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VISIE 
Het vak Grieks heeft twee belangrijke componenten: de studie van een taal, het Grieks, enerzijds, en 
via deze taal het bestuderen van een samenleving en cultuur, de Griekse, anderzijds. Deze twee com-
ponenten zijn echter geen doel op zich, maar dienen een hoger doel. 
• Zo is het bij de studie van de Griekse taal niet de bedoeling dat de leerlingen opgeleid wor-

den tot specialisten in de Griekse taalkunde, laat staan dat ze zouden leren om deze oude 
taal op actieve wijze te hanteren. Via de taalstudie verwerven ze echter wel inzicht in ab-
stracte taalstructuren en leren ze op een probleemoplossende manier met taal omgaan. 
Daardoor verscherpen ze hun algemene taalvaardigheid. De eigenheid van de Griekse taal 
(flecterend, eigen zinsbouw, eigen woordorde ...) ontwikkelt bovendien het analytische en 
synthetiserende vermogen van de leerlingen. Een deel van de hier verworven vaardigheden 
en attitudes kunnen ze vervolgens niet alleen inzetten bij de studie van moderne vreemde 
talen, maar dit zal ook hun taalbeheersing van het Nederlands verhogen. 

• Zo zal ook de studie van de Griekse cultuur en het voortleven daarvan in latere periodes niet 
bestaan uit de steriele reconstructie van een samenleving of ingegeven zijn door een mis-
plaatste nostalgie naar een ver verleden. De antieke cultuur wordt steeds gezien vanuit de 
confrontatie met de eigen tijd, als het ware als een casestudy om problemen en spannings-
velden uit de hedendaagse samenleving vanuit een ruimer perspectief te bekijken. De 
leerlingen zullen door hun analyse van de antieke cultuur en identiteit, en de daaraan ge-
koppelde reflectie over de eigen cultuur en identiteit, een ruime opvoeding krijgen tot be-
wuste en kritische burgers die de uitdagingen van onze snel evoluerende samenleving aan-
kunnen. 

De optie Grieks staat open voor alle jongeren, wat ook hun sociale of culturele achtergrond is. De 
enige vereiste is een brede interesse en nieuwsgierigheid om een oude cultuur te leren kennen door 
middel van de studie van de authentieke teksten die die cultuur heeft voortgebracht. 
De studie van Grieks draagt bij tot de ontwikkeling van historisch bewustzijn: het besef dat mensen in 
de klassieke oudheid zich dezelfde vragen stelden als wij, maar dat de antwoorden vaak heel ver-
schillend waren, maakt de klassieke oudheid voor de leerlingen zowel vertrouwd als vreemd. De con-
frontatie met wat anders is, verruimt de horizon van de leerlingen en hierdoor leren ze hun eigen, van-
zelfsprekend geachte opvattingen en gevoelens in vraag te stellen. 
De studie van Grieks geeft de leerlingen meer inzicht in de wortels van de Europese beschaving, 
waardoor zij niet alleen de westerse cultuur beter begrijpen, maar die ook kunnen vergelijken met niet-
westerse culturen. 
Door de specifieke lectuur- en werkmethode die in het vak Grieks wordt gehanteerd, waarbij er een 
voorname plaats is voor probleemoplossend en onderzoekend leren en waarbij de analytische, syn-
thetiserende en structurerende vaardigheden van de leerlingen voortdurend worden aangescherpt, 
biedt deze optie een goede voorbereiding op alle mogelijke vervolgopleidingen in het hoger onderwijs. 
De studie van de klassieke talen werd inmiddels grotendeels bevrijd van haar oubollig en saai imago, 
waarbij het enige doel soms leek om lange lijsten woordenschat en grammaticale fenomenen te me-
moriseren met het oog op de vorming van toekomstige filologen. De didactische klemtoon ligt vandaag 
op afwisseling van werkvormen en op het stimuleren van zelfstandig werken en leren. Daarbij wordt 
ruime aandacht besteed aan culturele items, gekoppeld aan de huidige tijd en aan de leefwereld van 
de leerlingen. Bij de taalstudie werken de leraren aan het plezier van de lectuur van authentieke 
teksten en trachten ze een dode taal ‘levendig’ te maken. 
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BEGINSITUATIE 
De leerlingen die in de derde graad voor een studierichting met Grieks kiezen, hebben de 
leerplandoelstellingen en -inhouden vermeld in het leerplan van de tweede graad Grieks bereikt.  
Dat betekent dat ze een zeker basisvocabularium hebben verworven en zich een aantal vaardigheden 
eigen hebben gemaakt i.v.m. het afleiden van de betekenis van nieuwe frequente en niet-frequente 
woorden en het kiezen van de juiste betekenis van een woord in de context. 
Verder beschikken ze over de kennis en vaardigheden op het vlak van morfologie en syntaxis die ver-
eist zijn om tot het begrijpen van teksten te komen. 
Ze hebben de lectuurmethode die door de vakgroep werd afgesproken, verworven en systematisch 
ingeoefend. 
Op het gebied van geschiedenis en cultuur beschikken ze over een ruim kader waarbinnen ze teksten 
en andere cultuuruitingen kunnen plaatsen. 
Onder begeleiding van de leraar hebben ze de verschillende vaardigheden gekoppeld aan de onder-
zoekscompetentie ingeoefend. 
Al deze kennis en vaardigheden zullen in de derde graad operationeel gehouden worden en met een 
grotere zelfstandigheid toegepast en uitgebreid. 
Het spreekt vanzelf dat de leraar Grieks van de derde graad ook de leerplannen van de vorige graden 
doorneemt en vooral overlegt met zijn collega(’s) van die graden om na te gaan welke klemtonen wer-
den gelegd. Ook het doorgeven van gegevens over de mate waarin individuele leerlingen de vakge-
bonden vaardigheden beheersen, kan de overgang van de ene naar de andere graad vergemakkelij-
ken. 
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ALGEMENE DOELSTELLINGEN 
Aan de onderstaande algemene doelstellingen wordt gedurende het volledige curriculum Grieks op 
systematische wijze gewerkt. 

1 ALGEMENE DOELSTELLINGEN OP TAALKUNDIG EN CULTUREEL VLAK 
1 De leerlingen kunnen de inhoud van behandelde en niet-behandelde teksten, geschreven in 

authentiek Grieks, met steeds groter wordende zelfstandigheid en met gebruik van de no-
dige hulpmiddelen begrijpen, weergeven, interpreteren en bespreken. 

2 De leerlingen kunnen met steeds groter wordende zelfstandigheid een lectuurmethode en 
een grammaticaal referentiekader gebruiken met het oog op tekstbegrip. 

3 De leerlingen verwerven, door de confrontatie met de eigenheid van het Grieks, inzicht in de 
structuur en het functioneren van andere talen. 

4 De leerlingen verwerven inzicht in de Griekse kunst, cultuur, taal- en letterkunde, geschie-
denis en samenleving en het voortleven van aspecten daarvan in latere samenlevingen. 

5 De leerlingen verwerven, door de confrontatie van de Griekse met de eigen en andere sa-
menlevingen, inzicht in actuele spanningsvelden en uitdagingen. 

6 De leerlingen zien in dat opvattingen, waarden en normen tijd-, plaats- en contextgebonden 
zijn. 

7 De leerlingen kunnen de volgende vaardigheden met steeds grotere zelfstandigheid inzet-
ten: analyseren, structureren, synthetiseren, kritisch beoordelen, argumenteren, zichzelf 
evalueren. 

2 ALGEMENE DOELSTELLINGEN OP HET VLAK VAN VAKATTITUDES 
8 De leerlingen tonen interesse voor de antieke cultuur en het voortleven ervan. 
9 De leerlingen zijn bereid doorzettingsvermogen, grondigheid en nauwkeurigheid in te zetten 

bij hun studie van de Griekse taal en de antieke cultuur. 
10 De leerlingen zijn bereid samen te werken en samen, met respect voor elkaars mening, naar 

oplossingen te zoeken voor de in de les aangebrachte probleemstellingen. 
11 De leerlingen zijn bereid met een open geest een tekst of andere kunstuiting op zijn artis-

tieke waarde te beoordelen. 
12 De leerlingen staan open voor de eigenheid van andere samenlevingen in het algemeen en 

de antieke samenleving in het bijzonder. 
13 De leerlingen zijn bereid de kijk op hun eigen leefwereld kritisch te beoordelen door de con-

frontatie met de antieke wereld. 
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LEERPLANDOELSTELLINGEN/LEERINHOUDEN 
1 VOCABULARIUM 
 

DECR. NR. 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

2 1  van de frequente woorden die ze bij de lectuur hebben ontmoet, een 
aantal elementen geven. 

1 Van de woorden uit het basisvocabularium (zie 
bijlage): 

• de woordsoort; 
• de grondbetekenis(sen); 
• bij werkwoorden: eventueel de asigmatische 

aoriststam; eventueel de vaste naamval; 
• bij substantieven: de nom., de gen. en het lidwoord; 
• bij adjectieven: de nom. m., v. en o. en eventueel de 

vaste naamval; 
• bij voornaamwoorden: de nom. m., v. en o.; 
• bij telwoorden: waar aanwezig de nom. m., v. en o.; 
• bij voorzetsels: de bijbehorende naamval(len). 

1 2  van nieuwe woorden via stamverwantschap de betekenis afleiden. 2 Stamverwantschap: 

• de verwantschap met reeds gekende frequente woor-
den. 

26 3  bij Griekse woorden die ze bij de lectuur ontmoeten en die voortleven 
in gangbare afleidingen en samenstellingen in bekende moderne 
talen, de verwantschap herkennen. 

3 Doorwerking van Griekse woorden in moderne 
talen 

1 4  de samenstelling, stamverwantschap en betekenis van woorden door 
middel van woordvormingssystemen verduidelijken. 

4 Woordvormingssystemen: 

• een woord ontleden in grondwoord(en) en pre-
fix(en)/suffix(en). 

7 5  zelfstandig een woordenboek raadplegen. 5 Gebruik van een woordenboek 
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2 GRAMMATICA 
 

DECR. NR. 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

2, 4 6  relevante grammaticale, metrische en stilistische gegevens verwor-
ven in de eerste en tweede graad hanteren. 

6 Grammaticaal referentiekader: 

• zie leerplannen 1e en 2e graad. 

4, 13 7  een vers scanderen en luidop metrisch lezen. 7 Prosodie en metriek: 

• basisregels van de prosodie; 
• dactylische hexameter, versvoet, heffing, dactylus, 

spondee, trochee, cesuur en elisie; 
• pentameter voor zover hij voorkomt. 

2, 7 8  zelfstandig een grammatica gebruiken. 8 Gebruik van een grammatica 
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3 LECTUUR 
 

DECR. NR. 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

2, 3, 12, 
17 

9  de in de vakgroep afgesproken lectuurmethode met toenemende 
zelfstandigheid toepassen. 

9 Lectuurmethode: 

• een zin lineair en in woordgroepen lezen; 
• een grammaticaal referentiekader als hulpmiddel bij 

de lectuur; 
• het onderscheid tussen de grondbetekenis en contex-

tuele betekenis van een woord; 
• bijkomende afspraken in de vakgroep. 

2, 3, 12, 
17 

10  van een behandelde en een analoge niet-behandelde tekst inhouds-
vragen beantwoorden of met eigen woorden de inhoud/betekenis 
weergeven. 

10 Toepassing van de verworven vertaaltechnieken 
op Griekse teksten die allerhande aspecten van 
de Griekse leef- en denkwereld behandelen, the-
matisch en/of per genre gerangschikt. 

• minstens 6 thema’s en/of genres naar keuze, ge-
spreid over de volledige graad. 

13 11  in navolging van de leraar een behandelde tekst expressief lezen met 
aandacht voor de uitspraak en voor de communicatieve betekenis 
ervan. 

11 Expressief lezen: 

• relatie tussen tekstbegrip en expressief lezen; 
• relatie tussen de stijl- en structuurmiddelen en de 

inhoud. 

27 12  gelijkenissen en verschillen tussen het Griekse taalsysteem en een 
modern taalsysteem toelichten door vergelijking van een vertaling 
met het origineel. 

12 Vergelijking van taalsystemen: 

• enkele voorbeelden van gelijkenissen en verschillen. 

4 13  de relatie tussen delen van een behandelde tekst aantonen. 13 Structurerende elementen in de tekst 

4, 6, 14, 
18 

14  analoge teksten met elkaar vergelijken. 14 Inhoudelijke en stilistische parallellen tussen: 

• antieke teksten onderling; 
• antieke teksten en teksten uit latere periodes. 
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DECR. NR. 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

9, 18 15  aantonen hoe een auteur zijn lezers en toehoorders tracht te beïn-
vloeden door inhoudelijke en/of vormelijke elementen. 

15 Beïnvloedingstechnieken: 

• inslaande inhoudelijke elementen; 
• woordkeuze, woordorde, stijlelementen, overdrijving 

enz. 

15, 18 16  over een behandelde tekst een eigen mening verwoorden en verant-
woorden. 

16 De vaardigheid om een eigen mening te formule-
ren: 

• basisprincipes van argumentatie; 
• onderscheid tussen feit en hypothese. 

11, 19 17  uit behandelde teksten gevoelens en gedachten van de auteur of een 
personage afleiden, situeren in hun cultureel-historisch kader, verge-
lijken met hun eigen tijd en leefwereld en op een creatieve manier 
verwerken. 

17 Cultureel-historisch kader van de behandelde 
teksten: 

• actualisering en creatieve verwerking van gevoelens 
en gedachten. 

4 18  de in de leerinhoud opgesomde stijlfiguren herkennen voor zover ze 
in de behandelde teksten voorkomen. 

18 Stijlfiguren: 

• alliteratie, anafoor, asyndeton, chiasme, ellips, hyper-
baton, klanknabootsing, litotes, metafoor, metonymie, 
polysyndeton, tautologie. 

4, 13 19  het expressieve effect van stijlmiddelen in een behandelde tekst ver-
woorden. 

19 Verband tussen stijl (bv. woordorde, klanken, 
stijlfiguren) en inhoud 
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4 CULTUUR 
 

DECR. NR. 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

5, 6, 11 20  relevante cultureel-historische gegevens gebruiken om over de be-
handelde tekst(fragment)en te reflecteren. 

20 Cultureel-historische context: 

• situering van een tekst in het werk van een auteur; 
• situering van de behandelde auteurs in de 

tijd(somstandigheden); 
• situering van de behandelde auteurs in de literatuur; 
• de specifieke aard van de auteur en zijn werk; 
• realia, belangrijke personen, zinspelingen op situa-

ties/historische feiten bij de behandelde teksten; 
• filosofische stromingen, houding t.o.v. religie; 
• elementen uit het dagelijks leven, opvattingen enz. 

8 21  verklaren waarom een tekst tot een bepaald genre behoort. 21 Kenmerken van de behandelde genres 

7 22  oordeelkundig gebruikmaken van hulpmiddelen om cultureel-histori-
sche, biografische en literaire achtergrondgegevens op te zoeken en 
te gebruiken om behandelde teksten te analyseren, te interpreteren 
en er conclusies uit te trekken. 

22 Relevante informatiebronnen 

5, 10, 16 23  vormen van niet-literaire communicatie uit de oudheid beschrijven, de 
aanwezige gevoelens en gedachten analyseren en de communica-
tieve functie toelichten. 

23 Enkele voorbeelden van niet-literaire communica-
tie: 

• architectuur; 
• beeldhouwkunst; 
• keramiek. 

11 24  antieke niet-literaire cultuuruitingen plaatsen in hun cultureel-histori-
sche context, confronteren met hun eigen tijd en leefwereld en crea-
tief verwerken. 

24 Decontextualiseren en recontextualiseren 
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DECR. NR. 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

9, 10, 18, 
19, 21 

25  in antieke cultuuruitingen waarden en normen analyseren, plaatsen 
in hun cultureel-historische context en vergelijken met hedendaagse 
en eigen opvattingen. 

25 Enkele voorbeelden van waarden en normen 
i.v.m. de relaties: 

• mens-zingeving; 
• mens-natuur; 
• mens-medemens; 
• mens-samenleving. 

23, 24 26  uit antieke cultuuruitingen afleiden hoe de Grieken zichzelf en andere 
volkeren/culturen voorstelden en die voorstellingswijze vergelijken 
met hedendaagse beeldvorming over vreemde culturen. 

26 Aspecten van de Griekse beeldvorming: 

• over de eigen Griekse identiteit; 
• over de relatie tot andere culturen. 

24 27  in antieke cultuuruitingen elementen vinden die wijzen op diversiteit 
in de Griekse maatschappij. 

27 Diversiteit in de Griekse samenleving 

6, 22, 25, 
28 

28  met voorbeelden illustreren hoe de Griekse cultuur (taal, literatuur, 
beeldende kunsten, architectuur, gedachtegoed enz.) voortleeft in 
latere cultuuruitingen (met inbegrip van de Romeinse) en hierover 
reflecteren. 

28 Voorbeelden van het voortleven van de Griekse 
cultuur 

21 29  de antwoorden die de voornaamste filosofische stromingen gaven op 
levensvragen vergelijken met elkaar en met onze hedendaagse op-
vattingen. 

29 Griekse filosofische stromingen 
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5 ONDERZOEKSCOMPETENTIE 
 

DECR. NR. 
LEERPLANDOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen 

LEERINHOUDEN 

29 30  zich oriënteren op een door henzelf of de leraar gekozen onder-
zoeksthema of onderzoeksprobleem over een literair, esthetisch of 
historisch onderwerp. 

30 Oriëntatie op een onderzoeksthema door: 

• inlezen in het thema; 
• stellen van onderzoeksvragen; 
• afbakenen van het thema. 

29 31  voor de door hen geformuleerde onderzoeksvragen informatie zoe-
ken in de antieke bronnen en andere informatiedragers. 

31 Informatie zoeken: 

• in de antieke bronnen; 
• in recente informatiebronnen over de oudheid. 

29 32  de gevonden informatie ordenen. 32 Informatie ordenen. 

30 33  voor de door hen geformuleerde onderzoeksvragen een onderzoek 
uitvoeren. 

33 Onderzoek uitvoeren volgens een gekozen onder-
zoeksmethode 

30 34  op basis van de door hen geformuleerde onderzoeksvragen de an-
tieke bronnen en andere verzamelde informatie interpreteren en 
hieruit conclusies trekken. 

34 Informatie interpreteren en conclusies formuleren. 

31 35  over het door hen gevoerde onderzoek op doelgerichte wijze rap-
porteren. 

35 Rapporteren 

30 36  het eigen onderzoeksproces kritisch beoordelen. 36 Zelfevaluatie 

 



ASO – 3e graad – SG Grieks-Latijn, Grieks-moderne talen, Grieks-wetenschappen, Grieks-wiskunde 12 
AV Grieks (1e leerjaar: 4 lestijden/week, 2e leerjaar: 4 lestijden/week) 

  

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 
1 ALGEMENE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 
1.1 WERK- EN GROEPERINGSVORMEN 
 

Het is evident dat de leraar de leerlingen motiveert en inspireert. Regelmaat en structuur in de lessen zijn 
uiteraard onontbeerlijk, maar monotonie werkt uiterst demotiverend. Het is daarom van belang dat de 
leraar geregeld afwisselt in de gehanteerde didactische werkvormen, zowel bij de lectuur/bespreking van 
teksten, bij het aanbrengen/inoefenen van grammatica als bij de uitwerking van culturele items. Verschil-
lende werk- en groeperingsvormen kunnen zijn: 
• klasdiscussie; 
• opzoekwerk (in naslagwerken én met gebruikmaking van ICT); 
• leerlingen elkaar lectuur- of grammaticale items laten uitleggen; 
• leerlingen na lectuur inhoudsvragen laten opstellen; 
• spreekbeurten (individueel of in groep); 
• uitstappen vooraf door de leerlingen mee laten voorbereiden; 
• tijdens uitstappen leerlingen zelf deeltjes laten gidsen; 
• teksten laten uitbeelden (in de vorm van toneel of d.m.v. tekeningen e.d.); 
• aanleggen van een muurkrant i.v.m. de oudheid; 
• begeleid zelfgestuurd leren (individueel of in groep). 
In het leerproces moeten zelfstandigheid, creativiteit en het inzicht in/toepassen van kennis – veeleer dan 
reproductie – gestimuleerd worden. 

1.2 VOET 
Wat en waarom? 

Vakoverschrijdende eindtermen1

De VOET geven scholen de opdracht om jongeren te vormen tot de actieve burgers van morgen!  

 (VOET) zijn minimumdoelen die, in tegenstelling tot de vakgebonden 
eindtermen, niet specifiek behoren tot een vakgebied, maar door meerdere vakken en/of vakoverschrij-
dende onderwijsprojecten worden nagestreefd. 

Zij moeten jongeren in staat stellen om die sleutelcompetenties te verwerven die een zinvolle bijdrage 
leveren aan het uitbouwen van een persoonlijk leven en aan de opbouw van de samenleving. 
Het ordeningskader van de VOET bestaat uit een samenhangend geheel dat deels globaal en deels per 
graad geformuleerd wordt. 
Globaal: 
• een gemeenschappelijke stam met 27 sleutelvaardigheden 

• Deze gemeenschappelijke stam is een opsomming van vrij algemeen geformuleerde 
eindtermen, los van elke context. Ze zijn toepasbaar in alle opvoedings- en onderwijsactiviteiten 
van de school. Ze kunnen, afhankelijk van de keuze van de school, in samenhang met alle an-
dere vakgebonden of vakoverschrijdende eindtermen worden toegepast; 

• zeven maatschappelijk relevante toepassingsgebieden of contexten: 
− lichamelijke gezondheid en veiligheid, 
− mentale gezondheid, 
− sociorelationele ontwikkeling, 
− omgeving en duurzame ontwikkeling, 
− politiek-juridische samenleving, 

                                                      
1  In de eerste graad B-stroom spreekt men over vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen (VOOD). 

Aangezien zowel VOET als VOOD na te streven zijn, beperken we ons in de tekst tot de term VOET, 
waarbij we zowel naar het begrip vakoverschrijdende eindtermen als vakoverschrijdende 
ontwikkelingsdoelen verwijzen. 
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− socio-economische samenleving, 
− socioculturele samenleving. 

Per graad: 
• leren leren, 
• ICT in de eerste graad, 
• technisch-technologische vorming in de tweede en derde graad ASO. 

Een zaak van het hele team 

De VOET vormen een belangrijk onderdeel van de basisvorming van de leerlingen in het secundair on-
derwijs. Om een brede en harmonische basisvorming te waarborgen moeten de eindtermen van de ge-
meenschappelijke stam, contexten, leren leren, ICT en technisch-technologische vorming in hun samen-
hang behandeld worden. Het is de taak van het team om - vanuit een visie en een planning - vakgebon-
den en vakoverschrijdende eindtermen te combineren tot zinvolle gehelen voor de leerlingen. 
Door de globale formulering krijgen scholen meer autonomie bij het werken aan de vakoverschrijdende 
eindtermen, waardoor de school meer mogelijkheden krijgt om het eigen pedagogisch project vorm te 
geven.  
Het team zal keuzes en afspraken moeten maken over de VOET. 
De globale formulering over de graden heen betekent niet dat alle eindtermen in alle graden moeten aan 
bod komen, dit zou een onbedoelde verzwaring van de inspanningsverplichting tot gevolg hebben. Bij het 
maken van de keuzes wordt verwacht dat elke graad in elke school een redelijke inspanning doet ten 
opzichte van het geheel van de VOET, rekening houdend met wat in de andere graden aan bod komt. 
Doordat de VOET niet louter graadgebonden zijn, krijgt de school/scholengemeenschap de mogelijkheid 
om een leerlijn over de graden heen uit te werken. 

1.3 ONDERZOEKSCOMPETENTIE   
Wat? 

In de specifieke eindtermen voor de verschillende polen in het ASO komt er telkens een onderdeel on-
derzoekscompetentie voor. Het onderdeel onderzoekscompetentie wordt geconcretiseerd in 3 specifieke 
eindtermen (SET): 
• zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en 

te bewerken; 
• een onderzoeksopdracht voorbereiden, uitvoeren en evalueren; 
• de onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en confronteren met andere standpunten. 
Deze drie SET kunnen vertaald worden naar een aantal onderzoeksvaardigheden die samen een onder-
zoekscyclus uitmaken. 

Waarom? 

Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden sluit aan bij het PPGO, waarbij we “streven naar de totale 
ontwikkeling van de persoon: kennisverwerving, vaardigheidsontwikkeling, attitudevorming met bijzon-
dere aandacht voor een kritische en creatieve ingesteldheid ten aanzien van mens, natuur en samenle-
ving”. 
Het nastreven van onderzoeksvaardigheden sluit aan bij de noodzaak om lerenden efficiënt en effectief te 
leren omgaan met de veelheid aan informatie. Meer en meer is men genoodzaakt om die informatie te 
kunnen omzetten van beschikbare naar bruikbare kennis. 
Het werken aan onderzoeksvaardigheden ontwikkelt het probleemoplossend vermogen van leerlingen.  
Het werken aan onderzoeksvaardigheden is een aanzet tot een wetenschappelijke attitude, nodig voor 
het vervolgonderwijs. 
Naast een kennismaking met elementaire onderzoeksvaardigheden van een bepaald wetenschapsdo-
mein dient maximale transfer van deze vaardigheden naar andere contexten nagestreefd te worden. 
In het kader van de vakoverschrijdende eindtermen kan het een aangewezen sluitstuk zijn van de leerlijn 
“leren leren” over de drie graden heen en tevens een belangrijke bijdrage leveren aan “sociale vaardig-
heden”. 
Het werken aan onderzoeksvaardigheden geeft de school mogelijkheden om aan begeleid zelfgestuurd 
leren te doen. 
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Hoe te realiseren? 

Samenwerking tussen leraren 
Om de studielast van de leerlingen en de planlast van de leraren beheersbaar te houden, zijn afspraken 
en samenwerking met betrekking tot een aantal aspecten onontbeerlijk. 

Studielast van leerlingen, bijv.: 
• afspraken rond het aantal en de spreiding van de onderzoeksopdrachten; 
• transfer van vaardigheden (zie onderzoekend leren in de eindtermen van de basisvorming, be-

paalde deelvaardigheden zoals verslaggeving, informatieverwerving en -verwerking, bibliografische 
verwerking …); 

• voortbouwen op verworven kennis en vaardigheden; 
• coöperatief leren; 
• … 

Planlast van de leraren, bijv.: 
• afspraken over wie welke deelvaardigheden realiseert; 
• gelijkgerichte didactische visie; 
• ontwikkelen van bepaalde begeleidings- en evaluatiemodellen, bijv. portfolio, logboek, zelfevalua-

tie …; 
• efficiënt gebruik van bepaalde lokalen, materialen en werkingsmiddelen; 
• afspraken over wie wat wanneer begeleidt; 
• … 

Een gestructureerde aanpak: het OVUR-schema 
Om de SET te realiseren in de verschillende polen van het ASO kan het OVUR-schema (Oriënteren, 
Voorbereiden, Uitvoeren en Reflecteren) een goede leidraad zijn. 
In dit schema kan de onderzoekscyclus in een aantal stappen worden uitgewerkt. 

Stappen 

1 Oriënteren Oriënteren op het onderzoeksprobleem 

Formuleren van onderzoeksvragen 

2 Voorbereiden Maken van een onderzoeksplan 

3 Uitvoeren Verwerven van informatie  

Verwerken van informatie 

Beantwoorden van vragen en formuleren van conclusies 

Rapporteren  

4 Reflecteren Eigen evaluatie van het onderzoeksproces en het onderzoeksproduct. 

De onderzoeksopdracht als proces 

Het werken met onderzoeksopdrachten biedt mogelijkheden om procesmatig aan de ontwikkeling van 
onderzoekscompetentie te werken. 
Een onderzoeksopdracht is een (begeleid) zelfstandig onderzoek binnen een onderzoeksthema dat aan-
sluit bij één of meerdere vakken van de pool. 
Hoewel de onderzoeksvaardigheden in elk vakleerplan zijn opgenomen, dienen ze niet in elk vak gereali-
seerd te worden, maar afhankelijk van de onderzoeksopdracht gebeurt dit in samenspraak binnen het 
geheel van de pool. De concretisering gebeurt op het niveau van de vakgroep. 
Met betrekking tot de tweepolige studierichtingen zijn geïntegreerde projecten mogelijk. Daarin komen de 
onderzoeksvaardigheden uit beide polen aan bod. 

Evaluatie 

Bij de evaluatie van onderzoekscompetentie gaat het om de mate waarin de leerling de hierboven ver-
melde eindtermen heeft gerealiseerd. Hierbij kan de leraar het stappenplan als leidraad gebruiken. Bij 
elke stap zal een aantal beoordelingscriteria moeten opgesteld worden. 
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1.4 HET OPEN LEERCENTRUM EN DE ICT - INTEGRATIE 
Het gebruik van het open leercentrum (OLC) en de ICT-integratie past in de totale visie van de school op 
leren en op het werken aan de leervaardigheden van de leerlingen. De inzet en het gebruik van ICT en 
van het OLC zijn geen doel op zich maar een middel om het onderwijsleerproces te ondersteunen. 
Door de snelle evolutie van de informatietechnologie volgen nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij 
elkaar in hoog tempo op. Kennis en inzichten worden voortdurend verruimd. Er komt een enorme hoe-
veelheid informatie op ons af. De school zal de leerlingen moeten leren hier zinvol en veilig mee om te 
gaan. 
Zelfstandig kunnen werken, in staat zijn eigen initiatieven te ontplooien en over het vermogen beschikken 
om nieuwe ideeën en oplossingen in samenwerking met anderen te ontwikkelen, zijn essentieel. Voor het 
onderwijs betekent dit een ingrijpende verschuiving: minder aandacht voor de passieve kennisoverdracht 
en meer aandacht voor de actieve kennisconstructie binnen de unieke ontwikkeling van elke leerling. Die 
benadering nodigt leraren en leerlingen uit om voortdurend met elkaar in dialoog te treden, omdat je de 
ander nodig hebt om te kunnen leren. Het traditionele beeld van onderwijs zal steeds meer verdwijnen en 
veranderen in een dynamische leeromgeving waar leerlingen in eigen tempo en in wisselende groepen 
onderwijs zullen volgen. Dergelijke leerprocessen worden bevorderd door gebruik te maken van het OLC 
en van ICT-integratie als onderdeel van deze rijke gedifferentieerde leeromgeving. 

Het open leercentrum als krachtige leeromgeving 

Een open leercentrum (OLC) is een ruimte waar leerlingen, individueel of in groep, zelfstandig, op hun 
eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen leren, werken en oefenen. 
Om een krachtige leeromgeving te zijn, is een open leercentrum 
• uitgerust met voldoende didactische hulpmiddelen,  
• ter beschikking van leerlingen op lesmomenten en daarbuiten,  
• uitgerust in functie van leeractiviteiten met pedagogische ondersteuning. 
In ideale omstandigheden zou de ganse school een open leercentrum kunnen zijn. In werkelijkheid kan in 
een school echter niet op elke plaats en op elk moment een dergelijke leeromgeving gewaarborgd wor-
den. Daarom kiezen scholen ervoor om een aparte ruimte als OLC in te richten om zo de leemtes in te 
vullen.  
Voor de meeste leeractiviteiten volstaat een klaslokaal of informaticalokaal. Wanneer is het echter nuttig 
om over een OLC te beschikken?  
• Bij een gedifferentieerde aanpak waarbij verschillende leerlingen bezig zijn met verschillende 

leeractiviteiten, kan het klaslokaal op vlak van zowel ruimte als middelen niet meer als enige 
leeromgeving voldoen. Dit is zeker het geval bij begeleid zelfstandig leren, vakoverschrijdend 
leren, projectmatig werken ... Vermits leerlingen bij deze leeractiviteiten een zekere vrijheid krij-
gen in het plannen, organiseren en realiseren van het leren, is de beschikbaarheid van extra 
ruimte en middelen soms noodzakelijk.  

• Het leren van leerlingen beperkt zich niet tot de eigenlijke lestijden. Voor sommige opdrachten 
moeten zij beschikken over aangepaste leermiddelen buiten de eigenlijke lestijden. Niet ieder-
een heeft daar thuis de mogelijkheden voor. In functie van gelijke onderwijskansen, lijkt het zin-
vol dat een school ook momenten buiten de lessen voorziet waarop leerlingen van een OLC 
gebruik kunnen maken.  

Om hieraan te voldoen, beschikt een OLC minimaal over volgende materiële mogelijkheden: 
• ruim lokaal met een uitnodigende inrichting die een flexibele opstelling toelaat (bijv. eilandjes 

om in groep te werken); 
• ICT: computers met internetverbinding, printmogelijkheid, oortjes, microfoons … 
• digitaal leerplatform waar alle leerlingen toegang toe hebben; 
• materiaal waarvan de vakgroepen beslissen dat het moet aanwezig zijn om de leerlingen 

zelfstandig te laten werken/leren (software, papieren dragers …) en dat bewaard wordt in een 
openkastsysteem; 

• kranten en tijdschriften (digitaal of op papier). 
In het ideale geval is er nog een bijkomende ruimte beschikbaar (liefst ook met ICT-mogelijkheden) die 
zowel kan gebruikt worden als ‘stille’ ruimte of juist omgekeerd om bijvoorbeeld leerlingen presentaties te 
laten oefenen (de grote ruimte is in dat geval de stille ruimte) of voor groepswerk (discussiemogelijkheid). 



ASO – 3e graad – SG Grieks-Latijn, Grieks-moderne talen, Grieks-wetenschappen, Grieks-wiskunde 16 
AV Grieks (1e leerjaar: 4 lestijden/week, 2e leerjaar: 4 lestijden/week) 

  

Op organisatorisch vlak is het van belang dat met het volgende rekening wordt gehouden: 
• het OLC wordt bij voorkeur gebruikt voor werkvormen en activiteiten die niet in het vaklokaal 

kunnen gerealiseerd worden; 
• het is belangrijk dat bij een leeractiviteit begeleiding voorzien wordt. Deze begeleiding kan zo-

wel gebeuren door de actieve aanwezigheid van een leraar als ook ‘van op afstand’ door middel 
van gerichte opdrachten, stappenplannen, studietips …; 

• het OLC is toegankelijk buiten de lesuren (bijv. tijdens de middagpauze, een bepaalde periode 
voor en/of na de lesuren). 

Voor het welslagen is het aan te bevelen dat een OLC-beheerder aangesteld wordt. Deze beheerder 
zorgt o.a. voor inchecken, bewaren van orde, beheer van het materiaal en praktische organisatie en 
wordt bijgestaan door een ICT-coördinator voor de technische aspecten. 
Door het specifieke karakter van het OLC is deze ruimte bij uitstek geschikt voor de realisatie van de ICT-
integratie binnen de vakken maar deze integratie mag zich niet enkel tot het OLC beperken. 

ICT-integratie als middel voor kwaliteitsverbetering 

Onder ICT-integratie verstaan we het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteu-
ning van het leren. 
ICT-integratie kan op volgende manieren gebeuren: 
• Zelfstandig oefenen in een leeromgeving 

Nadat leerlingen nieuwe leerinhouden verworven hebben, is het van belang dat ze voldoende 
mogelijkheden krijgen om te oefenen bijvoorbeeld d.m.v. specifieke pakketten. De meerwaarde 
van deze vorm van ICT-integratie kan bestaan uit: variatie in oefenvormen, differentiatie op het 
vlak van tempo en niveau, geïndividualiseerde feedback, mogelijkheden tot zelfevaluatie. 

• Zelfstandig leren in een leeromgeving 
Een mogelijke toepassing is nieuwe leerinhouden verwerven en verwerken, waarbij de leer-
kracht optreedt als coach van het leerproces (bijvoorbeeld in het open leercentrum). Een elek-
tronische leeromgeving (ELO) biedt hiertoe een krachtige ondersteuning. 

• Creatief vormgeven  
Leerlingen worden uitgedaagd om creatief om te gaan met beelden, woorden en geluid. De 
leerlingen kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die o.a. allerlei tekst-, beeld- en teken-
programma’s bieden.  

• Opzoeken, verwerken en bewaren van informatie 
Voor het opzoeken van informatie kunnen leerlingen gebruik maken van o.a. cd-roms, een ELO 
en het internet.  
Verwerken van informatie houdt in dat de leerlingen kritisch uitmaken wat interessant is in het 
kader van hun opdracht en deze informatie gebruiken om hun opdracht uit te voeren.  
De leerlingen kunnen de relevante informatie ordenen, weergeven en bewaren in een aange-
paste vorm. 

• Voorstellen van informatie aan anderen 
Leerlingen kunnen informatie aan anderen meedelen of tonen met behulp van ICT-ondersteu-
ning met tekst, beeld en/of geluid onder de vorm van bijvoorbeeld een presentatie, een website, 
een folder … 

• Veilig, verantwoord en doelmatig communiceren  
Communiceren van informatie betekent dat leerlingen informatie kunnen opvragen of verstrek-
ken aan derden. Dit kan via e-mail, internetfora, ELO, chat, blog … 

• Adequaat kiezen, reflecteren en bijsturen 
De leerlingen ontwikkelen competenties om bij elk probleem verantwoorde keuzes te maken uit 
een scala van programma’s, applicaties of instrumenten, al dan niet elektronisch. Daarom is het 
belangrijk dat zij ontdekken dat er meerdere valabele middelen zijn om hun opdracht uit te voe-
ren. Door te reflecteren over de gebruikte middelen en door de bekomen resultaten te vergelij-
ken, maken de leerlingen kennis met de verschillende eigenschappen en voor- en nadelen van 
de aangewende middelen (programma’s, applicaties …). Op basis hiervan kunnen ze hun keu-
zes bijsturen. 
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2 SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 
Voor de transcriptie van de Griekse namen en begrippen spreekt de vakgroep een transcriptiesysteem af 
dat consequent wordt toegepast. 
Mogelijkheden: 
• alles Grieks (bv. Ploetarchos); 
• alles Latijn (Grote Van Dale als referentie) (bv. Plutarchus); 
• mengvorm: Grieks als basis, maar de vakgroep bepaalt de uitzonderingen (bv. Plato i.p.v. 

Platoon). 

2.1 VOCABULARIUM 
De leerlingen houden het vocabularium dat in de eerste en tweede graad werd verworven operationeel. 
Het vocabularium wordt uitgebreid met de nieuwe frequente woorden die voorkomen in de behandelde 
teksten. Het vocabularium kan uitgebreid worden met enkele niet-frequente Griekse woorden die voortle-
ven in de moderne talen, voor zover ze voorkomen in de teksten.  
In de derde graad neemt woordstudie (taalverwantschappen, stamverwantschappen, woordvorming enz.) 
een meer centrale plaats in om de betekenis van Griekse woorden te vinden en te memoriseren. 

LPD 4 

Dankzij vaak voorkomende suffixen kunnen leerlingen het verband leggen tussen frequente woorden en 
hun afleidingen. 
Bij werkwoorden betekent het suffix -όω  ‘maken’ (bv. δῆλος , ‘duidelijk’ → δηλόω , ‘duidelijk maken’; 
δοῦλος , ‘slaaf’ → δουλόω , ‘slaaf maken’). 
Bij substantieven duiden de suffixen -εύς  en -της een persoon aan (bv. βασιλεύω , ‘koning zijn’ → ὁ 
βασιλεύς , ‘koning’; ὁ ἵ ππος , ‘paard’ → ὁ ἱ ππεύ ς , ‘ruiter’). 
Bij substantieven duiden de suffixen -εία  en -σύνη  aan dat het om abstracte begrippen gaat (bv. 
ἀληθή ς , ‘waar’ → ἡ ἀ λή θεια , ‘waarheid’; δίκαιος , ‘rechtvaardig’ → ἡ δικαιοσύ νη , ‘rechtvaardigheid’; 
σώφρων, ‘bezonnen’ → ἡ σωφροσύ νη , ‘bezonnenheid’). 

LPD 5 

Het is niet nodig de leerlingen een woordenboek Grieks te laten aankopen. Het volstaat dat de school 
een aantal woordenboeken ter beschikking stelt. 

2.2 GRAMMATICA 
In de derde graad worden de leerinhouden van de eerste en tweede graad paraat gehouden. De gram-
maticale controle blijft een essentieel onderdeel van de lectuur: ze is pedagogisch waardevol omdat ze 
de leerling leert tegenover zijn hypothese een kritische houding aan te nemen.  
Grammaticale fenomenen die niet in de leerinhouden van de vorige graden zijn opgenomen, kunnen toe-
gelicht worden wanneer ze opduiken in een tekst en voor het begrip ervan noodzakelijk zijn. Ze kunnen 
echter niet het voorwerp uitmaken van evaluatie. Hierbij is vakgroepoverleg noodzakelijk, aangezien het 
zou kunnen dat het perfectum in de tweede graad niet werd aangeleerd (men bestudeert dat daar enkel 
indien het frequent voorkomt in de gekozen tekstfragmenten). 
Indien ook niet-klassieke teksten (bv. Homerus, papyri, inscripties) worden gelezen, heeft de leraar de 
gelegenheid om de leerlingen te wijzen op de evolutie in de taal en op de diachronische aspecten van de 
grammatica. 

LPD 7 

De leraar besteedt zelf voldoende aandacht aan de correcte uitspraak van het Grieks. Een correcte uit-
spraak ondersteunt de leerlingen immers bij het leren scanderen. Als de leerlingen de juiste uitspraak 
horen, zullen ze die overnemen. De leerlingen lezen de behandelde teksten zelf luidop; verzen worden 
metrisch gelezen. 
De leraar leert de leerlingen de basisprincipes van de prosodie en het schema van de dactylische 
hexameter aan. Indien de behandelde teksten elegische disticha zijn, wordt ook de pentameter aange-
leerd. De leerlingen leren de dactylische hexameter (en eventueel de pentameter) niet alleen schriftelijk 
scanderen, maar ook luidop metrisch lezen. Op die manier krijgen ze voeling met de inhoudelijke of 
esthetische meerwaarde van het metrum. 
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LPD 8 

Het is niet nodig de leerlingen een grammatica Grieks te laten aankopen. Het volstaat dat de school een 
aantal grammatica’s ter beschikking stelt. 

2.3 LECTUUR 
LPD 9 

De vakgroep (alle graden, ook als de Middenschool autonoom is) legt eenzelfde lectuurmethode vast 
voor Latijn en Grieks. Die wordt in de drie graden als een continuüm gehanteerd. Alle leden van de vak-
groep gebruiken ze consequent. Het spreekt voor zich dat de leerlingen de lectuurmethode die hen is 
aangeleerd in het eerste jaar, gedurende de hele cyclus aanhouden. De lectuurmethode kan slechts ge-
wijzigd worden na consensus in de vakgroep. Bij de bepaling van de lectuurmethode wordt rekening ge-
houden met de volgende elementen. 
• Een Griekse zin wordt lineair gelezen, d.w.z. dat de volgorde van de woorden in de zin behou-

den blijft. 
• De leraar schenkt aandacht aan de woordgroepen: 

− voorzetselgroep; 
− substantief + congruerend lidwoord/adjectief/voornaamwoord/participium; 
− substantief + genitief; 
− gelijkwaardige zinsdelen verbonden door een voegwoord; 
− vaste naamval bij werkwoorden en adjectieven. 

• De leraar neemt bij voorkeur de zin woordgroep per woordgroep door, terwijl hij zowel de 
noodzakelijke aandachtsvragen stelt als eventuele aanvullende informatie biedt. Op lange ter-
mijn zou het evenwel verkeerd zijn om stelselmatig iedere zin in woordgroepen aan te bieden. 
Na verloop van tijd moeten de leerlingen in staat zijn zelf woordgroepen te herkennen. Daarom 
dient er ook ruimte te worden gemaakt voor oefeningen die direct aansluiten bij de lectuurme-
thode, zoals het herkennen van woordgroepen en het aanduiden van voegwoorden. 

• De leraar stelt tijdens de lectuur inhoudelijke en grammaticale vragen die het tekstbegrip onder-
steunen. Hij brengt alleen aan wat nodig is voor het herkennen van taalverschijnselen en over-
stelpt de leerlingen dus niet met irrelevante grammaticale en filologische gegevens die de lec-
tuur nodeloos vertragen. Tijdens de fase van de grammaticale inductie kan hij wel overgaan tot 
meer abstracte taalreflectie. 

LPD 10 

a) 
De volgorde van de te lezen thema’s en/of genres is vrij en mag door de leraar naar eigen inzicht bepaald 
worden. 

Thema’s en/of genres 

Wanneer hij filosofie niet aan de hand van Griekse teksten als thema/genre behandelt, moet de leraar er 
rekening mee houden dat filosofie wel een belangrijke leerplandoelstelling cultuur is (LPD 29), die dus in 
elk geval moet worden behandeld (eventueel met teksten in vertaling). 
Het kan steeds nuttig zijn om teksten in vertaling te gebruiken:  
• als situering van en/of achtergrond bij een te lezen Griekse tekst; 
• als bindtekst(en); 
• als verdere uitwerking van een bepaald thema; 
• als vergelijkingsmateriaal (een andere auteur over hetzelfde onderwerp), eventueel als oefening 

historische kritiek. 
b) 
Bij de lectuur van Griekse teksten is het belangrijk een onderscheid te maken tussen het begrijpen van de 
tekst en het vertalen ervan in correct en vlot Nederlands. 

Weergeven van de inhoud van een tekst – vertalen 

Het begrijpen van de tekst zou altijd een eerste fase moeten vormen. Na de lectuur kan de leraar toetsen 
of de leerling de tekst heeft begrepen door: 
• de inhoud te laten verwoorden (mondeling of schriftelijk); 
• het tekstfragment te laten parafraseren; 
• een titel of slogan bij een fragment te laten bedenken; 
• grammaticale en inhoudelijke controlevragen te stellen. 
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Het is echter niet haalbaar elk gelezen fragment te laten vertalen in correct en vlot Nederlands. De zoek-
tocht naar passende woorden en constructies in het Nederlands is immers een moeilijke, intensieve en 
tijdrovende bezigheid. Vertalen is een zeer verrijkende oefening, die het taalgevoel in het Nederlands 
bevordert. Leerlingen moeten dus de kans krijgen om deze oefening geregeld te maken. 
Vertalen kan een leerling leren. Natuurlijk is het taalgevoel van de leerling zeer belangrijk. Automatisch 
zullen bepaalde leerlingen beter vertalen dan andere, alleen al omdat ze bv. over een rijkere woorden-
schat in het Nederlands beschikken. Maar het is essentieel dat de leraar vertaaltechnieken aanleert, 
d.w.z. de stereotiepe weergave van Griekse taalfenomenen in het Nederlands. We denken daarbij aan de 
weergave van werkwoordsvormen, opsommingen, zelfstandig gebruikte adjectieven, voornaamwoorden, 
afhankelijke zinnen, wens, gebod enz. (zie ook verder bij e) Vertaaltechnieken). 
c) 
Het spreekt voor zich dat kennis van en inzicht in de kenmerken van de traditionele genres van de West-
Europese literatuur tot de algemene vorming van de leerling behoren. Indien de leraar ervoor kiest de 
leerstof uitsluitend thematisch te ordenen, zal hij niet nalaten elke gelegenheid aan te grijpen om de leer-
lingen dat inzicht bij te brengen. Daarbij overlegt hij met zijn collega’s Latijn en moderne talen. 

Thematisch lezen   

Thematische lectuur kan op verscheidene manieren opgevat worden; 
• Men kan uitgaan van een cultureel-historisch thema en daarbij teksten van verscheidene au-

teurs lezen, die elkaar aanvullen. Lectuur in vertaling en fragmenten uit andere culturen en/of 
periodes kunnen daarbij de horizon verbreden. Men kan zich ook tot één auteur beperken en 
bv. een evolutie in de behandeling van een thematiek aantonen. Al zal de lectuur vooral op het 
thema toegespitst zijn, toch zal de leraar ook aandacht besteden aan het genre waartoe de 
teksten behoren. 

• Men kan uitgaan van een literair genre en daarbinnen één of meer thema’s behandelen, bij 
voorkeur van verschillende auteurs (bv. lyriek, thema liefde; historiografie, thema Grieken ver-
sus niet-Grieken). Hier zullen de kenmerken van het genre bij de commentaar uitvoerig aan bod 
komen. Uiteraard verdient het aanbeveling door middel van teksten uit andere periodes het be-
lang van het genre voor de West-Europese literatuur te belichten. 

• Men kan ook uitgaan van een werk en daarbinnen één of meer thema’s behandelen, al dan niet 
gerangschikt rond een kerntekst (bv. Odyssea, reizen en avonturen; Antigone, staatsgezag ver-
sus individueel geweten). Naast de aspecten van genre en thema zullen de auteur en zijn werk 
hier meer aandacht krijgen. 

In de bijlage vindt de leraar een ruime keuze van thema’s en teksten. 
d) 
In de derde graad staat de lectuur van authentieke teksten uit verschillende genres centraal. De leraar 
stimuleert de leerling om de lectuurmethode toe te passen en zal de leerling ook geregeld de kans geven 
om dat zelfstandig te doen. Bij dergelijke ‘zelfstandige leesoefeningen’ is het raadzaam dat de leraar het 
aantal regels/verzen afbakent. De hoeveelheid tekst kan gradueel opgetrokken worden. Bij het lezen van 
een niet-behandelde tekst staat het tekstbegrip centraal: het is dus geen grammatica- of vocabularium-
oefening. Als leerlingen het gewoon zijn te werken met een woordenboek en een grammatica, kunnen die 
hulpmiddelen ondersteunend werken om tot tekstbegrip te komen. 

De niet-behandelde tekst 

Het fragment vertalen is natuurlijk de moeilijkste oefening. Hiervoor moeten de leerlingen immers eerst tot 
begrip komen om daarna de oefening van het vertalen te maken. Het kan ook eenvoudiger door inhouds-
vragen te stellen, vragen waarop de leerlingen met een Griekse woordgroep moeten antwoorden of vra-
gen naar het verwoorden van de inhoud van een passage. In een toets moeten vragen van verschillende 
moeilijkheidsgraad geïntegreerd worden. 
e) 
Vele Griekse wendingen kunnen niet woordelijk in het Nederlands overgezet worden. De leraar wijst de 
leerling erop dat hij zich dus steeds moet afvragen of hij wel correct en vlot Nederlands spreekt of schrijft. 
Hij moet de attitude verwerven om zorgvuldig de betekenis te zoeken die het best in de context past. 

Vertaaltechnieken 

De volgende vertaaltechnieken worden met de leerlingen geoefend (waar van toepassing): 
• de nuance weergeven van het feit dat in het Grieks het persoonlijk voornaamwoord als onder-

werp niet wordt uitgedrukt, tenzij met klemtoon; 
• het gebruik van het lidwoord bij een aanwijzend en bezittelijk voornaamwoord en bij een eigen-

naam; het wegblijven van het lidwoord bij het naamwoordelijk deel van het gezegde; de moge-
lijkheden in vertaling bij aanwezigheid van een lidwoord; de mogelijkheden in vertaling bij afwe-
zigheid van een lidwoord; het substantiverend gebruik van het lidwoord bij adjectieven, werk-
woorden, bijwoorden en voorzetselgroepen; 
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• de weergave van een woordgroep waarin een lidwoord en zijn substantief door een bepaling 
gescheiden zijn; 

• adjectieven die zelfstandig gebruikt zijn, weergeven met een substantief; 
• de stereotiepe vertaling van de naamvallen en tijden weergeven; 
• de contextuele betekenis van de voornaamwoorden weergeven; 
• de stereotiepe vertaling van het betrekkelijk voornaamwoord in de verschillende naamvallen 

weergeven; 
• bij een opsomming gebruikt het Nederlands als verbinding komma’s, maar voor het laatste lid 

van de opsomming staat er een nevenschikkend voegwoord; 
• partikels wijzen in het Grieks op een bepaalde nuance, maar worden in het Nederlands niet 

altijd weergegeven; 
• de combinatie van een substantief met twee of meer adjectieven weergeven met komma’s in 

plaats van voegwoorden; 
• het onderwerp naar de bijzin verplaatsen wanneer hoofd- en bijzin een vooropgesteld gemeen-

schappelijk onderwerp hebben. 
• de infinitiefzin weergeven; 
• de trappen van vergelijking weergeven; 
• abstracta correct weergeven (b.v. εἰμί , λόγος , πρᾶγμα , ἀγαθό ς  ...); 
• inversie gebruiken bij de weergave van de combinatie bijzin + hoofdzin; 
• beseffen dat de stereotiepe vertaling van naamvallen en tijden niet altijd van toepassing is; 
• een participium in het Nederlands weergeven als deelwoord, als betrekkelijke of bijwoordelijke 

bijzin, als onafhankelijke zin, als zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord; 
• Griekse passieve wendingen vertalen door een actieve; het Nederlands maakt immers minder 

gebruik van passieve zinsbouw; 
• het mediaal op de gepaste manier in het Nederlands weergeven; 
• weergeven van de indicatief, conjunctief en optatief met of zonder ἄν ; 
• de losse genitief weergeven. 

LPD 11 

Voorbeelden van de relatie stijl-/structuurmiddelen en inhoud: 
• stijlmiddelen: alliteratie, tempo enz.; 
• structuurmiddelen: cesuur, structuuraanwijzende woorden (μέν  ... δέ ) enz. 

LPD 12 

Voorbeelden: 
• verschillende aspecten van wijzen en tijden; 
• de taalrijkdom van partikels; 
• de woordorde; 
• bij poëzie: het gebruik van een metrum. 

LPD 14 

Het kan hier gaan om Griekse teksten die in de les aan bod zijn gekomen, bv. in een bepaald thema, of 
om vertalingen of analoge (hedendaagse) literaire teksten in het Nederlands of een andere taal. Er wordt 
aandacht besteed aan de inhoud en de vorm. Deze doelstelling kan gecombineerd worden met een aan-
tal andere doelstellingen voor lectuur en cultuur, zoals blijkt uit de voorbeelden. 
Sappho, fragment 31 kan vergeleken worden met Catullus, Carmina, 51 en recentere adaptaties ervan 
(o.a. Goethe). 
Bij de eventuele lectuur van de Odyssea van Homerus kan men bv. aantonen hoezeer Vergilius (bv. de 
stormscène) aan hem schatplichtig is. 
Alle mogelijke moderne adaptaties van Griekse tragedies in film (bv. Medea van Pasolini), theater (bv. 
Phaedra van Hugo Claus), opera (bv. Iphigénie en Aulide van Gluck) enz. kunnen hier ook aan bod ko-
men (zie ook LPD 28). 
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Niet alle fragmenten moeten in het Grieks gelezen worden. Het kan ook zinvol zijn vertalingen met elkaar 
te vergelijken. 

LPD 15    

Het is nuttig de leerlingen te wijzen op het baanbrekende werk dat de Grieken hebben verricht met be-
trekking tot de theoretische benadering van de retoriek, in de brede zin van het woord. Het beïnvloedde 
immers niet alleen de Romeinen, maar de humanistische opvoeding in West-Europa gedurende eeuwen. 
‘Beïnvloeding’ moet dus in eerste instantie in positieve zin begrepen worden als de kunst om dankzij een 
hoge professionaliteit anderen van zijn zienswijze te overtuigen. Die professionaliteit slaat zowel op de 
opbouw van het discours als op de keuze van de stijlmiddelen. Pas wanneer die vaardigheden worden 
aangewend voor om het even welk doel (sofisten), wordt beïnvloeding synoniem van manipulatie. 
• De leerlingen moeten zich dus eerst en vooral leren afvragen waar de auteur naartoe wil: welke 

is de expliciete of verborgen boodschap van de tekst? 
• Inhoudelijke elementen: strakke redenering (logische of schijnbaar logische opbouw), uitgaan 

van feiten die de lezer bekend zijn of van ideeën waarachter hij staat, inspelen op emotionele 
elementen (gevoelens, vooroordelen ...), zichzelf of een visie voorstellen als de enig mogelijke 
redding ... 

• Stijlelementen: woordkeuze, woordorde (nadruk), overdrijving, ritme (ook in proza), klankspel, 
de klassieke stijlfiguren ... 

De leerlingen moeten beseffen dat retoriek niet alleen aan de orde is in het genre welsprekendheid (in 
politieke of juridische context), maar in alle genres, zelfs in de komedie en in poëzie. 
Het spreekt voor zich dat het verwerven van een kritische attitude tegenover tekstinhoud en van de no-
dige analytische vaardigheden om de tactiek van de auteur te achterhalen, de leerlingen wapent om de 
juiste analyse te maken van politieke redevoeringen, mediaberichten, reclame ... 

LPD 17 

Voorbeelden van actualisering: 
• de gevoelens en gedachten van Sappho, Anacreon enz. confronteren met de eigen gevoelens; 
• de gevoelens en gedachten van personages uit tragedies confronteren met een krantenartikel 

over een actuele gebeurtenis. 
Voorbeelden van creatieve verwerking: 
• een collage, tekening enz. maken; 
• een tekst herwerken tot een toneelstukje; 
• een eigen gedicht schrijven in navolging van een gelezen gedicht. 

2.4 CULTUUR 
Algemeen 

Om de doelstellingen van het onderdeel cultuur van dit leerplan te bereiken, kan de leraar culturele items 
linken aan de behandelde teksten of elementen van de Griekse cultuur afzonderlijk behandelen. In beide 
gevallen probeert hij zo veel mogelijk gebruik te maken van activerende werkvormen: klasgesprek, debat, 
opzoeken en ordenen van informatie, het zelf analyseren en interpreteren enz. 
De leerplandoelstellingen cultuur kunnen gecombineerd worden met de leerplandoelstellingen onder-
zoekscompetentie. 
Uiteraard zijn ook voor deze leerplandoelstellingen goede afspraken in de vakgroep nodig, om overlap-
pingen of hiaten te vermijden en om tot een verantwoorde spreiding van culturele items en extra-muros-
activiteiten te komen. Zo kan de vakgroep bv. ook op zoek gaan naar activiteiten in het kader van een 
GWP. Het spreekt vanzelf dat de leraar zo veel mogelijk op de hoogte blijft van cultuurmanifestaties die 
bij de lessen Grieks/cultuur betrokken kunnen worden (zie bv. de agendabijlage van Prora en 
Hermeneus). 

LPD 20 

De leraar spitst zich uiteraard in de eerste plaats toe op die cultureel-historische gegevens die van belang 
zijn voor het begrijpen van de behandelde teksten. Hij kan deze gegevens verstrekken of ze laten opzoe-
ken door de leerlingen zelf (LPD 22). 
Enige kennis van biografische gegevens van de gelezen auteurs helpt vaak om de inhoud van hun werk 
te duiden. Zo is het evident dat men bij de lectuur van de Philippica van Demosthenes niet kan voorbij-
gaan aan het politieke klimaat waarin hij leefde en aan zijn relatie met Philippus van Macedonië. Plato’s 
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visie op de democratie is erg beïnvloed door de negatieve ervaringen die hij beleefde in Athene na de 
veroordeling van Socrates. 
Als men tekstfragmenten behandelt, situeert men die passages in het werk om een beter begrip van de 
teksten te garanderen. Zo zal men bv. een scène uit een tragedie steeds kaderen in het volledige ver-
haal. 
De filosofische achtergrond bij de behandelde teksten kan bijdragen tot een juiste interpretatie. Zo zal 
men bv. de allegorie van de grot (De staat, 514a-517c) niet begrijpen indien men de ideeënleer van Plato 
niet kent. 

LPD 21 

De leraar besteedt aandacht aan de belangrijkste vormelijke en inhoudelijke kenmerken van de behan-
delde genres. Hij kan deze gegevens vooraf verstrekken of ze inductief aanbrengen na de lectuur van 
een aantal teksten. Vergelijken met soortgelijke teksten van andere auteurs (eventueel in vertaling) of uit 
andere periodes dan de klassieke oudheid kan verrijkend werken. Het kan interessant zijn te overleggen 
met de leraren moderne talen om te kijken welke genres zij behandelen.  

LPD 23 en 24 

Het is de bedoeling de leerlingen te laten kennismaken met andere vormen van communicatie dan lite-
raire teksten. Vormen van niet-literaire communicatie worden bij voorkeur behandeld naar aanleiding van 
een behandelde tekst, maar kunnen ook in een aparte les aan bod komen. De leraar wijst op de inhoud 
van de boodschap en de vorm waarin de boodschap wordt gebracht. Om deze doelstelling te bereiken 
kan hij ook een beroep doen op de eigen inbreng van de leerlingen door hen te laten opzoeken, te ver-
werken, te interpreteren enz. Het is ook mogelijk leerlingen met vormen van niet-literaire communicatie te 
laten werken aan de onderzoekscompetentie. 
Net als teksten kunnen andere cultuuruitingen doordrongen zijn van gevoelens en gedachten. Ook hier 
oefenen de leerlingen in het analyseren en interpreteren van deze gevoelens en gedachten en het crea-
tief verwerken ervan. Een grafstele bv. kan impliciet uiting geven aan bepaalde gevoelens of gedachten. 
Voorbeelden van niet-literaire communicatie: 
• architectuur: 

− de gebouwen op de Akropolis in Athene als propaganda voor de politiek van Pericles; 
− imposante tempels om de nietigheid van de mens te benadrukken; 

• beeld(houwwerk)en: 
− het ideale lichaam als na te volgen voorbeeld; 
− tempelfriezen vertellen mythologische verhalen; 
− de Laocoöngroep kan eventueel besproken worden als men Homerus leest; 

• keramiek: 
− informatie over dagelijks leven en seksualiteit via de afbeeldingen op vaatwerk. 

LPD 25 

Door het analyseren van antieke cultuuruitingen wordt vaak duidelijk welke waarden de Grieken belang-
rijk vonden, welke normen zij hanteerden. Leerlingen moeten leren beseffen dat alle waarden en normen 
gekleurd worden door hun tijd en omgeving. Vergelijken van Griekse waarden en normen met heden-
daagse en met eigen opvattingen werkt verrijkend voor de leerling. 
Voorbeelden: 
• houding tegenover de stadstaat (polisgedachte); 
• houding tegenover liefde en seksualiteit, dood enz.; 
• houding tegenover slavernij, vrouwen, metoiken; 
• levensvisie zoals γνῶθι σεαυτό ν, μηδὲν ἄ γαν , ὕβρις ; 
• esthetische normen in architectuur en beeldende kunsten (antieke opvatting over ‘schoonheid’). 

LPD 26 

De leraar zorgt ervoor dat de teksten die hij leest aanknopingspunten bieden om te spreken over de wijze 
waarop de Grieken zichzelf en andere volkeren voorstelden. 
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LPD 27 

De leraar zorgt ervoor dat de teksten die hij leest aanknopingspunten bieden om te spreken over diversi-
teit in de Griekse maatschappij en cultuur. Hij wijst erop dat steden als Athene en Alexandrië smeltkroe-
zen van verschillende culturen waren, waar allerhande ideeën en nationaliteiten samenkwamen. 

LPD 28 

De leraar illustreert hoe de Griekse cultuur voortleeft in cultuuruitingen van latere tijden. Daarbij besteedt 
hij aandacht aan de tijdgebonden accenten in deze latere cultuuruitingen. Ook hier zijn er mogelijkheden 
om taakgericht te werken: leerlingen laten opzoeken, bespreken wat ze zien, vergelijken enz. 
Voorbeelden: 
• mythologische en historische verhalen in beeldende kunsten; 
• Griekse elementen in de bouwkunst; 
• historische gegevens in hedendaagse romans, films enz.; 
• klassieke drama’s in hedendaagse opvoeringen, films enz.; 
• filosofische opvattingen bij latere filosofen; 
• hoe latere kunstenaars omgaan met antieke gegevens (tijdgebonden accenten). 

LPD 29 

Deze doelstelling kan bereikt worden door het lezen van filosofische teksten als genre of door het lezen 
van teksten waarin het filosofische aspect belangrijk is. De leraar zorgt ervoor dat de teksten die hij leest 
aanknopingspunten bieden om te spreken over fundamentele levensvragen en het antwoord van ver-
schillende filosofische stromingen daarop. Wanneer zulke items aan bod komen, maakt de leraar zijn 
leerlingen ervan bewust dat ze bezig zijn met filosofie. Ook hier zijn activerende werkvormen aangewe-
zen om de lessen boeiend te maken. 
Voorbeelden: zie filosofische thema’s in de bijlage ‘Tekstsuggesties’. 

2.5 ONDERZOEKSCOMPETENTIE 
In de tweede graad werd de onderzoekscompetentie onder begeleiding van de leraar geoefend. In de 
leerplandoelstellingen van de derde graad vinden we alle elementen terug die reeds in de tweede graad 
werden aangebracht. Voor uitgebreide wenken hierover verwijzen we dan ook naar het leerplan van de 
tweede graad. 
Het grote verschil is dat de leerling in de derde graad de onderzoeksvaardigheden met een grotere vorm 
van zelfstandigheid moet inzetten. In de derde graad is het dan ook zinvol een grote onderzoekstaak op 
te geven. Wanneer de leraar dit doet, plant hij wel voldoende klassikale momenten om de vorderingen 
van de leerlingen te bespreken en om het proces te begeleiden en te evalueren. 
Wanneer men met een grote taak werkt, dient men met enkele aandachtspunten rekening te houden: 
• Inspraak van de leerlingen. Deze situeert zich hoofdzakelijk op het niveau van de keuze van de 

onderwerpen. Er kan hier voor verschillende werkwijzen geopteerd worden: 
− De leerlingen brengen zelfstandig een onderwerp aan. Dit is de optimale werkwijze, maar 

– zeker in eerste instantie – misschien niet haalbaar. 
− De leraar biedt een brede waaier van onderwerpen aan waarbij ook de leerlingen die 

laatst kiezen nog voldoende alternatieven hebben. 
− Een combinatie van beide. Dit betekent dat de leraar een brede waaier van onderwerpen 

aanbiedt, maar ook openstaat voor voorstellen van de leerlingen. 
• Evaluatie: 

− Bij de evaluatie is het vanzelfsprekend dat niet uitsluitend naar de rapportering of het 
eindproduct wordt gekeken. De verschillende stappen binnen de onderzoekscyclus die-
nen bij voorkeur duidelijk herkenbaar aan bod te komen bij de evaluatie. Men doet dus 
aan procesevaluatie. 

− Het is ook mogelijk dat de leerlingen tijdens het proces in groepjes werken. Hierbij is het 
logisch dat een aantal attitudes rond samenwerken geëvalueerd worden. 

− Het spreekt vanzelf dat de nodige afspraken op schoolniveau dienen te worden gemaakt. 
• Algemene vaardigheden: 

− Bepaalde onderzoeksvaardigheden zijn niet aan Grieks of Latijn gebonden, maar veeleer 
algemeen (synthetiseren, rapporteren, presenteren enz.). Het verdient aanbeveling dat 
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binnen het volledige schoolteam afspraken worden gemaakt om hiervoor een leerlijn te 
ontwikkelen vanaf de tweede (eventueel zelfs vanaf de eerste) graad. Alle leerlingen 
moeten deze algemene vaardigheden bezitten en deze dienen daarom voldoende te 
worden geoefend. 

− Voorbeelden van deze algemene vaardigheden: 
 mondeling rapporteren (taal); 

 schriftelijk rapporteren (taal); 

 zoeken op het internet (informatica); 

 presenteren met een presentatiepakket (informatica); 

 samenstellen van een bibliografie (geschiedenis). 

• Leerlingenhandleiding: 
Zodra een opdracht enige omvang heeft en er ook zelfstandig dient te worden gewerkt, is het 
belangrijk dat de leerlingen een handleiding ontvangen waarop ze steeds kunnen terugvallen in 
de loop van hun onderzoek. Deze kan ook elektronisch aangeboden worden indien de school 
bv. over een intranet beschikt. Het verdient aanbeveling om binnen een school in overleg tot 
een sjabloon te komen voor alle polen (in een voor de school ontwikkelde ‘huisstijl’): leerlingen 
zullen op die manier in een (al dan niet elektronisch) document gemakkelijk hun weg vinden. 
De handleiding bevat minstens de volgende elementen: 
− Inleiding: voorstelling van het thema 

Waar situeert het thema zich binnen de pool? Waarom is het de moeite waard om het te 
behandelen? Wat is de relevantie van onderzoek over dat thema? Probeer de opdracht 
zo aantrekkelijk mogelijk te maken en spreek de leerlingen aan als volwassenen, als on-
derzoekers. 

− Wat zijn de randvoorwaarden? 
Wordt er individueel of in groep gewerkt? Hoe wordt de groep samengesteld? Kan men 
vrij een onderwerp kiezen en, zo ja, hoe gaat dat in zijn werk? 

− Wat wordt er verwacht? 
Probeer hier zo volledig mogelijk te vermelden wat er allemaal wordt geëist. Wat is de 
aard van het onderzoek? Welke bronnen moeten/kunnen geraadpleegd worden? Moet er 
een logboek bijgehouden worden en, zo ja, in welke vorm? Zijn er tussentijdse verslagen 
(mondeling of schriftelijk)? Welke vorm moet/kan de uiteindelijke rapportering (= het 
eindproduct) aannemen? 

− Wat zijn de deadlines? 
Goede afspraken maken goede vrienden. Geef dus van bij de aanvang duidelijk alle 
deadlines aan, zowel van het eindproduct als van eventuele tussentijdse opdrachten of 
verslagen. Vermeld ook wat er gebeurt indien een deadline wordt overschreden. 

− Hoe wordt er geëvalueerd? 
Zorg voor de grootst mogelijke transparantie door duidelijk vooraf aan te geven hoe er zal 
worden geëvalueerd. Wat zijn de evaluatiecriteria? Wie evalueert wat (indien er verschei-
dene poolleraren betrokken zijn)? Wat is de puntenverdeling? Hoe worden in geval van 
groepswerk de individuele groepsleden beoordeeld? Is er ook peerevaluatie, op welke 
manier en voor welk gewicht? Worden er ook attitudes geëvalueerd en, zo ja, hoe? Ook 
met betrekking tot procesevaluatie geeft men aan wanneer en volgens welke criteria 
deze zal gebeuren. 

Daarnaast kan de handleiding ook nog het volgende bevatten: 
− De te volgen werkwijze 

Onderzoek gebeurt in principe steeds volgens hetzelfde stramien. Wanneer er een grote 
opdracht wordt gegeven, waarbij verscheidene onderzoeksfasen worden doorlopen, is 
het raadzaam voor elke fase uit te schrijven wat van de leerling wordt verwacht. 

− Studietips 
Studietips leggen de leerling uit hoe hij een bepaalde taak moet aanpakken. Als hij bv. 
een interview moet afnemen, vindt hij daar informatie over soorten vragen, over doorvra-
gen, waarop hij moet letten, waar de valkuilen liggen enz. 
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Zelfs indien leerlingen een bepaalde vaardigheid reeds hebben geoefend, is het toch nut-
tig om hen studietips te geven of hen te zeggen waar ze de studietips kunnen vinden 
(elektronische leeromgeving van de school, bepaalde website enz.). 
Aangezien heel wat vaardigheden vakoverschrijdend zijn, spreekt het vanzelf dat het 
schrijven van studietips de verantwoordelijkheid is van het volledige schoolteam en dat 
ook hier een goede samenwerking en overleg noodzakelijk zijn. 
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MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN2

Als basisuitrusting dient voorzien te worden in: 

 

• een aantal referentiewerken: woordenboeken Grieks-Nederlands, grammatica, verklarend woor-
denboek van de klassieke oudheid, enkele naslagwerken in verband met de Griekse en Ro-
meinse cultuur en geschiedenis in het algemeen en aspecten ervan; 

• historisch-geografische kaarten van de antieke wereld (bv. in het leerboek, in de cursus, op 
elektronische dragers, als wandkaart); 

• mogelijkheid voor aankleding van het lokaal (bv. prikbord voor posters, wandkaart, foto's, knip-
sels ...); 

• een degelijke geluidsinstallatie: cd-speler en/of computer met luidsprekers (in het vaklokaal of 
ter beschikking in een uitleensysteem); 

• bord; 
• overheadprojector + scherm (in het vaklokaal of ter beschikking in een uitleensysteem); 
• laptop en beamer (in het vaklokaal of ter beschikking in een uitleensysteem); 
• televisietoestel met aangesloten video- of dvd-speler (geïntegreerd in het vaklokaal of opgesteld 

in een toegankelijk multimedialokaal); 
• computerconfiguratie met internetaansluiting (geïntegreerd in het vaklokaal of opgesteld in een 

toegankelijk multimedialokaal). 
Daarnaast kan de vakgroep, eventueel in overleg met collega’s van andere vakken en volgens de moge-
lijkheden van de school, het didactisch materiaal geleidelijk verder uitbouwen. We denken hier onder 
andere aan: 
• cd’s, dvd’s, video’s, cd-roms, softwareprogramma’s enz. over de klassieke oudheid; 
• een etymologisch woordenboek; 
• een mythologisch woordenboek; 
• documentatiemappen rond bepaalde thema’s die in de lessen aan bod komen; 
• (jeugd)boeken of strips waarin de oudheid op een of andere wijze aan bod komt; 
• boeken met Griekse en Romeinse mythen en sagen; 
• werken van de antieke auteurs in vertaling; 
• maquettes van een theater, een tempel ... 

                                                      
2  Inzake veiligheid is de volgende wetgeving van toepassing: 

- Codex 
- ARAB 
- AREI 
- Vlarem. 

Deze wetgeving bevat de technische voorschriften die in acht moeten genomen worden m.b.t.: 

- de uitrusting en inrichting van de lokalen; 
- de aankoop en het gebruik van toestellen, materiaal en materieel. 

Zij schrijven voor dat: 

- duidelijke Nederlandstalige handleidingen en een technisch dossier aanwezig moeten zijn; 
- alle gebruikers de werkinstructies en onderhoudsvoorschriften dienen te kennen en correct kunnen toepassen; 
- de collectieve veiligheidsvoorschriften nooit mogen gemanipuleerd worden; 
- de persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig moeten zijn en gedragen worden, daar waar de wetgeving het vereist. 
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EVALUATIE 
ORGANISATIE VAN DE EVALUATIE 
De organisatie van de evaluatie van de leerlingen, de gebruikte criteria en de frequentie van de examens 
vallen grotendeels onder de bevoegdheid van de school. Dit neemt niet weg dat er voor het vak Grieks 
enkele specifieke wenken kunnen worden gegeven. 

DOEL VAN DE EVALUATIE EN PLAATS IN HET ONDERWIJSPROCES 
De evaluatie van een leerling is geen vrijblijvende, op zichzelf staande bezigheid. Ze moet een volwaar-
dig onderdeel van het leerproces vormen en zowel de leerling als de leraar in staat stellen dit proces bij te 
sturen waar nodig. 
Het einddoel van de evaluatie als geheel is het testen of de leerplandoelstellingen werden bereikt. De 
verschillende evaluatiemomenten moeten de leerlingen verder helpen op hun weg naar het bereiken van 
deze doelstellingen. De leraar zal dan ook voldoende aandacht besteden aan de (klassikale) correctie 
van toetsen, de leerling voldoende feedback geven over zijn prestaties en zich ervan verzekeren dat de 
leerling deze feedback begrijpt.  
De evaluatiemomenten geven de leraar dieper inzicht in de sterke en zwakke punten van de individuele 
leerling en stellen hem in staat om, in samenspraak met de leerling, tot een aangepaste remediëring te 
komen. Evaluatie is natuurlijk veel meer dan louter toetsing in de traditionele betekenis van het woord: bv. 
evaluatie van individuele of groepstaken, permanente evaluatie in de klas, evaluatie tijdens extra-muros-
activiteiten, peerevaluatie … Belangrijk is echter dat de leerling steeds weet wanneer, hoe en volgens 
welke criteria hij wordt geëvalueerd. 
Evaluatie speelt ook een belangrijke rol bij het formuleren van nuttige rapportcommentaar en van een 
gefundeerd oriënterend advies. 

EVOLUTIE IN HET EVALUATIEPROCES 
Bij de evaluatie dient rekening te worden gehouden met de eigenheid van de leerlingen per graad. Er zal 
zich bijgevolg een evolutie voordoen in de manier waarop en de frequentie waarmee wordt geëvalueerd. 
De verhouding tussen de evaluatie van kennis en van inzicht/vaardigheden zal eveneens mee evolueren 
met de groeiende expertise van de leerling. Bij het toetsen van kennis wordt getest of de leerling in staat 
is de in de les aangereikte informatie te reproduceren. Het woordelijk reproduceren van in de les ge-
maakte vertalingen en/of samenvattingen en besprekingen van teksten wordt ook beschouwd als kennis.  
Bij het toetsen van inzicht bewijst de leerling dat hij in staat is de opgedane kennis toe te passen in een 
andere casus of context dan de in de les aangereikte. Hij moet o.a. kunnen vergelijken, analyseren en 
staven met voorbeelden. Onder vaardigheden vallen o.a. schematiseren, synthetiseren en argumenteren. 
Inzicht en vaardigheden spelen een belangrijkere rol dan het louter reproduceren van kennis. Het belang 
ervan voor de evaluatie zal dan ook evenredig groeien met de ervaring en de zelfstandigheid van de leer-
ling. In de eerste graad stellen we voor dat de combinatie inzicht/vaardigheden minstens voor 60 % zou 
meespelen bij de evaluatie, in de tweede graad voor 70 % en in de derde graad voor 80 %. 
Een gelijkaardige evolutie dient zich voor te doen in het gewicht van de toetsen over niet-behandelde 
teksten. In het tweede leerjaar van de eerste graad zal de leerling nog niet in staat zijn zelfstandig een 
Griekse tekst te begrijpen. Toch dient men vanaf het begin aandacht te besteden aan oefeningen die het 
tekstbegrip bevorderen en de leerlingen af en toe zelfstandig te laten werken met zinnen die niet vooraf 
werden behandeld. Vanaf de tweede graad worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de aanpak van 
een Griekse tekst om, mits de nodige ondersteuning, de inhoud van een tekst van aangepaste moeilijk-
heidsgraad te begrijpen en weer te geven. We stellen voor dat de niet-behandelde teksten in het eerste 
leerjaar van de tweede graad minstens 15 % van de evaluatie uitmaken, in het tweede leerjaar van de 
tweede graad minstens 25 % en in de derde graad minstens 35 %. 

FREQUENTIE VAN DE EVALUATIEMOMENTEN 
De evaluatie heeft als doel te testen of de leerplandoelstellingen in voldoende mate werden bereikt en het 
leerproces op te volgen en bij te sturen. Het aantal evaluatiemomenten dient dus voldoende groot te zijn 
om zich een adequaat beeld van elke leerling te kunnen vormen en de leraar in staat te stellen tijdig in te 
grijpen bij eventuele achterstanden. 
Om remediëring mogelijk te maken en de leerlingen de kans te geven eventuele tekortkomingen weg te 
werken, worden per rapportperiode dus voldoende evaluatiemomenten ingelast. Men volgt hier in de eer-
ste plaats de richtlijnen van de school over evaluatie. 
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Een te groot aantal toetsen kan echter een nefaste invloed hebben op de motivatie van de leerlingen. Het 
juiste evenwicht verschilt vaak van klasgroep tot klasgroep. De leraar gaat bij het bepalen ervan met 
grote zorg en overleg te werk. In elk geval bevordert het de duidelijkheid en het gevoel van structuur bij 
de leerlingen als er na elk afgerond inhoudelijk geheel een evaluatiemoment wordt voorzien. 
De leraar streeft naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid bij het bestuderen van Griekse teksten of 
tekstfragmenten. Dit aspect dient dus zorgvuldig geëvalueerd te worden. De leerling moet voldoende 
kansen krijgen om zich hierop voor te bereiden. Voor het eerste leerjaar van de tweede graad plant de 
leraar minstens 5 evaluatiemomenten op basis van niet-behandelde zinnen/fragmenten. Vanaf het 
tweede leerjaar van de tweede graad worden dat 10 niet-behandelde teksten of tekstfragmenten. Deze 
evaluatiemomenten dienen niet noodzakelijk een volledig lesuur in beslag te nemen. Men kan de leerlin-
gen ook een passage van de nog te lezen tekst zelfstandig laten voorbereiden, een huistaak over een 
niet-behandelde tekst inlassen, een toets over een korter fragment geven ... 

ENKELE RICHTLIJNEN VOOR HET OPSTELLEN VAN TOETSEN 
Het moet bij elke toets voor de leerlingen duidelijk zijn wat van hen wordt verwacht. De leraar verstrekt 
hierover voldoende informatie. De aard van de vraagstelling sluit zo veel mogelijk aan bij wat de leerlin-
gen hebben geoefend. 
De leraar ziet erop toe dat de moeilijkheidsgraad van de vragen de capaciteiten van de leerlingen niet 
overstijgt. Te moeilijke of onduidelijk geformuleerde vragen hebben een nefaste invloed op de motivatie 
van de leerlingen. 
Voldoende variatie in de vraagstelling stelt elke leerling in staat te profiteren van zijn sterke punten en zijn 
zwakkere punten te leren kennen. Het helpt de leraar ook om tekortkomingen nauwkeuriger te lokaliseren 
en te remediëren. 
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world. 2500 BC - 600 AD, Mitchell Beazley, Londen, 2006 
NAEREBOUT, F.G. en SINGOR, H.W., De oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de 
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STAFFORD, Emma J., Het oude Griekenland. Leven, mythen en kunst, Librero, Kerkdriel, 2004 
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Wellinkiana, Hans Wellink (www.wellink.nu) 

 

Geschiedenis 
 

Websites 
Ancient/classical history, The New York Times (ancienthistory.about.com) 
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Numismatiek 
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HOWATSON, Margaret C., The Oxford companion to classical literature, Oxford University Press, 2006 
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Mythologie 
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BUXTON, Richard, Griekse mythologie. Een compleet en geïllustreerd overzicht, The House of Books, 
Antwerpen, 2004 
CLAES, Jo, Griekse mythen en sagen. Schatkamer van kunst en taal, Davidsfonds, Leuven, 2008 
CLAYTON, Peter, Wereldencyclopedie van de mythologie, Ars Scribendi, Harmelen, 1994 
DAY, Malcolm, 100 mythologische figuren. Inleiding tot de belangrijkste goden en halfgoden uit het oude 
Griekenland, Librero, Kerkdriel, 2008 
DE RYNCK, Patrick, De kleine Griekse mythologie, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 
2000 
DE RYNCK, Patrick, De knipoog van Medusa. Avonturen van oude Grieken, Davidsfonds/Clauwaert, 
Leuven, 1997 
DE RYNCK, Patrick, Het ei van Helena. Avonturen met Griekse godinnen, Davidsfonds/Clauwaert, 
Leuven, 1999 
GRAVES, Robert, Griekse mythen, Olympus, 2008 
GRIMAL, Pierre, The concise dictionary of classical mythology, Blackwell Publishers, Oxford, 1996 
HARRIS, Stephen L. en PLATZNER, Gloria, Classical mythology. Images and insights, Mayfield 
Publishing Company, Mountain View, 2007 
HOUTZAGER, Guus, Geïllustreerde Griekse mythologie-encyclopedie, Rebo Productions, Lisse, 2005 
IMPELLUSO, Lucia, Helden en goden, Ludion, Gent/Amsterdam, 2006 
MORFORD, Mark P.O. en LENARDON, Robert J., Classical mythology, Longman Publishing Group, New 
York/Londen, 2006 
PRICE, Simon en KEARNS, Emily, The Oxford dictionary of classical myth and religion, Oxford University 
Press, 2004 
SCHWAB, Gustav, Griekse mythen en sagen, Het Spectrum, Utrecht, 2008 
SCOTT LITTLETON, C., Mythologie. Een geïllustreerde geschiedenis van mythen en verhalen uit de hele 
wereld, Librero, Kerkdriel, 2003 
STEPHANIDES, Menelaos, The gods of Olympus, Sigma Publications, Athene, 2005 
VAN DOLEN, Hein, De Griekse mythologie in een notendop, Prometheus, Amsterdam, 2005 
VAN REETH, Adelaïde, Encyclopedie van de mythologie, Tirion, Baarn, 2006 
VERNANT, Jean-Pierre, Mythe en religie in het oude Griekenland, Ambo, Baarn, 1990 
 

Websites 
Biblioteca arcana, University of Tennessee (www.cs.utk.edu/~mclennan/BA) 
Classical myth: the ancient sources, University of Victoria 
(web.uvic.ca/grs/department_files/classical_myth) 
Classical mythology, Temple University (www.temple.edu/classics/mythdirectory) 
Encyclopedia mythica, Micha F. Lindemans (www.pantheon.org) 
Greek mythology, Michael Stewart (www.messagenet.com/myths) 
Greek mythology link, Carlos Parada (www.maicar.com) 
Mythnet (www.classicsunveiled.com/mythnet) 
Mythology guide (www.online-mythology.com) 
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Theoi Greek mythology, Aaron J. Atsma (www.theoi.com) 
 

Voortleven 
 

BERGÉ, Pieter en DELAERE, Mark (red.), Als Orpheus zingt ... De klassieke oudheid in de West-
Europese muziek, Davidsfonds, Leuven, 2008 
DE RYNCK, Patrick, De kunst van het kijken. Bijbelverhalen en mythen in de schilderkunst van Giotto tot 
Goya, Ludion, Antwerpen, 2008 
DRAGUET, Michel (red.), Delvaux en de oudheid, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel, 
2009 
ENENKEL, Karl, VAN HECK, Paul en VAN DER PAARDT, Rudi, Zoals de ouden zongen. Over de 
receptie van de klassieken in de Europese literatuur, Hermaion, Lunteren, 2004 
FRESCO, Marcel F. en VAN DER PAARDT, Rudi, Naar hoger honing? Plato en platonisme in de 
Nederlandse literatuur, Historische Uitgeverij, Groningen, 1998 
HIGHET, Gilbert, The classical tradition. Greek and Roman influences on western literature, Oxford 
University Press, 1987 
KOENEN, Mieke, Stralend in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt en de klassieke oudheid, Historische 
Uitgeverij, Groningen, 2002 
LODWICK, Marcus, De kunstgids. Symboliek en thematiek van klassieke, Bijbelse en religieuze 
schilderkunst, Librero, Kerkdriel, 2006 
TAPLIN, Oliver, Het Griekse vuur. De hedendaagse invloed van de Griekse beschaving, Stichting Teleac, 
Utrecht, 1990 
VAN DEN AKKER, Paul en VAN KONINGSBRUGGEN, Irmgard, Het voorbeeld van de klassieken, 
Hermaion, Lunteren, 1998 
VAN DOLEN, Hein en HUPPERTS, Charles, Blijvende erfenis. Griekse mythen in de Nederlandse taal, 
Damon, Budel, 2007 
 

Didactisch materiaal 
 

Websites 
Cycade. Website voor classici, Marjorie Hoefmans (home.scarlet.be/be047225/cycade) 
Musagora (www.musagora.education.fr) 
 

Jeugdboeken 
 

BIESTY, Stephen en ROSS, Stewart, Het oude Griekenland binnenstebuiten, Gottmer, Haarlem, 2006 
DEARY, Terry, Die gave Grieken, Kluitman, Alkmaar, 1998 
DOBSON, Mary, Gore Grieken, Könemann, Keulen, 1999 
DROS, Imme, De huiveringwekkende mythe van Perseus, Querido, Amsterdam, 1996 
DROS, Imme, De macht van de liefde. De mythen van Pygmalion, Narkissos, Tereus, Orfeus en Helena, 
Querido, Amsterdam, 1999 
DROS, Imme, De reizen van de slimme man, Querido, Amsterdam, 2000 
DROS, Imme, Griekse mythen, Querido, Amsterdam, 2007 
DROS, Imme, Held van de twaalf taken. De mythe van Herakles, Querido, Amsterdam, 2001 
DROS, Imme, Held van het labyrint. De mythen van Theseus en Ariadne, Daidalos en Ikaros, en Faidra, 
Querido, Amsterdam, 2002 
DROS, Imme, Ilios & Odysseus, Querido, Amsterdam, 2001 
DROS, Imme, Reis naar de liefde. De mythe van het Gulden Vlies, Querido, Amsterdam, 1999 
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FRANCK, Ed, Medea, Altiora Averbode, 1999 
HOROWITZ, Anthony, De honden van Aktaioon, Facet, Antwerpen, 2001 
LOVERANCE en WOOD, De oude Grieken, De Lantaarn, Amsterdam, 1996 
POWELL, Anton, De Griekse wereld, Deltas, Aartselaar, 1989 
VAN LAERE, Geert, Held gezocht! De avonturen van Pelates van Cyrene, Davidsfonds, Leuven, 2009 
VERLEYEN, Karel en LEYS, Frank, De paarden van Heraion. Griekse verhalen, Davidsfonds, Leuven, 
2000 
VERLEYEN, Karel & LEYS, Frank, De zilveren dolk, Davidsfonds, Leuven, 2002 
Zo was het in het oude Griekenland, De Hoeve, Alphen aan den Rijn, 1993 
 

Stripverhalen 
 

MARTIN, Jacques, Alex, Casterman, Brussel (bd.casterman.com) 
MARTIN, Jacques, De reizen van Alex, Casterman, Brussel (bd.casterman.com) 
POWEL, A., De Griekse tijd. De krant van gisteren, Gottmer, Haarlem, 1997 
WILLIAMS, Marcia, De Trojaanse oorlog & De reizen van Odysseus, Gottmer, Haarlem, 1996 
WILLIAMS, Marcia, Griekse mythen. Stripverhalen uit de oudheid, Gottmer, Haarlem, 1992 

 

Historische romans 
 

ESSEX, Karen, Cleopatra, Luitingh-Sijthoff, Amsterdam, 2002 
FOX, Robin Lane, Alexander de Grote, De Arbeiderspers, Amsterdam, 2000 
HUGHES, Bettany, De schone Helena, Mouria, Amsterdam, 2006 
JONG, Erica, Sappho’s sprong, Sirene, Amsterdam, 2003 
MANFREDI, Valerio Massimo (www.valeriomassimomanfredi.it) 
 

Tekstuitgaven 
 

Collecties 
Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, K.G. Saur Verlag, München 
(www.saur.de) 
Cambridge Greek and Latin classics, Cambridge University Press (www.cambridge.org) 
Collection des Universités de France (Budé), Les Belles Lettres, Parijs (www.lesbelleslettres.com) 
Sammlung Tusculum, WBG Literarium, Darmstadt (www.wbg-wissenverbindet.de) 
Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis (Oxford classical texts), Oxford University Press 
(www.oup.com) 
The Loeb classical library, Harvard University Press, Cambridge (www.hup.harvard.edu/loeb) 
 

Bloemlezingen 
HUPPERTS, C.A.M., JANS, E. en AVEDISSIAN, T., Pallas 3, Eisma Edumedia, Leeuwarden, 2000 
 

Websites 
Bibliotheca Augustana, Fachhochschule Augsburg (www.fh-augsburg.de/~harsch/augustana.html) 
Perseus digital library, Tufts University (www.perseus.tufts.edu) 
The Internet classics archive, Massachusetts Institute of Technology (classics.mit.edu) 
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Vertalingen 
 

Overzicht 
DE RYNCK, Patrick en WELKENHUYSEN, Andries, De oudheid in het Nederlands. Repertorium en 
bibliografische gids, Ambo, Baarn, 1992 (www.dbnl.org/tekst/rync001oudh01_01) 
 

Collecties 
Ambo/Anthos, Amsterdam (www.amboanthos.nl) 
Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam (www.uitgeverijathenaeum.nl) 
Damon, Budel (www.damon.nl) 
Historische Uitgeverij, Groningen (www.historischeuitgeverij.nl) 
 

Bloemlezingen 
DE RYNCK, Patrick en PIETERS, Mark, Komt een Griek bij de dokter. Humor in de oudheid, Athenaeum 
– Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2007 
DE RYNCK, Patrick en PIETERS, Mark, Van alfa tot omega. Een klassiek ABC. Bekende en verrassende 
passages uit de Griekse en Romeinse literatuur, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2001 
LATEUR, Patrick, Muze, zeg me ... Bloemlezing Griekse literatuur, Davidsfonds/Clauwaert, Leuven, 1993 
Oude keizers, nieuwe kleren. Griekse en Latijnse vertalersvondsten, Athenaeum – Polak & Van Gennep, 
Amsterdam, 1997 
 

Griekse lettertypes 
 

Antioch classical languages utility (www.users.dircon.co.uk/~hancock/antioch.htm) 
Classical Greek fonts and utilities (www.ucl.ac.uk/GrandLat/greekfonts) 
Euclides Grec politònic (www.ub.es/filologiagrega/electra/euclides) 
Gentium, a typeface for the nations (scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&item_id=Gentium) 
Sibylla, a tool for typing ancient Greek in Windows 
(recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/5_aps/enplap17.htm) 
 

Tijdschriften 
 

Didactica Classica Gandensia, Universiteit Gent (www.latijnengrieks.ugent.be) 
Hermeneus, Nederlands Klassiek Verbond (www.nkv.nl) 
Kleio, Garant Uitgevers, Antwerpen/Apeldoorn (www.garant.be) 
Lampas, Uitgeverij Verloren, Hilversum (www.verloren.nl) 
Prora, Vereniging van Leerkrachten Oude Talen (www.vlot-vzw.be/prora) 

 

Verenigingen 
 

Arpinocomité - Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks (users.telenet.be/olympiadelatijngrieks) 
Griekenlandcentrum, Universiteit Gent (www.latijnengrieks.ugent.be/GC/griekenlandcentrum) 
Nederlands Klassiek Verbond Vlaanderen (users.telenet.be/nkv) 
Vereniging van Leerkrachten Oude Talen (www.vlot-vzw.be) 
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Griekenland 
 

BURN, Andrew Robert en Mary, The living past of Greece, The Herbert Press, Londen, 1993 
HARDIN, Terri, Een portret van Griekenland, De Hoeve, Alphen aan den Rijn, 1994 
MAVROMATAKI, Maria, Greece between legend and history, D. Haitalis, Athene, 2005 
TSCHUMI, Bernard, The new Acropolis museum, Rizzoli, 2009 
 

Websites 
Acropolis Museum (www.theacropolismuseum.gr) 
Greece archaeological sites (www.greeka.com/greece-archaeological-sites.htm) 
Greece museums guide (www.greece-museums.com) 
Greek landscapes (www.greeklandscapes.com) 
Greek National Tourism Organisation (www.gnto.gr) 
Odysseus. Hellenic Ministry of Culture and Tourism (odysseus.culture.gr) 
Olympia Greece (www.olympia-greece.org) 
Sacred sites in Greece (www.sacred-destinations.com/greece/sacred-sites.htm) 

 

Onderzoekscompetentie 
 

LAUREYS, Bart, Stapstenen. Onderzoek stap voor stap, De Boeck, Antwerpen, 2008 

 

CULTUREEL-HISTORISCHE THEMA’S 
 

Allerlei 
 

FAGAN, Brian M., De zeventig beroemdste mysteries van de oudheid. Raadsels uit het verleden 
ontsluierd, THOTH, Bussum en Lannoo, Tielt, 2003 
FAGAN, Brian M., De zeventig beroemdste uitvindingen van de oudheid, THOTH, Bussum en Lannoo, 
Tielt, 2004 
MEIJER, Fik, Bejubeld en verguisd. Helden en heldinnen in de oudheid, Athenaeum – Polak & Van 
Gennep, Amsterdam, 2008 
MEIJER, Fik, De oudheid is nog niet voorbij, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2007 
MEIJER, Fik, De oudheid van opzij. Oudhistorische notities, Ambo/Anthos, Amsterdam, 1997 
MEIJER, Fik, Oud nieuws. Alledaagse verhalen over de klassieke oudheid, Ambo/Anthos, Amsterdam, 
2001 
MEIJER, Fik, Vreemd volk. Integratie en discriminatie in de Griekse en Romeinse wereld, Athenaeum – 
Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2008 
SALLES, Catherine, Straatmadeliefjes en schandknapen. De zelfkant van de oudheid, Ambo/Anthos, 
Amsterdam, 2000 
VAN ROYEN, René en VAN DER VEGT, Sunnyva, Grieken komen van Venus, Romeinen van Mars. 
Liefde en agressie in de klassieke oudheid, Bert Bakker, Amsterdam, 2006 

 

Alexander de Grote 
 

De Alexanderroman. Avonturen van Alexander de Grote, vertaald door Patrick De Rynck, Athenaeum – 
Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2004 
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KETS DE VRIES, Manfred F.R. en ENGELLAU, Elisabet, Het leiderschap van Alexander de Grote, 
Academic Service, Den Haag, 2003 
LANE FOX, Robin, Alexander de Grote, De Arbeiderspers, Amsterdam, 2000 
LENDERING, Jona, Alexander de Grote. De ondergang van het Perzische Rijk, Athenaeum – Polak & 
Van Gennep, Amsterdam, 2004 
WIRTH, Gerhard, Alexander de Grote. Een biografie, Roularta, Roeselare, 2005 
WORTHINGTON, Ian, Alexander de Grote. De biografie, Bert Bakker, Amsterdam, 2004 

 

Alexandrië 
 

BAUMANN, Uwe, Cleopatra. Een biografie, Roularta, Roeselare, 2007 
FLAMARION, Edith, Cleopatra, Fibula/Unieboek, Houten, 1994 
FOREMAN, Laura, Het paleis van Cleopatra. Speurtocht naar een legende, Tirion, Baarn, 2000 
POLLARD, J., Alexandrië. De geboorte van het moderne denken, Mouria, Amsterdam, 2007 
STROOTMAN, Rolf, Gekroonde goden. Hellenistische vorsten van Alexander tot Kleopatra, Salomé – 
Amsterdam University Press, 2005 
 

Athene 
 

BEARD, Mary, Het Parthenon, Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2004 
DEGRASSI, Nevio, De Acropolis in Athene, Atrium, Alphen aan den Rijn, 1989 
 

Websites 
De Acropolis (mediatheek.thinkquest.nl/~lla062/gebouwen/acropolis.html) 
Tolomeus. Art around you - Akropolis (www.arounder.eu/atene/acropoli.html) 
 

Atlantis 
 

ANDREWS, Shirley, Atlantis en haar beschaving, Ankh-Hermes, Deventer, 1999 
COLLINS, Andrew, Toegang tot Atlantis. Op zoek naar het verdwenen werelddeel, The House of Books, 
Vianen, 2002 
COX, Simon en FOSTER, Mark, De geheimen van Atlantis, De Boekerij, Amsterdam, 2007 
MICHEL, Peter, Atlantis. Een verzonken continent, Ankh-Hermes, Deventer, 2002 

 

Dagelijks leven 
 

CONNOLLY, Peter en DODGE, Hazel, Stad in de oudheid. Leven in Athene en Rome, Könemann, 
Keulen, 1999 
GUHL, E. en KONER, W., The Greeks. Their life and customs, Senate, Londen, 1994 
MATYSZAK, Philip, Het oude Athene voor vijf drachme per dag, Athenaeum – Polak & Van Gennep, 
Amsterdam, 2009 
 

Democratie 
 

NAEREBOUT, Frits, Griekse democratie. Democratische politiek in het klassieke Athene, Salomé – 
Amsterdam University Press, 2005 
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Dood 
 

PIETERS, Mark en DE RYNCK, Patrick, Over de Styx. Grieken, Romeinen en de onderwereld, 
Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2003 
 

Kolonisatie 
 

CONNER JOHNSTON, Darcie en DERSIN, Denise, De Egeïsche wereld, Time-Life Books, Amsterdam, 
2000 
DE MIRO, Ernesto, De tempels van Agrigento, Sicilië, Atrium, Alphen aan den Rijn, 1989 
JOHANNOWSKY, Werner, Paestum, Atrium, Alphen aan den Rijn, 1989 
 

Liefde 
 

SOULI, Sofia A., Het liefdesleven van de oude Grieken, Michalis Toubis, Athene, 1997 
 

Minos 
 

CASELLI, Giovanni, Op zoek naar Knossos. Speurtocht door het labyrint van de Minotaurus, Ars 
Scribendi, Etten-Leur, 2000 
MILANI, Celestina, De paleizen van Kreta, Atrium, Alphen aan den Rijn, 1989 
ROSSI, Renzo, Cnossus. Het labyrint van de Minotaurus, Knack, 2008 

 

Oorlog 
 

JANSEN, Ton en SINGOR, Henk, Oorlog en vrede. Themaboek klassieke culturele vorming, Hermaion, 
Lunteren, 1999 
LENDERING, Jona, Oorlogsmist. Veldslagen en propaganda in de oudheid, Athenaeum – Polak & Van 
Gennep, Amsterdam, 2006 
SINGOR, Henk, Grieken in oorlog. Veldtochten en veldslagen in het klassieke Griekenland, Salomé – 
Amsterdam University Press, 2006 
SINGOR, Henk, Homerische helden. Oorlogvoering in het vroege Griekenland, Salomé – Amsterdam 
University Press, 2005 
 

Perzische Oorlogen 
 

De Perzen: meedogenloze veroveraars, Time-Life Books, Amsterdam, 1996 
HOLLAND, Tom, Perzisch vuur. De eerste supermacht en de strijd om het Westen, Athenaeum – Polak & 
Van Gennep, Amsterdam, 2008 
SOLDI, Sebastiano, Persepolis. De geheime stad, Knack, 2008 
 

Reizen 
 

PERROTTET, Tony, De weg naar Olympus, Byblos, Amsterdam, 2004 
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Sparta 
 

STIBBE, Conrad M., Brieven over Sparta. Kernpunten uit de politieke en culturele geschiedenis van het 
antieke Sparta, Van Gruting, Westervoort, 2008 
 

Sportwedstrijden 
 

FINLEY, Moses I. en PLEKET, Henry W., Olympische Spelen in de oudheid, Athenaeum – Polak & Van 
Gennep, Amsterdam, 2004 
HUPPERTS, Charles, Olympische Spelen. Sport en opvoeding in de Griekse oudheid, Damon, Budel, 
2009 
MARANTI, Anna, Olympia & Olympic Games, Michalis Toubis, Athene, 2000 
VAN ROYEN, René en VAN DER VEGT, Sunnyva, Asterix en Athene. Op naar olympisch goud, Bert 
Bakker, Amsterdam, 2004 
 

Websites 
Ancient Olympics, Katholieke Universiteit Leuven (ancientolympics.arts.kuleuven.be) 
 

Stadstaten 
 

HANSEN, Mogens Herman en NAEREBOUT, Frits, Stad en staat. De antiek-Griekse poleis en andere 
stadstaatculturen, Salomé – Amsterdam University Press, 2006 
KAGAN, Donald, De Peloponnesische Oorlog. Epos van de moordende strijd tussen Athene en Sparta 
431-404 voor Chr., Balans, Amsterdam, 2004 

 

Troje 
 

AMBROSIO, Franco en INZAGHI, Marisa (red.), The treasure of Troy. Heinrich Schliemann’s 
excavations, Pushkin Museum, Moskou en Leonardo Arte, Milaan, 1996 
DE DONDER, Vic, Had Heinrich Schliemann toch gelijk? De opgravingen van Manfred Korfmann in Troje, 
Standaard Educatieve Uitgeverij, Antwerpen, 1990 
GIDEON, Ernst, Troje lag in Engeland. Odysseus landde in Zeeland, Ankh-Hermes, Deventer, 1991 
MOOREHEAD, Caroline, De verloren schatten van Troje, Fibula/Unieboek, Houten, 1996 
ROSARIA LUBERTO, Maria, Troje. Mythe en legende, Knack, 2008 
WOOD, Michael, In de sporen van de Trojaanse oorlog, Just Publishers, Hilversum, 2009 
WOOD, Michael, Op zoek naar de Trojaanse oorlog, Rheynboek, Woerden, 1997 
 

Vrouwen 
 

FISSER, Caroline, Sterke vrouwen uit de oudheid. Themaboek klassieke culturele vorming, Hermaion, 
Lunteren, 2000 
SCHMITT PANTEL, Pauline (red.), Geschiedenis van de vrouw: oudheid, Agon, Amsterdam, 1998 
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LITERAIRE GENRES 
 

Epiek 
 

ALBERTZ, Hans, ARTZ, Reinoutje, VAN DEN BERGH, Annet, DE JONG, Irene en ROELOFS, Marieke, 
Lief en leed bij mensen en goden. Passages uit de Ilias van Homerus, Hermaion, Lunteren, 2008 
APOLLONIUS van Rhodos, De tocht van de Argonauten. Jason, Medea en het Gulden Vlies, vertaald 
door Wolther Kassies, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2000 
DE JONG, Irene J.F., In betovering gevangen. Aspecten van Homerus’ vertelkunst, Athenaeum – Polak & 
Van Gennep, Amsterdam, 1992 
GERBRANDY, Piet, DERKSEN, Marcel, GOOSSENS, Marius, VAN GURP, Peter en DE WILDE, Job, 
Hektors noodlot. De ondergang van de held van Troje in de Ilias van Homeros, Hermaion, Lunteren, 1993 

GERBRANDY, Piet, DERKSEN, Marcel, GOOSSENS, Marius, VAN GURP, Peter en DE WILDE, Job, 
Odysseus. De terugkeer van de held in de Odysseia van Homeros, Hermaion, Lunteren, 1995 
GERBRANDY, Piet, DERKSEN, Marcel, VAN GURP, Peter en DE WILDE, Job, De wrok van Achilleus. 
Heldendom in de Ilias van Homeros, Hermaion, Lunteren, 1998 
GOEKOOP, Cees, Homerus, een raadsel. Een zoektocht door het homerische landschap, Conserve, 
Schoorl, 2003 
HESIODUS, De geboorte van de goden / Werken en dagen / De wedstrijd tussen Homeros en Hesiodos, 
vertaald door Wolther Kassies, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2002 
HOLWERDA, Alet, REGTUIT, Remco, WAKKER, Gerry en VAN DE WETERING, Rikus, Op weg naar 
huis. Odysseus over zijn belevenissen onderweg, Hermaion, Lunteren, 2002 
HOMERUS, Homerische hymnen, vertaald door H. Verbruggen, Athenaeum – Polak & Van Gennep, 
Amsterdam, 1995 
HOMERUS, Ilias & Odyssee, vertaald door M.A. Schwartz, Athenaeum – Polak & Van Gennep, 
Amsterdam, 2008 
HOMERUS, Ilias. De wrok van Achilles, vertaald door H.J. de Roy van Zuydewijn, De Arbeiderspers, 
Amsterdam, 2005 
HOMERUS, Odyssee. De terugkeer van Odysseus, vertaald door H.J. de Roy van Zuydewijn, De 
Arbeiderspers, Amsterdam, 2005 
HOMERUS, Odysseia. De reizen van Odysseus, vertaald door Imme Dros, Athenaeum – Polak & Van 
Gennep, Amsterdam, 2006 
HUPPERTS, C.A.M. en JANS, E., Homerus. Wraak en verdriet, Eisma Edumedia, Leeuwarden, 2008 
LATACZ, Joachim, Homeros. De eerste dichter van het Avondland, SUN, Nijmegen, 1991 
VAN DOLEN, Hein L., Odysseus, Hermaion, Lunteren, 2006 
VEENMAN, S., VERHEIJ, H.W. en KONING, H., Van Odyssee naar Odysseus, Eisma Edumedia, 
Leeuwarden, 2007 
 

Fabel 
 

AESOPUS, Fabels van Aesopus, vertaald door Johan van Nieuwenhuizen, Het Spectrum, Utrecht, 2000 

 

Filosofie 
 

ALBERTZ, Hans, ARTZ, Reinoutje, HUPKENS, Maria, JONKERS, Gijs en KUIPER, Wolter, Lastig maar 
loyaal. Sokrates door de ogen van zijn stadgenoten, Hermaion, Lunteren, 2007 
BARNES, Jonathan, Kopstukken filosofie: Aristoteles, Lemniscaat, Rotterdam, 2000 
DE CRESCENZO, Luciano, De geschiedenis van de Griekse filosofie. Van de presocraten tot de 
neoplatonici, Prometheus, Amsterdam, 2005 
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DEMOCRITUS, Stofjes in het zonlicht, vertaald door Rein Ferwerda, Damon, Budel, 2007 
DE STRYCKER, Emile, Beknopte geschiedenis van de antieke filosofie, De Nederlandsche Boekhandel / 
Uitgeverij Pelckmans, Kapellen en Ambo, Baarn, 1987 
DIJKHUIS, Hans, De machtige filosoof. Een andere geschiedenis van de Griekse wijsbegeerte, Boom, 
Amsterdam, 2007 
EMPEDOCLES, Aarde, lucht, water en vuur, vertaald door Rein Ferwerda, Damon, Budel, 2006 
EPICURUS, Over de natuur en het geluk, vertaald door Keimpe Algra, Historische Uitgeverij, Groningen, 
1998 
Gedichten. Epigrammen van en over Plato uit de Anthologia Graeca, vertaald door Patrick Lateur, 
Uitgeverij P, Leuven, 2006 
GOTTLIEB, Anthony, De droom der rede. Een geschiedenis van de filosofie van de Grieken tot de 
renaissance, Ambo/Anthos, Amsterdam, 2006 
HARE, R.M., Kopstukken filosofie: Plato, Lemniscaat, Rotterdam, 2000 
HELD, Klaus, Trefpunt Plato. Een filosofische reisgids door de antieke wereld, Sirene, Amsterdam, 2000 
HERACLITUS, Aldus sprak Heraclitus, vertaald door Jaap Mansfeld, Historische Uitgeverij, Groningen, 
2006 
HUPPERTS, C.A.M. en JANS, E., Plato. Socrates, Eisma Edumedia, Leeuwarden, 2007 
JANS, E., Plato. Een weg naar het geluk, Eisma Edumedia, Leeuwarden, 1997 
LATEUR, Patrick, Hoeders van de wijsheid. Griekse filosofen in honderdvijftig epigrammen, Damon, 
Budel, 2009 
PLATO, De ideale staat (Politeia), vertaald door Gerard Koolschijn, Athenaeum – Polak & Van Gennep, 
Amsterdam, 2005 
PLATO, Feest, Euthyfron, Sokrates’ verdediging, Kriton, Faidon, vertaald door Gerard Koolschijn, 
Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2008 
PLATO, Plato, schrijver, vertaald door Gerard Koolschijn, Ooievaar, Amsterdam, 2009 
RUSSELL, Bertrand, Geschiedenis van de westerse filosofie, Kosmos – Z&K Uitgevers, 
Utrecht/Antwerpen, 2008 
STONE, I.F., Het proces Socrates, Ambo/Anthos, Amsterdam, 2000 
TAYLOR, C.C.W., Kopstukken filosofie: Socrates, Lemniscaat, Rotterdam, 2001 
TE VELDE, Rudi, Eros en de filosofie. Plato’s Symposium: analyse en interpretatie, Damon, Budel, 2006 
XENOPHON, Symposium / Sokrates’ verdediging, vertaald door Michiel Op de Coul, Athenaeum – Polak 
& Van Gennep, Amsterdam, 2000 
 

Websites 
Ancient philosophy, Boston University (www.bu.edu/wcp/MainAnci.htm) 
Antieke wijsbegeerte: van Thales tot Augustinus, Universiteit Gent (www.flwi.ugent.be/cie/1ba) 
History of ancient philosophy, University of Washington (faculty.washington.edu/smcohen/320) 
Internet encyclopedia of philosophy, The University of Tennessee at Martin (www.iep.utm.edu) 
Stanford encyclopedia of philosophy, Stanford University (plato.stanford.edu) 
 

Historiografie 
 

HOLWERDA, Alet, REGTUIT, Remco, WAKKER, Gerry en VAN DE WETERING, Rikus, Aan de macht? 
Herodotos over machthebbers en onderdanen, Hermaion, Lunteren, 2000 
HOLWERDA, Alet, REGTUIT, Remco, WAKKER, Gerry en VAN DE WETERING, Rikus, Geen ontkomen 
aan! Herodotos over heersers en hun hoogmoed, Hermaion, Lunteren, 2001 
HUPPERTS, C.A.M., JANS, E. en RIJKSBARON, A., Herodotos. Literator en historicus, Eisma 
Edumedia, Leeuwarden, 1990 
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PLUTARCHUS, Beroemde Grieken. De levens van Lykourgos, Solon, Themistokles, Perikles, Alkibiades, 
Agesilaos, Dion, Fokion, Demosthenes, Alexander, Pyrrhos en Filopoimen, Athenaeum – Polak & Van Gennep, 
Amsterdam, 2007 

THUCYDIDES, De laatste eer. Pericles’ grafrede, vertaald door Jeroen A.E. Bons en Jan van Ophuijsen, Historische 
Uitgeverij, Groningen, 2004 

THUCYDIDES, De Peloponnesische Oorlog, vertaald door M.A. Schwartz, Athenaeum – Polak & Van 
Gennep, Amsterdam, 2003 
VEENMAN, S., JANS, E. en STORK, P., Herodotos. Over macht, Eisma Edumedia, Leeuwarden, 2000 
VEENMAN, S., JANS, E. en STORK, P., Hybris bij Herodotos, Eisma Edumedia, Leeuwarden, 2001 
VEENMAN, S., RIJKSBARON, A., VAN ARENDONK, P.N.M. en VAN GESSEL, R.A.J., Xerxes. Een 
koning die zijn grenzen niet kende, Eisma Edumedia, Leeuwarden, 1994 
VEENMAN, S., VAN ARENDONK, P.N.M. en JANSSEN, Y., Drie tyrannen bij Herodotos, Eisma 
Edumedia, Leeuwarden, 1990 
XENOPHON, De tocht van de tienduizend (Anabasis), vertaald door Gerard Koolschijn en Nicolaas 
Matsier, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2006 
XENOPHON, Kyros de Grote. De vorming van een vorst, vertaald door John Nagelkerken, Voltaire, ’s-
Hertogenbosch, 1999 
 

Komedie 
 

ARISTOPHANES, Cavalerie / Vrede, vertaald door Hein L. van Dolen, Athenaeum – Polak & Van 
Gennep, Amsterdam, 1999 
ARISTOPHANES, Kolenbranders / Wespen / Kapitaal, vertaald door Hein L. van Dolen, Athenaeum – 
Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1997 
ARISTOPHANES, Vrouwenstaking / Vrouwenfeest / Vrouwenpolitiek, vertaald door Hein L. van Dolen, 
Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1995 
 

Lyriek 
 

De gouden lier. Archaïsche Griekse lyriek, vertaald door Paul Claes, Athenaeum – Polak & Van Gennep, 
Amsterdam, 2005 
FISSER, Caroline en SLINGS, S.R., Je dochters die niet sterven. Fragmenten van Sappho en haar 
tijdgenoten, Hermaion, Lunteren, 1995 
HUPPERTS, C.A.M., RIJKSBARON, A. en JANSEN, A., Stephanos. Een bloemlezing, Eisma Edumedia, 
Leeuwarden, 1992 
PINDARUS, Zegezangen, vertaald door Patrick Lateur, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 
2000 
SAPPHO, Gedichten, vertaald door Mieke de Vos, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1999 

 

Retorica 
 

DEMETRIUS, De juiste woorden, vertaald door Dick Schenkeveld, Historische Uitgeverij, Groningen, 
2000 
GORGIAS, Het woord is een machtig heerser, vertaald door Vincent Hunink, Historische Uitgeverij, 
Groningen, 1996 
LONGINUS, Het sublieme, vertaald door Michiel Op de Coul, Historische Uitgeverij, Groningen, 2000 
LYSIAS, Redevoeringen, vertaald door Jeroen A.E. Bons, Historische Uitgeverij, Groningen, 1993 
PRAET, Danny, Stijlvol overtuigen. Geschiedenis en systeem van de antieke retorica, Didactica Classica 
Gandensia 41, Universiteit Gent, 2001 
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PSEUDO-DEMOSTHENES (eigenlijk APOLLODORUS), Tegen Neaira, vertaald door Ivo Gay, Aristos, 
Rotterdam, 1999 
 

Websites 
A glossary of rhetorical terms with examples, University of Kentucky 
(www.uky.edu/AS/Classics/rhetoric.html) 
 

Tragedie 
 

AESCHYLUS, Oresteia, vertaald door Herman Altena, Antiek Theater Herman Altena, Bosch en Duin, 
2006 
AESCHYLUS, Oresteia, vertaald door M. d’Hane-Scheltema, Athenaeum – Polak & Van Gennep, 
Amsterdam, 2002 
AESCHYLUS, SOPHOCLES en EURIPIDES, Eén familie, acht tragedies, vertaald door Gerard 
Koolschijn, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2004 
ALBERTZ, Hans, ARTZ, Reinoutje, VAN DOLEN, Hein en REGTUIT, Remco, Koning Oidipous. Een 
tragedie van Sophokles, Hermaion, Lunteren, 2009 
BROEKROELOFS, Irmgard, VAN DOLEN, Hein en JONKERS, Gijs, Gekrenkte trots. Hippolytos, een 
tragedie van Euripides, Hermaion, Lunteren, 2006 
EURIPIDES, Fenicische vrouwen, vertaald door Herman Altena, Ambo, Baarn en Kritak, Antwerpen, 
1996 
EURIPIDES, Ifigeneia in Aulis & Bakchen, vertaald door Herman Altena, Ambo/Anthos, Amsterdam, 2000 
EURIPIDES, Medea, vertaald door Gerard Koolschijn, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 
2005 
EURIPIDES, Verzameld werk 1. Alkestis, Medea, De kinderen van Herakles, Hippolytos, Andromache, 
Hekabe, vertaald door Gerard Koolschijn, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2001 
GÖBBELS, Wim, GOVERS, Marie-José en STEEGHS, Jan, Antigone. Een tragedie van Sofokles, 
Hermaion, Lunteren, 1996 
GÖBBELS, Wim, GOVERS, Marie-José en STEEGHS, Jan, Hippolutos. Tragedie van Euripides, 
Hermaion, Lunteren, 1993 
HOLWERDA, Alet, REGTUIT, Remco, WAKKER, Gerry en VAN DE WETERING, Rikus, De Bakchai. 
Een tragedie van Euripides, Hermaion, Lunteren, 1999 
JANS, E., Euripides. Bakchai, Eisma Edumedia, Leeuwarden, 1999 
SOPHOCLES, Antigone, vertaald door Johan Boonen, Acco, Leuven/Amersfoort, 1999 
SOPHOCLES, Oidipoes. Tiran van Thebe, vertaald door Johan Boonen, Acco, Leuven/Amersfoort, 1991 
SOPHOCLES, Oidipous & Antigone, vertaald door Gerard Koolschijn, Athenaeum – Polak & Van 
Gennep, Amsterdam, 2008 
VEENMAN, S., Sophokles. Antigone, Eisma Edumedia, Leeuwarden, 1996 
VEENMAN, S. en VERHEIJ, H.W., Sophokles. Elektra, Eisma Edumedia, Leeuwarden, 1993 
VEENMAN, S., VERHEIJ, H.W. en KONING, H., Euripides. Hippolytus, Eisma Edumedia, Leeuwarden, 
2006 
VEENMAN, S., VERHEIJ, H.W. en KONING, H., Sophocles. Oedipus tyrannus, Eisma Edumedia, 
Leeuwarden, 2009 
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BIJLAGE: BASISVOCABULARIUM 
 

Dit basisvocabularium is gebaseerd op het Lexique de base grec van Erik Goerlandt (Laboratoire 
d’Analyse Statistique des Langues Anciennes, Université de Liège, 1973). Dit lexicon is samengesteld 
op basis van 12 passages (160 paragrafen) uit boek 1 en 11 passages (137 paragrafen) uit boek 4 
van de Anabasis van Xenophon. Tot het basisvocabularium behoren alle woorden die in dit corpus 
van teksten minstens 3 keer voorkomen. 
. 

ἀγαθό ς  

ἀγγέ λλω  

ἄγγελος  

ἀγορά  

ἄγω  

ἀγών  

ἀδελφό ς  

ἀδικέ ω  

ἄδικος  

ἀεί  

ἁθροί ζω  

αἱρέ ω  

αἰσθά νομαι  

αἰτέ ω  

ἀκού ω  

ἀκρό πολις  

ἄκρος  

ἁλί σκομαι  

ἀλλά  

ἀλλή λων  

ἄλλος  

ἅμα ( bijw.) 

ἅμαξα  

ἀμαχεί  

ἀμφί  

ἀμφό τερος  

ἄν  

ἀνά  

ἀναβαί νω  

ἀνά γκη  

ἀναπαύ ω  

ἀναστρέ φω  

ἄνευ  

ἀνή ρ  

ἄνθρωπος  

ἀνί στημι  

ἀ ντί  

ἀντί ος  

ἀντιστασιώτης  

ἄνω ( bijw.) 

ἄξιος  

ἀξιό ω  

ἀπαγγέ λλω  

ἅπας  

ἄπειμι (εἶ μι)  

ἀπέ ρχομαι  

ἀπέ χω  

ἀπό  

ἀποδί δωμι  

ἀποθνῄ σκω  

ἀποκρί νομαι  

ἀποκτεί νω  

ἀπολεί πω  

ἀπό λλυμι  

ἀποπέ μπω  

ἀποχωρέ ω  

ἀρετή  

ἅρμα  

ἁρπά ζω  

ἀρχαῖ ος  

ἀρχή  

ἄρχομαι  

ἄρχω  

ἄρχων  

ἀσθενέ ω  

ἀσπ ί ς  

ἀσφαλή ς  

ἅτε  

αὖ  

αὐλί ζομαι  

αὐτό θι  

αὐτό ματος  

αὐτό ς  

αὐτοῦ  

ἀφαιρέ ω  

ἀφί ημι  

ἀφικνέ ομαι  

ἀφί στημι  

βάλλω  

βαρβαρικός  

βάρβαρος  

βασίλειος  

βασιλεύς  

βιάζομαι  

βοάω  

βουλεύω  

βουλιμιάω  

βούλομαι  

βοῦς  

γάρ  

γε 

γέρρον  

γῆ  

γίγνομαι  

γιγνώσκω  

γνώμη 

γυμνός  

γυνή  

δαρεικός  

δέ  

δεῖ  

δείδω  

δείκνυμι  

δεινός  

δέκα  

δένδρον  

δεξιός  

δέομαι  

δέρμα  

δέχομαι  

δή  

δῆλος  

διά  

διαβαίνω  

διαδίδωμι  

διαρπάζω  

δίδωμι  

διέρχομαι  

δίκαιος  

δισχίλιοι  

διώκω  

δοκεῖ  

δοκέω  

δόρυ  

δρεπανηφόρος  

δρόμος  

δύναμαι  

δύναμις  

δύο  

δῶρον 

ἐά ν  

ἑαυτοῦ  

ἑαυτῶν  

ἐά ω  

ἐγγύ ς  

ἐγώ  

ἔγωγε  

ἐθελοντή ς  

ἐθέ λω, θέ λω  

ἔθνος  

εἰ  

εἰ κάζω  

εἴκοσι(ν)  

εἰμί  

εἶμι  

εἰς, ἐ ς  

εἷς  

εἶτα  

ἐκ, ἐ ξ  

ἕκαστος  

ἑκατό ν  

ἐκβαί νω  

ἔκβασις  

ἐκεῖ  

ἐκεῖ νος  

ἐκλεί πω  

ἐλαύ νω  

ἐλπ ί ς  

ἐμβαί νω  

ἐμβά λλω  

ἐμό ς  

ἔμπροσθεν  

ἐν  

ἐναντί ος  

ἔνειμι  

ἕνεκα  

ἔνθα  

ἐνταῦ θα  

ἐντεῦ θεν  

ἐντυγχά νω  
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ἑξακό σιοι  

ἐξελαύ νω  

ἔξεστι  

ἐξικνέ ομαι  

ἔξω ( voorz.) 

ἐπαι νέω  

ἐπεί  

ἐπειδά ν  

ἐπειδή  

ἔπειμι (εἶ μι)  

ἔπειτα  

ἐπ ί  

ἐπ ιβουλεύ ω  

ἐπ ιδεί κνυμι  

ἐπ ιμελέ ομαι  

ἐπ ιπ ί πτω  

ἐπ ί σταμαι  

ἐπ ιστολή  

ἐπ ιτή δειος  

ἐπ ιτί θημι  

ἕπομαι  

ἑπτά  

ἔργον  

ἔρημος  

ἑρμηνεύ ς  

ἔρχομαι  

ἐρωτά ω  

ἐσθί ω  

ἕτερος  

ἔτι  

εὐδαί μων  

εὔζωνος  

εὐθύ ς  

εὑρί σκω  

εὖρος  

εὔχομαι  

εὐώνυμος  

ἐφί στημι 

ἐχθρό ς  

ἔχω  

ζάω  

ἤ  

ᾗ  

ἡγεμών  

ἡγέ ομαι  

ἤδη  

ἥδομαι  

ἡδύ ς  

ἥκω  

ἡμεῖ ς  

ἡμέ ρα  

ἥμισυς  

ἡνί κα  

θάλαττα  

θαυμάζω  

θεάομαι  

θεός  

θέω  

θηρίον  

θόρυβος  

θώραξ 

ἱερό ν  

ἵημι  

ἱκανό ς  

ἵνα  

ἱππεύ ς  

ἵππος  

ἵστημι  

ἰσχυρό ς  

καθήκω  

κάθημαι  

καθίστημι  

καθοράω  

καί  

καὶ γά ρ  

καὶ γὰ ρ οὖ ν  

καιρός  

καί ω 

κακός  

καλέω  

καλός  

κατά  

καταβαίνω  

κατακαίνω  

καταλαμβάνω  

καταλείπω  

καταλύω  

κατέχω  

κάτω  

κεῖμαι  

κελεύω  

κέρας  

κεφαλή  

κινδυνεύω  

κλέπτω  

κοιμάω  

κράτος  

κραυγή  

κρέας  

κρήνη  

κριθή  

κρίνω  

κυλινδέω  

κωλύω  

κώμαρχος  

κώμη 

λαμβάνω  

λανθάνω  

λέγω  

λείπω  

λίθος  

λοιπός  

λόφος  

λοχαγός  

λόχος  

μάλα  

μαστός  

μάχη  

μάχομαι  

μέγας  

μέλλω  

μέν  ... δέ  

μέν  ... δέ  ... δέ  

μὲν δή  ... δέ  

μὲν οὖ ν  

μέντοι  

μένω  

μέσος  

μετά  

μεταπέμπομαι  

μή  

μηδείς  

μηκέτι  

μήν (subst.) 

μήτηρ  

μικρός  

μισθός  

μυριάς  

μύριοι  

νεανίσκος  

νέος  

νικάω  

νομίζω  

νῦν  

νύξ  

ξένος  

ξύλον  

ὁ  

ὁ δέ  

ὁ μέ ν ... ὁ δέ  

ὅδε  

ὁδό ς  

ὅθεν  

οἶδα  

οἰκέ ω  

οἰκί α  

οἶνος  

οἴομαι, οἶ μαι  

οἷος  

οἴχομαι  

ὀλί γος  

ὅλος  

ὁμαλό ς  

ὁμολογέ ω  

ὅμως  

ὄναρ  

ὄνομα  

ὄνος  

ὅπῃ  

ὄπ ισθεν ( bijw.) 

ὀπ ισθοφύ λαξ  

ὁπλί της  

ὅπλον  

ὁπό σοι  

ὁπό τε  

ὅπου  

ὅπως ( bijw.) 

ὅπως ( voegw.) 

ὁρά ω  

ὄρθιος  

ὁρμά ω  

ὅρος  

ὅς ( betr. vnw.) 

ὅσ οι 

ὅσος  

ὅσπερ  

ὅστις  

ὅτε  

ὅτι  

οὐ  

οὗ (vnw.) 

οὗ (bijw.) 

οὐδαμοῦ  

οὐδέ  

οὐδεί ς  

οὖν  

οὔπω  

οὔτε  ... οὔτε  

οὗτος  

οὕτω(ς)  

ὀφθαλμό ς  

ὄχθη  

ὄχλος  

παιανίζω  

παῖς  
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παίω  

πάλιν  

παντάπασι(ν)  

πάνυ  

παρά  

παραγγέλλω  

παραγίγνομαι  

παράδεισος  

παραδίδωμι  

παρακαλέω  

παρακελεύω  

παρασάγγης  

παρασκευάζω  

πάρειμι (εἰ μί )  

πάρειμι (εἶ μι)  

παρελαύνω  

παρέρχομαι  

παρέχω  

πᾶς  

πάσχω  

πατήρ  

παύω  

πεδίον  

πείθομαι  

πείθω  

πειράω  

πελταστής  

πέμπω  

πεντακόσιοι  

πέντε  

πέραν ( bijw.) 

περί  

περίειμι (εἶ μι)  

πέτρα  

πηγή  

πίπτω  

πιστεύω  

πλέθρον  

πλῆθος  

πλήν ( bijw.) 

πλήν ( voorz.) 

πλήρης  

πλησίος  

πλοῖον  

ποιέω  

πολεμέω  

πολέμιος  

πόλεμος  

πολιορκέω  

πόλις  

πολλάκις  

πολύς  

πορεύω  

ποταμός  

ποτέ  

πού  

πούς  

πρᾶγμα  

πρᾶξις  

πρέσβυς  

πρίν  

πρό  

προβάλλω  

πρόειμι (εἶ μι)  

πρόθυμος  

προίημι  

προκαταλαμβάνω  

πρός  

πρόσειμι (εἶ μι)  

προσέρχομαι  

πρόσθεν  

προσκυνέω  

προσποιέομαι  

πρόσω ( bijw.) 

πρότερος  

πρῶτον 

πρῶτος  

πύλη  

πῦρ  

πυρός  

πώποτε 

ῥέ ω  

ῥί πτω  

σάλπ ιγξ  

σατράπης  

σημαίνω  

σκέπτομαι  

σκευοφόρος  

σκηνή  

σκηνόω  

σπένδω  

σπεύδω  

σπονδή  

στάδιον  

σταθμός  

στενός  

στολή  

στράτευμα  

στρατεύω  

στρατηγός  

στρατιά  

στρατιώτης  

στρατοπεδεύω  

στρατόπεδο ν 

στρεπτός  

σύ  

συγγίγνομαι  

συγκαλέω  

συλλέγω  

σύμπας  

συμπορεύομαι  

σύν  

συνάγω  

συνεργός  

συντάττω  

συντίθημι  

συσκευάζω  

σφαγιάζω  

σφεῖς  

σῶμα 

τάξις  

τάττω  

ταύτῃ  

ταχύς  

τε 

τεῖχος  

τέκνον  

τελευταῖος  

τελευτάω  

τέτταρες  

τίθημι  

τιμάω  

τις 

τίς  

τιτρώσκω  

τοιγαροῦν  

τοιοῦτος  

τοξεύ ω 

τοξότης  

τοσοῦτος  

τότε  

τρεῖς  

τρέφω  

τρέχω  

τριάκοντα  

τριακόσιοι  

τριήρης  

τρίτος  

τρόπος  

τυγχάνω  

ὕδωρ  

ὑμεῖ ς  

ὑπέ ρ  

ὑπερβά λλω  

ὑπ ισχνέ ομαι  

ὑπό  

ὑποζύ γιον  

ὑπολεί πω  

ὑπομέ νω  

ὑποπτεύ ω  

ὑστεραῖ ος  

ὕστερος  

ὑφί στημι  

φαίνω  

φάλαγξ  

φανερός  

φέρω  

φεύγω  

φημί  

φθάνω  

φθέγγομαι  

φιλέω  

φιλία  

φίλος  

φοβέω  

φόβος  

φυγάς  

φυλακή  

φύλαξ  

φυλάττομαι  

φυλάττω  

χαλεπός  

χείρ  

χίλιοι  

χιλός  

χιών 

χράομαι  

χρῆμα  

χρόνος  

χρυσοῦς  

χώρα 

χωρίον  

ψέλιον  

ὦ 

ὥρα 

ὡς (voegw.) 

ὧς  

ὥσπερ 

ὥστε 

ὠφελέ ω
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BIJLAGE: TEKSTSUGGESTIES 
 

Aardrijkskunde 
 

Aristoteles De caelo 293b 

294a 

297b 

de aarde moet bolvormig zijn 

Cleomedes De motu circulari 
corporum caelestium 

1,10,52 de aardmeting van Eratosthenes 

Herodotus Onderzoekingen 7,129 beschrijving van Thessalië 

Plato Critias 110d-111d beschrijving van het oude Attica 

Strabo  4, 5, 1-2 beschrijving van Bretagne 

 

Acculturatie (de voorstelling van de ‘andere’ door de Grieken en de verhouding tot de ‘andere’
 

) 

Diodorus Siculus Bibliotheek 18, 4, 4 de wenselijkheid van gemengde 
huwelijken om de acculturatie te 
verwezenlijken 

Euripides Alcestis 820-860 de speciale band van 
gastvriendschap 

Herodotus Onderzoekingen 8, 144 de Atheense eigenheid 

Herodotus Onderzoekingen 9, 11 het begrip gastvriendschap 

Pausanias Graeciae descriptio 10, 10, 4-10 
en 11,4 

krijgsgevangen vrouwen 

Plato Brieven 8, 353 d-e Plato waarschuwt voor het verlies 
van de Griekse eigenheid 

 

Arbeid 
 

Aristoteles Politica 4, 8, 2 de arbeid moet uitgeoefend 
worden door niet-burgers 

Hesiodus Werken en dagen 298-302 

311-319 

arbeid loont 

Plato De staat 396b-c individuele arbeid is niet in staat 
om alle behoeften te dekken 

Xenophon Memorabilia 2, 7, 1-14 pleidooi voor handenarbeid 

 

‘Atè’ (verblinding van de mens voor zijn eigen lot) 
 

Aeschylus De smekelingen 96-111 Zeus, in zijn almacht, bestraft de 
ὕβρις  met ἄτη  

Homerus Ilias 19, 76-99 de onmacht van Agamemnoon 
tegenover de ἄτη  

Solon (Teubner) fr. 12, 1-13 ἄτη  als straf voor ὕβρις  
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Sophocles Antigone 605-625 Zeus zendt ἄτη  om de mens tot 
verderf te brengen 

Theognis (Teubner) 133-142 de mens ziet niet klaar in goed en 
kwaad 

  199-208 onrechtvaardig verworven goed 
gedijt niet 

  227-232 rijkdom brengt de mens vaak op 
het verkeerde pad 

 

Biologie 
 

Aelianus De natura animalium 5,6 

6, 15 

8, 3 

12, 12 

de dolfijnen 

Aristoteles De generatione 
animalium 

764a- b de dissectie 

 Historiae animalium 502a 

536a 

de mens en de aap 

  631a-b de dolfijnen 

  588a-589a de evolutieleer bij Aristoteles 

Oppianus Halieutica 2, 533-552 de dolfijnen 

Plutarchus De sollertia 
animalium 

984e-985c de dolfijnen 

Theophrastus De historia plantarum 4, 8 de papyrusplant 

 

‘Dikè’ (rechtvaardig wereldbestuur van de goden) 
 

Hesiodus Werken en dagen 238-251 Zeus handhaaft de δίκη  
tegenover al wie ὕβρις  pleegt 

Solon (Teubner) fr. 12, 1-13 de δίκη  straft altijd de ὕβρις  

Theognis (Teubner) 197-208 wie onrechtmatig bezit verwerft, 
ontkomt niet aan de δίκη  

  731-742 Zeus is vaak onrechtvaardig, want 
hij straft onschuldigen i.p.v. 
schuldigen 

  743-752 onrechtvaardig wereldbestuur van 
de goden 

 

Dood en hiernamaals 
 

Anacreon (Teubner) fr. 32 angst voor de dood 

Euripides Hippolytus 189-197 gehechtheid aan het leven uit on-
wetendheid over het hiernamaals 
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 Iphigenia in Aulis 1211-1252 angst voor de dood, gehechtheid 
aan het leven 

Herodotus Onderzoekingen 5, 4 geen vrees voor de dood 

Homerus Ilias 23, 65-76 en 
99-107 

de schim van Patroclus 

 Odyssea 9, 561-568 Achilles’ opvatting over het leven 
in de onderwereld 

Lucianus Charon 19-20 doodsbesef leidt tot waardering 
voor het leven 

Menander  fr. 538 de onverbiddelijkheid van de dood 

Plato Apologie 28e-29b 
passim 

vrees voor de dood is 
schijnwijsheid 

  39c geen angst voor de dood 

  40c-41c de dood is iets goeds 

 Cratylus 400b σῶμα σῆ μα-theorie 

 Phaedo 61e-62e afkeuring van de zelfmoord 

  63b-c Socrates vreest de dood niet 

  67b-68b de dood is een bevrijding 

  84a-85b Socrates vreest de dood niet 

  107c-108 het voortbestaan na de dood 

  113d-114d beloning en straf 

  116a-118a de laatste ogenblikken van 
Socrates 

 Phaedrus 245c-246a de ziel is onsterfelijk 

 De staat 330d-331a bezinning over de dood 

  363c-d en 
614 

de onderwereld 

Plutarchus  fr. 5 de ziel bij de dood, vergeleken 
met de Eleusisinitiatie 

Simonides (Teubner) Grafschrift 104 heden ik, morgen jij 

Sophocles Antigone 332-375 de mens kan veel verwezenlijken, 
maar staat machteloos tegenover  
de dood 

  446-469 geen vrees voor de dood, 
vertrouwen in de stem van het 
geweten 

Theognis (Teubner) 243-252 poëzie overwint de sterfelijkheid 

  557-570 pluk de dag 

  973-978 de somberheid van het 
hiernamaals 

Thucydides Historiae 11, 53 angst voor de dood, vlucht in het 
genot van het ogenblik 
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Familie en maatschappij 
 

Homerus Ilias 6, 392-502 het afscheid van Hector en 
Andromache 

Theognis (Teubner) 183-192 het huwelijk als geldkwestie 

Xenophon Cyropaedia 5,1,2-7 

6, 1, 45-50 

6, 4, 1-11 

7, 3, 2-16 

Abradatas en Panthea 

 

Fysica en astronomie 
 

Archimedes Arenarius 1, 4-5 het heliocentrisme van Aristarchus 
van Samos 

 De corporibus 
fluitantibus 

1, 7 de hydrostatische wet 

Aristoteles Metaphysica 983b-984a van μῦθος  tot λόγος  

Hero Pneumatica 1, 21 toegepaste wetenschap: de 
waterautomaat 

Plato Timaeus 67b-c reflexieve benadering van het 
geluid 

 

Geluk 
 

Aeschylus Agamemnon 1327-1343 de vergankelijkheid van het 
menselijk geluk 

Archilochus (Teubner) fr. 62 maat in vreugde en verdriet 

Aristoteles Ethica Nicomachea 1100a commentaar op Solons opvatting 
over het geluk 

Epicurus Epistula III apud 
Diogenem Laërtium 

10, 125 de lust is het hoogste goed 

Herodotus Onderzoekingen 1, 30-33 de visies van Solon en van 
Croesus over het geluk 

Homerus Ilias 24, 518-533 het leven is nooit louter geluk: 
treuren is nutteloos 

Solon (Teubner) fr. 12, 1-13 de wensen van een wijze 

Sophocles Antigone 1155-1179 de onbestendigheid van het geluk 

 Koning Oedipus 1186-1204 de broosheid van het menselijk 
geluk 

  1524-1530  

Theognis (Teubner) 441-446 niemand is volkomen gelukkig 

  591-594 gelijkmoedigheid 
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Geneeskunde 
 

Aristoteles Problemata physica 953 e.v. de invloed van wijn op de 
melancholicus 

Arrianus Anabasis 2, 4, 8-11 Alexander en de arts Philippus 

 

Galenus Het nut van 
lichaamsdelen 

1, 5-6 het nut van de verdeling van de 
hand in vingers en de functie van 
de duim 

Hippocrates De eed  de eed van Hippocrates 

 De morbo sacro 1-4 de ‘wonderbare genezingen’ 

 De vetere medicina 9 een geneesheer moet bescheiden 
zijn 

 Epidemiae A 26 a steekkaart van een ziekteverloop 

 Lex 2 

4 

wie geneesheer wil worden 

 Medicus 1 de houding van de geneesheer 

 Praecepta 6 de houding tegenover de arme 
patiënt 

  8 collegiaal consult 

 Over de ziekten 1, 3 tetanus 

 Over de natuur van 
de mens 

6, 4 de menselijke natuur en 
geneeskunde 

 Lucht, water en 
landstreek 

2, 10 de ongunstige invloed van een 
vochtig en warm klimaat 

Homerus Ilias 1, 1-52 pestthema: de wrok van Achilles 
omkadert het epidemieverhaal 

Plato Phaedrus 270b-d Hippocrates gezien door Plato 

 Wetten 9, 865b de burgerlijke aansprakelijkheid 
van de arts 

Xenophon Memorabilia 4, 2, 5 publieke geneeskunde in Athene 

 

Godsdienst en religiositeit 
 

Aeschylus Smekelingen 595-599 de almacht van Zeus 

Aristoteles Metaphysica 12, 8 essentiële en accidentele 
elementen in het godsbegrip 

Critias Sisyphus (Diels) 88 B 25 het ontstaan van beschaving en 
godsgeloof 

Dio 
Chrysostomus 

Crationes 12, 39 de mens heeft een aangeboren 
behoefte aan godsdienst 

Empodocles (Diels) fr. 133 en 
134 

kritiek op het antropomorfisme 

Euripides Ion 436-451 kritiek op het immorele gedrag van 
de goden 
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 Iphigenia in Tauris 380-391 de morele verdorvenheid van de 
goden kan als leugen uitgelegd 
worden 

Hesiodus Werken en dagen 1-9 Zeus bestuurt de wereld 

  240-247 voor de fout van een enkeling  
wordt soms de staat in zijn geheel 
gestraft 

Homerische 
hymnen 

 30, 471-482 het geheime karakter van de 
mysteriecultus 

Homerus Ilias 8, 5-17 Zeus tracht orde te houden onder 
de goden 

Lysias Tegen Andocides 50-51 Lysias beschuldigt Andocides 
ervan de mysteries te hebben 
bekendgemaakt 

Plato Wetten 885b de drie oorzaken van de 
goddeloze daad 

Plutarchus Solon 12,1-4 tempels bieden asielrecht 

Polybius Historiae 6, 56 (11-12) godsdienst in dienst van de 
machthebbers 

Protagoras (Diels) fr. 4 over de goden kan de mens niets 
te weten komen 

Xenophanes (Diels) fr. 10 / 12 / 
13 / 14 

kritiek op het antropomorfisme 

 

Het heelal 
 

Archimedes Arenarius 1, 4-5 het heliocentrisme van Aristarchus 
van Samos 

Aristoteles Metaphysica 983b het oerelement (ἀρχή ) bij Thales 

  985b de oerelementen volgens 
Democritus (volle en lege ruimte) 

  989b voor Pythagoras zijn de 
getalverhoudingen de oerwet van 
het heelal 

 Physica 203b het oerelement volgens 
Anaximander (ἄπειρον ) 

Diogenes Laërtius De clarorum 
filosophorum vitis 

9, 7 de grondprincipes van Heraclitus 

Hesiodus Theogonia 116-138 de oorsprong van de wereld uit de 
chaos 

Plato Cratylus 402a de eeuwige beweging volgens 
Heraclitus 

Theophrastus Apud Simplicium, 
Physica 

24, 26 het oerelement volgens 
Anaximenes 
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Historische kritiek 
 

Aristoteles De Atheense staat 9, 2 interpretatie van de maatregelen 
van Solon 

Polybius Historiae 9, 2 een historicus moet onpartijdig zijn 

Thucydides Historiae 1, 20-22 kritische methode 

 

‘Hybris’ 
 

Aeschylus De Perzen 812-842 overmoed en vernedering van de 
succesrijke mens 

Herodotus Onderzoekingen 1, 71 Sandanis waarschuwt Croesus 
voor zijn onbezonnen heerszucht 

  3, 40-43 de ring van Polycrates 

Hesiodus Werken en dagen 238-251 Zeus bestraft ὕβρις  altijd 

Homerus Ilias 1 passim Achilles verwijt Agamemnon zijn 
ὕβρις  

  2, 225-252 Thersites verwijt Agamemnon zijn 
ὕβρις  

Lucianus Dodengesprekken 1, 2 omschrijving van wat ὕβρις  is 

Lysias Tegen Eratosthenes 11-12 ὕβρις  bij de Dertig (eedbreuk, 
willekeur, dood zonder vonnis) 

Solon (Teubner) fr. 12, 1-32s δίκη  zegeviert altijd over ὕβρις  
en hoe Zeus de ὕβρις  straft 

Sophocles Ajax 758-778 ὕβρις  is de grootste misdaad 
tegen de goddelijke macht 

 Antigone 125-139 Zeus bestraft ὕβρις  

  1348-1353 ὕβρις  wordt bestraft 

 Koning Oedipus 863-910 moge de almachtige Zeus wie 
ὕβρις  pleegt straffen 

 

Imperialisme 
 

Hesiodus Werken en dagen 202-212 verzet tegen de sterkste is 
nutteloos 

Isocrates Panegyricus 39 verantwoording voor imperialisme 

Plato Gorgias 483a-484b volgens de natuurwet geldt het 
recht van de sterkste 

 De staat 338c-344b 
(passim) 

rechtvaardigheid is het recht van 
de sterkste 

Thucydides Historiae 1, 99 de Delisch-Attische Zeebond 
wordt het instrument van het 
Atheense imperialisme 

  4, 84 e.v. de onderhandelingen van 
Atheners en Meliërs (het recht van 
de sterkste) 
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Kortstondigheid van de jeugd en oud worden 
 

Anacreon (Teubner) fr. 9 berusting 

  fr. 32 weemoed 

Anacreontea (Teubner) fr. 7 menselijke aftakeling 

Homerus Ilias 24, 485-506 Priamus herinnert Achilles aan 
diens eigen oude vader 

Leonidas (Teubner) 595-610 menselijke vergankelijkheid 

Mimnermus (Teubner) fr. 2 herfstmijmering (de 
kortstondigheid van de jeugd) 

  fr. 5 de jeugd is vluchtig als een 
droom, ouderdom is niet te 
wensen 

Solon (Teubner) fr. 19 ouderdom is wel te wensen 

Theognis (Teubner) 425-428 levensmoeheid 

  567-570 carpe diem 

  877-878 carpe diem 

  1047-1048 carpe diem 

 

Mantiek: magie, droom, helderziendheid, wonderen en wondertekens, orakels 
 

Aeschylus Agamemnon 1256-1294 de voorspellingen van Cassandra 

 Offerplengsters 527-535 de allegorische droom van 
Clytaemnestra 

 De Perzen 176-200 de allegorische droom van Atossa 

Arrianus Anabasis 2, 3, 6-8 de Gordiaanse knoop 

Diodorus van 
Sicilië 

Bibliotheca historica 16, 26 het ontstaan van het orakel van 
Delphi 

Euripides Electra 410-430 de angstdroom van Clytaemnestra 

  499-503 de geloofwaardigheid van de 
droom 

 Hecuba 1250-1286 orakels zijn verwant met magische 
praktijken 

 Iphigenia in Tauris 42-60 Iphigenia interpreteert haar droom 
verkeerd 

 Koning Oedipus 447-462 de voorspellingen van Tiresias 

  707-725 Iocaste meent ten onrechte dat  
men geen geloof moet hechten 
aan orakels 

  964-999 Oedipus blijft ten dele ongerust 
ondanks de woorden van Iocaste 
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Herodotus Onderzoekingen 1, 34 de droom van Croesus over de 
dood van Atus 

  6, 98 de aardbeving op Delos, 
voorteken van de Perzische 
Corlogen en van naijver onder de 
Griekse steden 

  7, 12-18 is de droom die Xerxes aanzet tot 
oorlog tegen Griekenland een 
bovennatuurlijk teken? 

  8, 65 wondertekens bij Eleusis, waaruit 
de Grieken weten dat Xerxes’ 
vloot ten onder zal gaan 

Hippocrates De morbo sacro 1-4 de ‘wonderbare’ genezingen 

Homerus Ilias 1, 67-100 uit vrees vraagt Calchas om 
waarborgen alvorens te spreken 

  1, 101-117 antwoord van Agamemnon op 
Calchas’ woorden 

  2, 1-40 de droom van Agamemnon 

  22, 199-201 angstdroom 

  23, 62-107 de droomverschijning van 
Patroclus aan Achilles 

 Odyssea 4, 795-841 Athena stuurt Iphthime in een 
droom naar Penelope om ze 
gerust te stellen 

  6, 24-40 wensdroom van Nausicaä 

  10, 133-209 
en 210-273 

toverpraktijken van Circe 

  19, 444-459 bezwerende praktijken 

  19, 535-553 de allegorische droom van 
Penelope 

Inscriptio Sylloge 
Dittenberger 

 802, 22-33 wonderbare genezing 

 

Moederschap 
 

Euripides Medea 1081-1139 liefde voor de kinderen 

Homerus Ilias 1, 348-363 
en 413-422 

Thetis en Achilles 

  18, 52-77 Thetis en Achilles 

Simonides (Teubner) fr. 22 de klacht van Danaë 

 

Natuurbeleving 
 

Alcaeus (Teubner) fr. 16 tegen de koude 

  fr. 43 tegen de warmte 

Alkman (Teubner) fr. 65 avondrust 
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Anacreontea (Teubner) fr. 44 de lente 

Archilochus (Teubner) fr. 71 een zonsverduistering 

Carmina 
popularia 

(Teubner) fr. 44 het lied van de zwaluw 

Hesiodus Werken en dagen 504-523 winter in Beotië 

Longus Daphnis en Chloë 1, 9, 1 lente 

  1, 23, 1 zomer 

  2, 1, 1 herfst 

  3, 3, 2 winter 

Mimnermus (Teubner) fr. 2 herfstmijmering 

Pindarus Pythische oden 1, 25-60 de uitbarsting van de Etna 

Sappho (Teubner) fr. 3 maneschijn 

Xenophon Anabasis 1, 5, 1-3 fauna en flora in de woestijn 

  4, 5, 3-8 

4, 5, 12-14 

winter in Armenië 

 

Noodlot 
 

Aeschylus Agamemnon 1468-1474 de geslachtsvloek 

  1481-1488 Zeus als verantwoordelijke voor 
die geslachtsvloek 

  1560-1566 schuld en boete: de 
geslachtsvloek als noodlot 

 De offerplengsters 585-601 menselijke zondigheid tegen de 
δίκη  en het noodlot   

  640-652 als straf 

 Smekelingen 77-85 de mens tegenover het noodlot en 
de goden 

  1048-1050   het noodlot is de wil van Zeus 

Euripides Iphigenia in Aulis 442-445 de onmacht tegenover de goden 
en het noodlot 

 Medea 1415-1418 de goden zenden de mensen vaak 
een onverwacht lot 

Homerus Ilias 6, 482-493 Hector tegenover het noodlot 

  18, 94-126 Achilles’ noodlot 

Sophocles Antigone 586-603 de geslachtsvloek als noodlot 

 Koning Oedipus 863-910 mocht de almachtige Zeus degene 
die δίκη  niet eerbiedigt, straffen 
met een slecht lot 
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Oorlog 
 

Aeschylus De zeven tegen 
Thebe 

297-368   wat gebeurt er bij de verovering? 

Demosthenes De libertate 
Rhodiorum 

17-18 welke motieven zijn er om oorlog 
te voeren? 

Heraclitus (Diels) fr. 53 oorlog is de basis van de 
wereldorde 

Plato De staat 373d-e de oorsprong van de oorlog: 
wanneer grondgebied te klein 
wordt 

Thucydides Historiae 3, 11 wederzijdse vrees is de enige 
waarborg voor bondgenootschap 

  8, 86-87 het lot van de Atheense 
gevangenen in de steengroeven 
van Syracuse tijdens de 
Peloponnesische Oorlog 

Oorlog: huurlingen 
 

Xenophon Anabasis 1, 2, 10 heimwee naar het geboorteland 

  1, 2, 14-18 superioriteitsgevoel tegenover een 
beroepsleger 

  1, 2, 19 de drang naar plunderen 

  1, 3, 1-21 de verhouding tot de aanvoerder; 
soldij is primair 

  1, 4, 8-9 een psychologische aanpak is 
zeer belangrijk, want ze hebben 
een groot gebrek aan affectiviteit 

  1, 5, 11-17 onderlinge spanningen, typisch 
voor een gesloten milieu 

  4, 5, 3-6 de mentaliteit van huurlingen in 
barre omstandigheden 

  8, 8, 23-24 negatieve ervaringen doen 
huurlingen van hun beroep niet  
afzien 

 

Oorlog als verscheuring 
 

Homerus Ilias 6, 392-502 afscheid van Hector en 
Andromache 

  18, 1-34 en 
97-106 

Achilles treurt om Patroclus 

  22, 408-515 Priamus, Hecuba en Andromache 
treuren om de dood van Hector 

Plato (Teubner) fr. 9 grafschrift voor bij Ecbatana 
begraven Euboiërs 

  fr. 10 grafschrift voor bij Susa begraven 
Euboiërs 
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Xenophon Cyropaedia 5, 1, 2-7 

6, 1, 45-50 

6, 4, 1-11 

7, 3, 2-16 

Abradatas en Panthea 

 Hellenica 2, 2, 20-23 het slopen van de grote muren 

 

Oorlogsstrategie 
 

Herodotus Onderzoekingen 8, 83-84 de zeeslag te Salamis 

  8, 89  

Thucydides Peloponesische 
Oorlog 

7, 11-17 de brief van Nicias en de reactie 
van de Atheners 

  7, 46-49 de krijgsraad van de Atheners 

  7, 70 de strijd van de Atheense vloot in 
de haven van Syracuse 

Xenophon Hellenica 4, 3, 16-19 de slag bij Coronea 

  6, 4, 13-14 de slag bij Leuctra 

  7, 5, 24-27 de slag bij Mantinea 

 

Opvoeding 
 

Aristophanes De wolken 961-971 opvoeding 

Aristoteles Politica 1337a staat en opvoeding 

  1337b problemen i.v.m. opvoeding 

Herondas Mimiambi 3, 68-92 lijfstraf op school 

Isocrates Areopagiticus 43-46 de zorg voor de jeugd in het oude 
Athene 

Lucianus Anacharsis 20-21 staat en opvoeding 

Plato Apologie 23c-d hoe Socrates de kritische zin van 
zijn leerlingen vormt 

  33a-d Socrates’ opvoeding ergert 
anderen, niet zijn leerlingen 

 Wetten 794c-d en 
804d-805a 

jongens en meisjes moeten 
dezelfde opvoeding krijgen 

 De staat 411c-412a harmonische opvoeding 

Xenophon Herinneringen aan 
Socrates 

3, 12, 5-6 mens sana in corpore sano 

 De staat van de 
Lacedaemoniërs 

2, 1-11 opvoeding te Sparta 
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Recht en rechtspraak 
 

Aristophanes De wolken 889-946 dialoog tussen recht en onrecht 

Aristoteles De staatsregeling 
van Athene 

9, 1-2 de hervormingen van Solon en de 
gevolgen voor de rechtspraak 

  27, 3-5 Pericles voert een bezoldiging in 
voor de rechters 

Hesiodus Werken en dagen 225-251 rechtvaardige rechtspraak brengt 
voorspoed 

  274-285 onrechtvaardige tegenspoed 

Homerus Ilias 18, 487-508 openbaar rechtsgeding uitgebeeld 
op het schild van Achilles 

Lysias Tegen Diogiton 4-10 erfgenamen worden door de wet 
beschermd, maar moeten zelf 
voor de rechters pleiten 

Solon Iamben 1-17 het staatsbeleid van Solon 

 

Reizen 
 

Herodotus Onderzoekingen 4, 42 de eerste vaart om Afrika 

  8, 98 de Perzische ijlpost 

Homerus Odyssea 5, 278-379 stormbeschrijving 

Lucianus Verae historiae 1, 5 

1, 11-12 

1, 17-18 

1, 26 

1, 31-32 

1, 35-36 

2, 1-2 

een reis naar de maan 

 

Relatie man-vrouw 
 

Aeschylus De zeven tegen 
Thebe 

181-202 de vrouw is onuitstaanbaar, zowel 
wanneer ze triomfeert als wanneer 
ze in paniek is 

Anacreontea (Teubner) fr. 19, 1-9 de geboeide Eros 

  fr. 22, 1-16 verliefdheid 

  fr. 24 schoonheid is het enige wapen 
van de vrouw 

  fr. 31, 1-32 de listige Eros 

  fr. 33, 1-16 Eros en de bij 

Callimachus Epigrammata 1 raadgevingen voor het huwelijk 

Euripides Alcestis 328-368 Admetus’ klacht bij de dood van 
zijn vrouw 
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Hesiodus Werken en dagen 373-375 een duur bezit 

  405-406 zoek een slavin, geen vrouw 

  700-704 het pragmatische huwelijk 

 Theogonia 591-595 de vrouw is verkwistend 

  603-612 het huwelijk is een gok 

Homerus Ilias 1, 518-523 Zeus vreest zijn vrouw 

  6, 313-368 Hector bij Paris en Helena 

  6, 392-502 de liefhebbende echtgenote 
(Andromache) 

  9, 338-343 elke wijze man houdt van zijn 
vrouw 

 Odyssea 6, 81-285 
(passim) 

de ontmoeting van Odysseus en 
Nausicaä (vooral v. 137-197) 

  7, 66-74 de voorname plaats van Alcinoüs’ 
vrouw 

  8, 265-366 het lied van Demodocus over Ares 
en Aphrodite 

  10, 325-387 de verleiding door Circe 

  11, 395-461 Agamemnon en Odysseus praten 
in de onderwereld over hun vrouw 

  12, 142-200 de Sirenen, symbool van 
vrouwelijke verleiding 

  23, 85-240 het weerzien van Odysseus en 
Penelope (vooral vanaf v. 152) 

Longus Daphnis en Chloë 1, 13-15 en 
17-19 

gevoelens van verliefdheid 

Menander Dyscolus 302-313 de verliefdheid van Sostrates 

Mimnermus (Teubner) fr. 1, 1-10 wat is leven zonder liefde? 

Plato Drinkgelag 191d-192b verklaring van de diverse vormen 
van liefde 

  203c-204a Diotima stelt Amor voor 

Semonides (Loeb) fr. 7 (1-118) vernietigend oordeel over de 
vrouw 

Sophocles Antigone 636-680 plichtsbesef gaat boven gevoel 
van verliefdheid 

  781-801 de macht van Eros en Aphrodite 

Theognis (Teubner) 183-192 het huwelijk is een geldkwestie 

Xenophon Cyropaedia 5, 1, 2-7 

6, 1, 45-50 

6, 4, 1-11 

7, 3, 2-16 

Abradatas en Panthea 
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Roem 
 

Homerus Ilias 9, 401-416 de waarde van het leven 
afgewogen tegen het roemideaal 

  22, 90-130 het roemideaal van Hector 

Pindarus Pythische oden 8, 126-145 de vluchtigheid van de sportroem 

 

Schoonheidsbeleving 
 

Anacreontea (Teubner) fr. 24 de schoonheid van de vrouw 

Lucianus Gesprekken van 
doden 

3 wie is de mooiste? (aardse 
schoonheid is vergankelijk) 

Plato Hippias maior 287e-289d definitiepoging van het schone 

Sappho (Teubner) fr. 69 aan een vrouw zonder kunstzin 

  fr. 84 ik heb een mooi meisje 

 

Sport en spel 
 

Euripides (Nauck) fr. 282 sport 

Homerus Ilias 18, 590-606 dansscènes op het schild van 
Achilles 

 Ilias 23, 261-652 
(passim) 

een wagenwedstrijd 

  23, 653-699 vuistvechten 

  23, 700-739 worstelen 

  23, 740-799 wedloop 

  23, 800-825 steekspel 

  23, 826-849 discuswerpen 

  23, 850-883 boogschieten 

  23, 884-897 speerwerpen 

 Odyssea 6, 85-109 Nausicaä en haar dienaressen bij 
het balspel 

Isocrates Panegyricus 1-2 misprijzen voor de sport 

Lucianus Anacharsis 1-5 een gymnasium gezien door een 
vreemdeling 

  7-9 Solon verklaart het vreemde spel 

  15 het doel van de sport 

  24 het nut van de sport voor lichaam 
en karakter 

Pindarus Pythische oden 8, 126-145 de vluchtigheid van de sportroem 

Xenophanes (Diels) fr. 2 een filosoof over de sport 
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Staatsvormen 
 

Aristoteles Politica 1295a-b 

1296a 

de beste staatsvorm 

Herodotus Onderzoekingen 3, 80-81-82 het afwegen van monarchie, 
democratie en oligarchie 

Plato De staat 545c-564b timocratie, oligarchie, democratie 
en tirannie 

 

Vriendschap en gastvriendschap 
 

Anacreon (Teubner) fr. 90 zo moet een vriend zijn 

Aristoteles Ethica Nicomachea 1156b 
(8, 3, 6) 

vrienden willen het goede voor 
elkaar 

Euripides Alcestis 821-860 verheerlijking van de 
gastvriendschap 

Homerus Ilias 6, 212-236 Glaucus en Diomedes 

  18, 1-30 het leed van Achilles na de dood 
van Patroclus 

 Odyssea 6, 199-210 religieuze motivering van de 
gastvriendschap 

Plato Lysis 211d-e vriendschap is wat Socrates het 
meest verlangt 

 Het drinkgelag 215a-217a lof op Socrates 

Sappho (Loeb) 1, 38, 1-20 ik verkies de liefde 

  5, 83, 2-13 pijnlijk afscheid 

  5, 86, 6-21 voor een afwezige vriendin 

 (Teubner) fr. 84, 1-3 tedere vriendschap 

Theognis (Teubner) 87-100 vriendschap moet oprecht zijn 

  101-104 

113-114 

word niet de vriend van een boze 

  643-644 

697-698 

ontrouw van vrienden 

  869-872 vrienden moet je helpen, vijanden 
kwaad doen 

  1087-1090 vrienden mag je geen kwaad doen 

  1151-1152 vrienden mag je niet in de steek 
laten 

 

Vrijheidsliefde 
 

Aeschynes Tegen Ctesiphon 148-152 Demosthenes wil geen vrede met 
Philippus 

Aeschylus De Perzen 386-407 aanval van de Grieken bij Salamis 
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Herodotus Onderzoekingen 7, 136 προσκύνησις  

  8, 143-144 vrijheid als hoogste waarde 

Simonides (Teubner) fr. 1 loflied op de helden van de 
Thermopylae 

Xenophon Anabasis 1, 7, 3-4 Cyrus zingt de lof van de Griekse 
vrijheid 

    

Vrouw en maatschappij 
 

Aeschylus Agamemnon 887-913 vrouwelijke list 

Apollodorus Bibliotheca 2, 10, 7 Leda en Helena 

Aristophanes Vrouwenparlement 205-212 en 
229-240 

mannen kunnen de staat niet 
goed besturen 

Demosthenes Tegen Aphobus 3, 43 het jonge meisje had in Athene 
geen enkel recht 

Euripides Hecuba 342-364 vrouwelijke zielesterkte 

 Helena 16-21 Leda en Helena 

Herodotus Historiae 4, 11a-117 De Scythen en de Amazonen 

Hesiodus Werken en dagen 60-105 Pandora 

Plutarchus Lycurgus 14 vrouwen in Sparta kunnen meer 
initiatief nemen 

Xenophon Oeconomicus 8, 10 raadgevingen van een man aan 
zijn vrouw 

Waarheid en kennis 
 

Parmenides Apud Proclum, In 
Timaeum 

1, 345, 8 bestaat het niet-zijn? 

 Apud Simplicium, 
Physica 

144, 29 eigenschappen van het zijnde 

Plato Criton 46c-48b men moet niet luisteren naar de 
opinie van de massa, maar naar 
die van de deskundigen 

 Phaedo 79a-d 

 

dubbel kennisniveau: zintuiglijk en 
geestelijk 

  100b-101d de ideeën bestaan en de overige 
dingen danken er hun 
eigenschappen aan 

 De staat 514a-517c allegorie van de grot 

 Theaetetus 151e -152c de homo mensura-thesis van 
Protagoras 

  170e –171c kritiek op die thesis 

  152c-e het zijn is in voortdurende wording 
en verandering 

  161d-e de waarheid is relatief: ieder heeft 
de zijne 
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Sextus Empiricus Adversus 
mathematicos 

7, 135 Democritus’ kennisleer: kritiek van 
de zintuiglijke kennis 

 

Wet en geweten 
 

Antiphon Oxyrrh. Pap. 11; 1364 φύσις  en νόμος  

Aristoteles Rhetorica 1374b men moet eerder kijken naar de 
bedoeling van de wetgever dan 
naar de letter van de wet 

Demosthenes Tegen Timocrates 212-213 verkrachten van de wet schaadt 
de morele integriteit van het land 

Epictetus Wijsgerige 
gesprekken 

2, 10, 24-29 wraak straft zichzelf 

Herodotus Onderzoekingen 3, 38 relativiteit, maar tegelijkertijd 
bindend karakter van wetten en 
zeden 

Plato Crito 50c-52a de burger is volledig aan wetten 
gebonden 

 Gorgias 483a-484b de wet dient om de zwakkeren te 
beschermen 

Sophocles Antigone 450-468 δίκη  staat hoger dan νόμος  

 

Wiskunde 
 

Euclides Elementa 1, a’-kg’ bepalingen of definities 

  1, 1 de constructie van een 
gelijkzijdige driehoek 

  1, 4 de congruentie van twee 
driehoeken 

  1, 5 in een gelijkbenige driehoek zijn 
de basishoeken gelijk 

  1, 9 een gegeven hoek in twee delen 

  1, 10 een gegeven lijnstuk in twee delen 

  1, 15 de overstaande hoeken zijn gelijk 

  1, 34 in een parallellogram zijn de 
overstaande zijden en hoeken 
gelijk 

  1, 46 op een gegeven lijnstuk een 
vierkant construeren 

  1, 47 de stelling van Pythagoras 

Herodotus Onderzoekingen 2, 109 de meetkunde is in Egypte ontdekt 
en vandaar in Griekenland 
ingevoerd 

Plato Meno 82b-85b het vierkant 

 De staat 525b – 527b het nut van de wiskunde 

 


