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Latijn: springlevend als dode taal
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Elke  oud-Vossiaan  herinnert  zich  nog  wel  zijn  lessen  klassieke  talen.  De  mooie  verhalen,  de 
onvergetelijke mythen. Maar ook het geploeter en het gezweet: welke woorden horen er bij elkaar? Hoe  
vertaal je ook weer een gerundivum? En dan de woordjes! Altijd maar hangen boven het woordenboek.  
Vaak zag je door de bomen het bos niet. Was je nu met klassieke literatuur bezig, of  met het oplossen  
van een rebus of  sudoku?

De ‘puzzelmethode’, die het huidige klassieke talenonderwijs kenmerkt, is nog maar heel kort geleden 
ontstaan. Hoewel het klassiek Latijn al sinds de oudheid 'dood' is, is de taal sinds de oudheid, via de 
diverse renaissances tot ver in de 19e eeuw, eigenlijk overal steeds als 'levende' taal onderwezen: een taal  
die je niet alleen leerde lezen, maar ook leerde schrijven, verstaan en spreken. Ook in de 20e eeuw is de  
actieve methode nooit helemaal verdwenen, maar aan gymnasia in Nederland en andere landen wordt 
met name sinds de jaren 60 bijna alleen nog passief  onderwezen: tekstdeconstructie en -reconstructie 
('puzzelen') slaan op dit moment de klok. In combinatie met het teruglopen van het aantal lesuren en de 
massificatie van de gymnasia, haalt geen gymnasiast het om in de zesde zelfstandig Latijnse werken te  
lezen.

Daar de moderne puzzelmethode tot steeds grotere moeilijkheden leidt, grijpen steeds meer docenten 
klassieke talen sinds zo’n 10 jaar wereldwijd weer terug op de oude actieve lesmethode. De Deen Hans 
Ørberg (1920-2010) ontwikkelde een methode waardoor het Latijn op een natuurlijke manier geleerd  
kan worden, de taal legt zichzelf  uit: “Lingua Latina per se illustrata”. Daar waar die methode correct  
en effectief  wordt toegepast, zien we dat jongeren en ouderen het Latijn weer als een taal kunnen leren.  
Uiteraard,  hoe  intensiever  de  oefening  en  hoe  gemotiveerder  de  leerling,  hoe  effectiever.  Aan  de 
Academia Vivarium Novum in Rome bijvoorbeeld wordt niet alleen Latijn in het Latijn onderwezen,  
maar ook de dagelijkse omgang en het sporten zijn geheel in het Latijn. De resultaten zijn verbluffend.  
Binnen negen maanden (oktober tot juni) kunnen gemotiveerde leerlingen die nog geen woord Latijn 
kenden, een niveau halen dat zij de klassieken in het origineel lezen zoals wij een boek in het Engels of  
Duits lezen.

Camilo Schutte, advocaat, Latinist en oprichter van de vereniging ATHENAEUM ILLUSTRE en Bas 
van Bommel,  docent Latijn aan de Universiteit  Utrecht,  geven deze middag uitleg over de actieve 
lesmethode. Wat zijn de doelstellingen ervan? Hoe kun je zelf  Latijn actief  leren beheersen? Waarom 
zou je dat willen? En welke lesboeken kun je ervoor gebruiken?

Ook wordt informatie verstrekt over de vier nationale Latijndagen, van do. 20 t/m zo. 23 maart a.s., die  
geheel  aan het  Latijn als springlevende dode taal  zijn gewijd.  Speciale gasten zullen  prof.  Wilfried 
Stroh and  dr. Luigi Miraglia zijn. Vossianen en oud-Vossianen zijn daarvoor ook in het bijzonder 
uitgenodigd.

Zie voor meer informatie over ATHENAEUM ILLUSTRE en de Latijndagen: 
www.athenaeumillustre.org


