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Algemene inleiding - Het schoolvak Latijn, eeuwig ter discussie? 
 

It seems as though men are forever trying to prove or disprove the value of Latin as part of a 

liberal education.1  

 

Ruim veertig jaar is het intussen geleden dat een voormalig Amerikaans VN-ambassadeur die 

uitspraak als een soort van profetie in The Classical Journal liet optekenen. En inderdaad. 

Nog steeds is de polemiek over nut en nutteloosheid van het onderwijs in oude talen niet gaan 

liggen. Integendeel zelfs. Voortdurend laait de wind in alle hevigheid weer op.2 Is het niet 

vanwege een omstreden publicatie van deze of gene, dan wel naar aanleiding van een nakende 

hervorming.  

 
Zo verscheen er aan het einde van het schooljaar 1997-1998 in Klasse voor Leerkrachten een 

artikel waarin een gepensioneerde lerares zich onder de licht provocerende titel ‘Latijn: 

onzin?’ openlijk vragen stelde bij de relevantie van het vak dat ze meer dan drie decennia lang 

zelf had onderwezen. “Moeten wij, moderne ouders, in deze tijd van onstuitbaar en 

spectaculair computergebruik onze kinderen de oudheid laten opgraven om zich zo positief 

mogelijk te laten ontwikkelen?” – gooide ze de knuppel in het hoenderhok. “Is dat niet totaal 

voorbijgestreefd?”3 Met haar statement ontlokte de lerares in kwestie bij collega-classici een 

golf van verontwaardiging en onbegrip. Wat een bekrompenheid, wat een dwaasheid!4 – 

luidde de teneur van de reacties die Klasse-lezers in het eerstvolgende nummer van hun 

tijdschrift  konden rapen. We komen er later in dit betoog nog even op terug.           

 
Illustratief voor de koorts die steevast opflakkert in tijden van hervorming, is de deining die 

de zogeheten commissie-Monard begin 2009 in Vlaanderen teweegbracht. Al in februari van 

dat jaar, ruim twee maanden voor de expertenwerkgroep, die minister Vandenbroucke de 

opdracht had gegeven om de grote lijnen van het secundair onderwijs uit te zetten, de 

resultaten van haar werkzaamheden ter lezing voorlegde, hadden classici alle redenen om 

ongerust te zijn. Uit een tussentijds document, waaruit de krant De Morgen citeerde, bleek 

namelijk dat men ernstig overwoog om het Latijn volledig uit de eerste graad van het 

                                                 
1 Lashbrook (1969: 163)    
2 Zie Berger (1997: 27): “We zijn ervan overtuigd dat we zeer waardevolle boodschappen over te brengen 
hebben aan jonge mensen in deze tijd , maar we staan voortdurend in de wind.”   
3 Klasse voor Leerkrachten 86, juni 1998, p. 42  
4 Klasse voor Leerkrachten 87, september 1998, p. 42 
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middelbaar onderwijs te laten verdwijnen. Zo’n vaart zou het uiteindelijk niet lopen. 

Desondanks blijft de bezorgdheid onder classici en bij uitbreiding de hele intelligentsia 

bijzonder groot. Want wat de commissie wél in haar rapport aan de minister adviseerde, is om 

het aantal lesmomenten in het eerste middelbaar van vier tot twee per week terug te dringen. 

Volgens Monard zou dat volstaan om het huidige niveau te handhaven5, maar iedereen, zo 

wierp Marc George, pedagogisch begeleider klassieke talen, op zijn weblog kort geleden 

tegen6, beseft dat twee lesuren onvoldoende zijn.         

 
Iets vergelijkbaars deed zich in het voorjaar van 2005 in onze zuidelijke landshelft voor. 

Minister van onderwijs Marie Arena lanceerde er toen de maatregel om Latijn voortaan pas 

vanaf het derde middelbaar als schoolvak aan te bieden. Maar snel werd duidelijk dat ze 

daarmee buiten classici, politici van zowel meerderheid als oppositie, én de publieke opinie 

had gerekend. Zo groot was de verontwaardiging dat prompt enkele studenten startten met een 

petitie op het internet: in geen tijd verzamelden ze meer dan vijftienduizend handtekeningen. 

De Franse gemeenschap protesteerde en minister Arena zag zich genoodzaakt om haar 

gecontesteerde plannen in te trekken. 

 
Ook elders, ver voorbij de grens loopt het Latijn vandaag gevaar om aan de tering te 

overlijden, zoals Karl Büchner het in 1978 ietwat pathetisch formuleerde.7 Het spreekt echter 

vanzelf dat de situatie in bepaalde landen meer precair oogt dan in andere. “The Rubicon is 

being approached”, schreef columnist Will Hutton bijvoorbeeld in een weekendeditie van The 

Observer uit januari 2007 over de toestand in Groot-Brittannië, “the study of classics looks 

soon to cease.” Ruim een generatie oud is deze trend intussen, aldus nog Hutton, maar houdt 

hij aan, dan zal het Latijn binnen tien jaar virtueel uitgestorven zijn.8  

 
Dat het onderwijs van de klassieken ter discussie staat, geldt voor vrijwel heel Europa en 

Amerika. Laken anticlassici de nutteloosheid, de moeilijkheid en het elitaire karakter van het 

schoolvak Latijn, dan putten voorstanders zich uit in argumenten om ons juist van zijn nut en 

zinvolheid te overtuigen. Het aantal pleidooien is dan ook aanzienlijk en neemt nog toe. 

                                                 
5 http://onderwijs.vlaanderen.be/nieuws/2009/bijlagen/0424-visienota-SO.pdf: p. 43 
6http://www2.sip.be:40000/groepen/kt/weblog/Lists/Categorieen/Category.aspx?Name=Pedagogische%20begele
iding (toegang 27 maart 2010) 
7 Büchner (1978: 23): “Heute läuft das Latein Gefahr, an Schwindsucht zu sterben.”   
8 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/jan/07/comment.schools (toegang 4 april 2010)  
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Analyses ervan zijn echter schaars en behalve weinig up-to-date vaak ook te eenzijdig op de 

eigen regio gericht.9  

  
Dat vormt het uitgangspunt van onderstaand betoog. Opzet is dus een kritische analyse te 

bieden van de talrijke pleidooien en gekozen werd daartoe voor een drieledige structuur. Het 

eerste hoofdstuk levert de basis, het fundament. Het compileert de verschillende argumenten 

die voor- en tegenstanders vandaag hanteren, met de bedoeling van het debat een 

representatief en helder beeld te geven, zonder evenwel te willen streven naar exhaustiviteit. 

De hoeveelheid publicaties over de materie is dermate groot dat men er zich onmogelijk op 

korte tijd echt grondig in kan verdiepen zonder een deel van het corpus onbelicht te laten. 

Onherroepelijk komt er een moment waarop men achter het bronnenonderzoek een punt moet 

zetten. De terminus werd uiteindelijk bereikt op zaterdag 8 mei 2010, toen mijn Alma Mater 

in samenwerking met de UGent in Leuven een boeiend colloquium hield over de relevantie 

van de oudheid in onze eenentwintigste-eeuwse samenleving.  

 
Die noodgedwongen selectiviteit ten spijt werd toch gepoogd de polemiek zoals ze woedt en 

woedde zo concreet mogelijk en in al haar facetten tot leven te wekken. Zo gaat bij wijze van 

illustratie aan de onderscheiden paragrafen telkens een citaat vooraf en krijgen ook 

tegenstemmen de gelegenheid te reageren: na elk argument volgen in cursief schrift hun 

punten van scepsis en commentaar.    

 
Vertrekkende vanuit dat fundament zoomen het tweede en het derde hoofdstuk respectievelijk 

in en uit. Eerst belichten we de situatie hier in Vlaanderen, vervolgens  plaatsen we het 

huidige debat in een ruimer historisch perspectief. De controverse over de klassieken is 

tenslotte niet een louter hedendaags fenomeen, maar heeft een lange voorgeschiedenis die ons 

terugvoert naar de achttiende eeuw. Hoe is het allemaal begonnen en wat veranderde er aan de 

argumentatie in die twee- à driehonderd jaar? Het zijn vragen waarvan de antwoorden zeker 

een langere uiteenzetting verdienen. Hier evenwel vervullen ze een veeleer ondersteunende 

functie in de schaduw van de vraag waar het algemeen besluit op terugblikt: wat wordt er 

vandaag door classici en opiniemakers in binnen- en buitenland zoal gezegd en geschreven 

over het oudetalenonderwijs?   

  
                                                 
9 Voorbeelden zijn Pire, Georges, Le latin en question (Liège, 1971) ; Wülfing, Peter, ‘L’enseignement des 
langues anciennes en Europe’, L’Athénée, 69 (1980), 22-26 ; en Waquet, Françoise, Le latin ou l’empire d’un 
signe: XVIe-XXe siècle (Paris, 1999).  
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I. Het debat vandaag 

1. Korte voorstelling van enkele actuele actoren 

 
Het aantal classici dat de afgelopen decennia in de pen klom uit bezorgdheid om het 

schoolvak Latijn, is zeer omvangrijk en divers: in  verschillende landen en met uiteenlopende 

motieven werd en wordt de verdediging van de klassieken opgenomen. De aard van de 

betogen varieert. Sommige zijn er expliciet op gericht om de lezer met argumenten allerhande 

te overtuigen van nut en waarde van het Latijn, andere hebben in de eerste plaats tot doel te  

pleiten voor een aanpassing van de klassieke opvoeding aan de noden van onze tijd.10         

Sommige zijn ondubbelzinnig persuasief, andere zijn veeleer descriptief van opzet en beogen 

een kritische situatieschets te geven. Sommige betogen ten slotte werden geschreven uit 

individuele naam, andere kwamen tot stand in de context van een overkoepelende organisatie.  

 

1.1. Organisaties    

1.1. Op Europees niveau: Euroclassica  
 
Euroclassica is de overkoepelende organisatie die zich op Europees niveau inzet voor het 

klassieketalenonderwijs. Bij de oprichting in 1991 werden drie doelstellingen geformuleerd: 

Euroclassica laten uitgroeien tot een erkende Europese organisatie met vertakkingen over heel 

Europa, van het klassieketalenonderwijs een Europese aangelegenheid maken onder meer 

door leraren uit de hele Unie samen te brengen op een jaarlijkse conferentie en hen via een 

nieuwsbrief op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen in hun vakgebied, door 

middel van allerlei activiteiten zoals reizen en festivals leerlingen bewust maken van de 

Europese dimensie van de klassieken.11  

 
Wil men weten wat Euroclassica precies wil realiseren en hoe het daarbij te werk gaat, dan 

biedt de halfjaarlijkse nieuwsbrief een betrouwbaar en volledig beeld. Het blijkt vooral hoe 

sterk de klassieken worden benaderd vanuit een expliciet Europees perspectief. Interessant is 

bijvoorbeeld om te zien op welke manier Euroclassica-leden druk uitoefenen op de Europese 

Commissie. Lobbywerk moet ertoe leiden om Latijn en Grieks als Europese moedertalen te 

verankeren. Daarnaast is de nieuwsbrief ook het forum voor pleidooien ter promotie van het 

                                                 
10 Beide types zijn nauw verwant en niet altijd even makkelijk van elkaar te onderscheiden. Dat stelt ook Train 
(1966: 1174) vast. 
11 Voor een helder overzicht zie Glücklich (1997: 62-69) of, zij het zeer beknopt, 
http://www.classicavlaanderen.be/informatie/klassiekvlaanderen/klassiekvlaanderen.pdf.   
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oudetalenonderwijs. Dat wordt door Helmut Meissner nadrukkelijk aangeprezen in het licht 

van de onderwijsdoelstellingen die de Unie zelf voorschrijft.12 Europa, luidt het, heeft alle 

belang bij een sterke klassieke opvoeding. Die gedachte ligt ook aan de basis van de tekst De 

Oudheid brengt verbindingen tot stand, Euroclassica’s ultieme pleidooi voor de klassieke 

opvoeding dat reeds in bijna alle Europese talen werd vertaald.  

1.2. Op nationaal niveau 

1.2.1. In associatie met Euroclassica 
 
De Duitse organisatie Deutsche Altphilologenverband, gewoonlijk afgekort tot DAV, is lid 

van Euroclassica, maar bestaat al sinds 1925. Net als Euroclassica richt het regelmatig 

congressen in en verzorgt het eigen publicaties: Gymnasium, Pegasus-Onlinezeitschrift  en 

Forum Classicum. Vooral dat laatste tijdschrift, dat viermaal per jaar verschijnt, is een 

onmisbare bron van informatie voor wie zich wil verdiepen in de discussie omtrent nut en 

nutteloosheid van het schoolvak Latijn.  

 
Dat geldt in mindere mate ook voor het Bulletin d’information van de Fédération des 

Professeurs de Grec et de Latin (FPGL): een Belgische organisatie die ontstond in 1963 en 

zich tot doel stelt het oudetalenonderwijs te verdedigen en te promoten door zowel leraren als 

belangstellenden van buiten het onderwijs te verenigen.   

 
Het is een artikel in het Bulletin van FPGL dat ons op het spoor zet van een conferentie-debat 

dat in juni 2005 plaatsvond in Luik rond het thema “Le latin, pour quoi faire?”. Aanleiding 

voor deze ‘querelle des Anciens contre les Modernes’ waren gecontesteerde maatregelen op 

politiek niveau. De discussie biedt een overzichtelijke en actuele synthese van de traditionele 

argumentatie en vond onder de titel Les enjeux de la querelle du latin zijn neerslag in het 

derde Cahier du Centre Jean Gol.     

1.2.2. Onafhankelijk van Euroclassica 
 
Ook in Zwitserland dreigt het schoolvak Latijn verder terrein te verliezen. Daar probeert de 

werkgroep Latein macht Schule iets aan te doen. Op haar website geeft ze een lijst van zes 

argumenten die het belang moeten aantonen van het Latijn. Daartoe dienen ook de vele citaten 

van vooraanstaande Zwitsers die op de website een prominente plaats innemen. 

                                                 
12 Meissner, Helmut, ‘Strengthening classical education is well understood to be in the European interest’ 
(http://www.euroclassica.eu/index.php) 
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Eenzelfde strategie wordt gehanteerd door the National Committee for Latin and Greek 

(NCLG). Deze overkoepelende organisatie zou men de Amerikaanse tegenhanger van 

Euroclassica kunnen noemen, met uiteraard als voornaamste verschil dat het uitgesproken 

Europese perspectief ontbreekt. De NCLG ziet het als haar taak om initiatieven die de 

promotie van Latijn en Grieks tot doel hebben, op te starten en te coördineren. Een 

belangrijke rol daarin wordt gespeeld door Conrad Barrett. Hij is verantwoordelijk voor 

verschillende pleidooien die rijk zijn aan argumenten ter vrijwaring van de klassieke talen op 

school.        

1.2. Individuele stemmen 

 
De verdediging van de klassieken gaat niet slechts uit van organisaties. Ook buiten de context 

van Euroclassica in Europa of de NCLG in Amerika vroegen en vragen classici om een 

herwaardering van hun discipline.  

 
Sommige van hen zijn veeleer descriptief ingesteld. Dat geldt in het bijzonder voor Françoise 

Waquet. In Le latin ou l’empire d’un signe uit 1999 geeft zij een uitvoerig overzicht van de 

soorten argumenten die pleitbezorgers van oudsher gebruiken om het Latijn te verdedigen. 

Die beschrijvende aanpak verhindert Waquet echter niet om finaal toch positie in te nemen.13 

Vergelijkbaar is wat Peter Wülfing in 1980 deed.  In dat jaar verscheen van hem in L’Athénée 

een kritische reflectie op de situatie van het klassieketalenonderwijs in Europa.  

 
Andere betogen hebben een sterk persuasief karakter: ze zijn geschreven expliciet met de 

bedoeling de lezer te overtuigen van het belang van het Latijn. Jacques Perret en Henri Pouzin 

in Frankrijk met respectievelijk Latin et culture en Le latin. Pour quoi faire?, Karl Weeber in 

Duitsland met Mit dem Latein am Ende? (1998) en Christian Kopff in de Verenigde Staten 

van Amerika met The Devil Knows Latin (1998) vulden zelfs een heel boekwerk met hun 

pleidooi. Maar minstens zo belangrijk zijn de bescheidener bijdragen van bijvoorbeeld 

Eugène de Saint-Denis in het Bulletin de l’Association Guillaume-Budé (1954) of William 

Train in The Scottish Educational Journal (1966).   

  

                                                 
13 Zie hierna p. 61. 
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2. Een analyse van argumenten pro en contra 

2.1. Inleiding - Dualiteit van een waarheidsgebaseerde benadering   
 

Inherent aan het grote aantal actoren in het debat over nut en nutteloosheid van het schoolvak 

Latijn is de massa aan publicaties die de afgelopen decennia het licht zag. Wie zich 

onderdompelt in de vele betogen in boeken en tijdschriften, maakt kennis met een uiterst 

gedifferentieerde argumentatie. Overeenkomstig die verscheidenheid van argumenten en 

tegenargumenten zijn er talloze manieren om ze op coherente wijze in beeld te brengen. 

 
Uit de verschillende mogelijkheden werd tenslotte gekozen voor een waarheidsgebaseerde 

benadering. Uitgangspunt daarbij vormt de kern van waarheid die ten grondslag ligt aan elk 

van de argumenten. Zoals wel vaker het geval is, laat ook deze discussie zich namelijk in 

essentie terugvoeren tot een botsing tussen tegengestelde conclusies uit eenzelfde 

waarheidskern. Niet alleen leidt de dreigende marginalisering van het schoolvak Latijn tot 

uitingen van zowel bezorgdheid als instemming, ook anderszins blijkt waarheid en de manier 

waarop beide kampen haar voor eigen doeleinden aanwenden, een structurerend principe. Het 

laat ons toe om acht argumenten en drie tegenargumenten te onderscheiden en zo het debat te 

stroomlijnen. Daarbij ligt de klemtoon op de voorstanders van het schoolvak Latijn en hun 

pleidooien ter vrijwaring van de taal van Cicero en Caesar in het onderwijs.  

 
Enerzijds zijn er de pleidooien ter promotie waarbij gesteund wordt op de kracht van de eigen 

argumenten. Na een bondige toelichting bij het overkoepelende perspectief van het 

compensatie- en het multivalentieargument, die beide teruggaan op de toenemende 

technologisering van onze samenleving, komen in wat volgt vijf meer concrete argumenten 

aan bod: het linguïstische, het intellectuele, het ethische, het historische en het esthetische. Zij 

vinden respectievelijk hun oorsprong in het wezen van het Latijn als ‘Europese moedertaal’, 

als ‘dode’ en bevreemdende taal, als bron van existentiële thema’s, als drager van een rijke 

culturele erfenis en als drager van een rijke literaire erfenis.  

 
Anderzijds zien voorvechters van Latijn op school zich ook genoodzaakt tot pleidooien ter 

verdediging, want dat het Latijn een ‘discriminerende’, ‘dode’, en bevreemdende taal is, 

inspireert de tegenpartij op haar beurt tot drie tegenargumenten: het Latijn zou te elitair, te 

nutteloos en te moeilijk zijn. Waarom nog investeren in het onderwijs van een taal die geen 

wezenlijke rol meer speelt in de communicatie en waarvan alle belangrijke teksten sinds lang 
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keurig zijn vertaald? Zo luidt het bij al wie de teloorgang van het klassieketalenonderwijs 

toejuicht of op zijn minst niet afkeurt.     

 
Die waarheidsgebaseerde argumentatie is ingebed in een dubbele dualiteit. Op macroniveau 

gaat het om een onderscheid tussen pedagogische en politiek-ideologische argumenten. Van 

dat laatste type bieden beide partijen een voorbeeld. Is de ongelijkheid die men in onze 

maatschappij aantreft voor tegenstanders een reden om het Latijn als elitaire discipline met de 

vinger te wijzen, dan zien voorstanders er juist een middel in om het Latijn als kansvergrotend 

aan te prijzen. We zouden dan ook kunnen spreken van het egalitaire argument. Binnen de 

(pedagogische) argumenten ter promotie, kortweg op microniveau, tekent zich de 

tweeledigheid af van Latijn als linguïstisch en Latijn als cultureel fundament van onze 

samenleving. Het is een dualiteit die door Pierre Judet de La Combe en Heinz Wismann, maar 

zeker ook in andere uiteenzettingen nadrukkelijk wordt onderschreven14 en ten volle 

samenvalt met een andere: die van intellect en geest.   

 
Zo zou het Latijn als taal van ‘direct’, praktisch nut zijn voor de ontwikkeling van het 

intellect, omdat het de taalvaardigheid bevordert15, het zogenaamde linguϊstische argument. 

Kennis van de moedertaal, vreemde talen en wetenschappelijke terminologie: alle gaan ze 

erop vooruit, als we onze kinderen maar Latijn laten leren. ‘Indirect’ nut vloeit dan weer voort 

uit de geschiktheid van de lingua Latina om allerlei mentale vaardigheden te trainen, in één 

woord het intellectuele argument.  

 
Als cultuur daarentegen is het Latijn zinvol16 voor de ontwikkeling van onze geest. Die zou 

door studie van antieke teksten toleranter, kritischer, historisch bewuster worden. Dat is 

althans wat het ethische en het historische argument horen aan te tonen. Naast die ethische 

waarde die men het Latijn toedicht, wil men met het esthetische argument ook wijzen op het 

gevoel voor schoonheid dat de taal van de antieken ons zou bijbrengen.               

 
Samen ondersteunen linguïstisch en cultureel fundament de idee van het Latijn als fundament 

van onze samenleving in zijn geheel: compensatie- en multivalentieargument moeten ons 

                                                 
14 Zie bijvoorbeeld Judet de La Combe & Wismann (2004: 15): “Une langue n’est pas seulement un code […]. 
Elle est d’abord une culture […].”  
15 Op de spits gedreven door Kopff (2001: 25) die, na eerst te hebben erkend dat studenten een praktische 
opvoeding nodig hebben, polemisch stelt dat niets praktischer is dan de studie van het Latijn.   
16 Dat onderscheid tussen (direct en indirect) nut en zin/waarde van het Latijn vindt zijn meest expliciete 
uitdrukking in Reinhart (1996: 186-192). Gecombineerd met het principe van dualiteit, resulteert het in een 
gelijkschakeling van taal, nut en intellect aan de ene kant en cultuur, zin en geest aan de andere kant.     
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overtuigen van de onmisbaarheid van de Latijnse taal in de moderne wereld waarin we leven. 

Wij eenentwintigste-eeuwse westerlingen zouden niet slechts gebaat zijn bij, maar zelfs nood 

hebben aan het Latijn, een notie van onmisbaarheid die opmerkelijke overeenkomsten 

vertoont met enkele inzichten van de Duitse filosoof Odo Marquard. Zijn theorie van 

compensatie en continuïteit maakt het mogelijk het hele arsenaal aan argumenten filosofisch 

te duiden. Wel dient vermeld te worden dat geen van de actoren in het debat  expliciet aan 

Marquard of zijn opvattingen refereert. Houdt die filosofische invulling dus een zeker risico 

in, desalniettemin is het mijn overtuiging dat ze aan de analyse een extra dimensie kan 

toevoegen.  

 
Tot slot van deze inleiding is het belangrijk voldoende te beklemtonen dat wat volgt, slechts 

een presentatie biedt van een discussie die, zoals gezegd, bijzonder complex is. 

Multivalentieargument, compensatieargument en alle andere argumenten die met een naam 

werden bedacht: ze bestaan niet als zodanig. Wel zijn het handige labels om mee te werken 

vanwege hun inpasbaarheid in een bredere structuur. Ten grondslag aan dat geheel liggen dus 

drie principes, waarheidsgebaseerdheid, dualiteit van ideologie en pedagogie en dualiteit van 

taal en cultuur, gekoppeld aan een onderscheid tussen intellect en geest. Het is een schema 

waarmee ik niet in de eerste plaats een ‘proportionele’ weergave wil geven van de 

gehanteerde argumentatie: het esthetische argument bijvoorbeeld komt men beduidend minder 

vaak tegen dan de meeste andere argumenten. Gelardeerd met een filosofische laag hoop ik 

toch een zo volledig en coherent mogelijk beeld te schetsen van een debat dat zeker sinds de 

vijftigerjaren van de vorige eeuw nooit echt is stilgevallen en vandaag, getuige bijvoorbeeld 

de recente ‘querelle des Anciens et Modernes’ in Franstalig België, weer in alle hevigheid 

lijkt los te barsten.      

2.2. Pleidooien ter promotie: tussen geest en intellect  

2.2.1. De onmisbaarheid van Latijn als fundament van onze samenleving 
 
De moeder van alle argumenten luidt dat het Latijn ook en juist vooral in onze moderne tijd 

onmisbaar is. Latijn heet het fundament van onze samenleving te zijn en veel meer dan een 

argument is die claim van onmisbaarheid dan ook de inzet van het debat: de rode draad waar 

de zeven kernargumenten, rechtstreeks of onrechtstreeks, naartoe leiden. Dat verklaart ook de 

ruime aandacht die in de volgende paragraaf wordt besteed aan de filosofie van Odo 

Marquard: vanwaar dat hardnekkig vasthouden aan een dode taal als het Latijn?  
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Voedingsbodem voor elke aanspraak op onmisbaarheid is onze moderne samenleving. Die 

wordt gekenmerkt door toenemende technologisering en globalisering. Is het dus niet  

belangrijker om de moderne talen en de natuurwetenschappen meester te zijn in plaats van het 

Latijn? Al in 1837 leverde die vraag in het Frankrijk van Alphonse de Lamartine stof op tot 

discussie.17 Vandaag plaatst onder meer Helmut Meissner haar namens Euroclassica opnieuw 

op de agenda.18 Zowel De Lamartine als Meissner antwoorden met een duidelijke ontkenning 

in, want, zo redeneren ze, vooruitgang en modernisering brachten ons paradoxaal genoeg niet 

slechts complexiteit, maar ook kortzichtigheid en oppervlakkigheid.19  

 
Dat alles zorgt er onvermijdelijk voor dat de mens vervreemdt van de wereld waarin hij leeft 

en nood heeft aan een tegengewicht. Het Latijn voorziet in die behoefte. Dankzij de garantie 

op een algemene vorming biedt het een compensatie voor, maar staat het tegelijkertijd ook ten 

dienste van onze moderne samenleving.20 Het maakt ons kortom tot een homo compensator 

en een homo sapiens: een mens die gewapend is om in alle omstandigheden overeind te 

blijven.    

 

2.2.1.1. De technologisering van onze samenleving: het compensatieargument 
 

un îlot préservé dans cette époque de matérialisme et de technique 
 

Dat het Latijn een rol vervult als tegengewicht, wordt bijna nergens met zoveel woorden 

gezegd. Toch is net die compensatorische functie een opvallende constante doorheen de 

verschillende betogen. Meer dan eens resulteert oppositie met de moderne wereld in een 

pleidooi voor behoud van het Latijn. Dat zou temidden van techniek en materialisme als het 

ware een welgekomen eiland van ongereptheid zijn.21  

 

                                                 
17 Waquet (1999: 228) 
18 Zie http://www.eduhi.at/dl/Europa.Aufruf.Alle_Sprachen.Febr.05.d-RESTORED-.pdf. Zie bijvoorbeeld ook 
Reinhart (1996: 186).   
19 Vergelijk ook Pouzin  (1983: 68) die spreekt van “une époque où l’on se contente trop de l’à peu près, et où 
cependant, la vie est de plus en plus difficile et exigeante”, en Weeber (1998: 126) die moet vaststellen dat “die 
moralische Weiterentwicklung des Menschen mit der technischen nicht Schritt gehalten hat”.     
20 Vergelijk ook Farbowski (2005: 182): “[…] gibt es nicht auch einigen Grund für die Annahme, dass der über 
Jahrhunderte andauernde Vorsprung Europas in Wissenschaft und Technik zu einem nicht geringen Teil der 
Verstandesschulung durch seine Lateinschulen zu verdanken ist?”      
21 Wülfing (1980: 24): “Le latin représente un îlot préservé dans cette époque de matérialisme et de technique.”  
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Maar onder meer Wülfing waarschuwt voor de gevolgen die verbonden zijn aan een sterke 

thematisering van contrast met de moderne wereld: isolatie dreigt te ontaarden in een al te 

benepen vituperatio temporum suorum.22 Willen we dat risiso echt nemen?     

 

De filosofie van Marquard 
einen strukturellen Teddybärbedarf23  

  
Voor die spanning tussen heden en verleden vinden we bij Odo Marquard een interessant 

filsofisch aanknopingspunt: de idee van compensatorische continuïteit. Met die theorie, recent 

nog verwoord in het zeer leesbare Skepsis in der Moderne, bouwt Marquard verder op 

inzichten van Joachim Ritter. Latijn zelf komt niet direct ter sprake, maar maakt er deel uit 

van wat Marquard Geisteswissenschaften noemt, hier naar analogie met het Engelse human 

sciences24 vertaald als humane wetenschappen.  

 
Centraal staat de gedachte van ‘moderniteitstraditionalisme’ (Modernitätstraditionalismus): 

hoe moderner de moderne wereld wordt, des te onvermijdelijker worden de humane 

wetenschappen. Die bewering stoelt op het bestaan van een zogenaamde continuïteitscultuur. 

Volgens Marquard heeft de mens behoefte aan continuïteit, maar confronteren innovatie en 

modernisering hem met discontinuïteit: de ervaring van vandaag is niet langer de verwachting 

van morgen. Zo raken we steeds meer vervreemd van de ons omringende wereld. Het is 

precies om die vervreemding te compenseren dat we teruggrijpen naar de humane 

wetenschappen, als een manier om onze cultuur van continuïteit te vrijwaren.  

 
Erg treffend is de parallellie die Marquard onderkent met jonge kinderen. Ook zij krijgen te 

maken met een werkelijkheid die nieuw en vreemd is en gaan op zoek naar iets om dat te 

compenseren: hun teddybeer. Continuïteits- en teddybeerbehoefte zijn in wezen dus hetzelfde: 

een hunkering naar herkenning, geborgenheid, vertrouwdheid.  

  

                                                 
22 Wülfing (1980: 24) 
23 Marquard (2007: 91) 
24 Zie Odo Marquard (vert. Robert M. Wallace), In Defence of the Accidental (New York, 1991).   
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De geest van Marquard: de mens als homo compensator 
Le passé offre une compensation.25 

 
De raakpunten tussen Odo Marquard en de pleitbezorgers van het Latijn blijken menigvoud. 

Ten eerste springt de verwantschap met Christian Kopff in het oog. Marquards overtuiging 

dat de humane wetenschappen innovatie niet slechts compenseren, maar haar juist daardoor 

ook mogelijk maken, komt sterk overeen met de idee van terugkeer naar de traditie als 

noodzakelijke basis voor creativiteit in het heden. Dat laatste is Kopffs stokpaardje: zijn met 

vuur geschreven essays in The Devil Knows Latin ademen de geest van Marquard. Duidelijker 

nog waart die rond in L’avenir des langues van Pierre Judet en Heinz Wismann. Evenals 

Marquard kennen zij het verleden een compensatorische functie toe: het geeft aan de wereld 

opnieuw een ziel en maakt haar meer draaglijk.26 En vooral met dat laatste komen Judet en 

Wismann ook woordelijk erg dicht bij de Duitse filosoof.27 Ten slotte geeft eveneens het 

betoog van de veeleer kritisch ingestelde Wülfing blijk van verwantschap met Marquard. 

Beiden maken namelijk dezelfde analyse. De moderne wereld met haar voortschrijdende 

technologisering heeft op de mens een afschrikwekkend effect. Ze creëert onzekerheid en 

brengt ons ertoe de banden met het verleden opnieuw aan te halen.28            

 
Bij nader inzien zijn ze dus met velen die Marquards idee van de mens als homo 

compensator29 onderschrijven. Het kan helpen om de argumentatie wat meer diepgang te 

geven. En dat is nodig, want zo eenvoudig is het niet: “justifier l’étude longue et difficile 

d’une langue morte”.30          

  

                                                 
25 Judet de La Combe  & Wismann  (2004: 54) 
26 Judet de La Combe & Wismann  (2004 : 54) spreken ondubbelzinnig van  “la fonction compensatoire du 
patrimoine” Ook Weeber (1998 : 43) schrijft het Latijn een  “Kompensatorische Wirkung” toe, maar bij hem 
dekt die kwalificatie duidelijk een andere lading : “[Lateinunterricht] kann allgemeinen Trends der Verarmung 
und Verluderung der Sprache entgegenwirken.”   
27 Westphalen (2005: 179) 
28 Zie Wülfing (1980: 31): “Certains développements technologiques ont tellement progressé que nous nous 
demandons s’ils n’ont pas été trop loin et même s’ils avancent dans la bonne direction. […] L’incertitude dans 
laquelle nous sommes, nous amène à nous remettre en relation avec le passé.”   
29 Zie Marquard (1983: 55-65).  
30 Bodson (2005: 7)  



Klassieken in tijden van eigenliefde 

2009-2010 
 

14 
 

2.2.1.2. De technologisering van onze samenleving: het multivalentieargument  
 

ein multivalentes Fach 31  
 
Even structureel, maar explicieter geformuleerd is het multivalentieargument. Weinigen laten 

na er de klemtoon op te leggen: het Latijn staat, in tegenstelling tot andere disciplines, garant 

voor een algemene vorming. Als taal en cultuur ontwikkelt het de mens in zijn geheel. Dat 

betekent ontplooiing op intellectueel én moreel vlak.   

  

Latijn als unieke discipline 
das allgemein bildende Grundlagenfach Latein 32  

 
Een kleine greep uit het aanbod illustreert die notie van pluriformiteit en reveleert de 

gelijkenis in verwoording. In Duitse bijdragen bijvoorbeeld heeft men het steevast over 

“Allgemeinbildung”.33 Daarin herkennen we het Franse “éducation générale de l’esprit”34, 

hetgeen doet denken aan wat Euroclassica in het Engels een “education for life” noemt. Dat 

klinkt dan weer als een echo van de woorden die Conrad Barrett enkele jaren voordien 

gebruikte, toen hij het Latijn aanprees als een voorbereiding op “global living”.35 En zo zijn er 

talloze punten van overeenkomst aanwijsbaar in de gehanteerde retoriek. Die beperken zich 

overigens niet tot de terminologie, maar bepalen bovenal de inhoudelijke uitwerking ervan.  

 
Het grote belang dat wordt gehecht aan het algemeenvormende karakter van de klassieke 

opvoeding, weerspiegelt het contrast dat men traditioneel maakt met andere, meer 

doelgerichte disciplines zoals de moderne talen en de wetenschappen. Dergelijke voorbeelden 

van “training”36, zijn weliswaar ook nodig, aldus Kopff, maar het zijn toch de klassiek 

geschoolden die ons in tijden van crisis behoeden voor de totale ineenstorting en  in tijden van 

voorspoed verdorring voorkomen. De conclusie luidt dan ook dat een beschaving zonder 

                                                 
31 Westphalen (2005: 179) 
32 Schmude (1997: 11) 
33 Zie onder meer Schmude (1997: 11) en Böger (2003: 199).  
34 Waquet (1999: 223)  
35 Conrad Barrett, ‘Latin and Classics in a Global Curriculum’ (http://www.promotelatin.org/globalcurric.htm) 
36 Vergelijk bijvoorbeeld de omschrijving in Judet de La Combe & Wismann (2004 : 8-9). Wat door Kopff  
“training” wordt genoemd, heet daar “les savoirs efficaces des techniques specialisées de l’économie, de la 
gestion, de l’informatique, de la production industrielle”. Josef Kraus (2003 : 144) spreekt ook wel van 
“functional fastfood”.     



Klassieken in tijden van eigenliefde 

2009-2010 
 

15 
 

(lees: klassiek) opgevoede burgers ophoudt beschaafd te zijn.37 Ruim anderhalve eeuw eerder 

verkondigde De Lamartine vrijwel exact hetzelfde.38 

 
Campbell echter blijft kritisch tegenover dergelijke visies en nuanceert de vitale rol die het 

Latijn wordt toegeschreven. Hij stelt vast dat men het klassieketalenonderwijs nog steeds 

beschouwt als een in essentie patricische discipline die zou beschikken over een magische 

kracht, niet bezeten door andere meer plebejische disciplines. Wanneer men een auteur als 

Livingstone leest, vervolgt Campbell, krijgt men de indruk dat de studie van Latijn en Grieks 

landen zal helpen om crisissen te overleven en dat ze morele en ethische principes zal 

grondvesten die men afwezig acht in de eigen samenleving.39 Het is niet moeilijk om in 

bovenstaande uiting ook kritiek op Kopff te lezen. Diens boek, The Devil Knows Latin, zou 

pas vele jaren later verschijnen, maar het beeld van classici als crisismanagers en behoeders 

van een kwijnende moraal lijkt er zo uit weggegrepen.  

 

Het resultaat van Allgemeinbildung: de mens als homo sapiens 
a maturing experience40 

 
Zijn status van Allgemeinbildung verleent het Latijn dus een unieke positie in het 

onderwijsveld: bij uitstek in de schoot van de taal der Romeinen krijgt onze jeugd alle kansen 

om uit te groeien tot een homo sapiens.41 En dat is behalve wenselijk ook ronduit 

noodzakelijk. Het vermogen te overleven hangt immers niet af van nog bredere straten, nog 

meer televisieprogramma’s en nog snellere computers42: alleen mensen die een echte 

opvoeding genoten, die “true educated”43 zijn, kunnen de uitdagingen van een almaar 

compexer wordende wereld het hoofd bieden.       

  

                                                 
37 Kopff (2001: 99-100) 
38 De Lamartine in Waquet (1999 : 229): “si toutes les vérités mathématiques se perdaient, le monde industriel, le 
monde matériel subirait sans doute un grand dommage, un immense détriment; mais si l’homme perdait unse 
seule de ces vérités morales dont les études littéraires sont le véhicule, ce serait l’homme lui même, ce serait 
l’humanité tout entière qui périrait.”  
39 Campbell (1968: 260) 
40 Kopff  (2001: 104) 
41 Cart (1971: 193) 
42 Reinhart (1996: 186) 
43 Kopff (2001: 99) 
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2.2.2. Het nut van Latijn als linguïstisch fundament  

 
Het meest voor de hand liggende en ook meest gehoorde argument is wellicht het talige nut 

dat het Latijn voor onze kinderen zou hebben. Om de woorden van Karl Weeber te citeren: 

Latijn genereert een talig bewustzijn.44 Met dat linguïstische voordeel is een ruimer 

intellectueel profijt verbonden. Voeg daar de heilzame morele werking aan toe, die het Latijn 

als cultureel fundament eigen zou zijn, en meteen begrijpen we al wat beter waarom de lingua 

franca van toen vandaag wel eens een synthese van het intellectuele en morele leven45 wordt 

genoemd. Hoeft het dan ook gezegd dat de teloorgang van die synthese slechts kan op straffe 

van “a terrible intellectual and moral error”46?                

 

2.2.2.1. Latijn als ‘Europese moedertaal’: het linguïstische argument  
 

die Basissprache Europas47 
 
Als ‘Europese moedertaal’48 is het Latijn uitermate geschikt om de talige vaardigheden van de 

schoolgaande jeugd te ontwikkelen. Want dat het Latijn een enorme impact heeft gehad op het 

gros van Europa’s levende talen, zal wel niemand ontkennen. Dat klinkt door in ongeveer alle 

pleidooien. Die impact is weliswaar ook zichtbaar op grammaticaal vlak, maar laat zich toch 

vooral gevoelen in het vocabularium. Samengevat behelst de meerwaarde die het Latijn voor 

de eenentwintigste-eeuwse taalgebruiker biedt, drie dimensies: een verbeterde beheersing van 

de moedertaal, vreemde talen en wetenschappelijke terminologie.  

 

Moedertaal 
une confrontation fructueuse49  

 
Intensieve omgang met Latijnse teksten verfijnt de kennis van de moedertaal in een dubbel 

opzicht. Contrastwerking maakt van de vertaalact een leerzame confrontatie met zowel het 

rijke vocabularium als de onderliggende structuur van het Latijn én de moedertaal. Wie Latijn 

                                                 
44 Weeber (1998: 24 en 26) 
45 Zie Testard (1971: 189). Vergelijk bijvoorbeeld Pouzin (1983 : 9: “[le latin] est un facteur essentiel 
d’épanouissement de l’esprit et de l’intelligence”) of Durand (1954: 248: “[l’enseignement du latin a une] valeur 
formatrice non seulement de la mémoire ou de la précision d’esprit mais de l’intelligence tout entire […].”   
46 Kopff (2001: xvi) 
47 Maier (1994: 125) 
48 Een term die meermaals opduikt, bijvoorbeeld ook  in Schmude (1997: 9), om de linguïstische impact van het 
Latijn aan te geven, maar vooral in Wührer (2003: 4-5), waar ze fungeert als titel van een apologetisch artikel, 
prominent naar voren komt.  
49 Perret (s.d.: 218)                 
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leert, vergroot dus zijn woordenschat en wordt er zich tegelijk van bewust hoe de eigen taal in 

elkaar zit. Een voorbeeld van dat laatste is het typisch synthetische karakter van het Latijn dat 

leerlingen bewust maakt van het analytische karakter van hun moedertaal.50 Verhelderend en 

exemplarisch is de uitleg van Karl Büchner. Daar waar het in de moedertaal allerminst 

vanzelfsprekend is haar tegemoet te treden, betoogt hij, is er bij het Latijn een distantie 

aanwezig die ons ertoe dwingt ons van de talige fenomenen in beide talen bewust te maken. 

Alleen zo, door een voortdurend nadenken en bezinnen, komt men, ook in de eigen taal, tot 

inzicht.51    

 

Vreemde talen 
Ab uno disce omnes!52 

  
Bovendien weet hij die in meer of mindere mate vertrouwd is met het Latijn, zich verzekerd 

van een makkelijkere verwerving van vreemde talen. Toegenomen comfort ervaart de latinist 

vanzelfsprekend bij de studie van de Romaanse talen, maar ook wie de Slavische of 

Germaanse talen onder de knie wil krijgen, heeft te winnen bij een klassieke opvoeding. Met 

verve wordt inzonderheid door Kopff, Weeber en Pouzin aangetoond hoe bepalend het Latijn 

voor de Engelse woordenschat is geweest en hoe praktisch studie van deze ‘dode taal’ 

bijgevolg nog steeds is. Van alle actoren in het debat is het zonder twijfel Pouzin die het 

meest in detail treedt. In drie hoofdstukjes legt hij aan de hand van een aantal concrete 

voorbeelden uit hoe diepgaand de Latijnse taal het Engels, het Duits en het Frans heeft 

beïnvloed. De talrijke woordelijke ontleningen komen uiteraard aan bod, maar de aandacht 

gaat toch vooral uit naar minder bekende grammaticale parallellen.  

 
Dat het Latijn de verwerving van vreemde talen zou vergemakkelijken, is evenwel niet voor 

iedereen een ontwijfelbaar gegeven. De kritiek komt van twee kanten. Sommigen zoals 

Wülfing en, nadrukkelijker nog, Perret53 vragen zich af of het Latijn geen nodeloos moeilijke 

omweg is voor wie op een makkelijke manier moderne talen wil leren.54 Maar lijkt kennis van 

het Latijn bij hen al met al toch nog een pluspunt te zijn in het licht van de verwerving van 

                                                 
50 Zie bijvoorbeeld Perret (s.d.: 218): “La langue latine rend mérite particulièrement nos soins parce que c’est 
une langue synthétique, tandis que le français est une langue analytique, et que l’extrème éloignement des deux 
idiomes rend leur confrontation fructueuse.” Weeber (1998: 26) maakt dit ook aanschouwelijk met enkele 
concrete voorbeelden. 
51 Büchner (1978: 24) 
52 Stroh (2007: 13) 
53 Perret (s.d.: 221) 
54 Wülfing (1980: 24) 
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moderne talen, dan gaat Taureck nog een stap verder. Hij wijst erop dat Latijnse woorden in 

de Romaanse talen vaak een andere betekenis hebben en op syntactisch vlak gewaagt hij zelfs 

van twee totaal verschillende werelden. Zijn conclusie ligt dan ook voor de hand: Latijn 

hindert taalverwerving veeleer dan het te vergemakkelijken.55         

 

Vakterminologie 
Fachchinesisch wird Fachlatein  

 
Ontegenzeglijk verleent kennis van het Latijn ten slotte ook inzicht in de wetenschappelijke 

terminologie: onverstaanbaar vakchinees wordt begrijpelijk vaklatijn. En dat kan bijvoorbeeld 

handig zijn wanneer men bij de dokter langsgaat: veel kans dat hij in zijn diagnose één van de 

circa zesduizend termen gebruikt die ontleend werden aan het Latijn.56 De patiënt zelf dan 

staat het vrij nunc est bibendum! of heu me miserum! uit te roepen, al naargelang de diagnose 

die werd gesteld. Want ja, wie zich vandaag wil profileren en met zijn vorming wenst te 

pronken, neemt best een paar Latijnse woorden in de mond.57 

 
Ook hier maakt Wülfing zich de bedenking of de studie van het Latijn geen nodeloze omweg is 

voor wie kennis wil verwerven van vreemde woorden en wetenschappelijke termen.58 In dat 

licht moeten we ook de kritiek van Jacques Perret zien. Latijn, stelt hij, biedt weliswaar 

inzicht in moderne talen en oefent het logisch denken, bovendien is er niets mis mee om ook 

ten volle van die voordelen te genieten. Integendeel. Maar op zich kan het geen reden zijn om 

Latijn te leren.59 Wie slechts uit is op entraînement de l’esprit, luidt het, die is bij het Latijn 

aan het verkeerde adres. Net als vlottere taalverwerving en de training van mentale 

vaardigheden is inzicht in wetenschappelijke termen een “utilité annexe” die niet de essentie 

uitmaakt van het Latijn. Daarom is het verkeerd om het als argument uit te spelen.60   

  

                                                 
55 Taureck (1994: 122) 
56 Kraus (2003: 144-145) 
57 Stroh (2007: 14) 
58 Wülfing (1980: 24) 
59 Vergelijkbaar is wat Stroh (2007: 268) zegt, maar in tegenstelling tot Perret hoedt hij er zich voor nadrukkelijk 
standpunt in te nemen: “Freilich, ob man allein deswegen Latein lernen soll, bleibt immer noch eine Frage, über 
die man zu reden hat.”  
60 Perret (s.d.: 222-223) 



Klassieken in tijden van eigenliefde 

2009-2010 
 

19 
 

2.2.2.2. Latijn als ‘dode’ en bevreemdende taal: het intellectuele argument 
 

verstand op volle toeren 
 

Een ander topos in de argumentatie is dat de heel eigen aard van de Latijnse taal de 

ontwikkeling van het intellect ten goede komt. Compactheid en meerduidigheid hebben voor 

gevolg dat Latijnse teksten door de hedendaagse lezer als moeilijk worden ervaren.61 Maar 

moeilijkheid hoeft geen minpunt te betekenen. Integendeel. Het Latijn mag dan wel een 

‘dode’ taal zijn met in onze ogen vreemde grammaticale regels, ingebed in al even vreemde 

denkprocessen en leefgewoonten62, juist die barrière maakt het tot een uniek pedagogisch 

instrument.63 Omdat we niet kunnen terugvallen op onze intuïtie, worden we namelijk 

verplicht om buiten de grenzen van het vertrouwde logisch en hypothetisch te redeneren. 

Kortom, met Latijn moet het verstand voortdurend op volle toeren draaien.64 

 

Logisch denken 
no better way to make young minds think in an analytical and logical way65 

 
Door zijn andersheid vergt het Latijn dus een bijzondere intellectuele inspanning en daar kan 

het individu en bij uitbreiding de hele samenleving op termijn alleen maar wel bij varen. Een 

Latijnse tekst doorgronden vereist gevoel voor creativiteit en traint het logisch denken: om tot 

een adequate vertaling te komen zijn we aangewezen op een optimale benutting van onze 

intellectuele mogelijkheden. Het dwingt ons tot nauwgezette reflectie en scherpt het 

analytisch en probleemoplossend vermogen aan. Latijn leert ons kortom systematisch denken 

en wie is daar in deze tijden van virtuele muisklikervaringen en vluchtige beelden66 niet bij 

gebaat?  

 
Onder meer Luc Devoldere, hoofdredacteur van Ons Erfdeel, staat erg argwanend tegenover 

het argument van ‘formele’ vorming. Dat men door het Latijn logisch zou leren denken, 

                                                 
61 Vooral Weeber gaat uitvoerig op dat verband tussen moeilijkheid en compactheid  in. Latijn, zo zegt hij, is 
afwijkend in die zin dat het veel onuitgedrukt laat wat in andere talen wel uitgedrukt wordt (Weeber 1998: 16), 
en wat ongewoon is, wordt nu eenmaal als moeilijk ervaren (Weeber 1998:  17).      
62 Zie Meissner, Helmut, ‘Strengthening classical education is well understood to be in the European interest’ 
(http://www.euroclassica.eu/index.php). 
63 Zie Judet de La Combe & Wismann (2004: 221). 
64 Zie Berger (1997: 32). Vergelijk ‘gymnastique intellectuelle’ (De Saint-Denis 1954: 36) en ‘Trimm-dich-Pfad 
des Geistes’, een term die in Duitse betogen alomtegenwoordig is. (Zie bijvoorbeeld Weeber 1998: 15 en Maier 
1994: 124).    
65 Londens burgemeester Boris Johnson zeer recent nog in een pleidooi voor meer Latijn op school. Zie 
http://www.guardian.co.uk/politics/2010/mar/17/boris-johnson-lobbies-tories-latin-curriculum (toegang 1 april 
2010). 
66 Weeber (1998: 19) 
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noemt hij een vage dooddoener die zich tegen hen keert die haar gebruiken. Alles wat je leert, 

elke structuur (Swahili of een programmeertaal) waarmee je worstelt om je die eigen te 

maken, ‘vormt’ immers de geest, luidt het, en wat van alles gezegd kan worden, verliest zijn 

waarde.67 Vergelijkbaar is de kritiek die Jacques Perret in Latin en culture uit. Argumenten 

als formele vorming, besluit hij, maken pijnlijk duidelijk maken dat de pleitbezorgers van het 

Latijn aan de verliezende hand zijn. De tegenpartij daarentegen die heeft de wind in de zeilen, 

die heeft “la belle partie”.68  

 

Transfer 
een techniek die je ook op andere domeinen kan toepassen 

 
Studie van het Latijn blijkt dus in eerste instantie op ruimere schaal functioneel. Zin voor 

detail, analyse en nauwgezetheid: beslist komt het elders nog van pas en onmiskenbaar is het 

de vrucht van een doorgedreven ‘gymnastique de l’esprit’.69 Zoals Devoldere al aangaf is die 

hersengymnastiek weliswaar typisch, maar niet exclusief voor het Latijn. Ook andere 

disciplines zoals de wiskunde, de fysica, ja zelfs de moderne talen, vragen logisch denken en 

redeneervermogen, geven voorstanders in hun pleidooien toe.70  

 
Maar tegelijk onderkennen zij juist in die parallellie een grote troef van het Latijn: het 

duidelijke bewijs dat de mentale vaardigheden, verworven door antieke teksten te vertalen, bij 

uitstek buiten de context van de les Latijn tot hun recht komen. Ze zijn als het ware 

overdraagbaar en krijgen maar ten volle waarde na een zogeheten transfer. Die kan ten eerste 

plaatsvinden in de richting van andere onderwijstakken. Zo zou Latijn de studie van de 

wiskunde vergemakkelijken. Dat tracht vooral Pouzin middels een uitvoerige vergelijking aan 

te tonen. Maar minstens even belangrijk is de overdracht van vaardigheden die gebeurt ná de 

studietijd, in het professionele leven.  

 
Tenniscoach en classicus Steven Martens: “De vorming is zo fundamenteel, het structureel 

ontrafelen van een Latijnse volzin is me steeds bijgebleven als een techniek die je ook op 

                                                 
67 Devoldere (2004: 347) 
68 Perret (s.d.: 222) 
69 Die term, min of meer equivalent van het Duitse ‘Trimm-Pfad des Geistes’, duikt op in vrijwel alle Franse 
pleidooien ter aanduiding van wat hier het ‘intellectuele argument’ wordt genoemd, zo bijvoorbeeld in Budé 
1969 p. 180.   
70 Het meest uitgesproken bij Weeber (1998: 19): “[…] eine Art Alleinvertretungsanspruch für das Lateinische 
zu reklamieren, wäre schlicht lächerlich.” Zie ook Pouzin (1983: 51). 
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andere domeinen kan toepassen.”71 Transfer is dus geen abstract en inhoudsloos begrip, maar 

een concept waarvan de waarde ook te velde wordt onderschreven. Daar zijn de 

pleitbezorgers van klassieke talen zich terdege van bewust. Gretig maken zij van dergelijke 

getuigenissen gebruik als strategie om hun zaak aan geloofwaardigheid te laten winnen.72 En 

met die erkenning van het transferconcept door anderen achten zij ook de waarheid ervan 

bewezen.  

 
Zowel Campbell als Taureck zwakken het zogenaamde transferargument in sterke mate af. 

Beide beroepen zich daarvoor op wetenschappelijk onderzoek. Campbell erkent dat er 

weliswaar enige overdracht van vaardigheden kan zijn, maar nuanceert meteen door te 

stellen dat het toch vooral intelligentie en motivatie zijn die in de opvoeding de doorslag 

geven. Taureck toont zich nog radicaler: transfer is volgens hem niet meer dan een mythe.          

 

2.2.3. De zin van Latijn als cultureel fundament 

 

Wie de klassieken leest, komt in contact met een even unieke als ambivalente cultuur.  Uniek 

vanwege de kostbare erfenis die ze ons naliet, ambivalent omdat ze de grondslag is van onze 

westerse beschaving, maar niettemin exotisch en onbekend. De tweeslachtigheid die onze 

band met de Romeinen typeert, loopt ook als een rode draad doorheen de gehanteerde 

argumentatie. Herkenbaarheid en verwondering vormen een bijzondere combinatie die een 

belangrijke rol speelt in het doen ontwaken van een cultureel bewustzijn. Want dat is wat de 

klassieke opvoeding volgens haar verdedigers doet. Ze brengt ons culturele en sociale zeden 

bij en leert ons literatuur en andere vormen van creatieve expressie te appreciëren: niet 

toevallig, zo merkt Alfred Reitermayer op, ook de vaardigheden die Europa vandaag van ons 

verlangt.73  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
71 Papy (2003: 58) 
72 Zie bijvoorbeeld Maier (1994: 124).  
73 Zie Euroclassica (2005: 42-44).  
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2.2.3.1. Latijn als bron van existentiële thema’s: het ethische argument  
 

Existentiële thema’s 
onze “gevoeligheden” in zijn tijdsgewricht 

 
Antieke teksten confronteren ons met de mens zoals hij enkele duizenden jaren geleden 

leefde: een botsing van culturen die echter meer dan eens uitloopt op een schok van 

herkenning. Oorlog en vrede, leven en dood, passie en rede: de kwesties waar de ouden mee 

worstelden, blijken dezelfde als de vragen die ons tegenwoordig nog steeds bezig houden. De 

mens van nu verschilt niet wezenlijk van de Romein van toen, concludeert onder meer 

Pouzin.74 En Anton van Wilderode, die met Vergilius. Dichter voor Europa een bevlogen 

essay schreef over Romes meest gelauwerde poëet, “herkent onze “gevoeligheden” in zijn 

tijdsgewricht”.75 Latijn stelt dus existentiële thema’s aan de orde en biedt zo 

aanknopingspunten voor reflectie over actuele problemen.  

 
Zeer ad rem is de manier waarop René Veenman die notie van continuïteit verwoordt. Als 

reden voor het belang van de klassieken, schrijft hij, wordt dikwijls genoemd, het feit dat 

klassieke teksten essentiële waarheden bevatten die van alle tijden zijn. Zo krijgen ze de 

functie van een ijkpunt waarmee de actualiteit geconfronteerd kan worden.76 Maar onze band 

met de klassieken, voegt hij er wat verder nog aan toe, kan ook veel eenvoudiger worden 

geformuleerd: de dingen die er echt toe doen in het leven, zijn niet veranderd.77           

 

Tolerantie 
Latein hilft das Andere zu verstehen78 

 
Zeker één van die actuele thema’s is de multiculturele samenleving. Die wordt door de 

toenemende globalisering stilaan een feit en vereist van jong en oud een onbevooroordeelde 

en verdraagzame geest. Tolerantie in de omgang met onze (vreemde) medemens, we kunnen 

er onmogelijk nog langer aan voorbij en met de lectuur van het Latijn dient zich een 

uitstekend hulpmiddel aan om ons erin te oefenen. Reden daarvoor is de al vermelde 

eigenheid van de Romeinen als verwante vreemden.79 De scherpe ongelijkheid van meester en 

                                                 
74 Pouzin (1983:  9) 
75 Van Wilderode (1992: 8) 
76 Veenman (2009: 336) 
77 Veenman (2009: 338) 
78 http://www.lateinmachtschule.ch/de/argumente/Argument-4.html (toegang 20 februari 2010)   
79 Weeber (1998: 128)  spreekt in navolging van Uvo Hölscher over de antieken als “das nächste Fremde”.   
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slaaf, man en vrouw, arm en rijk: het zijn niet meteen de demarcatielijnen waar wij de ideale 

staat mee zouden associëren. Leggen de ouden dus ondanks duidelijke gelijkenissen toch een 

groot verschil in zeden en gewoonten aan de dag, terzelfdertijd maken ze als wegbereiders 

onverbrekelijk deel uit van onze wereld. Evenals niet-westerse volkeren vandaag zijn de oude 

Romeinen vertegenwoordigers van een zeer diverse, maar vreemd aandoende cultuur waar 

respectvol mee moet worden omgegaan. Temeer omdat de Romeinen zelf leefden in een 

multiculturele wereld80,  is Latijn vertalen indirect dus ook een training in verdraagzaamheid.  

 
Een belangrijk element daarbij is de notie van historische distantie. De wetenschap dat taal en 

tijd ons van de ouden scheidt, creëert een goede basis voor beoordeling en reflectie. Weeber 

geeft het voorbeeld van de christenvervolging onder Nero, door Tacitus in zijn Annales 

opgetekend: een conflict waarvan de dieperliggende oorzaak, een problematische relatie met 

minderheden, niets aan actualiteit heeft ingeboet, maar dat we in tegenstelling tot huidige 

geschillen onpartijdig tegemoet kunnen treden.81 Op vergelijkbare wijze schrijft Eugène de 

Saint-Denis de moderne lezer het vermogen toe Caesar te lezen zonder de dictatuur te 

bewonderen, Livius zonder in de strijd tussen patriciërs en plebejers voor de aristocratie partij 

te kiezen.82 Evenzo wijst Barrett op de chronologische kloof die de student bij het beoordelen 

van de politieke daden van een Caesar of een Cicero in staat zou stellen tot grotere 

objectiviteit.83 De lezer krijgt kortom de kans om nuchter toe te kijken. En juist die 

onbevangen blik, klinkt het eensgezind, hebben we in onze tijd meer dan ooit nodig.    

 

Scepsis 
un scepticisme de bon aloi  

 
In nog een ander opzicht voorzien antieke teksten in die behoefte, want naast tolerantie wekt 

het Latijn ook een gezonde dosis scepsis op. Kritisch wordt onze geest in de zin van  

immuniteit tegen indoctrinatie: elke dialoog met de klassieken is een louterende ervaring die 

ongevoelig maakt voor simplistische slogans en opzichtige propaganda.84  

 
                                                 
80 Zeer illustratief in dit verband is de column ‘Xenofobe Romeinen’ van Bart De Wever in De Standaard van 
dinsdag 16 februari 2010.   
81 Weeber (1998: 128-129) 
82 De Saint-Denis (1954: 22) 
83 Conrad Barrett, ‘Latin and Classics in a Global Curriculum’ (http://www.promotelatin.org/globalcurric.htm) 
84 De Saint-Denis (1954: 23): “un scepticisme de bon aloi, qui résiste aux propagandes tapageuses, aux slogans 
simplistes, aux passions partisanes.” Erg treffend is de gelijkenis met Wim Verbaal ruim een halve eeuw later in 
Kerk en leven: “Het maakt je weerbaar tegen modetrends, slogans, alles wat van voorbijgaande aard is.” 
(Wouters 2006: 7) 
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Dat stoot op commentaar van met name aanhangers van de deconstructietheorie. Zij 

beschouwen de klassieke opvoeding geenszins als een dam tegen malafide ideologieën. 

Integendeel. Indoctrinatie is volgens hen net het onderwijs van de verhalen die er worden 

verteld.85         

 
Sceptisch wordt onze geest ook doordat studie van het Latijn ons de dingen in perspectief 

leert zien. Latijn is afstand nemen, is spotten met de waan van de dag, zoals professor 

kerkelijk recht Rik Torfs onlangs schreef.86 Of Wim Verbaal enkele jaren eerder in Kerk en 

Leven: de ontmoeting met mensen uit andere tijden geeft je een breder zicht op de actualiteit 

en een diepere kijk op je eigen wereld.87 Torfs en Verbaal vertolken daarmee een visie die wel 

vaker in pleidooien terug te vinden is: Latijn verdiept, Latijn verschaft distantie.88 En dat 

komt dezer dagen zeer gelegen, nu vluchtigheid en oppervlakkigheid hoogtij vieren. Kopff 

bestond erin het fraai te formuleren. De mens, zo stelt hij onomwonden, is intellectueel 

bijziend en dient van tijd tot tijd zijn glazen schoon te maken: kwestie van het stof te 

verwijderen dat er zich heeft opgehoopt door intellectueel bederf en onverschilligheid.89 

‘Latijn als medicijn tegen onverschilligheid’: niet toevallig siert precies die kop het artikel dat 

Kerk en leven aan Verbaal heeft gewijd.        

 

2.2.3.2. Latijn als drager van een rijke culturele erfenis: het historische argument  
 

Not to receive a classical education is to suffer an alienation from our own history.90 
 

Een essentieel onderdeel van bijna elk betoog is de herinnering aan een rijk verleden die 

samen men het Latijn verloren dreigt te gaan. Verlies van de traditie betekent een ernstige 

aderlating voor het collectieve geheugen waarvan de gevolgen zeker op ethisch-sociaal vlak 

verregaand kunnen zijn. Door de gedeelde culturele erfenis waar ze op attendeert, overkoepelt 

de klassieke opvoeding diversiteit met uniformiteit. Dat is belangrijk in de Verenigde Staten 

van Amerika, maar in Europa zo mogelijk nog meer: wat is het anders dat de hechtheid van 

een Unie in opbouw garandeert?91        

                                                 
85 Zie Kopff (2001: 118-119).  
86 Zie Torfs (2009: 25). 
87 Wouters (2006: 7) 
88 Het meest uitgesproken in Reinhart (1996: 190), Kraus (2003: 144) en De Saint-Denis (1954: 23), maar 
bijvoorbeeld ook in Perret (s.d.: 245): “la capacité de voir les choses en perspective et en profondeur”.  
89 Zie Kopff (2001:  xvii). 
90 Kopff (2001: 99) 
91 http://www.eduhi.at/dl/Europa.Aufruf.Alle_Sprachen.Febr.05.d-RESTORED-.pdf  
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Verbondenheid                                                                               
Les Latins? Ils vivent en nous. 

 
Het vermogen te verenigen keert regelmatig terug als iets dat onlosmakelijk samenhangt met 

de ontsluitende functie van het Latijn. Door de toegang die zij biedt tot de wortels van de 

westerse cultuurgeschiedenis, brengt de taal van humanisten en Romeinen het besef bij van 

een gemeenschappelijke identiteit en verspreidt ze de idee van verbondenheid onder de meest 

uiteenlopende volkeren. Speelt dat argument niet zelden in op een politieke realiteit, ook 

buiten de context van de Europese Unie ziet menigeen voor het Latijn een rol als 

bruggenbouwer weggelegd. Zevenvijftig naties op vier verschillende continenten kunnen hun 

verleden op de Urbs terugvoeren, berekende Conrad Barret.92 En is er echt iemand die gelooft 

dat in deze tijden van techniek en globalisering de prestaties van de Grieks-Romeinse 

oudheid93 door cultuur- of staatsgrenzen nog zijn tegen te houden?   

 

Inzicht 
Le tronc qui rend l’arbre intelligible.94 

 
Verder mogen we evenmin vergeten dat kennis van wat ons verbindt, de wereld meer 

inzichtelijk maakt.95 Latijn is als het ware de stam die ons leert begrijpen waar de boom van 

de moderne westerse waarden van menselijkheid en menswaardigheid zoals vrijheid en 

liefdadigheid hun oorsprong vinden. Sterker nog, dankzij de ouden leren we die humanitas-

gedachte ook gestalte te geven. Bovendien wordt het voor de lezer duidelijk hoe bepaalde 

concepten, modellen en motieven in onder meer filosofie, politiek, rechtspraak, kunst en 

literatuur ontstonden en via middeleeuwen, renaissance en verlichting uiteindelijk tot bij ons 

kwamen. Het blijft dus bijzonder belangrijk de dialoog met de klassieken aan te gaan. Cicero, 

Tacitus, Augustinus en de anderen, allen wijzen ze op de fundamenten van onze westerse 

beschaving: de Grieks-Romeinse oudheid en de pionierstijd van het christendom. 

 

                                                 
92 Conrad Barrett, ‘Latin and Classics in a Global Curriculum’ (http://www.promotelatin.org/globalcurric.htm) 
93 http://www.eduhi.at/dl/Europa.Aufruf.Alle_Sprachen.Febr.05.d-RESTORED-.pdf : “de prestaties van de 
Grieks-Romeinse oudheid zijn geenszins het uitsluitend bezit van de westelijke wereld. Dit valt voornamelijk bij 
de wetenschappen in het oog, waarvan de methodes sinds lang bijna overal op aarde worden toegepast.”  
94 Perret (s.d.: 245) 
95 Zie Perret (s.d.: 224):  “Les Latins? Ils vivent en nous, et ici “nous” c’est toute l’Europe qui ne s’est jamais 
détachée d’eux. Etudier le monde latin, c’est prendre possession de notre monde d’une manière qui le rend plus 
intelligible et plus dense.”  
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Vandaar dat Thomas Schmitz met stelligheid beweert dat zonder kennis van de klassieke 

traditie de westerse beschaving in zijn geheel gewaardeerd noch begrepen kan worden.96 Het 

is een bewering die bijval oogst uit onverwachte hoek. Zo beschrijft de Japanse Platospecialist 

Noburu Notomi hoe zijn landgenoten zich naar Europa begaven om de westerse 

wetenschappen te bestuderen, toen in de tweede helft van de negentiende eeuw het Meiji-

regime een einde maakte aan de politiek van isolatie en resoluut koos voor modernisering. Ze 

ondervonden, aldus Notomi, dat het onmogelijk was om de westerse beschaving ten gronde te 

begrijpen zonder haar Griekse en Romeinse wortels te kennen.97      

 
Onderdompeling in een andere cultuur doet ogen openen, is ook de boodschap van de 

anekdote waarmee Mia Doornaert in mei 2010 op het colloquium ‘Oud maar niet out’ haar 

betoog ‘Dageraad van Europa’ inleidde. Doornaert refereerde aan een verrassende ontmoeting 

in het Verre Oosten met een man die ze lang geleden in België had leren kennen als een 

overtuigd vrijzinnige, als iemand die, afkomstig uit een donkerblauwe familie, sinds jaar en 

dag geen voet meer in een kerk had gezet. De oude kennis, die naar China bleek te zijn 

geëmigreerd, verklaarde nu pas te begrijpen hoezeer onze maatschappij is beïnvloed door de 

software van het christendom, hoezeer waarden die hij eertijds universele geldigheid 

toedichtte, in werkelijkheid zo typisch zijn voor onze westerse beschaving. 

 
Maar Veenman waarschuwt. “Het is een cliché dat de klassieke cultuur de bakermat van de 

westerse beschaving is. Hier is veel van waar, maar men moet zich wel steeds afvragen welke 

aspecten van onze cultuur die wortels hebben en hoe de verbindingen naar de klassieke 

wortels lopen. Er bestaan ook bakerpraatjes over de bakermat!”98    

 

2.2.3.3. Latijn als drager van een rijke literaire erfenis: het esthetische argument 
 

Ook schoonheid heeft een vormende kracht. 
 
Opmerkelijk schaars zijn daarentegen de pleidooien waar esthetiek als argument wordt 

ingezet. Wie er niettemin veel aandacht aan besteedt, is Wim Verbaal. Gevoel voor 

schoonheid dient bij hem een ruimer ethisch doel. Door mooi en lelijk van elkaar te 

                                                 
96 Schmitz (2007: 6): “Without knowledge of the classical tradition […] Western civilisation in general cannot be 
appreciated and understood.” Vergelijk Büchner (1978: 23: “ohne Rom ist [Europa] nicht zu verstehen”) en 
Stroh (2007: 313: “Wer könnte unsere Welt verstehen der diese Tradition nicht kennt?”).  
97 Notomi, Noburu, ‘Plato in Japan: Past, Present and Future’ (http://gramata.univ-
paris1.fr/Plato/spip.php?article15)  
98 Veenman (2009: 336) 
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onderscheiden, ontwikkelen studenten een kritische houding die hen wapent tegen 

onverschilligheid. Schoonheid heeft kortom een vormende kracht.99 Het leidt tot dieptezicht 

en kan op die manier behalve desinteresse verhinderen ook diens tegengestelde, fanatisme, 

voorkomen.100 Mogelijk ligt daar een verklaring voor het bescheiden aandeel van esthetica als 

argument: in zekere zin ressorteert het onder het ethische argument en is uitdrukkelijke 

vermelding dus niet nodig.  

 
De idee dat schoonheid op iets dieperliggends, op iets ethisch wijst, stemt overeen met de 

manier waarop de Britse filosoof Roger Scruton tegen literatuur, schilderkunst en muziek 

aankijkt. De esthetische dimensie van kunst beschouwt Scruton als datgene wat in zintuiglijke 

vorm morele waarde laat opglanzen. Die morele waarde van kunst bestaat er volgens hem dan 

in dat ze de idee van morele waarde bestendigt, door te laten zien dat die morele waarde 

werkelijk bestaat.101    

2.3. Pleidooien ter verdediging: tussen ideologie en pedagogie  

2.3.1. Ontkrachting van het politiek-ideologisch tegenargument 

2.3.1.1. Latijn als ‘discriminerende’ taal: het elitaire karakter van het Latijn  

Latijn verdeelt: elitarisme als tegenargument 
un privilège “bourgeois”102   

 
Het enige niet-pedagogische argument waar de tegenpartij zich van bedient, elitarisme, is 

meteen het meest complexe. Verantwoordelijk daarvoor zijn vier factoren. Een eerste lijkt te 

liggen in de aard van het argument zelf. Men krijgt namelijk de indruk dat elitarisme een 

dubbele lading dekt. Gemeenschappelijk aan beide betekenissen is dat Latijn een ongelijkheid 

zou creëeren, maar precies de manier waarop het dat doet, verschilt.  

 
Ongetwijfeld de meest conventionele invulling van elitarisme als concept is die waarbij men 

stelt dat de keuze voor het Latijn bepaald wordt door de familiale achtergrond: sommige 

kinderen zullen nooit de kans krijgen Latijn te leren, eenvoudigweg omdat het niet zo hoort in 

hun milieu. Het betreft hier dus een ongelijkheid tussen sociaal bevoordeelde en sociaal 

achtergestelde leerlingen: Latijn als voorrecht van een sociale elite waar kansarme kinderen 

niet van kunnen genieten.  

                                                 
99 Dat lijkt ook Weeber (1998: 130) te suggereren. 
100 Torfs (2009: 25): “[een taal]  waarvan de schoonheid fanatisme verhindert.” 
101 Scruton (2007: 129)  
102 Epistémon (1969: 31) 
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Minder frequent is de andere manier waarop de term elitarisme functioneert.103 

Verontwaardiging vloeit ditmaal voort uit de ervaring dat de keuze voor het Latijn al te vaak 

afhangt van verstandelijk niveau: sommige kinderen krijgen niet de kans om Latijn te leren, 

omdat ze er intellectueel niet toe in staat worden geacht. In dit geval grijpt de ongelijkheid dus 

plaats tussen intellectueel sterkere en intellectueel zwakkere leerlingen: Latijn als voorrecht 

van een intellectuele elite waar minder briljante kinderen niet van kunnen genieten. Dit begrip 

van elitarisme wijkt op het eerste gezicht duidelijk af van het eerstgenoemde, maar al snel zal 

blijken dat beide types tot op zekere hoogte samenvallen en dus niet altijd strikt van elkaar te 

onderscheiden zijn.   

 
Een tweede oorzaak van complexiteit is de specifieke wijze waarop de argumentatie wordt 

aangebracht. Zo valt het op dat beide partijen politiek-ideologische en pedagogische 

argumenten met elkaar combineren: tegenstanders gebruiken het pedagogische argument van 

de nutteloosheid om het politiek-ideologische argument van elitarisme kracht bij te zetten, 

voorstanders wijzen op de mogelijkheid tot sociale vooruitgang als bijkomend voordeel bij 

hun arsenaal aan pedagogische argumenten.104  

 
De twee overige elementen die het debat omtrent het elitaire karakter van het Latijn 

compliceren, hangen samen met de maatschappelijke context. Die varieert zowel in tijd als in 

ruimte. Loopt de mate waarin en de manier waarop elitarisme als argument functioneert 

landelijk gezien uiteen, dan moet men daarnaast, zelfs binnen de beperkte tijdspanne van de 

afgelopen vijftig jaar, ook rekening houden met diachrone verschillen. Omdat de focus hier 

ligt op het actuele debat, worden in wat volgt hoofdzakelijk artikels uit de afgelopen twintig 

jaar bij de analyse betrokken.  

 

Latijn biedt kansen: het egalitaire argument 
Chancengleichheit durch Latein105       

 
Als reactie op dat politiek-ideologische tegenargument uiten voorstanders van het Latijn op 

hun beurt vijf bezwaren. Een eerste komt neer op de omkering van wat door de  tegenpartij 

wordt beweerd: Latijn vormt geen obstakel voor gelijkheid, maar draagt er juist toe bij, en 

wel op drie manieren. De eerste manier gaat uit van elitarisme in de betekenis van 
                                                 
103 Zie bijvoorbeeld Les Cahiers du Centre Jean Gol (2005:  25).  
104 Zie Bodson (2005: 6): “[…] d’ailleurs, le latin est inutile.” 
105 Zie onder meer Weeber (1998: 32) en Büchner (1978: 24). 
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intellectuele selectiviteit. Steunend op het linguïstische en het intellectuele argument, 

redenereert men dat leerlingen die intellectueel minder sterk staan, met het Latijn niet zozeer 

een onneembare horde ontmoeten, maar juist een unieke kans krijgen om zich te ontwikkelen.   

 
Die redenering mondt als vanzelf uit in de tweede manier waarop Latijn de gelijkheid ten 

goede zou komen en sluit aan bij elitarisme in de betekenis van sociale ongelijkheid. Want wie 

kampt er onder meer met intellectuele achterstand? Precies die leerlingen die afkomstig zijn 

uit de minder gegoede milieus. Omdat het Latijn als dode taal, in tegenstelling tot de moderne 

talen, niemand met voorsprong laat beginnen,106 stelt het hen bovendien in staat om niet 

alleen hun achterstand op het gebied van moedertaal weg te werken, maar zich ook echt te 

onderscheiden. Zo kunnen ze de tekortkomingen van hun sociale achtergrond compenseren en 

hogerop geraken. Hetzelfde geldt voor kinderen die thuis een andere taal spreken dan de taal 

van het land waarin ze leven: dankzij het Latijn krijgen ze de mogelijkheid hun beheersing 

van het Nederlands, dan wel het Duits of het Frans te verbeteren.107 Daardoor zien ze hun 

kansen op een mooie carrière ernstig vergroot. De derde reden waarom men in Latijn een 

instrument tot gelijkheid ziet, berust op het ethische argument: Latijnse teksten brengen ons 

tolerantie en respect voor andere culturen bij, hetgeen resulteert in een meer verdraagzame 

maatschappij. Latijn is dus volgens zijn verdedigers niet verantwoordelijk voor ongelijkheid, 

maar helpt integendeel om haar te bestrijden. Zoals in de inleiding aangekondigd, zou men 

hier dan ook kunnen spreken van het egalitaire argument als achtste en enige niet-

pedagogische argument.   

 
Ook het tweede bezwaar houdt een duidelijke omkering in: Latijn als schoolvak schrappen, 

dát zou pas tot ongelijkheid leiden. De achterliggende idee waarop men zich baseert, ligt na 

het voorgaande voor de hand. Door Latijn te verwijderen wordt het onderwijs minder 

veeleisend en dat strekt vooral de sociaal zwakkeren tot nadeel: zo verliezen ze een 

instrument om door zich op intellectueel vlak van hun sociaal bevoordeelde medeleerlingen te 

onderscheiden, hoger op de maatschappelijke ladder te klimmen. Bovendien brengt 

verminderde veeleisendheid ook een verminderde kwaliteit van het onderwijs met zich mee. 

                                                 
106 Zie Les Cahiers du Centre Jean Gol (2005:  29): “tous au même niveau, ab initio”. Vergelijk Büchner (1978: 
24): “Vor dem Text sind alle gleich, und die beste Lösung findet durchaus nicht der, der aus “höherem Milieu” 
einen reicheren konventionellen Wortschatz und eine gewisse Geläufigkeit mitbringt, sondern der mit Witz und 
Verstand sich anstrengt.”    
107 Zie Weeber (1998: 34), Stroh (2007: 14) en http://www.lateinmachtschule.ch/de/argumente/Allgemein.html. 
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En dat iedereen minder goed leert nadenken en slechter analyseert, daar zijn ook kansarme 

leerlingen niet mee geholpen.108     

 
De drie resterende bezwaren komt men minder vaak tegen. Een eerste luidt dat de afschaffing 

van het Latijn bij de sociale elite tegenreacties zou uitlokken: de inrichting van taalvakanties 

in het buitenland, de oprichting van privéscholen en dergelijke meer. Het probleem van 

sociale ongelijkheid zou dus niet opgelost worden, maar zich slechts verplaatsen naar andere 

gebieden.109 Verder wordt de tegenpartij een gebrek aan consequentie aangewreven. Als het 

Latijn vanwege zijn veeleisendheid elitair heet, dan moet men zeker ook andere vakken zoals 

de wetenschappen en de wiskunde viseren. Het laatste bezwaar knoopt opnieuw aan bij 

elitarisme in de betekenis van intellectuele selectiviteit. Gevraagd naar het grote verschil in 

aantal leerlingen tussen het eerste en het laatste jaar middelbaar antwoordt men dat de 

verklaring daarvoor geen kwestie is van een te hoge moeilijkheidsgraad, maar wel van 

motivatie: het zijn de leerlingen zelf die er met het oog op hogere studies voor kiezen om het 

Latijn links te laten liggen.110             

2.3.2. Ontkrachting van pedagogische tegenargumenten 

2.3.2.1. Latijn als ‘dode’ taal: de nutteloosheid van het Latijn 
 

Pourquoi étudier une langue morte… 
 
Het geliefkoosde argument om classici mee in verlegenheid te brengen, is de zogenaamde 

nutteloosheid van het Latijn. Onderwijs van deze dode taal zou in onze moderne samenleving 

hopeloos achterhaald zijn. Die is immers niet gebaat bij dromers111, wel bij daadkracht. Graag 

contrasteert men het Latijn dan ook met andere disciplines: de exacte wetenschappen en de 

wiskunde, zo luidt het, daar zoekt men dezer dagen de expertise, waarom dan nog een taal 

leren die sinds vele eeuwen niemand meer spreekt?  

 
Dat onze eenentwintigste-eeuwse samenleving volgens voorstanders wel degelijk nood heeft 

aan het Latijn, is uit het voorgaande voldoende mogen blijken. De hele argumentatie is erop 

gericht de klassieke opvoeding te rechtvaardigen door ons te overtuigen van haar nut én 

zinvolheid.  

                                                 
108 Torfs (2009: 25)  
109 Bodson (2005: 6) 
110 M. Folie in Les Cahiers du Centre Jean Gol (2005:  29).  
111 Pouzin (1983: 8): “Notre époque a besoin de cerveaux et non de rêveurs!” 
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Een bijkomend argument vinden tegenstanders in de vele vertalingen van antieke teksten. Die 

zouden de studie van het origineel overbodig maken.  

 
Op twee manieren proberen voorstanders die hardnekkige misvatting, want dat is het in hun 

ogen, recht te zetten. Ten eerste, werpen zij tegen, gaat elke vertaling onvermijdelijk gepaard 

met verlies: de toon en muzikaliteit van een prozatekst of een gedicht zijn onvertaalbaar en 

uniek.112 En zelfs al zouden vertalingen exacte kopieën zijn, dan nog moet men vaststellen dat 

niet alle teksten reeds naar de moderne talen zijn omgezet. Daarnaast wijzen pleitbezorgers 

ook op de belangrijke intellectuele oefening die de vertaalact is: vertalen stimuleert het 

creatief, logisch en probleemoplossend denken.113  

2.3.2.2. Latijn als bevreemdende taal: de moeilijkheid van het Latijn  
     

… qui, en plus, est compliquée?114 
 
Dat het Latijn linguïstisch sterk verschilt van de moderne talen, is voor tegenstanders een 

reden temeer om het onderwijs ervan op de korrel te nemen. Waarom zouden we onze 

kinderen nog langer opzadelen met een taal die niet alleen dood en dus nutteloos, maar ook 

nog eens bijzonder moeilijk is?  

 
Voorstanders zien, zoals gezegd, in die andersheid juist een grote troef van het Latijn: Latijn 

wijkt af en precies dat maakt het tot een uniek pedagogisch instrument.     

 

2.4. Besluit - Latijn in tijden van complexiteit 
 
De prangende vraag welke plaats er voor Latijn vandaag nog weggelegd kan zijn, zet zowel 

vurige verdedigers als hevige tegenstanders aan het schrijven. Een waarheidsgebaseerde 

benadering van hun betogen resulteerde in de perceptie van acht argumenten en drie 

tegenargumenten. Enkele daarvan zijn weliswaar klaar en duidelijk afgebakend, de meeste 

vertonen minder coherentie en grotere variatie. 

 

                                                 
112 Zie http://community.middlebury.edu/~harris/whylatin.html.  
113 Zie bijvoorbeeld Büchner (1978: 23): “Man wird einwerfen, daβ man mit Übersätzungen arbeiten könne. […] 
Aber die Originaltexte durch sie ablösen zu wollen, […] hieβe die pädagogische Aufgabe der Lektüre 
verkennen.” 
114 Pouzin (1983: 8) 
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Het debat is dus erg veelzijdig en complex, maar in essentie kan men het terugvoeren tot een 

verschil in stellingname over één ‘waarheid’, één gegeven: de éénentwintigste-eeuwse 

samenleving waarin wij vandaag leven. Is die volgens sommigen van die aard dat kennis van 

het Latijn geenszins nog een meerwaarde betekent, dan beweren anderen net het omgekeerde. 

 
Onmiskenbaar kenmerkt onze samenleving zich door complexiteit. Die brengen beide partijen 

in verband met de toenemende impact van techniek en globalisering, voorstanders associëren 

haar ook met oppervlakkigheid. Daarnaast geeft onze maatschappij nog steeds blijk van grote 

ongelijkheid: niet voor alle leerlingen zijn gelijke kansen weggelegd. Samengevat komt het 

beeld naar voren van een  maatschappij die complex is, technologisch, geglobaliseerd, 

oppervlakkig en ongelijk.  

 
Alle argumenten en tegenargumenten blijken door die kenmerken te zijn ingegeven. Het 

eerste kenmerk, complexiteit, kan men verbinden met multivalentie- en historisch argument: 

de algemene vorming die het Latijn biedt, leert kinderen omgaan met en verschaft hen inzicht 

in onze complexe wereld. Het tweede kenmerk, dat van technologisering, inspireert de 

tegenpartij tot het argument van nutteloosheid: innovatie noodzaakt kennis van exacte 

wetenschappen, niet die van een dode taal als het Latijn. Verdedigers maken de omgekeerde 

redenering: niet alleen de exacte wetenschappen, ook het Latijn is van elementair belang als 

we verder technologische vooruitgang willen boeken. Dat is de idee die ten grondslag ligt aan 

het compensatieargument: Latijn compenseert de innovatie, zodat mensen kunnen blijven 

innoveren. Ook het intellectuele argument rechtvaardigt Latijn in het licht van technologische 

vooruitgang: de vertaalact ontwikkelt mentale vaardigheden die we goed kunnen gebruiken in 

andere disciplines zoals de exacte wetenschappen, en het professionele leven. Het derde 

kenmerk, globalisering, is voor tegenstanders opnieuw een reden om het Latijn als een 

nutteloze studie af te keuren: veel beter is het om de moderne talen te leren dan een taal die al 

eeuwen niemands moedertaal meer is. Voorstanders grijpen de globalisering juist aan om met 

behulp van het linguïstische en het ethische argument te duiden op het nut en de zinvolheid 

van het schoolvak Latijn. Kennis van Europa’s moedertaal vergemakkelijkt namelijk de 

verwerving van de levende talen en leert ons tolerant te zijn ten aanzien van vreemde 

culturen. Het vierde kenmerk is dat van oppervlakkigheid. Ook op dit gebied heeft het Latijn 

volgens zijn verdedigers een belangrijke rol te vervullen: Latijn maakt sceptisch, verdiept en 

wapent tegen onverschilligheid. En dat blijkt nodig, want laat net die hang naar 

oppervlakkigheid aan de basis liggen van het tweede pedagogische tegenargument: de 
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moeilijkheid van het Latijn. Het vijfde kenmerk ten slotte, dat van ongelijkheid, inspireert 

beide partijen tot een politiek-ideologisch argument: voor de één is het Latijn elitair, voor de 

ander juist egalitair.115    

 
De conclusie die men bij uitstek uit deze analyse kan trekken, is dat eenzelfde realiteit zich 

leent tot volledig tegenstelde conclusies. Dat is zo op macroniveau (de aard van onze 

samenleving) alsook op microniveau (technologisering, globalisering en ongelijkheid). Wel 

dwingt zijn defensieve rol de pleitbezorger veel geraffineerder en dus meer uitvoerig uit de 

hoek te komen. 

 
Verschillende stemmen tonen zich echter sceptisch en terughoudend bij zoveel argumenten ter 

promotie van het Latijn. Wülfing bijvoorbeeld geeft toe dat de meeste argumenten op zich niet 

onjuist zijn, maar merkt op dat geen ervan aanspraak kan maken op noodzakelijkheid.116 Ook 

William Train en Jacques Perret maken zich zorgen over de manier waarop classici hun 

discipline proberen te vrijwaren en dringen erop aan dat de focus opnieuw komt te liggen op 

wat Latijn in de eerste plaats is of toch zou moeten zijn: een initiatie in de Latijnse wereld117, 

een literair en cultureel avontuur118. Voordelen die traditioneel alle aandacht opeisen zoals 

een vlottere taalverwerving en training van mentale vaardigheden, zijn “chemin faisant”119 

een mooie bonus, maar maken niet het wezen uit van het Latijn. Het is dan ook niet raadzaam 

om ermee te blijven schermen, want veeleer dan bij te dragen tot een sterker Latijn, meent 

Perret, tonen dergelijke argumenten de onmacht en onzekerheid van in het defensief 

gedwongen latinisten aan. Die zouden zich beter bezig houden met een hervorming van hun 

discipline die recht doet aan de ware aard van het Latijn, besluit Train, het belang van de 

klassieken zal dan wel vanzelf blijken.120 

 
De kritiek van Perret en Train brengt ons na waarheidsgebaseerdheid bij een tweede principe 

waarmee men de argumentatie kan structureren: de dualiteit van taal en cultuur. Het is een 

principe dat ons toelaat drie types van pleidooien te onderscheiden: het linguïstische type 

waar de klemtoon ligt op Latijn als taal, het culturele type dat de nadruk legt op Latijn als 

cultuur en het gemengde type waar ruimte is voor zowel linguïstische als culturele 

                                                 
115 Voor een schematisch overzicht van de verschillende argumenten en tegenargumenten zie Bijlage A.  
116 Wülfing (1980: 25) 
117 Perret (s.d.: 222) 
118 Train (1966: 1174) 
119 Perret (s.d.: 222) 
120 Train (1966: 1175) 
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argumenten. Die driedeling blijft tot op vandaag relevant en opmerkelijk is vooral de 

breuklijn tussen pleitbezorgers die ze blootlegt. Het Latijn heeft een rol te vervullen als 

“gymnastique intellectuelle”, besloot Eugène de Saint-Denis naar de woorden van Anatole 

France.121 Het staat in schril contrast met een uitspraak van Perret die we eerder al in vertaling 

citeerden: “si je n’avais recherché qu’un entraînement de l’esprit, ce n’est pas au latin que je 

me fusse adressé.”122   

  

                                                 
121 De Saint-Denis (1954: 36) 
122 Perret (s.d.: 223) 
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II. Het debat vanuit Vlaams perspectief 
 
Zouden veel voorstanders van Latijn op school zichzelf met hun pleidooien dus geen dienst 

bewijzen, het neemt niet weg dat ze ook hier in Vlaanderen zeer actief blijven. Het loont dan 

ook de moeite om enkele van die Vlaamse betogen te toetsen aan de argumenten zoals ze in 

het vorige hoofdstuk werden gepercipieerd en besproken.  

 
Drie soorten van discours komen aan bod. Eerst analyseren we de manier waarop leerkrachten 

Latijn en Grieks het belang van hun discipline trachten aan te tonen. Als doorgeeflijk van de 

kennis van de ‘dode’ talen staan zij als het ware in het oog van de storm: elk jaar opnieuw 

zien ze zich geconfronteerd met telkens dezelfde vraag: “Waarom moeten wij Latijn 

studeren?”123 Vervolgens gaan we na in welke mate de argumenten die zij hanteren, zich ook 

in de leerplannen Latijn en Grieks manifesteren. Analyse zal uitwijzen dat zeker de 

inleidingen erop het debat daadwerkelijk weerspiegelen. Ten slotte bekijken we de discussie 

vanuit het perspectief van afgestudeerde classici die voor een job buiten het onderwijs kozen. 

Vele pleitbezorgers van de klassieken gebruiken hen namelijk als een intrument om hun 

argumenten te valideren en ingang te doen vinden.    

1. In het oog van de storm  
 
Bij uitstek leraren moeten optornen tegen de grote scepsis die er bestaat ten aanzien van het 

onderwijs in de oude talen. Als geen ander hebben zij zich dan ook leren bekwamen in het 

bedenken van replieken op “die vervelende en o zo originele vraag: Klassieke, wat zijt ge 

dààr nu mee?” 124 De meeste van hen beogen zowel linguïstische als culturele argumenten te 

geven. Het komt het er dan op aan een balans te vinden en daar waar nodig klemtoon te 

leggen.  

 
Dat is wat onder meer Michel Berger met overgave deed. In oktober 1997 publiceerde deze 

leraar klassieke talen in V.L.O.T.-nieuws, het latere Prora, een ‘reclamefoldertje’ waarmee hij 

sinds enige jaren bij leerlingen en ouders enthousiasme voor zijn vak probeerde op te wekken. 

We stellen vast dat men Bergers pleidooi vrijwel volledig kan analyseren in termen die 

intussen genoegzaam de revue passeerden. Ethisch, intellectueel, historisch, linguïstisch en 

multivalentieargument: alle zijn ze pertinent aanwezig, zelfs met inbegrip van meer verfijnde 

geledingen als existentiële thema’s, scepsis, verbondenheid, logisch denken en tolerantie.  
                                                 
123 Klasse voor Leerkrachten 86, juni 1998, p. 42 
124 Naegels (2003: 43) 
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Interessant materiaal levert ook het septembernummer van Klasse voor leerkrachten uit 1998. 

We zagen, met name in de Algemene inleiding, al dat classici erg gebeten reageerden op een 

artikel waarin door een lerares Latijn en Grieks grote vraagtekens werden geplaatst bij het 

oudetalenonderwijs. Weerom valt op hoe sterk de concrete argumenten die uit de 

verschillende reacties naar voren treden, accorderen met de analyse die we in het vorige 

hoofdstuk maakten. Een kort citaat ter illustratie.  

 
Akkoord: informatica is de toekomst. Akkoord: er zijn andere vakken waarmee je je taalgevoel kan 
verfijnen, er zijn andere vakken die het logisch denken en het nauwkeurig werken bevorderen, er 
zijn andere vakken die volgehouden inzet vereisen, er zijn andere vakken die de opleiding verrijken 
met cultuur en humanisme... Maar is er één vak dat -zoals de oude talen- ál deze aspecten in zich 
verenigt?125  

 

Voorliggende passage is interessant, omdat ze verschillende aspecten van de traditionele 

argumentatie tot uitdrukking brengt. In de overtuiging dat het Latijn bevorderlijk is voor het 

taalgevoel en het logisch denken, herkennen we het linguïstische en het intellectuele 

argument, voorts heeft de auteur ook oog voor de culturele dimensie die het schoolvak Latijn 

zo eigen is. Maar de focus ligt in eerste instantie toch op het multivalentieargument. Bij 

Michel Berger klinkt het als volgt:  

 
Sommige tegenstanders zeggen dat je al deze dingen ook op andere manieren kan bereiken en 
gelijk hebben ze. Maar er is geen enkele andere studie die al deze dingen tegelijk en in dezelfde 
mate aanbiedt. Het is dus de unieke combinatie van al de voorgaande dingen die de grote 
rijkdom, de schatkamer van de klassieke studies uitmaakt.126  

 

De gelijkenis tussen de passage uit Klasse en die uit Bergers betoog is onmiskenbaar. Beide 

auteurs steken van wal met de toegeving dat men de afzonderlijke voordelen van een vak 

klassieke talen inderdaad ook op andere manieren, in andere vakken kan bereiken. Daarop 

volgt dan de these dat de kracht van de oude talen juist hierin schuilt als enige al die 

voordelen in zich te verenigen. Bemerk ook het tegenstellend voegwoord ‘maar’ dat in beide 

gevallen de breuk in de gedachtegang markeert. Hetzelfde patroon, zij het in een sterk 

afgezwakte vorm, vinden we terug bij Mia Doornaert, die in de derde paragraaf van dit 

hoofdstuk uitgebreider aan het woord komt: 

 

                                                 
125 Klasse voor Leerkrachten 87, september 1998, p. 42 
126 Berger (1997: 33)  
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Ik wil niet zeggen dat alle voordelen die ik hier heb opgesomd niet kunnen verkregen worden met 
een onderwijs waarin de klassieke talen niet voorkomen, wel dat klassiek onderricht er op heel 
specifieke en waardevolle manier kan toe bijdragen.127     

 

De laatste apologetisch getinte tekst van de hand van leerkrachten klassieke talen die ik hier 

wat nader voor het voetlicht breng, is het zogeheten Manifest van Delphi dat eind augustus 

1998 in de krant De Standaard verscheen en voortvloeide uit een symposium dat gedurende 

twee weken te Delphi plaats vond. Zeventig leraren Grieks uit alle hoeken van Vlaanderen 

namen eraan deel. De kanttekeningen die zij maken, gelden echter net zo goed voor het Latijn 

als voor het Grieks. Ze sluiten daarenboven naadloos aan bij de wijze waarop andere 

pleitbezorgers van de klassieke talen hun betogen structureren.  

 
Om hun pleidooi voor het oudetalenonderwijs te onderbouwen, hanteren de auteurs van het 

Manifest in hoofdzaak twee argumenten. Zo grijpen ze, door te poneren dat via de 

rechtstreekse studie van de oude talen de leerlingen in contact komen met de basisvragen die 

Grieken en Romeinen stelden, in erg herkenbare formuleringen terug naar het ethische 

argument. De hoeksteen van hun betoog is evenwel het compensatieargument. Studie van de 

cultuur, voor de ontwikkeling van jongeren zo noodzakelijk, luidt het, heeft behoefte aan 

ruimte en rust. “Wij pleiten voor al wie tijd wil vrijhouden voor dat ‘nutteloze’”. A. P. 

Deleersnyder, toenmalig voorzitter van de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen 

(V.L.O.T.), las in die woorden eens te meer de bewering een soort tegengewicht te kunnen 

bieden voor het materialisme en utilitarisme en de oppervlakkigheid die heden ten dage 

zouden woeden.128  

 
Zelf staat hij er veeleer sceptisch tegenover. Heeft het in onze tijd nog veel zin om 

voortdurend te wijzen op de waarde van de klassieke talen als tegenhanger van de algemene 

utilitaire, economisch-gerichte mentaliteit van onze tijd? Deleersnyder presenteert die vraag 

als de parafrase van een andere classicus, maar uit alles blijkt dat hij er tegelijk ook zijn eigen 

mening mee ventileert. Moeten leerlingen bezig zijn met ‘nutteloze dingen’ om zich degelijk 

voor te bereiden op een kennismaatschappij? – luidt het wat verderop. Is een classicus 

genoodzaakt tot een dergelijke attitude?129      

 

                                                 
127 Doornaert (1987: 15) 
128 Zie Deleersnyder (1998: 3) 
129 Deleersnyder (1998: 4)  
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Eén van de scherpste reacties op het Manifest van Delphi was die van de jurist David Herbots. 

Een week na de publicatie van het Manifest in De Standaard formuleerde hij op de 

opiniepagina’s van dezelfde krant een uitgebreide lijst bedenkingen. Zo vroeg hij zich in zijn 

artikel retorisch af: 

 
Is kennis van de Russische taal een vereiste om van Tolstojs werk te genieten? Of Hebreeuws om 
de bijbelse geschriften te doorgronden? Op hoog professioneel niveau allicht wel, maar voor niet-
filologen toch gelukkig niet. Zo ook moet men toch geen Latijn kennen om de grootsheid van het 
Romeinse imperium te vatten, of Grieks om Homerus te lezen of Plato´s gedachten te bestuderen? 

 

Opvallend is hier de verwantschap met wat Georges Pire enkele decennia eerder schreef: 

 
Certes, peu nombreux sont ceux qui lisent actuellement l’Ancien Testament dans sa langue 
originale, l’hébreu, pourtant cela n’empêche pas que la Bible continue d’exercer une influence 
considérable dans le monde actuel. Même si Homère et Platon, Virgile et Cicéron n’étaient plus lus 
qu’en traduction, ils conserveraient pour les meilleurs esprits leur pouvoir d’attraction et leur 
inestimable valeur.130  
 

Verder lezen we dat Herbots alle respect en sympathie heeft voor de leerkracht die stelt dat 

“waar hij ook gaat, Griekenland zijn hart verwondt”, maar dat hij in onze multiculturele 

maatschappij evenveel begrip en respect heeft voor de jongere die geboeid is door het 

oerwoud van centraal Afrika, de prachtige cultuur in de onherbergzame streken van China of 

de Indische religieuze geschriften. Herbots besluit dan ook:  

 
Ik zou niet zover willen gaan om de studie in de Latijnse en Griekse talen, voor jongeren, als 
bedrog te bestempelen, al is daar wel iets van aan. Die studie (in de secundaire scholen) is mijns 
inziens niet meer in lijn met onze multiculturele maatschappij die veel meer te bieden heeft. 
 

Daar is onder andere Gaby Carron het niet mee eens. In 1987 al waarschuwde zij er in een 

uitgave van de Classici Lovanienses voor dat we het gevaar lopen de diverse culturen te gaan 

relativeren en te vervallen in een vaag syncretisme. Men kan volgens Carron pas verrijkt 

worden door andere culturen als men zijn eigen cultuur kent en uitdiept. Dat is de beste basis 

om zichzelf binnen de verruimde context te kunnen situeren.131 Vergelijkbaar met die uiting 

van bezorgdheid is de wijze waarop Christian Kopff het “multicultural Great Books 

curriculum” in Amerika aan de kaak stelt. “Those who dwell in the West must first turn to the 

                                                 
130 Pire (1971: VI) 
131 Carron (1987: 7) 
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traditions of the West”, aldus Kopff. Het model van de “multicultural Great Books” is funest, 

want het bereidt de student voor om deel te hebben aan geen enkele cultuur.132  

 
Die mening is ook Luc Devoldere toegedaan. In plaats van de jeugd op school Chinees te 

laten leren, zoals van langsom meer wordt voorgesteld, zouden we er beter voor zorgen dat ze 

erin slaagt zich enigszins bevredigend uit te drukken in de talen van de ons omringende 

landen. Want hoe dan ook blijft het altijd onze eerste plicht op zoek te gaan naar de bronnen 

van de eigen beschaving.133 Jacques Perret vatte de opinie van classici als Devoldere en Kopff 

puntig samen. Was ik een Chinees, aldus Perret, dan zouden de Latijnen mij niet méér 

interesseren dan dat de oude Chinese letterkunde mij vandaag weet te boeien. Maar, zo voegt 

hij eraan toe, wij zijn nu eenmaal geen Chinezen.134         

2. Het debat weerspiegeld 
 

In 1980 publiceerde Patrick Lauwers, toenmalig inspecteur klassieke talen en cultuur, een 

brochure die tot tot doel had de blijvende en onvervangbare waarde van een algemene 

vorming via Grieks en Latijn kracht bij te zetten. Algemene vorming via Grieks en Latijn. Een 

bezit voor altijd, zoals het boekje heette, kwam er in de nasleep van het Vernieuwd Secundair 

Onderwijs of VSO dat door vele classici als een aanslag op het oudetalenonderwijs werd 

ervaren. De bijdrage is zowel interessant als relevant omdat de auteur ervan als inspecteur 

klassieke talen invloed had op het beleid en bovendien zijn vakgebied blijkt te verdedigen op 

een manier die karakteristiek genoemd kan worden voor talloze andere pleidooien uit dezelfde 

periode. Zo schreef hij onder meer dat  

 
[…] de band, die ons bindt met de Oudheid, rijker en hechter [is] dan een loutere opeenvolging in 
de tijd. Onze gedachten, verzuchtingen en idealen vertonen in hun verwantschap geen 
fundamentele verschillen met het denken en streven van de antieke mens. In de grond zijn wij 
dezelfde mensen als zij.135   

  

Nemen we Henri Pouzin als voorbeeld. In 1983 stelde hij “que finalement l’homme de la 

Rome antique est bien proche de l’homme d’aujourd’hui.”136 Of nog: “Le latin est un facteur 

                                                 
132 Kopff (2001: 23-24) 
133 Een mening die Luc Devoldere op het colloquium ‘Oud maar niet out’, gehouden te Leuven op 8 mei 2010, 
uiteenzette.  
134 Perret (s.d., 224)  
135 Lauwers (1980: 13)  
136 Pouzin (1983: 9)  
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essentiel d’épanouissement de l’esprit et de l’intelligence.” “De studie van de klassieke talen 

is vooral intellectuele vorming en training”137, aldus Patrick Lauwers een drietal jaren eerder. 

 
Zijn brochure brengt ons naadloos bij de actuele leerplannen Latijn van het VVKSO (Vlaams 

Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs) en het Vlaamse gemeenschapsonderwijs. 

Een enkele blik op de inleidende paragrafen van beide nota’s138 kan volstaan om in te zien 

hoe sterk ook zij van de bovenvermelde argumentatie doordrongen zijn.   

 
Binnen de vertrouwde structuur van Latijn als taal en Latijn als cultuur, door het leerplan van 

het gemeenschapsonderwijs ook als zodanig geëxpliciteerd, passeren, op het egalitaire en het 

compensatieargument na, alle traditionele argumenten in klare bewoordingen de revue: met 

het schoolvak Latijn krijgen leerlingen een brede opvoeding aangereikt 

(multivalentieargument) die zowel hun moedertaalbeheersing aanscherpt als de verwerving 

van andere moderne talen ondersteunt (linguïstisch argument), die vanwege de vertaalact 

bijdraagt tot de ontwikkeling van vaardigheden waar ze vooral ook buiten de les Latijn bij 

gebaat zijn (intellectueel argument), die leerlingen historisch besef en gevoel voor schoonheid 

bijbrengt (historisch en esthetisch argument) en hen ten slotte leert een kritische houding aan 

te nemen (ethisch argument).  

  
Een dergelijke karakterisering is echter veel te algemeen om recht te doen aan de brede waaier 

van parallellen die de Vlaamse leerplannen ook op het niveau van de specifieke retoriek en 

formulering met betogen als die van Euroclassica, Karl Weeber of Jacques Perret verbinden. 

Daarom volgt hier een detailanalyse van de inleiding op het leerplan Latijn (en Grieks) van 

het VVKSO. Het is een tekst met een duidelijk persuasief opzet en dat maakt haar tot 

uitermate interessant comparatief materiaal. Onder de titel ‘Betekenis van de studie van 

klassieke talen voor jongeren van vandaag’ formuleren de auteurs antwoorden op de vraag 

waarom jongeren van vandaag voor de studie van een of twee klassieke talen zouden willen 

kiezen. Van die antwoorden werden de meest in het oog springende bij voorliggende analyse 

betrokken.139  

 

                                                 
137 Lauwers (1980: 13) 
138 Ik beperk mij hier tot de meest recente leerplannen Latijn (en Grieks) van het secundair onderwijs: leerplan 
D/2011/7841/001 van het VVKSO dat ingaat vanaf september 2011, en leerplan 2008/003 van het 
gemeenschapsonderwijs dat sinds 2008 van kracht is.    
139 Voor een onverkorte weergave van de tekst ‘Betekenis van de studie van klassieke talen voor jongeren van 
vandaag’ zie Bijlage C.  
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Leerplan D/2011/7841/001  
 
• […] De klassieke oudheid komt op de 
leerlingen terzelfder tijd vertrouwd en vreemd 
over. De confrontatie met wat anders en 
onverwacht is, verruimt hun horizon en prikkelt 
hen om een positie in te nemen. Door aandacht te 
besteden aan de manier waarop Grieken en 
Romeinen dachten, voelden en handelden, 
kunnen leerlingen hun eigen 'vanzelfsprekende' 
opvattingen, gevoelens en gedragingen opnieuw 
in vraag stellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• De studie van Grieks en/of Latijn is een 
oefening in kritisch denken. Zij stimuleert de 
leerlingen tot een kritische houding en voedt hen 
op tot weerbaarheid tegenover datgene wat vanuit 
de maatschappij op hen afkomt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De eigenschap van de klassieke oudheid als een 
bekend en tegelijk vreemd fundament gekoppeld 
aan de prikkelende, geestesverruimende kracht 
die deze ambivalentie inhoudt voor de moderne 
mens, treft men in talrijke uiteenzettingen aan. 
Zeer uitgesproken bij Karl Weeber en Luc 
Devoldere die over de oudheid spreken in 
respectieve termen van “das nächste Fremde” en 
‘ons dichtste buitenland’140, maar bijvoorbeeld 
ook bij Michel Berger en Toon Van Houdt. Studie 
van de Grieks-Romeinse oudheid, schrijft die 
laatste, is een ‘geestesverruimende’, ietwat 
subversieve activiteit: zij verbreedt de eigen 
horizon, en leidt licht tot het inzicht dat we hier 
en nu niet in de beste van alle mogelijke 
werelden leven.141 Of zoals Charlotte Higgins 
zeer recent nog in The Guardian schreef: “Latin 
helps create people who have the tools to see our 
world as it really is because they have 
encountered another that is so like, and so very 
unlike, our own.”142   
 
Latijn leert ons kritisch in het leven te staan. We 
lezen het bij Reinhart, Torfs, Berger en vele 
anderen. Maar classici zijn niet de enigen die 
omschrijvingen als ‘kritisch denken’ en 
‘weerbaarheid’ aanwenden om hun vak als 
relevant en zinvol aan te prijzen: “Leerlingen 
moeten kunnen inzien dat het hun denken en 
redeneren in het dagelijks leven bevordert. Het 
leert hen dat je niet alles zomaar moet geloven, 
dat je kritisch moet zijn. Het helpt hen in het 
leven te staan.”143 Aan het woord is een 
wiskundeleraar, maar het had dus net zo goed 
een leraar Latijn kunnen zijn. We herinneren ons 
Luc Devoldere die over logisch denken zei dat 
wat van alles gezegd kan worden zijn waarde 
verliest en we derhalve moeten oppassen van 

                                                 
140 Een formulering die Devoldere op het al vermelde colloquium ‘Oud maar niet out’ in de mond nam. 
141 Zie Van Houdt (2004: 339). Vergelijk Berger (1997: 30): “De Romeinen en Grieken staan wel aan het begin 
van onze beschaving, maar ze zijn voor ons toch vreemd genoeg. Je zult moeite moeten doen om hen te 
begrijpen. Je krijgt zo meer begrip voor andere opvattingen, mensen en culturen. En je leert die van jezelf en je 
eigen tijd beter kennen. Je wordt ruimdenkend en kritisch en je leert relativeren.”     
142 http://www.guardian.co.uk/education/2009/may/22/latin-children-school-charlotte-higgins (toegang 28 maart 
2010)  
143 Zie ‘De charme van wiskunde’, in De Standaard van 18 maart 2010.    
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• De studie van het Grieks-Romeins verleden 
confronteert de leerlingen met de Europese 
wortels en de Europese context waarin ze leven. 
De Europese beschaving is vol reminiscenties 
aan de Grieks-Romeinse cultuur. Daarmee 
kennismaken kan bijdragen tot een groter 
samenhorigheidsgevoel. 
 
 
 
 
• Door bezig te zijn met die taalverwerving 
verhogen de leerlingen hun algemene 
taalvaardigheid. Door de synthetische aard van 
de klassieke talen leren de jongeren 
bedachtzaam, nauwgezet en beschouwend om te 
gaan met taal. Ze scherpen hun taalgevoeligheid 
aan en verrijken zo hun taalgebruik, ook in de 
moedertaal. Ze ondervinden in de studie van een 
klassieke taal een ondersteuning om andere talen 
te leren. 
 
 
 
 
 
 
 
• De studie van klassieke talen zet aan tot lezen, 
wekt de interesse voor kunst en cultuur op en 
prikkelt tot creativiteit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

onze argumenten geen dooddoeners te maken.   
 
De wijze waarop hier wordt geappelleerd aan de 
Europese dimensie en de verbindende functie van 
de klassieke studies (het aspect van 
verbondenheid in het zogenaamde historische 
argument) vertoont grote overeenkomsten met 
bepaalde passages in pleidooien van 
inzonderheid Euroclassica. Niet toevallig 
bedacht deze organisatie haar manifest met de 
titel Antiquity Connects, in het Nederlands De 
oudheid brengt verbindingen tot stand.  
 
De auteurs van deze inleiding op het leerplan 
Latijn en Grieks beroepen zich uitdrukkelijk op 
het linguïstische argument: de studie van een 
klassieke taal scherpt de moedertaalkennis aan 
en vergemakkelijkt de studie van andere talen. 
Evenals onder meer Weeber en Perret stellen zij 
ook het synthetische karakter van het Latijn in 
het licht als iets dat jongeren een groter inzicht 
biedt in de eigen moedertaal. En wanneer men na 
de inleiding de algemene doelstellingen van de 
klassieke talen formuleert, luidt het onder puntje 
vier dat de leerling “inzicht moet krijgen in het 
wezen en functioneren van taal door de 
confrontatie met de eigenheid van de klassieke 
taal.” 144 Perret sprak in dit verband van “une 
confrontation fructueuse.”145    
 
Voor de stimulerende werking die het Latijn hier 
wordt toegeschreven, vinden we bij Alfred 
Reitermayer een mooie parallel. In de 
Euroclassica-nieuwsbrief van 2005 schrijft hij 
dat onderwijs in de klassieke talen bijdraagt tot 
het doen ontwaken van een cultureel bewustzijn. 
Daaronder verstaat hij, de zogenaamde “Key 
Competences paper” van de Europese Unie 
citerend: “[…] an appreciation of popular 
culture and general social mores, as well as the 
ability to appreciate literature, art, music and 

                                                 
144 Leerplan D/2011/7841/001, p. 11 
145 Zie Perret (s.d.: 218). Vergelijk het oude leerplan D/1999/0279/025 waar op pagina 15 als vierde algemene 
doelstelling van de klassieke talen wordt geformuleerd: inzicht krijgen in het wezen en het functioneren van taal 
door de confrontatie met de eigenheid van de klassieke taal. Opvallend is hier de overeenkomst met wat Karl 
Büchner in 1978 schreef (zie hiervoor p. 17). 
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• De studie van klassieke talen is een 
toegangspoort tot vele domeinen binnen de 
maatschappij zoals religie, recht, politiek en 
filosofie. De leerlingen komen in contact met een 
brede waaier van onderwerpen die raken aan de 
essentie van het mens-zijn: de zin van het 
bestaan, het samenleven met mensen … 
 
 
 
 

other forms of creative expression.”146 
 
Ruime aandacht is er ten slotte ook voor het 
aspect van inzicht met betrekking tot het 
historische argument en voor het aspect van 
menselijke existentie dat ressorteert onder het 
ethische argument. Bij Michel Berger kreeg het 
misschien wel zijn meest fraaie en tevens 
prototypische verwoording. Wie op zoek is naar 
de ‘echte’ mens in zichzelf, luidt het in zijn 
promotiefolder, vindt bij de antieke schrijvers 
vele wegwijzers.147 

Een enkele uitzondering – we denken aan de expliciete vermelding van het esthetische 

argument148 – niet te na gesproken, vallen in hoofdzaak toch de talrijke frappante 

overeenkomsten in het oog met wat men elders kan lezen. Ik denk daarbij onder meer aan het 

element van transfer of overdracht van vaardigheden dat in de VVKSO-nota zelfs een 

basisdoel heet. En zo stoot men ook in de inleiding op het oude leerplan Latijn van het 

katholiek onderwijs en in de inleiding op het huidige leerplan van het gemeenschapsonderwijs 

op talloze elementen die vertrouwd en bekend overkomen.149 Alle herinneren ze aan de 

woorden die classici in binnen- en buitenland sinds jaar en dag hanteren150 om behalve de 

ander wellicht niet in het minst ook zichzelf over nut en waarde van de klassieke studiën 

zekerheid te geven. 

3. Een bron van argumentatiestrategieën  
 
De manieren waarop classici trachten hun argumenten kracht bij te zetten en ingang te doen 

vinden, zijn even talrijk als uitgekiend. Eén van de strategieën die zij aanwenden, vormen de 

verzamelbundels waarin ze bekende en minder bekende figuren laten getuigen over de unieke 

                                                 
146 Euroclassica (2005: 43) 
147 Berger (1997: 30)  
148 Volgens de auteurs behoort het tot de doelstellingen van de klassieke talen dat leerlingen “de schoonheid van 
een literaire tekst leren waarderen”. (Zie Leerplan D/2011/7841/001, p. 11.)   
149 Voor de paragraaf  ‘Plaats van het Latijn in de westerse cultuur’ die deel uitmaakt van de inleiding op het 
oude leerplan van het VVKSO zie Bijlage D, voor de inleidende tekst ‘Visie’ van het leerplan Latijn van het 
gemeenschapsonderwijs zie Bijlage E.     
150 Zo lezen we in de inleiding op het oude leerplan van het katholiek onderwijs uit 1999: “Latijn studeren en 
lezen is het contact met het verleden bewaren. De mens is een wezen met een geschiedenis; wanneer hij van z'n 
verleden afgesneden wordt, treedt vervreemding op en is hij niet meer in staat zichzelf te begrijpen en te 
relativeren.” Dat is precies wat Christian Kopff in hoofdstuk II van The Devil Knows Latin, getiteld ‘Learning to 
tell your story’, probeert uit te leggen. Raakpunten zijn er verder ook met Berger (1997: 31): “‘Ken jezelf’ is een 
van de belangrijkste opgaven in je leven. Daar hoort bij: ken je eigen cultuur en manier van denken. Latijn en 
Grieks kunnen je daarbij helpen.”     
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en verrijkende ervaring die Klassieke voor hen is geweest, en over de vruchten die zij er van 

plukken in hun beroepsleven, hoe gering dat soms ook aan de oude talen is gerelateerd.  

 
Hieronder volgt een analyse van twee zulke bundels, Gisteren en morgen voorbij. Tweemaal 

vier opstellen over de oudheid (1987) en Door de ogen van Janus. Leuvense classici over hun 

verleden, heden en toekomst (2003). Beide bundels bevatten vele van de argumenten die in 

deze uiteenzetting werden onderscheiden, maar terwijl de eerste zich als ondubbelzinnig 

apologetisch aandient, benadrukken de samenstellers van de tweede bundel dat ze niet op 

zoek gingen naar een zoveelste verantwoording voor de vraag ‘wat is het nut van Klassieke?’, 

maar slechts wilden nagaan hoe zeer verschillende mensen zijn omgesprongen met de bagage 

die ze in Leuven hebben meegekregen. Desondanks duikt de vraag meermaals op, zo voegt 

men er onmiddellijk nuancerend aan toe, en worden er verschillende antwoorden 

gesuggereerd. Dat op infodagen van de K.U.Leuven van de bundel gratis exemplaren werden 

uitgedeeld, doet eveneens vermoeden dat persuasief-apologetische motieven wel degelijk een 

rol speelden.     

 
In Gisteren en morgen voorbij verschaffen vooral de uiteenzettingen van Mia Doornaert en 

Gaby Carron ons tal van elementen die we kunnen duiden tegen de achtergrond van de 

argumentatieschema’s die aan dit betoog, en inzonderheid aan het eerste hoofdstuk ervan, ten 

grondslag liggen. Carron biedt onder meer een uitstekend voorbeeld van het 

compensatieargument: zelden werd het zo klaar en duidelijk verwoord. Het is dan ook geen 

toeval dat haar formuleringen sterk doen terugdenken aan wat Odo Marquard over de relatie 

tussen de moderne mens en zijn in ijltempo veranderende wereld schreef:  

 
Een fundamenteel aspect van die [technologische] revolutie is dat het traditionele denken a.h.w. 
uiteen spat en dat de breuk tussen de menswetenschappen en de positieve wetenschappen steeds 
groter wordt. De mens ziet rondom zich alsmaar nieuwe realisaties die hem – ook binnen zijn eigen 
wereld – vervreemden en die het hem steeds moeilijker maken om zijn denken en doen een globale 
zin te geven.151  

 

De conclusie luidt dat het vandaag de dag meer dan ooit noodzakelijk lijkt om terug te gaan 

naar de klassieke waarden waarop onze samenleving berust.  

 
Dat brengt ons bij het historische argument waar zowel Carron als Doornaert bijzonder veel 

belang aan hecht. Beide classici gebruiken in hun tekst het oertraditionele beeld van de 

                                                 
151 Carron (1987: 7) 
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Grieks-Romeinse oudheid als de bron van onze westerse beschaving.152 Doornaert die het 

beeld van de bron zeer recentelijk nog eens herhaalde153, combineert het met een zo mogelijk 

nog stereotieper beeld: dat van de westerse beschaving die haar wortels in de Grieks-

Romeinse oudheid heeft. Goed beseffende dat ze met haar woorden platgetreden paden 

betreedt, verduidelijkt Doornaert dat onze denkpatronen over onder andere maatschappij, 

recht en gerechtigheid mede zijn gevormd in die beschavingen en dat haar uitspraak bijgevolg 

geen holle lading dekt.154  

 
Ook voor het ethische argument kan de lezer bovenal bij Mia Doornaert enkele interessante 

aanknopingspunten vinden. Ligt de klemtoon in de tekst van Gaby Carron en in het Manifest 

van Delphi slechts op het feit dat de ouden in hun teksten problemen van alle tijden aan de 

orde stellen, dan heeft Doornaert daarnaast ook oog voor de bijzondere manier waarop de 

klassieke talen bijdragen tot een grotere tolerantie. Opnieuw wordt zo de idee van de oudheid 

als “das nächste Fremde” gethematiseerd:  

 
Ik zou durven stellen dat ze nog een belangrijke waarde hebben, nl. opvoeding tot tolerantie. En dat 
om twee redenen. Ten eerste omdat mensen die zelf weten wie en wat ze zijn voldoende zelfzeker 
zijn om geen schrik te hebben van andere culturen. Onverdraagzaamheid komt vaak uit 
onzekerheid, onwetendheid en angst voort. Ten tweede omdat het aanleren van een klassieke taal 
ook helpt om een andere cultuur te gaan begrijpen. Rome en Athene behoren weliswaar tot de 
bronnen van onze beschaving maar sindsdien zijn we enorm geëvolueerd, maatschappelijk, 
wetenschappelijk, enz. Nobele denkers uit de oudheid bijvoorbeeld hadden geen problemen met 
een verschijnsel als slavernij dat ons nu zo weerzinwekkend is. Dat inzicht verwerven via taal en 
teksten helpt ons begrijpen dat absolute waarheden van vandaag de twijfels van morgen kunnen 
zijn, dat fouten die we andere beschavingen verwijten ook in ons eigen verleden zijn 
voorgekomen.155    

 

Die andere dimensie van het arsenaal aan argumenten, Latijn als taal, blijft bij Doornaert 

evenmin onbelicht. Met haar omschrijving van de oude talen als een “hersengymnastiek” die 

leerlingen niet alleen helpt bij het aanleren van weer andere talen, maar ook leert verbanden te 

zien en te doorgronden156, vat ze het intellectuele en het linguïstische argument pregnant en 

exemplarisch samen. ‘Gymnastique de l’esprit’, ‘Trimm-dich-Pfad des Geistes’, formele 

                                                 
152 Zie Carron (1987: 10: “Bij ons verdient de studie van de Grieks-Romeinse oudheid als bron van onze 
westerse beschaving een gepriviligieerde plaats.”) en Doornaert (1987: 12-13: “Het aanleren van het meer 
subtiele Grieks, het meer “architecturale” Latijn is dan ook van onschatbare waarde om beter twee bronnen te 
begrijpen waaraan de stroom van onze beschaving zich voedt.”). Vergelijk bijvoorbeeld Lauwers (1980: 29): 
“Beide volken, Grieken en Romeinen, liggen aan de bron van onze avondlandse beschaving.”   
153 Op het colloquium ‘Oud maar niet out’ dat op 8 mei 2010 in Leuven plaats vond, stelde Doornaert dat “we 
kunnen terugblikken op fantastische bronnen van onze beschaving”.  
154 Doornaert (1987: 12) 
155 Doornaert (1987: 14) 
156 Doornaert (1987: 13) 
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vorming: het zijn maar enkele van de meest voorkomende variaties op het thema van de 

hersengymnastiek, die in respectievelijk Franse, Duitse en Vlaamse betogen welig tieren.157 

Dat de lijst van analoge termen nog kan worden uitgebreid, bewijst ook de bijdrage aan 

Gisteren en morgen voorbij waarin Senne Rouffaer met veel vuur getuigt over de ‘geestelijke 

acrobatiek’ die hij als student klassieke talen in gezelschap van Grieken en Romeinen heeft 

bedreven.158  

 
Woorden van lof over de vaardigheden die men dankzij de studie van de oude talen zou 

ontwikkelen, kleuren veel nadrukkelijker nog de reeks essays en interviews die samen Door 

de ogen van Janus vormen. Onvermijdelijk stoot men ook in deze bundel op een aantal 

geijkte formuleringen en patronen. Zo is er Steven Martens die, toen hij zich als tenniscoach 

moest bijscholen, tot de aangename vaststelling kwam dat cursussen fysiologie, anatomie en 

biomechanica weinig geheimen voor hem hadden, omdat ze volstonden met Griekse en 

Latijnse woorden.159 Zeer herkenbaar is ook de passage waarin een kmo-specialist, werkzaam 

in het bankwezen, schrijft dat de lectuur van antieke teksten een appel doet op het logisch 

denken en grondigheid en precisie vereist.160 En wanneer Jo Santy, contractueel attaché aan 

het Brussels Instrumentenmuseum, vertelt dat door zijn studies zijn taalgevoel is 

aangescherpt161, citeert hij daarmee onbewust één van de antwoorden die in de inleiding op 

het leerplan Latijn en Grieks worden geformuleerd op de vraag waarom jongeren van vandaag 

voor de studie van een of twee klassieke talen zouden willen kiezen.162          

 
Bovenstaande voorbeelden uit Door de ogen van Janus zeggen indirect iets over de 

wezenlijke strekking van de bundel. Het is opvallend, lezen we in de inleiding, hoe de 

uitvalswegen van een classicus kunnen variëren: de ene kiest eerder traditioneel voor het 

leraarschap, anderen voor de sociale sector, het bankwezen, de journalistiek, de culturele 

sector, de sport, de informatica.163 Door in hoofdzaak precies die alumni te selecteren die na 

hun studietijd een atypische richting insloegen, wordt door de samenstellers van de bundel 

impliciet de boodschap meegegeven dat een opleiding klassieke talen meer is dan een 

                                                 
157 Zie bijvoorbeeld Lauwers (1980: 15). 
158 Rouffaer (1987: 19) 
159 Papy (2003: 58) 
160 Naegels (2003: 42) 
161 Verdegem (2003: 61) 
162 Zie hiervoor p. 42. 
163 De Pourcq (2003: 3)  
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voorbereiding op het leraarschap: men traint er vaardigheden die men in alle mogelijke 

sectoren kan gebruiken.  

 
Vanuit het besef dat die gedachte van transfer verantwoording behoeft, worden pogingen 

ondernomen om aan te tonen dat stemmen uit de diverse sectoren haar onderschrijven. 

Daarbij zijn twee insteken mogelijk. De gemakkelijkste en meest beproefde strategie bestaat 

erin collega-classici aan het woord te laten. Volgende passages uit Door de ogen van Janus 

illustreren de persuasieve kracht van een dergelijke aanpak. Er is de manager die zich 

realiseert dat  zijn opleiding in de antieken wellicht bepaalde vruchten bood die hij al enige tijd aan 

het plukken was, maar die hij nu pas begint te smaken: 

 
Ik besef nu dat klassieke studies een training bieden in al wat een manager moet kunnen: flexibel 
denken en genuanceerd spreken, probleemoplossend handelen, het vertalen van een complexe 
structuur naar een toegankelijke tekst, de kracht van metaforen, het begrijpen en ontmaskeren van 
mythes.164 
 

Voorts maken we zowaar ook kennis met een informatica – ze programmeert in COBOL en denkt mee 

na over processen met debet- en kredietkaarten – die concludeert:   

 
Ik kwam er al snel achter dat de manier van denken die je aanleert bij het studeren van Latijn en 
Grieks eigenlijk precies diegene is die een informaticus nodig heeft: logisch en analytisch 
redeneren. De precieze formulering is even cruciaal in de informatica als in de klassieke talen, want 
anders werkt het niet.165 

 

Inhoudelijk vergelijkbaar is onderstaande getuigenis, die in Door de ogen van Janus een 

volstrekt unieke plaats inneemt:  

 
Mijn diploma Klassieke filologie heeft de poort geopend voor mijn verdere carrière. ‘Klassieke 
filologie’: dát woord, dát diploma sprong eruit in mijn vrijblijvende sollicitatiebrief, nu zo’n twaalf 
jaar geleden aan de VRT (toen BRT) radiosportredactie. Jan Wouters, radiomonument bij uitstek, 
beweerde altijd dat een goede verslaggever vier zaken tegelijkertijd moet kunnen: kijken, 
analyseren, synthetiseren én verwoorden. Welnu, een classicus leert zoiets in zijn opleiding, dat 
wist Jan.166  

 

Opnieuw de alumnus voert het woord, maar de insteek is heel anders. Was het in het eerste 

fragment nog de classicus zelf die naderhand tot het besef kwam dat een studie klassieke talen 

in menig opzicht ook buiten het onderwijs een meerwaarde biedt, en aldus de transferidee 

bevestigde, dan is het hier de werkgever, de niet-classicus, de onpartijdige derde die dat 

                                                 
164 Papy (2003: 15) 
165 Opsomer (2003: 17) 
166 Papy (2003: 47) 
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inzicht huldigt en zelfs op basis daarvan aan sollicitanten met een diploma Klassieke Filologie 

de voorkeur blijkt te geven. De afgestudeerde classicus, zo suggereert men, heeft 

toekomstperspectief. Het staat in schril contrast met de ervaring van Dieter Naegels, de kmo-

specialist van zo-even. Je aanmelden op de arbeidsmarkt met als enige diploma dat van 

Klassieke Filologie, stelt hij, is een ticket naar de ontgoocheling.167    

 
Dat Jan Wouters desondanks in het geheel niet de enige is die graag classici aanwerft, leert 

ons de lectuur van Classics in the Market Place. An independent research study on attitudes 

to the employment of Classics graduates (1990). De centrale gedachte is dezelfde als die in 

Door de ogen van Janus: de klassieke studies trainen vaardigheden die men in de meest 

uiteenlopende sectoren kan gebruiken. Niettemin is deze publicatie van The Council of 

University Classical Departments (CUCD), een Engelse instantie die zich inzet voor de 

promotie van het oudetalenonderwijs, van een heel ander gehalte: het betreft een studie die 

werd uitgevoerd door externe onderzoekers met behulp van wetenschappelijke methodes, en – 

veel belangrijker nog – de focus ligt ditmaal niet eenzijdig op de classici, maar op de 

radiomonumenten, bankiers, industriëlen, enzovoort die hen in dienst nemen.  

 
Interessant is dat de criteria op grond waarvan zij dat naar eigen zeggen doen, wonderwel 

blijken overeen te komen met de vaardigheden waarvan classici in bundels als Door de ogen 

van Janus zelf beweren dat hun opleiding hen erin trainde. Zo verwachten werkgevers van 

sollicitanten onder meer dat ze kunnen analyseren, synthetiseren, logisch denken en 

redeneren, en dat ze oog hebben voor zowel het detail als het grotere geheel: stuk voor stuk 

elementen die in haast elk pleidooi ter promotie van het Latijn terugkeren. Conclusie van het 

onderzoek: Klassieke ontwikkelt tal van kwaliteiten waar de doorsnee werkgever naar op 

zoek is.168   

 
Overigens vertoont de strategie waar de CUCD zich van bedient, verwantschap met de 

werkwijze die Helmut Meissner zeer recentelijk in een Euroclassica-bijdrage hanteerde om 

het belang van het oudetalenonderwijs aanschouwelijk te maken. In essentie komt wat 

Meissner doet op het volgende neer. In een eerste stap citeert hij enkele van de belangrijkste 

officiële “key competences” die de Europese Unie van haar burgers verlangt.169 In een tweede 

                                                 
167 Naegels (2003: 42) 
168 Wiseman (1990: 16) 
169 Voor een algemene definitie van wat de EU verstaat onder “key competences”, zie Euroclassica (2005: 42): 
“The definition of “key competences”, depends on what the common visions and values are in the society, i.e. 
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stap probeert hij te bewijzen dat er een opvallende analogie bestaat tussen die Europese 

sleutelvaardigheden en de vaardigheden die het onderricht in de klassieke talen ontwikkelt. 

Hoe zou men in het licht daarvan Classics in the Market Place kunnen samenvatten? Als een 

studie waarin wordt aangetoond dat er een analogie bestaat tussen de vaardigheden die 

werkgevers van sollicitanten verwachten en de vaardigheden die men bij afgestudeerde 

classici aantreft.  

 
Het effect van beide publicaties is dat de verdediging van de klassieken in de mond wordt 

gelegd van mensen die zelf geen professionele classici zijn. De CUCD weet het geheel van 

werkgevers voor haar kar te spannen, Meissner slaagt erin de Europese Unie als spreekbuis 

van bezorgde classici op te voeren. Houden werkgevers dus als het ware een pleidooi voor 

een sterk onderwijs van de oude talen, dan geldt dat in zekere zin ook voor de EU:                

 
Anyone who has concerned himself with the longer-term educational effects of Latin and Greek 
instruction, could perceive a section of the “Key Competences” paper of the European Union of 
18/12/2006 almost as a purposeful preparatory framework for a plea for classical education.170 

 

Wat Classics in the Market Place echter zo bijzonder maakt, is dat het aandeel van de 

classicus-pleitbezorger er minimaal blijft. Daar waar Meissner als classicus zelf datgene wat 

de jeugd door de studie van Latijn en Grieks zou leren, uiteenzet en vervolgens tot een 

analogie besluit, zijn het hier de werkgevers, de zogezegd onpartijdige derden die een aantal 

vaardigheden opsommen en vaststellen dat bij uitstek classici erover beschikken. Het mag 

duidelijk zijn dat de classicus die sceptici van de relevantie van zijn discipline wenst te 

overtuigen, met Classics in the Market Place het ultieme wapen in handen heeft. 

  
En kan ook Classics in the Market Place geen soelaas bieden, dan is er altijd nog de volgende 

tactiek, door Christian Kopff in The Devil Knows Latin toegepast, om op terug te vallen:   

 
An educational curriculum founded on Greek and Latin gave us Jefferson and Adams, Burke and 
Samuel Johnson, not to mention Aquinas and Calvin, Michelangelo and Bach, Copernicus and 
Newton.171  

 
                                                                                                                                                         
what are the competences contribute to successful life of an individual and to the well-functioning of the society. 
The basic principles of human rights, democratic values and sustainable development constitute a common, 
normative basis for selecting key competences.” In concreto gaat het om vaardigheden als “an interest and 
curiosity in languages”, de bekwaamheid “to overcome prejudices” en “an appreciation and understanding of 
differences between value systems”.  
170 Meissner, Helmut, ‘Strengthening classical education is well understood to be in the European interest’ 
(http://www.euroclassica.eu/index.php) 
171 Kopff (2001: 111) 
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Boris Johnson, behalve Londens burgemeester ook notoir classicus en vurig pleitbezorger van 

de oude talen, deed iets vergelijkbaars toen de Britse Labourminister van onderwijs, Ed Balls, 

half maart 2010 beweerde dat de jeugd niet meer gemotiveerd is om Latijn te leren: 

 
Ed Balls should remember that some of the greatest socialists of the past 100 years were classicists, 
from Denis Healey to Geoffrey de Ste Croix, the formidable Marxist historian and author of The 
Class Struggle in the Ancient Greek World.172   

 

Zowel Kopff als Johnson appelleert aan een keur van exemplarische figuren uit een ver en 

minder ver verleden teneinde de gedegenheid van een klassieke scholing kracht bij te zetten. 

Prominente voorvaderen als Jefferson en Geoffrey de Ste Croix doorliepen een klassieke 

vorming. Waarom zouden wij haar dus in twijfel trekken? – luidt de redenering. Of zoals 

Patrick Lauwers het ergens formuleerde: “Vormen we ons en onze nakomelingen in deze 

waardevolle school die in de loop der tijden haar degelijkheid overduidelijk heeft bewezen, 

want ‘aan de vruchten kent men de boom.’”173 

Besluit - Cultuur, geschiedenis, denken 
 

Terugblikkend op de laatste vijftien pagina’s stellen we vast dat de Vlaamse betogen die 

handelen over nut en zin van het Latijn bijzonder talrijk én representatief zijn: samen 

bestrijken ze moeiteloos het hele spectrum van argumenten zoals dat in het eerste hoofdstuk 

‘Het debat vandaag’ werd blootgelegd. Interessant is om te zien hoe dezelfde patronen ook 

terugkeren in teksten die duidelijk niet bedoeld zijn als promotiefolder, maar wel als zodanig 

zouden kunnen functioneren. Zo bijvoorbeeld de column van Rik Torfs in De Standaard van 

15 oktober 2009, waaraan al enkele malen werd gerefereerd: 

 
De Standaard, 15 oktober 2009  
 
[…] Ach, Latijn. Een taal die dood genoeg is om 
te doen nadenken,  
 
 
 
en waarvan de schoonheid fanatisme verhindert.  
[…] 
 

 
• kritische reflectie door historische distantie 
(ethisch argument), vergelijk Conrad Barrett 
(http://www.promotelatin.org/globalcurric.htm): 
“allows for more objective thinking” 
 
• esthetisch argument, vergelijk De Saint-Denis 
(1954: 23): “prémunir la jeunesse contre les 
fanatismes qui la sollicitent de toutes parts.” 

                                                 
172 http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/borisjohnson/7445850/This-lunacy-about-Latin-makes-me-
want-to-weep-with-rage.html (toegang 1 april 2010) 
173 Lauwers (1980: 17)  
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Latijn is cultuur, is geschiedenis, is denken, is 
afstand nemen, is spotten met de waan van de 
dag. 
[…] 
Helaas. De op 20 april 2009 verschenen 
visienota-Monard (gruwelijk woord, visienota 
bedoel ik, tegen Monard heb ik niets) wil het 
aandeel van klassieke talen in de eerste graad van 
ons secundair onderwijs sterk terugdringen. Te 
elitair. Latijn staat gelijke onderwijskansen voor 
alle leerlingen in de weg. 
Wat een onzin. Dan kun je net zo goed beweren 
dat de schoonheid van Marilyn Monroe het 
zelfvertrouwen van de Amerikaanse huisvrouwen 
ondermijnde.  
 
Alsof kansarme leerlingen ermee geholpen zijn 
dat iedereen minder goed leert nadenken, slechter 
analyseert, weinig fraaie zinnen bouwt,  
  
niet langer een thuishaven vindt in het Latijn,  
 
 
zich laat leiden door de waan van de dag. 
[…]174 
 
 

 
• Latijn als cultureel fundament: historisch 
argument, scepsis (ethisch argument) 
 
 
• bezwaar bij politiek-ideologisch tegenargument 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• intellectueel argument (Latijn als linguïstisch 
fundament) 
 
 
• vertrouwdheid, compensatieargument, vergelijk  
Wülfing (1980: 24): “un îlot préservé” 
 
 

Op zijn manier levert ook Rik Torfs dus een bijdrage tot de verdediging van het 

oudetalenonderwijs. De kracht van zijn betoog schuilt dan niet zozeer in de argumenten die 

hij aanvoert – die verschillen immers niet wezenlijk van wat men op andere plaatsen 

doorgaans veel uitvoeriger kan lezen – als wel in de anekdotisch-literaire pen waarmee hij ze 

verwoordt. Bovendien heeft hij met Mia Doornaert de zin voor kernachtigheid gemeen, de 

gave om de essentie bondig weer te geven. Met de klassieke talen slaat men twee vliegen in 

één klap, schreef Doornaert: de ontegensprekelijk vormende waarde die aanleren van Grieks 

en Latijn voor jongeren heeft, en tegelijk het aanreiken van een sleutel voor beter begrip van 

wie en wat we zijn.175 Torfs formuleert het nog puntiger, nog meer uitgepuurd: Latijn is 

cultuur, is geschiedenis, is denken, is afstand nemen, is spotten met de waan van de dag. 

  

                                                 
174 Voor de volledige tekst van Torfs’ column zie Bijlage B.  
175 Doornaert (1987: 13) 
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III. Het debat in diachronisch perspectief 
 

Oppositie tegen de klassieken is van alle tijden, maar echt losbarsten deed de polemiek pas in 

de achttiende eeuw, de eeuw van de verlichting. Grondoorzaak was de definitieve doorbraak 

van de moderne talen. Onder impuls van een hand over hand toenemend nationalisme wisten 

die na literatuur, bestuur en diplomatie vanaf Newtons Opticks (1704) stilaan ook de 

wetenschappelijke wereld in te palmen.176 Zoals het Engels vandaag, zo werd mettertijd 

vooral het Frans dominant. Het Latijn daarentegen hield op de taal van de geleerden te zijn en 

stierf als het ware voor een tweede keer. Dat gecombineerd met de talloze vertalingen die er 

intussen verschenen waren, bracht velen aan het twijfelen: heeft het nog wel voldoende nut 

om onze kinderen klassiek te scholen? Zo ontnam opkomend utilitarisme het 

oudetalenonderwijs voorgoed zijn aura van onaantastbaarheid.  

 
Door de klassieke opvoeding openlijk in vraag te stellen dwongen verlichte geesten als Denis 

Diderot177 classici nieuwe argumenten te bedenken om het primaat van hun discipline te 

rechtvaardigen en te handhaven. De geanimeerde discussie die zich op die manier in de loop 

van de achttiende eeuw ontspon, is dezelfde als het debat dat vandaag nog steeds in alle 

hevigheid woedt. Een vergelijking tussen enkele pleidooien van toen en nu brengt 

opmerkelijke overeenkomsten aan het licht: hoewel specifieke tijdsomstandigheden duidelijke 

sporen hebben nagelaten, blijkt de argumentatie van zowel voor- als tegenstanders in ruim 

tweehonderd jaar nauwelijks te zijn veranderd.  

1. Continuïteit  

1.1. Benjamin Rush 
Delenda, delenda est lingua Romana.178 

 
Het debat over de klassieke opvoeding ontkiemde op Europese bodem, maar een en ander had 

voor gevolg dat het toch vooral in Amerika de gemoederen beroerde.179 Al in de koloniale tijd 

creëerden utilitaristen en quakers er een klimaat waarin men zich van langsom meer begon af 

te vragen of het klassieke curriculum, destijds uit Engeland geïmporteerd, wel tot een 

                                                 
176 Stroh (2007: 238) 
177 In de Plan d’une université, die tsarina Catharina II in 1775 kreeg toegestuurd, schreef Diderot onder  meer: 
“Et puis, je demanderai à qui ces langues anciennes sont-elles d’une utilité absolue. J’oserais presque répondre à 
personne […].” Zie Diderot (1995: 450).       
178 Reinhold (1984: 136) 
179 Waquet (1998: 215) vat het bondig samen: “[…] cela se produisit le plus nettement là ou le passé n’avait 
guère de prise, c’est à dire au Nouveau Monde.” 
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succesvolle maatschappij kon bijdragen. Zo effenden toonaangevende intellectuelen, onder 

wie Benjamin Franklin, het pad voor Benjamin Rush. Vanaf 1788 voerde deze 

medeondertekenaar van de Onafhankelijkheidsverklaring een ware kruistocht tegen de 

klassieken. De pleidooien waarmee hij tot aan zijn dood in 1813 de tegenpartij te lijf ging,180 

zijn representatief voor de bezwaren die op dat ogenblik aan weerszijden van de Oceaan 

opgeld deden. Tegelijk vertellen ze iets over de wijze waarop de traditionalisten zich tegen de 

aanzwellende kritiek op hun curriculum verdedigden.  

 
Rode draad doorheen Rush’ betoog vormt de zogeheten nutteloosheid van het Latijn. Net als 

vandaag krijgt die extra gewicht door het contrast dat Amerika’s meest rabiate anticlassicus 

steevast maakt met het toenemende belang van onderlegdheid in de wetenschap en de 

moderne talen. Dat de klassieken bovendien nagenoeg volledig in het Engels raadpleegbaar 

waren, voedde alleen maar de verontwaardiging. Waarom nog een onderwijs in oude talen? –  

klonk het steeds nadrukkelijker en vaker – “is it not a waste of time?”181 Het doet sterk 

denken aan de woorden die Henri Pouzin de contemporaire tegenstand in de mond zou leggen 

in 1983, bijna twee eeuwen later.182 Ook andere argumenten waarmee Rush de pleitbezorgers 

van het Latijn in diskrediet wilde brengen, zijn nog altijd erg actueel. Vooral het elitaire 

karakter van het Latijn wordt gretig aan de kaak gesteld: aanhangers van de klassieke talen 

zouden ondemocratisch zijn en verdedigers van een elite.183    

 
Rush beperkt zich echter niet tot een zuiver aanvallende houding, maar countert ook de 

argumentatie van de tegenpartij. Die leest grotendeels als een model voor de manier waarop 

tot op heden de zaak van de klassieken wordt bepleit. Want dat het Latijn het intellect traint 

en bijdraagt tot een betere beheersing van het Engels en de andere moderne talen, een goed 

begrip garandeert van technische termen in de kunsten en de wetenschappen,  maatstaven van 

kritiek aanreikt en het oordeelsvermogen ontwikkelt,184 is niet alleen iets waarmee belaagde 

classici in de jaren voor en na 1800 de kolommen van talloze Amerikaanse kranten en 

tijdschriften vulden, het vormt ook de basis voor de argumenten die anno 2010 op de 

websteks van organisaties als het National Committee for Latin and Greek te lezen staan.  

          

                                                 
180 Reinhold (1984: 176) 
181 Reinhold (1984: 126) 
182 Pouzin (1983: 7-8) 
183 Reinhold (1984: 131) 
184 Reinhold (1984: 178) 
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1.2. R. W. Livingstone  
Consider their completeness.185 

 
Nadat het klassieketalenonderwijs zich in de negentiende eeuw zowel in Europa als in de 

Verenigde Staten van Amerika op wonderbaarlijke wijze had weten te handhaven en zelfs tot 

ongekende bloei was gekomen,186 wakkerde de polemiek rond 1900 weer aan. Opnieuw 

dwong de dreiging van hervorming classici in de verdediging. Eén van hen was R. W. 

Livingstone. Met A Defence of Classical Education schreef deze Britse hoogleraar in 1916 

een typevoorbeeld van het apologetische pleidooi. 

 
De argumentatie waar Livingstone zich van bediende, verschilt nauwelijks van wat men in 

meer recente pleidooien kan lezen. Zo herkennen we in zijn stellige overtuiging dat de 

argumentatie voor de klassieken cumulatief is, duidelijk het multivalentieargument: geen 

enkel element legt op zichzelf voldoende gewicht in de schaal, maar alle elementen samen 

doen dat volgens Livingstone wel.187 Ook het linguïstische, het intellectuele en het historische 

argument zijn prominent aanwezig in zijn betoog en net als classici van de huidige generatie 

is hij het grondig oneens met de kritiek dat de studie van het Latijn vanwege haar 

moeilijkheid nodeloos verwarrend en vanwege de vele vertalingen inefficiënt en nutteloos zou 

zijn.188  

 
Soms wordt de gelijkenis met wat vandaag over de klassieken verschijnt, echt opvallend. 

Bijvoorbeeld wanneer Livingstone schrijft over de unieke geestverruimende werking die het 

contact met oude Grieken en Romeinen heeft. De antieke beschavingen maken het mogelijk 

maatstaven te verwerven onafhankelijk van de vooroordelen van onze eigen tijd189: “because 

they are dead their history excites little prejudice and passion, and they resemble us 

sufficiently to admit of comparison, yet are sufficiently different to allow a contrast.”190 Niets 

                                                 
185 Livingstone (1917: 165) 
186 Fuhrmann (2002: 32) spreekt over de klassieke opvoeding in termen van een anachronisme. Refererend aan 
de industriële revolutie, besluit hij: “man mag sich beinahe schon wundern, dass ein derartiger Kontrast so lange 
hingenommen worden ist […].” Opvallende parallel met Fuhrmanns woorden is wat men bij Stroh (2007: 310) 
kan lezen. Ook hij noemt  de heropleving van het Latijnonderwijs in de negentiende eeuw “ein Wunder” en wijst 
op het merkwaardige contrast met de moderne wereld.     
187 Livingstone (1917: 235). Vergelijk bijvoorbeeld Berger (1997: 33). (Zie hiervoor p. 36.)  
188 Livingstone (1917: 236) 
189 Livingstone (1917: 182): “[…] in studying the classics we are acquiring standards independent of our own 
age and its prejudices, by which to judge ourselves and it.”  
190 Livingstone (1917: 185) 
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anders stond Karl Weeber voor ogen toen hij vele jaren later, Uvo Hölscher citerend, de 

klassieken bestempelde als “das nächste Fremde”.191  

 
Met het intellectuele argument knoopt Livingstone aan bij een lange traditie. De vandaag zo 

wijdverspreide idee dat wie Latijn vertaalt daardoor ook zijn mentale vaardigheden traint, gaat 

namelijk terug op het werk van Philipp Melanchthon, de grote didacticus uit de zestiende 

eeuw.192 Toch zou het nog meer dan tweehonderd jaar duren voor dat intellectuele profijt ook 

ten volle als argument werd geëxploiteerd, want zolang het Latijn in de geleerdenwereld 

domineerde, beschouwde men bijkomende verantwoording voor het onderwijs ervan 

begrijpelijkerwijze als iets overbodigs. Maar toen die situatie in de loop van de achttiende 

eeuw plots veranderde, maakten steeds meer pleitbezorgers van logisch denken een belangrijk 

argument. Behalve in Amerika was dat zeker ook in het toenmalige Pruisen het geval, waar 

Friedrich Gedike het Latijn als “formale Bildung” thematiseerde. Zo vond de idee van 

‘formele vorming’ na enige tijd ook in Vlaamse kringen blijvend ingang. Al toont de argwaan 

van iemand als Luc Devoldere aan dat lang niet alle classici daar even gelukkig mee waren.  

2. De tand des tijds 

2.1. Immoraliteit en secularisatie 
deleterious to morals and religion193 

 
Ondanks die grote mate van continuïteit bleek één argument uiteindelijk toch niet opgewassen 

tegen de tand des tijds: het bezwaar van immoraliteit. Vandaag speelt het geen echte rol van 

betekenis meer, maar zeker in de beginjaren van de polemiek vormde het naast nutteloosheid 

en elitarisme een vast topos in pleidooien van de tegenpartij. Zo wees ook Denis Diderot op 

het morele gevaar dat sommige antieke teksten en auteurs volgens hem voor de jeugd 

inhielden. Als we dulden dat onschuldige en zuivere ogen met scènes van Plautus en 

Terentius of de atheïstische lessen van Lucretius in contact komen, schrijft hij, dan heb ik nog 

liever dat leerlingen riskeren hun zin voor goede smaak te verliezen door hen bloot te stellen 

aan de zware, droge en gezwollen Seneca.194 Eenzelfde geluid was te horen in Amerika waar 

de kritiek nadrukkelijker nog dan in het avondland op religieuze gronden werd geënt. 

                                                 
191 Zie voetnoot 78. 
192 Voor een beknopte ontstaansgeschiedenis van het intellectuele argument zie Stroh (2007: 166-168) waarop 
deze alinea is gebaseerd. 
193 Benjamin Rush over de klassieken in Reinhold (1984: 129). 
194 Diderot (1995: 459)  
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Overtuigde christenen als Benjamin Rush zagen weinig heil in doorgedreven onderwijs van 

de klassieken. Volgens hen gaan paganisme en immoraliteit er hand in hand.195  

2.2. Nationalisme en Europese integratie  
in the European interest196 

 
Sinds enkele decennia bezorgt de creatie van de Europese Unie pleitbezorgers van Latijn en 

Grieks een nieuw elan. Dat heeft alles te maken met het moeilijke proces van integratie in de 

kunstmatige constructie die de Unie is. Zeventwintig lidstaten telt ze intussen en liefst 

drieëntwintig officiële talen. Het laat zich dan ook raden, zoals Evita Neefs onlangs nog in De 

Standaard schreef, dat het antwoord op de vraag wat ons verenigt niet gemakkelijk ligt.197 En 

toch, Euroclassicaleden menen het te weten: de Grieks-Romeinse oudheid. Die behoort alle 

Europeanen toe, luidt het in hun manifest Antiquity Connects, en brengt aldus verbindingen 

tot stand.198  

 
Nu Europa eindelijk weer één wordt, aldus Michel Berger, hebben we vooral die beschaving 

en ons verleden gemeenschappelijk, meer dan onze munt of defensie of handelsbalans.199 

Werkelijk slagen kan de eenmaking bijgevolg maar als het oude continent zijn culturele 

geheugen herwint.200 Dat beseft ook de Europese Commissie. Met de invoering van een 

Erfgoedlabel voor monumenten en gebouwen die getuigen van de Europese integratie of als 

een symbool van de Europese geschiedenis fungeren, wil cultuurcommissaris Vassiliou bij de 

Europese burgers het gevoel vergroten dat ze deelhebben aan een gemeenschappelijke 

Europese identiteit. Volgend jaar of het jaar erop zou het plan in werking moeten treden.201 In 

tussentijd blijven classici bij monde van Euroclassica alvast pleiten voor hún oplossing om het 

                                                 
195 Reinhold (1984: 132): “The classics fostered immorality and paganism, and since monuments of idolatry have 
been destroyed, why not destroy the languages?”  
196 Meissner, Helmut, ‘Strengthening classical education is well understood to be in the European interest’ 
(http://www.euroclassica.eu/index.php) 
197 Neefs (2010: 16) 
198 http://www.eduhi.at/dl/Europa.Aufruf.Alle_Sprachen.Febr.05.d-RESTORED-.pdf 
199 Zie Berger (1997: 30) die hiermee anticipeert op Euroclassica’s manifest Antiquity Connects: “Wat Europa 
verbindt, is minder de eenheid van munt en economie dan het gemeenschappelijk bezit van waarden.” Vergelijk 
Carron (1987: 8): “De eenmaking van Europa [kan moeilijk] herleid worden tot het opheffen van douanegrenzen 
en het creëren van een gemeenschappelijke markt. Ook de culturele dimensie moet ten volle aandacht krijgen.”  
200 http://www.eduhi.at/dl/Europa.Aufruf.Alle_Sprachen.Febr.05.d-RESTORED-.pdf. Vergelijk Carron (1987: 
8): “Europa heeft nood aan een ziel. De werkelijke eenmaking veronderstelt het nastreven van de 
gemeenschappelijke waarden, en wel over de nationale verschillen heen.” 
201 http://www.europa-
nu.nl/id/vidco6xepczy/nieuws/europees_erfgoedlabel_op_komst?ctx=vh6ukzb3nnt0&s0e=vhdubxdwqrzw 
(toegang 13 maart 2010)  
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Europagevoel te doen toenemen: meer mensen warm maken voor de klassieken, meer 

investeren in het oudetalenonderwijs.  

 
Eigenen classici zich vandaag de Europese context toe om het onderwijs van hun vak te 

stimuleren, dan blijft de impact van hun pogingen toch veeleer beperkt. Vooral als we de 

vergelijking maken met de voor het Latijn zo destructieve invloed die, zoals reeds 

aangegeven, uitging van de onderscheiden naties in de achttiende eeuw.  

 
Niettemin was nationalisme voor de klassieke studies behalve een vloek soms ook een zegen. 

Daar biedt Duitsland een uitstekend voorbeeld van. In de vroege negentiende eeuw toen het 

nog Pruisen heette, vonden er hervormingen plaats die de positie van het oudetalenonderwijs 

in de gymnasia aanmerkelijk verstevigden. Door Campbell worden ze begrepen in het licht 

van een opkomend patriottisme202 dat volgens hem ook aan de basis ligt van de toegenomen 

aandacht van de Franse overheidsinstanties voor de klassieken in de napoleontische periode. 

Paradoxaal genoeg is het eenzelfde opstoot van nationalisme die een tiental decennia later in 

het Duitsland van keizer Wilhelm II mee tot de definitieve neergang van het 

oudetalenonderwijs zou bijdragen.203     

Besluit - In dialoog met het verleden  
 

De polemiek omtrent het nut van de klassieke talen woedt al ettelijke eeuwen, maar ten 

gronde is er aan de argumenten en de formuleringswijze niets veranderd. Men zou dus als het 

ware kunnen spreken van een dialoog over de grenzen van de tijden heen. Wie vandaag voor 

de klassieken pleit, treedt daarmee onbewust in dialoog met mensen uit het verleden die 

hetzelfde of net het tegenovergestelde deden. Soms zelfs letterlijk. Een onderricht in oude 

talen, “is it not a waste of time?”204, vroeg Benjamin Rush zich bijvoorbeeld op het einde van 

de achttiende eeuw af. In 1987 diende Mia Doornaert hem van antwoord. Het aanleren ervan, 

schreef ze in Gisteren en morgen voorbij, is zeker geen “verloren tijd”.205   

 
Zo zijn ook de actuele leerplannen Latijn en Grieks in zekere zin de vrucht van jarenlange 

communicatie met leraar én leerling. Dat komt frappant tot uiting wanneer we ze toetsen aan 

een enquête die N. G. M. Van Doornik in de jaren dertig van de afgelopen eeuw onder 

                                                 
202 Campbell (1970: 254) 
203 Zie Fuhrmann (2002: 32). 
204 Reinhold (1984: 126) 
205 Doornaert (1987: 14)  
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Nederlandse gymnasium- en lyceumleerlingen hield. Bij ruim achthonderd jongens en meisjes  

uit de vijfde en de zesde klas werd gepeild naar “het bestaansrecht der klassieke vorming in 

een tijd die zich als modern aandient”.206 Eén van de antwoorden die Van Doornik als 

representatief noteerde, luidde:  

 
We worden enigszins vrij gemaakt van anders zo drukkende banden van tijdsgeest en milieu, 
wanneer we ons indenken in die tijden, die enerzijds zo anders waren, maar anderzijds toch zoveel 
met onze tijd gemeen hadden.207  

 

In de inleiding op het leerplan Latijn en Grieks van het katholiek onderwijs lezen we vandaag:  

         
De klassieke oudheid komt op de leerlingen terzelfder tijd vertrouwd en vreemd over. De 
confrontatie met wat anders en onverwacht is, verruimt hun horizon en prikkelt hen om een positie 
in te nemen. Door aandacht te besteden aan de manier waarop Grieken en Romeinen dachten, 
voelden en handelden, kunnen leerlingen hun eigen 'vanzelfsprekende' opvattingen, gevoelens en 
gedragingen opnieuw in vraag stellen. 

 

De classicus heeft goed geluisterd naar de leerling. Of is het veeleer omgekeerd?   

  

                                                 
206 Van Doornik (1938: VI) 
207 Van Doornik (1938: 48) 
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Algemeen besluit - Het schoolvak Latijn: naar een tweede Sanskriet? 
 

On peut légitimement se demander si, dans quelques années, le latin et le grec ne seront plus 

enseignés, comme le Sanskrit, que dans les Facultés. 

  

Eén ding staat vast, schreef Arthur Bodson na de ‘querelle des Anciens et Modernes’ in 2005, 

dit was niet de eerste en evenmin de laatste schok. Met de aanvallen op het 

oudetalenonderwijs is het immers zoals met schokken van seismische aard: ontwijfelbaar 

volgen er nog.208 Het Latijn blijft intussen overeind, maar wordt telkens wat meer verzwakt: 

zal het dienovereenkomstig spoedig van schoolvak tot specialisme afbrokkelen? Als het van 

Françoise Waquet afhangt alvast wel. Volgens haar is het Latijn niet gebaat bij een 

middelmatig onderwijs aan velen. Beter, betoogt ze, zou het zijn aan enkelen écht goed 

onderricht te geven: dáár ligt zijn kans op redding, dát is onze hoop.209    

 
Maar onder andere Judet de La Combe en Wismann gaan daar allerminst mee akkoord. Neen, 

zo schrijven zij, dit is géén “enseignement à part, destiné aux futurs spécialistes des sciences 

de l’Antiquité.”210 En ook in eigen land toont lang niet iedereen zich van de nood tot 

specialisatie overtuigd. Zullen die schaarse experts genoeg vaardige en enthousiaste 

vulgarisatoren opleveren om het erfgoed te onsluiten voor geïnteresseerden? Heb je geen 

breed draagvlak nodig om een behoorlijke elite te kweken? Luc Devoldere vreest van wel. 

Laten we dus maar, luidt zijn besluit, in plaats van naar het voorbeeld van Sanskrietologen 

een handvol specialisten op te leiden, blijven ijveren voor Latijn in het middelbaar onderwijs, 

althans voor de mogelijkheid om er op een ernstige manier mee kennis te maken.211    

 
En die oproep vindt gehoor. Overal in de westelijke wereld verheffen mensen, hetzij op eigen 

initiatief hetzij in organisatorisch verband, hun stem om een lans te breken voor de klassieken. 

Frappant is telkens de onmiskenbare gelijkenis in argumentatie en verwoording. Zo zei een 

Waalse PS-politicus een vijftal jaar geleden over het Latijnonderwijs: “Il permet de mieux 

comprendre les autres.”212 Op de website van de Zwitserse werkgroep Latein macht Schule 

kan men vandaag lezen dat “Latein hilft das Andere zu verstehen.” Wilfried Stroh ziet het 

                                                 
208 Bodson (2006: 5) 
209 Waquet (1998: 322-323) 
210 Judet de La Combe & Wismann (2004: 209). Vergelijk Fernand Robert in Guéhenno (1959b: 26) : “si [les 
humanités classiques] survivent, il ne faut pas que ce soit uniquement pour des spécialistes […].”   
211 Devoldere (2004: 348) 
212 ‘Les enjeux de la querelle du latin’, Les Cahiers du Centre Jean Gol, 3 (december 2005), p. 12 
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belang van de klassieke traditie nog breder. “Wer könnte unsere Welt verstehen der diese 

Tradition nicht kennt?” – schreef hij in 2007.213 Boris Johnson, de Londense burgemeester die 

we eerder al citeerden, maakte van Strohs retorische vraag volgende bewering: “We cannot 

possibly understand our modern world unless we understand the ancient world that made us 

all.”214 Anderen grijpen terug naar beeldspraak om hetzelfde onder woorden te brengen: “Le 

latin, c’est le tronc de l’arbre, ce qui rend l’arbre intelligible”, schreef Jacques Perret 

bijvoorbeeld enkele decennia geleden.215 Zijn metafoor werd in een minder ver verleden door 

Michel Berger heropgenomen. Latijn geeft ons volgens hem een rondleiding langs de 

steunpilaren van Europa en helpt ons als zodanig de wortels en de stam van de boom te 

verzorgen waar we allemaal ergens als een blaadje aan bengelen.216   

 
Het is dit wijdvertakte netwerk van analogieën dat ik als onderwerp koos van mijn betoog met 

de bedoeling het te ontrafelen en in een overzichtelijke synthese te gieten. Na kritische 

analyse van diverse pleidooien uit een recente periode, bracht een waarheidsgebaseerde 

benadering uiteindelijk acht argumenten aan het licht, zeven pedagogische, ingebed in de 

dualiteit van Latijn als taal en Latijn als cultuur, en één van politiek-ideologische aard: het 

multivalentieargument, het compensatieargument, het linguïstische, intellectuele, ethische, 

historische, esthetische en egalitaire argument. Ruimte was er vervolgens ook voor de 

tegenpartij, die het schoolvak Latijn afwijst om redenen van elitarisme, moeilijkheid en, meest 

van al, nutteloosheid.  

 
Voor- en tegenstanders voeren een debat op het scherp van de snee, maar twee zaken hebben 

ze toch met elkaar gemeen. Ten eerste valt het op dat beide partijen argumenten hanteren die 

men alle op een of andere manier kan relateren aan de aard van onze moderne samenleving. 

Het gegeven dat we leven in een wereld van ongelijkheid en complexiteit leent zich tot 

volledig tegengestelde conclusies, zo blijkt. Verder stellen we vast dat de argumenten pro en 

contra, sinds de polemiek zich in de loop van de achttiende eeuw ontspon, nauwelijks 

wijzigden. Hoogstens ondergingen ze, zoals Waquet het zo treffend formuleerde,217 “les 

quelques retouches que les circonstances leur imposaient.” Zeker, Europa groeide uit tot een 

                                                 
213 Stroh (2007: 213)  
214 http://www.guardian.co.uk/politics/2010/mar/17/boris-johnson-lobbies-tories-latin-curriculum (toegang 1 
april 2010) 
215 Perret (s.d.: 245) 
216 Berger (1997: 31) 
217 Waquet (1998: 238) 
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politieke entiteit en seculariseerde, maar wezenlijk is er niets veranderd: de mens behield zijn 

utilitaristische geest, de verlichting duurt voort.218   

 
En daar blijkt met name Manfred Fuhrmann bepaald niet gelukkig mee te zijn. Onze tijd is zo 

narcistisch, besluit hij, zozeer met zichzelf begaan, dat ze er niet toe komt om alles wat in vele 

eeuwen, in andere culturele constellaties en in andere tijdperken door de intelligentste geesten 

van hun tijd bedacht is en geschreven, eerst zuiver op zichzelf, in hun loutere eigenheid te 

bekijken, maar reeds bij het eerste contact meent naar het nuttigheidsaspect te moeten 

vragen.219 Meer dan ooit hebben we de klassieke opvoeding dus nodig. Zij is het immers die 

bevrijdt van de bekrompenheid om alles te minachten wat niet is van onze tijd, merkte een 

lyceumleerling in de enquête van Van Doornik op.220  

 
En toch, kunnen de klassieken wel gedijen in deze tijden van eigenliefde? Want de studie 

ervan, zo lezen we in het leerplan van het katholiek onderwijs, staat nu eenmaal haaks op die 

trend van utilitaristisch denken, is nu eenmaal niet op onmiddellijk resultaat of direct nut 

gericht. De klassieke vorming, stelt bijvoorbeeld ook Paul Lauwers, hoedt er zich voor 

onmiddellijke bruikbaarheid na te streven: kras utilitarisme is haar totaal vreemd.221 De 

aanvallen van anticlassici, seismische schokken zoals Bodson ze noemt, volgen elkaar dan 

ook in ijltempo op. Het Latijn echter handhaaft zich, schok na schok, en zal dat ook in de 

toekomst doen, wellicht. De vraag is alleen in welke hoedanigheid, op welke manier: als een 

schoolvak in het middelbaar onderwijs, zoals nu, of als een speeltje voor de specialist aan de 

faculteit der letteren. Als een tweede Sanskriet?222 

                                                 
218 Zie bijvoorbeeld Stroh (2007: 228): “[…] die sogenannte Aufklärung, die im siebzehnten Jahrhundert beginnt 
und seitdem nicht mehr richtig aufgehört hat. Sie bestand und besteht darin, alle Traditionen grundsätzlich 
infrage zu stellen und zu verwerfen, sofern sie sich nicht als vernünftig ausweisen kann […].”   
219 Fuhrmann (2002: 110) 
220 Van Doornik (1938: 48) 
221 Lauwers (1980:5). Vergelijk Toremans (2003: 53): “[…] het anti-utilitarisme dat inherent is geweest aan het 
wezen van de Klassieke Filologie sinds het ontstaan van deze discipline rond 1800 in  Pruisen.”   
222 Zie Pire (1971: V): “Les choses en sont venues au point que l’on peut légitimement se demander si, dans 
quelques années, le latin et le grec ne seront plus enseignés, comme le Sanskrit, que dans les Facultés.”  
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Bijlage A. Argumentatieschema’s 
 
Argumentatieschema 1  
 

pleidooien ter vrijwaring van het schoolvak Latijn 
 
ter promotie: kracht eigen  
ARGUMENTEN 
pedagogisch 

 
 fundament van onze samenlevinge   
ONMISBAARHEID van Latijn 
technologisering  
compensatieargument -- ‘homo compensator’ 
multivalentieargument -- ‘homo sapiens’  

 
 linguïstisch fundamente 
(praktisch) NUT van Latijn als taal  
direct nut 
Europese moedertaal 
het linguïstische argument  

moedertaal 
vreemde talen 
vakterminologie  

indirect nut 
‘dode’ en bevreemdende taal 
het intellectuele argument 

mentale vaardigheden 
 
 cultureel fundamente  
WAARDE/ZIN van Latijn als cultuur 
ethisch zinvol 
existentiële thema’s  
het ethische argument  

tolerantie  
scepsis  

rijke culturele erfenis 
het historische argument  

verbondenheid 
inzicht 

esthetisch zinvol  
rijke literaire erfenis  
het esthetische argument 

gevoel voor schoonheid  
 

ter verdediging: ontkrachting  
TEGENARGUMENTEN 
politiek-ideologisch  
 
ongelijkheid 
elitarisme 

sociale en intellectuele ongelijkheid  
 
pedagogisch 
 
‘dode’ taal 
nutteloosheid 

moderne maatschappij  
vertalingen  

bevreemdende taal 
moeilijkheid  

te moeilijk 
 

politiek-ideologisch 
 
ongelijkheid 
het egalitaire argument 

gelijke kansen 
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Argumentatieschema 2 
 
 

ONZE SAMENLEVINGE   
  

 complexiteite 
pedagogische argumenten 

 multivalentieargument -- algemene vorming 
 historisch argument -- inzicht  

  
 technologiseringe 

nutteloosheid -- dode taal ↔ ex. wetenschappen compensatieargument -- tegengewicht  
 intellectueel argument -- mentale vaardigheden  

  
 globaliseringe 

nutteloosheid ↔ moderne talen  linguïstisch argument -- taalverwerving  
 ethisch argument -- tolerantie  

historisch argument -- verbondenheid 
  

oppervlakkigheid 
moeilijkheid -- afwijkend  ethisch argument -- scepsis  
 

ongelijkheid 
politiek-ideologische argumenten 

elitair    egalitair argument -- gelijke kansen 
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Bijlage B. Column Rik Torfs in De Standaard van 15 oktober 2009 
 
Santo subito 
 
Eén keer heb ik Joseph Ratzinger een fractie van een seconde te lang horen zwijgen. Op 8 
april 2005. Toen hij bij de begrafenis van Johannes Paulus II als voorganger optrad en de 
massa in het Italiaans Santo subito begon te scanderen. De overleden paus diende heilig te 
worden verklaard, en wel nu. Morgen is het misschien te laat. Dat kan kloppen. Al komt de 
heiligverklaring van de Poolse paus er beslist. Maar koning Boudewijn, die als jonge dode een 
spoedige canonisatie tegemoet leek te gaan, zal heel lang moeten wachten. Een troost: doden 
hebben veel tijd. Als ze al ongeduldig zijn, weten ze dat meesterlijk te verbergen. 
 
Een paar ongelukkige uitzonderingen niet te na gesproken - moeder Teresa, de al vermelde 
Johannes Paulus II - neemt de Kerk haar tijd vooraleer iemand zalig of heilig te verklaren. 
Vijf jaar na de dood, niet eerder, mag de procedure worden begonnen. Er was overigens een 
periode dat men tot vijftig jaar na het overlijden bleef wachten. Dan was de beate 
bewondering verdampt, en bleven er nog maar weinig getuigen over die zich het slechte 
karakter van de kandidaat persoonlijk herinnerden. 
 
Helaas, wij kunnen zo moeilijk wachten. Wij kopen te vlug te dure huizen en hebben op te 
jonge leeftijd seks met de verkeerde persoon, aldus opa, die graag hetzelfde had gedaan. Dat 
bedoel ik dus niet. Wat dan wel? Wij kunnen zo moeilijk wachten vooraleer een oordeel te 
vellen. Dat komt omdat wij ons niet door gedachten, maar slechts door verlangens laten 
leiden. De rust van de reflectie ontbreekt. Waarom werd Barack Obama bij het begin van zijn 
presidentschap heilig verklaard? Niet omdat hij heilig is, wel omdat wij zo graag zouden 
willen dat hij het was. Niet de heldendaden van de Amerikaanse president worden bekroond, 
maar onze eigen verlangens. En daar zit Obama dan met zijn prijs. 
 
De waan van de dag. Als tien jaar geleden een boefje van allochtone oorsprong een handtas 
stal, las je overal dat er sociale woningen moesten verrijzen. Totaal voorbijgestreefd, die 
gedachte. Vandaag willen we meer gevangenissen zien. Een vooruitziend architect pikt hierop 
in. Gevangenisarchitectuur in Vlaanderen, ik zie het fotoboek al schijnbaar slordig op het 
salontafeltje van Kevin en Vanessa liggen, u weet wel, die lui van een paar alinea's geleden 
met dat te dure huis en zo. 
 
Wat troost mij? Liefde, kunst en champagne, uiteraard binnen de veilige contouren der 
stoïcijnse soberheid. En nog iets. Latijn. Toen ik zondag hoog in de Sint-Pietersbasiliek met 
Katty Allaert de heiligverklaring van pater Damiaan voor de radio becommentarieerde, 
doorbladerde ik niet zonder enige vertedering het boekje dat de teksten van de dag bevatte. 
Vaak in het Latijn. Wat een prachtige taal. Dood ook, behalve in de Kerk. Het ontroert mij dat 
veruit de meeste mensen die ooit Latijn hebben gesproken al lang gestorven zijn. Elke taal is 
herinnering, Latijn een mausoleum. Het is beknopter dan andere talen. Omdat bepaalde en 
onbepaalde lidwoorden ontbreken. Daarom twijfel ik wanneer ik de geloofsbelijdenis in het 
Nederlands lees, want dan is ze te duidelijk. Terwijl ik nauwelijks moeite heb met wat in het 
Latijnse Credo staat. Nauwelijks moeite? Minder moeite. Meer plezier. 
 
Ach, Latijn. Een taal die dood genoeg is om te doen nadenken, en waarvan de schoonheid 
fanatisme verhindert. Het volk schreeuwde in het Italiaans om de heiligverklaring van 
Johannes Paulus II, niet in het Latijn. Had het Nobelprijscomité vorige week in het Latijn 
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vergaderd, er zou minder zijn gezegd en beter zijn gekozen. Latijn is cultuur, is geschiedenis, 
is denken, is afstand nemen, is spotten met de waan van de dag. 
 
Helaas. De op 20 april 2009 verschenen visienota-Monard (gruwelijk woord, visienota bedoel 
ik, tegen Monard heb ik niets) wil het aandeel van klassieke talen in de eerste graad van ons 
secundair onderwijs sterk terugdringen. Te elitair. Latijn staat gelijke onderwijskansen voor 
alle leerlingen in de weg. 
 
Wat een onzin. Dan kun je net zo goed beweren dat de schoonheid van Marilyn Monroe het 
zelfvertrouwen van de Amerikaanse huisvrouwen ondermijnde. Alsof kansarme leerlingen 
ermee geholpen zijn dat iedereen minder goed leert nadenken, slechter analyseert, weinig 
fraaie zinnen bouwt, niet langer een thuishaven vindt in het Latijn, zich laat leiden door de 
waan van de dag. 
 
De Kerk is niet mee met haar tijd. Juist. Maar wie altijd mee is, vergist zich even schromelijk. 
Virtus in medio. 
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Bijlage C. Leerplan D/2011/7841/001 (VVKSO), pp. 9-13 
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Bijlage D. Leerplan D/1999/0279/025 (VVKSO), pp. 13-14 
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Bijlage E. Leerplan 2008/003 (gemeenschapsonderwijs), p. 2 
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Classics in narcissistic times 

 
“It seems as though men are forever trying to prove or disprove the value of Latin as part of a 

liberal education”, sighed a former UN ambassador some forty years ago. Today he attends to 

be right: the polemic about the use or uselessness of teaching Latin in schools is still very 

much alive. Quite recently in Great Britain for example the then Secretary of State for 

Children, Schools and Families, Ed Balls, made a fuss by saying that he felt little enthusiasm 

about the study of Latin among both parents and pupils. The Mayor of London, Boris 

Johnson, deeply disagreed. In The Guardian he sharply stroke out at Balls and with fervour 

expounded how important classical education really is. As the huge amount of supporting 

reactions at The Guardian internet forum clearly proves, Johnson is not crying in the 

wilderness. Everywhere in the Western world people raise their voice to keep the classics 

from the doom. Their pleas are varied and numerous, nevertheless they haven’t been 

thoroughly analysed yet. 

 
The present paper may be seen as a humble try to rectify this gap. Maintaining a three-part 

structure it aims at giving a critical overview of the nowadays debate. The first chapter 

compiles the different arguments of both opponents and advocates. Thus it furnishes a basis 

for the next two chapters to elaborate. By throwing light on the specific situation in Flemish-

speaking Belgium, we investigate in which sophisticated ways arguments are being enforced 

and formulated. Since the controversy about the classics is rooted in the early eighteenth 

century, the last chapter places the current discussion in a wider diachronic perspective. To 

what extent have the pros and cons been changed through the ages? And did they change 

anyhow? We finally conclude our paper with the inevitable question whether Latin, despite 

the objections of elitism, uselessness and difficulty, will remain at school or is irrevocably 

destined to end as a new Sanskrit.    
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