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and Julia) is seen within its proper historical and political perspective. Many 
a traditionally thorny problem is considered afresh, e.g. the questions raised 
by Ammianus Marcellinus 19.12.17 (pp. 95 ff.), the significance of the plea 
maiestatem auxi (pp. 59 ff.), the conspiracies in the Augustan principate 
(pp. 196 ff.), etc. Though the author is obviously thoroughly conversant 
with modern literature on his subject, he is always ready to propose an 
original, often ingenious solution of his own (cf. the summary on pp. 312 ff. 
of what the author considers the probable main contributions of his study). 
All his suggestions will undoubtedly not gain general acceptance, but his 
study can open fresh avenues of discussion of many a vexed question. 

Dr. Bauman has produced a thorough, stimulating study which, 
incidentally, demonstrates the truth of Prof. Arnaldo Momigliano's words 
in his inaugural lecture in 1952 that 'he who does not know Roman Law 
does not know Roman History' (Contributo al!a Storia degli Studi Classici, 
Roma 1955, p. 214; cf. H. J. Wolff in A.J.P. LXXI, 1950, p. 73). The author, 
'a lawyer by profession and a reader of classics by inclination', was 
eminently qualified for a task he has fulfilled in a commendable way. 

University of Port Elizabeth H. J. ERASMUS 

* * * 
H. L. Krige: 'n Ondersoek na die vormende Waarde van Wiskunde enLatyn, 
'n ongepubliseerde proefskrif ter verkryging van die graad Doctor Educa
tionis, in die Departement Empiriese Opvoedkunde van die Universiteit 
van Suid-Afrika, Pretoria, 1961. 

Summary: H. L. Krige's D.Ed. thesis is on The formative Value of Mathematics and 
Latin. His experiment, though limited to a relatively small number of pupils from only 
one school and a single area, found that pupils studying Latin showed an advantage of 
five per cent in total achievement and one of nine per cent in the achievement in English 
over pupils not studying Latin. The study of Mathematics shows an advantage of four 
per cent in regard to total achievement, but most conspicuous is the transfer of Mathe
matics to Science, namely 15 per cent. An investigation carried out under the auspices 
of the Joint Matriculation Board (A Statistical Study of the Transition from School to 
University, Pretoria 1964) reveals, to my mind, that students who took Latin at High 
School have a better chance of successfully completing either a B.A. or a B.Sc. course in 
the minimum period. This conclusion is, however, not shared by the investigators. These 
indications of the positive formative value of Latin call for further investigation on the 
part of educationists . 

In helder, duidelike taal word 'n ondersoek na een van die kernprobleme in 
ons onderwys, en een wat baie polemiek deur die eeue ontlok het, nl. die 
vraagstuk van die vormende waarde van leervakke, in hierdie werk uiteen
gesit. Die skrywer se ondersoek is 'n poging om in die lig van eksperimentele 
getuienis by te dra tot die daarstelling van 'n ,moderne en gesonde teorie' 
(p. 4) wat die ou, in Suid-Mrika skynbaar verwerpte, teorie van die vor
mende waarde van leervakke moet vervang. Die ondersoek was noodsaaklik, 
want die omvangryke vakkeuse wat in Suid-Mrika, veelal op nuttigheids-
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gronde, vir hoerskoolleerlinge ingestel is, dui op 'n bewustelike of onbewus
telike verwerping van die teorie van die vormende waarde van leervakke. 
Die rede waarom die skrywer juis die vormende waarde van Wiskunde en 
Latyn ondersoek, is omdat Wiskunde vandag klaarblyklik nie meer as 'n 
geesteswetenskap gesien word nie, en daar gevolglik 'n baie beperkte waarde 
aan toegeken word, n1. die bemeestering van tegnieke, en aangesien Latyn 
al meer en meer op die agtergrond geskuif word omdat dit dan kwansuis 
geen nuttigheidswaarde sou he nie. 

Die skrywer verdien lof vir sy heldere uiteensetting van sekere basiese 
begrippe soos intelligensie, oordrag, die verskillende leerprosesse, maar 
veral vir sy duidelike definisie van vormende waarde: 

,Vormende waarde is die vorrning wat die mens se verstandelike vermoe 
in een leersituasie ondergaan, sodat hy in 'n ander, soortgelyke of verwante 
situasie behoort te kan handel in die lig van die kennis, vaardigheid of 
ervaring wat in die oorspronklike situasie opgedoen is.' (p. 17) Dit is hoogs 
verfrissend om te sien dat hy in lg. verband spesifiek verwys na ,die mens' 
i.p.v. na ,die organisme', wat dikwels in navorsing i.v.m. die leerproses 
gevind word. 

In hfst. I vind ons 'n ondersoek na die historiese agtergrond van die teorie 
van vormende waarde en die interpretasie daarvan deur die eeue. 

In hfst. II gee die skrywer 'n saaklike uiteensetting van konsepsuele leer 
en insig, en die verband tussen hierdie twee begrippe en vormende waarde. 

Hoofstukke Ill, IV en V bevat 'n verslag van die eksperimentele navor
sing wat uitgevoer is om te bepaal of Latyn en Wiskunde vormende waarde 
het wat algemene klasprestasie in Engels en in Wetenskap ( = Skeinat.) 
kan bei:nvloed. 

Hfst.VI bevat 'n verslag van twee kort ondersoeke wat ten doel het om 
sekere begrippe en afleidings te aksentueer. 

In hfst. VII vind ons 'n kort samevatting van die skrywer se bevindinge 
en aanbevelings, en enkele implikasies. 

Vir die ondersoek na die vormende waarde van Latyn is daar slegs 35 
Latynleerlinge, verdeel in vier jaargroepe, gebruik. Saam met hulle is 35 
leerlinge, so na as moontlik identies t.o.v. ouderdom, I.K., geslag, standerd, 
baan, sosiale agtergrond en vakke (behalwe natuurlik Latyn), afgepaar. 
'n Totaal van 70 leerlinge was dus by hierdie ondersoek betrokke. In die 
geval van Wiskunde was daar slegs 23 pare. Aangesien 'n paar Latyn
leerlinge ook by die Wiskunde-ondersoek betrokke was, was daar altesaam 
slegs ongeveer 100 toetslinge. Verdere beperkings t.o.v. die ondersoek was 
gelee in die feit dat die toetslinge slegs uit een skool en een omgewing getrek 
is, en dat die ondersoek slegs oor drie jaar gestrek het. Die skrywer haal 
egter die mening van 'n ander opvoedkundige aan wat daarop neerkom 
dat ,'n intensiewe studie van 'n kleiner aantalleerlinge, gekonsentreer op 
een plek, wetenskaplik meer betroubare tendense aan die lig bring' (p. 122). 
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Ons meen egter dat die insiggewende gevolgtrekkings wat die skrywer ten 
gevolge van sy ondersoek gemaak het, veel meer gewig sou gedra het, indien 
die ondersoek aan 'n hele paar meer sentra, versprei oor 'n veel groter 
gebied, uitgevoer was. Die skrywer is egter selfbewus van hierdie beperkings. 

Maar die gevolgtrekkings waartoe hy geraak het, behoort vir die opvoed
kundige, en veral vir almal wat die voortbestaan en groei van Latyn as 'n 
skoolvak op die hart dra, van baie groot belang te wees. Die skrywer het 
nl. ,aanduidings gevind dat die neem van Latyn die proefpersone se alge
mene klasprestasies ten goede bei:nvloed het' (p. 168), meer bepaald, dat 
die to tale persentasies wat hulle behaal het vir al hulle skoolvakke gesament
lik, 'n voorsprong van vyf persent toon, vergeleke by die totale van toetslinge 
wat nie Latyn geneem het nie. Waar die huidige eksperimentele standpunt 
in die opvoedkunde slegs ten gunste van die feit getuig dat die studie van 
Latyn 'n bevorderende invloed kan he op die bemeestering van Engels, met 
spesiale verwysing na Engelse woordeskat, spel en grammatika, is hierdie 
bevinding van die skrywer dus 'n belangrike uitbreiding op die huidige 
eksperimentele standpunt, en is dit in ooreenstemming met die teoretiese 
standpunt t.o.v. die vormende waarde van Latyn soos uiteengesit deur die 
Nederlandse opvoedkundiges Stellwag1 en Van Doornik. 2 Weer eens word 
dit beklemtoon dat ·die sobere en standvastige studiegewoontes wat die 
leer van Latyn by die Ieerling aankweek, ook oorgedra word na ander 
skoolvakke. 

Verder het die skrywer die vormende waarde van Latyn t.o.v. die prestasie 
in Engels ondersoek. 'n V oorsprong van nege persent is in Latynleerlinge se 
prestasie in Engels waargeneem. Die gemiddelde oordrag van Latyn na 
Engels gedurende die hele hoerskoolloopbaan is op ongeveer agt persent 
vasgestel. 

In die tweede deel van sy ondersoek het die skrywer bevind dat die bestu
dering van Wiskunde ook 'n positiewe invloed het t.o.v. totale klasprestasie. 
Vergelyk by die totale van toetslinge wat nie Wiskunde geneem het nie, 
toon die to tale van Wiskunde-Ieerlinge in hierdie verband 'n voorsprong van 
vier persent. T.o.v. die oordrag van Wiskunde op Wetenskap is die bevin
dings nog verrassender. Wiskunde-toetslinge se prestasie in Wetenskap toon 
'n verbetering van agt persent, terwyl die wat nie Wiskunde geneem het 
nie, 'n verswakking van 10 persent vertoon. Die werklike oordrag van 
Wiskunde na Wetenskap in standerds 9 en 10, is ongeveer 15 persent. 

Die skrywer verdien inderdaad Iof vir sy duidelike aanduidings dat die 
vormende waarde van Latyn en Wiskunde 'n werklikheid is, en wat die aard 
en die perk daarvan is. Daar bly nog oor dat hierdie bevindings aan almal 
wat met die opvoeding van ons jeug te make het, nl. direkteure en inspek-

1. H. F. W. Stellwag, De Waarde der Klassieke Vorming, Groningen 1949. 
2. N. G. M. van Doomik, De modeme Gymnasiast tegenover zijn Klassieke Vorming, 

Groningen 1938. 
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teurs van onderwys, beplanners van skoolkursusse, skoolhoofde, voorligter
onderwysers en gewone onderwysers, en les bes, aan ouers bekend gemaak 
moet word. Dit het hoog tyd geword dat ons in die opvoeding van ons jeug 
moet wegkom van die dwang van die pragmatisme. Indien die skrywer se 
bevindings en aanbevelings die aandag kry wat dit verdien, behoort sy 
arbeid veel by te dra ter bevordering van veral die studie van Latyn in 
Suid-Mrika. Bier is in ieder geval 'n uitdaging aan ander ondernemende 
opvoedkundiges om dr. Krige se bevindings ook t.o.v. 'n groter gebied 
te bevestig-of te weerle. 

'n Laaste puntjie van kritiek: die werk sou heelwat aan interessantheid 
gewen het as daar nie telkens feitlik verbatim herhalings in die formulering 
voorkom nie. 

In aansluiting hierby vermeld ons graag die resultate van 'n ondersoek 
wat onlangs in opdrag van die Gemeenskaplike Matrikulasieraad deur 
prof. H. S. Steyn voltooi is. Dit is getitel 'n Statistiese Studie in verband met 
die Aansluiting tussen Skoal en Universiteit, 3 en pro beer om te bepaal waar
om die druipsyfer, veral van eerstejaarstudente, so onrusbarend hoog is. 

Ons wil net 'n onderdeel van hierdie ondersoek onder die aandag bring, 
meer bepaald Tabel 4.3 (p. 68-74). Hierdie tabel toon die vordering aan 
ses universiteite (drie Mrikaans en drie Engels) van studente van wie vyf 
skoolvakke se simbole bekend was. Die vakke ter sprake is Mrikaans/ 
Engels hoer graad, Wiskunde, Skeinat, Geskiedenis en Latyn. Die studente 
is t.o.v. elke skoolvak in drie groepe verdeel, volgens die simbole wat hulle 
in die skoolvakke in die finale eksamen behaal het. Ons bepaal ons hier 
net by daardie groepe studente wat daarin geslaag het om Of die B.A.- Of 
die B.Sc.-graad in die minimum tydperk van drie jaar te behaal, en neem nie 
die in aanmerking wat die graad in vier ofvyfjaar behaal het nie. Aangesien 

B.A. B.Sc. 
(Moontlike 16) (Moontlike 14) Totaal30 

2e 2e 2e 
Hoogste hoogste Hoogste hoogste Hoogste hoogste 

% % % % %. % 

Latyn .. .. 8 keer 4 keer 5 keer 5 keer 13 keer 9 keer 
Geskiedenis .. 2 

" 
3 

" 
5 

" 
2 

" 
7 

" 
5 

" Mr./Eng. hoer 1 
" 

3 
" 

3 
" 

5 
" 

4 
" 

8 
" Wiskunde .. 2 

" 
2 

" 
1 

" 
2 

" 
3 

" 
4 

" Skeinat .. 3 
" 

4 
" 

- - 3 
" 

4 
" 

3. Vrygestel deur die G.M.R. te Pretoria, Julie 1964. 
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die gegewens vir al die groepe nie volledig is nie, is daar, oor al ses univer
siteite versprei, en ten aansien van al vyf vakke, 'n totaal van 16 moontlike 
vergelykbare groepe van suksesvolle studente vir die B.A.-graad en 14 vir 
B.Sc. Uit hierdie moontlike 30 groepe het die Latyngroepe 13 keer die 
hoogste persentasie suksesvolle studente gelewer, en nege keer die tweede 
hoogste persentasie. Die volgende tabel, opgestel uit bg. Tabel 4.3, toon die 
aantal kere wat elkeen van die vakke ter sprake die hoogste en tweede 
hoogste persentasie suksesvolle studente gelewer het. 

Die ondersoeleers se afieiding uit hierdie gegewens is: ,Daar is geen 
de:finitiewe aanduiding dat een spesi:fieke vak 'n beter aanduiding gee van 
die verwagte verloop van universiteitstudie as ander vakke nie' (p. 68). 
Ons lean in die lig van die syfers hier bo nie saamstem met hierdie bevinding 
nie. Vir ons wil dit voorkom as of studente wat Latyn op hoersleool geneem 
het, beslis 'n beter leans het om 'n universiteitskursus met suleses te deur
loop. Is dit nie dalk toe te skrywe aan die vormende waarde van Latyn nie? 

Verder meen die ondersoeleers: ,'n Hoe simbool in Tale en Geskiedenis 
dui op 'n goeie leans op suleses in die B.A.-rigting op universiteit, terwyl 
'n hoe simbool in Wiskunde of Sleeinat nie 'n groot mate van seleerheid op 
suleses in die B.Sc.-rigting lewer nie' (p. 68). Hiermee wil ons volmondig 
saamstem, maar ook byvoeg dat die gegewens onses insiens duidelile toon 
dat 'n student wat 'n hoe simbool in Tale (meer bepaald Latyn) en Geskie
denis op skool behaal het, relatief net so goed in die B.Sc.-rigting vaar as 
in die van B.A. Ons se relatief, omdat die prestasies van studente wat 
dieselfde simbole op skool behaal het, amper reelmatig 'n verskil van 20 
persent en meer vertoon tussen B.A.- en B.Sc.-studente ten gunste van 
B.A.-studente, en omdat studente wat Latyn of Geskiedenis op hoerskool 
geneem het, desnietemin in die meeste gevalle die hoogste persentasie 
suksesvolles daargestel het. Hoe die verskil teweeggebring word, kan ons 
nie verklaar nie. Dit hou natuurlik verband met die doel van hierdie hele 
ondersoek en daarom dat die ondersoekers in hoofstuk 5 (Samevatting en 
Aanbevelings) verklaar: ,Dit het deur al die statistiese ontledings geblyk 
dat die probleem van druiping aan universiteite in omvang veel groter is 
by die studie van die Natuurwetenskappe as by die studie van die Lettere. 
Die dringendste behoefte is dus aan 'n deeglike besinning oor die aansluiting 
tussen skoolonderrig en die studie van die natuurwetenskappe op univer
siteit' (p. 82). Ons meen dat as hierdie wesenlike aansluitingsprobleem uit 
die weg geruim is, die vormende waarde van Latyn nog meer na vore sal 
tree. 

Ook hierdie ondersoek het dus 'n positiewe aanduiding gegee dat Latyn 
se vormende waarde wel deeglik iets is wat nie versmaai kan word nie. Ook 
bier roep die aanduidings om nadere ondersoek. 

Universiteit van S.A. J. T. BENADE 
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