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Radboud Universiteit Nijmegen

Colofon
Kies Klassiek (februari 2013) is een uitgave van OIKOS
ter promotie van de studie GLTC in Nederland. Het is
een uitgave zonder winstoogmerk, verspreid onder
examenkandidaten van het gymnasium. De rechten
van het beeldmateriaal zijn zo goed mogelijk nagegaan.
Redactie: Daniël Bartelds & Hugo Koning
Vormgeving: de Omslag Jan Olijhoek
Druk: Drukkerij Brummelkamp Hoofddorp
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Dit jaar doen jullie eindexamen in Grieks en/of Latijn. Daarmee
horen jullie bij de grote groep Nederlanders die iets weten van
de Oudheid en die begrijpen wat het belang daarvan is voor
onze moderne tijd.
In deze brochure willen de universitaire classici jullie een laatste handreiking bieden voor dat examen. Bovendien willen we
jullie een kijkje bieden in de wereld van de universitaire studie
Klassieke Talen: GLTC, Griekse en Latijnse Taal en Cultuur.
De universitaire classici in Nederland werken nauw samen.
Wij hebben ons onderzoek georganiseerd in de landelijke onderzoeksschool OIKOS, waar jonge onderzoekers worden opgeleid en samenwerken met senior onderzoekers en hoogleraren. Maar er is ook geregeld overleg over de manier waarop
wij de studie Griekse en Latijnse Taal en Cultuur inrichten.
Wij zijn er dan ook trots op dat de Keuzegids Universiteiten
2013 zegt: ‘met Klassieke Talen kun je eigenlijk niet misgrijpen’:
alle universitaire opleidingen GLTC scoren goed, de arbeidsmarktperspectieven zijn prima, en onze studenten zijn over de
hele linie enthousiast en geëngageerd. Jullie zijn dan ook overal
welkom om de gelederen te komen versterken.
Je kunt GLTC studeren aan de Radboud Universiteit Nijmegen,
de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Amsterdam,
de Universiteit Leiden en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Om toegelaten te worden moet je je eindexamen hebben
gehaald in één van de twee talen, Grieks of Latijn. De meeste
van onze studenten hebben beide talen al op school gedaan.
Voor de anderen is er overal een effectief en aangepast studiepad uitgezet door het eerste jaar. Alle universiteiten komen in
deze brochure aan het woord en bieden een beeld van de sfeer
aan hun opleiding.
Wij verwelkomen jullie als bijna geslaagde gymnasiasten. Of je
classicus wordt of niet, je mag er trots op zijn dat je de moeite
hebt genomen onze moeilijke maar mooie vakken te bestuderen.
Want, om met Thucydides te spreken: dat is een κτῆμα ἐς ἀεί,
een bezit voor altijd.
Namens de opleidingen GLTC,
Ineke Sluiter, hoogleraar Grieks

1

KiesKlassiek def.indd 1

25-01-13 09:07

GLTC aan de Radboud
Universiteit Nijmegen
dr. Stephan Mols (1962) is universitair docent
Klassieke Archeologie aan de RU.
Wat doet u voor werk?

GLTC Nijmegen

Allereerst geef ik onderwijs in alle jaren van de opleiding. In
het eerste jaar vooral kunst- en cultuurgeschiedenis van de
Oudheid. In latere jaren ligt het accent meer op archeologie.
U doet toch ook onderzoek?
Ja zeker! Samen met professor Eric Moormann leid ik een
groot project in Rome, op de Via Appia. Dat is een echt archeologisch project. We doen er op een stuk van drie kilometer veldwerk en werken de resultaten uit. Het is best eervol:
de Italiaanse overheid heeft ons daar gevraagd. We zijn de
eerste niet-Italianen die zo’n onderzoek mogen doen.
Wat vinden jullie allemaal?
We kijken naar alles wat je ziet én wat je niet ziet. Zo krijgen
we een beeld van de hele geschiedenis van de weg. We vinden natuurlijk ook dingen uit later tijd. Bijvoorbeeld honderd
verschillende types Coca Cola-flesjes uit de 20e eeuw!
Wat merken studenten hiervan?
Op college vertellen we natuurlijk over ons onderzoek. Maar
studenten kunnen ook zelf meedoen. In de zomer mag een
aantal studenten meegaan naar Rome, helpen graven. We
gaan op twee locaties de diepte in, letterlijk. Vorig jaar gingen dertien studenten mee, dit jaar twintig. Een student vond
vorig jaar een gouden haarpin. Nee, die mocht hij niet zelf
houden!
Wat is het bijzondere van de Nijmeegse opleiding?

Sodalicium
Classicum
Noviomagense
Studievereniging
Griekse en Latijnse
Taal en Cultuur te
Nijmegen.

De archeologen zitten samen met de mensen van Grieks en
Latijn binnen GLTC. Dat is verder nergens in Nederland zo.
Voordeel is dat de opleiding een literair en cultuurhistorisch
totaalpakket kan bieden. Dat geeft studenten dus extra mogelijkheden om taal en cultuur te combineren.
Als u zelf opnieuw mocht kiezen...
... ging ik zeker weer klassieken studeren! Het is een prachtig
vak. En ik zou kiezen voor Nijmegen, vooral vanwege het totaalpakket dat de studie biedt.
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Talen en cultuur in ÉÉN
dr. Claire Stocks (1981) is gepromoveerd in
Cambridge (UK). Nu is zij universitair docent
Grieks en Latijn aan de RU.
What made you come to Nijmegen?
I want to have a career in classics and I love to travel. So
when I saw the Nijmegen job advertised, I applied! My job
involves teaching Greek and Latin literature and its reception,
as well as doing research, so it offers much variety.
Have you come to like it here?
Yes I have! The research climate is very good. And as a town,
Nijmegen is compact and friendly.
Your classes are in English. How do students react?
They seem to enjoy it! Of course, they can ask me to explain
anything that they don’t understand. And they may still write
their essays in Dutch, so there is no problem, really. It may
even help them in their study of classics.

De Radboud Universiteit is in 2012 uitgeroepen tot
de ‘beste brede universiteit’. In de letterenfaculteit zet
Nijmegen in op ‘Duidelijke Taal’: geen algemene opleidingen
maar intensief onderwijs per taal. Ook in de studie GLTC ben
je veel met taal bezig. Je doet grondige kennis op van
Grieks en Latijn.
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Allard Pierson Museum
Het Allard Pierson Museum is het
archeologiemuseum van de Universiteit van Amsterdam. We tonen de betekenis van oude beschavingen voor
de hedendaagse Europese cultuur op
een actuele en uitdagende manier.
Dat doen we voor een zo groot mogelijk geïnteresseerd publiek, aan de
hand van een archeologische topcollectie (van ongeveer 16.000 objecten
uit Egypte, het Nabije Oosten en de
Oudheid) en in samenwerking met
talentvolle studenten en excellente
onderzoekers.
Maar het museum doet meer: het
ontwikkelt momenteel nieuwe ki
nectachtige technologie waarmee je
voorwerpen virtueel kunt vasthouden. Via ons nieuwe project Natural

Interaction kun
je straks op een
vernieuwende
manier kennismaken met de
verhalen en de
collecties van
het museum,
door voorwerpen te verslepen, bij
elkaar te plaatsen en bij elkaar te zoeken; je kunt zo zelf actief onderdeel
worden van de verhalen uit de Oudheid.
In het Allard Pierson Museum kun
je bovendien tot en met 5 mei de tentoonstelling Troje. Stad, Homerus en
Turkije komen bekijken. We kijken
uit naar je bezoek!

De Oudheid komt tot leven in het RMO
Het Rijksmuseum
van Oudheden in
Leiden is dé plek
waar klassieke ta
len, oude geschiedenis en klassieke
archeologie samenkomen.
Op de afdelingen
Grieken, Romeinen en Nederland in
de Romeinse tijd zie je met eigen ogen
de prachtige klassieke beelden en
monumenten die meer dan tweeduizend jaar geleden zijn gemaakt door
Grieken, Romeinen en Etrusken. Zo
staan op indrukwekkende Griekse
vazen verhalen over goden en helden afgebeeld, en zie je imposante

beelden, waaronder het uit marmer
gehouwen hoofd van Julius Caesar.
Het museum organiseert regelmatig tentoonstellingen en lezingen.
Wekelijks wordt het museum bezocht door vele gymnasiasten voor
een introductieles of een examenrondleiding. In de jaarlijkse Week
van de Klassieken staat het museum
bol van de activiteiten; zo strijden
teams van classici uit heel het land in
de Ken-Uw-Klassieken Pubquiz.
Als student Klassieke Talen kun je
in het museum aan de slag als rondleider - een leuke bijbaan waarin je
studie en werk combineert.
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De Oudheid is nog niet voorbij
Het Nederlands Klassiek Verbond
(NKV) is een vereniging voor iedereen met interesse in de Klassieke
Oudheid. Heb jij een fascinatie
voor de Grieken en Romeinen, hun taal en
cultuur, archeologische opgravingen of de kleurrijke figuren
uit de antieke
geschiedenis?
Dan ben je bij
het NKV aan
het goede adres!
In Nederland en
Vlaanderen zijn in
totaal 35 lokale afdelingen
actief die het hele jaar door activi-

teiten organiseren, zoals lezingen,
excursies en reizen, vertaalwedstrijden en leeskringen. Voor scholieren
en studenten worden bovendien
speciale evenementen gehouden,
zoals eindexamenlezingen en een
jaarlijkse Jeugd- en Studentendag.
Leden van het NKV ontvangen
tevens vijf keer per jaar het fraaie
fullcolour tijdschrift Hermeneus,
met interessante artikelen over de
Oudheid, een boekenbijlage en een
Klassieke Agenda.
Voor jongeren tot 25 jaar geldt
een gereduceerd lidmaatschapstarief van € 19,25. We heten je graag
welkom als nieuw lid!

Hermeneus – hét tijdschrift voor de antieke wereld
De Oudheid blijft fascineren. Er zijn talloze spannende verhalen over goden en
helden. Wiskunde, filosofie, geneeskunde
en andere wetenschappen stonden bij de
Grieken en Romeinen op een hoog niveau.
Ook waren zij sterk in beeldende kunst,
stedenbouw en architectuur.
Hermeneus is een populairwetenschappelijk blad dat vijf keer per jaar verschijnt. Het biedt allerlei artikelen over
de Oudheid en besprekingen van boeken
en tentoonstellingen. Hermeneus presenteert door de ogen van vaak jonge
onderzoekers uit Nederland en België
nieuwe invalshoeken voor oude onderwerpen, zoals literatuur, geschiedenis en
archeologie. In het jaarlijkse themanummer komen specialisten over een breed

en actueel onderwerp aan het woord. In
2013 is dat Duurzamer dan bytes. De oudheid in nieuwe gedaanten. Het is duidelijk:
Hermeneus kiest voor klassiek!
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Lampas: de Oudheid dichtbij
Lampas is een driemaandelijks tijdschrift voor iedereen die zich wil verdiepen in alles wat met de Oudheid
te maken heeft. In Lampas schrijven
Nederlandse wetenschappers over de
laatste ontwikkelingen in de Griekse
en Latijnse taal- en letterkunde, filosofie, oude geschiedenis en archeologie.
Daarnaast is er veel aandacht voor
hoe je die kennis in de praktijk kunt
brengen: veel lezers van Lampas zijn
docenten Klassieke Talen die de
wetenschappelijke artikelen in hun
eigen lessen kunnen gebruiken. Zo
zijn er nummers van Lampas met
artikelen over uiteenlopende onderwerpen die als achtergrond kunnen
dienen bij de lespraktijk. Ook zijn

er themanummers die zich
toespitsen op
de examenauteurs, zoals het
themanummer
over Medea en
Seneca dat in
maart van dit
jaar uitkomt. Bovendien kent Lampas interessante vaste rubrieken,
zoals Signalementen, waarbij recente
boeken op een specifiek vakgebied
worden besproken, en In Situ, dat
aandacht schenkt aan klassiek-georiënteerde websites. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar. Studenten
kunnen zich abonneren voor slechts
3 25 euro per jaar.

De Vereniging Classici Nederland
De Vereniging Classici
Nederland behartigt
de belangen van classici
en de vakken waarin zij
lesgeven. Dat doet zij
op vele manieren. Misschien ken je
de VCN wel van de eerste Klassieke
Olympiade die dit schooljaar georganiseerd is. De Vereniging houdt zich
vooral bezig met het ondersteunen
van docenten bij de dagelijkse praktijk. De VCN laat onderzoek doen en
is betrokken bij de ontwikkeling van
lesmateriaal.
Daarnaast organiseert de VCN
nascholingsbijeenkomsten voor docenten en steunt zij allerlei projecten
van scholen en universiteiten om de

positie van de klassieke talen in het
Nederlandse onderwijssysteem te
verdedigen. Zo onderhoudt de VCN
contact met de Onderwijsinspectie, het ministerie van OCW en de
CEVO over onderwerpen als de eindexamens en de integratie van taal en
cultuur. De VCN houdt de klassieken
levend!

10

KiesKlassiek def.indd 10

25-01-13 09:07

Museum Het Valkhof: kunst en archeologie
In hartje Nijmegen ligt aan de rand
van het historische Valkhofpark met
zijn eeuwenoude ruïnes Museum
Het Valkhof. Eerst lag hier een Romeins legerkamp, later liet keizer Karel de Grote er zijn burcht bouwen.

Nu staat er een modern gebouw,
waarin naast de vaste collectie steeds
wisselende exposities te zien zijn.
Naast de vaste collecties kunst en
Nederlandse Pop Art heeft Museum
Het Valkhof ook een grote
verzameling archeologische
vondsten. Deze unieke verzameling vertelt je over het
Romeinse leger en over het
leven van alledag, in de tijd
dat Noviomagus de grootste
Romeinse stad van Nederland was. Kom langs en leer
alles over handel en ambachten, over wonen, eten
en drinken in de Oudheid!

Tresoar – Buma Bibliotheek
De Buma Bibliotheek is een informatiecentrum voor de Oudheid met als
zwaartepunt een uitgebreide collectie op het gebied van de klassieke
taal- en letterkunde. Behalve tekstedities en vertalingen van werken
van klassieke auteurs en studies, is er
ook aandacht voor vroegchristelijke
schrijvers en voor de geschiedenis en
filosofie van de Oudheid.
Ook is er een aanzienlijke collectie
van nationale en internationale tijdschriften. Op dit moment omvat de
collectie ongeveer vijftigduizend
titels. Jaarlijks worden er ongeveer
vierhonderd titels aangeschaft.
De Buma Bibliotheek werkt
samen met het Nederlands Klas-

siek Verbond. Zij is vanaf het begin
betrokken bij de organisatie van de
Week van de Klassieken. De Buma
Bibliotheek maakt deel uit van Tresoar - Fries Historisch Letterkundig
Centrum in Leeuwarden.
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Groningen laat
de Oudheid spreken!

G
GLTC Groningen

riekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC) studeren in Groningen betekent de Oudheid in al haar facetten leren kennen. Anders dan bij studies van de moderne talen of van geschiedenis of kunstgeschiedenis,
bestudeer je bij GLTC een cultuur in haar geheel: dus niet alleen de talen
en de literatuur, maar ook de geschiedenis, de kunst en de filosofie. In Groningen proberen we in onderwijs en onderzoek de vakken die zich met die
verschillende onderdelen bezighouden zo veel mogelijk met elkaar te laten
samenwerken, zodat je een samenhangend beeld krijgt van de antieke cultuur in al haar rijkdom en complexiteit. Daarnaast besteden we natuurlijk
ook aandacht aan de doorwerking van de Oudheid in later tijden, tot op de
dag van vandaag. Dit alles maakt GLTC in Groningen tot een veelzijdige en
uitdagende opleiding.
Bovendien heb je veel ruimte om je eigen accenten te leggen: een derde
deel van de opleiding vul je namelijk met een keuze uit verbredende en verdiepende minorprogramma’s en vrije keuzevakken. Denk hierbij niet alleen
aan disciplines als literatuurwetenschap en de mediterrane wereld, maar
ook aan journalistiek en communicatie. De opleiding heeft verder uitstekende uitwisselingscontacten met buitenlandse universiteiten, zoals in Berlijn,
Londen en Florence. Dit alles biedt je vele mogelijkheden om je eigen pad
te kiezen.
GLTC in Groningen is met vijftien à twintig studenten per jaar een kleine
opleiding met een zeer betrokken staf, gevestigd in het historische hart van
de stad. De actieve studievereniging Boreas organiseert tal van activiteiten, zoals borrels, lezingen en excursies. De studenten laten bovendien
regelmatig hun acteertalent zien in klassieke voorstellingen, zoals Euripides’ tragedie Trojaanse Vrouwen en Plautus’ komedie De Zusjes Bacchis.
En verder is Groningen natuurlijk een echte studentenstad waar op velerlei
gebied altijd genoeg te beleven valt.

Studievereniging
Boreas
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Meer dan Homerus…
Je weet ongetwijfeld dat de Aeneis van
Vergilius op een intensieve manier verwijst
naar de Ilias en de Odyssee van Homerus.
Zo doet koningin Dido denken aan Alcinous,
koning van de Phaiaken, maar ook aan de
vrouwen die Odysseus elk op hun manier

ontvangen: Nausicaä, Circe en Calypso.
Maar dat is nog niet alles: Dido is ook gebaseerd op Medea, die verliefd wordt op
haar gast Iason. Dit verhaal wordt verteld
in de Argonautica van Apollonius Rhodius,
een werk dat minder gelezen wordt (of
werd), omdat het niet hoort tot de ‘klassieke’ Griekse literatuur, maar stamt uit de tijd
van het Hellenisme. In Groningen wordt ook
aan het Hellenisme veel aandacht gegeven,
in onderzoek en onderwijs. Zo heeft prof.
Annette Harder in 2012 een groot commentaar gepubliceerd op het belangrijkste werk
uit de Hellenistische literatuur, Callimachus’ Aetia, en wordt op de colleges ingegaan op het belang van Callimachus, maar
natuurlijk ook van Apollonius Rhodius, voor
de Romeinse literatuur.

Goede Keizers Slechte Keizers
In Hollywood-films lijkt de Romeinse Keizertijd wel een soort soap, waarin verstandige
heersers als Augustus afgewisseld worden
met gevaarlijke gekken als Nero en Caligula.
In Groningen besteden we in onderzoek en
onderwijs aandacht aan deze beeldvorming:
hoe die tot stand is gekomen en zich ontwikkeld heeft, en in hoeverre die recht doet
aan de historische werkelijkheid. Hier werkt
Oude Geschiedenis samen met Latijn en
kijken we naar de doorwerking van de Oudheid: als je de Latijnse literatuur goed bestudeert, zie je namelijk dat deze beeldvorming
al in de Oudheid is opgekomen, maar op een
bepaald moment, en om bepaalde redenen.

Peter Ustinov als keizer Nero in
de film Quo Vadis (MGM).
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Waarom
Klassiek
kiezen

Zes studenten vertellen
over hun passie voor klassieke talen.
Waarom hebben zij voor GLTC gekozen?
Alle zes hebben een eigen verhaal.
14
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Renske (20) wil door
in het onderzoek
‘Toen ik klein was smeekte
ik mijn vader om verhalen
over de Grieken en Romeinen te vertellen. Hij was
docent geschiedenis. Toen
ik voor het eerst Grieks
had, vond ik dat razend
moeilijk. Mijn docent motiveerde me: bijt je vast in
dingen die moeilijk zijn. Ik
voel echt een intellectuele
klik als ik iets moeilijks heb
gekraakt.
De klassieke literatuur
staat vol met verhalen
die heel herkenbaar zijn,
hoewel ze toch al zo oud
zijn. Ik blijf het bijzonder
vinden in oude teksten
over gevoelens te lezen

Renske
derdejaars bachelor
profiel: CM
schoolcijfer: Latijn: 9, Grieks: 9
Held: Augustus

Ik verlies me in die wereld
die ik zelf ook ervaar. Als
je droge rijtjes zit te stampen vergeet je misschien
dat ze in de Oudheid ook
gewoon mensen zijn.
Ik zou na mijn studie graag
willen promoveren. Wat
me vooral boeit is mentaliteitsgeschiedenis: hoe
dachten mensen in de
Oudheid over een bepaald

Jeroen (21) is actief bij een
studievereniging
‘De studie klassieken kwam bij mij pas in
beeld nadat ik teleurgesteld was geraakt
in mijn eerste studie, biochemie. Ik vond
dat daar veel te veel wiskunde in voorkwam. Ik ging na: waar had ik plezier in
op school? Eigenlijk waren dat twee dingen: genetica en Grieks. Dat eerste viel
af, dus ging ik voor Grieks.

Jeroen
tweedejaars bachelor
profiel: NG-NT
schoolcijfer: Latijn: 6, Grieks: 7
Held: Odysseus

Ik ben meteen actief geworden bij de
studievereniging. Ik denk dat die heel
belangrijk is. Eerstejaars worden snel opgevangen, zodat ze zich welkom voelen.
Je komt makkelijk in contact met ouderejaars en ziet je studiegenootjes ook eens
buiten de collegezalen om.
De studie boeit me zo omdat ik het fascinerend vind kennis te maken
met het wereldbeeld van de
Grieken en Romeinen. Ik
lees de teksten vooral om
de inhoud, niet zozeer om
de taal zelf. Neem Herodotus – die hele beschrijving
die hij geeft over krokodillen, dat ze bijvoorbeeld
geen tong zouden hebben,
dat is toch geweldig?’

Herodotus heeft zo'n
bizar wereldbeeld
KiesKlassiek def.indd 15

onderwerp? Ik houd ervan
ergens in te duiken en er
steeds meer van te begrijpen. Het is een soort puzzel. Als je daar een deel
van hebt opgelost, kun je
even doordringen in de
wereld erachter. Alsof je
een spannende film zit te
kijken. Ik verlies me graag
in die wereld.’
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Harvard? Ik probeer het gewoon
Bram (24) studeerde
in het buitenland
‘In de derde klas heb ik
bedacht dat ik klassieke
talen wilde studeren en ik
heb daarna eigenlijk nooit
meer getwijfeld. Ik heb er
niet heel ingewikkeld over
gedaan. Ik was ook goed
in andere vakken, maar
deze vakken hadden nu
eenmaal de grootste aantrekkingskracht.
Ik wilde tijdens mijn master heel graag naar Amerika. Ik had allerlei opties,
maar op een gegeven moment dacht ik: ik ga gewoon Harvard proberen.

Bram
tweedejaars master
profiel: CM
schoolcijfer: Latijn: 9, Grieks: 8
Held: Vergilius
Dat is gelukt en het was
onvergetelijk.
Als je in het buitenland
gaat studeren leer je in
korte tijd enorm veel. Ik
heb daar natuurlijk hard
moeten blokken om de
ijzeren discipline van de
Harvard-student te benaderen. Maar ook als persoon ben ik veranderd. Je

wordt echt op jezelf teruggeworpen. Dat maakt je
zelfstandig en geeft je –
uiteindelijk – veel zelfvertrouwen.
Nu is mijn plan om een
promotieplek te zoeken.
Maar dat is zeker niet de
enige mogelijkheid. Klassieken lijkt een klein wereldje, maar is in feite een
heel brede studie. Sla de
krant open en verbaas je
over hoeveel in de wereld
een link heeft met de Oudheid.’

beetje bikkelen, maar dit is echt wat ik
Suzanne (18) studeert ook
wil.
Italiaans
‘Mijn studiekeuze was een heel proces.
Ik heb me eerst vooral georiënteerd op De studie is zo leuk omdat je met kleine
technische studies. Op een gegeven mo- groepjes college hebt. Daardoor is de afment hebben docenten mij aangespoord stand tot een docent heel klein. Het is geook eens bij klassieken te gaan kijken. Ik woon iemand die je vooruit helpt. Vertawas eigenlijk helemaal niet zo heel goed len gaat ook al vrij snel veel makkelijker.
in die vakken, maar vond de lessen superleuk. Na mijn eindexamen heb ik een Op school blonk ik niet erg uit in Grieks
jaar lang in Rome gewoond, voor een gap en Latijn, maar nu haal ik goede cijfers.
year. Na dat magische jaar wilde ik per Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is
dat je iets doet waar je
se iets met Italiaans blijven
hart naar uitgaat.’
doen.
Suzanne
Oorspronkelijk was mijn
idee ook om klassieken
eerstejaars bachelor
‘erbij’ te doen. Maar dat is
profiel: NG-NT
snel veranderd. Nu staat
die studie duidelijk op numschoolcijfer: Latijn: 6, Grieks: 5
mer één. Twee studies
Held: Penthesilea
combineren is af en toe een

Helemaal niet zo goed in Grieks en Latijn
16
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Tina (25) deed een
Tina
bestuursjaar
tweedejaars master
‘Ik vind het belangrijk
om naast mijn studie anprofiel: NG
dere dingen te doen. Ik
schoolcijfer: Latijn: 8, Grieks: 8
ben vanaf het begin acNiet alleen maar
tief geweest bij mijn stuHeld: Hercules
de boeken zitten
dentenvereniging. Eerst
in allerlei commissies en
uiteindelijk heb ik een jaar lang in het be- om gaat is dat je kunt laten zien dat je
stuur gezeten. Dat kon ik allemaal heel gemotiveerd was voor je studie. Dat engoed combineren met klassieke talen. thousiasme waarmee classici over hun
Ik denk dat het goed is als studenten studie kunnen vertellen werkt aanstezich ook op andere vlakken ontwikkelen kelijk en maakt van hen aantrekkelijke
en niet alleen maar in de boeken zitten. werknemers. Op welk terrein dan ook.
Het zijn geen 13-in-een-dozijn studenten.
Aankomend studenten moeten zich
vooral niet laten afschrikken door het Ik ben klassieken gaan studeren omdat ik
arbeidsmarktperspectief. Mijn erva- het echt heel leuk vond. Ik had ook rechring is juist dat werkgevers geïnteres- ten kunnen gaan doen, maar dan was ik
seerd zijn in classici. Waar het hen niet met plezier naar college gegaan.’

Ik kom jullie Latijn leren
Wiebe
tweedejaars master
profiel: NT
schoolcijfer: Latijn: 8
Held: Aristophanes

Wiebe (24) staat al
voor de klas
‘Na een jaar werktuigbouwkunde heb ik gekozen voor mijn passie:
klassieken. Ik heb alleen
examen gedaan in Latijn,
dus kon ik in het begin
flink aan de bak. Maar het
is echt goed te doen om je

achterstand in een jaar in
te halen. Dan loop je gewoon weer in de pas met
de andere studenten.
Ik vind het leuk om met
directe bronnen bezig te
zijn. Daardoor kom je in de
gelegenheid de belevingswereld van de Grieken
en Romeinen binnen te
treden. Neem een komedie van Aristophanes. Ik

in

heb onderzocht of Aristo
phanes zich houdt aan de
wetten over laster. Die geschiedkundige invalshoek
vind ik heel interessant.
Sinds kort sta ik voor de
klas. Dat was best heftig
in het begin. Ik kwam binnenlopen met het idee:
“Hallo, ik ben Wiebe en
ik ga jullie Latijn leren.” Ik
ben er nu achter dat je autoriteit in de klas vaak een
soort rol is die je speelt,
een toneelstukje. Je moet
ook wat trucjes kennen,
als je het stil wil krijgen
bijvoorbeeld. Maar het is
toch prachtig als een leerling tijdens een proefvertaling naar je toekomt en
je wijst op een fout?’
17

KiesKlassiek def.indd 17

25-01-13 09:07

GLTC UvA

Universiteit van Amsterdam:
studeren in de binnenstad

S

tuderen in de binnenstad van Amsterdam, voor wie zou dat geen
wensdroom zijn? Het bruisende culturele leven van de hoofdstad
vormt de bedding waarin, saevis tranquilla in undis, de Faculteit der
Geesteswetenschappen van de UvA twee nauw met elkaar verbonden opleidingen aanbiedt: Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, en Latijnse
Taal en Cultuur. Allereerst zorgen we ervoor dat je een degelijke classicus
of latinist wordt, maar we laten ook zien welke positie de klassieken innemen in de cultuurgeschiedenis van het Westen, of het nu gaat om de
Oudheid, de Middeleeuwen, de Renaissance of onze eigen tijd.
Het onderwijsprogramma is gevarieerd. Na een intensieve fase van taalverwerving in het eerste jaar kom je in aanraking met een keur aan bekende
en minder bekende auteurs. In het Grieks zul je Homerus en Euripides lezen,
maar ook Aristoteles, Demosthenes en Callimachus, in het Latijn natuurlijk
Cicero en Vergilius, maar ook Propertius, Valerius Flaccus en Claudianus.
De opleiding Latinistiek laat je bovendien kennismaken met Augustinus,
Abélard en Héloïse, Erasmus en Spinoza. Verder krijg je Oude Geschiedenis en Archeologie, Taalwetenschap en Literatuurwetenschap. Je gaat
maar liefst tweemaal op excursie. Daarnaast kom je uitgebreid in

18
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aanraking met het wetenschappelijk onderzoek van de stafleden, dat internationaal hoog aangeschreven staat.
Om de opleidingen te leren kennen kun je je inschrijven voor de zinderende
zomerschool klassieken van de UvA en de VU, die elk jaar in augustus wordt
georganiseerd. Dat biedt een uitgelezen mogelijkheid om docenten, onderzoekers en vooral studenten te leren kennen en alvast de sfeer van opleiding en stad op te snuiven.
De studiebegeleiding is op maat toegesneden, en je wordt geholpen bij het
uitstippelen van een studieprogramma dat het beste bij jou past. Daarbij is
ruimschoots gelegenheid om over de grenzen van de klassieken te kijken
en vakken te volgen bij andere studies. Doordat Grieks & Latijn en Latinistiek kleine opleidingen zijn, kom je gemakkelijk in contact met medestudenten en docenten. Je bent geen nummer, maar neemt deel aan een hechte
gemeenschap. Studievereniging Laverna speelt hierbij een belangrijke rol,
door wekelijks borrels en activiteiten te organiseren, zoals excursies, theater- en filmbezoek. Ook verzorgen de studenten toneelproducties: in januari
2013 voerden zij Aristophanes’ Kikkers op.
Elk jaar beginnen twintig à vijfentwintig studenten aan de opleidingen, ongeveer evenveel vrouwen als mannen. Als je geen examen hebt gedaan in
Latijn of Grieks, volg je een intensieve beginnerscursus die je snel op het
gewenste niveau brengt. De meeste studenten behalen hun bachelor in drie
à vier jaar en stromen vervolgens door naar de master, die aangeboden
wordt samen met de VU. Dit samenwerkingsverband heet ACASA, en alle
aspecten van de mediterrane culturen zijn daarin vertegenwoordigd (zie
verder pagina 29). Veel studenten brengen een heel of een half jaar door
aan een universiteit in het buitenland. We onderhouden nauwe contacten
met onder meer Bologna, Oxford, Durham en Gent.

19
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In Leiden gaat een
wereld voor je open!

Wij
GLTC Leiden

zijn de grootste opleiding GLTC in Nederland, met
gemiddeld 30 eerstejaars per jaar en in totaal ca. 95
studenten in de bachelor en master. Een hecht team van ervaren docenten en jonge onderzoekers werkt hier samen om een sterk
en gevarieerd onderwijsprogramma aan te bieden. En met succes: in 2012 zijn we
in de Keuzegids Hoger Onderwijs uitgeroepen tot ‘Topopleiding’.
Natuurlijk leer je hier je Homerus en Vergilius, maar in het onderwijs merk je
ook dat we onderzoek doen naar antieke retorica, ideeën over taal, Platonisme,
literatuurtheorie en esthetica. Ook kijken we verder naar de receptie van de
Oudheid in later tijden, van de Renaissance tot in de 21ste eeuw, van literatuur
tot kunst en film. Onze eigen stafleden weten daar veel van en we werken ook
samen met docenten van andere vakgebieden en van andere universiteiten, uit
binnen- en buitenland.
Het rijke onderzoeksmateriaal dat in Leiden aanwezig is - van de papyri, manuscripten en oude drukken in de Universiteitsbibliotheek tot de collectie van het
Rijksmuseum van Oudheden – wordt ook in ons onderwijs geïntegreerd. En natuurlijk ga je op excursie, naar Rome, Sicilië of Griekenland. Bij ons worden de
talen en culturen van de Oudheid gebruikt als basis om de wereld te verkennen.

Jij

kunt al kennis met ons maken voordat je gaat studeren, bijvoorbeeld
door het bezoeken van open dagen, meeloopdagen, of door gastlezingen van onze docenten bij jou op school. Als je kiest voor GLTC in Leiden krijg je
in de eerste twee jaar een brede en stevige basis aangeboden van taalverwerving, literatuur en cultuur. Net als overal elders ben je ook van harte welkom als
je slechts in één van de talen eindexamen hebt gedaan.
In het derde BA-jaar en in de MA kun je profiteren van het brede onderzoeksgebied dat onze docenten bestrijken, door deel te nemen aan werkcolleges
waarbij lopend onderzoek centraal staat. Daarnaast heb je keuzeruimte die je
kunt vullen met vakken uit onze eigen opleiding, maar ook met een stage, een
studieonderdeel in het buitenland of andere vakken die je interesseren, bijvoorbeeld Italiaans of Arabisch, kunstgeschiedenis of filosofie. Bij het maken
van al deze keuzes staat onze studiecoördinator je met raad en daad bij.
Colleges in het eerste jaar - ca. 14 contacturen per week

●
●
●
●
●

Taalverwerving Grieks en Latijn
Oude Geschiedenis: Griekenland en Rome
Inleiding Literatuurwetenschap
Grieks: Plato
Latijn: Lyriek/elegie

●
●
●
●

Grieks: Drama (tragedie of komedie)
Latijn: Retorica
Taaltraining Grieks en Latijn
Antieke Wijsbegeerte:
van Thales tot en met Plato
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In Leiden voel je je snel thuis!
Wij geloven in een goede band tussen docenten en studenten, niet alleen op college.
Daarom organiseren wij iedere twee weken
het Forum Antiquum: een gastlezing van een
onderzoeker uit binnen- of buitenland voor
alle docenten en studenten, met aansluitend
een borrel.
Er is ook een zeer actieve studievereniging,
Sophia Aeterna, die activiteiten organiseert
voor de hele opleiding, zoals excursies, borrels en open podia. Sophia Aeterna organiseert daarbij speciaal voor jou het eerstejaarsweekend. Je kunt ook lid worden van
het oudste vakdispuut van Nederland, M.F.,
dat dit jaar maar liefst 100 jaar bestaat. Dit
dispuut komt al een eeuw lang bij elkaar om

de Oudheid met elkaar te bespreken en te vieren. Een andere goede traditie is het classicitoneel: om de paar jaar voeren we een klassiek theaterstuk op – komend jaar de Electra
van Sophocles.
De collegezalen en alle andere studiefaciliteiten bevinden zich op loopafstand van het station in de historische binnenstad van Leiden.
Daar vind je ook veel gezellige cafés, restaurants, winkels en een groot aanbod van kunst
en cultuur – het is allemaal binnen handbereik, of je nu op kamers gaat of niet. Kortom, in
Leiden gaat de wereld voor je open!
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Francis Lemoyne, De apotheose van Heracles, 1736. Paleis van Versailles.
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D

e meeste afgestudeerde classici komen in het onderwijs
terecht. Al vele jaren is er een
schreeuwend tekort aan docenten
klassieke talen, zelfs zozeer dat er
het afgelopen jaar Kamervragen
over zijn gesteld. De gymnasiale
opleidingen bloeien en de vraag om
leraren klassieke talen blijft onverminderd groot. Er is alle reden om
aan te nemen dat dit nog jarenlang
zo zal blijven. Veel van onze studenten staan zelfs gedurende hun
studietijd al met veel plezier een
paar uur voor de klas. In onze opleidingen zitten tal van elementen die
je goed voorbereiden op het leraarschap. Natuurlijk in de eerste plaats
de vakkennis. Maar je kunt ook al
tijdens je BA-opleiding een ‘educatieve minor’ volgen, waardoor je
versneld door je latere lerarenopleiding heen kunt en die je al bevoegd
maakt om in de onderbouw les te
geven. Er zijn speciale vakdidactici die je specifiek voorbereiden op
het lesgeven in onze vakken. En de
landelijke classici zijn goed georganiseerd, bijvoorbeeld in de Vereniging Classici Nederland (VCN),
die speciaal aandacht besteedt aan
jonge leraren.

der leiding van een hoogleraar aan
een proefschrift mag werken om de
doctorstitel te verkrijgen. Wie zijn
promotie heeft afgerond en ambitie
heeft om carrière te maken aan de
universiteit, zal meestal een tijdlang
tijdelijke aanstellingen als ‘postdoc’

De vraag om leraren klassieken blijft
onverminderd groot

onderzoeker moeten zien te bemachtigen. Ook een langer verblijf
in het buitenland staat dan doorgaans op de agenda. Voor een aantal van onze gepromoveerden zal
zich uiteindelijk de kans voordoen
om een permanente positie aan een
universiteit in binnen- of buitenland te verkrijgen. Overigens zijn er
ook altijd leraren die met veel plezier en motivatie voor de klas staan,
maar die toch ook graag onderzoek
willen doen. Die mogelijkheid bestaat. Onder de classici zijn relatief
veel gepromoveerde leraren, en dat
is belangrijk voor het academisch
gehalte van de gymnasiumopleiding en voor de contacten tussen
universiteit en vwo.
Maar wie GLTC
heeft
gestudeerd heeft ook
Classici zijn bij uitstek breed inzetbaar
in meer algemene zin een
brede en diepe
Toch is het leraarschap bij lange na opleiding in de Geesteswetenschapniet de enige beroepsmogelijkheid pen achter de rug. Hij of zij heeft
voor classici. Veel studenten zijn heel goed leren lezen en analyseren,
ook aangetrokken tot de weten- en helder en scherp leren schrijven.
schap, het doen van onderzoek. Wie En daarbij heeft een classicus een
dat wil zal veelal een onderzoek- goede algemene ontwikkeling. Veel
straject (een ‘research MA’) inslaan. van onze studenten hebben bovenWanneer je bent afgestudeerd, moet dien ook andere vakken gevolgd.
je dan proberen om een promotie- Dat maakt classici bij uitstek breed
plaats te veroveren, waardoor je on- inzetbaar. En die moeilijke en intri27
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gerende studie op je cv wordt dan
al snel een pré. Het is dan ook niet
zo gek dat je classici overal aantreft:
kijk maar naar onderstaand kader.
Al deze mensen hebben GLTC ge-

studeerd en ondervonden dat het
een goed idee is om je hart te volgen
bij je studiekeuze. Uitzonderlijke
omstandigheden daargelaten geldt:
alle classici zijn aan het werk!

De ambtelijk secretaris van de AKO Literatuur prijs
De maker van de prijswinnende documentaire over André Hazes
Een nieuwsredacteur en -lezer van Radio Noord Holland
De directeur van een bedrijf dat cursussen over Antiek Theater verzorgt
en adviezen geeft aan toneelgroepen
De algemeen directeur van een academische boekhandel
Verschillende dichters, schrijvers en journalisten, die van hun pen
kunnen leven
Een advocaat in Zeeland
Een IT-specialist in Drenthe
Een hoofd opleidingen van de boekenbranche
Een consultant bij Deloitte & Touche
Een vakreferent bij een universitaire bibliotheek
Een diplomaat
Een columnist van Trouw.nl

De ‘Krijgersvaas’ uit ca. 1200 v.Chr.
Nationaal Museum, Athene.
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ACASA – Amsterdam
Centre for Ancient Studies and Archaeology

GLTC ACASA

W

anneer je na het behalen van de bachelor een master-opleiding
klassieke talen wilt gaan volgen, dan is het Amsterdam
Centre for Ancient Studies and Archaeology de ideale
keuze. ACASA is namelijk ontstaan uit een samenwerking tussen UvA en
VU en is daarmee het grootste expertisecentrum op het gebied van de Oudheid in Nederland.
Onderzoek
De internationaal gerenommeerde onderzoekers die binnen ACASA actief
zijn, bestrijken een zeer breed en divers terrein: Griekse en Latijnse taalen letterkunde, Byzantijns Grieks, Middel- en Neolatijn en vroegchristelijke
letterkunde; de geschiedenis van het oude Griekenland en Rome; Griekse
en Romeinse filosofie; de talen en culturen van het oude Anatolië, Mesopotamië, het Middellandse Zeegebied en Noordwest Europa; Anatolische en
Mesopotamische talen en culturen.
Onderwijs
Je kunt kiezen tussen de eenjarige master ‘Classics and Ancient Civilizations’ en de tweejarige research master ‘Ancient Studies’. Dankzij de bundeling van krachten tussen UvA en VU is er aan beide opleidingen een groot
en gevarieerd aanbod van vakken, zodat je optimaal je eigen interesses in
de Oudheid kunt ontwikkelen.
29
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GLTC aan de VU:
De hele Oudheid onder één dak

B
GLTC VU

ij de VU is er een aparte afdeling Oudheid en volg je als student GLTC
sommige colleges samen met studenten van de opleidingen Archeologie en Oudheidkunde. De afdeling Oudheid is een dynamische, goed
georganiseerde gemeenschap, waarin je je vleugels in diverse richtingen
kunt uitslaan. Je vindt hier veel specialismen op het gebied van de Oudheid
bij elkaar binnen één afdeling: Griekse en Latijnse Taalkunde, Griekse en
Latijnse Letterkunde, Oude Geschiedenis en Geschiedenis van het Oude
Nabije Oosten, Mediterrane Archeologie en de Archeologie van NoordWest Europa. Ook kun je profiteren van expertise op het gebied van het
latere en Byzantijns Grieks, en van de literatuur en geschiedenis van het
vroege christendom.
Ben je geïnteresseerd in de doorwerking van de klassieke literatuur in
de moderne Nederlandse letterkunde? Of ben je iemand die het liefst zijn
tanden zet in het reconstrueren van een Oudgrieks gedicht op basis van
een paar snippers papyrus? Bij de afdeling Oudheid van de VU vind je internationaal gerenommeerde specialisten die je wegwijs kunnen maken op
deze terreinen. De hoogleraar Grieks Gerard Boter neemt je in zijn colleges
graag mee in zijn Plato-onderzoek, waarvoor hij de overgeleverde handschriften in verschillende Europese steden bestudeert. Latiniste Mieke
Koenen doet onderzoek naar de literaire doorwerking van Lucretius en
geeft daar college over. Andere klassieke auteurs die onderwerp
zijn van ons onderzoek (en onze colleges) zijn Homerus, Sophocles, Thucydides, Herodotus, Cicero, Caesar, Vergilius, Livius,
Ovidius en Tacitus.
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Koinon

Koinon is de studie
vereniging voor
studenten van de
opleidingen Griekse
en Latijnse taal en
cultuur (GLTC) en
Oudheidkunde.

Bijzondere aandacht voor taal en taalkunde
Nederland heeft in de wereld altijd een grote reputatie gehad als het gaat
om kennis van de Griekse en Latijnse taal en om taalkundige benaderingen
van literaire teksten. Deze traditie wordt bij de VU in ere gehouden, waar de
Griekse en Latijnse taalkunde een belangrijk speerpunt is in het onderwijs
en onderzoek. Met een enthousiast team onder leiding van de hoogleraar
Latijn Caroline Kroon doen we onderzoek naar de communicatieve aspecten van de Latijnse en Griekse taal, waardoor we steeds meer zicht krijgen
op hoe deze talen in elkaar zitten en hoe ze als effectief communicatiemiddel dienden. Deze kennis komt ook weer terecht in grammaticaboeken en
lesmethodes. Via een vaknetwerk en de website quamlibet.nl onderhouden
we al jaren nauwe banden met docenten uit het voortgezet onderwijs.
Bij de VU vinden we dat je als GLTC-student stevig in je talige schoenen
moet staan. De oorspronkelijke taal en literatuur vormen de meest directe
toegang tot de cultuur van de antieke wereld. Een solide taalkundige basis
geeft je niet alleen een voorsprong in je vakgebied, maar scherpt ook je
taalgevoel en je inzicht in communicatieprocessen in het algemeen.
Je eigen talent ontdekken
Na een bacheloropleiding GLTC kun je je carrière voortzetten in verschillende richtingen. Ons onderwijsprogramma is zo opgezet dat je al tijdens je opleiding actief kennis maakt met de verschillende beroepssectoren waarin
je terecht kunt komen. Op die manier helpen we je om inzicht te krijgen in je
eigen capaciteiten en interesses. Het vak Academisch Engels is vanwege
het internationale karakter van de opleiding opgenomen in het curriculum.
31
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Contactgegevens

Radboud Universiteit Nijmegen
Vincent Hunink, v.hunink@let.ru.nl
www.ru.nl/gltc
Rijksuniversiteit Groningen
secretariaat GLTC, gltc@rug.nl
www.rug.nl/let/gltc
Universiteit van Amsterdam
Piet Gerbrandy, p.s.gerbrandy@uva.nl
www.student.uva.nl/glt
Universiteit Leiden
studiecoördinator GLTC, stucogltc@hum.leidenuniv.nl
www.gltc.leidenuniv.nl
Vrije Universiteit Amsterdam
studieadviseur GLTC, gltc.let@vu.nl
letteren.is/griekse-en-latijnse-taal-en-cultuur

en-
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KiesKlassiek def.indd 33

25-01-13 09:07

‘Die moeilijke en
intrigerende studie
wordt al snel een
pré op je CV’
‘Sla de krant open en
verbaas je over hoeveel in
de wereld een link heeft
met de Oudheid’

‘Bijt je vast in dingen die
moeilijk zijn. Als je er dan
doorheen komt, wordt het
spectaculair’
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