Algemeen overzicht BA Latijn 1 en MA Latijn I 2017-2018
Boeken:
- Oranje, H., Latinitas, 20012 (of later), VU uitgeverij, Amsterdam (verplicht)
- Woordenboek Latijn/Nederlands is verplicht; zeer sterk aanbevolen:
Pinkster, H., Woordenboek Latijn/Nederlands, 20095 (eerdere druk is minder up-to-date, maar
wel bruikbaar), Amsterdam University Press
Planning:
De collegereeks vindt plaats in periode 1 op dinsdag en donderdag van 9.00-11.15
(verschillende zalen: per datum op de planner aangegeven): voorstel is om het college in twee
delen te verdelen 9.00-10.15 en 10.30-11.15 met daartussen een kwartier pauze. De volgende
planning geldt ruwweg: (maakwerk geef ik apart op per college-eenheid per planner)
Datum
5/9
IN 3B59

Les
Les I en II

7/9
HG 1G10

Vragen over de stof van
les I en II
Les III-V

12/9
IN 3B59

Vragen over de stof van
les I-V
Les VI
Bespreken deel B van
extra oefening les 1-6
(blackboard)
Vragen over de stof van
les I-VI
Bespreken deel A van
extra oefening les 1-6
(canvas)
Bespreken
opgegeven
maakwerk teksten les 6
Vragen over de stof van
les I-VI
Les VII, VIIIa en blz.
134

14/9
OZW 6C03

19/9
IN 3B59

21/9
OZW 6C03

Vragen over de stof tot
hiertoe
Les VIIIb en IX

26/9
IN 3B59

Vragen over de stof van
les I-IX
Bespreken extra oefening
les 1-9 (canvas)
Bespreken
opgegeven
teksten les IX
Vragen over de stof van
les I-IX
Les X en XI en 5e
declinatie

28/9
OZW 6C03

Huiswerk om te leren en te lezen (naast herhaling oude stof)
Lezen (lesboek) blz. 1-12 en 18-29
Leren (lesboek) blz. 8-14 en 18-31
Lezen (grammatica) blz. 1-8, 13 en 14
Leren (grammatica) blz. 7 en 8 (1e en 2e declinatie), 13/14
(persoonlijk voornaamwoord)
Leren aantekeningen ter college aangereikt
Lezen (lesboek) blz. 35-41, 49-58 en 65-70
Leren (lesboek) blz. 35-41 en 44/45, 49-60 en 65-71, 74 en 75
Leren (grammatica) blz. 7 en 8 (1e en 2e declinatie), 13/14
(persoonlijk voornaamwoord)
Leren aantekeningen ter college aangereikt
Lezen (lesboek) blz. 79-84, 86
Leren (lesboek) blz. 79-86, 88/89
Leren (grammatica) blz. 7-9 (1e, 2e en 3e declinatie), 13/14
(persoonlijk voornaamwoorden)
Leren aantekeningen ter college aangereikt
Herhalen en goed eigen maken van de stof van les I-VI
Leren (grammatica) blz. 7-9 (1e, 2e en 3e declinatie), 13/14
(persoonlijk voornaamwoorden)
Lezen (lesboek) blz. 94-101, 109-113 en 134

Lezen (lesboek) blz. 94-101, 109-113 en 134
Leren (lesboek) blz. 94-101, 103/104, 109-113, 116, 119/120 en
134
Leren (grammatica) blz. 1-9, 10-15 (vergrotende en overtreffende
trap en aanwijzend voornaamwoord niet)
Leren aantekeningen ter college aangereikt
Lezen (lesboek) blz. 109-118 en 125-134, 136/137
Leren (lesboek) blz. 109-120, 125-134, 136-140
Leren (grammatica) blz. 1-19 (niet de stof uit les 10 en hoger)
Leren aantekeningen ter college aangereikt
Herhalen en goed eigen maken van de gehele stof van les I-IX
Leren (grammatica) blz. 1-19 (niet de stof uit les 10 en hoger)
Leren aantekeningen ter college aangereikt
Lezen (lesboek) blz. 143-151, 154/155 en 160-168, 184, 186/187

Lezen (lesboek) blz. 143-151, 154-157 en 160-168, 184, 186/187
Leren (lesboek) blz. 143-151, 154/155 en 160-168, 174/175, 184,
186/187
Leren (grammatica) blz. 1-17 (niet de stof uit les 12 en hoger)

3/10
IN 3B59

5/10
IN 2B59
10/10
IN 3B-9
12/10
MF B038
24/10
HG 05A24

Vragen over de stof van
les I-XI
Les XII
Bespreken deel A van
extra oefening les 1-12
(canvas)
Opgegeven teksten les X
Opgegeven teksten les
XI
Extra tekst bij les XII

Leren aantekeningen ter college aangereikt
Lezen (lesboek) blz. 179-187, 189, 190
Leren (lesboek) blz. 179-187, 189, 190, 192/193
Leren (grammatica) blz. 1-17 (niet de stof uit les 13 en hoger) en
21-27
Leren aantekeningen ter college aangereikt
Herhalen en goed eigen maken van de gehele tentamenstof
Herhalen en goed eigen maken van de gehele tentamenstof
Alle tentamenstof
TENTAMEN: alle benodigde hulpmiddelen worden bij het
tentamen gegeven: woordenboek NIET toegestaan

De studiebelasting is 6 ects (= 168 uur). Dit is als volgt in uren opgedeeld:
12 x 2 college
= 24 uur college
12 x 8 voorbereiding per college
= 96 uur
tentamenvoorbereiding
= 46 uur
_____

= 168 uur
Voorbereiding (dat tegelijk tentamenvoorbereiding is) op de colleges door eenvoudig te leren
en te maken en bijhouden door herhaling is onmisbaar: dit is de enige manier waarop je Latijn
in zo’n korte tijd kunt halen, maar het is te doen.
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 collegeboek om. Het collegeboek
is noodzakelijke naslag.
Wat betreft het maakwerk, dat wordt niet zozeer besproken op college, wanneer de
antwoorden in het boekje grammatica & uitwerkingen staan. Het is echter altijd mogelijk om
daarover vragen stellen. Wat betreft het maakwerk buiten het boek om, dit wordt doorgaans
(uitzonderingen daar gelaten) wel op college besproken.
Voor vragen buiten de colleges om: m.w.muilwijk@gmail.com.
In het begin van de cursus ligt de nadruk op grammatica, grammaticale rijtjes en woorden;
hoe verder in de cursus hoe minder grammatica en hoe meer toepassing door middel van
teksten.
Doel:
Het doel van het vak is dat jullie vanaf de allereerste beginselen te brengen tot het redelijk
kunnen omgaan met enigszins complexe Latijnse teksten. Hiervoor verwerven jullie de kennis
van woorden, grammaticale rijtjes en zinsopbouw in het Latijn.
Tentamenstof:
De tentamenstof omvat les I-XII van het collegeboek H. Oranje (cursus Latijn: p. 1-195). Het
tentamen bestaat uit vier onderdelen:
A. Woorden;
B. Benoemen van werkwoorden;
C. Grammaticale vragen over een tekst;
D. Tekst vertalen.
Woordenboek NIET toegestaan

Opgesplitst in deelgebieden moet je het volgende weten/kunnen:
1. Woorden van les I-XII uit het hoofd kennen.
2. Grammaticale rijtjes van les I-XII uit het hoofd kennen (ter college zal dit iets preciezer
worden aangegeven).
3. In staat zijn om allerlei naamwoorden, die in de basisvorm in grammatica van les I-XII
voorkomen, te benoemen.
4. In staat zijn om verba (werkwoorden), die in de basisvorm in grammatica van les I-XII
voorkomen, te benoemen.
5. In staat zijn om een tekst te vertalen: alle grammaticale verschijnselen die NIET in les I-XII
zijn uitgelegd, worden gegeven: de woorden van de teksten worden op een aparte
woordenlijst gegeven in de basisvorm, behalve de woorden die in onderdeel A van het
tentamen gevraagd worden.

M.W. Muilwijk

september, 2017

