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‘Sixteen and still not pregnant’
Tekstopdrachten bij GTC en LTC

Opdracht
Plinius toont in diverse brieven een respectvolle en liefdevolle houding ten opzichte van
vrouwen in zijn omgeving. Ook uit hij zijn bewondering voor het gedrag van een aantal vrouwen
die hij niet persoonlijk kende. Hieruit kunnen leerlingen afleiden wat volgens Plinius belangrijke
kwaliteiten zijn van een Romeinse vrouw. Deze culturele kennis is de inhoudelijke kern van
de opdracht hieronder. De opdracht is uit te voeren na het lezen van Plinius, Epistulae 3.16, 4.11,
4.19, 5.16, 6.4, 6.7 7.5, 8.10 en 8.11 (deels in vertaling, deels in Latijn: onderdeel van
examenpensum 2015).
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TEKSTOPDRACHT BRIEVEN PLINIUS

1. Bepaal op basis van de gelezen brieven van Plinius, welke onderwerpen jij op de cover van
een Romeins damesblad zou plaatsen. De zaken die op de cover terecht komen moeten
uiteraard direct te koppelen zijn aan (passages uit) de gelezen teksten en passend zijn voor de
context van de teksten. Noteer daarom uit de gelezen brieven tekstelementen op basis
waarvan je je keuze kunt onderbouwen.
2. Overleg met je twee groepsgenoten en maak een gezamenlijke keuze welke onderwerpen
jullie op de cover van een Romeins damesblad zouden plaatsen.
3. Ontwerp de cover van een Romeins damesblad waarop deze onderwerpen centraal staan.
Gebruik voor je ontwerp www.yourcover.com.
4. Ontwerp vervolgens de cover van een modern damesblad met aandacht voor dezelfde
onderwerpen, maar nu vanuit het perspectief van onze tijd.
5. Bereid een korte presentatie van beide covers voor, waarin je aandacht besteedt aan de
redenen om deze onderwerpen op te nemen (en andere niet) en aan de overeenkomsten en
verschillen tussen de twee covers die jullie hebben gemaakt.
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