
Taak 6 Latijn: Filosofie, Satire
en Roman

Inleiding
De afgelopen weken hebben we ons gewijd aan de studie van de Romeinse filosofie en de 
Romeinse satire en roman. We hebben daarbij veel teksten van anderen gelezen, met name
over deprimerende onderwerpen als de dood en hoe het slecht met je afloopt als je iets 
durft te wensen.

Om de algehele teneur een beetje te doorbreken, gaan we het nu dubbel omdraaien: ten 
eerste gaan jullie zelf aan het werk, ten tweede ga je over iets positiefs schrijven.

Wat moet ik doen?
Jij gaat je voorstellen dat er juist een heuglijke geboorte is geweest in de familie. Omdat 
iedereen weet heeft van jouw klassieke opleiding en je bekendheid met de Latijnse 
literatuur, vragen ze jou om een stukje te schrijven om de geboorte te vieren. Natuurlijk 
kun je niet weigeren, zozeer als je van je fictieve familie houdt. Je besluit echter om je 
gehele opleiding te gebruiken, en niet alleen het stukje over hoe je een mooie tekst schrijft.

Wat moet ik concreet doen?
Concreet ga je het volgende doen:

1. Je schrijft een tekst over de geboorte; de vorm mag een gedicht, een toespraak of 
een gewone tekst zijn.

2. In de tekst verwerk je:

1. Ofwel de ideeën van één van de filosofische stromingen die we gezien hebben 
(cynisme, epicurisme, stoïcisme, skepticisme of neoplatonisme)

2. Ofwel de stijl van één van de satirici die we gezien hebben (Juvenalis of 
Horatius).

3. De tekst is ongeveer een half tot een heel A4-tje lang. Omdat je fictieve familie uit 
ongeciviliseerde boeren bestaat, mag je het in het Nederlands doen.

4. Je vermeldt de stroming of de satiricus bovenaan de tekst.

5. Je draagt de tekst aan het einde van de les voor.

De toon van je tekst mag je helemaal zelf weten. Of je nou iets serieus wilt schrijven,  iets 
humoristisch of zelfs toch weer een deprimerende toon wilt aanslaan; het is volledig je 
eigen keuze. De enige voorwaarde is, zoals gezegd, dat je een filosofische stroming 
verwerkt of een satiricus imiteert.

Vanwege de korte tijdsspanne zal deze taak niet op punten staan. Wel kan ik in staat zijn, 



als er niet voldoende moeite in is gestoken, om er een huistaak van te maken die je de 
volgende les moet inleveren – net zolang totdat het naar tevredenheid is gemaakt.

Tips en hints

Je vraagt je misschien af: hoe schrijf ik een coherente tekst in zo'n korte tijd? De volgende 
hints helpen je misschien:

• bedenk waar je het over wilt hebben en welke punten je wilt noemen (inventio).

• zet de punten in een logische volgorde (dispositio)

• begin de tekst met een captatio benevolentiae: een klein stukje om de 

welwillendheid van het publiek te winnen.

• sluit de tekst af met een kernachtige conclusie.

• vergeet niet de tekst een beetje ornaat mee te geven: bespeel de pathos (het gevoel) 

van het publiek, gebruik een stijlfiguur hier en daar, wees niet bang om een cliché of
een metafoor te gebruiken, en gebruik uiteraard je allerbeste Nederlands.
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