PROBLEME UIT DIE SILLABUS - - - Die redaksie beplan om in hierdie rubriek gereeld een of ander inhoudelike probleem uit die sillabusse te bespreek. Onderwysers en leerlinge word genooi om enige probleem met 'n bepaalde
aspek van die Inhoud van die sillabusse, vir bespreking voor te ste/. Enige wenke, kritiek of selts
eie bydraes deur onderwysers sowel as leerlinge, is welkom. Rig u skrywe aan: Die Redakteur, Dr
Martin TrUmpelmann, Fakulteit Opvoedkunde, RAU, Posbus 524, Johannesburg, 2000. Ons
eerste bydrae handel oor die tema nasionalisme en is geskryf deur prof PH Kapp van die RAU.
Hoewel daar seker met goeie reg na die lees van hierdie artikel aangevoer kan word dat prof
Kapp hom nie by 'n spesifieke sillabus hou nie, moet onthou word dat die sillabus allermins bedoel is as 'n wet van Mede en Perse. Trouens, die goeie onderwyser sal juis bo die sillabus uitstyg.

Die beeld wat leerlinge van die vak Geskiedenis het as
'n eindelose klomp feite wat gememoriseer moet word,
is 'n ongelukkige een. Toegewyde en toegeruste geskiedenisonderwysers het 'n opdraande stryd om hierdie skewe beeld reg te stel. Fe itekenn is en feiteversamel ing is in aile wetenskapsbeoefening 'n basiese en
noodsaaklike funksie met 'n duidelike doel nl. om op
grond van daardie feite tot sekere veralgemenlngs en
abstraksies te kom . Wat oenskynlik vir die on ingewyde
'n losstaande reeks feite en gebeure is, is vir die ware
historikus bome in die bos, dele van 'n ingewikkelde
legkaart. Dit is die taak van die onderwyser om die leerlinge van die bome in d ie bos, die brokkies en die geheelprent van die legkaart bewus te maak. Daarom
moet Geskiedenisleerlinge, veral in die senior fase ,
stelselmatig tot hoer trappe van veralgemening en
abstraksie gelei word . Daarmee kom hulle by die
wesenlike van d ie vak ult. Hiermee word die belangrik heid van die partikuliere, die unieke of die eenmal ige in
die Geskieden is nie ontken nie. Maar die onderwyser
wat by die eenmalige bly vassteek , doen- sy leerlinge,
die opvoedkundige vormingswaarde van sy vak en die
vak self , onberekenbare skade aan. Hy is 'n antikwarier
wat feite ter wille van die feite versamel. Nag hy nag sy
leerl inge sal kan uitstyg tot 'n groter begrip van en insig in die ontsag like geestes- en kulturele rykdom wat
in die Geskiedenis opgesluit Ie.

besef dat nasionalisme in die eerste plek aan die
Westerse beskawing gekoppel word . Dit is 'n geestesproduk van daardie beskawing en het daarvandaan na
ander kringe en werelddele uitgevloei. Hierd ie uitgangspunt bied vir die onderwyser ' n besondere geleentheid om die leerlinge van die groter geheel - die
Westerse beskawingsgesk iedenis - bewus te maak. Dit
bied hom 'n geleentheid om 'n groot aantal losstaande
gebeurtenisse in 'n groter eenheid bymekaar te trek en
om deur vergelykings kontraste en ooreenkomste uit te
wys wat die ryk e verskeidenheid van die Geskiedenis
vir die leerlinge meer verstaanbaar en bevatlik maak.
Terselfdertyd bring dit die aktualiteit en die hede-betrokkenheid van die Geskiedenis by die leerlinge tuis en
bied dit vir die onderwyser die geleentheid om aan die
leerlinge te to on hoe hulle leefwereld by die gesk ieden is betrokke is en andersom . Hy kan ook aantoon hoe ander be l angrike verskynsels soos
sosial isme , Marxisme, kommunisme en universial isme
(" global i sm ") in die tyd as o .a. 'n reaksie op
nasionalisme ontwikkel het. Internasionalisme, daarenteen , ontwikkel in die twintigste eeu nie as 'n teenvoeter of opponerende verskynsel nie, maar as 'n aanvullende verskynsel wat die interafhanklikheid van
nasionalismes beklemtoon .
Wanneer die leerlinge eers van die belangrikheid van
die onderwerp bewus gemaak is, kan die onderwyser
op die mikro en die makro-aspekte verder uitbou . S6
byvoorbeeld kan hy die leerlinge op grond van hulle
reeds verworwe kennis van d ie Su id-Afrikaanse geskiedenis, konfronteer met een belangrike mirkoaspek : hoe kom dit dat daar in Su id-Afrika uit 'n
Europese handelsonderneming uiteindelik 'n Afrikanernasionalisme gebore word? Of die vraag hoe dat juis in
Italie, die bakermat van die Rooms-Katolieke Kerk wat
die teenoorgestelde van nasionalisme verteenwoordig ,
'n sterk nasional isme opgebloei het?

Die tema nasionalisme as historiese verskynsel bied 'n
besondere geleentheid om die uitstyg bo die feitlike,
die prent in die legkaart of die prag van die bos as geheel, te illu streer. Dit is 'n hoe graad van abstraksie wat
in die tema verskuil Ie en wat daarom groot uitdagings
en hoe eise aan onderwyser en leerlinge stel. Maar
wanneer jy d ie berg uiteindelik bestyg het, loon die vergesigte wat jou gebied word, al die moeite.
Die Gesk ieden isonderwyser kan s6 'n onderwerp nie
met klinkklare formules behandel nie. Hy kan nie , soos
in die Wiskunde en in Chem ie nie defini sies en formules
gee wat die leerlinge moet gaan toepas nie. Hy moet 'n
insig en 'n begr ip, 'n intellektuele en geestesgevoeli gheid by sy leerlinge kweek omdat 'n verskynsel soos
nasionalism e 'n verskeidenheid openbaringsvorme in
die Gesk ieden is het. Die leerlinge leer hoedat Napoleon
nasionalisme in Europa "wakker" gemaak het en hoedat die unifikasies van Duitsland en Italie die mooiste
voorbeelde van die triomf van nasionalisme in Europa
is. Op grond hiervan word hulle tereg tot die veralgemening gelei dat dit in nasionalisme om eenheid van
taal, geestesbesit en uiteindelik grondgebied gaan .
Wanneer hy egter by die twintigste eeuse Afrika-geskiedenis kom , leer hy van Afrika nasionalisme, swart
nasionalisme en pan-nasional ismes waar dit juis nie om
dieselfde taal- en geestesbesit gaan nie. Hoe moet hy
dus nou die saak beskou?

Hierd ie artikel konsentreer op die makro-aspek . Wat is
die gemene deler wat nasionalisme in sy verskeidenheid openbaringsvorme ten grondslag Ie? Die ontwikkeling en uitlewing van 'n identiteitsbewussyn is die
sleutelelement tot die verstaan van nasionalisme as 'n
historiese verskynsel. Vir Bismarckiaanse Duitsland
was so 'n bewusword ing gelee in die taal, die gemeen skaplike afkoms, tradisie en geestesbesit wat uiteindelik lei tot 'n strewe , 'n gemeenskaplike geopolitiese besit - 'n eenheidstaat. Innerlike identiteit is
dus hier ter sprake. In swart Afr ika andersyds na die
Tweede Wereldoorlog, is dit 'n strewe na 'n eenheidsgevoel op grond van kleur en 'n gemeenskaplike
kolonialistiese verlede wat nasional isme ontketen. Dit
verteenwoordig 'n meer uiterlike identiteit. In die
Arab ie se wereld weer, ontw ikk el 'n Arabiese
nasionalisme gebaseer op 'n gemeenskaplike godsdiens en daaru it voortvloeiende 'n Islamitiese beskawing. Dit is dus 'n geestel ike nasionalisme . .

Om d it te beantwoord moet 'n mens dieper en wyer in
die Gesk iedenis kyk . Dit is belangrik dat leerlinge moet
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'n Volgende stap sal dan wees om die leerlinge se aandag te vestig op die feit dat 'n identiteitsbewussyn nie
altyd in die Westerse beskawing sterk aanwesig was
nie. In die .Middeleeue bv. onder die invloed van die .
Rooms-Katolieke Kerk met sy universele beskouing en
sy amptelike taal Latyn , het die Europese mens weinig
begrip van 'n eie identiteit gehad. Dit is eerstussen die
12e en 15e eeue dat 'n bewuswording van die rT)oedertaal , die gemeenskaplike besit van sekere kenmerke en
lewenstyl tot 'n nuwe benadering lei. Nuwe handelsaktiwiteite, nuw~ stede, die stigting van un iversiteite,
die boekdrukkuns die Renaissance en ander faktore
dra daartoe by om mense van 'n groepsidentiteit bewus te maak. Die totstandkom ing van nasionale state in
Frankryi<, Brittanje, Spanje en Nederland verteenwoordig in die ontplooiing van nasionalisme 'n belangrike ontwikkelingsfase. Die vorstehuis is op hierdie tydstip die oorheersende uitdrukking van 'n nuwe identiteitsbewussyn.
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ekonomiese gelykheid. Die mens se geestesidentiteit se hierdie stand punt - is 'n toevallige fik sie wat nie die
basis vir samelewingsordening kan vorm nie. Die mens
se posisie in die ekonomiese proses is al wat werklik
van wesenlike belang is. Die produksiewyse is die allesbepalende faktor en die hele samelewing moet daar-·
volgens ingerig word . Die werk wat jy doen , die ver- '
goedin g wat jy ontvang , hoe jy in staat is om te lewe, die
klas waartoe jy behoort, is vee I belangriker as jou identiteit op grond van taal , kultuur, afkoms en gebied. Die
sosialisme, die Marxisme en die kommunisme het in
w i sselende grade d ie uitgangspunt van d ie
nasionalisme verwerp en daarmee nuwe magsfaktore
geskep wat op mense se lojaliteit aanspraak gemaak
het. Die Russiese Revolusie, die USSR en d ie groei en
opkoms van sosialistiese en kommunistiese partye in
d ie twintigste eeu , bring mee dat die reaksie teen
nasionalisme in Europa sterk word. Na d ie Tweede
Wereldoorlog is dit die universalisme wat in die
Westerse wereld na vore tree: die strewe om die wereld
te verenig tot een groot wereldstaat. Die eenheidstrewe in Europa met die stigting van die Europese
Ekonom iese Gemeenskap is die begin van s6 'n proses.
Daarmee stel die Geskiedenis die vraag aan die orde:
gaan hierdie proses slaag , of gaan daar 'n terugkeer na
nasionalisme, of dalk iets anders, wees? Die onderwyser het daarmee vir sy leerlinge die aktua liteit van die
tema tuisgebring. Dit sou 'n baie goeie prikkel ing wees
om d ie leerlinge d ie speku latiewe vraag te laat
debatteer. Dit beteken nie dat die onderwyser heiligskennis pleeg nie. Dit is nie verraad vir 'n historikus om
ook oor die toekoms te peins nie.

In die 19de eeu kom nasionalisme tot sy kragtige opbloei in Europa. Die Franse Revolusie met sy vryheidsideaal lewer hiertoe 'n belangrike bydrae, terwyl
Napoleon met sy reorganisasie van Europa mense bewus maak van die moontlikhede wat opgesluit I~ in die
skepping van volkstate. By Duitsers, Italianers, Pole en
Grieke is die saadjies geplant wat deur die loop van die
19de eeu sterk sou ontkiem.
Die skouspelagtige en die dramatiese elemente van die
Duitse en die Italiaanse unifikasies as weerspieeling
van die nuwe krag van nasionalisme in Europa, oorskadu dikwels ewe belangrike gebeure in ander lande.
Victoriaanse en Edwardiaanse Brittanje is op sy beurt 'n
mooi illustrasie van 'n kragtige maar minder dramatiese
nasionalisme. Die totstandbrenging van die Britse Ryk ,
die ywer en erns waarmee soldaat en handelaar,
sendeling en amptenaar geglo het in Brittanje se geroepenhe id om die wonder van sy beskawing oor die
wereld uit te dra, was d ie uiti ng van 'n sterk

Nader tuis kan die onderwyser ook die aandag op
swart- en Afrika nasional isme vestig . Hoe verskil dit van
die Europese variasie? Hoe word in Afr ik a probeer om
nasionalisme en sosialisme te versoen? Laat die leerlin ge ook met groot verantwoordel ikh eid en in tellektuele in spann ing en verdieping gesprek voer oor
die vraag watter van die nasionalismes die meer standhoudende is.

nasionalisme.

In tsaristiese Rusland kom nasionalisme tot uitdrukking in 'n dringende begeerte tot die versterk ing
van die eie identiteit deur ontwikkeling en vooruitgang
volgens Westerse model. 'n Kragtige ongeduld met die
remmende invloed van die tsarisme skep in die land 'n
bu itengewone klimaat. In dieselfde tydperk ontwaak die
Slawiese volke in die Balkan tot 'n driftige begeerte om
die knellende invloed van die Turke en die Hu is van
Habsburg op hulle, omver te werp . In die su idpunt van
Afrik a kom sluimerende Afrikanernasionalisme vir d ie
eerste keer kragtig na vore: die stigting van die Genootskap van Regte Afrik aners in 1875, die Afrikanerbond in 1879 en die Eerste Vryheidsoorlog en sy nawerk inge.

Ten slotte kan dit ook vir d ie knapper leerlinge groot intellektuele bevred iging vef skaf om die versk ille tussen
'n militante, en dus basies gevaarlik nasionalisme, en 'n
gematigde of liberale nasionalisme te ontleed . Laat
hulle dit doen aan die hand van Van Wyk Louw se Die
Dleper Reg en Llberale Nasionalisme. Dit het die addisionele winspunt dat d it op 'n praktiese wyse aan
hulle illustreer hoe Geskiedenis ook deur letterkundiges benut en bestudeer word .
Aan die einde van so 'n stuk werk in die Gesk iedenisklaskamer behoort geen leerling meer aan die waarde ,
aktualiteit en intell ektuele bevredig ing van die vak te
twyfel nie.

Laat die leerl inge op hierdie stad ium besin oor die
positiewe waardes van nasionalisme. Watter suksesse
het nasionalisme op hierdie stadium behaal? Was dit 'n
positiewe bydrae tot gesonde ontwikkeling? Dit is goed
om dit op hierdie stad ium te doen , want die Eerste
Wereldoorlog is die geleentheid om die negatiewe en
gevaarlike aspekte van nasionalisme onder die vergrootglas te neem. Wilson en die Volkebond se'strewe
om die angels uit nasionalisme te haal, bied d ie geleentheid om die beteken is van die tussenciorlo~se jare
vir nasionalisme in perspektief te stel.
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Die reaks ie teeh nasionalisme dateer ook uit die neentiende eeu. Teenoor die vryheids- en identiteitsideaal
word ' n ander ideaal gestel nl. die ideaal van

3. In Afrikaans is OJ Kotze se triologie oor Nasionalisme
bekend en bruikbaar, hoewel dit ietwat "tegn ies" is.
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