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ALGEMENE RICHTLIJNEN

Doel

De Grieks-Latijnse letterkunde is als een epos, enig in zijn
soort, dat door zijn vaste, gestage ontwikkeling diepe indruk

maakt.

In haar geschiedenis schijnt de Europese cultuur, van de oor-

sprong der Griekse beschaving af, bedeeld te zijn met een bijzon-

der lotsbestel. Wie ze synthetisch beschouwt, ziet ze tot zijn ver-
rassing groeien als een menselijk wezen dat bestemd zou zijn om

alle levensstadia te doorlopen. Juist aan die antieke wereld, die
zoveel aandacht schonk aan de kennis van de mens en van zijn

noden, zou de Voorzienigheid de goddelijke openbaring toever-

trouwen. Zo schreed de Godmens de lange rij van wijsgeren,

schrijvers en kunstenaars tegemoet, die door involging van hun

edelste strevingen het Absolute zochten te bereiken.

Zal men voor een edelaardige jongen ooit een waarachtiger en

belangwekkender vorming vinden. dan geleidelijk de weg te leren
gaan, die onze voorgangers op zoek naar het licht gevolgd zijn?

Hier stoten wij op een echte hinderpaal. Noch op twaalf-

noch op zeventienjarige leeftijd is het verstand ver genoeg ge-

vormd om de striktheid van een redenering of de diepte van een

abstracte gedachte volledig te vatten. Ofschoon het kind nog

lange jaren ontoegankelijk blijft voor het eigenlijk wijsgerig den-

ken, toch is het zeer gevoelig voor menselijke gedragingen waar-
van het de grootheid waarneemt, al kan het die nog niet voor

de rede verantwoorden. Zijn vorming zal voortkomen uit zijn

groeiende belangstelling voor de mens, worstelend met de tegen-

heden van zijn bestaan, en zijn ware grootheid vindend meer in

het meesterschap over zichzelf dan in de zegepraal over uitwen-

dige moeilijkheden.
Wij zoeken minder bevrediging van enige nieuwsgierigheid

aangaande een of ander historisch feit dan opwekking van een

levendige belangstelling voor de menselijke problemen, die wij

reeds in de oude teksten terugvinden.

Onze huidige tijd maakt ons die taak niet lichter : zijn voor-

naamste dwaling bestaat immers in dat naïef en zelfvoldaan
materialisme dat, vooral bekommerd om toch maar reëel te zijn,

meestal ondergaat in de banaalste oppervlakkigheid. Uit onver-  
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schilligheid voor het probleem van het kwaad en uit totale ont-
stentenis van enig mysteriebesef zouden onze leerlingen er toe
kunnen komen, de klassieke waarden en de christelijke boodschap
te minachten.

Naargelang echter onze taak moeilijker wordt, blijkt zij drin-
gender. Wij moeten onze tijdgenoten in gemeenschap brengen
met de «onsterfelijken» en hun de eenvoudige en klare blik
teruggeven, welke de bron van alle classicisme uitmaakt. Het is
onze taak de elite er van te overtuigen dat het geestelijke boven
alles gaat, en dat zij aan de rede, de schoonheid en de maat
de passende plaats moet geven.

Laten wij nochtans niet te streng zijn voor onze tijd. Het
ontbreekt er immers niet aan cultuurverwezenlijkingen noch aan
technische methodes om op de oude onderwerpen het volle licht
te doen schijnen. Met een vorming uit boeken alleen, al waren
zij nog zo schoon en rijk, is het onherroepelijk gedaan. Cinema
radio, concert, theater geven een bekwaam leraar gelegenheden
genoeg om te wijzen op het voortleven van de oude thema’s en
om zijn gehoor er warm voor te maken.

*
* *

Haar volledig resultaat kan de klassieke cultuur slechts berei-
ken door direct en intiem contact met de literaire en artistieke
werken van de Grieks-Romeinse oudheid. Het vermogen om de
schrijvers te lezen en te begrijpen onderstelt een hele gramma-
ticale voorbereiding, een lange en harde oefening. Die lange
taalkundige training zal van haar kant nuttig zijn om de geest
te vormen en te verrijken met denkgewoonten welke de moeder-
taal zelf ten goede zullen komen.

Al is de leerling nog onbekwaam om abstracte begrippen te
hanteren, toch moet hij meer en meer logisch leren denken.
Welnu, het maken van thema's en vertalingen, het bestuderen
van de zinsbouw, is in de grond niets anders dan het ontleden
van de gang der gedachte. De Latijnse en nog meer de Griekse
syntaxis bezitten beide, als gevolg van de synthetische structuur
van deze talen, de hoedanigheid van regelmaat en logica in zeer
hoge graad. De leerling die het onderscheid heeft gevat tussen
een redegevende, een voorwaardelijke, een doelaanwijzende en een
gevolgaanduidende zin, heeft reeds een belangrijke stap gedaan in
de vorming van het eigen oordeel.

Het taalonderwijs, aangepakt met een levende en actieve
methode, kan een zeer geschikte vorming uitmaken, welke goed
past bij de belangstelling voor het menselijke die door de huma-  
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niora, reeds van de eerste jaren af, in geest en hart van de

jeugd gewekt moet worden.
Het gaat er om, in de oude klassieke studiën te leren denken

en voelen en medeleven met al wat menselijk is, voornamelijk

door het contact met grote schrijvers.

Door een soort osmose, niet zonder analogie met de diep-

gaande werking van het familiemilieu, zal het meest menselijke

in. de leerling zichsteeds beter ontplooien. Doorzijn omgang met die
auteurs, wier ongeëvenaarde meesterwerken hem zowel waardering
als sympathie zullen inboezemen, zal hij een eigen levenskunst,

een steeds waakzame geesteshouding en een vaste arbeidsmethode

verwerven. Het een brengt het ander mede. Wil men de jon-

geren op onverschillig welk terrein de lust tot persoonlijk werk
inprenten, dan moet men hun voornamelijk een synthetische kijk
op het leven. bezorgen.

Gevormd door zijn omgang met de klassieken, zal de leerling

bekwaam zijn om de hogere studiën met succes aan te vatten;

analyse en synthese bereiden voor tot wetenschappelijke arbeid.
Dat resultaat zal echter slechts bereikt worden naarmate de
humaniora trouw zullen blijven aan hun eigen geest en methode.

*
* *

Nota. Noch het leerplan noch de paedagogische richtlijnen

vermelden bijzondere aanwijzingen voor de sectie Latijn-Wiskunde.

Voor het Latijn is het leerplan in de secties Latijn-Grieks en

Latijn-Wiskunde hetzelfde ; het moet ook in dezelfde geest onder-

wezen worden. De technische zijde mag in geen geval de voor-

rang krijgen Eoven het humanistisch standpunt. In de sectie

Latijn-Wiskunde moeten de wiskundige vakken zelf, hoe ver ook
doorgedreven, toch essentieel een middel tot verstandsvorming
blijven.

A fortiori bestaat er geen enkele reden om het Latijn te be-

schouwen als een. aanvulsel, als een oppervlakkig vernis. Het moet
integendeel zijn traditionele eerste plaats onvoorwaardelijk behouden.

Daarenboven zal de leraar in het Latijn alles in het werk

stellen om zijn leerlingen te doen inzien van hoe groot belang

de Griekse invloed is geweest en hoe onontbeerlijk dit gegeven
steeds blijven zal om de waarde van de Latijnse cultuur in haar

meest vormend element te begrijpen. Ongetwijfeld kan men er

niet aan denken, de kennis van het Grieks daardoor te vervangen,

maar op die wijze zal men de waarde van de Griekse cultuur

ten minste kunnen doen aanvoelen, en de beste leerlingen wellicht

er toe brengen hun studiën door lezingen en persoonlijk werk

aan te vullen.  



 

 

OUDE TALEN 90

Spraakleer

De synthetische studie van de spraakleer is het essentiële
werk van de lagere klassen. Bijna altijd vinden de moeilijkheden
die sommige leerlingen dwingen de humaniora te verlaten, hun

oorsprong in een tekort aan grammaticale kennis. Deze is niet

het hoogste doel maar wel een noodzakelijk middel om de

auteurs te kunnen begrijpen. Waarop zou het lezen van meester-
werken neerkomen zonder grammaticale nauwkeurigheid? Het zou

wegzinken in vaagheid en oppervlakkigheid.

Een taalles bevat gewoonlijk drie delen :

1. Een korte herhaling van de reeds verklaarde begrippen,
die de grondslag zullen vormen voor nieuwe gegevens.

2. De voorstelling van de nieuwe stof, doorgaans volgens de
inductieve methode. Uit een of meer op het bord geschreven
voorbeelden zal de leerling zelf de notie vinden, welke het onder-
werp van de les is. De taal van de voorbeelden moet zo een-

voudig zijn, dat de volle aandacht naar het nieuwe begrip kan
gaan.

3. De (deductieve) toepassing er van, eerst op het bord,

vervolgens als geleide oefening onder de les, en ten slotte als
huiswerk.

Men zal de oefeningen trapsgewijze moeilijker maken, zo

nochtans dat zij de krachten van de klas in haar geheel niet
te boven gaan.

De leraar mag zich niet er toe bepalen de regels te doen

kennen; hij zal die ook verklaren ten einde de gewettigde nieuws-

gierigheid van de leerlingen niet alleen te bevredigen, maar ook

te prikkelen. Onderlinge vergelijking van de taalverschijnselen,

vooral tussen het Latijn en het Grieks, maar ook met de moeder-
taal en andere idioma’s, is nuttig. Van de vierde af mag men,
met het nodige beleid, de historische taalverklaring aanwenden,

voornamelijk voor de Griekse vormleer. Men hoede zich echter
voor ijdele geleerddoenerij en beperke zich strikt tot hetgeen

dienstig is voor het begrip of tot verlichting van het geheugen-

werk. De humaniora hebben niet tot taak philologen te kweken.
Als in een lagere klas de vertaling van een tekst de kennis

onderstelt van een regel, die nog niet in het synthetisch taal-

onderricht is voorgekomen, zal men er voorlopig slechts een

eerste voorstelling van geven, voldoende om de moeilijkheid te

overwinnen.
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Het onderwijs zal zo eenvoudig en duidelijk zijn, dat ieder

gemiddeld begaafd leerling het met vrucht kan volgen. Het zal

hoofdzakelijk de essentiële begrippen in het licht stellen. De

studie van de spraakkunst dient slechts om de teksten te helpen
lezen.

Het is dus niet nodig, ook de kleine uitzonderingen en op-

merkingen te doen onthouden, tenzij wanneer het begrip van een

tekst dat zou eisen.

Het is van groot belang, gedurig naar het handboek te ver-

wijzen, ten einde de leerlingen zodra mogelijk met dat leermiddel

vertrouwd te maken. Als ieder leraar de regels op zijn manier

wilde onderwijzen, zou men, al was die methode ook ideaal, toch

door gebrek aan samenwerking vergeefse moeite doen. ledere

verklaring van èen taalregel zal daarom eindigen met een ver-

wijzing naar het handboek, dat alleen kracht van wet heeft. Het
ware ook zeer wenselijk dat, bij belangrijke grammaticale verkla-

ringen naar aanleiding van een auteurlezing, steeds herinnerd zou

worden aan het overeenkomstig nummer van het handboek.

Het van buiten leren van de paradigmata der voornaamste
regels wordt ten zeerste aanbevolen.

Woordenschat

De systematische studie van de woordenschat is niet minder

nuttig dan die van de spraakkunst. Zij valt in dezelfde leerjaren ;

in de hogere klassen wordt zij occasioneel voortgezet onder de
auteurlezing.

Een Griekse en Latijnse basis-woordenlijst ligt ter studie.

Opgesteld uit de schrijvers die op het leerplan staan, zal zij
slechts de woorden en hoofdtijden bevatten welke het meest

voorkomen. Tot aan het verschijnen van dat werk zou men zich

moeten beiĳjveren om alleen de echt gebruikelijke woorden te

doen onthouden.
Elke les zal maar een klein aantal woorden behandelen, bij

voorkeur ingelast in korte zinnetjes, en met veelvuldige herhalin-
gen. In zinsverband komt de betekenis immers het best uit. Zo

haast mogelijk zal men de woorden groeperen in familiën; ver-
wante Griekse en Latijnse termen zal men zowel onderling als
met hun afleidingen in moderne talen vergelijken. In de hogere
klassen zal men opstijgen tot de primitieve betekenis en de opeen-

volgende wijzigingen daarvan aanduiden tot aan de zin van het

woord in het bestudeerde tekstverband.
Een schriftelijke woordenlijst kan een goede steun zijn, maar

ook een bron van vergissingen worden. Zodra de leerlingen met  
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de studie van samenhangende teksten beginnen, zullen zij voor
iedere taal een schrijfboek aanleggen om er woorden en uitdruk-
kingen in op te tekenen. Die lijst moet geregeld gecontroleerd
worden. Het opschrijven van zegswijzen, spreekwoorden en be-
faamde verzen in een apart cahier is niet verplicht.

Het gebruik van het woordenboek schijnt zich wel op te
dringen van de derde Latijnse af‚ en het is volstrekt noodzakelijk
de leerlingen dat hulpmiddel te leren hanteren.

Schrijvers

De studie van de spraakkunst heeft tot doel, het lezen van
de oude schrijvers mogelijk te maken. Hun moet trapsgewijze het
grootste deel voorbehouden worden van de uren, die aan het
Latijn en het Grieks worden toegewezen. Behalve de hoofd-
auteurs voorziet het programma voor iedere klas het lezen van
aanvullende werken en schrijvers, waarvan de keuze aan de leraar
wordt overgelaten.

Van de eerste tekstlezing af zal men, na de nodige taalkundige
verklaring gegeven te hebben, de aandacht vestigen op het men-
selijk element in het gelezen stuk. Naargelang de inhoud rijker
daaraan is, moet ook de vormende waarde er van met meer zorg
aan de dag worden gebracht. Men vermijde eindeloze uitweidingen
en te ver afdwalende beschouwingen. De juiste maat ligt in het
verstrekken van alle taalkundige, historische, literaire en wijs-
gerige uitleg, die het begrijpen van de auteur bevorderen kan.
Hoezeer men wellicht betreurt de grammaticale zijde van een
tekst voorbij te moeten zien, het ware nog veel erger de grondige
studie van de menselijke factoren der handeling te verwaarlozen.
De tijd, aan die psychologische verdieping besteed, is verre van
verloren, Zonder haar zullen wij er niet in slagen, de leerlingen
werkelijk belang te doen stellen in hun vorming.

Dat essentiële werk zal van tijd tot tijd afgewisseld worden
met een meer cursorische lezing van gemakkelijke plaatsen. Daar-
door wordt de leerling geoefend in het vertalen op het eerste
gezicht en in het lezen van een volledig werk of ten minste van
de voornaamste delen daaruit.

Alle middelen, die hem in contact kunnen brengen met de
ziel van de auteur, moeten aangewend worden. Al zijn aandacht
moet gericht zijn op het begrijpen van de tekst. De letterkundige
les mag de leerling nooit verplichten tot snelschrijverij ; zij moet
hem integendeel dwingen tot persoonlijk waarnemen en denken.
De beste manier om de menselijke geest te vormen is ongetwij-
feld hem te doen doordringen in de menselijke gedachte. Men
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vertaalt ideeën en geen woorden. Zodra de tekst goed verstaan is,

moet de methode van interpretatie voor een schrijver uit de Oud-

heid dezelfde zijn als voor een modern auteur. De les in de

letterkunde leent zich uitstekend tot beoordeling van de vroegere

eeuwen en tot interessante vergelijkingen met de huidige tijd. In

alle perioden immers rijzen dezelfde menselijke problemen. De

philosophische, religieuze en morele grondbeginselen van de Oud-

heid moeten geconfronteerd worden met onze christelijke opvat-

tingen. De leraar heeft tot plicht, zijn jonge humanisten te doen

beseffen hoe ver het christelijk ideaal boven het heidense ver-

heven is.
De studie van een nieuw auteur eist een inleiding. Zij weze

zo kort mogelijk. Haar doel is, de leerling te doen begrijpen
welke redenen de schrijver hebben aangezet om zijn werk te

scheppen en te publiceren. Al wat afgeleid kan worden uit een

aandachtige lezing van de tekst blijve voor de commentaar en de

conclusies voorbehouden.
Een deel van dat eerst analytisch en daarna synthetisch werk

kan door de leerling zelf worden verricht, in de les onder leiding

van de leraar, ofwel als geschreven werk.
De verklaring van de schrijvers in de klas moet na de les

aangevuld worden door persoonlijke repetitie van de uiteengezette

stof. De leerlingen dienen zich de teksten en de uitleg ervan

grondig eigen te maken. De besten onder hen zullen aangespoord

worden tot verdere persoonlijke lectuur en studie. Voor deze

werken, die met de jaren in omvang moeten toenemen maar
nooit boven de krachten van de leerlingen mogen gaan, zal de
leraar de nodige bibliographische aanwijzingen geven. Zo ergens,

dan geldt hier echter het woord : «Est modus in rebus».

Het volle begrip van de tekst vindt zijn laatste en als ’t ware

tastbare uitdrukking in een persoonlijke vertaling, welke de leer-

ling in zijn schrift zal optekenen. De daartoe vereiste krachts-

inspanning zal ruimschoots beloond worden door een zodanige

kennis van de stof, dat zij later mits enkele herhalingen licht

onderhouden kan worden.

De tekstverklaring kan vóór de klas voorbereid worden door

het gebruik van hulpboekjes, die de leerlingen enigszins wegwijs
maken in hun opzoekingen om de tekst te ontwarren; zo kan
de tijd worden gewonnen voor de eigenlijke commentaar. In dat
geval mogen zij onder de les niets anders dan hun tekst en hun

aantekenboek vóór zich hebben liggen. Het gebruik van voor-

bereidingsboekjes gedurende de klas zou de aandacht slechts

afleiden.  
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Ook hier echter moet vóór alles maat worden gehouden.
Nooit mag aan de voorbereiding meer zorg besteed worden dan
aan de herhaling van de les, die beter vormt en die meer de
belangstelling wekt. Evenmin mag zij er toe leiden de leerling
te overlasten, of hem te verplichten zijn toevlucht te nemen tot
vertalingen, die hij dan vaak materieel van buiten leert (1).

Er zal een plaats voorbehouden blijven voor de christelijke
auteurs; te gelegener tijd zullen welgekozen uittreksels uit hun
werken verklaard worden. Zij zijn wel van minder belang in de
lagere klassen, waar het er eerst en vooral op aan komt de
klassieke taal machtig te worden, maar in de hogere worden. zij
onmisbaar. Vooral voor de rhetorica is de H. Augustinus b.v.
(of ook wellicht de, H. Cyprianus) een buitengewoon interessant
voorbeeld van versmelting van de antieke cultuur met het chris-
telijk ideaal.

Wij kunnen hier niet alle problemen behandelen, die het
onderwijs der oude talen aan meisjes doet oprijzen. De keuze van
de teksten zou ongetwijfeld rekening moeten houden met hun
psychologie en hun latere taak in het gezin. Het zou niet logisch
zijn, in hun humanistische vorming de voor jongens opgemaakte
Programma's slaafs over te nemen. Toch lijkt het wel, dat in
dit opzicht de hoofdauteurs (Homeros, Sophokles, Vergilius b.v.)
nog schatten behelzen, die verre van uitgeput zijn.

Geheugen — Dictie

De expressieve lezing van een goed begrepen tekst is de beste
verklaring ervan. Onder leiding van de leraar zullen de leerlingen
zich dus oefenen in het voordragen van Griekse en Latijnse stuk-
ken. Deze oefening zal de uitleg van de schoonste plaatsen heel
gepast voltooien.

Het van buiten opzeggen van teksten is ook van belang om
de esthetische waarde ervan te doen uitkomen. Het is daarenboven
een geschikt middel om het Griekse en Latijnse taaleigen te leren
aanvoelen, de woordenschat te verrijken en het geheugen te ster-
ken. Men zal slechts de mooiste stukken van buiten doen leren.

nn Het gebruik van vertalingen doet bij velen de bekoring ontstaan, zich
met een oppervlakkige kennis te vergenoegen, en is dus helemaal geen ideaal.
Waar het mogelijk is maatregelen er tegen te nemen, doet men beter met
trouw te blijven aan de traditionele strengheid. Is dat misbruik echter alge-
meen geworden, dan is het verkieslijk het zich niet te ontveinzen of door de
vingers te zien. Men wijze de leerlingen veeleer hoe zij dat hulpmiddel moeten
benuttigen om tot een persoonlijke en grondige kennis van het origineel te
geraken,
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Er bestaat een rationele memorisatiemethode : van de gedachte
uitgaan naar de bouw van de volzin en naar de volgorde van
de woorden.

Vertaling

Aanvankelijk zal de vertaling vooral ernaar streven, de leerling

vertrouwd te maken met de woordenschat, de spraakkunst, de

zinsbouw en de stijlleer. Men zal dus zinnen uitkiezen die een

toepassing bevatten. van de in te prenten regel, of juist die woor-

den. behelzen welke men wil doen onthouden. Eerst zal men die

beide oefeningen uit elkaar houden, en ze vervolgens geleidelijk
verbinden. ; ;

In de hogere klassen zullen de teksten zorgvuldig uitgezocht

worden met het oog zowel op hunliteraire vorm als op hun

gedachtenrijkdom. Een goed gekozen samenstel van uittreksels

betreffende de beschaving van de Ouden, hun religieuze, morele,

sociale en politieke opvattingen, kan een uitstekend middel zijn om de

geschiedenis van de Griekse en Latijnse letterkundete illustreren.

De leerling moet er zich van het begin af aan gewennen, de

betekenis van de volzin in zijn geheel te zoeken. Hij zal daartoe

geraken als hij let op de functies van de woorden, aangeduid door
de naamvallen. In samengestelde zinnen zal hij echter evenzeer
zijn aandacht moeten schenken aan de voegwoorden ende wijzen

van de werkwoorden. Bij het overzetten van lange perioden, wat
vooral in de hoogste klassen zal voorkomen, kunnen ook de stijl-

vormen (parallelisme, tegenstelling, rhythme en dgl.) hem een

nuttige vingerwijzing geven. . .

Men zorge ervoor, dat de leerling het neerschrijven van zijn

vertaling zo lang mogelijk uitstelt, tot hij namelijk volstrekt alles

goed begrepen meent te hebben. De ervaring leert immers, dat

hij zo goed als nooit op het geschrevene terugkomt. Een aan-

dachtig doorlezen van. de ganse tekst zal hem ten slotte de juiste

betekenis van de afzonderlijke zinnen vaak beter doen vatten.

De vertaling moet steeds zo woordelijk zijn als het Nederlands

taaleigen toelaat. Eerst wanneer de moedertaal geen woord bezit

dat de oorspronkelijke term juist weergeeft, mag men er van

afwijken en de gedachte in een andere vorm. uitdrukken, Het
simplistisch alternatief «letterlijke vertaling — literaire vertaling »
heeft eigenlijk geen zin. Elke vertaling moet namelijk een opstel-

oefening en een stijloefening zijn, zo nochtans dat zij geen

elementen of schakeringen mag vertonen die niet ook in het

Grieks of Latijns origineel aanwezig zijn. De waarlijk getrouwe

vertaling is een van de veiligste tests om het intellectueel peil van

de leerlingen te bepalen.  
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Thema en Opstel

De thema is in de lagere klassen het grote middel om te zien
of de leerling de regels van de spraakkunst heeft begrepen en

onthouden. In de hogere klassen dient zij om de nodige kennis

van taal- en stijlleer en van de basis-woordenlijst te onderhouden.
De navolgingsthema’s doen de denkwijze van de bestudeerde
schrijver dieper vatten. Nuttig is eveneens de retroversie van in

de klas uitgelegde teksten of van andere vertaalde plaatsen uit

dezelfde auteur. Deze oefening onderscheidt zich hierdoor, dat

haar tekst volstrekt zeker in goed Latijn overgezet kan worden.

Bij de verbetering kan de vergelijking met het origineel het
Latijnse taalgevoel aanzienlijk scherpen.

Reeds van de: zesde af zal men de aandacht vestigen op de
plaats van de woorden in de zin, voornamelijk als voorbereiding

tot oefeningen over de Latijnse. periode, waarvan. de bouw zo

weinig overeenstemt met de aard van de moderne analytische

talen. Om de leerling in dit laatste werk te helpen kan de

leraar een reeks gedachten, die een korte «narratio» of «oratio »

moeten uitmaken, systematisch volgens hun onderlinge samenhang
doen rangschikken.

Aanvankelijk geeft hij én de hoofdgedachte én de bijgedachten

aan, welke in een hoofdzin gevolgd van twee of meer bijzinnen
uitgedrukt moeten worden. Later zal hij er zich toe bepalen, een
gedachte aan te duiden die volledig ontwikkeld moet worden in
een. historische of oratorische periode, of een aantal gedachten

die rationeel onder elkaar verbonden moeten worden tot een
kleine «narratio» of «oratio». Hij zal daarin bijzonder letten op

het juiste gebruik van de voegwoorden, waarvan het logisch ver

band onder de zinnen afhankelijk is.

Zo opgevat, zullen de thema en het opstel leiden tot een

steeds fijnzinniger aanvoelen van het oude taaleigen.

Nota. Wanneer het leerplan voor de lagere klassen van

navolgingsthema’s spreekt, bedoelt het een soort retroversie, aan-

gepast bij de vertalingen uit het oefenboek.

Inwijding in de Antieke Cultuur

Het leerplan voorziet, van de zesde tot de rhetorica, om

de drie weken, één uur inwijding in het leven van de Ouden.
Worden hier bedoeld concrete, levendige causerieën, zo mogelijk

vergezeld van lichtbeelden, bestemd om het werkelijk levensmilieu

van de bestudeerde auteurs voor de geest te roepen. Het dagelijkse
leven, de geschiedenis van letterkunde en kunst, de sport, de

97 OUDE TALEN

opvoeding, de religieuze, politieke, sociale, economische en mili-

taire instellingen, dat alles moet aanschouwelijk voorgesteld wor-

den. De belangstelling voor het leven en denken van de schrijvers

kan slechts groeien met de kennis van de omgeving, waarin hun

werken ontstaan zijn.
Deze causerieën zouden hun doel missen, indien zij ontaard-

den tot een dorre uitstalling van schoolse geleerdheid. Er bestaat

trouwens gegronde hoop, dat men weldra een goede grondslag

ervoor zal vinden in een reeks aantrekkelijke en overvloedig

geïllustreerde handboeken. Stelt men die ter beschikking van de
leerlingen, dan valt er geen cursus meer te dicteren (wat overigens

absoluut te vermijden. is) en kunnen de leraars hun tekstverklaring

aanzienlijk inkorten.

Er is niets tegen, deze causerieën nu en dan door leerlingen

te laten voorbereiden en houden. Dat ware zelfs een uiterst leer-
rijk persoonlijk werk, zowel voor de redenaar als voor de toe-
hoorders.

De opmerking, boven gemaakt voor het onderricht van de
meisjes, geldt ook hier. Men zal in de voorstelling van het

antieke leven de voorkeur geven aan hetgeen met hun smaak

overeenstemt en hun vorming kan bevorderen.

Leerplan. 4  
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LATIJN

LEERPLAN EN BIJZONDERE RICHTLIJNEN

ZESDE KLAS

1. Spraakkunst en Oefeningen

Inleidende begrippen

Voorafgaande opmerkingen, op concrete voorbeelden. Oefenin-

gen over de uitspraak der letters (de Italiaanse uitspraak is ver-

plicht in de lagere cyclus; in de hogere eyclus mag de leraar

de Ciceroniaanse uitspraak laten gebruiken) met inachtneming van

de quantiteit. De scheiding van de lettergrepen. De naamvallen,

geslachten en getallen. De stam en de uitgangen (het verschil

aantonen tussen het Nederlands en het Latijn).

* In samenwerking met de leraar in het Nederlands wor-

den talrijke mondelinge herhalingsoefeningen gegeven op de

ontleding. Heel het jaar door moet trouwens de ontleding toe-

gepast worden bij thema's en vertalingen. Men lette op het

verschil in methode bij thema en vertaling. Bij vertalingen

stelt men geen vragen om de functie te vinden; men gaat uit

van de scherpe waarneming der. uitgangen, vervolgens laat men

de naamval zoeken en tenslotte de functie.

Woordleer

Stelselmatige studie : het zelfstandig naamwoord (buiten de

verbuiging van bos, vis, Jupiter, domus en de gewone uitzonderin-

gen op het geslacht van de zelfstandige naamwoordenvan de

3° verbuiging : de onregelmatige naamwoorden en de bijzonder-

heden in de verbuiging der zelfstandige naamwoorden worden

eerst in de vijfde bestudeerd). .

Het bijvoeglijk naamwoord. (De leraar kan de verbuiging van

de bijvoeglijke naamwoorden behandelen na de vijf verbuigingen

van de zelfstandige naamwoorden, ofwel de 1° klasse der adjec-

tieven zien na de 1° en 2° verbuiging der substantieven, en de

2e klasse na de 3° verbuiging.)

* Het sterretje gaat de bijzondere richtlijnen vooraf die bij de verschillende

onderdelen van de stof aansluiten.  
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Het bijwoord (algemene regels).
Het telwoord (enkel de hoodfzaken).

De voornaamwoorden : persoonlijke en. wederkerige, bezittelijke,

aanwijzende, betrekkelijke, vragende, en de voornaamste onbepaal-
de. Van de correlatieven worden in de zesde enkel aangeleerd :
is (hic, iste, ille), qui (cumque); talis, qualis (cumque); tantus,

quantus (cumque) ; tot, quot (cumque). Het juiste gebruik van de

aanwijzende voornaamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden worde
duidelijk verklaard.

Het werkwoord. Esse en zijn samenstellingen. De vier regel-

matige vervoegingen met actieve en passieve vorm. De deponen-
tia. Eerste overzicht over.de defectieve en onregelmatige werk-

woorden. Hoofdtijden van de meest gebruikelijke werkwoorden.

Algemene begrippen over de samengestelde woorden.

* De leerlingen moeten de paradigmata van de verbuigin-
gen en de vervoegingen zonder aarzelen kunnen opzeggen. Zij
moeten ook vlug alle vormen kunnen herkennen. Daartoe
houdt de leraar talrijke ondervragingen en herhalingen, waarbij
niet enkel op het geheugen beroep wordt gedaan. Door memo-
risatie gesteund op aandacht en redenering moet de leerling
ertoe gebracht worden met de vormen te kunnen «spelen».

Syntaxis

Studie van de elementaire regels die nodig zijn tot het maken
van de oefeningen en tot het begrijpen van eenvoudige teksten.

Een taal is een geheel : de studie van de woordleer moet samen-
gaan met die van de syntaxis en van de woordenschat.

Algemene begrippen over de woordschikking in de zin.

* Aanvankelijk bouwen de leerlingen hun zinnen in « ver-

nederlandst Latijn». Hiertegen moet de leraar van het begin

af reageren. Daarom wordt, bij de verbetering der thema’s,

niet enkel gewezen op de fouten tegen de woordleer.

Reeds bij het eerste lezen van samenhangende teksten ont-
moeten de leerlingen bepaalde Latijnse wendingen : b.v. bij

het gebruik van conjunctieven, van participia, van losse abla-
tieven en van infinitieven. Die wendingen moeten in de zesde

reeds verklaard worden; toch vergete men niet dat in deze

klas de nadruk nog meer valt op de werkwoordelijke vormen

dan op de syntaxis. De regels van de syntaxis, die de leerling

moet toepassen, eisen wel een verklaring, maar deze mag niet

tot een systematische studie uitgroeien. Op het einde van de

zesde zullen de leerlingen talrijke toepassingen van de regels

der syntaxis ontmoet hebben, doch die regels worden pas in

de vijfde en in de vierde systematisch en grondig bestudeerd.  
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Oefeningen

Talrijke schriftelijke en mondelinge oefeningen, ook in door-

lopende tekst. De meeste oefeningen geschieden. mondeling in de

klas. Wat als huiswerk wordt opgegeven, wordt in de klas ge-

zamenlijk voorbereid.

Naast grammaticale thema’s en vertalingen kan ook wel eens

een navolgingsthema komen.

* Bij deze oefeningen wordt uitsluitend gebruik gemaakt

van de woordenschat die door de leerlingen reeds gekend is.

Talrijke herhalingsoefeningen. zijn noodzakelijk, vooral bij het

afsluiten van een hoofdstuk, op het einde van een trimester

of na het verlof.

2, Woordenschat en Zegswijzen é

De woordenlijsten steunen op de in de klas gemaakte oefenin-

gen en op gelezen teksten.

* Het aanleren van nieuwe woorden geschiedt methodisch

onder leiding van de leraar. Alleen voor de gebruikelijke

woorden wordt een «actieve» kennis geëist.

Het van buiten leren van de woorden mag niet tot een

dorre, vervelende en mechanische geheugenoefening vervallen.

Een woord leeft niet op zichzelf; het krijgt pas zijn volle

betekenis in een zinsverband (cfr n° 4). Daarom zal de leraar

de zin van de woorden laten ontdekken in een tekstverband.

Het aanleggen van een vocabularium levert weinig nut op

en is dikwijls een bron van vergissingen. Er bestaan degelijke

handboekjes of kleine lexica, waarvan de leraar het methodisch

gebruik zal aantonen. Het is aan te bevelen dat de leerling,

bij het memoriseren, de woorden schrijft en ze daarna ver-

gelijkt met de gedrukte lijst.

De studie van de Latijnse synoniemen en van de juiste

schakering hunner betekenis is voorbarig in de zesde, behalve

voor enkele veel gebruikte woorden als puer — liberi, homo —

vir, via — iter, exercitus — acies, enz. Het kan nuttig zijn

bij gelegenheid te wijzen op de grondbetekenis van sommige

woorden om er hun verdere betekenis uit af te leiden, maar

men wachte zich hierbij voor alle philologische geleerdheid.

Waar dit helpt, kan men ook het verband tussen een Latijns

en een Frans woord aangeven.

De oefeningen op de woordenschat zullen talrijk zijn en.

dikwijls samengaan met oefeningen op de spraakkunst.
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3. Schrijvers : Lezen, verklaren en vertalen

Epitome Historiae sacrae : uittreksels.

* Niet beginnen voor het 2° semester. Van enkele hoofd-
stukken wordt een eenvoudige verklaring van vormen, woorden

en uitdrukkingen gegeven, alsook van spraakkundige verschijn-

selen.
Onder het 3° trimester komen enkele korte en eenvoudige

gewijde teksten : verhalen, levensbeschrijvingen, gebeden uit

mis- en vesperboek.

Nadat de teksten goed verklaard en begrepen zijn, mag de
uitleg, samen met een keurige vertaling, in de zesde gedicteerd

worden. De schriften worden door de leraar regelmatig gecon-

troleerd.

4. Expressief en geaccentueerd lezen

Geheugen en Dictie

Bij het lezen der oefeningen en vooral bij het expressief lezen
van een verklaarde tekst, eist de leraar steeds een duidelijke uit-
spraak met juiste verklanking en beklemtoning. Van het begin af

moet de leerling leren zich bij het lezen rekenschap te geven van
de ontleding en de bouw van de zin. Volzinnen worden voor-

gedragen met passende phrasering en rustpunten, volgens de eisen

van de betekenis en de punctuatie.

Geheugenlessen worden talrijk maar kort (4 of 5 regels) gegeven.
Het van buiten geleerde wordt in de klas expressief voorgedragen.

Dialogen. of tafereeltjes kunnen door de leerlingen uitgebeeld

worden.

Om de leerlingen vertrouwd te maken met de woordenschat

en de nieuwe zinsbouw en met de toepassing van de regels der
spraakkunst, zal de leraar, wanneer hij een doorlopende tekst ver-

klaard heeft, een Latijnse conversatie houden : hij stelt eenvoudige

vragen die door de leerlingen met gesloten boek worden beant-

woord.

5. Huiswerken

Twee per week.

*In de zesde kan het nuttig zijn soms twee «halve wer-
ken» per dag te geven over verschillende vakken. De werken,
en zeker die «halve werken», mogen noch te lang noch te

moeilijk zijn. Zij worden in de klas voorbereid en zo gekozen
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dat zij aangepast zijn aan vlijtige leerlingen met gemiddelde

begaafdheid.

Een werk mag nooit bestaan uit het louter overschrijven

van verbuigingen of vervoegingen. In de zesde worden hoofd-
zakelijk thema’s opgegeven. Van het 2° semester af komt één
vertaling om de veertien dagen.

Het is noodzakelijk aan de leerlingen een goede methode

te leren’ voor het maken van het huiswerk. Ook moet worden
nagegaan of zij bij het studeren van hun lessen doelmatig te

werk gaan.

6. Antieke Cultuur

(één uur om de drie weken)

In de zesde mogen volgende onderwerpen op eenvoudige en

onderhoudende wijze behandeld worden : .
1. Het Romeinse kind. Opvoeding en spel.

2. Het onderwijs te Rome.

3. De Romeinse kleding (mannen, vrouwen, kinderen). Reis-

kleding, hoofddeksels, schoeisel.

4. Het Romeinse huis. Meubilering en versiering.

5. Het reizen. Zomerverblijven en badsteden.

6. Het leven op het. platteland.
7. De dag van een Romein.
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VIJFDE KLAS

1. Spraakkunst en Oefeningen

Woordleer

Herhaling van de regelmatige woordleer. Systematische studie
van de onregelmatige woordleer. Gebruik van de voornaamwoor-

den, van de onbepaalde voornaamwoorden, van de correlatieve

voornaamwoorden. en bijwoorden.

* Geheel het eerste semester mag aan de herhaling van de

woordleer besteed worden. Het deel van de syntaxis dat voor

de vijfde bestemd is, schijnt lang en moeilijk. Men vergete
echter niet dat bijna geheel de syntaxis van de naamvallen

en vele regels over onafhankelijke en zelfs over de afhankelijke

zin in de zesde occasioneel werden behandeld. Zo is de leer-

stof van de vijfde a.h.w. een «systematisch complement» van

die der zesde.

Systematische studie :

a) De zin en zijn bestanddelen : de hoofdbestanddelen (werk-
woord, onderwerp, gezegde), de aanvullende zinsdelen (bijvoeg-

lijke, zelfstandige en bijwoordelijke bepalingen, voorzetsels). Uit-

zonderingen en afwijkingen bij de syntaxis der naamvallen worden

voorlopig weggelaten.

b) De onafhankelijke zin. Hoofdbegrippen over het gebruik van

tijden en wijzen.

De «hoofdzaken» over onderwerps- en voorwerpszin, gebruik
van infinitief, gerundium, gerundivum, losse ablatief en supinum.

Occasionele studie over de overige completiefzinnen, de bij-

woordelijke en bijvoeglijke zinnen.

Oefeningen

Talrijke oefeningen, schriftelijk en vooral mondeling, op de

regels van de spraakkunst, ook in doorlopende teksten. — Mon-

delinge voorbereiding van het huiswerk in de klas. — Navolgings-

thema’s. — Geleide oefeningen. — Oefeningen over de woorden-

schat in verband met herhalingsoefeningen over de spraakkunst.

Men beperke zich tot reeds bekende woorden of woorden die
gemeengoed zijn bij de later te lezen schrijvers.  
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2. Woordenschat en Zegswijzen

* Bij het maken van de oefeningen of het lezen van schrij-

vers wordt de woordenschat geleidelijk uitgebreid. De leraar

late slechts die woorden onthouden die bij de klassieke schrij-
vers in de volgende klassen voorkomen. Bij de herhaling van

de woordenschat kan een rangschikking naar de etymologie of

naar de verwantschap van betekenis nuttig zijn. Van de vijfde

af moet immers de aandacht gevestigd worden op de Latijnse

synoniemen, op de grondbetekenis en de betekenisschakering

van de meest gebruikte woorden.

Een schrift voor Latijnse zegswijzen wordt aangelegd en

van jaar tot jaar aangevuld. Het wordt regelmatig en zorg

vuldig door de leraar gecontroleerd.

3. Schrijvers : Lezen, verklaren en vertalen

Hoofdschrijver : De Viris Illustribus.

Eerste semester :

De Viris Illustribus Urbis Romae : Enkele levensschetsen die

het meest belang opleveren voor de geschiedenis en de instellingen

van Rome.

Tweede semester :

naar keuze en tegelijk :

De Viris illustribus.

Cornetius Nepos, De Excellentibus Ducibus (naar keuze)
levensschetsen die de voornaamste personen en feiten doen kennen

uit de Perzische oorlogen, uit de Peloponnesische oorlog, uit de
geschiedenis van Thebe, uit de Tweede Punische oorlog.

Prarprus (slechts enkele fabels).

Crcero (gemakkelijke uittreksels, geschikt voor de vijfde).

CHRISTELIJKE SCHRIJVERS (uittreksels : gebeden, levensschetsen,

korte verhalen).

*In de vijfde zal de verklaring van de schrijvers nog

hoofdzakelijk grammaticaal zijn. Toch zal de leraar ook de

aandacht vestigen op de grondbetekenis der woorden en hun

juiste betekenis in de context, op de synonimie en de gevoels-

waarde, op de plaats van de woorden. en op de bouw van de

Latijnse zin, kortom op de structuur en het mechanisme van

het Latijn.

De zakelijke uitleg weze kort.
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Het past ook te wijzen op het morele aspect van de levens-

beschrijvingen, op de zedenles van de fabels. Gedachtengang

en compositie worden. bondig nagegaan. Aldus zal het lezen

van die teksten een gelukkige afwisseling brengen in de dik-

wijls dorre oefeningen op de regels van de syntaxis.

Van de vijfde af moeten de leerlingen op een meer per-
soonlijke wijze nota's leren nemen. Het dicteren vermindert

geleidelijk. Steeds worden de schriften regelmatig gecontro-

leerd.

4. Expressief Lezen — Geheugen en Dictie

Zie vorig studiejaar.

5. Huiswerken

Twee werken per week (drie thema's en één vertaling op
veertien dagen).

6. Antieke Cultuur

(één uur om de drie weken)

Het leven te Rome : in de «insulae» en op straat.

De beroepen in de Oudheid — de ambachten.
De Romeinse familie.

4. De sport. De openbare spelen (circusspelen, enz.). Toneel-

„
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voorstellingen.

5. De begrafenisplechtigheden.

6. De vervoermiddelen.

7. De vreemdelingen te Rome.
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VIERDE KLAS

1. Spraakkunst en Oefeningen

Spraakkunst

Herhaling van de regelmatige en onregelmatige woordleer.
Herhaling en aanvullende studie van de syntaxis der naamvallen.

Herhaling en aanvullende studie van de onafhankelijke zin, de

completieve zin, het gebruik van de infinitief, van het gerundium

en het gerundivum, van het participium, de losse ablatief en het

supinum.

Systematische studie van de bijwoordelijke en van de bijvoeg-

lijke zin. .

Occasionele studie van de indirecte rede, van de overeenkomst

der tijden, de partikels, de plaats der zinsneden. \
Hoofdzaken uit de stijlleer : door vergelijking tussen het

Nederlandse en het Latijnse taaleigen wordt een keurige vertaling
bevorderd.

Occasionele aanmerkingen over bijzonderheden in bepaalde

werkwoorden en hoofdtijden.

Oefeningen

Mondelinge en schriftelijke oefeningen aangepast aan de leer-
stof. Thema’s en vertalingen uit het oefenboek. — Navolgings-

thema’s. — Geleide oefeningen. — Bij de verbetering van de

thema’s wordt, vooral in het 2° semester, gelet op de latiniteit

van de zin,

2. Woordenschat en Zegswijzen

Het schrift voor Latijnse uitdrukkingen, dat in de vijfde
begonnen werd, aanvullen. Poëtische wendingen worden niet

opgenomen.
De aandacht gaat, meer dan voorheen, naar de synoniemen,

de eigen betekenis van elk woord, zijn schakering en gevoels-

waarde. Ook wordt gelet op de stilistische bijzonderheden met het

oog op het taaleigen en de keurige Nederlandse vertaling.

Aan etymologische afleiding mag in gepaste mate gedaan wor-

den bij het verklaren van de schrijvers.

3. Prosodie en Metriek

Eenvoudige en praktische begrippen bij het lezen van Ovidius.

Enkele scanderingsoefeningen in de klas.
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4. Schrijvers : Lezen, verklaren en vertalen

Hoofdschrijvers : Caesar en Ovidius.

Eerste semester :

CarsaR, De Bello Gallico.

Uittreksels die belang opleveren voor de Belgische geschiedenis,
handelen over de instellingen van de Galliërs, over de inrichting
van het Romeinse leger, en die welke het apologetisch karakter
van de Commentarii doen uitschijnen : Boek I, hoofdst. 1;

Boek II, hoofdst. 4; Boek IV, hoofdst. 1 - 19; Boek V, hoofdst.

24-58; Boek VI, hoofdst. 1-8 en 29-44.

Tweede semester :

Oviprus en een prozaschrijver naar keuze.

Oviprus : Uittreksels uit Fasti, Tristia, Brieven uit Pontus,

Metamorphosen. Teksten met letterkundige en dichterlijke waarde
of met belangrijke gegevens over de geschiedenis van de bescha-

ving of over de kennis van de Grieks-Latijnse mythologie, b.v.
Phaëton, Daedalus en Icarus, Philemon en Baucis, Midas, enz.

Carsar, De Bello Gallico : uittreksels.

Cicero : enkele uittreksels.

CHRISTELIJRE SCHRIJVERS : gebeden, hymnen, levensschetsen,

korte verhalen.

* Bij de verklaring van de schrijvers wordt een. inleiding
met biographie gegeven, naast de nodige uitleg voor het be-

grijpen van de tekst.

Bij het lezen van de prozaschrijvers wordt de aandacht

gevestigd op de grammaticale, historische, geographische ver-

klaringen, maar evenzeer op het zinsverband, de zuivere taal,

de klare en eenvoudige stijl. Realia worden enkel gegeven in

zoverre zij nodig zijn voor een beter begrip van de tekst.

Op het einde van een samenhangende reeks kapittels of

verzen maakt de leraar, onder actieve medewerking van de

leerlingen, een synthetisch overzicht. Het plan en de gedach-

tengang worden nagegaan, de kenmerken van de stijl worden

waargenomen, het karakter van de schrijver en dat van zijn

personages wordt bestudeerd, alsook het sociale milieu en de

cultuur. Voor de leraar is het een gelegenheid om de gegevens

van de algemene inleiding tot de schrijver op concrete waar-
neming te laten steunen.

Van de vierde af worden geen verklaringen of vertalingen

meer gedicteerd, behalve voor uitzonderlijk moeilijke passages.  
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5. Expressief lezen — Geheugen en Dictie

Zie vorige studiejaren.
De leerlingen moeten in staat zijn, een verklaarde tekst be-

grijpend te lezen, zo dat woorden en uitdrukkingen, zins- en
periodenbouw, gedachten. en gevoelens tot hun recht komen.

Interessante uittreksels uit Caesar, Cicero of Ovidius worden

van buiten geleerd en in de klas expressief voorgedragen.

6. Huiswerken

Twee werken per week (drie thema's en één vertaling op

veertien dagen). De wertalingen, ontleend aan profane en christe-

lijke schrijvers, worden in de klas voorbereid. Zij bieden gelegen-

heid tot stilistische oefeningen. :
Bij het verbeteren van de thema’s wordt. ook reeds gelet op

het gebruik van het juiste woord, op de plaats van de woorden
en op de Latijnse zinsbouw.

*1. Van het 2° trimester af mag de leraar éénmaal per
week een voorbereiding op de schrijver aan het werk toe-

voegen (een tiental regels van een gedrukte tekst volstaan).

2. Bij uitzondering kan de vertaling van moeilijke pas-

sages nog gedicteerd worden.

3. Van de lagere klassen af wordt gereageerd tegen zg.

letterlijke» of onjuiste vertalingen. Een tekst wordt, zodra

mogelijk, vertaald volgens het ideaal dat in de Algemene
Richtlijnen wordt beschreven. Geleidelijk worden de opgaven

ter vertaling moeilijker. In de hogere klassen is de vertaling

een stijloefening.

7. Antieke Cultuur

(één uur om de drie weken)

1. Leiding, inrichting en bewapening van leger en vloot bij

de Romeinen.
De mythologie : goden en helden.

De Romeinse godsdienst : eredienst en ceremoniën.

Het huwelijk. Het testament.

De Romeinse kalender.

Begrippen over maten en gewichten. Muntsysteem.D
o
u
»
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DERDE KLAS

1. Spraakkunst en Oefeningen

Spraakkunst

Herhaling van de woordleer en de syntaxis, vooral van het

gebruik van tijden en wijzen en de overeenkomst van de tijden.
Studie van de indirecte rede.

Aanvullende studie over de meest voorkomende bijzonder-
heden uit de syntaxis van de zinnen.

Deze herhaling met aanvulling gebeure synthetisch (b.v. de

verschillende waarden van cum, ut, quin, quod, enz.).

Systematische studie van de Latijnse zinsbouw, de partikels

en de stilistische opmerkingen.

Oefeningen

Mondelinge en schriftelijke oefeningen aangepast aan de derde.

— Navolgingsthema’s. — Keurige en juiste vertalingen. — Ge-

leide oefeningen. — Systematische en geleidelijke oefeningen op

de historische periode (van het 2° semester af).

* Bij thema’s op doorlopende tekst wordt bijzondere zorg

besteed aan de verbinding van zinnen en zinsneden.

2. Woordenschat en Zegswijzen

Zie vorige klassen.

In deze klas wordt de woordenschat aangevuld met woorden,

en uitdrukkingen (weinig dichterlijke wendingen), spreuken en

spreekwoorden, zegswijzen, treffende beeldspraak en. sierlijke wen-

dingen.

Nadruk leggen op de juiste betekenis van de woorden, de

schakering en de gevoelswaarde.

Meer uitgebreide studie van de synoniemen. Occasionele be-

grippen over afleiding en samenstelling van woorden.
Vergelijkende studie over het Nederlandse en het Latijnse

taalmechanisme, met bijzondere aandacht voor de taalkundige en
stilistische eigenaardigheden.

Het schrift voorLatijnse uitdrukkingen wordt aangevuld en
regelmatig door de leraar gecontroleerd.

3. Prosodie en Metriek

Eenvoudige begrippen naar aanleiding van het lezen van

Vergilius. Scanderingsoefeningen in de klas.  
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4. Schrijvers : Lezen, verklaren en vertalen

Hoofdschrijvers : Livius en Sallustius.

Lrvrus : belangrijke uittreksels uit het XXIe en het XXIIe

Boek.

* Ook uit de overige boeken mogen uitgebreide stukken

gekozen worden. Zij geven een kijk op de belangrijke tijd-
perken en de grote figuren uit de binnen- en buitenlandse

geschiedenis van Rome.

Bij het verklaren van Livius handelt de leraar over de

mens, de geschiedschrijver en de woordkunstenaar. Hij wijst
op de kleur- en gevoelvolle stijl, de meesterlijk gebouwde

volzinnen die de natuurlijke uitdrukking zijn van Livius’

schrandere geest en vrome ziel. Ook wordt de aandacht ge-
vestigd op de morele waarden : de eerbied voor de godsdienst,

de zin voor gerechtigheid, de liefde tot het vaderland, de

achting voor zijn bescheiden verleden en de fierheid over zijn

huidige grootheid.

SarLustius : uittreksels uit De Conjuratione Catilinae of De

Bello Jugurthino.

* De leraar bepale zijn keuze in overleg met zijn collega
van de poësis. Sommige redevoeringen bij Livius en Sallustius
kunnen aan de rhetorica voorbehouden worden.

Sallustius’ afwijkingen in zake schrijfwijze, woordenschat,

spraakkunst en zinsbouw worden in een korte inleiding aan-

gestipt.

Naar aanleiding van een opmerkelijk verhaal of een typische

beschrijving wordt de psychologie van de schrijver belicht.
Over de binnenlandse (Catilina) of buitenlandse (Jugurtha)

politieke toestand wordt het nodige gezegd.

VERGILIUS : vooral onder het 3° trimester (tegelijk met Sallus-

tius).

Uïittreksels uit het III en V® Boek; enkele episoden uit de
Georgica.

Ad libitum :

CHRISTELIJKE SCHRIJVERS : gebeden en beschouwingen, levens-
schetsen, verhalen. Er wordt gewezen op de voorkomende afwij-

kingen van het klassiek Latijn op gebied van woordenschat,

spraakkunst en stijl.

Crcero : brieven.

Oviprus : uittreksels.
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5. Expressief lezen — Geheugen en Dictie

Zie vorige studiejaren.

6. Huiswerken

Wekelijks één thema of één oefening op de periodebouw, en
één vertaling. Buiten de losse zinnen uit het oefenboek, kunnen

de vertalingen gekozen worden uit Caesar, III en VII® Boek,

Livius (stukken in de klas niet verklaard), Cicero of andere

profane en christelijke schrijvers. — De leraar eist een keurige
vertaling.

Zie Bijzondere Richtlijnen voor de vierde.

7. Antieke Cultuur

(één uur om de drie weken)

1. Het economisch leven : handel, nijverheid, landbouw, be-

volkingsproblemen. — De belastingen.

2. Het slavendom in de Oudheid. De clientes.
3. De voornaamste monumenten uit de Romeinse architec-

tuur.

4. De Romeinse beeldhouwkunst. — De kunstnijverheid.
5. De magistratuur.

6. De politieke vergaderingen.
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POËSIS

1. Spraakkunst en Oefeningen

Spraakkunst

Bondige herhaling van de voornaamste regels van de syntaxis

en, eventueel, van de moeilijke gevallen uit de woordleer.
Herhaling van de stijlleer en de partikels.

Grondige studie van de historische periode en eerste begrippen

over de oratorische periode,

Oefeningen

Enkele toepassingsoefeningen op de belangrijke regels van de
syntaxis en van de' stijlleer. — Navolgingsthema’s.

Bouw van perioden, vooral van historische. Eventueel een

korte inhoud in het Latijn laten opmaken over treffende passages

uit verklaarde schrijvers, of een. bladzijde uit een geschiedschrijver
kort laten navertellen.

2. Woordenschat en Zegswijzen

Zie vorige studiejaren.

Herhaling van vroeger opgetekende woorden en uitdrukkingen.
Het schrift voor woordenschat wordt verder aangevuld bij het

lezen van Cicero.
Begrippen over de poëtische vrijheden.

Semantiek. Synoniemen. Bijzonderheden van taal en stijl.
Occasionele gegevens over afleiding en samenstelling van woor-

den.

3. Prosodie en Metriek

Aanvullende begrippen, vooral bij de lezing van Vergilius en
Horatius. — Scanderingsoefeningen in de klas.

4. Schrijvers : Lezen, verklaren en vertalen

Hoofdschrijvers : Vergilius en Horatius.

Eerste semester :

Veraitius : Bucolica, Ecloge I, IV, V, IX; Georgica, uittrek-

sels; Aeneis, uittreksels uit Boek I (Inleiding en De Storm),

Boek II en uittreksels uit IV, VI, IX (Nysus en Euryalus),
X (Mezentius en Lausus).
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* De leraar zal bij het verklaren van de Aeneis de dichter
en het gehele epos doen kennen. Er worde gewezen op de

letterkundige, psychologische, historische en sociale aspecten
van het werk. Door vergelijking met het historische Rome

biedt het ruim materieel voor de betere kennis van de ere-
dienst, het publieke en private leven, de sociale en politieke
verhoudingen. De studie van de menselijke elementen in de

Aeneis bevordert de algemene vorming van de jonge humanist.

Tweede semester :

Horatius : een keuze uit de Oden, de Brieven, het Carmen

saeculare en de Satiren (tegelijk met Vergilius).

* De leraar kiest zelf de uittreksels die hij wil verklaren.

Hij neemt bij voorkeur teksten waarin de persoon, het karakter

en de kunst van de dichter uitkomen, of die een goed beeld.
geven van de toenmalige Romeinse samenleving.

Bij het lezen van de Satiren wordt gewezen op de alge-

meen menselijke gevoelens die er tot uiting komen, en op

hun humanistisch karakter. Bij de Brieven worden Horatius’
opvattingen over letterkunde en moraal behandeld.

Naar keuze, over geheel het jaar :

Al is geen enkele van de hiernavermelde schrijvers verplicht,

toch moeten enkele prozastukken gelezen worden om te voor-
komen dat de leerlingen hun vertrouwdheid met het Latijnse
proza verliezen.

LATIJNSE DICHTERS : uittreksels.

Livius : uittreksels uit Boek II, X, XXII, XXXVII, XXXIX.

SaLLustius : uittreksels uit De Conjuratione Catilinae of De

Bello Jugurthino, die in de derde niet werden verklaard.

Cicero : een redevoering : Pro Archia, Pro Marcello, Pro

Ligario, De Signis, Pro Lege Manilia. — Uittreksels uit de wijs-
gerige en zedelijke werken. — Een keuze uit de Brieven.

CHRISTELIJKE SCHRIJVERS : lyriek : psalmen, hymnen, sequen-

ties. Enkele stukken uit de christelijke prozaschrijvers.

5. Expressief lezen — Geheugen en Dictie

Zie vorige studiejaren, mutatis mutandis.
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6. Huiswerken

Zie vorig studiejaar.

Twee werken per week; meer vertalingen dan thema’s. —
Historische en oratorische perioden. — Letterkundige ontledingen.

— Meer dan ooit wordt een keurige vertaling geëist.

1. Antieke Cultuur

Zie leerplan voor het Grieks.
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RHETORICA

1. Spraakkunst en Oefeningen

Spraakkunst

Occasionele herhaling van woordleer en syntaxis bij het ver-

klaren. van de schrijvers. — Herhaling van de stilistiek, het ge-

bruik van de partikels, de bouw van de periodische zin.

Occasionele studie van de overgangsformules in de Latijnse

redevoering.

Oefeningen

Eventueel enkele geleide spraakkundige oefeningen bij de aan-
vang van het eerste trimester. Verder oefeningen op de periode,
vooral de oratorische, en op het verbinden van zinnen en zins-

sneden.

2. Woordenschat en Zegswijzen

Al de oefeningen, voorgeschreven voor de poësis, met aan-
vullende woordenschat.

Grondige studie van

a) de waarde van woorden en zegswijzen als uitdrukking van
gedachten, gevoelens en cultuurstand, vooral bij Cicero en Taci-

tus ;

b) de juiste betekenis van de partikels, vooral in de rede-
voering.

3. Schrijvers : Lezen, verklaren en vertalen

Hoofdschrijvers : Gicero en Tacitus.

Eerste semester :

Korte redevoeringen uit Lrvrus, SarLustius, Tacitus als basis

voor een uiteenzetting van de beginselen der welsprekendheid.

Cicero : een volledige Catilinarische rede; uittreksels uit de

overige. Een tweede rede naar keuze : Pro Milone, Pro Murena,

1e, 2, 8e of 14° Philippica.

Brieven : een keuze, in overleg met de leraar van de poësis.

Uittreksels uit de wijsgerige en zedelijke werken.

* Een belangrijke rede van Cicero moet in haar geheel

bestudeerd worden. Zij wordt grondig ontleed en verklaard
naar inhoud en vorm. Cicero wordt er beoordeeld als mens,

redenaar, advokaat en staatsman.  



 EE

OUDE TALEN 116

De redevoeringen worden besproken in psychologisch,

aesthetisch en politiek opzicht; een loutere vertaling volstaat
niet. De leerlingen moeten de persoonlijkheid van Cicero onder
al haar aspecten waarnemen : zij bestuderen de behendigheid

van zijn bewijsvoering, zijn politieke en zedelijke opvattingen.

Tweede semester :

Tacrrus : uittreksels uit de Jaarboeken en de Historiën. Even-

tueel ook Agricola of De Moribus Germanorum.

Naar keuze

VerarLius, Horatius, Praurus : aanvullende lectuur.

SENECA : enkele uittreksels.

CHRISTELIJKE SCHRIJVERS : uittreksels uit S. AUGUSTINUS ; rede-

voeringen, verhandelingen, verhalen: en levensbeschrijvingen uit

TERTULLIANUS, MriNvcrus Ferrx, S. CyPrIANUS, LACTANTIUS, S.

Hizarius, S. AmBrosius, S. Hieronymus, S. GREGORIUS DE

GROTE.

4. Expressief lezen — Geheugen en Dictie

* De verklaring van een redevoering wordt natuurlijker-

wijze besloten met een expressieve lezing en met het voor-

dragen van de van buiten geleerde stukken.

5. Huiswerken

Na enkele grammaticale herhalingsthema’s en navolgingsthema’s,
oefeningen op de oratorische periode. — Proeven van uitdrukking

in het Latijn van persoonlijke gedachten. — Vertalingen uit de

hoger vermelde schrijvers.

6. Antieke Cultuur

Zie leerplan voor het Grieks.
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GRIEKS

LEERPLAN EN BIJZONDERE RICHTLIJNEN

VIJFDE KLAS

1. Spraakkunst en Oefeningen

KLANKLEER

Schrift en uitspraak van de lettertekens. Tweeklanken.
Scheiding en quantiteit van de lettergrepen. Spiritus en zin-

tekens. — Indeling van de medeklinkers.

* 1. Men vermijde een theoretische studie van de Griekse

klankleer.

2. De studie van de verandering der klanken (contractie,

verandering van geaspireerde medeklinkers, verlenging ter ver-

goeding, enz.) gebeurt inductief bij het aanleren van verbui-

gingen en vervoegingen. 7

Op het einde van het schooljaar wordt een synthese gege-

ven over de verandering van de klinkers en de medeklinkers.

3. De Griekse accentuering wordt niet systematisch aan-

geleerd, wel occasioneel waar zij kan helpen, b.v. om gelijk

geschreven vormen te onderscheiden. De leerlingen schrijven

de accenten niet in hun thema’s en oefeningen.

SPRAAKKUNST

Woordleer

Systematische en inductieve studie van de grammatica van het

begin der woordleer af tot en met de werkwoorden op mutae.
Het werkwoord etui.

Eerste algemeen overzicht over de werkwoorden op liquidae.

Occasionele studie van de meest gebruikte tweede aoristen in

de actieve, mediale en passieve vorm. De karakteristieken van
wijzen en tijden nadrukkelijk inprenten.

 

* Het sterretje gaat de bijzondere richtlijnen vooraf die bij de verschillende

onderdelen van de stof aansluiten.  
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*1. In de vijfde worden noch de Attische verbuiging,
noch de weinig gebruikte onregelmatige substantieven, noch

de correlatieven noch het dualis systematisch aangeleerd.
Slechts de gebruikelijke telwoorden moeten bekend zijn.

2. Bij de studie van de woordleer wordt een zeer beschei-

den gebruik gemaakt van de phonetische wetten. De histo-

rische verklaring van de grammaticale vormen wordt slechts

gegeven waar zij nuttig kan zijn om die vormen beter te

begrijpen en te onthouden. Deze regel geldt voor alle klassen.
3. Een schrift voor verbuigingen en vervoegingen is zonder

nut. De leerlingen moeten, van het begin af‚ vertrouwd ge-

maakt worden met het gebruik van oefenboek en grammatica.

4. Na het afwerken van elk geheel is een grondige her-

haling, onder vorm van synthese, noodzakelijk.

Syntaxis

Studie van de voornaamste regels van de syntaxis der naam-

vallen en der zinnen, voor zoverre zij noodzakelijk zijn bij het

maken van de oefeningen en het lezen van doorlopende teksten.

Volgende regels zullen. aldus occasioneel geleerd worden. vóór

het einde van het schooljaar :

Onderwerp van de werkwoorden. Overeenkomst van werk-

woord of gezegde met een of meerdere onderwerpen. Bijgesteld

zelfstandig naamwoord. Gebruik van het lidwoord.

Genitief : genitief van bezit, onderwerps- en voorwerpsgenitief,

genitief van maat en inhoud of stof, genitief van het geheel,
genitief na comparatief, genitief bij yiyvopa. en het onpersoonlijke

gort, genitief na werkwoorden vergeten, enz., heersen, enz, zorgen

voor, enz., beginnen, enz. Losse genitief. Genitief van overvloed

of gebrek, van scheiding. Genitief bij werkwoorden die een. waar-

neming van de zintuigen of van de geest betekenen.

Datief : belanghebbend voorwerp, bij adjectieven aangenaam,

enz., datief van voor- en nadeel, bij samengestelde werkwoorden,

meewerkend voorwerp, datief van oorzaak, van werktuig of middel,

van wijze, van tijd en van plaats.

Accusatief : lijdend voorwerp, dubbele accusatief bij werk-

woorden. vragen, enz., bepaling van gesteldheid, inwendig voor-

werp, accusatief van betrekking.

De naamvallen na de bijzonderste voorzetsels.

Onafhankelijke zin : occasionele studie van modus realis, irrea-

lis en potentialis.
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Ondergeschikte zin : completieve zin met 6c? (6¢), infinitief en

infinitiefzin met éoti + gezegde en met onpersoonlijke werk-

woorden.

De overige regels worden louter occasioneel geleerd.

* Vanaf het begin houdt de studie van de syntaxis gelijke

tred met die van de woordleer en van de woordenschat.

OEFENINGEN

Talrijke oefeningen, vooral mondeling, bij de lessen over de

spraakkunst. Herhalingen en geleide oefeningen.

2. Woordenschat en Zegswijzen

De woordenschat groeit geleidelijk uit de oefeningen en uit
de in de klas gelezen teksten.

*1. Er wordt evenveel belang gehecht aan de studie van

de woordenschat als aan die van de spraakkunst.
2. Het aanleren van het vocabularium mag niet machinaal

of vervelend worden. De woorden worden niet afzonderlijk

gebruikt, maar samen met andere woorden in een zinsverband.

3. Over de afleiding van de woorden kan men enige be-

grippen geven, b.v. bij de studie van de werkwoorden of bij

de verklaring van een tekst.

3. Schrijvers : Lezen, verklaren en vertalen

Azrsorus : enkele fabels.

Epitome Historiae graecae : enkele hoofdstukken.

* Een van beide werkjes is verplichtend, indien het ge-

bruikte oefenboek geen voldoend aantal lezingen of doorlopende

teksten bevat.

4. Expressief lezen — Geheugen en Dictie

De verklaarde teksten worden door een of meerdere leerlingen

luidop, verstandig, geaccentueerd en expressief gelezen. Luid

lezen gewent het oor van de leerling aan de Griekse klanken,

uitgangen en woorden.

Een goed verklaarde en begrepen tekst, b.v. een fabel van

Aesopus, kan van buiten geleerd en in de klas natuurlijk en

expressief voorgedragen worden.
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5. Huiswerken

Eén werk per week volstaat, wegens de talrijke geleide oefenin-

gen in de klas. Als werk worden in de vijfde vooral thema’s

gegeven. Het louter overschrijven van verbuigingen of vervoegin-

gen wordt nooit als huiswerk opgegeven.

6. Antieke Cultuur

(één uur om de drie weken)

Het Griekse kind. Opvoeding, spel.
Het onderwijs te Athene en te Sparta.
De Griekse kleding (mannen, vrouwen, kinderen).

De Griekse woning. Meubilering en versiering.

Sport en publieke spelen.
De begrafenisplechtigheden.

De dag van een Griek.M
A
M
A
O
R

VIERDE KLAS

1. Spraakkunst en Oefeningen

SPRAAKKUNST

Herhaling van de leerstof voor de vijfde. Studie van de cor-
relatieven, van de bijzonderheden in de vervoeging op w en van

de werkwoorden op liquidae.

Woordleer

Studie van de werkwoorden op pt, van de athematische

aorist en van de tweede aorist van sommige andere werkwoorden,

van de defectieve en de onregelmatige werkwoorden.

De stamtijden van de veel gebruikte onregelmatige werkwoor-

den worden systematisch geleerd, de overige occasioneel wanneer

zij in een tekst voorkomen.

Syntaxis

Systematische studie van de bestanddelen van de zin en het

gebruik van de naamvallen. (Hierbij kan met nut de Griekse

spraakkunst met de Latijnse vergeleken worden.)

De hoofdzaken over de onafhankelijke en de afhankelijke zin.

Bij het lezen van de schrijvers moet reeds de aandacht gevestigd

worden op de karakteristieken en de voornaamste regels van de
onafhankelijke en de afhankelijke zin, alsook op de waarde van

de veel gebruikte partikels.
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OEFENINGEN

Talrijke schriftelijke en mondelinge toepassingsoefeningen op

de regels van de woordleer en van de syntaxis der naamvallen.
— Enkele oefeningen op de onafhankelijke en de afhankelijke zin.

Geleide oefeningen voor thema en vertaling.

2. Woordenschat en Zegswijzen

De oefeningen en schrijvers verschaffen een nieuwe voorraad

woorden en zegswijzen. Om de latere lezing van de schrijvers te

vergemakkelijken wordt deze woordenschat regelmatig herhaald.

De woorden die voorkomen in de oefeningen voor de vijfde,

vierde en derde, moeten progressief geleerd worden en steeds
bekend blijven door herhaling.

Bij de studie van de werkwoorden en bij de reeds uitgebreider
verklaring van de schrijvers kunnen de woordfamilies door aflei-

ding aangevuld worden.

De kennis van het Griekse taaleigen zal bij gelegenheid een

dieper inzicht geven in de geest van het Grieks,

3. Schrijvers : Lezen, verklaren en vertalen

Hoofdschrijver : Xenophoon.

XENOPHOON : Anabasis : uittreksels, vooral uit de eerste twee

boeken. Reeds onder het eerste trimester wordt met de lezing

begonnen.

Kuropaedeia : uittreksels, vooral uit het eerste boek.

*1. Bij het lezen van Xenophoon wordt vooral belang
gehecht aan de grammaticale uitleg en aan de ontleding van
de vormen.

2. De uittreksels worden zo gekozen dat de leerlingen
een overzicht krijgen over het doel van de krijgsverrichtingen,

de hoofdpersonages en het verloop van de Tocht der Tien-

duizend. In samenvattingen spreekt de leraar over de persoon

van de schrijver en over de aard van het volk in de door-

getrokken gebieden.

3. Ook worden enkele stukken gelezen waarin het schrij-
verstalent van Xenophoon het best aan het licht komt. Stijl
en voorstellingswijze worden met die van Caesar vergeleken.

S. Lucas : Evangelie, hoofdst. I-VIII (grammaticale ontleding,
vertaling, commentaar).  
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4. Expressief lezen — Geheugen en Dictie

De verklaarde teksten worden, als slotoefening, door een of

meerdere leerlingen verstandig en expressief gelezen.

Geschikte passages worden van buiten geleerd en in de klas

voorgedragen (ten minste een tiental paragrafen uit Xenophoon

voor geheel het jaar).

5. Huiswerken

Eén werk per week. Meer thema’s dan vertalingen.

*1. Van het 2° trimester af mag de leraar bij het weke-
lijks werk een voorbereiding voegen van de schrijver die in de
klas wordt verklaard. Zij omvat een tiental regels gedrukte

tekst. S

2. Bij uitzondering mag de vertaling van moeilijke pas-

sages gedicteerd worden.

3. Van de lagere klassen af wordt gereageerd tegen de zg.

letterlijke» of onjuiste vertalingen. Een tekst wordt, zodra

mogelijk, vertaald volgens het ideaal dat in de Algemene

Richtlijnen wordt beschreven. Geleidelijk worden de opgaven

ter vertaling moeilijker. In de hogere klassen is de vertaling

een stijloefening.

6. Antieke Cultuur

1. Het leger en de vloot bij de Grieken.

2. De mythologie : goden en helden. — De godsdienst bij

de Grieken : eredienst en ceremoniën.

De familie. Huwelijken en testamenten.

De vervoermiddelen.

De vreemdelingen in Griekenland : te Athene en te Sparta.

De Griekse kalender.

A
N
e
k

a

Begrippen over maten en gewichten. Het muntsysteem.
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DERDE KLAS

1. Spraakkunst en Oefeningen

Spraakkunst

Herhaling van de leerstof van de vorige klas.
Systematische studie van de syntaxis van de onafhankelijke en

van de afhankelijke zin. Gebruik van dy, van de infinitief en het

participium, van de negaties en de partikels.

De veel gebruikte onregelmatige stamtijden worden dikwijls

herhaald, liefst rationeel gegroepeerd.

Oefeningen

Mondelinge en schriftelijke toepassingsoefeningen op de regels

voor het gebruik van tijden en wijzen. — Geleide oefeningen.

2. Woordenschat en Zegswijzen

Zie vorig studiejaar.

3. Schrijvers : Lezen, verklaren en vertalen

Hoofdschrijvers : Xenophoon en Herodotos.

Eerste semester :

XENOPHOON : Anabasis : een aanzienlijk deel van het IVe

Boek; enkele uittreksels uit de overige boeken.
Hellenika, Memorabilia, Oikonomikon : uittreksels.

Tweede semester :

Heroporos : uittreksels.

Homeros : uittreksels uit de Odusseia. De hoofdzaken over

het taaleigen van Homeros.

S. Lucas : Evangelie, hoofdst. IX-XVI.

Naar keuze :

LoEKIANOS : uittreksels uit De Droom, Charoon, Gesprekken

onder de Doden (eventueel een twaalftal uren onder het 3° trimes-

ter).

S. Joannes Carusosromos : Homelie op Eutropios’ ongenade of

uittreksels uit andere werken.  
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*1. De leraar kiest naar vorm en inhoud afgewisselde
uittreksels. De verschillende aspecten van een schrijver worden
belicht, b.v. voor Herodotos wordt gewezen op de levendig-
heid van zijn beschrijvingen en op zijn verdienste als geschied-
schrijver en moralist.

2. Van de derde af‚ en meer nog in de hoogste twee
klassen, worden de teksten niet alleen grammaticaal en his-
torisch. verklaard, maar ook toegelicht op esthetisch, zedelijk,
wijsgerig, maatschappelijk en staatkundig gebied. De problemen
die de Ouden zich stelden, zijn van alle tijden en hebben
hun belang ook in onze XX° eeuw bewaard.

4. Expressief lezen — Geheugen en Dictie

Zie programma voor de vierde klas.

5. Huiswerken

Eén werk per week : een thema of een vertaling.

“In het eerste semester worden de opgaven ter vertaling
niet enkel uit de Anabasis van Xenophoon genomen, en in
het tweede niet enkel uit Herodotos. Men neme ook uittrek-
sels uit de overige hogervermelde werken.

Bovendien wordt wekelijks één schriftelijke voorbereiding
opgegeven, zoals in de vierde klas.

6. Antieke Cultuur

(Één uur om de drie weken)

1. Het economisch leven : handel, nijverheid, landbouw. Be-
volkingsproblemen.

2. Het slavendom in de Griekse Oudheid. Beroepen en am-
bachten.

3. De voornaamste monumenten uit de Griekse architectuur.
De Griekse beeldhouwkunst. De kunstnijverheid.

4, De betrekkingen tussen de staten.

5. De magistratuur.

6. De politieke vergaderingen.
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POËSIS

1. Spraakkunst en Oefeningen

Spraakkunst

Herhaling bij het verbeteren van de werken en het lezen van

de schrijvers. Synthetische lessen over bepaalde moeilijkheden uit
de syntaxis. Herhaling van de stamtijden der onregelmatige werk-

woorden. De partikels. Begrippen over de Griekse stilistiek.

Oefeningen

Geleide oefeningen. Enkele navolgingsthema’s.

2. Woordenschat en Zegswijzen

Merkwaardige uitdrukkingen, verzen die uitmunten door beeld-

spraak, rhythme, of klankexpressie worden opgetekend.

Occasionele oefeningen op de afleiding of samenstelling van
woorden. Begrippen over semantiek, over synonimie.

3. Prosodie en Metriek

Eenvoudige begrippen voor het lezen van Homeros. Occasioneel

iets over de metriek bij de lierdichters.

4. Schrijvers : Lezen, verklaren, vertalen

Hoofdschrijver : Homeros.

Homeros : Ilias en Odusseia. Studie van het taaleigen van

Homeros, zoals in de derde klas.

* De leraar kiest bij voorkeur stukken die uitmunten door

hun letterkundige of zedelijke waarde, of die de Homerische
beschaving beter in het licht stellen.

De leerlingen zullen in brede trekken de samenhang van

het verhaal kennen en het nodige weten over de Homerische

kwestie.  
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Naar keuze (ten minste één prozaschrijver is verplichtend) :

GRIEKSE LIERDICHTERS : een keuze uit hun werk.

Pratoon : Kritoon of Toon; uittreksels.

Lusras : uittreksels.

Arscruros : lyrische fragmenten.

SoPHOKLES : één tragedie.

ProrrarcHos : uittreksels.

Eurieipes : uittreksels.

S. Lucas : Evangelie, hoofdst. XVII-XXIV.

5... Expressief lezen — Geheugen en Dictie

Zie programma voor de vierde klas. Een geheugenles van een

tiental verzen uit Homeros of de Lierdichters om de veertien

dagen.

6. Huiswerken

Eén per week (vooral vertalingen). Enkele grammaticale oefen-

thema’s of navolgingsthema’s.

Teksten ter vertaling worden ontleend aan Lusias, Ploetarchos,

S. Joannes Chrusostomos of andere christelijke en heidense schrij-

vers. Een keurige vertaling wordt nadrukkelijk gevorderd.
De vertaling kan soms vervangen worden door een letterkun-

dige ontleding van een verklaarde tekst.

Wekelijkse voorbereiding, zoals in de vierde klas.

7. Antieke Cultuur

* In poësis en rhetorica omvat deze rubriek uitsluitend de
studie van de geschiedenis der Griekse en Latijnse letterkunde.
Een gedicteerd overzicht volstaat niet. De leraar handelt over

de letterkundige ontwikkelingsgang en bespreekt de letterkun-

dige genres en de hoofdfiguren.

De leerlingen beschikken over een liefst zeer beknopt

handboek. Een oordeelkundige keuze van teksten ter vertaling

vormt de gepaste illustratie voor deze lessen.
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RHETORICA

1. Spraakkunst en Oefeningen

Bij het begin van het jaar, herhaling met mondelinge en

schriftelijke oefeningen in de klas, over het gebruik van wijzen

en tijden, en van de voegwoorden in onafhankelijke en afhanke-

lijke zinnen.

Occasionele herhaling of aanvulling van de grammaticale regels
bij de verklaring van de schrijvers.

Geleide oefeningen over de partikels en de stilistische eigen-
aardigheden.

2. Woordenschat en Zegswijzen

Zie leerplan voor de poésis.

3. Schrijvers : Lezen, verklaren en vertalen

Hoofdschrijvers : Demosthenes, Platoon en Sophokles.

DEMOSTHENES : naar keuze : Philippische en Olunthische rede-

voeringen, Rede over de Chersonnesos, Kransrede.

* De historische en letterkundige verklaring is hoofdzaak.
Men zal klaar de kenmerken van Demosthenes’ welsprekend-
heid doen, uitkomen : de doelmatige logische en. vooral psycho-
logische ordening van de gedachten, en hun treffende ver-

woording.

PLATOON : naar keuze : Verdedigingsrede van Socrates, Prota-
goras, Gorgias, Phaidoon, de Wetten, de Republiek, Eutuphroon, enz.

* Bij voorkeur worden. uittreksels gelezen die binnen het
begripsvermogen. der leerlingen liggen. Zo zullen zij des te

beter de letterkundige hoedanigheden. smaken : vaste gedach-

tengang in keurige taal uitgedrukt.

Er worde ook gewezen op de wijsgerige beginselen en de

zedelijke grootheid van Socrates.

SopHokLes : naar keuze : Antigone, Elektra, Koning Oidipoes,

Oidipoes te Kolonos, Philoktetes. Ofwel :  
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Eurreipes : naar keuze : Alkestis, Hekabe, Iphigeneia in Aulis,

Iphigeneia in Tauris.

*Er wordt één tragedie van Sophokles of van Euripides

gelezen, naar keuze. A

Dit werk wordt gesitueerd op zijn juiste plaats in de ont-

wikkelingsgang van het Griekse drama.De verklaring is hoofd-

zakelijk van letterkundige aard : ontwikkeling. en verloop van

de handeling, studie van de personages en hun karakter, de

rol van het koor. Er worde gewezen op de sierlijkheid van

de verwoording. De belangrijke tonelen worden grondig ont-

leed. | |

Uït het gelezene worden de wetten van de Griekse tragedie

en de persoonlijke opvatting van beide schrijvers afgeleid.

Naar keuze

THOEKUDIDES : uittreksels.

AISCHULOS : uittreksels.

CHRISTELIJKE SCHRIJVERS

S. Lucas : uittreksels uit de Handelingen van de Apostelen.

S. GREGORIUS VAN NAZIANzE : Lofrede op Caesarius:

S. Basrzius : Rede over het lezen der heidense schrijvers.

4. Expressief lezen — Geheugen en Dictie

Zie vorige studiejaren. Enkele passages uit Demosthenes en

uit de treurspeldichters worden van buiten geleerd.

5. Huiswerken

Zoals voor de poësis, maar met weglating van de thema's.

Wekelijkse voorbereiding zoals in de vorige klassen.

6. Antieke Cultuur

Zie leerplan voor de poësis.
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