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INLEIDING

HET ONDERWIJS IN HET GRIEKS EN HET LATIJN
EN ZIJN BETEKENIS VOOR ONZE TĲD

De kritiek twijfelt aan het praktische nut van de studie van de

oude talen in de humaniora; die kritiek houdt al sedert twintig

jaren en langer aan. Ze moge al dan niet gefundeerd zijn, toch heeft

ze het uitstekende resultaat gehad, de leraar oude talen ertoe te

dwingen, zichte bezinnen op het probleem van de blijvende waarde

van het Grieks en het Latijn als middelen om een humanistische

vorming te bereiken.

De literatuur van de klassieke oudheid maakt het mogelijk op
te klimmen tot aan de bronnen van onze Westerse beschaving. Het

is een wonderbare tocht; de geest van de mens ontdekt daarbij het

ontstaan en de groei, de uiteindelijke voltooing van een homogene

gedachte, van een buitengewoon rijke cultuur waaruit wij nog steeds
putten. Tal van waarden, — als het bestaan van de menselijke

persoon en zijn vrijheid, de rechten en plichten van het geweten,

het vertrouwen in de menselijke rede en in de mogelijkheden van

een bijna onbegrensde vooruitgang op stoffelijk en geestelijk gebied,
zijn reeds in de kiem of zelfs in volle groei aanwezig in het culturele

erfgoed van de antieke wereld, dat door het christendom werd aan-

vaard en thans nog tot vruchtbaarheid wordt gebracht.

Grieken en Romeinen hadden ook inzicht in het absolute; zij
ontdekten het, diep ingegrift in de zwakheid en begrensdheid van
een wezen, dat strijdt tegen het noodlot en zich ertegen verzet met

bewustheid en uit vrije beweging. De antieke mens ging trots op

zijn bekwaamheid en op zijn realisaties, maar hij ging tevens gebukt

onder zijn mislukkingen; hij worstelde in zijn ziel met de tragiek,

die Pascal formuleerde als de grootheid en ellende van de mens.

Het onderwijs in de Griekse en Latijnse talen wil het middel
zijn, en misschien wel het meest doeltreffende middel, om aan de

jeugdigen een algemene en werkelijk humanistische cultuur te

schenken ; een cultuur, die belangeloos is omdat zij niet rechtstreeks

op nuttigheid is gericht en die tevens aan de mens de gelegenheid

biedt zijn hogere vermogenste oefenen en tot ontwikkeling te brengen.
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De rijkdom van de gedachten uit de klassieke oudheid blijft een

steeds borrelende bron ; maar kan men dat ook zeggen van de mid-

delen waardoor deze gedachten tot uiting kwamen? Het verschil
tussen de wijze van expressie in het Grieks en het Latijn en de

manier die wij thans gebruiken, is groter dan het verschil tussen

onze huidige opvattingen en de antieke ideeën. De geschreven of
gesproken stijl van de klassieke talen greep naar abstractie, naar

redenering volgens strenge schooloefeningen, naar het harmonisch

evenwicht van oratorische en historische perioden.

Wat op het eerste gezicht een argument tegen de studie van de

oude talen zou kunnen lijken, wordt echter, bij nadere beschouwing,

een nieuw motief om deze talen te leren. Het verschil tussen de
antieke en de moderne expressie, zoals ook het verschil tussen de

opvattingen van de oudheid en de onze, verplichten de adolescent,
die ze bestudeert, zich anders uit te drukken en anders te denken.

De leerling wordt ertoe gedwongen in de antieke werken de
eeuwige problemen van de mensheid te ontdekken en deze in zijn

eigen taal weer te geven; dit werk leidt voor hem tot een buiten-

gewone versoepeling van zijn geest en van zijn expressievermogen.

Hierbij speelt de Griekse taal een bijzonder efficiënte rol. Dank zij

de wonderbaarlijke subtiliteit van haar formulering, de verfijnde

schakering van haar zegging, de rijke verscheidenheid van haar let-

terkundig genie, bezit die taal, meer dan welke andere ook, de

mogelijkheid om het verstand soepel, scherpzinnig en schrander te

maken.

Het contact met de klassieke literatuur uit de oudheid, zowel

naar vorm als naar inhoud, stelt als eis : een degelijke kennis van
de grammatica en van de woordenschat; deze kennis moet tijdens
de eerste jaren van de humaniora worden opgedaan. Daarbij wordt

het geheugen en het nadenken bij de leerlingen ontwikkeld, maar

ook de zin voor waarneming en het streven naar accuratesse zijn de

vrucht van de grammaticale techniek en van de kennis van de woorden.

Toch moet men steeds terug naar het contact met de belangrijkste

werken van het Griekse en Romeinse literaire patrimonium. De
omgang met de grote klassieke auteurs, met de heidense zowel als
met de christelijke, brengt de leerling geleidelijk tot het verwerven

van de kunst om te denken en te leven. De humanistische geestes-

gesteldheid, die uit deze christelijke en antieke gronden opgroeit,
kan niet eng en gesloten zijn. Integendeel. Wie deze geest in zich

opneemt, wordt ertoe gebracht zijn verworvenheden van het ogen-

blik steeds te overschrijden, het gebied van zijn kennis uit te breiden,

andere levenshoudingen dan de zijne te leren kennen, kortom zijn

interesse tot ook niet-Westerse culturen uit te laten groeien.
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LEERPLAN

LATIN

LAGERE GRAAD

ZESDE

I. Spraakkunst en Oefeningen

A. Spraakkunst

1. Klanken en tekens
Uitspraak van de klinkers, tweeklanken en medeklinkers.

Verdeling en' kwantiteit van de lettergrepen.

2. Vormleer

De bestanddelen van het Latijnse woord : wortel, stam, uitgang,

prefix.

De naamvallen, de geslachten, de getallen.

a) Systematische studie :

De vijf verbuigingen van de zelfstandige naamwoorden metuit-

sluiting van de bijzonderheden.
De bijvoeglijke naamwoorden van de 1° en 2° klas en de trappen

van vergelijking.

De algemene regels betreffende het bijwoord.

De voornaamste telwoorden.
De voornaamwoorden : persoonlijke en wederkerige, bezittelijke,

aanwijzende, vragende, betrekkelijke, de onbepaalde alius, alter,
aliquis, quisque, quidam, nullus, aliquot, nemo, uter, uterque, nihil.

De vervoeging van de zogenaamde regelmatige werkwoorden in

de actieve en passieve vorm.

De deponente werkwoorden.

Het werkwoord esse en zijn samenstellingen.

De hoofdtijden van de meest gebruikte werkwoorden.

b) Occastonele studie :

De voornaamste correlatieven.

De defectieve en de zogenaamde onregelmatige werkwoorden, die
het meest voorkomenals : ferre, velle, fieri, tre en zijn samenstellingen.

3. Syntaxis

Occasionele studie van de elementaire regels, voor zover deze
nodig zijn tot het begrijpen van de teksten, die in de klas worden

gelezen en bestudeerd.
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VIJFDE

I Spraakkunst en Oefeningen

A. Spraakkunst

1. Vormleer

Systematische studie :

De zogenaamde onregelmatige vormleer (verbuigingen en ver-

voegingen).

Het gebruik van de voornaamwoorden; de onbepaalde voor-
naamwoorden, de correlatieve voornaamwoorden en bijwoorden.

2. Syntaxis

a) Systematische studie : S

De Latijnse zin en zijn bestanddelen.
De hoofdbestanddelen : werkwoord, onderwerp, gezegde.

De aanvullende zinsdelen en de naamvallen:

Genitief : verklarende genitief, onderwerps- en voorwerpsgenitief,

genitief van bezit, gerechtelijke handeling, prijs of waarde, hoedanig-
heid, genitief van het geheel (partitieve genitief).

Datief : belanghebbend of meewerkend voorwerp, bezit, voor-

deel, handelende persoon bij gerundivum, strekking of doel (dubbele

datief), datief bij adjectieven.

Accusatief : lijdend voorwerp, dubbele accusatief, accusatief van
het inwendig voorwerp of van inhoud, tijdsruimte, beweging, duur
en uitgebreidheid.

Ablatief : bij de bepalingen van scheiding, oorsprong, oorzaak,
tijd, werktuig en middel, handelend voorwerp, vergelijking, prijs of

waarde, plaats en ruimte, beperking, maat, hoedanigheid, vergezel-

lende omstandigheid.

De onafhankelijke zin : hoofdbegrippen over het gebruik van de
tijden en wijzen.

De afhankelijke zin : elementaire begrippen over het gebruik van
de onderwerps- en voorwerpszin, de infinitief, gerundium, gerun-
divum, participium, losse ablatief en supinum.

b) Occasionele studie :

De overige afhankelijke zinnen : completieve, bijwoordelijke en

betrekkelijke.  

B. Oefeningen
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VIERDE

I. Spraakkunst en Oefeningen

A. Spraakkunst

Syntaxis

a) Aanvullende studie van :

Sommige bijzonderheden in de syntaxis van de naamvallen.
De onafhankelijke zin, de afhankelijke infinitiefzin ; het gebruik

van de infinitief, het gerundium en gerundivum, het participium,
de losse ablatief en het supinum.

b) Systematische studie van :

De afhankelijke’ zinnen : de completieve, bijwoordelijke en be-
trekkelijke.

€) Occasionele studie van : .
Deindirecte rede, de overeenkomst van detijden en het gebruik

van de partikels.

Hoofdzaken uit de stijlleer.

B. Oefeningen

Mondelinge en schriftelijke oefeningen, aangepast aan de leer-
stof van de vierde.

Herhalingen en geleide oefeningen.

IL. Woordenschat en Zegswijzen

Het vocabularium van de zesde en vijfde wordt herhaald en
aangevuld met de nieuwe woorden en uitdrukkingen, die nodig zijn

voor het maken van de oefeningen en het lezen van de schrijvers.

III. Schrijvers

Verplicht is de lectuur van Caesar : De Bello Gallico ; uittreksels

naar keuze.

Vanaf het tweede semester staat het de leraar vrij uittreksels te

lezen uit de volgende schrijvers :
CAEsAR : De Bello Civili;
Ovirus: Fasti, Tristia, Epistulae ex Ponto, Metamorphoses … ;

Cicero ;

CHRISTELIJKE SCHRIJVERS : levensschetsen, verhalen, liturgische

teksten …
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HOGERE GRAAD

DERDE

IL Spraakkunst en Oefeningen

A. Spraakkunst

Syntaxis

Studie van :

a) de bijzonderheden die niet in de vierde bestudeerd werden

(b.v. de verschillende waarden van cum, ut, quin, quod...) ;

b) de overeenkomstvan de tijden ; de indirecte rede ; de Latijnse

zinsbouw ;

c) de stijlleer en het gebruik van de partikels.

B. Oefeningen

Mondelinge en schriftelijke oefeningen aangepast aan de leerstof.

Herhalingen en geleide oefeningen.

Methodische en progressieve toepassing in de thema-oefeningen

van de specifieke wendingen in de Latijnse zinsbouw en van de

stilistische bijzonderheden.

IL. Woordenschat en Zegswijzen

De kennis van de basiswoordenschat uit de vorige klassen wordt

onderhouden en aangevuld met de nieuwe woorden en zegswijzen,
geput uit de oefeningen en de schrijvers.

II. Prosodie en Metriek

Eenvoudige begrippen naar aanleiding van het lezen van een

dichter (b.v. Vergilius).

IV. Schrijvers

Verplicht is de lectuur van de hoofdauteurs Sallustius en Livius.

SazLusrius : uittreksels naar keuze uit De Coniuratione Catilinae
of De Bello Iugurthino;

Livius: uittreksels naar keuze.

11  
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Het staat de leraar vrij uittreksels te lezen uit de volgende schrij-
vers :

VERGILIUS;

Oviprus : Fasti, Tristia, Epistulae ex Ponto, Metamorphoses... ;

CiCERO;

Prins pe Jongere : Brieven;

CurisreLIjKE ScHrijvers : H. Cyprianus (b.v. De Mortalitate), |

Lactantius, H. Ambrosius (b.v. De Zee, Bij het kraaien van de

haan), Prudentius (b.v. Hymne op de Epiphania), H. Paulinus van

Nola, H. Leo de Grote.

TWEEDE

I, Spraakkunst

Herhaling, bij het verbeteren van de huistaken en het lezen van
de schrijvers, van de voornaamste regels der syntaxis, van destilis-
tische bijzonderheden en van de waarde der partikels.

Studie van de historische periode en eerste begrippen over de
oratorische (praktische oefeningen).

II. Prosodie en Metriek

Aanvullende begrippen bij de lectuur van Vergilius en Horatius.

Enkele scandeeroefeningen.

Ill. Schrijvers

Verplicht is de lectuur van de hoofdauteurs Vergilius en Horatius.

Verarrrus : uittreksels uit de ZEneis;

Horatius : keuze uit de Oden enz.

Het staat de leraar vrij uittreksels te lezen uit de volgende schrij-
vers:

Verarrrus : Bucolica, Georgica;

Horarius : Brieven en Satiren;

Lrvrus : de Romeinse geschiedenis ;

SazLusrius : De Coniuratione Catilinae, De Bello Iugurthino;

Crcero : redevoeringen : Pro Archia, Pro Marcello, Pro Ligario,

De Signis, De suppliciis, Pro Lege Manilia, Brieven ;

Lucretius : De Rerum Natura;

PLIntus DE JONGERE : Brieven;

ANDERE LATIJNSE DICHTERS als Propertius, Tibullus... ;

CHRISTELIJKE SCHRIJVERS: Ausonius, H. Paulinus van Nola,

Prudentius, Tertullianus, H. Hiéronymus, H. Augustinus.

13  



mn a

EERSTE

I. Spraakkunst

Zoals in de tweede.
Grondiger studie van de oratorische periode en van de waarde

der partikels.

Il. Schrijvers

Verplicht is de lectuur van de hoofdauteurs Cicero en Tacitus
en van wijsgerige teksten.

Crcero: algemene studie van een redevoering : de Catilinarische,
Pro Milone, Pro Murena, een Philippica... Volgens de uitgebreidheid

van de rede zal de tekst ofwel in zijn geheel ofwel in grote uittreksels

worden bestudeerd. : .

Tacitus : uittreksels uit de Annales of de Historiae of Agricola
of De Moribus Germanorum.

WIJSGERIGE TEKSTEN van : Cicero of Seneca of Plinius de Jongere

of Sint-Augustinus.

Het staat de leraar vrij excerpten te lezen uit de volgende schrij-
vers :

VERGILIUS : Æneïs;

Horarius : Brieven, Satiren;

Prauius : een toneelstuk ;

Lucretius : De Rerum Natura;

Persrus, Lucanus, Marriais, SuEronius, Livius, SALLUS-

TIUS … ;

CHRISTELIJRE SCHRIJVERS : Tertullianus, Minucius Felix, Arno-

bius, H. Hiëronymus, Orosius, Boéthius...

14

GRIEKS

LAGERE GRAAD

VIJFDE

I. Spraakkunst en Oefeningen

A. Spraakkunst

1. Klanken en tekens

Alfabet en uitspraak van de klinkers, medeklinkers en twee-
klanken. Scheiding en kwantiteit van de lettergrepen. Spiritus en

leestekens. Indeling van de klinkers, medeklinkers en tweeklanken.

2. Vormleer

De bestanddelen van het Griekse woord : wortel, stam, uitgang,

prefix. De naamvallen, de geslachten en de getallen.
Inductieve, systematische studie van :

De verbuiging van het lidwoord, de drie verbuigingen van de

zelfstandige naamwoorden met uitzondering van de bijzonderheden,
de verbuiging van de drie klassen der bijvoeglijke naamwoorden,

de verbuiging van mohvs en uy2s, de vergelijkingstrappen, de
algemene regels betreffende het bijwoord, de voornaamste telwoorden,

de persoonlijke, wederkerige, bezittelijke aanwijzende, betrekkelijke,

vragende en de meest gebruikte onbepaalde voornaamwoorden, de
vervoeging (vormen, wijzen en tijden, augment, reduplicatie), de

vervoeging van werkwoorden op -w met niet-contracte en met con-
tracte vocaalstam, van de werkwoorden op een occlusieve en van

SL,

3. Syntaxis

Occasionele studie van de regels die nodig zijn voor het begrijpen
van de teksten die in de klas worden gelezen en bestudeerd.

B. Oefeningen

Talrijke mondelinge en schriftelijke oefeningen in verband met

de studie van de spraakkunst: herhalingen en geleide oefeningen.
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Il. Woordenschat VIERDE

Geleidelijke studie van het vocabularium in functie van d
oefeningen en de teksten die in de klas worden gelezen. De Griek, ‘
woorden die voorkomen in de oefenboeken voor deze klas, Moet“
regelmatig geleerd en herhaald worden. Ze worden in de volge En
klassen als gekend beschouwd. gende

I. Spraakkunst en Oefeningen

A. Spraakkunst

1. Vormleer

Studie van de correlatieve voornaamwoorden, van de bijzonder-

heden in de vervoeging der werkwoorden op -W; de vervoeging

der werkwoorden op liquidae ; de tweede aorist. | |

Studie van de werkwoorden op -b', van de athematische aorist,

van de defectieve en onregelmatige werkwoorden.

Systematische studie van de hoofdtijden der meest gebruikte

onregelmatige werkwoorden. De overige worden slechts geleerd

wanneer ze in de tekst van de oefeningen of van de schrijvers voor-

Il. Schrijvers

Enkele doorlopende teksten, b.v. uit :

Arsoros : Fabels;
Epitome Historiae Graecae.

1

komen.

2. Syntaxis

Systematische studie van

a) Dezinenzijn bestanddelen : werkwoord, onderwerp,gezegde.

b) De voorwerpen, de bepalingen en de naamvallen.

Accusatief : lijdend voorwerp, inwendig voorwerp, dubbele accu-
satief, graad en maat, beperking, beweging, afstand, duur, losse

accusatief.

Genitief : voorwerpsgenitief, bezit, rechtspleging, objects- en

subjectsgenitief, partitieve, hoedanigheid, leeftijd, prijs, plaats, losse

genitief, overvloed of gebrek, scheiding of verwijdering, verschil,

oorsprong, oorzaak, plaats, tijd, tweede term van vergelijking ; geni-
tief bij bepaalde bijvoeglijke naamwoorden of bijwoorden.

Datief : voorwerpsdatief, voordeel en nadeel, plaats, tijd, oor-

zaak, reden, van de handelende persoon, wijze, vergezellende om-

standigheid; datief bij bepaalde bijvoeglijke naamwoorden of bij-

woorden ; datief afhankelijk van samengestelde werkwoorden.

c) De hoofdzaken over de onafhankelijke en afhankelijke zin.

d) De waarde van de meest gebruikte partikels.

B. Oefeningen

Talrijke schriftelijke en mondelinge oefeningen als toepassing
op de regels van de vormleer en van de syntaxis der naamvallen.
Enkele oefeningen op de onafhankelijke en afhankelijke zin. Geleide
oefeningen : thema en vertaling.
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IL. Woordenschat en Zegswijzen

Herhaling van de woordenschat der vijfde.

Regelmatige studie van de nieuwe woordenschat, geput uit de
schrijvers en de oefeningen.

Kennismaking met de wendingen, die het genie van de Griekse

taal kenmerken.

II. Schrijvers

Verplicht is de lectuur van de hoofdschrijver XENOPHOON :
uittreksels naar keuze uit de Anabasis of de Kuroepaideia. De lectuur
ervan vangt aan vanaf het eerste trimester.

Het staat de leraar vrij uittreksels te lezen uit het Evangelie van
de H. Lukas of uit de Handelingen der Apostelen.

18

 

HOGERE GRAAD

DERDE

I Spraakkunst en Oefeningen

A. Spraakkunst

Systematische studie van de onafhankelijke en afhankelijke zinnen.

Gebruik van 2v, van de infinitief en het participium, van de par-
tikels. Herhaling van de veel gebruikte hoofdtijden der onregelmatige

werkwoorden;

B. Oefeningen

Mondelinge en schriftelijke oefeningen als toepassing op de

regels van het gebruik van tijden en wijzen. Geleide oefeningen.

IL. Woordenschat en Zegswijzen

Herhaling van de woordenschat van de vijfde en vierde.

Studie van het gebruikelijk vocabularium, ontleend aan de

oefeningen en de schrijvers.
Grondiger studie der wendingen van het Griekse taaleigen.

Ill. Schrijvers

Verplicht is de lectuur van de hoofdauteurs Xenophoon en
Herodotos.

XENOPHOON : uittreksels naar keuze uit Anabasis, Kuroepaideia,

Hellenika, Memorabilia, Oikonomikos.

Heroporos : uittreksels naar keuze.

Het staat de leraar vrij uittreksels te lezen uit de volgende schrij-
vers :

Lusras;

LOEKIANOS;

CurisTELIKE Scuryvers : H. Lukas, H. Joannes Chrusostomos,

H. Basileios.
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TWEEDE

1. Spraakkunst

Herhaling, bij het verbeteren van de huistaken en het lezen

van de schrijvers. Synthetische lessen over bepaalde bijzonderheden
van de syntaxis. Herhaling van de hoofdtijden der meest gebruikte

onregelmatige werkwoorden. De partikels.

II. Prosodie en Metriek

Grondbegrippen door inductieve methode aan te leren.

Il. Schrijvers

Verplicht is de lectuur van de hoofdauteur Homeros.

Homeros: uittreksels uit de Ilias en de Odusseia.

Korte studie van de Homerische taal.

Hetstaat de leraar vrij uittreksels te lezen uit de volgende auteurs:

LYRISCHE DICHTERS;

PLaroon : Kritoon, Toon, …

PLOETARCHOs;

AISCHULOS, SOPHOKLES, EURIPIDES;

CHRISTELIJKE SCHRIJVERS.
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EERSTE

I. Spraakkunst

Occasionele herhaling bij het lezen van de schrijvers.

Il. Schrijvers

Verplicht is de lectuur van de hoofdauteurs : Demosthenes,

Platoon en een tragicus.

DEMOSTHENES : een politieke rede naar keuze. Deze rede zal

een globale studie bevatten en volgens de uitgebreidheid van de

tekst ofwel geheel ofwel in grote excerpten vertaald worden.

Praroon : uittreksels naar keuze.

Een rRAGICUs : inleiding tot het Griekse toneel; globale studie

n drama en vertaling van uitgebreide uittreksels. De keuzevan

geschiedt onder de werken van Aischulos of Sophokles of Euripides.

Het staat de leraar vrij uittreksels te kiezen uit de volgende

schrijvers :

 

 

ARISTOPHANES;

THOEKUDIDES;

CHRISTELIJKE SCHRIJVERS : H. Gregorios van Nazianzos, H. Ba-

sileios, H. Gregorios van Nussa Brief aan Diogneitos.
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RICHTLIJNEN

ALGEMENE RICHTLIJNEN

SPRAAKKUNST

De systematische studie van de spraakkunst is het essentiële
werk van de lagere klassen van de humaniora. Deze grammaticale
kennis is echter niet het hoogste doel, maar wel een noodzakelijk
middel om de auteurs te kunnen begrijpen.

Het onderricht in de grammatica moet aan bepaalde eisen vol-
doen.

1, Duidelijk en eenvoudig

Het onderricht in de grammatica moetduidelijk zijn. De inductieve
methode biedt ook voor het onderricht in de_oude talengrote voor-
_delen:uit meerdere voorbeelden op het bord zal de leerlingzelf
“de notie vinden, die de kern is van de les. Louter inductief te werk
gaan biedt evenwel het gevaar de beginnelingen in de war te brengen ;
men moet in alle gevaltoteen synthese komen : het formuleren van
een klare en duidelijke regel.

Het onderricht in de grammatica moet eenvoudig zijn : ieder
gemiddeld begaafd leerling moet het met vrucht kunnen volgen.
Daarom moet de leraar hoofdzakelijk de essentiële begrippen in het
licht stellen, doch die begrippen moeten dan ook zorgvuldig gekend
zijn en gememoriseerd worden, omdat ze de hoofdvoorwaarde zijn
van het verder onderricht. Het is dus niet nodig, ook de kleine
uitzonderingen en opmerkingen te doen onthouden, tenzij dit wordt
vereist voor het begrip van een tekst.

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het syste-
matische en het occasionele onderricht in de grammatica. Indien in
een lagereklas b.v. de vertaling van een tekst de kennis van een
regel veronderstelt, die nog niet in het taalonderricht is voorgekomen,
zal men er voorlopig slechts een eerste voorstelling van geven, die
volstaat om de moeilijkheid te overwinnen. Als in een hogere klas,
bij het vertalen van een auteur, een meerprecieze uitleg van ongewone
zinswendingen wordt gevergd, is het daarom nog niet noodzakelijk
een diepgaande studie van deze gevallen te maken.

Het is van groot belang, voortdurend naar het handboek te
verwijzen. Al beantwoordt de grammatica misschien niet aande
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eit doorheen alle klassen. Iedere verklaring van een taal-
regel zal daarom eindigen met een verwijzing naar het handboek,

dat alleen kracht van wet heeft. Het ware ook zeer wenselijk, dat bij
belangrijke grammaticale verklaringen, naar aanleiding van het lezen

van een auteur, steeds herinnerd wordt aan het overeenkomstige

nummer van het handboek.
Het gebruik van een syntaxis-schrift, door de leraar gedicteerd

of door de leerling bijgehouden, verdient geen aanbeveling: het

dreigt de aandacht te versnipperen en het gebruik van het visueel

geheugen te vertroebelen.

Het van buiten leren van de paradigmata der voornaamste regels

wordt onontbeerlijk geacht.

 ideale verwachtingen van de leraar, toch blijft ze een factor van

 

 

   

2. Actief

De leraar mag zich niet beperken tot het aanleren van een para-

digma of een regel. Hij moet beroep doen op de lust om te zoeken,

op de zelfwerkzaamheid van zijn leerlingen.
Een taalles zou dan ook tot het volgende schema kunnen worden

herleid :
a. Een korte herhaling van dereeds verklaarde begrippen.

b. Het aanbieden van de nieuwe leerstof, bij voorkeur volgens
de inductieve methode. De voorbeelden moeten zo eenvoudig zijn,
dat de volledige aandacht naar het nieuwe begrip, de nieuwe regel

kan gaan.

c. De toepassing ervan geschiedt deductief : eerst op het bord,

vervolgens als geleide oefening tijdens de les en ten slotte als huis-

taak.

3. Beredeneerd

Om de gewettigde nieuwsgierigheid van zijn leerlingen te bevre-

digen en te prikkelen, zal de leraar de aandacht vestigen op het
logische karakter van sommige grammaticale verschijnselen. Een
onderlinge vergelijking van de taalverschijnselen, vooral tussen het

Latijn en het Grieks, maar ook met de moedertaal en andere talen,

kan zeer nuttig zijn.
Bij de historische taalverklaring hoedt men zich echter voor

ijdele « geleerddoenerij » ; men beperkt zich strikt tot hetgeen dienstig

“isvoor het begrip van de zaak of tot hulp van het geheugenwerk.
De humaniora heeftniet als taak filologen te kweken (1).

(1) De spraakkundige terminologie moet zo eenvoudig mogelijk zijn. Een
opmerking hierover is ingelast in de bijzondere richtlijnen voor de zesde
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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, bij de lectuur
van de auteurs.

Elke les zal maar een klein aantal woorden behandelen met
veelvuldige herhalingen. Bij voorkeur worden de woorden ingelast
in korte zinnetjes. In zinsverband komt de betekenis immers het
best uit. Zodra mogelijk worden de woorden gegroepeerd in families;
verwante Griekse en Latijnse termen worden zowel onderling als
met hun afleidingen in moderne talen vergeleken. In de hogere
klassen wordt de kernbetekenis van een woord aangegeven en ver-
volgens gewezen op de opeenvolgende wijzigingen die hebben geleid
tot de betekenis, die het woord in het bestudeerde tekstverband
heeft gekregen. Het lijkt anderzijds onnodig een schriftelijke woor-
denlijst te laten aanleggen. :

Het gebruik van het woordenboek. dringt zich op vanaf de derde,
en het is volstrekt noodzakelijk de leerlingen dat hulpmiddel te
leren hanteren.

SCHRIJVERS

1. Grondige lectuur

De studie van de spraakkunst heeft tot doel het lezen van de
grote schrijvers van de oudheid mogelijk te maken. Hun moet traps-
gewijs het grootste deel worden voorbehouden van de uren, dieaan
het Latijn en het Grieks worden toegewezen. Eerst en vooralmoeten
de hoofdauteurs worden gelezen; het staat de leraar vrij een keuze
te doen uit de uittreksels van de andere schrijvers, die in het leerplan
van iedere klas voorkomen.

a. Commentaar

Het bestuderen van Griekse en Latijnse teksten moet uiteindelijk
leiden tot een juiste en keurige Nederlandse vertaling. Dezever-
taling wordt uitgewerkt in de klas, onder leiding van de leraar, en
op persoonlijke wijze afgewerkt door de leerling. Welke methode
de leraar ook hiertoe aanwendt, steeds moet hij vooraf een commen-
taar geven, die aangepast is aan de klas en de leeftijd van de leer-
lingen. In de lagere klassen moet de commentaar vooral grammaticaal
zijn. Vanaf de vierde en vooral vanaf de derde is hij bij voorkeur
literair, wijsgerig, historisch en geografisch, doch de leraar mag
nooit het grammaticaal aspect uit het oogverliezen.

Uitweidingen en te ver afdwalende beschouwingen moeten wor-
den vermeden. De hoofdbekommernis van de leraar moet steeds
zijn

:

het werk door de leerlingen te doen begrijpen. Om hierin te
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slagen zal hij bij voorkeur methen een doorlopende tekst bestuderen |

of alleszins de essentiële passages van een werk; die methode is te”
verkiezen boven de studie van uittreksels of van reeksen documenten,
die een bepaalde instelling van de oudheid illustreren. Op die wijze
zullen de waarlijk vormende waarden van een literair werk ontdekt
worden. Allereerst de ideale waarden : incontact met de antieke
gedachte moet de leerling leren nadenken, de opvattingen vande ||
mensen van nu vergelijken met die van de filosofie van Griekenland
en Rome. Vervolgensde esthetische en literaire waarden : de leerling
moet niet alleen goed en juist leren denken; meer dan ooit wordt

van hem een klare en treffende uitdrukking van zijn gedachten

gevergd. De preciesheid en de vormschoonheid van de Latijnse en|

Griekse talen worden voor hem een uitstekend middel om goed te!

leren spreken en schrijven. Ten slotte de christelijke waarden : in

zijn commentaar zal de leraar de aandacht vestigen op de diepe

sympathie, die sommige antieke schrijvers hadden voor de eeuwige

waarheid. Hij zal vooral de nadruk leggen op de transcendentie van

het Evangelie in vergelijking met de geestelijke waarden van de

oudheid.
De studie van een auteur eist een inleiding en een synthese. '

Deinleiding op een auteur moet zo kort mogelijk zijn; haar doel

is : de schrijver te leren kennen, door hem te situeren in zijn milieu

en desgevallend de reden aan te duiden, die hij had om zijn werk

te schrijven. Na de studie van de auteur volgt een synthese van [

zijn gedachten en opvattingen. Die synthese wordt uit de commentaar

afgeleid en dient, geheel of gedeeltelijk, door de leerling zelf te

worden ontdekt.

 

b. Voorbereiding

Het is wenselijk, dat de leerling vooraf de tekst voorbereidt, die

in de les door de leraar wordt verklaard. Even wenselijk is het, dat

de voornaamste elementen van die voorbereiding vooraf door de

leraar worden aangeduid. De voorbereiding van de leerling zal in

geen geval bestaan uit een vertaling — dat is het resultaat dat in

de les moet worden bereikt  maar uit een opzoeken van de bete-
kenis van sommige woorden, een ontwarren van sommige lastige

zinsconstructies enz.
Het voorbereidend werk voor de leerling wordt verlicht, en soms

al te zeer, door hulpboekjes. Zo kan tijd worden gewonnen voor de

eigenlijke commentaar in de klas.

c. Schrift voor aantekeningen

Voorbereiding en commentaar worden door de leerlingen in een
schrift opgetekend, niet al te beknopt, maar ook niet te uitvoerig.
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Deleraar moet daarom zijn leerlingen bijbrengen hoe op een ver-
standige manier een cursus te volgen, op te tekenen wat onmisbaar

is voor het begrijpen van de tekst, een persoonlijke, juiste en keurige

vertaling te maken. In de hogere klassen moet de leraarin de regel de

commentaar en de vertaling niet dicteren, maar regelmatig de schrif-
ten nakijken. In de lagere klassen zal hij een veelvuldig gebruik van

het bord maken.

d. Herhaling en persoonlijke taken

Het herhalen van de verklaarde tekst is voor de leerling de nood-
zakelijke pauze, om een klaar overzicht te krijgen van de ontwik-

keling van de ideeën en de bewijsvoering, om beter de betekenis van

de commentaarte vatten en alzo de synthese ervan te kunnen maken.

Dit bewijst meteen het belang van die herhalingen en de noodzaak

ze regelmatig te doen, minstens iedere maand.

In de hoogste klassen vooral kunnen de leerlingen, in ieder geval

de besten, door de leraren worden belast met het uitwerken van een

persoonlijke taak. Het aantal werken werd in sommige gevallen ver-

minderd, om aan de leraren de gelegenheid te geven tot het opleggen

van die taken. Het is vanzelfsprekend, dat de leraren ze samen met
de leerlingen moeten voorbereiden en dit met des te meer zorg,
naar gelang die werken meer aandacht en meer preciesheid eisen.

e. Christelijke schrijvers

Voor de christelijke schrijvers moet een plaats voorbehouden

worden, vooral vanaf de derde. De lectuur van die schrijvers is in

onze tijd onmisbaar, wanneer de leraar twee opvattingen van het

leven met elkaar wil confronteren : de heidense opvatting van de
wereld — die nu meer dan ooit gehuldigd wordt — en die, welke

het christendom heeft geopenbaard.

f. In het onderricht in de oude talen bij de meisjes dient te worden
gelet op de keuze van de schrijvers. De keuze behoeft niet precies

dezelfde te zijn als die van de jongens; er dient rekening te worden

gehouden met de psychologie van de vrouw en met haar latere taak

in het gezin. De hoofdauteurs, als Homeros, Sophokles, Vergilius,

Xenophoon e.a., hebben overigens tal van bladzijden geschreven, die

perfect aangepast zijn aan de humanistische vorming van het meisje.

2. Cursorische lectuur

Het essentiële werk van het lezen en verklaren der schrijvers

moetvantijd tot tijd afgewisseld‘worden door een cursorische lectuur

van gemakkelijker plaatsen. Daardoor worden de leerlingen geoefend
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in het vertalen op het eerste gezicht en in het lezen van een volledig
werk of tenminste van de voornaamste delen ervan. Deze cursorische

lectuur is niet renderend, wanneer de leerlingen afgestoten worden

door te moeilijke teksten. Voegen we eraan toe, dat voor deze lectuur

en voor de lectuur met grondige verklaring, dezelfde auteur, des-

gevallend hetzelfde werk, kan worden gebezigd. Men geeft een

grondige verklaring van de belangrijkste passages of van die delen,

die een commentaar vergen, en reserveert de gemakkelijkste voor de

cursorische lectuur.

3. Expressief lezen. Geheugen

Het expressief lezen 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 Latijnse en Griekse teksten.

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 aan-

voelen, de woordenschat te verrijken en het geheugen te sterken.

De van buiten geleerde teksten kunnen op expressieve wijze door

de leerlingen voorgedragen worden, de dialogen kunnen zelfs geac-
teerd worden met het vereiste aantal personages.

VERTALING

1. Keuze van de teksten

Aanvankelijk moet de vertaling ernaarstreven, de leerlingen ver-
trouwd te maken met de woordenschat, de spraakkunst, de zinsbouw

en destijlleer. Derhalve worden zinnen uitgekozen, die een toepassing

bevatten van de in te prenten regel, of juist die woorden behelzen,

welke men wil doen onthouden. Eerst worden beide oefeningen uit
elkaar gehouden en vervolgens geleidelijk verbonden.

In de hogere klassen worden de teksten zorgvuldig uitgezocht met
het oog zowel op hun literaire vorm als op hun gedachtenrijkdom.

Een verantwoorde keuze van uittreksels betreffende de beschaving
van de Ouden, hun religieuze, morele, sociale en politieke opvattin-

gen, kan een uitstekend middel zijn om de ontwikkeling van de

Griekse en Latijnse letterkunde te illustreren.

2. Methode

De leerlingen moeten er zich vanaf het begin aan gewennen, de
betekenis van de volzin in zijn geheel te zoeken. Zij zullen daartoe
geraken, als ze letten op de functies van de woorden, aangeduid

door de naamvallen. In samengestelde zinnen moet de aandacht
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echter evenzeer gaan naar de voegwoorden en de wijzen van de
werkwoorden. Bij het vertalen van lange perioden, wat vooral in de

hoogste klassen zal voorkomen, kunnen ook de stijlvormen (paral-
lellisme, tegenstelling, ritme en del.) een nuttige vingerwijzing geven.

Men zorgt ervoor, dat de leerlingen het neerschrijven van hun

vertaling zo lang mogelijk uitstellen, namelijk tot zij volstrekt alles

goed hebben begrepen. De ervaring leert immers, dat men zo goed

als nooit op het geschrevene terugkomt. Een aandachtig doorlezen

van de gehele tekst zal ten slotte de juiste betekenis van de afzon-
derlijke zinnen vaak beter doen vatten.

De vertaling moet steeds zo woordelijk zijn als het Nederlandse
taaleigen het toelaat. Slechts wanneer de moedertaal geen woord
bezit, dat de oorspronkelijke term juist weergeeft, mag men van detekst

afwijken en de gedachte in een andere vorm uitdrukken. Het sim-

plistische 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 eveneens in het Griekse of

Latijnse origineel aanwezig zijn.

Hieruit blijkt, dat de vertaling een uitstekende oefening is, omdat

ze een gestadig beroep doet op het analytische en synthetische den-
ken, op het oordeel, de zin voor nuances, de literaire smaak.

THEMA EN OPSTEL

1. In de lagere klassen is de thema het grote middel, om te
zien of de leerling de regels van de grammatica heeft begrepen en

onthouden. Ze is daarenboven een zeer geschikte oefening, om het
verstand soepel te maken en het te dwingen tot preciesheid in het

denken. Opdat ze renderend zou zijn, mag de thema geen wille-

keurig aaneenrijgen zijn van moeilijke gevallen, zij moet integendeel

een verstandig gedoseerde toepassing zijn van de essentiële regels,

die in de les werden verklaard.
Reeds vanaf de zesde moet men de aandacht vestigen op de plaats

van de woorden in de zin, vooral als voorbereiding tot de latere

oefeningen over de Latijnse periode, waarvan de bouw zo weinig
overeenstemt met de aard van de moderne analytische talen.

2. In de tweede en in de eerste mag bij de proefwerken de

Griekse thema wegvallen en bij de proefwerken in de eerste de

Latijnse thema.

Toch blijft het wenselijk, dat ook in deze klassen van tijd tot

tijd de thema aangewend wordt: zij dient om de nodige kennis

van de taal- en stijlleer en van de basiswoordenlijst te onderhouden.
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De navolgingsthema’s blijven ook in deze klassen een uitstekend
middel om de denkwijze van de bestudeerde schrijvers dieper te
vatten.

Bij het bestuderen van de historische en oratorische periode kan
de leraar een reeks gedachten, die een korte « narratio » of « oratio »
moeten uitmaken, systematisch volgens hun ondertinge samenhang
doen rangschikken.

Aanvankelijk geeft hij én de hoofdgedachte én de bijgedachte
aan, welke in een hoofdzin, gevolgd door twee of meer bijzinnen
uitgedrukt moeten worden. Later zal hij zich ertoe 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 geheel.
Hij zal dan bijzonder letten op het juiste gebruik van de voeg-
woorden, waarvan hetlogische verband onder de zinnenafhankelijk is.

Zo opgevat, zullen de thema en het opstel leiden tot een steeds
fijnzinniger aanvoelen van het oude taaleigen.

HUISTAKEN

1. Doel

In de lagere klassen dienen de huistaken niet om de leerlingen
bezig te houden, maar om hen tot persoonlijk nadenken te brengen.

Twee klippen dienen omzeild te worden :
a. te lange huistaken, die van een kind van twaalf jaar twee

uur gespannen aandacht vergen. Een werk, dat door een gemiddeld
begaafde leerling in één uur kan gemaakt worden,blijkt voldoende;

b. een huistaak mag nooit bestaan in het louter overschrijven
van verbuigingen, vervoegingen, vocabularium.

In de hogere klassen dienen de huistaken eveneens het persoonlijke
denken te bevorderen. Ze zullen vooral uit vertalingen bestaan, soms
uit letterkundige ontledingen of vergelijkingen tussen oude en
moderne parallelle auteurs.

2. Verbetering van de huistaken

Een niet verbeterd werk is in zekere zin een nutteloze oefening.
De leraar moet derhalve de nodige tijd besteden aan de individuele
controle van die werken : hij onderstreept de fouten en geeft aan
ieder leerling een waardecijfer. Indien de klas te talrijk is, dient hij
minstens een deel van elk werk te verbeteren. De werken worden
teruggegeven aan de leerlingen, die ze onderleiding van de leraar
zullen verbeteren.
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INLEIDING IN DE ANTIEKE CULTUUR

Het leerplan voorziet, van de zesde tot de eerste, een inwijding

in het leven van de Ouden. Dit zal niet meer systematisch, maar

occasioneel geschieden bij de lessen in de geschiedenis en bij de

verklaring van de auteurs.

Worden hier bedoeld : concrete, levendige causerieën, zo moge-

lijk met lichtbeelden, en bestemd om het werkelijke levensmilieu van
de bestudeerde auteurs voor de geest te roepen.

De onderwerpen, die voor elke klas werden aangeduid, moeten

op aanschouwelijke wijze worden behandeld.

De belangstelling voor het leven en het denken van de schrijvers
kan slechts groeien met de kennis van de omgeving, waarin hun

werken ontstaan zijn.

Deze causerieën, missen hun‘doel, indien ze ontaarden tot een

dor vertoon van schoolse geleerdheid. Er bestaat een reeks aantrek-
kelijke en rijk geïllustreerde handboeken, die men ter beschikking

van de leerlingen kan stellen; in geen geval mag die cursus gedic-

teerd worden.
Er is geen bezwaar tegen, deze causerieën nu en dan door de

leerlingen te laten voorbereiden en houden. Dat is zelfs een
uiterst leerrijk persoonlijk werk, zowel voor de spreker als voor de

toehoorders.

De opmerking, die werd gemaakt betreffende het onderricht van
de meisjes, geldt ook hier. In de voorstelling van het antieke leven

geeft men de voorkeur aan hetgeen met de smaak van de meisjes

overeenstemt en hun vorming kan bevorderen.

 

 

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

LATIJN

LAGERE GRAAD

ZESDE

De leraar Latijn in de zesde heeft een bevoorrechte taak te ver-

vullen, hij draagt tevens een zware verantwoordelijkheid.

Een bevoorrechte taak, omdat hij het verstand van het kind moet

open stellen voor een heel nieuwe wereld. Van meet af aan kan hij
de belangstelling wekken voor het vak dat hij onderwijst; zijn ver-

beelding en zijn hart moeten daaraan meewerken. Hij dient zich

veeleisend te betonen tegenover zijn leerlingen, maar hij moet ook

een beroep doen op hun lust voor het spel, hun strijdlust en hun ver-

beelding, om in de klas een atmosfeer te scheppen van geestdrift,
activiteit, van meedoen in de blijde inspanning.

Een zware verantwoordelijkheid : de vordering, die zijn jonge

latinisten later zullen maken, zal voor een groot gedeelte afhangen

van een ernstig aanpakken in de zesde. Indien een soliede basis

wordt gelegd, zal men niet behoeven te vrezen voor een onherstelbare

mislukking in de volgende klassen. De leraar dient dan ook met
grote waakzaamheid de gestadige vooruitgang van al zijn leerlingen
te volgen, door van hen te vergen een vaste kennis van de essentiële

gegevens : morfologie en vocabularium.

I. Spraakkunst en oefeningen

Daar waar de leraar Latijn niet tevens belast is met de lessen
in het Nederlands zal het strikt noodzakelijk zijn in samenwerking

met de leraar Nederlands talrijke mondelinge herhalingsoefeningen
te geven op de ontleding. In samenwerking met hem zal de leraar

Latijn de terminologie volgen, die vervat is in de officiële Codex

van het Ministerie van Openbaar Onderwijs (thans Ministerie van

Nationale Opvoeding en Cultuur).
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 ten slotte de functie.

Hetis verkieslijk de adjectieven van de eerste klasse te verklaren

na de studie van de eerste twee verbuigingen van de substantieven
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en de adjectieven van de tweede klasse na de derde verbuiging der

substantieven.
De leerlingen moeten de paradigmata van de verbuigingen en

vervoegingen zonder aarzelen kunnen opzeggen. Zij moeten ook vlug

alle vormen kunnen herkennen. Daartoe houdt de leraar talrijke

ondervragingen en herhalingen, waarbij niet enkel een beroep wordt

gedaan op het geheugen. Door memorisatie, gesteund op aandacht en

redenering, moet de leerling ertoe gebracht worden met de vormen

te kunnen «spelen ».

Voor de syntaxis verlieze de leraar niet uit het oog, dat de leer-

lingen aanvankelijk hun zinnen bouwen in « vernederlandst Latijn »,

en dat het zijn taak is hiertegen vanaf het begin te reageren. Daartoe

wordt, bij de verbetering van de thema’s, niet enkel gewezen op

de fouten tegen de woordleer.

Reeds bij het eerste lezen van samenhangende teksten ontmoeten

de leerlingen bepaalde Latijnse wendingen : b.v. bij het gebruik van

conjunctieven, van participia, van losse ablatieven, van infinitieven.

Die wendingen moeten reeds in de zesde verklaard worden; tòch

vergete men niet, dat in deze klas de nadruk nog meer valt op het

herkennen van de werkwoordelijke vormen dan op de syntaxis. De

regels van de syntaxis, waarvan de leerlingen de toepassing ontmoe-

ten, eisen wel een verklaring, doch deze mag niet tot een systema-

tische studie uitgroeien.

Men zorgt voor afwisseling in de oefeningen, die in de zesde

moeten gemaakt worden. Hoofdzaak is, dat de leerlingen vreugd

vinden in het oplossen van de moeilijkheden. Er bestaan heel wat

middelen om die oefeningen aantrekkelijk te maken : mondelinge en

schriftelijke oefeningen, kleine dialogen, raadsels, voordragen enz.

De methodes zijn ontelbaar en dienen met wijze soepelheid aan-

gewend te worden. De verveling moetin ieder geval buiten de zesde
gehouden worden.

II. Woordenschat en zegswijzen

Het aanleren van nieuwe woorden geschiedt methodisch onder

leiding van de leraar; deze kan niet genoeg aandacht besteden aan

de juiste uitspraak. Het is wenselijk, dat de oefeningen gemaakt

worden op een basis-woordenlijst.

Het memoriseren van de woorden mag niet tot een dorre, ver

velende en mechanische geheugenoefening vervallen. Een woord
leeft niet op zichzelf. Het krijgt pas zijn volle betekenis in een zins-

verband. Daarom zal de leraar de zin van de woorden laten ont-
dekken in een tekstverband.
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Het aanleggen van een vocabularium levert weinig nut op en is

dikwijls een bron van vergissingen. Er bestaan degelijke kleine lexica,

waarvan de leraar het methodisch gebruik zal bijbrengen. Het is

aan te bevelen, dat de leerling, bij het memoriseren, de woorden

schrijft en ze daarna vergelijkt met de gedrukte lijst. De leraar eist

een scherpe aandacht voor de meeste nauwkeurigheid bij de schrijf-

wijze.
De studie van de synoniemen en van de juiste schakering van

hun 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 grond-

betekenis van sommige woorden, om er hun verdere betekenis uit

af te leiden, maar men wacht zich hierbij voor alle filologische

geleerdheid.

Ill. Schrijvers

Vanaf het tweede semester kan men beginnen met het lezen van

enkele korte en eenvoudige teksten.

IV. Huistaken

Twee taken per week. In de zesde kan het nuttig zijn soms twee

«halve taken » te geven over verschillende oefeningen. De beide, en

zeker de twee « halve taken », mogen noch te lang noch te moeilijk

zijn. Zij worden in de klas voorbereid en zo gekozen, dat zij aan-

gepast zijn aan vlijtige leerlingen met gemiddelde begaafdheid.

In de zesde worden hoofdzakelijk thema’s opgegeven; vanaf het

tweede trimester één vertaling om de veertien dagen.

Het is noodzakelijk aan de leerlingen een goede methode bij te

brengen voor het maken van de huistaak. Ook moet nagegaan worden

of zij bij het leren van hun lessen doelmatig te werk gaan.

V. Inleiding in de antieke cultuur

In de zesde mogen de volgende onderwerpen op eenvoudige en

onderhoudende wijze behandeld worden :

1. Het Romeinse kind, zijn opvoeding, zijn spelen.

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

kleding, hoofdbedekking, schoeisel.

3. Het Romeins huis, zijn meubilering, zijn versiering.

4. De reizen; de villa’s; de badsteden.

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

De leraar Latijn in de vijfde zal, in de verklaring van de

grammatica, bij zijn leerlingen gemakkelijker dan zijn voorganger

een beroep kunnen doen op het nadenken. Indien hij tegelijk leraar

Grieks is, zal hij al zijn aandacht en zorg besteden aan die voor

jonge leerlingen moeilijke initiatie in die tweede taal. Er bestaat

gevaar, dat de leerling verward geraakt in dit gelijktijdig aanleren

van de Latijnse en de Griekse taal, op een ogenblik, dat de grond-

vesten van de eerste nog niet vast in zijn geest liggen. Daaruit kan

bij hem groeien tegenzin voor de Griekse taal en ontmoediging.

Met heelzijn hart zal dan ook de leraar van de vijfde zijn leerlingen

ervan overtuigen, dat ze alle kansen in handen hebben om te slagen

zowel in het Grieks als in het Latijn.

1. Spraakkunst en oefeningen

Geheel het eerste trimester wordt besteed aan het herhalen en

uitdiepen van de stof van de woordleer voor de zesde en aan het
bijbrengen van de nieuwe stof van de woordleer voor de vijfde.

Het deel van de syntaxis, dat voor de vijfde bestemd is, schijnt

lang en moeilijk. Men mag echter niet vergeten, dat bijna geheel de syn-

taxis van de naamvallen en vele regels over onafhankelijke en zelfs

over afhankelijke zinnen in de zesde occasioneel werden behandeld.

Zo is de leerstof van de vijfde a.h.w. een « systematisch complement »

van die der zesde.
Het leerplan voorziet als oefening enkele navolgingsthema’s.

II. Woordenschat en zegswijzen

Bij het maken van de oefeningen of het lezen van schrijvers
wordt de woordenschat geleidelijk uitgebreid. De leraar laat slechts

die woorden onthouden, die bij de klassieke schrijvers in de vol-

gende klassen voorkomen. Bij de herhaling van de woordenschat

kan, bij gelegenheid, een rangschikking naar de etymologie of naar de

verwantschap van de betekenis nuttig zijn. Vanaf de vijfde moet

immers de aandacht gevestigd worden op de Latijnse synoniemen,

op de grondbetekenis en de betekenisschakering van de meest ge-

bruikte woorden.

HI. Schrijvers

In de vijfde zal de verklaring van de schrijvers nog hoofdzakelijk

grammaticaalzijn. Toch moet de leraar ook de aandacht vestigen op

de grondbetekenis van de woorden en hun juiste betekenis in de
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context, op de synonymie en de gevoelswaarde, op de plaats van

de woorden en op de bouw van de Latijnse zin, kortom op de struc-

tuur en het mechanisme van het Latijn.

De zakelijke uitleg weze kort.

Het past ook te wijzen op het morele aspect van de levens-

beschrijvingen, op de zedenles van de fabels. Gedachtenzanz en

compositie worden bondig nagegaan. Aldus zal het lezen van die

teksten een gelukkige afwisseling brengen in de dikwijls dorre

oefeningen op de regels van de syntaxis.

Vanaf de vijfde moeten de leerlingen op een meer persoonlijke

wijze aantekeningen leren maken. Het dicteren vermindert geleidelijk.

De schriften worden geregeld gecontroleerd.

IV. Huistaken

Twee per week, nl. om de twee weken : drie thema’s en één

vertaling.

V. Inleiding in de antieke cultuur

Het leven in de insulae en de straten van Rome.

De beroepen in de Oudheid.

De Romeinse familie.

De sport en de openbare spelen.

De begrafenisplechtigheden.

De vervoermiddelen.

De vreemdelingen te Rome.E
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VIERDE

Het is de leraar oude talen van de vierde, die de leerlingen

binnen leidt in de wereld van de antieke schrijvers. Naast het nood-

zakelijke onderwijs in de spraakkunst, waarin hij meer dan in de

vorige klassen een beroep zal doen op het nadenken en het oordeel,

kan de leraar op levendige en directe wijze zijn leerlingen in contact

brengen met persoonlijkheden van de antieke wereld. Hij heeft de

taak dit contact met de auteurs zo menselijk en zo verrijkend mogelijk

te maken.

I. Spraakkunst en oefeningen

Vóór de aanvang van het eigen programma van de vierde dient

de leerstof Latijn van de vorige twee klassen herhaald te worden.
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Bij de behandeling van de hoofdzaken uit de stijlleer moet men,

vooral door vergelijking tussen het Nederlandse en het Latijnse taal-

eigen, een keurige vertaling bevorderen.

Ook navolgingsthema’s worden voorzien.

Il. Woordenschat en zegswijzen

De aandacht zal meer dan voorheen gaan naar de synoniemen,

de eigen betekenis van elk woord, zijn schakering en gevoelswaarde,
de hoofdbegrippen van de stilistiek.

Aan etymologische afleiding mag in gepaste doch beperkte mate

gedaan worden bij het verklaren van de schrijvers.

II. Schrijvers

In het werk van Caesar worden bij voorkeur die teksten gelezen,
die betrekking hebben op de geschiedenis van België, en de instel-

lingen van Gallië, en die het apologetische karakter van de De Bello
Gallico doen uitkomen. ‘

Bij een eventuele verklaring van Ovidius kan men vooraf enkele

elementaire noties geven van prosodie.

IV. Huistaken

Twee per week, nl. om de veertien dagen : drie thema’s en één

vertaling.

De vertalingen worden in de klas voorbereid.

Bij het maken van de thema’s wordt ook al gelet op het gebruik

van het juiste woord, op de plaats van het woord in de zin en op

de Latijnse zinsbouw.

Vanaf het tweede trimester mag de leraar eenmaal per week een

voorbereiding op de schrijver aan de taak toevoegen (een tiental

regels van een gedrukte tekst kunnen volstaan).

V. Inleiding in de antieke cultuur

1. Leger en vloot van de Romeinen.

2. De mythologie : goden en helden; de Romeinse godsdienst :

eredienst en ceremoniën.

3. Het huwelijk en de testamenten.

4. De Romeinse kalender.

5. Begrippen over maten en gewichten. Muntsysteem.
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De leraar van de derde moet zijn leerlingen vormen tot objecti-

viteit en gezond realisme. Hierin zal hij geholpen worden door de

studie van de grammatica, die een essentieel deel is van de leerstof

van de derde. Hij moet er zich evenwel voor hoeden hierin te over-

drijven. Het verklaren van de spraakkunst dient om de auteurs te

begrijpen en mag geen opsomming worden van uitzonderingen en

zeldzame gevallen. De subtiliteit van een leraar, die absoluut alles

wil verklaren, wordt licht voor de leerling een bron van verveling

en van verloren tijd. Ook de leraar van de derde moet een humanist

blijven.

L Spraakkunst

In het begin van het schooljaar een klare en synthetische ‘her-

haling van de woordleer en de syntaxis, vooral van het gebruik der

tijden en wijzen en overeenkomst van de tijden.

Il. Oefeningen

Navolgingsthema's. Keurige en juiste vertaling. Geleide oefe-

ningen op de historische periode (2° semester).

Bij de thema’s op doorlopende teksten wordt bijzonder zorg

besteed aan de verbinding van zinnen en zinsdelen.

Ill. Schrijvers

Bij het verklaren van Livius handelt de leraar over de mens, de

geschiedschrijver en de woordkunstenaar. Hij wijst op de kleur- en

gevoelsstijl, de meesterlijk gebouwde volzinnen, die de natuurlijke

uitdrukking zijn van Livius’ schrandere geest en vrome ziel. Ook

wordt de aandacht gevestigd op de morele waarden : eerbied voor

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

achting voor Rome's bescheiden verleden en fierheid over zijn huidige

grootheid.

Wat Sallustius betreft, zal de leraar in een korte inleiding de

afwijkingen aanstippen inzake schrijfwijze, woordenschat, spraak-

kunst en zinsbouw. Ook dient in het licht gesteld het verschil tussen

Sallustius en Livius aangaande hun morele en intellectuele persoon-

lijkheid en hun opvatting over de geschiedschrijving.
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Buiten de verplichte lectuur staat het de leraar vrij, vanaf het
tweede semester, uittreksels te lezen uit de andere schrijvers, voor de
derde aangeduid.

IV. Huistaken

Eén thema en één vertaling per week. De teksten voor de ver-
taling kunnen worden ontleend aan de verplichte schrijvers; bij
voorkeur worden echter teksten genomen uit een bloemlezing uit
andere profane of christelijke schrijvers, aangepast aan het peil van
de klas,

V. Inleiding in de antieke cultuur.

De volgende aspecten worden belicht :
Het economisch leven : handel; nijverheid, landbouw.
Bevolkingsproblemen. De belastingen.
Het slavendom in de Oudheid. De clientes.
De voornaamste monumenten uit de Romeinse architectuur.
De Romeinse beeldhouwkunst. De kunstnijverheid.
De magistratuur.
De politieke vergaderingen.
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Het doel van deze klas is vooral het wekken van de bewondering
en van het enthousiasme. Bewondering voor de morele schoonheid,
waartoe de adolescent zich aangetrokken voelt, bewondering voor de
esthetische schoonheid, wier reinigende waarde hij aanvoelt,
enthousiasme voor de ideeën, neiging tot de wijsbegeerte. In de
tweede zal men ook aandacht besteden aan de zielewereld van de
mens, aan de noden en problemen van de mens. Door het contact
met de denkers en met de oude en moderne dichters moet de leerling
stilaan zijn eigen gevoelens leren uitdrukken, vorm en gestalte leren
geven aan zijn diepste verzuchtingen en ze in oprechtheid leren
uitdrukken. Bij het verklaren van de Latijnse en Griekse s@hrijvers
heeft de leraar voortdurend de gelegenheid, om het denken van de
leerlingen, het sentiment en de bewondering voor het schone te
ontwikkelen en te leiden.

I. Spraakkunst en oefeningen

Enkele toepassingen op de belangrijkste regels van de syntaxis
en destijlleer. Navolgingsthema’s.
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Bouw van perioden, vooral van de historische. Eventueel een

korte inhoud in het Latijn leren maken van treffende passages uit

verklaarde schrijvers of een bladzijde uit een geschiedschrijver kort

laten navertellen.

IL. Schrijvers

Vergilius

De leraar moetbij het verklaren van de Aeneis de dichter en het

gehele epos leren kennen. Er wordt gewezen op de letterkundige,

psychologische, historische en sociale aspecten van het werk. Door
vergelijking met het historische Rome biedt het ruime stof voor een

betere kennis van de eredienst, het publiek en particulier leven, de
sociale en politieke verhoudingen. De studie van de menselijke

elementen in de Aeneis bevordert de algemene vorming van de

humanist.

Horatius

Deleraar 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 toen-

malige Romeinse samenleving.
Bij het lezen van de Satiren wordt gewezen op de algemene

menselijke gevoelens, die erin tot uiting komen en op hun humanis-

tisch karakter. Bij de Brieven worden Horatius’ opvattingen over

letterkunde en moraal behandeld.

Al staat geen enkel prozaschrijver vermeld bij de verplichte studie
van de auteurs, toch is het wenselijk, dat enkele prozastukken worden

gelezen uit de niet verplichte schrijvers, om te voorkomen, dat de

leerlingen hun vertrouwdheid met het Latijnse proza verliezen.

Meer nog dan in de vorige klassen moetde leraar de nadruk leggen

op de juiste betekenis van de woorden (grondbetekenis en betekenis-

ontwikkeling), als uitdrukking van de gedachten, gevoelens en cul-

tuurstand. Ook de juiste waarde van de partikels bij de letterkundige

en wijsgerige bewijsvoeringen moet in het licht worden gesteld.

Il. Huistaken

Ten minste één per week; meer vertalingen dan thema’s. Soms
kan een letterkundige ontleding over een schrijver, die in de klas
bestudeerd wordt, de vertaling of thema vervangen.

IV. Inleiding in de antieke cultuur

Uitgaande van een oordeelkundige keuze van teksten kan de
leraar handelen over de letterkundige ontwikkelingsgang en de

letterkundige genres en de hoofdfiguren bespreken.
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De leraar van de eerste moet de humanistische vorming van zijn |
leerlingen voltooien. Zin voor synthese dient bijgevolg de hoofd- |
bekommernis te zijn in zijn lessen. Het is dan ook wenselijk,
dat minstens de lessen in Latijn en Grieks door dezelfde leraar
worden gegeven.

De leraar van de eerste moet zijn leerlingen leren denken. Gelijk iy
Sokrates heeft hij de opdracht, de leerlingen te helpen in het ter | ’Iwereld brengen van hun ideeën. Hij zal hen tevens helpen, om
onder die ideeën het ware van het valse te onderscheiden, doch
steeds zal hij voor ogen houden, dat de waarheid niet altijd en zeker
niet gemakkelijk te achterhalen is, dat heel veel betrekkelijk is in
de dingen van deze wereld en dat ook de humor veel wijsheid vervat.

I. Spraakkunst en oefeningen

Occasionele herhaling van de woordleer, de syntaxis, de stylis-
tiek, de partikels, de bouw van de periodische zin en de overgangs-
formules in de Latijnse redevoering.

IL. Schrijvers

Een niet te lange redevoering wordt in haar geheel bestudeerd.
Is ze te lang, dan wordt een aanzienlijk deel ontleed en de overige
passages cursorisch of in vertaling gelezen. Bij Cicero’s redevoeringen
wordt een algemeen plan van het werk gegeven en de aandacht
gevestigd op Cicero als mens, redenaar, advocaat en staatsman.

De redevoeringen worden besproken in psychologisch, esthetisch
en politiek opzicht. De leerlingen moeten de persoonlijkheid van
Cicero onder al haar aspecten waarnemen, de behendigheid van zijn
bewijsvoering, zijn politieke en zedelijke opvattingen ontdekken.

De wijsgerige teksten, die door het leerplan worden voorgeschre-
ven, kunnen in een geheel of in excerpten worden gelezen of ter
vertaling als huistaak wordengegeven. Te

at destudie der woorden betreft: zie de aanduidingen voor
de tweede.

II. Huistaken

Eén per week, vooral vertalingen.
Soms kan een letterkundige ontleding van een gedeelte uit een

auteur, die in de klas werd bestudeerd, als huistaak worden gegeven.
Ook oefeningen op de oratorische periode : proeven van uit-

drukking in het Latijn van persoonlijke gedachten.

  

IV. Inleiding in de antieke cultuur

Zie de tweede.
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GRIEKS

LAGERE GRAAD

VIJFDE

De leraar van de vijfde zal, in de verklaring van de grammatica,

bij zijn leerlingen, gemakkelijker dan zijn voorganger, een beroep

kunnen doen op het nadenken. Als leraar Grieks, zal hij al ‚zijn

aandacht en zorg besteden aan die voor jonge leerlingen moeilijke

initiatie in die taal. Er bestaat gevaar, dat de leerling verward ge-

raakt in dit gelijktijdig aanleren van de Latijnse en de Griekse taal,

op een ogenblik, dat de grondvesten van de eerste nog niet vast

in zijn geest liggen. Daaruit kan bij hem tegenzin groeien voor de

Griekse taal en ontmoediging. Met heel zijn hart zal dan ook de
leraar van de vijfde zijn leerlingen ervan overtuigen, dat ze alle
kansen in handen hebben om te slagen zowel in het Grieks als in het

Latijn.

1. Spraakkunst

Men vermijdt een theoretische studie van de Griekse klankleer.

Het aanleren van de hoofdzaken ervan gebeurt inductief, bij gele-

genheid van het verklaren van de verbuigingen en vervoegingen.

De Griekse accentuering wordt niet systematisch aangeleerd, wel

occasioneel, waar zij kan helpen, b.v. om gelijk geschreven vormen

te onderscheiden. De leerlingen schrijven de accenten niet in hun

thema’s. |

In de vijfde worden de Attische verbuiging, de weinig gebruikte

onregelmatige substantieven, de correlatieven en de dualis niet sys-

tematisch aangeleerd. | .

Het is absoluut nodig in de vijfde de Griekse verbuigingen en
vervoegingen regelmatig en grondig te herhalen.

IL. Woordenschat en zegswijzen

Er wordt evenveel belang gehecht aan de studie van de woorden-

schat als aan die van de spraakkunst.

Het aanleren van het vocabularium mag niet machinaal of ver-

velend worden. De woorden worden ook in deze klas niet afzon-
derlijk gebruikt, doch in een zinsverband.

Over de afleidingen van woorden kan men enkele voor de hand

liggende begrippen geven, b.v. bij de studie van de werkwoorden

of bij de verklaring van een tekst.
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Ill. Huistaken

Eén per week, bij voorkeur een thema; de huistaak wordt in de

klas voorbereid.

IV. Inleiding in de antieke cultuur

1. Het Griekse kind, zijn opvoeding en zijn spelen.

2. De Griekse kleding (mannen, vrouwen, kinderen); kleding in

de stad, op het platteland, op reis.
3. De Griekse woning; meubilering en versiering.

4. Sport en openbare spelen. — De begrafenisplechtigheden.
5. De dag van een Griek.

VIERDE

De leraar oude talen van de vierde moet de leerlingen
binnen leiden in de wereld van de antieke schrijvers. Naast het

noodzakelijke onderwijs in de spraakkunst, waarin hij meer dan in
de vorige klassen een beroep zal doen op het nadenken en het oordeel,

kan de leraar op levendige en directe wijze zijn leerlingen in contact

brengen met persoonlijkheden van de antieke wereld. Hij heeft de
taak, dit contact met de auteurs zo menselijk mogelijk en zo verrijkend

mogelijk te maken.

1. Spraakkunst en oefeningen

Vóór de aanvang van het eigen programma van de vierde dient
de leerstof Grieks van de vijfde herhaald te worden.

De syntaxis voorziet een systematische studie van de bestand-

delen van de zin en het gebruik van de naamvallen. Hierbij kan
met nut de Griekse spraakkunst met de Latijnse vergeleken worden.

Il. Schrijvers

Bij het lezen van Xenophoon wordt vooral belang gehecht aan

de grammaticale uitleg en aan de ontleding van de vormen. De

uittreksels worden zo gekozen, dat de leerling een overzicht krijgt

over het doel van de krijgsverrichtingen, de hoofdpersonages en het

verloop van de Tocht der Tienduizend. In samenvattingen spreekt
de leraar over de persoon van de schrijver en over de aard van het
volk, waarmee het leger in contact komt.

Bij het lezen van een schrijver worden vertalingen nooit gedic-

teerd, tenzij voor de heel moeilijke stukken.
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II. Huistaken

Eén per week, vooral thema's. _ _

Vanaf het tweede trimester mag de leraar bij het wekelijks werk

een voorbereiding voegen van de schrijver, die in de klas wordt

verklaard (een tiental regels van een gedrukte tekst kunnen volstaan).

IV. Inleiding in de antieke cultuur

1. Het leger en de vloot van de Grieken. | |

2. De mythologie : goden en helden; de Griekse godsdienst:

eredienst en ceremoniën.

3. De familie : huwelijk en testamenten.

4. De vervoermiddelen.

5. De vreemdelingen in Griekenland : te Athene en te Sparta.
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HOGERE GRAAD

DERDE

De leraar van de derde moet zijn leerlingen vormen tot objectiviteit

en gezond realisme. Hierin zal hij geholpen worden door de studie

van de grammatica, die een essentieel deel is van de leerstof van

de derde. Hij moeter zich evenwel voor hoeden hierin te overdrijven.

Het verklaren van de spraakkunst dient om de auteurs te begrijpen

en mag geen opsomming worden van uitzonderingen en zeldzame

gevallen. De subtiliteit van een leraar, die absoluut alles wil ver-

klaren, wordt licht voor de leerling een bron van verveling en van

verloren tijd. Ook de leraar van de derde moet een humanist blijven.

\
I. Spraakkunst en oefeningen

In het begin van het schooljaar een herhaling van de leerstof van
de vorige jaren.

II. Schrijvers

Wat Xenophoon betreft worden niet alleen uittreksels uit de

Anabasis gelezen, maar ook uittreksels uit zijn andere werken. Aan

de studie van deze auteur moet minstens een trimester besteed
worden.

De verschillende aspecten van een schrijver worden belicht; b.v.

voor Herodotos wordt gewezen op de levendigheid van zijn beschrij-

vingen en op zijn verdienste als geschiedschrijver en als moralist.

II. Huistaken

Eén per week : beurtelings een thema en een vertaling.
Gedurende het eerste semester worden de opgaven ter vertaling

niet alleen uit de Anabasis van Xenophoon genomen, en gedurende

het tweede semester niet enkel uit Herodotos. Ook uittreksels uit
de overige in het leerplan vermelde werken komen in aanmerking.

IV. Inleiding in de antieke cultuur

1. Het economische leven : handel, nijverheid, landbouw, bevol

kingsproblemen.

2. Het slavendom in de Griekse oudheid. Beroepen en ambach-
ten.

3. De voornaamste monumenten uit de Griekse architectuur.

De Griekse beeldhouwkunst. De kunstnijverheid.
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4. De betrekkingen tussen de staten.

5. De magistratuur.

6. De politieke vergaderingen.

TWEEDE

Het doel van de tweede is vooral het wekken van de bewondering

en van het enthousiasme. Bewondering voor de morele schoonheid,

waartoe de adolescent zich aangetrokken voelt, bewondering voor de

esthetische schoonheid, wier reinigende waarde hij aanvoelt,

enthousiasme voor de ideeën, neiging tot de wijsbegeerte. In de
tweede zal men ook aandacht besteden aan de zielewereld van
de mens, aan de noden en problemen van de mens. Door het contact

met de denkers en met de oude en moderne dichters moet de leer-

ling stilaan zijn eigen gevoelens leren uitdrukken, vorm en gestalte

leren geven aan zijn diepste verzuchtingen en ze in oprechtheid

leren uitdrukken. Bij het verklaren van de Latijnse en Griekse schrij-

vers heeft de leraar voortdurend de gelegenheid, om het denken van

de leerlingen, het sentiment en de bewondering voor het schone te

ontwikkelen en te leiden.

1. Schrijvers

Homeros

De leerlingen zullen in brede trekken de samenhang van het

verhaal moeten kennen en het nodige over de Homerische kwestie
en het taaleigen van Homeros. De leraar kiest bij voorkeur de stuk-

ken uit de Ilias en de Odusseia, die uitmunten door hun letterkundige

of zedelijke waarde, of die de Homerische beschaving in het licht

stellen.
Homeros spreekt o.m. over deugd en moed, trouw en liefde,

piëteit en godsdienst, over het ideaal en de zwakheden van de hei-

dense ziel, over de harmonie in het heelal.

Ofschoon geen prozaschrijvers vermeld worden als verplichte

lectuur, toch is het nuttig excerpten uit prozaschrijvers te lezen,
opdat de leerlingen in contact zouden blijven met het Attische proza.

IL. Huistaken

Eén om de veertien dagen, vooral vertalingen, soms ook een

letterkundige ontleding van een verklaarde tekst uit een schrijver.

II. Inleiding in de antieke cultuur

Zie de tweede : Latijn.
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EERSTE

De leraar van de eerste moet de humanistische vorming van

zijn leerlingen voltooien. Zin voor synthese dient bijgevolg de

hoofdbekommernis te zijn in zijn lessen. Het is dan ook

wenselijk, dat minstens de lessen in Latijn en Grieks door dezelfde

leraar worden gegeven.

De leraar van de eerste moet zijn leerlingen leren denken. Gelijk

Sokrates heeft hij de opdracht, de leerlingen te helpen in het ter
wereld brengen van hun ideeën. Hij zal hen tevens helpen, om

onder die ideeën het ware van het valse te onderscheiden, doch

steeds zal hij voor ogen houden, dat de waarheid niet altijd en zeker
niet gemakkelijk te achterhalen is, dat heel veel betrekkelijk is in

de dingen van deze wereld en dat ook de humor veel wijsheid vervat.

IL Schrijvers

Demosthenes

De historische, politieke en letterkundige verklaring is hoofdzaak.
Men moet duidelijk de kenmerken van Demosthenes’ welsprekendheid
laten uitkomen : de doelmatige, logische en vooral psychologische
ordening van de gedachten en hun treffende bewoording.

Platoon

Bij voorkeur worden uittreksels gelezen, die binnen het begrips-

vermogen van de leerlingen liggen. Zo zullen zij des te beter de

letterkundige hoedanigheden smaken : vaste gedachtengang,in keurige

taal uitgedrukt.
Er wordt ook gewezen op de wijsgerige beginselen en de zedelijke

grootheid van Sokrates.

Het Treurspel
Het werk wordt gesitueerd op zijn juiste plaats in de ontwikke-

lingsgang van het Griekse drama. De verklaring is hoofdzakelijk van

letterkundige aard : ontwikkeling en verloop van de handeling, studie

van de personages en hun karakter, rol van het koor. Er wordt gelet

op de sierlijkheid van de verwooraing. Belangrijke tonelen worden
grondig ontleed.

Uit het gelezen werk worden de wetten van de Griekse tragedie

en de persoonlijke opvatting van de schrijver afgeleid.

IL. Huistaken

Eén huistaak om de veertien dagen; een vertaling of een letter-

kundige ontleding, zoals in de tweede.

III. Inleiding in de antieke cultuur

Zie de tweede : Latijn.
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