic forms on different occasions, and different speakers of a language will express the 

same meanings using different forms.” 

Dit citaat van Reppen, Fitzmaurice en Biber (2002:VII) wijst op een belangrijke eigenschap van taal: 

haar variatie. Net zoals het Nederlands vele variëteiten behelst, van Middelnederlands, Brugs tot Cités, 

doet het Latijn dat ook. Juist zoals Nederlands ruimer is dan enkel het Algemeen Nederlands, is het 

Latijn meer dan enkel het klassiek Latijn van de typische schoolauteurs zoals Caesar, Vergilius en 

Cicero. Een van de nieuwe eindtermen voor Latijn, die vanaf het schooljaar 2023-2024 in de derde 

graad komen, heeft precies die taalvariatie als onderwerp: 

3.1.3 De leerlingen analyseren elementen van taalevolutie en taalvariatie in de bestudeerde 

klassieke taal met aandacht voor taalverwantschap tussen de bestudeerde klassieke taal en 

moderne talen. 1 

Deze eindterm focust dus onder andere op het Latijn uit andere plaatsen, van andere groepen uit de 

maatschappij en uit andere periodes. Wat betreft andere periodes is er recent veel uitgekomen. Het 

tijdschrift Didactica Classica Gandensia (2021) heeft onlangs een volledig themanummer gewijd aan 

Latijn uit andere periodes in het onderwijs, namelijk het nummer ‘Latijn anders? Waarom er nood is 

aan ander Latijn in de klas’. Daarin pleit Laes (2021:93-105) bijvoorbeeld voor het gebruik van 

christelijke teksten als de Vulgaat of voor het lezen van de Kalevala Latina, de Neolatijnse vertaling van 

een Fins epos. Velle (2021:6-7) geeft in het tijdschrift aan dat een reden waarom er behoefte is aan 

een ander Latijn de nood is aan nieuwe stemmen en nieuwe perspectieven. Bracke (2021:56) gaat daar 

expliciet op in en verwijst onder andere naar epigrafische teksten of latere vrouwelijke dichters als 

Elizabeth Jane Weston als alternatief.  

De aandacht voor latere teksten in het onderwijs is echter ouder dan dit tijdschrift. Vercruysse 

(2003:171-186) is bijvoorbeeld in zijn artikel een voorstander van Erasmus in de klas. Dölle (1990:326-

333) pleit voor het gebruik van oudchristelijke teksten in de les. Wat betreft echt onderzoek heeft 

Parmentier (2016) in haar masterpaper de aanwezigheid van niet-klassieke auteurs in de eindtermen, 

leerplannen, handboeken en de lespraktijk bestudeerd. Dit was deels een verderzetting van een studie 

 
1 Deze eindterm geldt voor Grieks, Latijn en Hebreeuws. 

https://www.thoughtco.com/speaker-language-and-literature-1692117
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van Verreth (2002), die een onderzoek had gedaan over de handboeken uit de periode 1940-2002. De 

insteek van al deze onderzoeken en artikels is echter vooral letterkundig. Dat die andere perspectieven 

en andere periodes ook andere taalvariëteiten met zich meebrengen wordt eerder terloops op 

ingegaan. Taalkunde is hier maar secundair. 

Er is echter wel al aandacht geweest voor taalkunde in de klas, maar dan niet gebonden aan 

taalvariatie. Adema en Van Gils (2017:121-144) stellen bijvoorbeeld voor om onder andere aandacht 

te hebben voor het gebruik van werkwoordtijden in brieven en zo de leerlingen te leren verschillende 

onderdelen in een brief te onderscheiden. Adema (2015:238-249) bekijkt dan weer de mogelijkheid 

om onder meer taalkundige analyse in de les te gebruiken om zo samen met de leerlingen de 

spanningsboog van een verhaal te onderzoeken. Aerts (2020:3-21) is gelijkaardige ideeën toegedaan 

en pleit voor het gebruik van close reading met een focus op de werkwoordtijden in de klas om zo 

bijvoorbeeld te bekijken welk perspectief een auteur tegenover de verhaalgebeurtenissen aanneemt.  

Andere auteurs hebben al aandacht gehad voor verwantschap tussen Latijn en andere talen in de les, 

maar gaan niet diep in op dat verwantschap. Gebrandy, Raijmakers, Kruijer, Castricum en Wildeboer 

(2015:278-285) hebben bijvoorbeeld een online woordenlijst ontwikkeld voor leerlingen waarin ook 

etymologisch verwante woorden in de moderne talen zijn opgenomen (bijvoorbeeld ager-akker), in de 

hoop dat dit de leerlingen zou helpen bij hun woordenschatverwerving. Breur (2015:326-333) heeft 

een lessenproject opgebouwd rond de transfer tussen verschillende talen. In dat project worden Latijn 

en de moderne talen vergeleken op vlak van onder andere zinsbouw en zinsdeelfuncties. 

Taalkunde en andere periodes in het onderwijs zijn dus al in artikels besproken, maar enkel Aerts 

(2021:75-91) gaat in zijn bijdrage bij het genoemde themanummer van Didactica Classica Gandensia 

expliciet in op taalvariatie in het vak Latijn. In zijn artikel bespreekt hij een aantal interessante 

denkpistes om met taalvariatie in de les aan de slag te gaan. Hiermee wil hij de leraren overtuigen van 

de meerwaarde van taalvariatie. Tegelijk stelt hij leraren in zijn artikel ook gerust. Teksten uit latere 

periodes zijn vaak syntactisch minder complex dan het sterk literaire Latijn van een Caesar en 

daarnaast leunen de teksten vaak ook dichter bij de syntaxis (en woordvolgorde) uit de moderne talen. 

Gevaert (2021:115) verwijst in zijn bijdrage eveneens even kort naar taalvariatie en vermeldt dat de 

leerlingen zich trots voelen als ze fouten kunnen vinden die middeleeuwers in hun teksten gemaakt 

hebben.  

Een ander argument pro taalvariatie is bij Lehembre (2019) te vinden. Zij gaat niet expliciet in op 

taalvariatie of taalkunde, maar bespreekt wel in haar artikel de soorten leerstijlen bij leerlingen: 
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doeners, dromers, beslissers en denkers2. Zij geeft aan dat het vak Latijn momenteel vooral gericht is 

op denkers in de lagere jaren. Die leerlingen kiezen dan in de derde graad een abstracte richting zoals 

Wiskunde-Wetenschappen, aangezien de teksten van de hogere jaren vooral op dromers gericht zijn. 

Die volgen echter vaak al geen Latijn meer op dit moment. Een methode om dit probleem te verhelpen, 

is om meer te voldoen aan de noden van de dromers in de lagere jaren. Daarnaast kan het echter ook 

helpen om inhouden te voorzien in de derde graad waarmee de denkers aan hun trekken komen. Ook 

dit is dus een argument om aandacht te hebben voor taalkundige inhouden in de les, omdat deze vaak 

iets abstracter zijn en dus voor de denkers interessant zijn. 

Zoals uit dit korte overzicht echter blijkt, is de eigenlijke aanwezigheid van taalvariatie in het onderwijs 

tot nu toe nog niet onderzocht. Zeker naar aanleiding van de nieuwe eindterm, is het interessant om 

te weten wat momenteel de plaats voor Latijnse taalvariatie in het onderwijs is. Daar wil deze paper 

zich op concentreren. Meer bepaald zal vooral de aanwezigheid in de tweede en derde graad bekeken 

worden. Waarom ook de tweede graad? Hoewel de eindterm geen cesuurdoel is en dus nog niet 

bereikt moet worden in de tweede graad, zijn er in het ontwerp van het leerplan voor de tweede graad 

van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KathOndVla) al verwijzingen naar taalvariatie te vinden3. Zowel 

de ontwerpen van de leerplannen van KathOndVla als van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) 

verplichten daarnaast ook teksten uit latere periodes4 en die brengen ook taalvariatie met zich mee. 

Daarnaast hebben we de hypothese dat er in de tweede graad meer met taalvariatie wordt gedaan, 

omdat in de derde graad de aandacht vooral gewijd wordt aan de canonieke klassieke schoolauteurs 

zoals Tacitus, Vergilius, Cicero en Catullus. 

In deze paper zal gestart worden met een algemeen hoofdstuk over het begrip taalvariatie. Wat houdt 

taalvariatie nu precies in en op welke manier wordt het in dit onderzoek gedefinieerd? Taalvariatie op 

zich is namelijk een heel ruim begrip, waar veel verschillende subtypes toe behoren. In deze paper zal 

 
2 Deze leerstijlen zijn afkomstig van de theorie van Kolb. In zijn theorie zijn er vier leerstijlen, afhankelijk van de 
positie op twee assen. Een as betreft de voorkeur van een leerling voor concrete ervaringen of juist voor 
abstracte conceptualiseringen. De andere as betreft je voorkeur om hierbij gebruik te maken van actief 
experiment of juist reflexieve observatie. De doener leert vooral door te experimenteren met concrete 
ervaringen, de beslisser experimenteert liefst met abstracte concepten, de denker geeft de voorkeur aan te 
reflecteren over abstracte concepten en de dromer ten slotte reflecteert het liefst over concrete ervaringen. 
3 ‘LPD 23 De leerlingen onderscheiden bij de lectuur van authentieke teksten de belangrijkste eigenheden van 
een auteur, een teksttype of een taalperiode.’ en ‘LPD 33 De leerlingen lichten diversiteit binnen de 
bestudeerde maatschappij toe. (Mogelijke invalshoeken: sociale, etnische, religieuze, seksuele, culturele, talige 
diversiteit.).   
4 KathOndVla: ‘Je biedt verplicht teksten aan van Ovidius en Caesar. Daarnaast bied je de leerlingen voldoende 
teksten aan van verschillende auteurs en teksttypes (bv. grafschriften, fabels, brieven, graffiti) uit verschillende 
periodes, ook uit de niet-klassieke oudheid.’ 
GO!: Over de volledige graad genomen bevatten de thema’s materiaal van verschillende auteurs. Denk ook aan 
auteurs uit latere periodes. 
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er meer bepaald vooral op twee subtypes gefocust worden. Tot deze subtypes behoren verder nog 

een aantal andere termen die eveneens definiëring vragen. In het tweede hoofdstuk worden de 

huidige (specifieke) eindtermen, cesuurdoelen en leerplandoelen onder de loep genomen. Meer 

bepaald wordt er onderzocht of zich daar momenteel al verwijzingen bevinden naar taalvariatie. 

Daarnaast zal er onder andere aan de hand van de eindtermen en leerplandoelen van de andere talen 

van het secundair onderwijs worden aangetoond dat de nieuwe focus op taalvariatie binnen het Latijn 

niet zo’n rare toevoeging is. 

In het derde hoofdstuk wordt de aanwezigheid van taalvariatie in het leermateriaal onderzocht, met 

andere woorden de handboeken, werkboeken, leerwerkboeken en allerhande. Meer bepaald zal er 

gekeken worden naar de twee meest gebruikte methodes in het secundair onderwijs: de Pegasus-

reeks en de reeks van Ars Legendi. De uitgaves die gebruikt werden in het schooljaar 2020-2021 zullen 

worden bestudeerd. In het vierde hoofdstuk wordt uiteindelijke de eigenlijke lespraktijk van de leraren 

onderzocht. Dit gebeurt aan de hand van een bevraging die onder de leraren van de tweede en/of 

derde graad werd verspreid. In die bevraging werd niet alleen gepeild naar de huidige aanwezigheid 

van taalvariatie in de lessen van de leraren, maar ook naar hun opvattingen hier tegenover. Ook de 

aanwezigheid van taalvariatie in hun andere vakken en de eventuele noden van de leraren werden 

bevraagd. In de conclusie worden ten slotte alle bevindingen samengebracht om zo een eindoordeel 

te kunnen geven over de huidige aanwezigheid van taalvariatie in het onderwijs.  
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1. De verschillende dimensies van taalvariatie 

 

In dit hoofdstuk wordt een inleiding gegeven op het begrip taalvariatie. Op welke verschillende 

manieren wordt deze term gedefinieerd? Een overzicht van de verschillende soorten taalvariatie zal 

tonen wat allemaal onder deze term valt. Er zal begonnen worden met een algemeen onderdeel over 

taalvariatie, waarna de geziene concepten op het Latijn zullen worden toegepast. Vervolgens zullen 

twee dimensies van Latijnse taalvariatie verder uitgewerkt worden. In het verdere onderzoek zullen 

de termen gebruikt worden met de definiëring die in dit hoofdstuk besproken wordt. Er bestaat 

namelijk geen eensgezindheid over zowel de afbakening, definiëring als benaming van veel concepten. 

 

1.1 Het begrip ‘taalvariatie’ 

 

Taalvariatie staat centraal in deze paper, maar wat houdt deze term precies in? Het begrip taalvariatie 

op zich behelst een variatie aan invullingen. Meer bepaald wordt er gesproken over de verschillende 

dimensies van taalvariatie. Saussure (1916) kan beschouwd worden als een grondlegger binnen de 

variatielinguïstiek, de tak binnen de taalwetenschap die taalvariatie bestudeert. Hij poneerde voor het 

eerst de term diachrone verandering, dit is de evolutie die een taal door de tijd heen ondergaat. Dit is 

een eerste dimensie. Hij was voor de duidelijkheid wel niet de eerste die onderzoek deed naar 

taalevolutie. Naast diachroon onderzoek onderscheidde Saussure synchroon onderzoek, hierin wordt 

een taalfenomeen onderzocht op een specifiek moment in de tijd, bijvoorbeeld een studie over 

woordvormingsprincipes in het hedendaagse Nederlands. 

Binnen het synchrone onderzoek onderscheidde Flydal (1951) twee andere dimensies: de diatopische 

en diastratische. De diatopische dimensie betreft variatie naargelang de plaats waar taalvariëteiten 

gesproken worden. Hier valt bijvoorbeeld onderzoek naar dialecten onder. De diastratische dimensie 

gaat dan weer over de variatie naargelang de sociale groep waartoe een spreker behoort. Dit kan zowel 

gaan over verschillende sociale klassen, genders als over verschillende leeftijdscategorieën. Labovs 

onderzoek (1966) over het taalgebruik van verschillende sociale klassen in verscheidene New Yorkse 

warenhuizen is hier een typisch voorbeeld. 

Coseriu (1969) nam de terminologie van Saussure en Flydal over en voegde er een vierde dimensie aan 

toe: de diafasische. Deze dimensie duidt de variatie aan naargelang de communicatieve situatie. Hier 

vallen de registers onder, bijvoorbeeld formeel tegenover informeel taalgebruik, alsook stilistische 
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verschillen. De vijfde dimensie, de diamesische, werd ten slotte door Mioni (1983) geïntroduceerd. Bij 

deze dimensie staat de variatie naargelang het medium centraal, meer bepaald wordt er hier vaak 

gefocust op het verschil tussen spreek- en schrijftaal, maar ook het verschil in taalgebruik tussen een 

e-mail en een chatbericht hoort bij deze dimensie. Uiteraard zijn de vijf verschillende dimensies 

verweven met elkaar en staan ze nooit volledig los: het taalgebruik van een chatbericht (diamesisch) 

is bijvoorbeeld vaak informeler (diafasisch) en soms zijn ook dialectkenmerken te zien (diatopisch). 

Hoe zijn deze algemene concepten over taalvariatie dan op het Latijn toe te passen? Tot de diachrone 

dimensie behoort de evolutie van het Latijn: bijvoorbeeld de overgang van het Latijn van Plautus naar 

dat van Apuleius. Het verschil tussen het Latijn van een literair geschoolde Plinius de Jongere en dat 

van een gewone Romein valt onder de diastratische dimensie. Studies die focussen op de regionale 

diversificatie van het Latijn, bijvoorbeeld het Latijn in Spanje tegenover dat in Italië, bespreken de 

diatopische dimensie5. Het verschil tussen Cicero’s taalgebruik in zijn redevoeringen tegenover dat in 

zijn persoonlijke brieven hoort thuis bij de diafasische dimensie. Volledig gesproken taalgebruik 

hebben we van het Latijn natuurlijk niet meer, maar het medium van inscripties heeft bijvoorbeeld ook 

een invloed op het taalgebruik dat erop te vinden is (denk aan afkortingen). Dit kan gerekend worden 

tot de diamesische dimensie. In deze paper zal er geconcentreerd worden op de diachrone en 

diastratische dimensie. Daarop zal nu eerst wat dieper ingegaan worden, beginnend met de 

diachronische.  

 

1.2 Twee dimensies: de diachronische en de diastratische 

 

1.2.1. Diachronisch 

 

Het Latijn kent een lange geschiedenis. De vroegste overblijfselen zijn afkomstig uit de zevende eeuw 

voor Christus (Penney 2011:220) en zelfs vandaag de dag wordt er nog nieuw Latijn geproduceerd, ook 

in niet-educatieve contexten. Hoewel elke poging om zo’n lange tijdspanne in periodes op te delen 

een zekere vorm van arbitrariteit met zich meebrengt, is een dergelijke indeling wel een handig 

hulpmiddel. In deze paper zal de indeling van Clackson (2011) in A Companion to the Latin Language, 

 
5 Voor meer info hierover zie: Adams, J.N. (2007). The Regional Diversification of Latin 200 BC - AD 600. 
Cambridge: Cambridge university press.  Ook het volgende hoofdstuk in A Companion to the Latin Language 
van Clackson gaat hierop in: Galdi, G. (2011). ‘Latin Inside and Outside of Rome’. In: Clackson, J. (reds.), A 
companion to the Latin language. Chichester West Sussex: Wiley-Blackwell, 564-581. 
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afkomstig uit de reeks ‘Blackwell Companion to the Ancient World’ gebruikt worden. In dit boek 

worden de verschillende periodes in aparte hoofdstukken besproken, met telkens ook een bespreking 

van de taalkenmerken6. Ook dit boek is echter voorzichtig met concrete tijdsafbakeningen. Het blijft 

eveneens belangrijk om in het achterhoofd te houden dat al deze periodes ook hun eigen variatie met 

zich meebrengen en dat hét middeleeuws Latijn bijvoorbeeld niet bestaat. Daarnaast kan er bij 

bepaalde teksten zelfs een verschil zijn qua taal naargelang het manuscript. 

De Proto-Indo-Europese7 en Proto-Italische periode buiten beschouwing gelaten8, worden de eerste 

twee stadia van het Latijn het archaïsch Latijn en het Oudlatijn genoemd9. Het archaïsch Latijn loopt 

van de zevende eeuw voor Christus tot en met circa 400 voor Christus. Van circa 400 voor Christus tot 

circa 100 voor Christus wordt er gesproken over het Oudlatijn10. Pas vanaf 240 voor Christus is er ook 

literair Latijn beschikbaar, meer bepaald de tragedies van Livius Andronicus. Veel informatie over deze 

twee tijdsperiodes wordt dus vooral uit inscripties gehaald. Een typisch kenmerk van archaïsch Latijn 

is het gebruik van <k> voor een <a>, bijvoorbeeld ‘kapiad’ in plaats van ‘capiat’. Een belangrijk verschil 

tussen archaïsch Latijn en Oudlatijn is het woordaccent: waar het woordaccent in het archaïsch Latijn 

nog vooral op de eerste lettergreep van een woord lag, evolueert dit in het Oudlatijn naar het 

woordaccent dat we uit het klassiek Latijn kennen. Hierdoor zijn in het Oudlatijn meer gesyncopeerde 

vormen te vinden en verzwakten de klinkers in onbeklemtoonde lettergrepen (bijvoorbeeld facere 

tegenover efficere). 

De volgende periode is die van het klassiek Latijn, het stadium van het Latijn dat in het onderwijs 

onderwezen wordt. Dit tijdvak loopt van circa 100 voor Christus tot circa 200 na Christus. Tijdens deze 

eeuwen raakt de geschreven vorm van het Latijn gestandaardiseerd11. Auteurs zoals Vergilius en Cicero 

 
6 De volgende paragrafen zijn telkens op die hoofdstukken gebaseerd: voor het archaïsch Latijn en Oudlatijn, 
Penney (2011:220-235), voor het klassiek Latijn Clackson (2011:236-256), voor het Laatlatijn Adams (2011:257-
283), voor het middeleeuws Latijn Dinkova-Bruun (2011:284-302) en voor het Neolatijn Butterfield (2011:303-
318). 
7 ‘Proto’ verwijst naar de gereconstrueerde taal. A.d.h.v. de Indo-Europese talen probeert men dus het Proto-
Indo-Europees te reconstrueren. 
8 Voor meer info hierover, zie Fortson IV, B.W. (2011). ‘The Historical Background to Latin within the 
Indo-European Language Family’. In: Clackson, J. (reds.), A companion to the Latin language. Chichester West 
Sussex: Wiley-Blackwell, 199-219. 
9 Over deze termen is zeker geen algemene eensgezindheid. Niet alle auteurs gebruiken dezelfde termen. 
Meiser (1998) heeft het bijvoorbeeld over Vroeglatijn en Oudlatijn. Archaïsch Latijn gebruikt hij als 
overkoepelende term. (Meiser, G. (1998) Historische Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache. 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.) 
10 Ook deze datering is een discussiepunt. Meiser (1998) kiest voor 240 voor Christus als het overgangspunt 
tussen Vroeglatijn en Oudlatijn. 
11 Zie Clackson en Horrocks (2007:130-182) voor de stappen naar standaardisering in de derde en tweede eeuw 
voor Christus (Clackson, J. & G.Horrocks (2007). The Blackwell History of the Latin Language. Malden: Blackwell 
Publishing.) 



12 
 
 

zouden nog eeuwenlang model blijven voor hét correcte Latijn. Laatlatijn is het volgende stadium. 

Adams (2011:257-283) neemt in zijn hoofdstuk in ‘A Companion to the Latin Language’ circa 600 als 

eindpunt, maar is eigenlijk een tegenstander van een specifieke datering. Een kenmerk is de vervanging 

van casussen door voorzetselconstructies, bijvoorbeeld in + acc in plaats van een accusatief van 

richting bij steden. Het is echter moeilijk om algemeen geldende kenmerken van Laatlatijn te geven12. 

De geleerde klasse probeerde ook de ‘niet-klassieke’ kenmerken zoveel mogelijk te weren uit hun 

werken. 

Het middeleeuws Latijn begint circa 600 en eindigt in de renaissance. In deze periode probeert men te 

blijven vasthouden aan de ‘correcte’ klassieke norm, maar tegelijk hebben ook onder andere 

elementen uit het Volkslatijn (zie 1.2.2.), de volkstalen en christelijke teksten zoals die van de 

kerkvaders en de Vulgaat een invloed. Een typisch kenmerk is de monoftongering van de diftongen ae 

en oe tot e13. Binnen het middeleeuws Latijn zijn er daarnaast teksten die sterk aan de klassieke norm 

vasthouden. Het laatste stadium is het Neolatijn14, wat dus begint in de renaissance en waar de 

hedendaagse Latijnse teksten ook tot behoren. In de renaissance werd het Latijn meer en meer enkel 

de taal van de intellectuele elite en daarmee samenhangend werd de taal ook opnieuw klassieker 

gemaakt (al hebben de volkstalen wel invloed op bijvoorbeeld de woordvolgorde). Butterfield 

(2011:303-318) heeft het hier over een Kunstsprache. Wat typisch is voor Neolatijn is de vorming van 

nieuwe woordenschat, zoals bijvoorbeeld pedipililudium voor voetbal.  

 

1.2.2. Diastratisch 

 

De tweede belangrijke dimensie in deze paper is de diastratische variatie. Hier wordt er vaak gesproken 

over het zogenaamde ‘Volkslatijn’ (Vulgar Latin15). Een belangrijke onderzoeker op dit gebied is 

Herman (2000). Hij definieert Volkslatijn als ‘de vernieuwingen en tendensen die verschenen in het 

taalgebruik, vooral maar niet alleen gesproken, van de Latijnsprekende bevolking die niet tot weinig 

beïnvloed werd door onderwijs en literaire modellen’ (Herman 2000:7). Dit is dus met andere woorden 

 
12 Een interessant boek over het Oudlatijn en Laatlatijn en de vraag of er al dan niet sprake is van continuïteit 
tussen de twee is Adams, J.N.& N. Vincent (2016). Early and Late Latin: continuity or change?. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
13 Voor een uitgebreidere studie over middeleeuws Latijn, zie Mantello, F.A.C. & A.G. Rigg (1996). Medieval 
Latin: an introduction and bibliographical guide. Washington (D.C.): Catholic university of America press. 
14 Voor een uitgebreidere studie over Neolatijn, zie Knight, S. & S. Tilg (2015). The Oxford Handbook of Neo-
Latin. Oxford: Oxford University Press. 
15 Er wordt soms gesproken over Vulgair Latijn, maar omwille van de connotaties van het woord vulgair wordt 
deze term in deze paper vermijden. 
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het taalgebruik van Jan met pet, niet die van een Cicero in zijn redevoeringen. Een belangrijke 

kanttekening is hierbij direct dat het Volkslatijn niet verwijst naar één specifieke variëteit, maar eerder 

naar een verzameling van variëteiten of beter nog een continuüm. Kenmerken zijn bijvoorbeeld het 

wegvallen van de eind-m en verwarring tussen de werkwoordvervoegingen16. 

Veel kenmerken van het Volkslatijn zijn in de Romaanse talen terechtgekomen. Het is per slot van 

rekening het Latijn van de gewone man dat verspreid raakte over het Romeinse Rijk, niet de literaire 

taal van de hoogste klassen. Op dit vlak zijn de diastratische en diachronische dimensie dus sterk met 

elkaar gelinkt, vandaar dat ze ook in deze paper samengenomen worden. Het zou echter verkeerd zijn 

om te zeggen dat alle niet-klassieke kenmerken van de Romaanse talen uit het Volkslatijn komen of 

omgekeerd, dat alle kenmerken uit het Volkslatijn een opvolger hebben in de Romaanse talen. 

Wanneer in deze context overigens over ‘klassiek Latijn’ wordt gesproken, wordt er verwezen naar een 

andere betekenis van de term dan de tijdsperiode. Hier verwijst klassiek Latijn naar die vorm van het 

Latijn die door de grammatici als correct en hoogstaand werd beschouwd, dus als tegenhanger van het 

Volkslatijn. In de betekenis die eerder aan bod kwam, staat het klassiek Latijn tegenover bijvoorbeeld 

het archaïsch Latijn. Er is natuurlijk wel een overlap: de ‘correcte’ vorm van het Latijn kwam vooral tot 

stand in de klassieke periode. 

Wat zijn de bronnen voor het Volkslatijn? Herman (2000: 17-26) geeft in zijn studie een handig 

overzicht. Een belangrijke categorie zijn de teksten van mensen met een laag of beperkt 

opleidingsniveau, die niet zijn overgeleverd via manuscripten. Hiertoe behoren opschriften zoals 

inscripties en graffiti, de defxionum tabellae en brieven zoals die uit Vindolanda. Vervolgens zijn er de 

niet-literaire teksten die via manuscripten zijn overgeleverd van mensen met een lager 

opleidingsniveau. Bepaalde technische traktaten zoals de Mulomedicina Chironis vallen hieronder. Een 

andere categorie zijn literaire werken die opzettelijke de alledaagse taal nabootsen. Het taalgebruik 

van de slaven in Petronius’ Satyricon is hier een voorbeeld van17. Daarnaast geven ook indirecte 

bronnen als de commentaren van grammatici info: zij vertellen namelijk welk taalgebruik er moet 

vermeden worden. Ten slotte dienen de Romaanse talen soms als bron om bijvoorbeeld bepaalde 

woorden te reconstrueren. 

Een kanttekening is dat ook de diafasische dimensie bij het Volkslatijn een rol speelt. Sommige 

kenmerken van het Volkslatijn komen ook voor in het taalgebruik van de hogere klassen, onder andere 

 
16 Voor een uitgebreidere bespreking van de kenmerken van het Volkslatijn, zie Herman (2000). Voor een 
bespreking aan de hand van concrete tekstfragmenten, zie Adams, J.N. (2016). An anthology of informal Latin, 
200 BC-AD 900: fifty texts with translations and linguistic commentary. Cambridge: Cambridge University Press. 
17 Meer info hierover in Boyce, B. (1991). The Language of the Freedmen in Petronius' Cena Trimalchionis. New 
York: Brill. 
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zelfs bij keizer Augustus (Clackson 2011:507). Deze mensen waren echter wel degelijk door onderwijs 

op de hoogte van de correcte vorm. Verbaal (2002) wijst bijvoorbeeld ook op niet-klassieke kenmerken 

in Cicero’s persoonlijke brieven. Ook vandaag de dag zal een advocaat per slot van rekening tegen zijn 

familie een gemoedelijker taalgebruik gebruiken dan in de rechtbank. Clackson (2011:518) gebruikt 

daarom liever de term ‘substandaardkenmerken’. Die kenmerken werden in literaire werken 

gemeden, maar kwamen in de alledaagse taal wel voor. Bij geschoolde mensen is het echter meer een 

kwestie van een keuze om die kenmerken te gebruiken, terwijl bij de minder geschoolden dit vaak de 

enige beheerste taalvariëteit was. 
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2. Taalvariatie in de eindtermen, cesuurdoelen en leerplannen 

 

De eindtermen, cesuurdoelen en leerplannen staan centraal in dit hoofdstuk. De eindterm rond 

taalvariatie is een nieuwe eindterm, maar had taalvariatie ook al een plaats in de oudere eindtermen, 

cesuurdoelen en leerplannen? Dat zal hier worden onderzocht. Er zal enkel gekeken worden naar de 

leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Gemeenschapsonderwijs. Ook de 

Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) heeft een leerplan Latijn, maar het aantal 

leerlingen Latijn van het OVSG is laag. De leerplannen Latijn van de eerste graad zullen in dit hoofdstuk 

ook niet besproken worden. Deze leerplannen zijn niet gebaseerd op eindtermen en geen enkel 

leerplan bevat verwijzingen naar taalvariatie18. Er zal begonnen worden met een bespreking van de 

specifieke eindtermen en leerplannen van de derde graad, waarna de cesuurdoelen en leerplannen 

van de tweede graad zullen bekeken worden. Op het einde van dit hoofdstuk zal onder andere aan de 

hand van de andere talen van het secundair onderwijs aangetoond worden dat de keuze voor 

taalvariatie in de nieuwe eindtermen zeker geen keuze is die uit het niets komt. 

 

2.1. De derde graad 

 

Tot voor de modernisering van het secundair onderwijs en de bijbehorende nieuwe eindtermen 

maakte taalvariatie niet expliciet onderdeel uit van de eindtermen Latijn voor de derde graad. 

Eindterm 2619 verwijst bijvoorbeeld wel naar stamverwantschap tussen Latijn en de moderne talen, 

maar de rol van taalvariatie hierin wordt niet vermeld. Enkel de volgende eindterm wijst impliciet op 

taalvariatie en dan nog in combinatie met culturele diversiteit: 

SET 24 De leerlingen kunnen aan de hand van taal en cultuur de identiteit en diversiteit van de 

Griekse/Romeinse samenleving aantonen en toelichten; 

Als we dan kijken naar hoe deze eindterm in de leerplannen wordt omgezet, valt op dat die enkel nog 

op het culturele aspect van de eindterm focussen. In het leerplan van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

 
18 ‘DS 3 De leerlingen leiden de betekenis van woorden af vanuit woordopbouw en - 
verwantschap’ van het KathOndVla-leerplan verwijst naar verwantschap, maar niet naar hoe dat verwantschap 
er gekomen is. Het systeem van de koepels volgend gebruiken we DS[nummer] voor de doelen van KathOndVla 
en LPD[nummer] voor die van GO!. 
19 ‘SET 26 De leerlingen kunnen doorwerking van Griekse/Latijnse woordenschat in moderne talen herkennen 
en toelichten’; In het KathOndVla-leerplan wordt enkel gefocust op stamverwantschap met moderne 
wetenschappelijke termen (DS 2). In het GO!-leerplan wordt geen verdere uitleg gegeven (LPD 4). 
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verwijst leerplandoel 2820 bijna woord voor woord naar eindterm 24. Het leerplandoel wordt echter 

ondergebracht bij cultuurreflectie en in de suggesties wordt ook enkel ingegaan op culturele 

aspecten21. In het leerplan van het Gemeenschapsonderwijs verwijzen de leerplandoelen 26 en 2722 

naar de eindterm, maar ook hier is er een eenzijdige focus op het culturele gedeelte van de eindterm. 

Bij de specifieke pedagogisch-didactische wenken worden er ook enkel tips gegeven om met culturele 

aspecten aan de slag te gaan23. Het is hierbij opvallend dat in het leerplan Grieks van Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen, waar deze eindterm in een leerplandoel 2924 werd omgezet, er bij de uitleg wel 

verwezen wordt naar taalvariatie25. 

In het leerplan van KathOndVla worden wel impliciet andere variëteiten van het Latijn vermeld in de 

suggesties bij andere leerplandoelen. Het leerplan geeft in de inleiding te kennen dat het ook de 

moeite kan lonen “om naast de traditionele klassieke auteurs ook postklassieke schrijvers te lezen 

zoals Augustinus en Erasmus” (Latijn KathOndVla III 2015:50)26. Zo wordt er gezegd dat het lyrisch 

aspect een uitstekende plaats is om lyriek uit de middeleeuwen en de renaissance een plaats te geven. 

Specifieker nog worden de vagantenpoëzie, humanistische epigrammen, de kusgedichten van Janus 

Secundus en vertalingen van Neolatijnse literatuur vernoemd. De Confessiones van Augustinus worden 

als een interessante uitstap omschreven bij het historiografisch aspect. Bij het retorisch aspect wordt 

dan weer de Laus Stultitiae van Erasmus als mogelijke tekst genoemd. De insteek blijft hier wel vooral 

letterkundig. Bij het juridisch aspect wordt kort expliciet taalkundige variatie vermeld, namelijk bij de 

 
20 ‘DS 28 aan de hand van taal en cultuur de identiteit en diversiteit van de Romeinse samenleving toelichten 
(SET 24)’ 
21 ‘Bijvoorbeeld: aan de hand van teksten van Tacitus de identiteit en diversiteit van de Romeinse samenleving 
toelichten (cf. DS 28) zoals: o de betekenis van de senaat o republikeinse ideeën versus keizerlijke macht’ 
(Latijn KathOndVla III 2015:68). Citaten uit de leerplannen die geen leerplandoelen zijn, zullen op de volgende 
manier naar verwezen worden: [taal][koepel][graad][jaar]:[pagina] 
22 ‘LPD 26 uit antieke cultuuruitingen afleiden hoe de Romeinen zichzelf en andere volkeren/culturen 
voorstelden en die voorstellingswijze vergelijken met hedendaagse beeldvorming over vreemde culturen.’ 
‘LPD 27 in antieke cultuuruitingen elementen vinden die wijzen op diversiteit in de Romeinse maatschappij.’ 
23 ‘LPD 27 De leraar zorgt ervoor dat er in de teksten die hij leest een aantal mogelijke aanknopingspunten 
aanwezig zijn om te spreken over diversiteit in de Romeinse maatschappij en cultuur. Hij wijst erop dat Rome 
een smeltkroes was van verschillende culturen, waar alle ideeën en nationaliteiten samenkwamen. 
Voorbeelden: 
- de tegenstelling tussen rijk en arm (bijv. in JUVENALIS, Saturae, 3), de verschillende standen in de Romeinse 
maatschappij;’ (Latijn GO! III 2008:26) 
24 ‘DS 29 aan de hand van taal en cultuur de identiteit en diversiteit van de Griekse samenleving illustreren (SET 
24)’ 
25 ‘aan de hand van taal en cultuur de identiteit en de diversiteit van de Griekse samenleving illustreren (cf. DS 
29). Bijvoorbeeld: o Ionische versus Dorische lyriek o koppeling van een lyrisch genre aan een dialect’ (Grieks 
KathOndVla III 2015:37) 
26 Dit is geen toevoeging van dit leerplan. Er is al sprake van middeleeuwse teksten in het leerplan van 2006 en 
2004. In het leerplan van 1992 zijn Erasmus en Augustinus zelfs mogelijke verplichte auteurs. 
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tip dat zuiver juridische bronnen taalkundig verschillen vertonen ten opzichte van het klassiek Latijn 

en dat ze dus in de les een andere taalreflectie vragen. 

In het leerplan van het Gemeenschapsonderwijs wordt er eveneens verwezen naar teksten uit andere 

periodes bij de specifiek-pedagogische wenken, onder andere naar de Basia van Janus Secundus en de 

Carmina Burana. Daarnaast worden er ook teksten vermeld die voor de diastratische dimensie 

interessant kunnen zijn: inscripties, de graffiti van Pompeji en vervloekingstabletten. Het leerplan wijst 

namelijk op de noodzaak om ook niet-literaire communicatie in de lessen aan bod te laten komen. Dit 

kan onder de vorm van architectuur en fresco’s, maar dus ook door middel van inscripties. Deze 

aanbeveling gebeurt naar aanleiding van de eindtermen die naar niet-literaire kunstuitingen 

verwijzen27. In het leerplan van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wordt bij deze eindtermen en 

bijbehorende leerplannen enkel verwezen naar beelden en bouwwerken. 

 

2.2. De tweede graad 
 

In de tweede graad is er in de cesuurdoelen28 ook geen expliciete aandacht voor taalvariatie, behalve 

bij het volgende cesuurdoel29: 

27 De leerlingen kunnen de groei van Grieks/Latijn tot wereldtaal toelichten. 

Zowel het KathOndVla-leerplan (lpd 44) als het GO!-leerplan (lpd 37) nemen dit cesuurdoel bijna 

woordelijk over. De twee leerplannen vullen dit leerplandoel ongeveer op dezelfde manier in: als 

leerinhoud geven ze de verspreiding van het Latijn en het ontstaan van de Romaanse talen. Dit verwijst 

dus voornamelijk naar de diachronische dimensie. Bij de specifieke pedagogisch-didactische wenken 

van het GO!-leerplan wordt er aangeraden om ook het verdwijnen of marginaliseren van andere talen 

door de romanisering te benadrukken en er wordt  voorgesteld om vakoverschrijdend te werken met 

bijvoorbeeld de leraar Frans (Latijn GO! 2008:26-27). In het KathOndVla-leerplan wordt het ontstaan 

van de taalgrens ten tijde van Caesars veroveringen als mogelijke leerinhoud gegeven (Latijn 

 
27 Bijvoorbeeld: ‘SET 10 De leerlingen kunnen de expressieve waarde van niet – literaire kunstuitingen 
toelichten en evalueren volgens opvattingen van de klassieke oudheid en ze confronteren met hedendaagse 
opvattingen;’ 
28 Voor de derde graad gelden de specifieke eindtermen, in de tweede graad gelden de cesuurdoelen. De 
cesuurdoelen zijn gebaseerd op de specifieke eindtermen. Voor vakken als geschiedenis geldt deze regeling 
voor de duidelijkheid niet omdat die vakken geen onderdeel uitmaken van het specifiek keuzegedeelte. 
29 Cesuurdoel 28 (‘De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden aspecten van de diversiteit van de 
Griekse/Romeinse samenleving aantonen.’) kan in principe ook als een impliciete verwijzing naar taalvariatie 
gelezen worden, maar geen enkel leerplan vult dit zo in. 
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KathOndVla II 2013:88). Een kanttekening is dat dit cesuurdoel ook niet taalkundig zou kunnen 

ingevuld worden, bijvoorbeeld door de verspreiding van de Romaanse talen enkel in een cultuurles op 

te nemen zonder focus op specifieke woorden.  

Andere variëteiten worden wel weer impliciet vermeld in de suggesties bij andere leerplandoelen. Het 

KathOndVla-leerplan wijst heel kort op de mogelijkheid om middeleeuwse of humanistische teksten in 

de les te bespreken. Bij leerplandoel 4 over de uitspraak van het Latijn wordt aangegeven dat in die 

context best de andere uitspraak aangewend wordt (Latijn KathOndVla II 2013:68). Het belang van een 

passende uitspraak in dat geval wordt ook benadrukt in de toelichting bij leerplandoel 7 (over het 

afleiden van de betekenis van woorden uit de moderne talen met Latijnse wortels)30( Latijn 

KathOndVla II 2013:69-70). Bij leerplandoel 4031 worden verder grafopschriften en graffiti aangehaald 

als medium om dit doel te bereiken. In het GO!-leerplan wordt ook naar inscripties verwezen bij 

wenken bij leerplandoel 3332 (Latijn GO! 2008:25). 

 

2.3. Aandacht voor taalvariatie: geen onverwachte toevoeging 

 

Zowel in de eindtermen, de cesuurdoelen als in de leerplandoelen van Latijn was er tot nu toe dus 

weinig expliciete aandacht voor taalvariatie. Toch komt deze toevoeging zeker niet uit het niets. In de 

huidige eindtermen voor moderne vreemde talen (Engels en Frans) bijvoorbeeld wordt er van de 

leerlingen verwacht dat ze fragmenten kunnen beluisteren met een minimale afwijking ten opzichte 

van de standaardtaal33. Hetzelfde geldt voor de teksten die de leerlingen lezen: hier mag er ook 

 
30 Cesuurdoel 32 (‘De leerlingen kunnen woorden die verwant zijn met Griekse/Latijnse stammen of woorden, 
etymologisch verklaren’), waarop dit leerplandoel is gebaseerd, vertoont gelijkenissen met cesuurdoel 27 als 
het gaat over de Romaanse talen. LPD 3 is het corresponderende leerplandoel in het Gemeenschapsonderwijs. 
Cesuurdoel 32 wordt voorgezet in de al genoemde eindterm 26. 
31 ‘DS 40 concepten in verband met de relatie mens-natuur, mens-medemens, mens-samenleving of mens-het 
goddelijke in antieke cultuuruitingen analyseren en met hedendaagse concepten vergelijken (SET 25, 35)’ 
32 ‘LPD 33 belangrijke aspecten van antieke niet-tekstuele kunstuitingen toelichten.’ 
33 ‘ET 1 De leerlingen kunnen volgende taken beschrijvend uitvoeren: het onderwerp bepalen in informatieve, 
prescriptieve, narratieve, argumentatieve en artistiek-literaire teksten met de volgende kenmerken: 
(...) 
Woordenschat en taalvariëteit 
- overwegend frequente woorden 
- overwegend eenduidig in de context 
- ook met minimale afwijking van de standaardtaal 
- informeel en formeel 
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afwijking zijn van de standaardtaal en er moet aandacht zijn voor verschillende taalvariëteiten34. In de 

eindtermen Duits wordt wel gevraagd dat er maar weinig afwijking is ten opzichte van de 

standaardtaal, maar dat is ook logisch, aangezien er vaak pas gestart wordt met Duits in de tweede 

graad en met niet zo veel lesuren in de week. In de specifieke eindtermen voor moderne talen, dus 

voor wie dit als specifiek keuzegedeelte heeft, wordt er nog meer ingezet op taalvariatie. De leerlingen 

moeten nu ook elementen van taalvariatie kunnen herkennen en illustreren35. Ook in de nieuwe 

eindtermen komen veel van deze elementen terug. 

In de huidige eindtermen voor Nederlands zien we hetzelfde verhaal terugkomen. Zo moeten de 

leerlingen in de tweede graad in het sociolinguïstisch domein kunnen reflecteren op aspecten van het 

taalgebruik, onder andere op nationale, regionale, sociale en situationele taalvariëteiten36. In de derde 

graad komt daar dan ook maatschappelijke, politieke en historische taalverandering bij37. In de nieuwe 

eindtermen van de derde graad komen dezelfde zaken terug en is de link tussen taalvariëteiten en 

identiteitsvorming zelfs nog sterker gelegd38. 

De moderne talen even achterwege gelaten, is er - zoals al even kort vermeld - ook in het vak Grieks 

aandacht voor taalvariatie. Aerts (2021:75) heeft in zijn artikel gewezen op dit opvallend verschil 

 
34 O.a. ‘ET 9 De leerlingen kunnen volgende taken beschrijvend uitvoeren: het onderwerp bepalen in 
informatieve, prescriptieve, narratieve, argumentatieve en artistiek-literaire teksten met de volgende 
kenmerken: 
(...) 
Woordenschat en taalvariëteit 
- vaker minimale afwijking van de standaardtaal 
- informeel en formeel 
- aandacht voor taalvariëteiten’ 
35 ‘SET 14 De leerlingen kunnen elementen van taalvariatie herkennen en illustreren;’ 
36 ‘ET 38 Met het oog op doeltreffende communicatie en taalbeschouwelijke basiskennis kunnen de leerlingen 
op hun niveau in een ruim gamma van meer en minder nabije taalgebruikssituaties bewust reflecteren op een 
aantal aspecten van het taalgebruik. 
38.2 in het sociolinguïstische domein 
- Standaardnederlands en andere standaardtalen; 
- nationale, regionale, sociale en situationele taalvariëteiten; 
- in onze samenleving voorkomende talen;’ 
37 ‘ET 31 Met het oog op doeltreffende communicatie en verdiepende taalbeschouwelijke kennisontwikkeling 
kunnen de leerlingen op hun niveau in allerlei taalgebruikssituaties bewust reflecteren op een aantal aspecten 
van het taalgebruik. 
Ze kunnen in aansluiting bij wetenschappelijke inzichten de hiernavolgende verschijnselen herkennen, 
onderzoeken en duiden: 
31.2 in het sociolinguïstische domein 
- Nederlands en andere talen; 
- nationale, regionale, sociale en situationele taalvariëteiten; 
- dimensies van taalverandering: maatschappelijke, politieke, historische;’ 
38 ‘2.15 De leerlingen analyseren het effect van taaluitingen, taalvariëteiten en talen op identiteitsvorming en 
sociale omgang’. In de tweede graad moeten de leerlingen enkel nog maar kunnen onderscheiden (‘2.15 
De leerlingen onderscheiden overeenkomsten en verschillen in taaluitingen, taalvariëteiten en talen.’). 
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tussen Grieks en Latijn wat betreft de houding tegenover taalvariatie. De leerlingen leren Attisch 

Grieks, maar al in het vierde jaar is Herodotos in KathOndVla een verplichte auteur. Hij schrijft echter 

Ionisch Grieks. Ook een auteur zoals Homeros schreef geen Attisch Grieks, maar een oudere vorm van 

het Ionisch. Zowel het leerplan van het Gemeenschapsonderwijs39 als dat van Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen40 wijzen ook expliciet op die taalvariatie. De aandacht voor variatie en diversiteit is echter 

niet alleen in de eindtermen voor de talen te vinden. De aandacht voor verschillen en diversiteit is 

namelijk een onderdeel van de vakoverschrijdende eindtermen bij context 7 ‘socio-culturele 

samenleving’ in het huidige systeem en bij de eindtermen rond burgerschap in het nieuwe systeem. 

De eindtermen en dergelijke even achterwege gelaten, is er in het algemeen een shift te zien in de 

houding tegenover taalvariatie. Het idee van de standaardtaal als de beste en meest verfijnde 

taalvariëteit, waardoor andere variëteiten bijgevolg als slecht worden bestempeld, heeft wat aan 

belang ingeboet. Andere stemmen die andere variëteiten spreken, worden meer en meer gehoord. 

Coupland en Kristiansen (2011:27) koppelen dit aan de late moderniteit. Typisch aan de late 

moderniteit is een toenemende antiautoritaire, individualistische en democratische ideologie. Ook taal 

heeft die behandeling gekregen. In hun boek gaan Coupland en Kristiansen na of de 

standaardtaalideologie in sommige landen zelfs voorgoed tot het verleden zou mogen gerekend 

worden.  

 

2.4. Besluit 

 

In dit onderdeel hebben we de plaats van taalvariatie in de huidige eindtermen, cesuurdoelen en 

leerplannen van Latijn onderzocht. Daaruit bleek dat taalvariatie momenteel bijna geen onderdeel 

uitmaakt van de leerdoelen. Een eindterm verwees impliciet naar taalvariatie, maar geen enkel 

leerplan vulde dit zo in. De diachronische dimensie was wel in een cesuurdoel te vinden, maar een echt 

taalkundige focus zat niet expliciet in dit doel vervat. Er wordt in de leerplannen van zowel Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen als van het Gemeenschapsonderwijs wel impliciet verwezen naar taalvariatie, 

in de vorm van verwijzingen naar teksten uit andere periodes en naar niet-literaire teksten zoals 

inscripties. Hier wordt er echter bijna nooit gewezen op de taalkundige aspecten van die teksten. Er 

 
39 ‘Indien ook niet-klassieke teksten (bv. Homerus, papyri, inscripties) worden gelezen, heeft de leraar de 
gelegenheid om de leerlingen te wijzen op de evolutie in de taal en op de diachronische aspecten van de 
grammatica.’ (Grieks GO! III 2010:17). 
40 ‘Een beperkt aantal morfologische en syntactische eigenheden van de Homerische taal herkennen 
(cf. DS 5)’. (Grieks KathOndVla III 2015:32) 
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werd echter aangetoond dat de aandacht voor taalvariatie in het vak Latijn zeker geen onverwachte 

toevoeging was, aangezien het zowel onderdeel uitmaakte van het vak Nederlands, Frans, Engels en 

Grieks als van de vakoverschrijdende eindtermen. Daarnaast bleek een grotere aandacht voor 

taalvariatie ook te passen in algemenere tendensen van de late moderniteit. 
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3. Handboekenbespreking 

 

In de leerplannen was tot nu toe dus weinig expliciete aandacht voor taalvariatie, maar is hetzelfde 

verhaal in de handboeken terug te vinden? Welk beeld van het Latijn wordt daar gegeven? In dit 

onderdeel wordt de aanwezigheid van taalvariatie in twee methodes Latijn onderzocht: de Pegasus-

reeks van Pelckmans en de Ars Legendi-reeks van Plantyn. De boeken van de tweede en derde graad 

zullen bestudeerd worden, maar ook die van de eerste graad. Daar kan misschien al een voorbereiding 

op de mogelijkheid van taalvariatie te vinden zijn. Er wordt gezocht naar de aanwezigheid van 

diachronische en/of diastratische variatie, met andere woorden de aanwezigheid van variatie in 

teksten uit andere perioden of in teksten gemaakt door andere sociale klassen. Samengevat wordt er 

dus gezocht naar sporen van niet-klassiek Latijn, in de beide betekenissen van het woord. Ook directe 

en indirecte verwijzingen naar diachronische en diastratische variatie, dan niet als onderdeel van een 

tekst, worden bekeken. 

Er zal gekeken worden naar de boeken die in het schooljaar 2020-2021 in gebruik waren. Dat betekent 

dus dat de handboeken van de eerste graad de nieuwe leerplannen volgen, terwijl de handboeken van 

de tweede en derde graad nog tot het oude systeem behoren. Wanneer dit relevant is, zal er ook 

verwezen worden naar oudere versies. Daarnaast zullen ook de werkboeken vermeld worden, 

wanneer er daar aandacht voor taalvariatie te vinden is. Er is gekozen om enkel deze twee methodes 

te analyseren en niet de boeken van bijvoorbeeld Forum en Pharos. Uit Parmentiers (2016:76-77) 

onderzoek bleek namelijk dat deze twee methodes de meest gebruikte zijn en dat de andere methodes 

maar op een verwaarloosbaar aantal scholen gebruikt worden. Enkel de Pegasus-reeks en de Ars 

Legendi-reeks lijken ook nieuwe boeken te zullen maken voor de nieuwe eindtermen in de tweede en 

derde graad. Een belangrijke aanvulling is dat veel leerkrachten een eigen cursus gebruiken, al dan niet 

gecombineerd met een handboek.  

 

3.1.  Ars Legendi 

 

Sinds de jaren 90 kende de Ars Legendi-reeks een vaste structuur: in het eerste jaar werd er begonnen 

met Vestibulum, waarna Atrium, Tablinum en Peristylium voor respectievelijk het tweede, derde en 

vierde jaar kwamen. In de derde graad zijn er de boeken van Scrinium, waarbij Dulces musae A focust 

op epiek, Dulces musae B op lyriek, Magistrae vitae op historiografie en Sub lege libertas op recht. In 

de eerste graad is er nu met de nieuwe handboeken verandering in dit systeem gekomen. Veni is het 
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leerwerkboek van het eerste jaar, Vidi van het tweede jaar en Vici zal het leerwerkboek van het derde 

jaar worden. Vici zal echter pas in het schooljaar 2021-2022 uitgegeven worden, trimester per 

trimester. Pas het schooljaar daarop zal het boek in zijn geheel beschikbaar zijn. 

 

3.1.1. Veni 

 

Hoewel de recentste editie van Vestibulum uit een hand- en werkboek bestond, omvat Veni enkel een 

leerwerkboek. Aangezien er in het eerste jaar normaal gezien amper niet-herschreven teksten worden 

gelezen, is er geen taalvariatie te vinden in de teksten van Veni. De leerlingen hebben per slot van 

rekening nog maar net kennisgemaakt met het klassiek Latijn. Toch zijn er elementen van 

diachronische variatie in het boek te vinden. Zo start het eerste hoofdstuk met een korte inleiding op 

de taal Latijn, waarbij er vermeld wordt dat het Latijn uiteindelijk zal uitgroeien tot de Romaanse talen 

(Veni 2020:4-541). De vraag ‘Leg uit waarom het Franse woord mer, het Spaanse mar en het Italiaanse 

mare op elkaar lijken.’ concretiseert die info voor de leerlingen en geeft al een aanzet tot een 

taalkundige bespreking. Ook de latere rol van het Latijn in de Kerk en de wetenschap wordt aangestipt. 

In de context van een uitweiding over het Etruskisch wordt de verwantschap tussen talen vermeld 

(Veni 2020:197). Latijn en Grieks zijn aan elkaar verwant, Etruskisch deelt geen verwantschap met die 

talen. De uitweiding over het Etruskisch bevond zich nog niet in Vestibulum, maar zoals later zal blijken 

bevindt er zich momenteel wel een onderdeeltje over de Etrusken in Tablinum. Wat op zich niks met 

taal te maken heeft, maar wel interessant is, zijn de cultuurgedeeltes over de verschillende standen in 

de Romeinse maatschappij, bijvoorbeeld het verschil tussen rijk en arm in de opvoeding van de 

kinderen. De leerlingen maken zo al voor een eerste keer kennis met een deel van de Romeinse 

bevolking dat in de meeste teksten van de hogere jaren niet meer aan bod zal komen.  

 

3.1.2. Vidi 

 

Vidi bestaat eveneens enkel uit een leerwerkboek. Ook hier zijn de eigenlijke leesteksten zo goed als 

allemaal herschreven in een eenvoudiger Latijn, waarin ook taalvariatie vermeden is. Een uitzondering 

hierop zijn de herschrijvingen van komedies van Plautus. Hoewel ook deze teksten uiteraard sterk 

 
41 We zullen hier verwijzen naar de naam van het boek en niet naar de auteurs. In de bibliografie zijn de boeken 
met de auteurs opgenomen. 
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vereenvoudigd zijn, is er toch een poging gedaan om taalvariatie te bewaren. In het leerwerkboek 

wordt gezegd dat de personages een volkse vorm van het Latijn spreken die verschilt van het Latijn dat 

de leerlingen gewoonlijk bij andere auteurs lezen (Vidi 2021:145). Er wordt daarbij een interessante 

vergelijking gemaakt met de tussentaal bij F.C. De Kampioenen. In een vraag bij de tekst wordt 

gevraagd om de betekenis van de wat volksere uitdrukking (Quid tibi mecum est, senex?) weer te 

geven in de stijl van F.C. De Kampioenen (Vidi 2021:148).  

In de cultuurteksten is nog meer taalvariatie te vinden. Zo is er een onderdeeltje over de 

Twaalftafelenwet. Daarin worden niet alleen een aantal wetten in hun originele vorm geciteerd, maar 

er wordt in de uitleg ook kort ingegaan op hun taalgebruik. Er wordt vermeld dat Varro de wetten in 

zijn De lingua Latina bespreekt omdat ze in een oude vorm van het Latijn geschreven zijn (Vidi 

2021:43). Het Latijn zelf wordt niet besproken, maar in de citaten zijn afwijkende vormen te vinden 

zoals em, escit en antestamino42. Naast diachrone variatie, komt er zelfs een vorm van 

diatopische/diachronische variatie aan bod in een cultuuronderdeel over de Italische volkeren (Vidi 

2021:102-103). Oskisch, Umbrisch en Faliskisch worden genoemd als talen en dialecten die ook in Italië 

gesproken werden. Dit wordt niet expliciet in het boek vermeld, maar al die talen/dialecten gaan net 

zoals Latijn terug op het Proto-Italisch, een tak van het Proto-Indo-Europees. Er wordt wel een 

Faliskische inscriptie geciteerd, met de Latijnse versie erbij. Zo kunnen de leerlingen zien dat de twee 

versies goed op elkaar lijken43. 

Zowel de uitweiding over de volkse taal bij Plautus, als de onderdelen over de Twaalftafelenwet en 

over de Italische talen zijn toevoegingen van Vidi en bevonden zich dus niet in Atrium. In Vestibulum 

bevond zich een bewerking van de Aulularia van Plautus, maar daarin werd niet gerept over de soms 

volkse taal van Plautus. 

 

3.1.3. Tablinum 

 

Tablinum bestaat uit een hand- en werkboek. In Tablinum zijn veel middeleeuwse teksten te vinden, 

meer bepaald sluit elk van de zeven hoofdstukken af met een Latijns fragment uit de middeleeuwen. 

In de vorige versie van Tablinum (1999) was dit nog niet het geval. In het inleidend woord geven de 

 
42 ‘I.1 Si in iūs vŏcat, īto. Nī it, antestāmino. Īgitur em căpito. 
I.3 Si morbus aevitásve vītium escit, iuméntum dăto.’ (Vidi 2021:44) 
43 ‘FOIED VINO PIPAFO, CRA CAREFO’ tegenover de Latijnse versie ‘Hodie vinum bibam, cras carebo’. Een 
kanttekening is dat het equivalent in Oudlatijn nog duidelijker vergelijkingsmateriaal zou zijn. (Vidi 2021:103) 
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auteurs aan dat ze de leerlingen op die manier willen bewust maken van de verspreiding van het Latijn 

in tijd en ruimte (Tablinum 2013:3). Daarnaast is de middeleeuwen ook het tijdvak dat in het derde 

middelbaar in de lessen geschiedenis wordt behandeld. Een belangrijke kanttekening is wel dat deze 

teksten bedoeld zijn als extra teksten, bijvoorbeeld voor differentiatie of als extra oefenmateriaal. Ze 

worden op die manier ook aangeduid in het handboek. Niet alle leerlingen komen dus per se met deze 

teksten in contact. 

Welke middeleeuwse teksten zijn in Tablinum opgenomen? In hoofdstuk 1 en 2 zijn fragmenten uit de 

Malleus Maleficarum opgenomen, in hoofdstuk 3 staat ook een fragment uit een heksenproces, 

hoofdstuk 4 en 5 bevatten fragmenten uit de Reis van Sint-Brandaan, in hoofdstuk 6 en 7 ten slotte 

bevinden zich fragmenten uit de middeleeuwse reisgids Mirabilia urbis Romae. Een interessante 

toevoeging van het handboek is daarnaast een uitweiding over het fenomeen middeleeuws Latijn 

(Tablinum 2013:128-130). Daarin krijgen de leerlingen uitleg over het ontstaan van het middeleeuws 

Latijn en over welke variëteiten en talen er invloed op hebben gehad, onder andere met een verwijzing 

naar het Volkslatijn. Ze krijgen vervolgens een lijst met kenmerken van het middeleeuws Latijn. Die 

lijst focust niet enkel op uitspraak, schrijfwijze en woordenschat, maar ook op kenmerken op vlak van 

morfologie en syntaxis. 

De middeleeuwse teksten zelf zijn deels herschreven. Bepaalde woorden worden bijvoorbeeld 

vervangen door woorden die de leerlingen wel kennen, delen worden weggelaten en zinsconstructies 

worden veranderd om bijvoorbeeld het gebruik van een conjunctief te vermijden. Dit is op zich niet 

raar voor teksten in een derde jaar. Daarnaast is de middeleeuwse schrijfwijze ook niet bewaard 

gebleven. Terre wordt bijvoorbeeld herschreven als terrae, cepit wordt coepit en natancium wordt 

natantium. Andere kenmerken van het Latijn zijn echter wel bewaard gebleven. In De reis van Sint-

Brandaan bijvoorbeeld staat nihil de arena en niet nihil arenae. In een van de fragmenten uit de 

Malleus Maleficarum staat dan weer een analytische comparatief: plus carnalis. In de uitleg onderaan 

wordt er telkens verwezen naar het corresponderende nummer in de lijst kenmerken van het 

middeleeuws Latijn. Ook de invloed van constructies uit de volkstaal, bijvoorbeeld in dico tibi si vinces, 

worden aangestipt44. 

Een fragment van Boccaccio uit De claris mulieribus is de enige middeleeuwse tekst in het handboek 

die niet tot het extra gedeelte behoort, al bevindt deze tekst zich wel wat op de grens van het 

middeleeuws Latijn en het Neolatijn. De tekst is behoorlijk herschreven, veel zinnen zijn 

vereenvoudigd. Ook de spelling is weer aangepast (bijvoorbeeld aetatis in plaats van etatis). In deze 

 
44 Si heeft hier als betekenis ‘als’, onder invloed van het Italiaans. 
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tekst is er één verwijzing naar de kenmerkenlijst van het middeleeuws Latijn, een woord dat zowel 

onderwerp van de losse ablatief is als van het gezegde. Voor de rest is de tekst behoorlijk klassiek qua 

taalgebruik.  

Behalve deze middeleeuwse teksten bevindt er zich in Tablinum ook een onderdeeltje over de Etrusken 

en hun taal (p.39), gelijkaardig qua inhoud aan de uitleg in Veni. Dit onderdeel bevond zich al in de 

vorige versie van Tablinum (1999), maar niet in die daarvoor (1991). De Twaalftafelenwet wordt 

eveneens besproken, met een verwijzing naar het feit dat het Latijn uit een vroegere periode afstamt 

(Tablinum 2013:133-134). Een aantal wetten worden in de originele vorm geciteerd. Hierbij is 

interessant dat in de vorige versie van Tablinum (1999:143) de Twaalftafelenwet ook werd bekeken, 

maar dat er veel minder wetten werden geciteerd. Deze versie geeft namelijk aan dat het Latijn uit de 

vroegere periode te veel verschilt van het klassiek Latijn en dat ze het aantal wetten daarom beperken. 

In de versie van 1991 wordt de Twaalftafelenwet niet vermeld. 

Een laatste vorm van taalvariatie is ten slotte terug te vinden in het onderdeel over inscripties 

(Tablinum 2013:242-243). Daarin wordt gewezen op het soms afwijkende taalgebruik van inscripties. 

Als oorzaken worden de leeftijd van de teksten bij heel oude inscripties genoemd en een mindere 

kennis van de ‘standaardtaal’ bij andere, waardoor het regionaal gekleurde Latijn doorsijpelde. Er 

worden een paar inscripties geciteerd, waarvan de meeste redelijk kort zijn. Die redelijk korte zijn niet 

herschreven, maar ze bevatten geen taalvariatie. Er is één inscriptie opgenomen met taalvariatie 

(bijvoorbeeld heic i.p.v hic, suom i.p.v. suum). Hierbij staat een versie die herschreven is in klassiek 

Latijn. De versie van 1999 bevat eveneens de twee versies van de inscriptie, in die van 1991 worden 

inscripties niet besproken. 

 

3.1.4. Peristylium 

 

Peristylium omvat een werkboek en twee handboeken: Peristylium A waarin Caesar en Sallustius 

centraal staan en Peristylium B dat vooral focust op Ovidius en Plinius de Jongere. In Peristylium A zijn 

geen Latijnse teksten uit andere periodes te vinden. Wel is er in het deel rond Caesar een onderdeeltje 

over de Keltische taal (Peristylium A 2014:61-62). Daarin wordt ook ingegaan op de Indo-Europese 

talen en de vergelijkende taalstudie. Interessant is dat er wat oefeningen bij staan waarin de leerlingen 

zelf de vergelijkende taalstudie kunnen toepassen. Dit onderdeeltje bevond zich ook in de vorige versie 
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van Peristylium (2004), maar niet in die daarvoor (1996) 45.Daarnaast wordt in het deel rond Sallustius 

zijn soms archaïsch taalgebruik besproken (Peristylium A 2014:167). In een poging om Thucydides’ stijl 

naar het Latijn over te brengen, baseerde Sallustius zich namelijk op het taalgebruik van Cato de 

Oudere. Zo leren de leerlingen dus indirect eigenlijk ook een andere vorm van het Latijn kennen. De 

leerlingen krijgen eveneens een lijstje met een aantal archaïsmen (Peristylium A 2014:167 en 275). In 

de vragen onder de tekstfragmenten wordt er naar die lijst verwezen. Bij de bespreking van de brief 

van Lentulus aan Catilina bij Cicero en bij Sallustius wordt eveneens kort ingegaan op dagelijkse taal 

tegenover literaire taal (Peristylium A 2014:256). 

In Peristylium B wordt in het deel rond Plinius de Jongere verteld dat het Latijn van de eerste eeuw na 

Christus enigszins verschilt van het Latijn van de eerste eeuw voor (Peristylium B 2014:234). Veel van 

de genoemde kenmerken betreffen echter vooral veranderende literaire conventies, al wordt ook kort 

ingegaan op betekenisverschuivingen bij bepaalde woorden. Het handboek benadrukt eveneens dat 

Plinius’ brieven literair verzorgde brieven zijn en geen alledaagse, wat voor de leerlingen een belangrijk 

onderscheid is om te beseffen. Daarnaast bevindt zich in het deel rond Plinius een onderdeeltje over 

de graffiti in Pompeji (Peristylium B 2014:264-275). Daarin wordt de soms afwijkende taal van die 

graffiti vermeld. Als reden wordt daarbij verwezen naar het Oskisch en het Volkslatijn. De graffiti 

worden geciteerd in hun originele vorm, dus met taalvariatie behouden. Bij één fragment wordt ook 

het equivalent in klassiek Latijn gegeven46, wat vergelijking uitnodigt. In de vorige versie van 

Peristylium (2006) bevond zich eveneens een onderdeel over de graffiti in Pompeji, met niet-

herschreven citaten. Het fragment met de originele versie en de versie in klassiek Latijn stond hier niet 

in. In de versie daarvoor (1996) werd die graffiti niet besproken. 

In het laatste deel van Peristylium B staat een brief van Christoffel Columbus centraal, meer bepaald 

een contemporaine Latijnse vertaling van die brief door Leander van Cosco. In de vorige versie van 

Peristylium (2004/2006) was dit onderdeel nog niet opgenomen. In het inleidend woord bij Peristyllium 

B geven de auteurs aan dat ze hiervoor gekozen hebben in navolging van het middeleeuws Latijn in 

Tablinum. Zo leren de leerlingen met het humanistisch Latijn een nieuw stadium van het Latijn kennen 

en worden ze zich verder bewust van de evolutie van de taal (Peristylium B 2014:8). Ze krijgen ook 

opnieuw een lijst met een aantal kenmerken, enkel op vlak van de schrijfwijze in dit geval (Peristylium 

B 2014:313). Voor de rest is het Latijn namelijk behoorlijk klassiek. In het boek wordt eveneens 

aangegeven dat het Latijn van schrijvers zoals Cicero in deze periode als het zuivere Latijn gold 

 
45 Ik heb deze versie niet kunnen inkijken, maar baseer mij hiervoor op Verreths (2002) studie. 
46 ‘Quiquis ama valia, peria qui nosci amare,/ bis tanti peria quisquis amare vota.’ (Volkslatijn) tegenover 
‘Quisquis amat valeat, pereat qui nescit amare,/ bis tanto pereat quisquis amare vetat.’ (klassiek Latijn) 
(Peristylium B 2014:273) 
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(Peristylium B 2014:.319). De fragmenten zelf zijn niet herschreven, ook de orthografische variatie is 

bewaard (bijvoorbeeld tercio). 

 

3.1.5. Scrinium 

 

Tot Scrinium behoren zoals gezegd vier handboeken: Dulces musae A over epiek, Dulces musae B over 

lyriek, Magistra vitae over historiografie en Sub lege libertas over het recht. In Dulces musae A staat 

Vergilius centraal, dus bijgevolg komen de meeste tekstfragmenten uit zijn werken, waardoor Latijn 

uit andere periodes minder aan bod komt. Bij het boek horen wel fragmenten uit de Vita Vergiliana 

van Donatus, maar die zijn enkel online op Scoodle te vinden. Daarnaast wordt ook een fragment uit 

Silvae van de humanist Angelo Poliziano geciteerd in een onderdeel over de nawerking van de 

Georgica, maar deze tekst is niet bedoeld als leestekst (Dulces Musae A 2015:45). De taal van het 

fragment is klassiek, tot en met de spelling toe. Vervolgens staat er in de nawerking van de Aeneïs een 

parodie uit de jaren 90 op de aanhef, wat in principe ook onder Neolatijn valt. 

De hoofdauteurs in Dulces musae B zijn Catullus, Horatius en Martialis. In de nawerking bij gedichten 

van Catullus wordt een gedicht van de humanist Julius Caesar Scaliger gegeven (Dulces Musae B 

2016:31). Ook dit gedicht is niet echt bedoeld als leestekst en is volledig klassiek qua taal. Daarnaast 

wordt een gedicht uit de Basia van de humanist Janus Secundus geciteerd, opnieuw niet als leestekst 

en opnieuw in een klassiek Latijn geschreven (Dulces Musae B 2016:41). Bij Ibam forte van Horatius 

wordt in de uitleg onder de tekst kort ingegaan op een paar spreektalige elementen in de tekst. Er 

komen geen elementen van taalvariatie voor in Magistra vitae. In Sub lege libertas staan veel teksten 

van na de klassieke periode: fragmenten uit de Codex Theodosiani, uit de Pauli sententiae en uit de 

Digesta, Institutiones en Novella van het Corpus Iuris Civilis. Over het algemeen is er echter niet veel 

variatie in deze teksten te vinden. 

 

3.2. Pegasus (Novus) 

 

In 1996 startte de Phoenix-reeks. Die werd bij de nieuwe leerplannen van 2011 omgedoopt tot 

Pegasus, die op zijn beurt Pegasus Novus werd bij de nieuwe leerplannen van 2019. Pegasus Novus 1 

en 2 waren dit schooljaar dus al in gebruik en Pegasus Novus 3 is ondertussen ook al uitgekomen. Voor 

de derde graad bestaat enkel een handboek over lyriek en epiek: Phoenix 5 auteurs. Dit handboek is 
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uitgekomen in 2011 en heeft dus geen nieuwe versie gekregen voor de ‘oude’ nieuwe leerplannen. Uit 

de bevraging van Parmentier (2016:76) bleek al dat de Pegasus-reeks veruit de meest gebruikte 

methode is, eigen cursussen buiten beschouwing gelaten. In hoofdstuk 4 zal blijken dat die positie 

sindsdien alleen maar versterkt is. 

 

3.2.1. Pegasus Novus 1 en 2 

 

Pegasus Novus 1 bestaat uit een leerwerkboek en een cultuurkatern. Net zoals in Veni zijn alle teksten 

herschreven in een vereenvoudigd Latijn, passend bij het niveau van eerstejaars. Wel zijn er iets meer 

teksten die uit een wat latere periode zijn, bijvoorbeeld een fragment uit de Historia Augusta. Al maakt 

dat in de context van deze paper niet zo’n groot verschil, aangezien mogelijke taalvariatie bij de 

herschrijving verloren is gegaan. Een oefening maakt gebruik van graffiti uit Pompeji, maar er is 

gekozen voor citaten die de regels van het klassiek Latijn volgen. Ook in dit boek wordt het voortleven 

van het Latijn in de Romaanse talen vermeld, deze keer wel zonder oefening (Pegasus Novus 1 

2019:14). Zoals al gezegd is het interessant als de leerlingen al vroeg kennismaken met de verschillende 

Romeinse klassen. Dat is in Pegasus Novus 1 (en 2) ook het geval. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op 

de verschillende plaatsen in het theater naargelang de klasse. 

Pegasus Novus 2 omvat eveneens een leerwerkboek en een cultuurkatern. Herschreven teksten 

voeren ook hier de boventoon. Opnieuw zijn er iets meer teksten uit een wat latere periode dan in 

Vidi, bijvoorbeeld het lied Adeste fideles en fragmenten van Aurelius Victor en Macrobius. In de 

cultuurbijlage maken de leerlingen kennis met een nieuwe taal: het Etruskisch. Ze leren dat het 

Etruskisch geen verwantschap vertoont met andere talen. In een oefening in het leerwerkboek 

(Pegasus Novus 2 2020:160) bestuderen de leerlingen het Etruskisch alfabet. Deze oefening kwam 

eveneens voor in Pegasus 2 (2012). In Phoenix 2 (2006) werden de Etrusken besproken, maar niet hun 

taal. 

 

3.2.2. Pegasus 3 

 

Pegasus 3 omvat een werkboek en handboek. Net zoals Tablinum bevat Pegasus 3 een aantal 

middeleeuwse teksten die in de vorige versie, Phoenix 3, niet aanwezig waren. Phoenix 3 (2007) 

bevatte wel teksten van na de klassieke periode, maar dit waren bijna allemaal christelijke teksten 
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zoals de parabel van de talenten en het Onzevader. In Pegasus 3 is in caput 1 O Fortuna uit de Carmina 

Burana opgenomen. Het fragment is niet herschreven, maar voor taalvariatie zou dit ook niet nodig 

zijn. De tekst is namelijk klassiek qua taalgebruik. In caput 3 is een fragment opgenomen uit de Malleus 

Maleficarum. Dit fragment is herschreven47, waardoor de taalvariatie wat verloren is gegaan. Een 

aantal orthografische zaken zijn aangepast (bijvoorbeeld paene i.p.v. pene, suspicio i.p.v. suspitio), 

maar ook morfologische. Zo is incinerata fuit een typisch latere constructie, omdat incinerata est niet 

meer als verleden werd aangevoeld, maar in de herschrijving is incinerata est gebruikt. 

In caput 5 staat een fragment uit de Legenda aurea van Jacobus de Voragine, meer bepaald over Maria 

van Egypte. Deze tekst is eveneens herschreven. Orthografische afwijkingen zoals hec fugam, en cepit 

(coepit) zijn klassiek gemaakt en van een quod-zin is een infinitiefzin gemaakt. Tot caput 6 behoort een 

tekst uit de Laatlatijnse periode: een fragment uit de Historia ecclesiastica van Tyrannius Rufinus. Deze 

tekst is ook herschreven, maar de vorm ‘fuerat dispersa’ is bewaard. De meeste niet-klassieke teksten 

bevinden zich echter in het laatste caput, caput 8. In dit hoofdstuk bevindt zich de Neolatijnse vertaling 

van Harry Potter Harrius Potter en een eveneens Neolatijns fragment uit Nicolai Klimii iter 

Subterraneum van Ludvig Holberg. Beide zijn klassiek qua taalgebruik, uitgezonderd wat nieuwe 

woordenschat.  

Daarnaast zijn er ook twee middeleeuwse teksten: fragmenten uit Arturus et Gorlagon en uit de 

Historia Calamitatum van Petrus Abaelardus. Bij de eerste tekst zijn de orthografische afwijkingen 

weer klassiek gemaakt (bijvoorbeeld hortum i.p.v. ortum) en is natus fuerat ook weer natus erat 

geworden. Abaelardus is ook orthografisch klassiek gemaakt. Een interessante toevoeging is in het 

werkboek te vinden (Pegasus 3 wb 2013:239). Daar krijgen de leerlingen het begin van de tekst in 

originele vorm voorgeschoteld naast de herschreven versie uit het handboek. Ze moeten de twee met 

elkaar vergelijken en zo een aantal regels afleiden. Daarnaast moeten ze zelfs een vorm van 

hypercorrectie analyseren. Zo worden ze dus toch geconfronteerd met (orthografische) taalvariatie. In 

het werkboek (Pegasus 3 wb 2013:259) bevindt zich nog een andere interessante oefening over het 

tapijt van Bayeux. Bij die oefening moeten ze de tekst op het tapijt ‘verbeteren’ volgens de normen 

van het klassiek Latijn. Daarbij gaat het niet alleen over orthografische afwijkingen maar ook over 

morfologische (bijvoorbeeld mirant i.p.v. het klassieke mirantur). Andere oefeningen in het werkboek 

in dit caput gebruiken ook niet-klassieke teksten, zoals fragmenten van Erasmus, van Einhard en een 

fragment uit het Jippus et Jannica (Jip en Janneke). De fragmenten zijn ofwel herschreven, ofwel al in 

het origineel klassiek qua taal. 

 
47 Ook bij Pegasus geldt dat herschrijvingen over meer gaan dan enkel taalvariatie. Herschrijvingen dienen ook 
om constructies te vereenvoudigen of woorden te gebruiken die de leerlingen kennen. 
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In dit handboek wordt geen lijst gegeven van kenmerken van stadia van het Latijn. Wel wordt het 

‘verhaal’ van het Latijn besproken. Er wordt verteld hoe Latijn in de middeleeuwen geen moedertaal 

meer was, maar wel o.a. de officiële taal van de staat en de Kerk en de schooltaal. Daarnaast wordt er 

ook ingegaan op de rol van het Volkslatijn in het ontstaan van de Romaanse talen (Pegasus 3 2013:151). 

De evolutie van het Latijn in het humanisme, en de imitatie daarin van de klassieken, komt ook aan 

bod (Pegasus 3 2013:161)48. In het handboek wordt niks verteld over taalkundige eigenschappen van 

die verschillende soorten Latijn, maar in de eerder vermelde oefening in het werkboek (Pegasus 3 wb 

2013:259) wordt verteld dat men het Latijn in de middeleeuwen op een andere manier uitsprak. Wat 

ten slotte ook een interessante oefening is, is een oefening waarbij de leerlingen een fragment uit de 

Middelnederlandse Esopet in het modern Nederlands moeten omzetten. Zo worden ze zich al op een 

eerste toegankelijke manier van taalevolutie bewust. 

Naast teksten die diachrone variatie kunnen bevatten, staan in Pegasus 3 ook teksten waarin zich 

sporen van diastratische variatie kunnen bevinden. Zowel in caput 2 als in caput 4 worden grafschriften 

gelezen. Deze bevonden zich ook al in Phoenix 3 (2007), maar nog niet in de versie daarvoor (1998). 

Het grafschrift voor Claudia (Pegasus 3 2013:42) in caput 2, dat zich ook in Tablinum bevindt, is in het 

klassiek Latijn herschreven, waardoor de variatie verloren is. Zo is suom in suum gewijzigd, horunc in 

horum en deico in dico. De afwijkingen hier zijn trouwens vooral archaïsmen. Het andere grafschrift in 

caput 2 is niet herschreven, maar bevat ook geen variatie. 

In caput 4 wordt er indirect op variatie gewezen (Pegasus 3 2013:70): ‘Nog moeilijker wordt het 

wanneer de tekst afgesleten is of slechts gedeeltelijk bewaard, of wanneer de steenkapper uit 

verstrooidheid of onwetendheid fouten in de steen heeft gebeiteld.’ De langste inscripties in caput 4 

zijn herschreven (bijvoorbeeld hoc flos wordt veranderd in hic flos) of zijn in het origineel al geschreven 

in een klassiek Latijn. Twee inscripties vormen hier een uitzondering op. Bij de eerste inscriptie49 hoort 

een oefening in het werkboek (Pegasus 3 wb 2013:118) waarbij de leerlingen de ontbrekende letters 

moeten aanvullen. In de uitleg bij de andere inscriptie wordt gezegd dat de afwijkingen te wijten zijn 

aan afkortingen, de invloed van de spreektaal of vergissingen (Pegasus 3 2013:75)50. In de oefening in 

het werkboek (Pegasus 3 wb 2013:119) moeten de leerlingen opnieuw de tekst aanvullen. Zo goed als 

alle afwijkingen zijn echter waarschijnlijk te wijten aan afkortingen en niet aan de invloed van het 

 
48 Een geschiedenis van het Latijn, met vermelding van het Volkslatijn, kwam ook al in bod Phoenix 3 (2007), 
maar nog niet in de versie daarvoor (Phoenix 3 1998). 
49 ‘DM Aurelius Niceta Aureliae filiae bene merenti fecit. Fossor, vide ne fodias! Deus magnu oclu abet, vide, et 
tu filios abes.’ (Pegasus 3 2013:73) 
50  ‘Pax aeterna dulcissimae et innocentissim... filiae Chrysogone Iunior... Siricio, quae vix... ann... III, m... II, 
dieb...  XXVII. Valerius et Chrysogone parentes filiae rarissimae°, et omni tempore vitae suae desiderantissimae’ 
(Pegasus 3 2013:75) 
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Volkslatijn. De eerste inscriptie en de twee oefeningen zijn toevoegingen en stonden nog niet in 

Phoenix 3 (2007). 

Daarnaast wordt ook een vervloekingstablet oftewel tabella defixionum besproken (Pegasus 3 

2013:51) (ook nog niet in Phoenix 3). Het boek zegt dat het soms afwijkende taalgebruik met opzet is 

om zo afstand te nemen van de bovenwereld, maar ook hier kan het Volkslatijn weldegelijk een invloed 

hebben. Vervloekingstabletten werden per slot van rekening ook door gewone mensen gemaakt. De 

vervloekingstablet zelf is herschreven, maar er zijn nog wel elementen van taalvariatie te vinden. 

Manducare wordt gebruikt als het neutrale ‘eten’, in plaats van de klassieke sterkere betekenis 

‘kauwen’. Manducare zal uiteindelijk in de Romaanse talen verder leven (bv. manger) en niet het 

klassieke edere (ons woord eten heeft trouwens dezelfde Proto-Indo-Europese wortel). In de 

oefeningen in het werkboek bij een fragment uit de Cena Trimalchonis wordt verwezen naar enkele 

volkse uitdrukkingen in de tekst, wanneer een ex-slaaf aan het woord is (Pegasus 3 wb 2013:89). In de 

tekst in het handboek zijn nog andere sporen van variatie te vinden, zoals het toegenomen gebruik 

van ego en ille (Pegasus 3 2013:56-57) en een geslachtswissel (porticus marmoratos op p. 64). 

 

3.2.3. Pegasus Novus 3 

 

Veel zaken in Pegasus Novus 3 zijn hetzelfde gebleven, zoals de grafinscripties en de tabella dixionum. 

Een groot verschil tussen Pegasus 3 en Pegasus Novus 3 is de opdeling. Waar in Pegasus 3 het grootste 

deel van de latere teksten zich in het laatste caput bevond, eindigt nu elk caput met een onderdeeltje 

‘Latijn leeft’. Waarschijnlijk is hiervoor gekozen, omdat veel leerkrachten geen tijd meer hadden voor 

het laatste caput. Een belangrijke opmerking is wel dat het aantal capita dan wel is afgenomen, maar 

dat het aantal bladzijden ongeveer hetzelfde is gebleven. Er zijn ook een aantal grammaticale items 

naar het derde jaar opgeschoven, die tot voor kort in het tweede jaar werden gegeven, zoals het 

betrekkelijk voornaamwoord en de losse ablatief. Het valt dus nog te bezien hoeveel meer aandacht 

er zal gegeven worden aan de latere teksten. 

Een aantal latere teksten uit Pegasus 3 zijn nu opgenomen in ‘Latijn leeft’, namelijk de middeleeuwse 

Malleus malificarum en het Neolatijnse Harrius Potter. Harrius Potter is wel een ander, veel 

eenvoudiger fragment, omdat de tekst nu veel vroeger in het jaar zou gegeven worden. Andere teksten 

zijn nieuw in Pegasus Novus 3. Daaronder bevindt zich veel Neolatijn, zoals een gedicht van Janus 

Secundus, een Latijnse vertaling van een gedicht van Hugo Claus en een fragment uit het moderne 

requiem Flamma Flamma. In ‘Latijn leeft’ van caput 6 wordt Kerklatijn besproken, samen met het Ave 
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Maria en In paradisum. De twee teksten zijn, behalve dan de typisch christelijke woordenschat als 

angelus, klassiek qua taal. Een nieuwe middeleeuwse tekst is de Latijnse vertaling van Aristoteles door 

de monnik Willem van Moerbeke. Die tekst is herschreven, o.a. door de spelling klassiek te maken. 

Wel valt in deze tekst op dat het gezegde vaker niet in de laatste positie wordt geplaatst. 

Behalve in het onderdeel ‘Latijn leeft’, bevinden zich nog andere latere teksten in Pegasus Novus 3. 

Zowel Tyrannius Rufinus, Jacobus de Voragine als de Carmina Burana waren al een onderdeel van 

Pegasus 3. Het onderdeeltje over de Carmina Burana is wel uitgebreid. Er is een tweede, eveneens 

redelijk klassieke, tekst bijgekomen, maar ook een tekst waarin een aantal Oudfranse woorden staan. 

Daarbij hoort een oefening in het werkboek waarbij de leerlingen de taal ook wat moeten analyseren 

(Pegasus Novus 3 wb 2021:27)51. Een toevoeging is de fabel van de plattelands- en stadsmuis door de 

Laatlatijnse Romulus. De tekst is herschreven, maar ook het origineel is over het algemeen redelijk 

klassiek (een uitzondering is het archaïsche quum i.p.v. cum). Andere teksten uit Pegasus 3 zijn 

weggelaten, zoals Arturus et Gorlagon (met bijbehorende oefening), Abaelardus en Holberg. De 

oefening in het werkboek i.v.m. het Tapijt van Bayeux en de andere oefeningen met Einhard, Erasmus 

en Jippus en Jannica als onderwerp zijn ook verdwenen. 

Het onderdeeltje over de geschiedenis van het Latijn is nog steeds aanwezig (Pegasus Novus 3 

2021:25), maar het is heel sterk ingekort. De verwijzing naar het opnieuw klassiek maken van het Latijn 

bij de humanisten is bijvoorbeeld weggelaten. Volkslatijn wordt vermeld in ‘Latijn leeft: Kerklatijn’. 

Daar wordt gezegd dat Kerklatijn een mengeling is van Volkslatijn en klassiek Latijn en wordt er kort 

iets verteld over uitspraakveranderingen. 

 

3.2.4. Pegasus 4 
 

Pegasus 4 bestaat eveneens uit twee onderdelen: een werkboek en een handboek. In het handboek 

staan vier canonauteurs centraal: Caesar, Ovidius, Seneca en Plinius de Jongere. Auteurs uit andere 

periodes van het Latijn komen in het handboek niet aan bod, al worden in het werkboek wel veel 

teksten ‘gerecycleerd’ uit Pegasus 3, zoals Hero en Leander, maar ook een fragment van Jacobus de 

Voragine. Het Keltisch wordt besproken in het hoofdstuk rond Caesar, maar er wordt hierbij niet 

 
51 Een andere oefening over de Carmina Burana is wat aangepast. In Pegasus 3 stond een afbeelding van het 
manuscript met het Rad van Fortuin. De leerlingen moesten daarbij een aantal woorden vertalen die in een wat 
afwijkende spelling stonden geschreven, bijvoorbeeld rengno. Op de afbeelding naast de oefening (wel op 
andere) was de spelling echter klassiek, waardoor het geheel dus wat verwarrend was. In Pegasus Novus 3 is de 
klassieke spelling gebruikt. 
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ingegaan op taalkundige zaken of de verwantschap met het Latijn via het Proto-Indo-Europees 

(Pegasus 4 2014:83). In het werkboek (Pegasus 4 wb 2014:22) wordt wel verwezen naar de rol die de 

Germanen en de Kelten gespeeld hebben in het ontstaan van de taalgrens. Hoewel de Vesuvius-brief 

een van de teksten is, is er geen onderdeel over graffiti in Pompeji. Net zoals in Tablinum wordt wel 

het interessante onderscheid gemaakt tussen enerzijds een literaire brief en anderzijds een gewone 

brief die enkel voor de bestemmeling bedoeld is. 

 

3.2.5. Phoenix 5 auteurs 

 

Phoenix 5 auteurs omvat een handboek waarbij enkel gefocust wordt op de teksten van vier 

canonauteurs: Vergilius, Horatius, Catullus en Martialis. Er komt geen taalvariatie aan bod.  

 

3.3. Besluit 
 

Uit de bespreking van deze twee reeksen valt meteen een aantal tendensen op. Eerst en vooral, 

hoewel in de leerplannen van de derde graad het meest verwezen wordt naar teksten uit andere 

periodes, maken dergelijke teksten op zich niet zo’n groot deel uit van de handboeken van die graad. 

In Phoenix 5 auteurs komen ze niet aan bod, in de boeken van Scrinium wel, maar daar zijn de teksten 

eerder bedoeld als illustratie van de nawerking van klassieke teksten dan als echte leesteksten. Zo 

krijgen deze teksten bijvoorbeeld geen woorduitleg toegevoegd, maar enkel een volledige vertaling. 

Daarnaast waren alle teksten geschreven door humanisten en dus Neolatijn. Zo komen de leerlingen 

dus weinig in contact met diachrone variatie, aangezien juist het Neolatijn weer erg klassiek wil zijn. In 

Sub lege libertas waren een aantal Laatlatijnse teksten, maar die waren klassiek qua taalgebruik. Het 

grootste deel van de aandacht lijkt in de derde graad, op basis van de handboeken, naar de typische 

klassieke auteurs te gaan. Behalve een kleine verwijzing in Scrinium is ook diastratische variatie niet 

aanwezig in de derde graad. 

Een andere tendens is de volgende: in de tweede graad blijkt er in beide reeksen de meeste 

mogelijkheid voor taalvariatie te zijn, en dan nog vooral in het derde jaar. Op vlak van de diastratische 

dimensie zijn in Pegasus 3 veel teksten (inscripties en tabella defixionum) herschreven. Een paar 

teksten vormen hier een uitzondering op en die teksten worden dan ook in oefeningen geanalyseerd. 

In Tablinum en Peristylium zijn er meer niet-herschreven teksten met taalvariatie (inscripties en 



35 
 
 

graffiti) te vinden en nodigen equivalenten in klassiek Latijn uit tot vergelijking. Beide boeken verwijzen 

wel naar de invloed van de taal van de gewone man als oorzaak van de afwijkingen. Eveneens in beide 

boeken zijn er bij andere teksten verwijzingen naar volksere uitdrukkingen. De aanwezigheid van 

taalvariatie in inscripties was in Pegasus 3 vooral een toevoeging, in de Ars Legendi-reeks was dit (en 

graffiti) meestal een toevoeging in de vorige versie.  

Op vlak van de diachronische dimensie is er in Tablinum aandacht voor ouder Latijn bij de 

Twaalftafelenwet en voor Proto-Indo-Europees bij de bespreking van het Keltisch. In Peristylium is er 

aandacht voor taalverwantschap bij de bespreking van het Etruskisch en voor oudere taalstadia bij de 

bespreking van de archaïsmen bij Sallustius. Het ‘verhaal’ van het Latijn wordt zowel in Pegasus 3 als 

in Tablinum/Peristylium besproken. 

Zowel in Tablinum als in Pegasus 3 is er aandacht voor Latijnse teksten uit de middeleeuwen. In beide 

handboeken zijn de meeste teksten herschreven, met een verlies van taalvariatie tot gevolg. In Pegasus 

3 is dit meestal zowel op vlak van orthografie, morfologie als syntaxis. Er zijn een paar teksten die niet 

herschreven zijn, maar die ook geen taalvariatie bevatten. In het werkboek bevatten twee oefeningen 

wel taalvariatie, maar in beide oefeningen wordt vooral geconcentreerd op orthografische afwijkingen. 

In Tablinum is de meest opvallende aanpassing het klassiek maken van de spelling, andere afwijkingen 

op vlak van syntaxis en morfologie zijn echter wel bewaard gebleven. In het boek bespreekt een 

cultuurtekst ook die kenmerken. In Pegasus 3 bevinden zich daarnaast ook Neolatijnse teksten en een 

Laatlatijnse tekst, ook met weinig taalvariatie. In Peristylium is een Neolatijnse tekst opgenomen, met 

vooral orthografische afwijkingen.  

In beide reeksen bevatten de vorige edities veel minder middeleeuwse teksten. Misschien probeerden 

beide reeksen nog meer te voldoen aan het cesuurdoel over de groei van het Latijn tot wereldtaal? 

Een belangrijke kanttekening is dat bij Ars Legendi de teksten vooral als extra teksten zijn bedoeld, 

terwijl in Pegasus 3 de meeste teksten zich in het laatste caput bevinden. In Pegasus Novus 3 zijn de 

teksten meer verspreid, maar is de focus plots veel meer op Neolatijnse teksten. Misschien komt er in 

Pegasus Novus 4 dan meer aandacht voor middeleeuwse teksten en worden de oefeningen op 

taalvariatie naar dat boek uitgesteld?  

In de eerste graad blijkt er inderdaad al een voorbereiding te zijn op taalvariatie. Het voortleven van 

het Latijn in de Romaanse talen wordt vermeld in beide methodes, net zoals de verwantschap tussen 

talen in de context van het Etruskisch. Vidi laat daarnaast de leerlingen voor het eerst kennismaken 

met een ander – en ouder – Latijn bij de Twaalftafelenwet, met verwantschap tussen Latijn en andere 
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dialecten/talen bij een onderdeeltje over de Italische talen en met het Latijn van de lagere klassen bij 

de bespreking van Plautus.  
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4. Enquête 
 

4.1. Methodologie 

 

De eindtermen, cesuurdoelen, leerplannen en handboeken zijn nu onderzocht, maar wat is op dit 

moment de situatie in de lespraktijk zelf? Om hier een zicht op te krijgen, hebben we met Google Forms 

een enquête opgesteld over Latijnse taalvariatie in de tweede en derde graad. De enquête bestaat uit 

vijf onderdelen52. Na een korte inleiding over de aanleiding van de masterproef, namelijk de nieuwe 

eindterm, wordt in het eerste onderdeel een aantal algemene vragen aan de respondenten gesteld, 

bijvoorbeeld over leeftijd en onderwijskoepel, maar ook over het gebruikte leermateriaal en het 

domein van het afstudeerwerk. Het tweede onderdeel peilt naar de opvattingen van de respondenten 

over taalvariatie en haar plaats in het curriculum. Meer bepaald krijgen de respondenten elf stellingen 

voorgeschoteld, waarvan ze kunnen aangeven in welke mate ze er al dan niet mee akkoord gaan. Wie 

wil, krijgt daarbij ook ruimte om eventuele toelichting te geven bij zijn of haar antwoorden. 

Het derde onderdeel bevraagt de aanwezigheid van (diastratische en diachronische) taalvariatie in de 

huidige lespraktijk. Daarbij wordt de respondenten eerst gevraagd of ze lesgeven in de tweede en/of 

derde graad. Afhankelijk van hun antwoord, worden ze doorgestuurd naar een of twee vragenreeksen. 

Hoewel de vragenreeksen van de tweede en derde graad erg op elkaar lijken, is ervoor gekozen om de 

leraren die in beide graden lesgeven de twee reeksen apart te laten invullen. Zo kunnen een leerlijn en 

eventuele verschillen duidelijk worden. 

De vragenreeks voor de tweede graad peilt eerst naar de manier waarop het al besproken leerplandoel 

over Latijn als wereldtaal in de praktijk wordt omgezet. Om info te krijgen over de aanwezigheid van 

de diastratische dimensie, wordt gevraagd of de leraren soms passages lezen waarin auteurs het 

taalgebruik van de gewone bevolking nabootsen. Daarnaast wordt ook gevraagd of de leraren teksten 

in de les lezen die niet via manuscripten zijn overgeleverd. Wie hierop bevestigend antwoordt, krijgt 

vragen over welke soorten teksten het precies gaat (i.e. inscripties, graffiti...) en over de vorm waarin 

ze gelezen worden (herschreven, ‘authentiek’ ...). Er is gekozen om als keuzeoptie de formulering ‘Ik 

lees ze (soms) in de originele vorm (met de taalvariatie bewaard)’ te gebruiken, omdat sommige 

leraren misschien een combinatie van ‘vormen’ gebruiken. Afhankelijk van de vorm waarin de leraren 

 
52 De bevraging is als bijlage bij deze paper toegevoegd. 
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de teksten lezen, krijgen ze vervolgens andere vragen voorgeschoteld, bijvoorbeeld over de reden van 

hun keuze en de manier waarop ze met de variatie omgaan. 

De aanwezigheid van de diachronische dimensie wordt daarna bevraagd. Lezen de leraren post-

klassieke teksten die via manuscripten zijn overgeleverd? Bij die vraag wordt vermeld dat na 200 na 

Chr. in de bevraging wordt beschouwd als post-klassiek53. Wie hierop bevestigend antwoordt, wordt 

gevraagd welke teksten ze lezen en opnieuw in welke vorm. Afhankelijk van het antwoord op die 

laatste vraag, krijgen de leraren weer andere vragen. Daarnaast krijgen de leraren de vraag of ze soms 

in het algemeen, bijvoorbeeld niet gebonden aan een tekst, uitweiden over taalvariatie in het Latijn. 

De vragenreeks voor de derde graad is, uitgezonderd de vraag over het leerplandoel van Latijn als 

wereldtaal, hetzelfde. 

Na de mogelijkheid om eventuele bedenkingen te geven over taalvariatie in de eerste graad, peilt het 

vierde onderdeel naar de vakken die de leraren naast Latijn geven en de rol van taalvariatie daarin. Als 

iemand aanduidt dat hij of zij Grieks, Nederlands of een moderne vreemde taal geeft, wordt de 

aanwezigheid van taalvariatie in dat vak bevraagd en bijvoorbeeld waarom ze het al dan niet belangrijk 

vinden om daar aandacht te besteden aan taalvariatie. In het vijfde onderdeel krijgen de leraren de 

mogelijkheid om aan te geven waaraan zij nood hebben voor de realisatie van de nieuwe eindterm. 

Eventuele verdere opmerkingen kunnen ze hier ook kwijt. 

Toen de enquête eenmaal opgesteld was, werd hij verstuurd naar een leraar om in te vullen. Zo werd 

duidelijk welke vragen er nog voor verwarring zorgden en nog wat moesten geherformuleerd worden. 

De promotor van deze scriptie heeft eveneens suggesties geformuleerd bij de verschillende vragen. De 

enquête is vervolgens op verschillende manieren verspreid. Eerst en vooral is er tweemaal een oproep 

gedaan via de Facebookgroep Leerkrachten Latijn-Grieks. In een tekstje bij de link werd daarbij 

duidelijk gemaakt wat de aanleiding van de bevraging was en voor wie hij bedoeld was, namelijk 

leraren die Latijn geven in de tweede en/of derde graad54. 

Daarnaast is de enquête via e-mail verspreid. De e-mails bestonden telkens uit een tekstje gelijkaardig 

aan het tekstje op Facebook, en een link naar de bevraging. Deze e-mailadressen waren afkomstig van 

verschillende bronnen: ten eerste van alumni van de Universiteit Gent (UGent) die aangegeven hadden 

dat hun persoonlijk e-mailadres door de universiteit mocht bewaard worden, ten tweede e-

 
53 Het lezen van pre-klassieke teksten (die via manuscripten zijn overgeleverd) wordt niet bevraagd, omdat dat 
in de praktijk waarschijnlijk niet veel gebeurt, behalve dan misschien de Twaalftafelenwet. 
54 Ook in dit onderdeel van de paper wordt de eerste graad buiten beschouwing gelaten, omdat zeker in de 
leesteksten er zo goed als enkel klassiek Latijn gelezen wordt. Dit is ook logisch, aangezien de leerlingen nog 
maar voor de eerste keer kennismaken met het Latijn. 
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mailadressen van vakmentoren, ten derde e-mailadressen van leraren Latijn die aan UGent verbonden 

zijn en ten vierde e-mailadressen van de bestuurders van VLOT vzw (Vereniging van Leerkrachten Oude 

Talen). VLOT is zo vriendelijk geweest om de enquête ook op hun Facebookpagina te delen. Ten slotte 

heeft de pedagogisch begeleider van Katholiek Onderwijs Vlaanderen Nadia De Rose ook de link in de 

nieuwsbrief opgenomen, waarvoor ook dank. Bij een aantal verspreidingsmethodes werd daarnaast 

ook gevraagd om de link naar de bevraging eventueel met (oudere) collega’s te delen. 

De bevraging was online in te vullen via de Google Forms-link van 3 juni tot en met 31 juli 2021. Een 

belangrijke opmerking is dat de verspreidingsmethodes van deze enquête meteen een zekere bias met 

zich meebrengen. De verspreiding gebeurde enkel online, waaronder een groot aandeel via Facebook, 

waardoor er automatisch een voornamelijk jonger publiek bereikt wordt. Daarnaast had iedereen 

natuurlijk telkens de keuze om de enquête al dan niet in te vullen. Wie in taalvariatie geïnteresseerd 

is, zal sneller een enquête hierover invullen, dan wie daar helemaal geen interesse in heeft. Ook zo 

wordt er al een vorm van bias gecreëerd. 

 

4.2. De onderzoeksresultaten 

 

4.2.1. De participanten 
 

44 respondenten hebben uiteindelijk aan deze bevraging deelgenomen, 26 daarvan zijn vrouwen, 18 

mannen. Wat betreft de leeftijd van de respondenten, is de volgende verdeling te zien. Zoals was 

verwacht, is de steekproef aan de jongere kant (tabel 1). 

 

Tabel 1 Leeftijd van de respondenten van de enquête 
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Daarnaast is gevraagd in welke onderwijskoepel(s) de respondenten lesgeven. De overgrote 

meerderheid van de steekproef geeft les in Katholiek Onderwijs Vlaanderen (38), een aantal in het 

Gemeenschapsonderwijs (5) en een respondent geeft les in de Onderwijsvereniging van Steden en 

Gemeenten. Vervolgens bevroeg de enquête aan welke instelling de respondenten hun diploma Latijn 

hadden behaald55.  De meeste respondenten hebben hun diploma behaald aan de Katholieke 

Universiteit Leuven (KU Leuven) (22), op de voet gevolgd door UGent (17). Een respondent is 

afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB)56 en drie aan een Hogeschool. Een respondent 

had geen diploma Latijn, maar enkel een diploma geschiedenis. 

Vanuit het idee dat het domein van het afstudeerwerk misschien een invloed zou kunnen hebben op 

de aan- of afwezigheid van taalvariatie in de klas, werd ook dit aan de participanten gevraagd57. Bij 25 

respondenten behoorde het domein van het afstudeerwerk tot de letterkunde, bij 7 tot de taalkunde 

en bij 10 tot een ander domein (geschiedkundig, receptie...). Bij een respondent was het een 

combinatie van letterkunde en geschiedenis, bij een ander een combinatie van letter-, taalkunde en 

geschiedenis58. Ten slotte kregen de participanten de vraag met welk leermateriaal ze werkten. De 

verdeling die in Parmentiers (2016:76-77) masterpaper naar voren kwam, was ook hier grotendeels te 

vinden (tabel 2). In de tweede graad is de Pegasus-reeks het populairst, gevolgd door een eigen cursus 

en dan de boeken uit de Ars Legendi-reeks. In de derde graad is een eigen cursus het populairst, 

gevolgd door een of meerdere boeken van Ars Legendi en dan Phoenix 5 auteurs. In de tweede graad 

gebruiken twee respondenten Forum (Van In), in de derde graad gebruikt een iemand Poëtica 

(Pelckmans)59. 

 
55 Wie na te studeren op een hogeschool nog een masterdiploma aan de universiteit had behaald, moest de 
universiteit aanduiden. 
56 Latijn wordt tegenwoordig niet meer aangeboden in de VUB. 
57 De taal van het afstudeerwerk is voor de duidelijk niet per se Latijn. Dit kan ook Grieks of een moderne taal 
zijn. 
58 Dit blijkt uiteindelijk geen invloed te hebben. 
59 Sommige respondenten hebben ook de boeken aangeduid die zo normaal in de tweede en/of derde graad 
gebruiken, hoewel ze daar dit schooljaar niet gestaan hebben. 
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Tabel 2 Gebruikt leermateriaal van de respondenten in de tweede en derde graad 

 

4.2.2. Opvattingen 
 

In het volgende onderdeel kregen de respondenten een aantal stellingen waarvan ze moesten 

aanduiden in welke mate ze ermee akkoord gingen. Ze hadden hierbij de keuze tussen ‘helemaal niet 

akkoord, ‘niet akkoord’, ‘noch akkoord, noch niet akkoord’, ‘akkoord’, en ‘helemaal akkoord’. Bij de 

eerste drie stellingen kwamen de volgende resultaten naar voren (n=44) (tabel 3): 

 

Tabel 3 Opvattingen van de respondenten (deel 1) 
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Eerst en vooral hechtten veel respondenten belang aan de kennismaking met andere vormen van het 

Latijn. Maar liefst 32 van de 44 participanten (72,7%) gingen akkoord tot zelfs helemaal akkoord met 

de eerste stelling. Hier is wel een verschil op te merken tussen de verschillende leeftijdscategorieën. 

Bij de drie oudste categorieën (i.e. 41-50, 51-60, 60+) gaan maar 10 van de 17 (58,8%) respondenten 

akkoord tot helemaal akkoord, terwijl dit bij 84,6% van de 21- tot 30-jarigen en 78,6% van de 31- tot 

40-jarigen het geval is. 

Over de tweede stelling is de consensus nog veel groter. 38 van de respondenten, oftewel 86,4%, 

vinden het belangrijk om teksten zo veel mogelijk in de originele vorm te lezen. Een respondent geeft 

in de toelichtingen wel aan dat dit pas echt nodig is vanaf de vierdes, in de derdes wordt beter nog wat 

aangepast Latijn gelezen. De meningen zijn wel veel meer verdeeld over het feit of het klassiek Latijn 

de norm moet zijn in de lessen Latijn. 56,8% vindt dat dit norm moet zijn, 15,9% vindt van niet en 27,3% 

zitten daar wat tussenin. De nieuwe eindterm is voor de duidelijkheid niet bedoeld om het klassiek 

Latijn van zijn troon te stoten als norm in het onderwijs. Een respondent licht zijn mening wat meer 

toe:  

“Er dient een vergelijkingspunt te zijn. Als de leerlingen geen ijkpunt aangereikt krijgen in de 

eerste jaren van het leren van de Latijnse taal, en dus énkel een wijdvertakte variatie 

voorgeschoteld zouden krijgen, dan zou er minder houvast zijn.” 

Tabel 4 laat de meningen over de volgende vier stellingen zien. Terwijl de eerste drie stellingen meer 

gingen over algemene opvatten en ideeën rond Latijnse taalvariatie in de les, focussen deze vier 

stellingen iets meer op de leerlingen en taalvariatie in de concrete lespraktijk. Zo vinden 37 van de 44 

participanten (84,1%) het belangrijk om ook aan taalkunde aandacht te besteden, aangezien sommige 

leerlingen hier eveneens interesse voor kunnen hebben. Stelling vijf gaat eveneens over interesse, 

maar dan vanuit eerder een negatieve focus. 34 respondenten (77,3%) denken dat taalkundige 

besprekingen niet te droog zijn voor leerlingen. Leeftijd speelt hier wel weer een rol. 84,6% van de 21- 

tot 30-jarigen, 85,7% van de 31- tot 40-jarigen en 64,7% van de 41-plussers is de mening toegedaan 

dat taalkunde inderdaad niet te droog is voor de leerlingen. Twee leerkrachten benadrukken in de 

toelichtingen dat dit wel van leerling tot leerling afhangt. Een respondent zegt dan weer dat voor 

sommige leerlingen taalkundige onderwerpen zelfs motiverend zouden kunnen werken.  



43 
 
 

 

Tabel 4 Opvattingen van de respondenten (deel 2) 

De praktische kant wordt bevraagd in stelling zes: is er wel voldoende tijd voor taalvariatie? 59,1% 

denkt niet dat er te weinig tijd is, 18,2% denkt van wel, 22,7% blijft neutraal. Ongeveer 40% blijft wel 

een groot aandeel om niet expliciet aan te geven dat er voldoende tijd is. Een respondent schrijft in de 

toelichtingen dat de hoeveelheid tijd inderdaad niet per se vanzelfsprekend is, omdat de kennis van 

de klassieke vormen soms al niet heel erg hoog is. In de zevende stelling wordt de praktische toepassing 

van taalkunde in de klas bekeken. Moeten taalkundige besprekingen altijd verbonden zijn aan 

specifieke teksten of mag er ook apart op ingegaan worden? 52% vindt dat taalkundige inhouden 

inderdaad beperkt moeten blijven tot tekstbesprekingen. 34% vindt dit dan weer niet. Hier is er een 

opvallende verdeling qua leeftijd te zien: 69,2% van de 21- tot 30-jarigen en 52,9% van de 41-plussers 

vindt dat de bespreking aan teksten moeten verbonden zijn, terwijl dit bij de 31- tot 40-jarigen maar 

35,7% is. De reden voor deze verdeling is niet duidelijk. Een respondent die voor de verbinding met 

specifieke teksten is, omschrijft zijn mening als volgt: 

“Vertrekken vanuit uit tekst en diens context zorgt ervoor dat het onderdeel taalsystematiek 

iets functioneel blijft en geen doel op zich wordt.” 

In tabel 5 gaan de meeste stellingen vooral over de eigen ervaring van de leerkrachten. De achtste 

stelling gaat na in welke mate leerkrachten zich gekwalificeerd voelen om over taalvariatie les te geven. 

Slechts 47,7% gaat ermee (helemaal) akkoord dat ze zich onderlegd voelen, 22,7% gaat hier (helemaal) 

niet mee akkoord. Hier is een duidelijk verschil tussen de leeftijdscategorieën op te merken: van de 

21- tot 30-jarigen zegt 52,9% zich bekwaam genoeg te voelen, bij 31- tot 40-jarigen is dit 50%, maar bij 
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de 41-plussers ging slechts 29,4% akkoord of helemaal akkoord met de stelling. Sowieso lijkt er bij alle 

leeftijdscategorieën toch wel nood te zijn aan ondersteuning. Wat betreft de interesse van de leraren 

zelf (stelling negen), is er een positief beeld te zien. 79,5% zegt geïnteresseerd te zijn in taalvariatie en 

de taalkundige kenmerken van het Latijn. Bij deze vraag bij uitstek zal er in dit onderzoek natuurlijk 

een bias aanwezig zijn.  

 

Tabel 5 Opvattingen van de respondenten (deel 3) 

De tiende stelling bekijkt de mogelijkheid voor taalvariatie in andere graden dan de derde graad. Zoals 

gezien in de inleiding, behoort de eindterm rond taalvariatie niet tot de cesuurdoelen, maar uit de 

handboekstudie bleek dat taalvariatie op dit moment het meest voorkomt in de tweede graad. Over 

deze stelling zijn de meningen wat verdeeld: 38,6% vindt dat taalvariatie inderdaad best pas in de 

derde graad wordt gegeven, 47,7% vindt dat dit vroeger ook al kan, 13,6% is neutraal. Hier is een klein 

leeftijdsverschil te zien: 28,6% van de 21- tot 30-jarigen vindt dat het al vroeger kan, tegenover 47,1% 

van de 41-plussers. De 31- tot 40-jarigen zitten hier tussen met 35,7%. Een respondent geeft aan dat 

taalvariatie in de tweede graad voor sommige leerlingen zelfs voordelig zou kunnen zijn: 

“Ook in de tweede graad kunnen leerlingen al heel geïnteresseerd zijn over taalvariatie. Dit 

helpt sommigen om bepaalde leerstof beter te begrijpen.” 

Wat betreft de moeilijkheid om zelf materiaal te maken, de tiende stelling, zegt 54,5% van de 

participanten dat ze dit moeilijk vinden. 25% vindt dit niet moeilijk en 20,5% staat hier neutraal over. 

Hier zijn heel duidelijke leeftijdsverschillen te vinden. Maar liefst 76,9% van de 21- tot 30-jarigen gaat 
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akkoord met de stelling, maar hier speelt waarschijnlijk een algemeen gebrek aan ervaring. Bij de 31- 

tot 40-jarigen gaat 28,5% akkoord, bij de 41-plussers 58,8%. 

 

4.2.3. Taalvariatie in de tweede en derde graad 

 

We zullen starten met de aanwezigheid van taalvariatie in de tweede graad, waarna er wordt 

overgegaan naar de derde graad. Van de 44 respondenten geven 36 (ook) les in de tweede graad. De 

eerste vraag voor de lesgevers van de tweede graad bevroeg hoe ze het leerplandoel ‘de groei van het 

Latijn tot wereldtaal toelichten’ omzetten in de praktijk. Maken ze hierbij gebruik van taalvariatie of 

niet? De antwoorden van de respondenten vallen in een aantal categorieën op te delen. Sommige 

antwoorden bevatten elementen die in meerdere categorieën thuishoorden. Eerst en vooral waren er 

twaalf leraren die dit leerplandoel volbrachten door op verwantschap met de moderne talen te wijzen. 

Dit is bijvoorbeeld Italiaans, maar ook Engels. Bij vier van die leraren leek dit meer te zijn dan enkel op 

gelijkenissen wijzen60, maar gebeurde dit ook op een taalkundige manier. Het volgende antwoord is 

hiervan een voorbeeld: 

“Evolutie van bepaalde concepten in het Frans (l'accord du participe passé; passé simple; le cas 

curieux de l'accent circonflexe).” 

Dertien leraren vervulden het leerplandoel door middel van een algemene cultuurles, bijvoorbeeld 

over de rol van het Latijn in de Kerk en de wetenschap of over de spreiding van de Romaanse talen. 

Zes leraren gaven aan het leerplandoel niet te volbrengen, bijvoorbeeld omdat hun collega van het 

vierde jaar dit deed. Vijftien leraren zetten het leerplandoel in de praktijk om a.d.h.v. concrete teksten, 

gaande van teksten uit verschillende periodes (bv. Neolatijn) tot teksten afkomstig uit verschillende 

plaatsen. Bij vier leraren werd er hierbij ook op taalvariatie gewezen, bijvoorbeeld bij de volgende 

leraar: 

“(...) Ik lees in het derde Latijn van het tapijt van Bayeux om aan te tonen hoe 'fouten' tegen 

het klassiek Latijn ontstaan maar wel algemeen worden in onze moderne talen. We lezen 

graffiti uit Pompeji waar ander Latijn voorkomt dan uit de eerste eeuw.”  

 
60 Uiteraard kan het zijn dat sommige leraren dit ook taalkundig doen, maar dat ze dit niet hebben verduidelijkt 
in hun antwoord. 
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Tabel 6 De verschillende manieren waarop het leerplandoel over 'Latijn tot wereldtaal' in de praktijk wordt omgezet 

Wat betreft de diastratische dimensie werd er gevraagd of de leraren in de tweede graad soms stil 

staan bij (klassieke) teksten waarin het taalgebruik van de gewone bevolking wordt nagebootst. Als 

voorbeeld werd het taalgebruik van de slaven in Petronius’ Satyricon gegeven. 9 van de 36 leraren 

gaven aan dit inderdaad te doen, de overgrote meerderheid bij het Satyricon. Een leraar zei dat ze 

hierbij een vergelijking maakte met wanneer wij dialecten na-apen. Daarnaast werd onderzocht of de 

leraren soms teksten lazen die niet via manuscripten zijn overgeleverd. 31 van de 36 (86,1%) leraren 

doen dit. Meer bepaald behandelen 29 respondenten inscripties, 21 graffiti uit Pompeji, 12 defixionum 

tabellae en 5 brieven (niet Cicero’s brieven dus, want die zijn overgeleverd via manuscripten, maar 

bijvoorbeeld de brieven uit Vindolanda).  

Vervolgens werd bevraagd in welke vorm ze die teksten lazen. Lezen de leraren ze herschreven of juist 

in originele vorm, met de taalvariatie bewaard61? Of kiezen ze teksten die in het origineel al de regels 

van het klassiek Latijn volgen? Of misschien weten ze dit niet? Slechts een respondent gaf aan enkel 

teksten te lezen die in het origineel klassiek Latijn zijn, twee respondenten wisten dit niet en maar 

liefst achtentwintig respondenten gaven aan de teksten soms in originele vorm te lezen. Dit is een 

hoog resultaat, zeker aangezien in het meest gebruikte handboek Pegasus 3 maar een paar inscripties 

niet herschreven zijn. Het kan dus zijn dat inderdaad naar die inscripties wordt verwezen, of naar 

teksten die de leraren zelf voorzien of misschien hebben sommige leraren er niet altijd een zicht op 

wat herschreven is en wat niet. 

Gevraagd naar de manier waarop de leerkrachten stilstaan bij de taalverschillen, zeiden 20 

respondenten dat ze het verschil met het klassiek Latijn aanduiden, 6 respondenten lieten de 

leerlingen (ook) zelf de verschillen zoeken en 5 respondenten gingen ook in op de redenen voor die 

verschillen. 3 respondenten gingen niet op de verschillen in. Daarna moesten de leraren op een schaal 

 
61 Een tekst waarin bepaalde afkortingen waren opgelost, werd hier ook ‘aanvaard’ als de originele vorm. 
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van een tot vijf aanduiden in welke mate de verschillen een belemmering vormden in welke mate de 

verschillen de leerlingen interesseerden. Tabel 7 en 8 geven de resultaten weer. 

Over het algemeen denken de leraren dat de taalverschillen een kleine tot gemiddelde belemmering 

vormen en ook de interesse wordt redelijk positief ingeschat. Daarnaast werd gevraagd of de leraren 

soms in het algemeen wel eens ingingen op taalvariatie. 15 van de 36 respondenten zeiden van niet, 

13 weidden wel eens uit over diachrone variatie en 11 over diastratische, 1 over diatopische. Dit wordt 

vooral bij de lectuur gedaan, al hebben een paar respondenten ook cultuurlessen over diachrone 

variatie. Interessant is trouwens dat twee respondenten ook ingaan op het verschil tussen Caesar en 

Plinius. 

 

Tabel 7 Belemmering van diastratische variatie voor leerlingen uit de tweede graad 

 

Tabel 8 Interesse van leerlingen uit de tweede graad voor diastratische variatie 

Wat betreft diachrone variatie lezen 14 van de 36 respondenten (38,9%) wel eens post-klassieke 

teksten. Moderne Neolatijnse teksten zoals bijvoorbeeld Harrius Potter (6 respondenten) en Jippus et 

Jannica (3 respondenten) zijn populair. Een andere populaire tekst zijn de Carmina Burana (5 

respondenten). Ook Erasmus (3 respondenten) en Arturus et Gorlgagon (3 respondenten) worden door 
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meerdere respondenten gelezen. Opvallend genoeg leest geen enkele gebruiker van Ars Legendi de 

post-klassieke teksten van die reeks.  

Gevraagd naar de vorm van de gelezen teksten, laat tabel 9 de volgende verdeling zien. Twee lezen 

enkel teksten die oorspronkelijk al klassiek qua taalgebruik zijn en een iemand weet het niet. Drie 

leerkrachten lezen de teksten herschreven. Als reden om herschreven teksten te lezen, wordt 

bijvoorbeeld een vlotter gebruik van de woordenlijst genoemd. Acht respondenten lezen ze met 

taalvariatie behouden. De manier waarop de leraren met taalvariatie en afwijkingen omgaan, lijkt sterk 

op de werkwijze bij de diastratische variatie. De leraren wijzen wel nog meer zelf op afwijkingen t.o.v. 

het klassiek Latijn i.p.v. de leerlingen te laten zoeken. Er wordt ook nog minder uitleg gegeven over de 

reden voor bepaalde verschillen. 

Wanneer er gekeken wordt naar welke teksten de respondenten lezen, blijkt er wel wat verwarring te 

zijn over de ’vorm’. Zo wordt Harrius Potter genoemd als een tekst die herschreven is in het klassiek 

Latijn, maar deze tekst is Neolatijn en is dus al in het origineel klassiek. Daarnaast wordt Harrius Potter 

omschreven als een tekst met de afwijkingen bewaard, maar behalve inderdaad een aantal nieuwe 

woorden is deze tekst eigenlijk volledig klassiek qua taalgebruik. Arturus et Gorlagon wordt dan weer 

genoemd als een tekst die in het origineel klassiek Latijn is, terwijl deze tekst zeker op vlak van 

orthografie kenmerken van het middeleeuws Latijn vertoont. In Pegasus 3 is de tekst echter wel 

herschreven, dus misschien zorgt dit voor verwarring. De vorm van een tekst is dus duidelijk geen 

gemakkelijk begrip. 

 

Tabel 9 Vorm van de gelezen post-klassieke teksten in de tweede graad 

28 van de 44 respondenten geven les in de derde graad. We starten weer met de diastratische 

dimensie. Ook hier is gevraagd of de respondenten soms stilstonden bij het nabootsen van het 

taalgebruik van de gewone bevolking. Hier is een stijging te zien t.o.v. de tweede graad. 12 van de 28 
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respondenten (42,9%) zeggen hierbij stil te staan. Horatius’ Satiren, Petronius’ Satyricon en Catullus’ 

gedichten worden hier als vindplaatsen genoemd. Van de twaalf respondenten die hierbij stilstaan, 

hebben er wel zeven niet gezegd waar ze dat doen. Bij het aantal respondenten dat teksten leest die 

niet via manuscripten zijn overgeleverd; is dan weer een daling te zien. 12 van de 28 (42,9%) 

leerkrachten doen dit nog in de derde graad. Inscripties zijn hier het populairst. Elf respondenten lezen 

dit, gevolgd door drie leerkrachten die brieven lezen en telkens één leerkracht die nog graffiti en 

defixionium tabellae lezen. Alle leerkrachten zeggen dat ze deze teksten in de originele vorm lezen.  

Elf van de twaalf leerkrachten staan stil bij de taalverschillen en vergelijken ze met het klassiek Latijn. 

Interessant is hierbij dat vijf leerkrachten ook stilstaan bij de reden voor sommige afwijkingen, wat een 

stijging is t.o.v. de tweede graad. Een leerkracht maakt zelfs gebruik van Oskische teksten. De vragen 

over de belemmering voor de leerlingen en de interesse van de leerlingen werd opnieuw gesteld. De 

leerkrachten van de derde graad geven over het algemeen aan dat de afwijkingen de leerlingen minder 

belemmeren en dat ze er ook meer geïnteresseerd in zijn (tabel 10 en 11). De respondenten van de 

derde graad werd ook gevraagd of ze soms in het algemeen uitweiden over taalvariatie. Dit gebeurt in 

de derde graad iets minder dan in de tweede. 15 van de 28 respondenten doen dit nooit. De 

uitweidingen gaan, meer nog dan in de tweede graad, over diachrone variatie (8 respondenten), 

gevolgd door diastratische (4 respondenten), 2 respondenten gaan ook in op diatopische variatie62. 

Ook hier gebeurt dit meestal naar aanleiding van teksten. Al gebeurt dit soms ook apart, zoals dit 

voorbeeld van een respondent aangeeft: 

“Om de morfologie te herhalen vertrek ik met een diachrone insteek, om het iets minder 

traditioneel te maken.” 

 
62 Een respondent zei dat taalvariatie ook aan bod komt bij het wijzen op het verschil in taalgebruik tussen 
poëzie en proza. Dit is inderdaad ook een vorm van taalvariatie (soort diafasische), maar daar wordt in deze 
paper niet op ingegaan.    
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Tabel 11 Belemmering van diastratische variatie voor leerlingen uit de derde graad 

Bij de diachrone dimensie is er een stijging te zien van het aantal leraren dat post-klassieke teksten 

leest t.o.v. de tweede graad. 16 van de 28 leerkrachten uit de derde graad, oftewel 57,1%, lezen 

dergelijke teksten. Een leerkracht zegt enkel teksten te lezen die in het origineel al klassiek Latijn zijn, 

terwijl de andere ook teksten lezen die taalvariatie bevatten. Hier is het soms moeilijk te weten of de 

aangeduide vorm inderdaad met de realiteit overeenkomt. De Carmina Burana bijvoorbeeld, die door 

acht respondenten gelezen worden, bevatten stukken die klassiek zijn van taalgebruik, maar ook 

stukken die veel variatie vertonen.  

Naast de Carmina Burana, worden veel humanistische schrijvers (negen respondenten) gelezen, zoals 

Erasmus, Janus Secundus en Thomas More. Ook Laatlatijnse auteurs, bijvoorbeeld Ausonius, worden 

door vijf respondenten gelezen. Middeleeuwse teksten (behalve dan de Carmina Burana) lijken minder 

gelezen te worden in de derde graad. Vijf van de vijftien respondenten die teksten met taalvariatie 

lezen, staan niet tot weinig stil bij de taalverschillen. Een belangrijke opmerking hierbij is natuurlijk dat 

er zeker bij de humanistische auteurs niet altijd zo veel taalverschillen aanwezig zijn om op in te gaan. 

De tien andere leerkrachten wijzen op de verschillen en drie onder hen gaan ook echt in op de evolutie 

van bepaalde kenmerken. 
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4.2.4. Taalvariatie op andere plaatsen en noden 

 

Alle respondenten hadden vervolgens de mogelijkheid om eventuele bedenkingen te geven over de 

aanwezigheid van taalvariatie in de eerste graad. Vier respondenten zijn gekant tegen taalvariatie in 

de eerste graad, met als belangrijkste argument de mogelijke verwarring voor de leerlingen. Een 

respondent denkt dat zelfs het derde jaar nog wat te vroeg is. Vier andere participanten geven aan dat 

taalvariatie wel al zou mogen vermeld worden. Er mag verteld worden aan de leerlingen dat 

taalvariatie bestaat. Zo zegt een respondent dat ze taalvariatie vermeldt wanneer ze het heeft over 

het dagelijkse leven van de Romeinen. 

 

Tabel 12 Vakken die de leraren naast Latijn in de tweede en derde graad geven. 

Om de aanwezigheid van taalvariatie in de andere vakken van de respondenten te onderzoeken, werd 

eerst en vooral gevraagd of de leerkrachten nog andere vakken gaven in de tweede en derde graad63. 

De resultaten zijn te vinden in tabel 12. Aan de veertien respondenten die Grieks gaven, werd gevraagd 

of ze daar aandacht besteden aan de verschillende dialecten binnen het Grieks en indien ja, op welke 

manier ze dat doen. Twaalf van de veertien participanten waren daar inderdaad in de lessen mee bezig. 

Vaak vroegen ze aan de leerlingen om bijvoorbeeld Ionische vormen in Attische64 om te zetten. De 

aandacht voor taalvariatie lijkt over het algemeen bij Grieks ook op een systematischere wijze te 

gebeuren dan bij Latijn, door bijvoorbeeld ook stil te staan bij een paar regels. De meeste leraren geven 

aan dat de leerlingen weinig problemen hebben met de taalverschillen. In het begin is het wat 

 
63 Er werd aan de leraren gevraagd om het vak aan te duiden waarvan ze het meeste uren gaven naast Latijn. 
64 Attisch, gesproken in Athene, is het dialect waarvan de leerlingen de grammatica en woordenschat leren. 
Xenophon, vaak de eerste auteur waarvan er veel gelezen wordt, schrijft in het Attisch. 
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aanpassen, maar met de juiste leeshulp leveren de verschillen weinig hinder op, al mag het dialect ook 

niet te veraf liggen van het Attisch. 

Maar een respondent gaf ook een moderne vreemde taal, namelijk Frans. Die respondent had 

aandacht voor diafasische en diamesische variatie in de les. De respondent werd gevraagd waarom ze 

het al dan niet belangrijk vond om aandacht te besteden aan taalvariatie. De respondent gaf aan dat 

taalvariatie interessant was, maar dat de leerlingen nog te weinig Standaardfrans kennen om daar echt 

bij stil te staan. Het is wel niet duidelijk of de respondent lesgeeft in een richting Moderne Talen, 

taalvariatie is namelijk vooral aanwezig in de specifieke eindtermen. Vier respondenten gaven 

Nederlands. Bij twee kwam de diastratische, diamesische en diatopische dimensie aan bod, bij twee 

kwam daar nog de diachronische bij. Ook hier werd gevraagd waarom ze taalvariatie al dan niet 

belangrijk vinden. Daarbij waren twee grote argumenten te onderscheiden. Enerzijds vinden de leraren 

het belangrijk dat leerlingen beseffen dat taal geen monolithisch gegeven is, anderzijds willen de 

leraren dat de leerlingen leren wanneer welke variëteit gepast is om te gebruiken. Het geven van een 

moderne taal als Nederlands of Frans had overigens geen effect op de aanwezigheid van taalvariatie 

in Latijn. 

Ten slotte kregen de respondenten de vraag waaraan er volgens hen nood is om de nieuwe eindterm 

op een zinvolle manier te realiseren. 23 respondenten hebben nood aan materiaal, gaande van 

concreet lesmateriaal (al dan niet in de handboeken) tot overzichtswerken waarmee de leraren dan 

zelf aan de slag kunnen gaan. 9 respondenten zouden graag willen dat er nascholingen georganiseerd 

worden. Sommigen hebben nood aan nascholingen waarin inspiratie wordt gegeven, terwijl anderen 

graag inhoudelijke (taalkundige) nascholingen willen over taalvariatie, bijvoorbeeld over het 

Volkslatijn. Bij de opmerkingen op het einde gaf een respondent ten slotte nog aan dat hij ook pre-

klassiek Latijn in zijn lessen leest. 

 

4.3. Besluit 

 

In dit onderdeel werd de bevraging over taalvariatie besproken die verspreid werd onder leerkrachten 

Latijn van de tweede en/of derde graad. Eerst werden de opvattingen van de leraren over taalvariatie 

bevraagd. Over het algemeen stonden de leerkrachten positief tegenover taalvariatie, al was er bij 

sommige stellingen wel een leeftijdsverschil op te merken, bijvoorbeeld over de vraag of taalvariatie 

al dan niet te droog zou zijn voor leerlingen. Over andere stellingen liepen de meningen wat uiteen. Zo 

vonden sommige leerkrachten dat taalkundige inhouden altijd aan specifieke teksten moeten 
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gekoppeld zijn, terwijl andere die mening niet toegedaan waren. Over de vraag of taalvariatie al een 

plaats moet krijgen in de tweede graad was ook onenigheid. Een belangrijke uitkomst van dit 

onderdeel was daarnaast dat een toch wel groot deel van de respondenten zich niet onderlegd genoeg 

voelden om over taalvariatie les te geven. Een nog aanzienlijker deel van de respondenten vond het 

moeilijk om zelf materiaal over taalvariatie te maken. Voor de uitrol van de nieuwe eindtermen in de 

komende jaren is dit belangrijk om in het achterhoofd te houden. 

Wat betreft de aanwezigheid van taalvariatie in de tweede en derde graad, bleken teksten die niet via 

manuscripten zijn overgeleverd meer gelezen te worden in de tweede dan in de derde graad (86,1% 

tegenover 42,9%). De overgrote meerderheid van de respondenten van de tweede graad (90,3%) en 

alle respondenten van de derde graad zeiden deze teksten (soms) in de originele vorm te lezen, met 

aanwezigheid van taalvariatie. De meerderheid ging daarbij ook in op taalafwijkingen, voornamelijk 

door mee te geven wat de vorm in het klassiek Latijn zou zijn. In de derde graad werd wel al meer 

ingegaan op de reden voor de verschillen. De interesse van de leerlingen werd in de derde graad ook 

hoger ingeschat en de belemmering van taalvariatie lager. In de derde graad bekeken de leraren ook 

meer teksten waarin auteurs het taalgebruik van de gewone bevolking nabootsen. Dit gebeurde ook 

al in de tweede graad, voornamelijk dan in Petronius’ Satyricon.  

In de derde graad werden meer post-klassieke teksten gelezen dan in de tweede (57,1% tegenover 

38,9%). Daarnaast werden de teksten ook meer in originele vorm, met taalvariatie, gelezen (93,8% 

tegenover 57,1%). Van de leraren die de teksten in originele vorm lazen, vermeldden alle 

respondenten van de tweede graad en 66,7% van de derde graad de taalvariatie tijdens de les. In de 

tweede graad bleek modern Neolatijn zoals Harrius Potter populair te zijn, net zoals de Carmina Burana 

en andere middeleeuwse teksten. In de derde graad is vroeg Neolatijn zoals Erasmus en Janus 

Secundus populair, maar ook opnieuw de Carmina Burana en Laatlatijnse teksten. Een belangrijke 

opmerking is wel dat het vroegere Neolatijn van de humanisten en zeker het moderne Neolatijn 

meestal niet zo sterk afwijken van het klassieke Latijn. Dit kan verklaren waarom een aantal 

leerkrachten van de derde graad zeiden dat ze niet echt ingingen op de taalvariatie in de teksten. In de 

andere taalvakken die de leerkrachten gaven, hadden de meeste leraren aandacht voor taalvariatie en 

leken ze dit ook wel belangrijk te vinden. 

Over het algemeen kunnen we dus besluiten dat taalvariatie al bij een toch niet te onderschatten deel 

van de leerkrachten aanwezig is. Vooral diastratische variatie staat sterk: bij bijna 70% van de 

respondenten van de tweede en iets meer dan 40% van de derde komt dit in teksten als inscripties aan 

bod. Diachronische variatie is wat minder aanwezig: bij deze taalvariatie wordt in post-klassieke 

teksten stilgestaan door 22,2% van de leerkrachten van de tweede en 35,7% van de derde graad. Zeker 
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als er met de verschillende vormen van taalvariatie wordt rekening gehouden, klopt de hypothese dus 

niet dat taalvariatie meer in de tweede graad voorkomt dan in de derde graad. Zeker als bijvoorbeeld 

ook het nabootsen van de taal van de gewone bevolking in literaire teksten in rekening wordt gebracht. 

Het is wel duidelijk dat er nog niet zo veel systematiek aanwezig is in de manier waarop er met die 

taalvariatie wordt omgegaan. De leraren hebben daarnaast ook duidelijk nood aan begeleiding, zij het 

in de vorm van materiaal, naslagwerken of nascholingen. 
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5. Conclusie 

 

In deze paper hebben we de huidige aanwezigheid van Latijnse taalvariatie in het secundair onderwijs. 

Dit deden we naar aanleiding van de nieuwe eindterm i.v.m. taalvariatie. Nadat eerst de gebruikte 

termen in de paper werden gedefinieerd, hebben we de huidige eindtermen, cesuurdoelen en 

leerplannen Latijn van de tweede en derde graad bekeken om te onderzoeken of er daar al sporen van 

taalvariatie te vinden zijn. Daaruit bleek dat taalvariatie tot nu toe nog nergens expliciet aanwezig is. 

Een eindterm verwees naar variatie, maar werd in de leerplannen niet taalkundig ingevuld, een 

cesuurdoel kon taalkundig worden ingevuld maar dit werd in het cesuurdoel niet expliciet gemaakt. 

Zowel in de leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen als van het Gemeenschapsonderwijs was 

taalvariatie wel impliciet aanwezig, onder andere in verwijzingen naar teksten uit andere periodes, 

maar ook bijvoorbeeld in verwijzingen naar inscripties. Daarnaast lieten we zien dat taalvariatie in de 

eindtermen Latijn op zich niet uit het niets komt, aangezien het al aanwezig is in de eindtermen van 

de moderne talen en in de leerplannen van Grieks. 

In de handboeken waren er al meer sporen van taalvariatie te vinden, vooral dan in die van de tweede 

graad. Zowel in de boeken van de Pegasus-reeks aIs in die van Ars Legendi waren er expliciete 

verwijzingen naar diastratische en diachrone variatie, met tekstfragmenten die die variatie lieten zien. 

Beide dimensies waren meer aanwezig in Ars Legendi, maar de middeleeuwse teksten waren daar wel 

onderdeel van de differentiatieruimte. De Ars Legendi-boeken focusten ook meer op andere vormen 

van variatie dan orthografische. Bij beide reeksen waren de teksten wel vaak herschreven met een 

verlies van variatie tot gevolg, dit was nog meer het geval bij Pegasus 3. In Pegasus Novus 3 waren 

enerzijds onderdelen over variatie bijgekomen, maar anderzijds waren er ook onderdelen 

weggevallen. Het kan zijn dat die worden doorgeschoven naar Pegasus 4. In Pegasus 4 waren er 

momenteel weinig verwijzingen naar taalvariatie. In de boeken van de derde graad was er ook maar 

weinig taalvariatie te vinden. In die van eerste graad werd het concept taalvariatie al wat voorbereid, 

vooral dan in de boeken van Ars Legendi.  

Uit de bevraging van de leerkrachten kwam al bij al ook een positief beeld naar voren. Eerst en vooral 

stond de meerderheid positief tegenover de taalvariatie. Over de concrete implementatie was wel wat 

onenigheid en het is duidelijk dat begeleiding wenselijk zou zijn. Bij de visie op sommige stellingen was 

daarnaast een leeftijdsverschil op te merken. Ten tweede was ook de huidige aanwezigheid van 

taalvariatie in de tweede graad en derde graad niet verwaarloosbaar. In de tweede graad hadden veel 

leraren aandacht voor diastratische variatie: 69,4% van de leraren lazen teksten die niet via 
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manuscripten zijn overgeleverd in originele vorm én stonden samen met de leerlingen stil bij de 

taalverschillen. In de derde graad lazen ‘maar’ 42,9% van de leraren stil bij de taalverschillen in teksten 

die niet via manuscripten zijn overgeleverd, maar de interesse van de leerlingen werd wel hoger 

ingeschat. Wat betreft diachrone variatie stond 35,7% van de leraren van de derde graad en 22,2% van 

de tweede graad stil bij taalvariatie in post-klassieke teksten.  

Hoewel de handboeken dus de indruk geven dat taalvariatie amper in de derde graad aanwezig is, 

blijkt dit volgens de bevraging niet te kloppen. En hoewel de eindtermen, cesuurdoelen en leerplannen 

niet expliciet op taalvariatie wijzen, maakt dit toch deel uit van de lessen van een noemenswaardig 

deel van de leraren van zowel de tweede als derde graad. Een belangrijke conclusie is echter ook dat 

de leraren hulp zouden kunnen gebruiken om de nieuwe eindterm in de praktijk om te zetten. Verder 

zou het interessant kunnen zijn om in verder onderzoek na te gaan hoe leerlingen taalvariatie ervaren, 

welke teksten het best geschikt zijn om in de les te gebruiken en hoe variatie het best wordt 

aangebracht. Leraren zullen natuurlijk ook best zelf kijken wat hen het meest ligt. Net zoals variatie 

een taal rijk maakt, zorgen de verschillende zienswijzen en achtergronden van leraren per slot van 

rekening voor een eigen vorm van rijkdom.   
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