Het Nederlands Klassiek Verbond
afdeling West-Vlaanderen
nodigt u uit voor de lezing door

prof. em. GUNNAR DE BOEL
Grieks, Nederlands en
de gemeenschappelijke Europese woordenschat

BRUGGE
WOENSDAG 15 juni 2022
Xaverianensite, Xaverianenstraat 3
Zijstraat Kon. Astridlaan, St. Michiels
deuren open om 14u30
lezing om 15u15
inkom: €5 (gratis voor leden)

Voor en na de lezing bieden we u graag een kleine versnapering aan
omdat dit onze eerste lezing is van 2022!

Onderwerp van de lezing
Zoals met de andere Indo-Europese talen heeft het Grieks ook met het Germaans en
dus ook met het Nederlands een gemeenschappelijke basiswoordenschat. De
toepassing van enkele klankwetten leert hoe we van een Grieks naar een Nederlands
woord overgaan.
Maar ook na het opbreken van de eenheid van de Proto-Indo-Europese taal (wellicht
ergens in het 4de millennium v. Chr.) is er, in een tweede fase, vooral op het vlak van
de woordenschat opnieuw een nauwe band ontstaan tussen het Grieks en de WestEuropese talen, door de sterke invloed die het Grieks op de Latijnse woordenschat,
en, via het Latijn, indirect ook op die van de moderne talen heeft uitgeoefend. Daarbij
gaat het niet alleen om de talrijke rechtstreekse ontleningen, maar om de nog
talrijkere leenvertalingen waarbij de componenten van Griekse woorden letterlijk in de
overeenkomstige Latijnse en dan vaak verder in de overeenkomstige Nederlandse
elementen omgezet worden, waardoor tevoren onbestaande woorden gecreëerd
worden. Zo zijn de ogenschijnlijk zuiver Nederlandse woorden die we gebruiken vaak
doorslagjes van Latijnse en die weer van Griekse woorden.
In een derde fase heeft ook het Latijn omgekeerd invloed op de Griekse woordenschat
invloed uitgeoefend, andere moderne Europese talen hebben dat nadien ook gedaan.
Ook daardoor is het vaak heel gemakkelijk om van Nederlands naar later Grieks over
te schakelen. Deze drie fasen, van oorspronkelijke gelijkheid en latere toenadering,
maken dat we van een echte gedeelde Europese woordenschat kunnen spreken.
Over de spreker
prof. em. Gunnar De Boel is geboren in Berchem (Antwerpen) in 1955.
Hij studeerde klassieke filologie (en wijsbegeerte) aan de universiteiten van
Antwerpen en Gent (1972-1976), met postgraduaat studies in Nieuwgrieks aan de
Universiteit van Athene (1976-1977) en promoveerde in 1984 op het proefschrift
“Aspecten van de transitiviteit in Homeros”. Hij werd in 1988 benoemd tot docent en
in 2000 tot hoogleraar aan de RUG en ging op 1 oktober 2020 met pensioen.
Zijn onderzoeksgebieden zijn de Oud- en Middeleeuws-Griekse taalkunde, de
Vergelijkende Indo-Europese taalkunde en de Middeleeuws- en Modern Griekse
letterkunde en geschiedenis.
Maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19
Wil de plaatselijke veiligheidsvoorschriften respecteren. Wie zich ziek voelt, blijft
thuis. We volgen de geldende voorschriften die van toepassing zijn op de locaties.
Indien door omstandigheden de lezing niet kan doorgaan, zullen we dit op onze site
plaatsen. Gelieve dus steeds voor de lezing een kijkje te nemen voor de meest actuele
info.
www.nkvwestvlaanderen.be
Bruggelingen en omliggende bewoners die zich moeilijk naar het Xaverianenhuis
kunnen verplaatsen, kunnen afspreken voor vervoer op 0479/800 576 of
bij voorkeur via e-mail: mieke_vanhoutryve@hotmail.com

