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Boeken: 

- Oranje, H., Latinitas, 2001
2
, VU uitgeverij, Amsterdam (verplicht) 

- Woordenboek Latijn/Nederlands is verplicht; zeer sterk aanbevolen:  

Pinkster, H., Woordenboek Latijn/Nederlands, 2009
5 

(eerdere druk is minder up-to-

date, maar wel bruikbaar), Amsterdam University Press  

- Kroon, C., Inleiding tot de Latijnse syntaxis: structuur en zin en tekst- Grammatica-, 2007, 

Amsterdam University Press (aanbevolen, maar niet verplicht) 

 

Planning: 

Colleges vinden plaats in de weken dat er ook andere colleges zijn. In principe vinden er geen 

colleges plaats in de tentamenweken. Als jullie noodzaak voelen, wil ik best een extra college 

geven. Daarnaast is voorbereiding en bijhouden heel belangrijk: voorbereiding en 

voortdurend bijhouden is een noodzaak: een taal leer je door herhaling en doen. 

Dit betekent 30 collegemomenten van 1,5 uur, dus 45 uur college. Daarnaast houd ik aan dat 

je ongeveer 6,5 uur thuis voorbereid: Dat betekent dus dat er 240 uur gemoeid is met colleges 

en voorbereiding.  

Tenslotte zijn er twee deeltoetsen en één eindtoets: 

1. Deeltoets 1: les I t/m VI datum 14 november 2011/(herkansing 28 november) 

2. Deeltoets 2: les I t/m XII datum 20 februari 2011/(herkansing 5 maart) 

3. Eindtoets: les I t/m XVIII (hele boek) en aanvullende gelezen teksten datum begin juli 

2011/(herkansing einde zomervakantie) 

 

In principe wil ik na 8 colleges deeltoets 1 afnemen in college 9 en na 17 colleges deeltoets 2 

in college 18. Je moet rekenen op 1/2 studieweek (20 uur) per deeltoets en 1 studieweek voor 

de eindtoets (40 uur). In totaal omvat de cursus dus ongeveer 320 uur. 

 

Het streven is om per collegeblok van twee uur één of twee lessen te behandelen. Ik wijk in 

volgorde soms af van het boek door dingen meer in eenheid te behandelen dan Oranje dat 

doet. Grammaticale rijtjes (die je uit je hoofd MOET leren) behandel ik meer in eenheid dan 

Oranje. Ik geef ook stof en opdracht buiten het cursusboek om. Het cursusboek is 

noodzakelijke naslag.  

 

Ik geef elk collegeblok van twee college-uren een lesplanning met huiswerk. Daarop staat wat 

voorbereid moet worden. Bij voorbereiding en bijhouden is een goed resultaat gebaat. Ik ben 

bereid om ook buiten de colleges om vragen te beantwoorden (m.w.muilwijk@gmail.com): 

maak hier TIJDIG gebruik van. In de laatste weken van juni en begin juli ben ik slecht 

bereikbaar voor antwoorden. 

 

Doel: 

Het doel van dit college is dat jullie in staat zijn om met behulp van een woordenboek een 

Latijnse tekst te vertalen. Jullie worden opgeleid tot theoloog, daarom ligt het accent erop dat 

jullie in staat zijn theologische teksten in het Latijn te lezen. Om dit doel te bereiken zullen 

we ook enkele theologische teksten in het Latijn lezen. 

 

 

M.W. Muilwijk 

 

Augustus, 2011 


