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Activiteit:  Cursus door Guus Janssen: Latijn, een introductie. 

Wanneer:  20 en 27 februari 2019 en 13 en 20 maart 2019 om 19.00 uur 

Locatie: Trevianum Scholengroep, ingang Havikstraat. 
  (Als u via de spoorwegtunnel en Limbrichterweg komt, bij de rotonde links 
  en vervolgens kunt u na vijftig meter rechts een inrit/parkeerplaats oprijden) 
 
 
Introductie LATIJN voor onderzoekers van historische bronnen. 
 
Onderzoekers van het verleden van hun stad, streek of familie worden dikwijls geconfronteerd met 
moeilijk leesbare teksten. Niet alleen het schrift, maar ook de taal kunnen daarbij parten spelen. Daarbij 
vormt het Latijn vaak een niet te passeren obstakel. Met deze korte inleidende cursus proberen we deze 
bronnen toegankelijker te maken. We gaan in op de basisregels van de taal en op de toepassing daarvan 
in de praktijk en zullen dit doen aan de hand van bronmateriaal uit de regio. 
Om geen valse verwachtingen te wekken: na een cursus van vier avonden kan men heus niet 
probleemloos de grote Latijnse schrijvers lezen en ingewikkelde oorkonden volledig begrijpen. Daarvoor is 
jarenlange studie en ervaring nodig. Men kan echter wel enigszins grip krijgen op de taal en daardoor de 
inhoud van eenvoudige bronnen beter begrijpen. De speurtocht naar voorouders in kerkelijke registers en 
het ontcijferen van opschriften kan er zeker gemakkelijker door worden. 
 
De opzet van de vier avonden: 
I. Naamwoorden en naamvallen   II. Werkwoorden en uitgangen 
Schrijfwijze, afkortingen en hulpmiddelen       Kerkelijke registers 
III. Voornaamwoorden     IV. Syntaxis – zinsopbouw 
Opschriften en oorkonden         Verhalende teksten 
 
Als algemeen hulpmiddel is aan te raden: Kleine Latijnse grammatica van Dieriks en Van Loenen, ISBN 
9789047519621. 
 
 
    zie volgende pagina 
 
 
 

        

mailto:cbaltis@home.nl


     Drs. A.M.P.P. Janssen (Guus), geboren te Heerlen (1957),  
     opgegroeid in Papenhoven. Studeerde Klassieke Taal- en  
     Letterkunde aan de KU Nijmegen. Is sinds 1978 als docent  
     Klassieken verbonden aan het gymnasium van Trevianum  
     Sittard. Publiceerde over de regionale historie, met een  
     bijzondere belangstelling voor kerkgeschiedenis en   
     bronnenpublicatie 

 

 
 
 
 
 
 
 
De deelnamekosten bedragen € 25,00 voor leden van LGOG en € 30,00 voor niet-leden (u kunt natuurlijk 
ook lid worden, dan betaalt u ook € 25,00). U kunt alleen voor de hele cursus inschrijven. In het 
cursusbedrag is tevens koffie/thee gedurende de vier avonden inbegrepen. Na een bevestiging van onze 

kant kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op rekening nummer: NL98INGB0006929682 t.n.v. 
LGOG kring De Westelijke Mijnstreek. Dit bedrag dient voor aanvang van de cursus voldaan te zijn. Mocht 
de cursus onverhoopt niet door gaan dan krijgt u het bedrag terug gestort. Aanmelding kan via de 
secretaris van de kring, de heer C. Baltis, bij voorkeur via e-mail cbaltis@home.nl , anders telefonisch:  
nr. 06 -  52610583. Deelname gaat op volgorde van aanmelding waarbij een minimum en een maximum 
aantal deelnemers geldt; de inschrijftermijn sluit op 27 januari 2019.  
 
Meld u aan en noteer deze activiteit in uw agenda. Wij hopen op uw aanwezigheid, u bent van harte 
welkom bij deze voor De Westelijke Mijnstreek unieke en leerzame cursus! 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Rob Pernot, voorzitter      Cor Baltis, secretaris  
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