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HOOFSTUK 3. 

DRIE GROIIDMETODES IN DIE ONDERWYS. 

3.1. Inleiding. 

Teneinde die plek en rol van geprogrammeerde onderrig 

in 'n Calvinistiese onderwyssisteem te kan vasstel, moet 

eers die beoordelingsnorme bepaal word. Geprogrammeerde 

onderrig is 'n metode om kennis oor te dra. Die vraag na 

die norme is dus op die terrein van die onderwysmetode 

gele~; dit wil s~ op die weg waarlangs die kind na die op-

voedingsdoel gelei word. Sekere beskouings oor die kind 

en die opvoedingsdoeleindes moet dus eers gestel word.l) 

Daarna sal drie grondmetodes wat by daardie beskouings 

aansluit, bepaal word. 

Voora£ moet ook nog die verskil tussen mens en dier 

nagegaan word. Dit is nodig met betrekking tot die beoor-

deling van die line~re program waar, soos reeds vroe~r in 

die ondersoek aangetoon, die leerproses by mens en dier 

baie nou met mekaar in verband gebring word. 2 ) 

Met die oog op 'n geheelbeeld van die Calvinistiese 

opvoedingsmetode en mensbeskouing in die raam van die 

Calvinistiese lewens- en w~reldbeskouing, sal eers 'n 

beknopte oorsig oor die geskiedenis en grondbeginsels van 

die Calvinisme en die Calvinistiese Opvoedkunde gegee 

word. 

1. Vgl. 1.7. bl. 33. 

2. 2.4.1. bl. 49. 
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3.2. Geskiedenis van die Calvinistiese Opvoedkunde. 

Die Calvinistiese lewens- en wareldbeskouing het sy 

ontstaan aan die werk van Johannes Calvyn, gebore in 

Noyon~ Frankryk, op 10 Julie 1509, te danke. 

Die Roomse inkwisisie was vir Calvyn die aanleiding 

om self die Bybel te gaan lees. Dit was die begin van sy 

hervormingstryd teen die bande van die Rooms·-Katolieke 

Kerk. 3 ) Sy belangrikste geskrif oar die belydenis van die 

Hervorming is die welbekende Institusie, 4 ) waarvan later 

vertalings in verskeie tale, onder andere Afrikaans, 5 ) 

verskyn het. 

Die verdere geskiedenis loop oar verskeie leiersfigure. 

Met betrelcking tot die Dietse lande is di t veral die dog

matici A. Kuyper, H. Bavinck, V. Hepp en in die jongste 

tyd K. Dijk wat die Calvinisme bevorder het. Oak in 

ander lande het die Calvinisme ingang gevind, so selfs dat 

Kuyper van mening i·s dat die Calvinistiese lewensfilosofie 

as 'n belangrike fase in die ontwikkelingsgang van die hele 

menslike geslag beskou moet word. 6 ) 

Wat die Opvoedkunde in besonder betref, het Calvyn 

en Cordier reeds in 1538 'n stelsel vir die laer onderwys 

uitgewerk. 7 ) Later het veral manne soos I. da Costa, 

G. Groen van Prinsterer, A. Kuyper en A.F. de Savornin 

Lohman die beginsels van die vrye Christelike skool 

3. Van Wyk, J.H. Johannes Calvyn, Die Kandelaar, 

VII, 6, Aug. 1964. 
4. Kuyper, A. In inleiding van Institusie, Corsman-

Kuyper-uitgawe, ll- l2. 

5. A. Duvenage-uitgawes, 1951 en l967. 

6. Kuyper, Het Calvinisme, 1- 34. 

7. Coetzee, Opvoedkunde en Calvinisme~ 15- 16. 



uitgewerk. 8 ) 

Die eerstc sistematiese verhandeling oor die Cal

vinistiese opvoeding is deur H. Bavinck geskrywe. 9 ) Die 

doelstelling van die opvoeding, soos daarin uiteengesit, 
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is later deur Coetzee oorgeneem in die bekende woorde van 

2 Tim6thetis 3gl7. Die balans tussen godsdiensonderrig en 

onderrig in seku.l~re vakke word, net soos by Calvyn 9 ook 

deur Bavinck beklemtoon. 10 ) Lcerstoele vir 'n volwaardige 

wetenskap van Calvinistiese Opvoedkunde is vir die ocrste 

keer in 1925 en 1926 aan die Potchefstroomse Univcrsiteit 

vir Christelike Hoer Ondervcys en die Vrije Univcrsiteit 

(te Amsterdam, Nederland) ingestel.ll) Die betrokke pro-

fessore was J. Chr. Coetzee en J. Waterink respektiewelik. 

Ton slotte moet in hierdie verband opgemerk word dat 

omstreeks 1920 ook die Calvinistiese Wysbegeerte sy boslag 

gekry het in die Wijsbegeerte der Wetsidee deur 

H. Dooyeweerd en D.H. Th. Vollenhoven, asook in die van 

die Skeppingsidee deur H.G. Stoker. Dat hierdie stelsels 

vir vVaterink en Coetzee tot steun was in die ontwikkeling 

van hul opvoedkundige stelsels, ly geen twyfel nie. 12 ) 

3.3. Grondslag en beginsel van die Calvinisme. 

Die grondslag van die Calvinisme is die vVoord van 

God, in sy geheel en in al sy dele. Hierdie Woord 9 dit 

is die Bybel, is die enigste en onfeilbare Woordopon-

baring van God. Verder word God ook in die skepping 

C. Janssen en Visser, Van Plato tot Decroly, 220 - 226. 

9. Bavinck, Paedagogische beginselen. 

10. Id., 50. 
11. Coetzcc, op. cit., 20, 25. 

12. Id., 30 - 40. 
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gekcn. Die skepping, as 'n boek van skoonheid? openbaar 

die majesteit van God, op voorwaarde dat die mens hierdie 

skepping beskou en bewonder in die lig van God se Woord 

as die prim~re kenbron. 1 3) 

Die eerste beginsel op hierdie grondslag is God se 

selfgenoegsaamheid en socwereiniteit. Hierdie beginsel, 

die sogenoemde teosentriese14 )- of materi~lel5)_ of grond

beginsel16) is die fondament waarop die verdere sisteem rus. 

Ander beginsels, die met betrekking tot spesifieke 

samelewingsverbande en so meer, vloei uit die grondbeginsel 

voort, 

Mot die selfgenoegsaamheid van God word bedoel dat 

God niemand en niks vir sy bestaan nodig het nie. God is 

absoluut onafhanklik. Niemand vermag ook maar iets teen 

Hom en kan niks tot sy glorie bydra nie. 

Nogtans moet die mens tot sy eer leef en werk. Dit 

is die beginsel van God se soewereiniteit. God het hemel 

en aarde uit niks voortgebring en hou dit van oomblik tot 

oomblik in stand. Hy beskik vrymagtig oar alles, oak oar 

die mens. Daarom moet die mens Hom dien en eer, ondanks 

sy selfgenoegsaamheid. God is die middelpunt van alles; 

tot Hom is die menslike doen en late gerig: "God zet de 

gehele wereld in beweging, en Zijn wonder, dat in de 

incarnatie zijn hoogtepunt bereikt, toont, dat Hij alle 

macht heeft in en over heel deze wereld en die macht be-

wijst in een realiteit 9 welke anders is dan wij ons 

13. Nederlandse geloofsbelydenis, artikel 1 - 7. 
14. Stoker, Beginsels en metodes in die wetenskap, ]_26, 

15. Taljaard, Kursus in lewens- en w~reldbeskouings
leer ..• , 32. 

16. Meeter, Basic ideas of Calvinism, 39. 



gewoon1ijk voorste11en, en ver uitgaat boven de maten 7 

waarmee wij de creaturen meten. 111 7) 

Die grondbeginse1 van die se1fgenoegsaamheid en die 

soewereiniteit is nie 'n eng godsdienstige aspek van die 
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1ewe nie, maar die sentra1e 1ewensbeginse1. Oor die gewonc 

daag1ikse 1ewe het Ca1vyn dan ook hee1wat te s~ gehad. 

Hierin, so som Snyman dit op, staan a1tyd drie gedagtes 

voorop, te wete die van natuur1ikheid 7 mens1ikheid en 

orde. 18 ) E1ke mens moet binne sy grense van aan1eg en ver-

mo~ns 1ewe, nie die perke van gerief en gemak in wee1desug 

oorskry nie, maar a11e aangename dinge in dankbaarheid 

aanvaar en tot eer van God geniet. 

Die 1ewe ver1oop op sy beste as die mens hom aan die 

orde1ikheid en natuur1ikheid hou wat God met en in die 

skepping gegee het. 1 9) So is die Christe1ike ge1oof met 

die 1ewe in a1 sy aspekte verweef. Daarin rus die 

Christe1ik- Nasiona1e gedagte. Die Christe1ike staan 

voorop en bepaa1 die aard van die Nasiona1e. 20 ) 

3.4. Mens en dier. 

3.4.1. Die skeppingsverhaa1. 

In die skeppingsverhaa1 van die Bybe1 word 'n radi

ka1e onderskeid tussen mens en dier getref. Die onder-

17. Dijk, Korte Dogmatiek, 91. 
18. Snyman, W.J. Ca1vyn oor die 1ewe. Kerkb1ad, jg. 67, 

no. 1750, 27 Mei 1964, 13 - 15. 
19. Vg1. (i) Anon. Uit Ca1vyn se pen. Woord en Daad, 

IX, 48, Junie 1966, 1,9,11. 

(ii) De K1erk, W.J. Oorv1oed by Christus. 

Kerkb1ad, ;jg. 68, no. 1839, 9 Mrt. 1966, 8. 

20. Snyman, W.J. op. cit., 15. 
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skeid bestaan uit twee verskille. 

Die eerste verskil is die saak van stof en gees. 

11 In die begin het God die hemel en die aarde geskape 11 •
21 ) 

Met hemel en aarde word respektiewelik die geestelike en 

die stoflike w@reld bedoel. Volgens Genesis 1 en 2 het 

die mens deel aan albei. God formeer, dit wil s~ skep, 

die mens uit die stof van die aarde. Die mens is dus stof-

lik. Maar God blaas by die mens ook die asem van die 

lewe in sy neus. Sodoendc is die mens ook 'n geestelike 

wese. By die diere het God nie die asem van die lewe in-

geblaas nie. Die diere 7 net soos die plante 7 het God 

deur die aarde laat voortbring. Dier en plant deel slegs 

. d" t fl"k . k . d" t l"k . 22 ) ln le s o l e en nle oo ln le gees e l e nle. 

Die tweede verskil is gele~ in die beeldskap van God. 

God het die mens na sy beeld geskapc, maar nie die dier 

nie. 23 ) 

3.4.2. Die Dogmatiek. 

Op grond van die skeppingsverhaal en ander plekke in 

die Skrif 24 ) bestaan daar sekere dogmas wat van wesenlike 

belang in die probleem van die verskil tussen mens en 

dier is. 

Die mens is uit die bestanddele van die aarde geformeer. 

Maar God het die asem van die lowe in sy neusgate geblaas. 

Deur hierdie twee werkinge word die mens 'n lewende wese. 

Die mens is stof en gees, gewoonlik uitgedruk met die 

21 . Gen. 1 : 1 . 
22. Kroeze 7 J.H. Handbook vir die kennis van die Bybelse 

Geskiedenis, deel I, 30j 39, 40. 

23. Id., 35. 
24. Dijk, op. cit.~ 161- 165. 
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woorde: die mens is liggaam en siel. 25) 

Die tweeheid van liggaam en siel vind sy eenheid in 

die beeldskap van God~ aangesien '.:ie beeldskap nic iets 

bonatuurliks is wat net met die monslike siel to make het 

nie, maar betrekking het op die hele monslike totaliteit. 26 ) 

Die mens lyk ou God, is kind van God in sy valle hoe-

danigheid as 'n pneumaties-somatiese wese~ 11 Niet alleen 

in zijn zieleleven en in zijn geestelijke en zedelijke 

eigenschappen, maar naar lichaam en ziel. 1127 ) Dijk gebruik 

hier dus die uitdrukkings siel, gees~ liggaam, soma en 

pneuma. Soma staan vir liggaam, pneuma vir gees on siel~ 

Hierdie laaste twee word dikwels deurmekaar gebruik. Die 

verwantskap tussen die twee is inderdaad baie nou. Nogtans 

is daar 'n onderskeid. 

Coetzee is in die verband baie duidelik. Hy s~ dat 

plante geen be~ussyn (siel, psige) het nie, maar dierc on 

mense wel, terwyl mense boonop 'n selfbewussyn ( ek, goes, 

pneuma) het. Die dier is ius 'n somaties-psigiese wese, 

bcsit 'n liggaam en 'n siel en kan gevolglik ook op sy 

manier waarneem, handel, voel en herinner. Die mens is 'n 

somaties-psigies-pneumatiese wese, besit 'n liggaam, 'n siel 

en nog 'n gees ook vraardeur by sy bewussynswerkinge op hom

self kan betrek. Die dier ken geen verskil tussen homself 

en die buitew~reld nie, maar die mens wel. 

Dit is die kern van die verskil tussen die ken-, 

gevoels- en strewingslewe by mens en dier. Hierdic drie 

25. Kroeze, J.H. op. cit., 40. 

26. Dijk, op. cit., 161 - 162. 

27. Id. , 162. 



lcwensuitinge is die bevvussyns- of psie;iesc funksies. 

Hulle vorm die inhoud van die menslike sicl oorecnkomstig 

die drie ampte waartoe die mens in die Skrif gerocpe is, 

naamlik die ampte van profeet~ priestc;r en koning res

pektiewelik.28) 
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Nou kan dit nooit genoog beklemtoon word nie dat, on-

danks al die bogcnoemde OLderskeidings, daar 'n onskoibarc 

eenheid j_n sowcl mens- as dier-weos bostaan. Die vorskil 

tussen mens en dior bestaan dus nie net daarin dat die mens 

'n pneuma hot en die dier nie, maar veral dat hierdie pneuma 

die mons essensi~el van die dier laat verskil. 

Die betekenis van die woord siel in dogmatics-

Skriftuurlike sin moot dan ook deurgaans in die bctekcnis 

van pneuma opgovat word. Kuyper onderskei in die verband 

tussen bevvussyn (vir psige, siel) enersyds en siel (vir 

pneuma, gees, ck) andersyds. Hy s~ dat liggaam en sial 

1 11 ecnheid vorm. Hierdie oonheid is besondor hog ondanks 

die fei t dat die liggaam by die dood van die siel gcskoj_ 

word. By hierdie skeiding gaan die liggaam en die gewone 

aardse bewussyn (psige) ten onder. Met die opstanding kom 

die psige terug in 'n verheiligde vorm van volkome kennis. 

Nogtans, so vervolg Kuyper, is elke vorm van bewussyn 

na die dood nie uitgesluit nie. Hoe hierdie nadoodse be-

wussyn funksioneer, is onbekend, maar dit bcstaan en wel 

op grand van die Skrif. r.~eer nog ~ hierdie bewussyn is 

gekoppel aan dieselfde pcrsoon wat, toe hy geleef hot, 

die gewone psige en pneuma besit het~ 11 0ok na uw dood zijt 

28. Coetzeo 9 Inleiding ...• Empiriese Opvoodkundo, 71. 



94 

en b1ijft gij hGt? die dit bewustzijn hebt en in dit be

wustzijn u van uze1ven bevmst wordt. 1129) Daarom 1~ die 

worte1 van die mens1ike bewussyn (sie1) in sy sie1 (pneuma); 

dit is sy persoon, sy ek, sy geeste1ike wese vanwe~ sy 

bee1dskap van God.30) 

Met betrekking tot die mens as 'n soma-psige-pneuma-

eenheid moet ook die werk van Ne1 genoem word wat die mens 

bestempe1 as 'n somaties-psigies-geeste1ike persoonswese, 

slwmatie s deur drie konsentrie se si1inders voorge ste1. 

Die binneste si1inder ste1 die geeste1ike EK voor, wat die 

inner1ikste stukrag en stuurkrag van die mens is. Deur 

die midde1ste en buitenste si1inders word die psigiese en 

somatiese dimensies aangedui.31 ) 

Hattingh beskou die mens1ike persoon1ikheid as 'n dee1 

van die kosmos en daarom, net soos die kosmos, as opgebou 

uit 'n fisiko-chemiese, 'n bioties-fisio1ogiese, 'n bioties-

psigiese en 'n geeste1ik-psigiese 1aag. Hierdie 1ae vorm 

deur midde1 van die heerskappy van die EK die mens tot 'n 

persoonseenheid. 32 ) 

Die mens1ike sie1 is dus pneumaties bepaa1, op God 

gerig en verski1 daarom nie net kwanti tatief nie ,: In'" "~r -vera1 

kwa1itatief van die sie1 van die dier. Hierdie pneumatiese 

29. 

30. 

31. 

32. 

Kuyper, Ret werk van den Heiligen 

(onderstrepings is kursiewe druk in 

Id. , 779. 

Geest, 778 

die teks). 

Nel, B.F. Die antropo1ogies-pedagogies-didaktiese 

onderbou van die prob1ematiek van die vormende 

waarde van 1eervakke. Onderwysb1ad, LXIX, 755, 

150- 151, Sept. 1962. 
Hattingh, J.M. Die vraagstuk van •. visue1e be

wegingsil1usie ••• , 50- 52, 81. 
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aard van die Thenslike siel word ook goed ge!llustreer in 

Dijk so besware teen die onderskeiding tussen die beeld 

van God in ruimer en onger sin. Die beold van God in 

enger sin, dit is kennis, geregtigheid en heiligheid 9 gaan 

na die sondeval verlore, terwyl die beold van God in 

ruimer sin, dit is verstand en wil behoue bly.33) Dijk 

erken wel dat kennis, gorcgtigheid en heiligheid vcrloro 

gaan met die sonde, maar mecn dat dour die onderskoiding 

die stoflike lowe te veel onderskat word, aangesien die 

beeldskap van God 'n omvattende begrip is: "··· alles 

wat de mens ontvangen heeft om in de valle zin des woords 

kind van de hemelse Vader te zijn~ zowel de kracht van 

zijn lichaam als de sterkte van zijn denken en willen~ 

zowel de schoonheid van zijn gestalte als de gratie van 

zijn innerlijk leven9 zowel zijn genialiteit en virtuosi-

teit als de gaven van de zuivere kennis van God en de 

wereld; zowel zijn geregtigheid en heiligheid als zijn 

vrede en geluk, - en (en dit is Gods wondere gonade) 

wanneer dit laatste licht door onze zondc gedoofd wordt, 

blijft van hot eerst-genoemde schijnsel nog menige vlam 

branden, en is de heerlijkheid van het beeld Gods niet 

geheel verloren gegasn; in de krachtsopenbaring, in de 

kunstenaarsweelde, in de scherpte van zijn denken, in zijn 

visie tot in de diepten van de schepping straalt deze 

heerlijkheid, en zij zal als de glorie van de volken binnen-

gebracht worden in het nieuwe Jeruzalem, dat van de hemel 

neerdaalt (Openbaring 21~ 24-, 26)."34) 

33. Delleman en Gerritsma, Gereformeerd Catechisatic

boek, 33. 

3 4. D i j k , op. cit • , 16 4 . 
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Dijk se uiteensGtting laat geen twyfel nie omtrent die 

mens as 'n eenheid, as 'n op God gerigte, pneumatics be-

paalde eenheid, waarby die somatiese ook nou betrokke is. 

Hierdie laaste nspek 9 die somatiese, beklemtoon hy weer as 

hy s~ dat elke geboorte 'n wonderwerk van God is. God 

plaas nie 'n siel in 'n deur 'n ouerpaar verwekte liggaam 

n~e; God skop die totale nuwe lewe, geestelik en stoflik 

by elke nuwe mens wat gobore word.35) 

Die asem van God, die pneuma, maak di8 mens tot wat 

hy wesenlik is. Dit deurtrek sy ganse wese, sy psige en 

sy liggaam; dit maak hom God-gerig. By die dier ontbreek 

die pneuma. HY is wel 'n eenheid en selfs 'n eenheid wat 9 

op die oog af, aan die mens laat dink. ])it is goon wonder 

dat by diegcne, wat God on Sy gebod nie ken nie, die 

ewolusieg~dagto ingang vind nie. Maar, die verskille is 

groter en radikaler as die ooreenkomste. Die dier is on-

pneumatics; hy is nie na God so beeld geskape nie. 

By is wel deel van die skepping en verheerlik as objek 

ook God~ 

God word in die hele skepping verheerlik, in die mens 

en ook in die dier. Vir die dier is daar egter geen arbeid 

om to verrig nie. BY bly objek in die verheerliking van 

God. Die mens is meer en anders. HY is subjek~ hy neem 

deel in die w~reldplan van God. In hierdie aksie tree 

die mens as •n eenheid op, is hy aktief as 'n totaliteit, 

as een hele persoon, as een hole somaties-psigies-

pneumatiese wese. 

35. Id., 167 - 168. 
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3.4.3. Die Wysbegeerte, 

In die Wysbegecrte van die Skeppingsidee trof Stoker 

van die begin af onderskeid tussen d:le vier rykeg stof 9 

plant 9 dier en mens. In die analise van die vier ryke val-

gens die vier kosmiese dimensies van modaliteit, strukture 7 

gebeurtenisse en waardes toon by aan dat dier en mens 

radilrnal van Ihekaar verskil, dat die een nie tot die ander 

herleibaar is nie en in terme van die ander verstaanbaar is 

nie. Hierdie onderskeid word nag duideliker as mens en 

dier as aparte konkrete eenhede beskou word. Elkeen is 

meer as die somtotaal van sy kosmiese dimensies. Hierby 

staan die mens voor ondeurgrondelike misteries, waaruit sy 

begrensdheid van menslike kennis blyk.3 6 ) 

Net so is, volgens die Wysbegeerte van die Wotsidee, 

mens en dier onderworpe aan die deur God gestelde wette. 

In die wetskringe kom die verskil tussen mens en dier reeds 

uit 7 maar dit word duideliker by die wysgerige uiteensetting 

van die tyd. Die mens deursny die tyd. Die dier bly 7 saam 

met die res van die skepping 7 toegevou in die tyd. Die 

mens is bo-tydelik. Die diepste sentrum by die mens is sy 

religieuse hart. Die dier is slegs •n psigiese wese; sy 

bestemming word bepaal deur sy hoogste wetsfunksie. Die 

mens styg uit bo sy hoogste wetsfunksie. Die mens het 'n 

akt-lewe; die dier nie. Di0 akt-lewe bestompel dio monslike 

onder-psigiese funksies tot iets wat wesenlik anders is as 

dieselfde onder-psigiese funksies by die dier. Die dier 

is tydelik en psigies; die mens is ewig, bo-psigies en 

36. Stoker, op. cit. 9 159 - 189. 
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religious. Die dier is materia; die mons is gees-materie.37) 

3.5. Die kind en die verbondsbelofte. 

God hot 'n plan met die w~reld gehad. Daarin moes 

die mens die tuin van Eden bowaar en die ingeskape sede

wet38) onderhou. Die mens moes iets doen, kon dit doen en 

het di t 'n ty.d lank gedoen. Daartoe het God die mens op 

die regto pad geplaas. Op hiordie pad moos die mens bly; 

hy moos gehoorsaam 9 maar kon oak die gehoorsaamheid verloor 

on hot dit inderdaad verloor; Adam doon sonde. Sy oor

treding word aan nl sy nakomelinge toegereken. 39) 

Uit die verdorf van die sonde word die mens oak weer 

gered. Egter nie almal nio 9 slogs " .•• diegeno wat Hy 

in sy ewige en onvoranderlike raad uit louter goedertieren-

hoid uitverkios hot in Jesus Christus, onse Here, sander 

om enigsins hulle worke in aanmerking te noem. 114 0) 

Die ander bly in hulle verderf waarin hullo hulself 

gewerp het. 41 ) Bostaande is die leer van die uitverkiesing. 

Hiermoo staan die genadeverbond in 'n nouo vorband. God 

red die mens dour Christus, uit gonade. Daarby gaan Hy 

nie willekeurig to werk nie, maar in die lyn van die geslagto. 

110n Ek sal my verbond oprig tussen liJY en jou en jou na

geslag mf jou in hulle geslagte, tot 'n ewige verbond, ••. " 42 ) 

Hierdie sogenoemde genadeverbond is die bedding waarin 

37. Spier, Inloiding in de Wysbegeerte der Wetsidee, 

hele book. 

38. Delleman en Gorritsma, op. cit., 36. 

39. Rom. 5 ~ 12. 

40. Noderlandse geloofsbelydenis, art. l6. 

41. Loc. cit. 

42. Gen. 17 ~ 7. 
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die stroom van die uitverkiesing voortbewecg.43) Nogtans 

word nie alle kinders van gelowige ouers salig nie. Hier-

die skynbarc teonstrydigheid gaan die mensliko verstand 

te bowG en moot in gcloof aanvaar word. Die verbond van 

die genade werk nie outomaties nie. Dit sluit nie die 

menslike verantwoordelikheid uit nie. Die genadeverbond 

het t"~Nee kante: enersyds God se vrymagtige verkiesing en 

andersyds die roeping tot geloof en bekering. 44 ) Hierdie 

roeping wys die kinders van die gelowiges op hul voorreg 

om verbondskinders te wees. God doen die verbondsbelofte 

aan die gelowiges en hul kinders. Tegelykertyd egter moet 

elke kind die voorreg self aanvaar. 

In die Skrif is altyd twee ewewydige lyne~ God se 

uitverkiesing en die mens se verantwoordelikheid. Die ouers 

mag die troosvolle gedagte koester dat hul kinders uitver-

korenes is, maar dit ontneem bulle nie die verantwoordelik-

heid om die kinders op te voed nie. Net so hoef die kin-

ders oak nooit aan die verbond van God en die verbondsbe

loftes te twyfel nie 45 ), maar dit onthef hul nie van die 

plig tot bekering en die stryd teen die sonde nie. 

3.6. Die ouer en die doopsbelofte. 

3.6.1. Gedoopte kinders. 

Daar is vervolgens 'n noue band tussen genadeverbond 

en doop. Die doop vereis die ge1oof. 46 ) Die volwassene 

se ge1oof. word op sy monde1inge woord 9 dit wi1 s~ op sy 

43. Kuyper~ Het werk van den Hei1igen Geest, 386 - 391. 

44. Dijk, op. cit., 203. 

45. Ps. 105 ~ 5. 
46. Markus 16~ 16 
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belydenis.gegrond. Die kinders se geloof word gegrond op 

die genadeverbond. Hulle word in die genadeverbond gebore 

en nie daarby ingelyf nie, soos verkeerdelik deur Oberholzer 

beweer word. 47 ) 

Die doop is 'n genademiddel. Die sakrament van die 

doop is die aanskoulike middel om die beloftes van die af

wassing van die sondes (regverdigmaking) en die vernuwing 

van die lewe (heiligmaking) beter te verstaan. Dit is •n 

bekragtiging vir die gelowige, dat, so seker as die water 

die onreinheid afwas, so seker ook die sondes afgewas word 

in die bloed van Christus en die gelowige met God Drie-enig 

weer versoen word. 48 ) Daarom word hy ook in die Naam van 

God Drie-enig ingedompel. Hy word nie net namens, dit wil 

s@ op las van God gedoop nie, maar veral en voor alles 

binne in die Naam ingedompel (Grieksg eis to onoma). 49) 

So is die doop dan teken en se~l daarvan dat die kind in 

die gemeenskap met God ingelyf is. 

Nogtans blyk sommige gedooptes later ongelowiges te 

wees. Oor hierdie saak het daar dikwels stryd in die Kerk 

ontstaan. 50 ) Hoe bekering~ geloof, wedergeboorte en uit-

verkiesing presies saamhang met die doop en veral die 

kinderdoop, val moeilik om te s@. Hier spreek die geloof 

die taal van die aanvaarding en swyg die taal van begrip. 

Dijk wys daarop dat die Heilige Gees iets doen by die 

doop. Die doop maak die kind nie salig nie; dit weder

baar hom ook nie. Tog bly die effek van die doop nie uit 

47. Oberholzer 9 Inleiding in die Prinsipi~le Opvoed-

l~nde, 283. 

48. Doopsformulier. 

49. Dijk~ op. cit. 250. 
50. Smilde, Een eeuw van strijd over verbond en doop. 
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nie, maar die temporele bepaling van die effek moet in ge

loof aan God, die Heilige Gees, oorgelaat word.5l) Wel 

is dit seker dat gedoopte kinders as lede van die gemeente 

van Christus beskou moet word 7 dat sowel die kind self as 

sy ouers nooit aan God se verbondsbeloftes van genade en 

versoening hoef te twyfel nie en dat die doop 'n pleitgrond 

is, ook vir die volwassene, in die gebed om vergewing van 

en stryd teen die sonde.5 2 ) 

3.6.2. Die doopsbelofte. 

Die ouers moet met hul kinders volgens die verbonds-

belofte handel. Daartoe moet die vader, by die doop van 

die kind, op die derde vraag van die doopsformulier die 

belofte afl~ om die kind in die leer van die Skrif wat in 

die geloofsartikels vervat is en in die formulier uiteen-

gesit is, te onderrig of te laat onderrig. Hierdie belofte 

is die doopsbelofte. Daar is dus twee beloftes~ die ver-

bondsbelofte deur God en die doopsbelofte deur die ouers. 

Die doopsbelofte is die aktiewe kant van die genade-

verbond. Dit plaas 'n verantwoordelikheid op die ouers. 

" ••. daarom word ons ook weer verplig tot 'n nuwe gehoor-

saamheid, naamlik dat ons hierdie enige God, Vader, Seun 

en Heilige Gees moet aanhang, vertrou en liefh~ met ons 

hele hart, met ons hele siel, met ons hele gemoed en met 

al ons kragte, dat ons die w~reld moet versaak, ons oue 

mens moet kruisig en in 'n godsalige lewe moet wandel. 115 3) 

Die doopsformulier bevat dus 'n opdrag ~ onderrig in Gods 

51. Dijk, op. cit., 252. 
52. Nederlandse geloofsbelydenis, art. 34. 

53. Doopsformulier. 
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Met die doopsbelofte is die terrein van die opv.oeding 

betree; nie net die kerklike opvoeding nie, maar ook die 

huislike en die skoolopvoeding. Trouens, die opvoeding is 

een geheel. Die gees en rigting van die opvoeding word 

deur die doopsformulier aangewys en deur die ouer in die 

doopsbelofte aanvaar. 

3.6.3. Die doel van die opvoeding. 

Die Christelik-opvoedkundige moet dus terde~ rekening 

hou met die doopsbelofte in die bepaling van die opvoedings

doeleindes. Waterink leun dan ook sterk op die verbonds-

gedagte. Die opdrag van gehoorsaamheid aan God met al 

ons kragte, loop soos 'n silwerdraad deur al sy geskrifte. 54 ) 

Ook Waterink se doelstelling van die opvoeding as die 

. . . vorming van de mens tot zelfstandige, God naar Zijn " 
Woord dienende persoonlikheid, geschikt en bereid al de 

gaven, die hij van God ontving, te besteden tot Gods eer 

en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden, 

waarin God hem plaatst." 55 ), laat sterk aan die gees van 

die doopsformulier terugdink. 

Die doelstelling van die opvoeding~ volgens Bavinck 

en Coetzee, is die vorming van die kind tot mens van God 

vir e1ke goeie werk vo1kome toegerus. Hierdie doe1ste11ing 

grond hu11e op die Skrif. 56 ) Waterink wi1 dit graag eens 

wees met die doe1stel1ing, maar het besware op wetenskap1ik-

54. Bv. Waterink, Theorie der opvoeding 9 64-70, 8_?.-86, 93. 

55. Id., 121. 
~:):. 2 Tim. 3~l7o 
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eksegetiese gronde. 57 ) Nogtans adem albei doelstellinge 

dieselfde gees, naamlik die vrese van die Here en 'n god-

salige lewenswandel. 

Verder is dit opmerklik dat die genoemde doeldefinisies 

'n sterk sedelike karakter dra. Die goeie lewe is 'n lewe 

van goeie handel en wandel~ 'n vrese van die Here. Veral 

by Coetzee word dit sterk uitgedruk in die woorde: doen 

die goeie, ontwyk die kwaad, vrees die Here, soek die 

waarheid en jaag die vrede na. Sowel Waterink as Coetzee 

slaan die sedelike opvoeding baie hoog aan. Coetzee, al-

hoewel hy dit nie direk so stel nie, laat tog blyk dat van 

al die verskillende doelstellingsgroepe 58 ) die etiese doel 

die reglynigste op die uiteindelike religieuse doel afstuur. 

Hy skryf: "Die sedelike vorming, ooR:genoem die k:arakter-

vorming van die mens, is een van die hoogste doeleindes 

van alle ware opvoeding. Die mens wat waarlik vir sy 

lewenstaak toegerus is, besit minstens die ware sedelik

heid."59) Ander plekke in die werke van Coetzee wys in 

dieselfde rigting. 60 ) 

Ook by Waterink6l) en Pretorius62 ), wat 'n noukeurige 

studie van die wese en doel van die opvoeding gemaak het, 

is daar 'n duidelike en direkte verband tussen karakter-

ontwikkeling en die opvoedingedoel. 

Die doopsformulicr vat die sedclikc lewe saam in die 

term "nuwe gehoorsaamheid"· Die gelowige se ongehoorsaam-

57. Waterink, op. cit., ll7-l20. 

58. Coetzee, Inleiding ••• Teoretiese Opvoedkunde, 269. 

59 • Id • , 2 77 • 
60. Bv. Id., 324. 

61. Waterink, op. cit., 596. 
62. Pretorius, Die taak van die skool t.o.v. opvoeding 

en onderwys ••• , l8- 21. 
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heid in Adam moet om.gebuig word na die vrywillige gehoorsaam··· 

heid in Christus. Die gebed in die formulier lui dan ook~ 

11 
••• om met Hom deur die doo:p in die dood begrawe te 

word en met Hom o:p te staan in 'n nuwe lewe; ••• 11 Die wcg 

na die gehoorsaamheid is die opvoeding. Die o:pvoeding is 

'n middel van God om sy genadewerk te volbring. 63) 

Dit beteken egter nie dat die nuwe lewe afhanklik is 

van die opvoeding nie. Die mens moet wedergebore word. 

Daarin is opvoeder en o:pvoedeling :passief. Dit is God se 

werk. Die wedergeboorte het 'n nuwe handel en wandel tot 

gevolg. Dit vervang die norm van die gewete en buig die 

karakter om na daardie norm. Die gelowige wil in vryheid, 

dit wil s~ sander die bande van die sonde, die goeie doen 

en die kwade laat. Daarheen moet die o:pvoeder die kinders 

lei. Daartoe is die opvoeding die Godgegewe middel, wat 

God in sy vrymagtige welbehae wil se§n. 

3.7. Die tug. 

Die sentrale vraag in hierdie hoofstuk is hoe die 

opvoeder in die :praktyk te werk moet gaan. Dit is aangetoon 

dat God die o:pvoeder wil gebruik in die ombuiging van die 

kind· na die nuwe gehoorsaamheid. Wat moet die opvoeder 

dan nou doen? Waaraan moet die kind dan nou gehoorsaam 

wees in die gewone lewe van elke dag? Of is hierdie o:p-

voeding iets wat los van en bo die gewone lewe staan? 

Die antwoord op hierdie vrae kan saamgevat word in die een 

woord g tug. 

Ten einde hierdie antwoord nader toe te lig moet die 

Calvinistiese tugbeskouing kortliks gestel word. 

63. Waterink, o:p. cit., 579. 
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3.7.1. Die tugbeskouing "" J v~r t . ~1~ 64) Vc.::cll • ,a OrliJ.J:\.. 

Waterink huldig 'n besonder vzye opvatting oar die tug. 

Hy beskou dit as die trefpunt tussen opvoed.er, opvoedeling 

en doelstelling. Elke middel om die kind op die regte pad 

to hou is 'n tugmiddel. Die tug is die rigting in die op-

voeding; dit is die bestanddeel in die opvoeding wat die 

leerling trek en lei na die opvoedingsdoel. Die ander be-

standdeel is die onderwys, waarmee die tug nou verstrengel 

is, so selfs dat die Bybel daarvoor net een woord het, 

naamlik paideia. 

Onderwys is voedsel~ tug is medisyne? maar dan so dat 

die onderwys altyd medisinerende voedsel is. Voedsel en 

medisyne moot in die regte verhouding gcmeng wees en indian 

moontlik 7 op so'n vzyse dat dit soet smaak. Dit is egter 

nie Rltyd moontlik nie. Soms word tug van sodanige aard 

dat dit straf genoem word. Straf is vergelding en volg op 

oortreding van die gebod. Die gereg moet die misdadiger 

straf, nie opvoed nie. :Sy kinders dra straf, behalwe die 

vergeldingselement oak altyd die aspek van opvoeding. Die 

kind is al tyd in die opvoedingsi tuasie en gevol~l'ik word 

die vcrgeldingselement in die opvoeding opgeneem. 

Die kind is verbondskind. Die kind moet op die liefdc 

van Christus jeens hom gevzys word. Tegelykertyd moet hy 

oak tot die liefde vir God gebring word. Dit is die tw~e-

heid deur die hole lewe~ enersyds 11al my sondes is my ver-

gewe" en andersyds "vergeef ons ons skulde." Die tug draai 

om die gedagte van bekering, van daaglikse omkering na die 

64. Id., 70 - 92. 
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gehoorsaamheid aan God. Tug moet lei tot gehoorsaamheid 

in die sin van selftug. Dit beteken 'n vrywillige gehoor-

saamheid, nie 'n blinde wetsgehoorsaamheid uit vrees vir 

straf nie, maar 'n vrye gehoorsaamheid en 'n begeerte tot 

gehoorsaamheid. 

Die tugoefening deurtrek die hele opvoeding, vanaf 

die onderwysverstrengelde koersgewing tot by die slaande 

hand. Die tug lok en lei die kind met die voorbeeld in 

handel en wandel, dit dring en dwing die kind met gebod en 

verbod en dit straf die kind met woord en daad. 

Al hierdie handelinge geskied uit liefde vir die kind, 

uit 'n egte Christelike liefde, uit 'n liefde tot die 

kind om Christus wil. 

3.7.2. Die tugbeskouing van J.Chr. Coetzee. 

Coetzee onderskei drie hooffases in die opvoedkunde, 

te wete die opvoedeling (beginpunt), die opvoedingsdoel 

(eindpunt) en die opvoedingsmetode. 65 ) Die onderwysinhoud 

en onderwysmetode behandel hy apart van die tug as opvoe-

dingsmetodes. Daarby word die tug baie hoog aangeslaan 

as 'n middel om die kind op die regte pad te hou. Sonder 

goeie tug is goeie onderwys en opvoeding onmoontlik. Die 

tug moet tot selftug leio 66 ) Hierdie en ander aspekte van 

tug soos orde, straf en so meer sluit Coetzee onder die 

tug in. Maar die begrip tug, so wyd en so diep dat dit ook 

die koersgewende element in alle onderwys omvat, skyn, 

volgens die literatuur, die besondere opvatting van 

65. Coetzee, Inleiding Teoretiese Opvoedkunde, 315. 
66. Id., 349 - 354. 
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Waterink alleen te wees. 

Dit beteken egter nie dat Coetzee 'n voorstander van 

koerslose onderwys is nie. Inteendeel~ die doel van alle 

leerstof, dit wil s~ sekul~re sowel as religieuse lecrstof, 

is om God te ken en te dien. 67) 

Verder sien Coetzee die tug nie net as 'n aspek van 

drang en dwang nie~ maar tegelykertyd as 'n saak van leiding, 

binding en lief de. Die tug is 1 n vraagstuk 11
• •. • nie van 

kennis en onderrig, nie van verstand nie maar wel van 

liefde en veral van wil." Tug 11 ••• mag nooit verwyder nie 

(weg van God en Sy Gebod), dit moet altyd bind en nader-

trek ( na die lief de en diens van God en Sy Wet).. n 68 ) 

Nou is dit nie hier ter sake of Waterink se wye dan 

wel Coetzee se skraler opvatting van die tug die korrekte 

is nie. Wat van belang is, is dat albei die hele opvoe-

dingsproses sien as 'n leiding en •n stuwing op die regte 

pad van 'n lewe tot eer van God in ware kennis, geregtig-

heid en heiligheid. 

3.7.3. Samevatting. 

Die antwoord op die vraag na die metode om die doops-

belofte na te kom kan saamgevat word met leiding en stu-

wing in die opvoeding. Die opvoeding moet, in al sy as-

pekte, koersgewend wees. 

Vir die doel van hierdie ondersoek sal sodanige aard 

van die opvoeding met die woord tug, in die wyc sin waarin 

Waterink dit opvat, aangedui word. 

67. Id.,326. 

68. Id., Ons tug. Onderwysblad, LXXIII, 799, 

Mei 1966, l - 2. 
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Tug is die middel tot selftug. Die uitwendige liefdes

dwang verskaf die kind die innerlike vryheid tot liefde 

jeens sy Skepper. Uit homself kan hy nie tot die vryheid 

geraak nie~ want hy is van nature sondig 7 geneig tot alle 

kwaad en om God te haat. Hy moet hom bekeer. Daartoe is 

die opvoeding 'n middel. 

God gee aan die opvoeder die opdrag om die kind na 

Hom te lei. Hierdie opdrag moet die opvoeder in vrye liefde 

aanvaar. Die opvoeder moet koers gee en die kind leer om 

koers te hou. Hy moet aan die kind kennis meedeel~ kennis 

van God, maar oak kennis van die natuur en van die wette 

van die natuur. Hy moet die kind leer om reg te handel 

deur hom voor te gaan met die goeie voorbeeld in leer en 

lewe. 

Die hele opvoeding moet met die doel verstrengel wees. 

Oak die onderwyser en die skoal moet doelverstrengelde 1 

sedelik-vormende kennis verstrek. 

Die vraag is nou of geprogrammeerde onderrig aan hier

die vereiste voldoen. Ten einde hierdie vraag te beantwoord 

moet eers vasgestel word hoe sodanige kennis oar die alge

meen verskaf word, om dan vervolgens die onderrig deur 

middel van die program aan hierdie metode(s) te toets. 

3.8. Grondmetodes. 

].8.1. Eerste grondmetodeg die woord. 

3.8.l.l. Opvoeding en onderwys. 

Die vraag oor die verskil en ooreenkoms tussen onder

wys en opvoeding word deu.r Pretorius en Waterink uit

voerig behandel. 

Pretorius kom tot die konklusie dat opvoeding op die 
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hele mens betrckking het, terwyl onderwys meer spesifiek 

op die verstand gerig is. Opvoeding, so meen Pretorius~ 

is karaktervorming, dit wil s~ hulpverlcning tot waardever-

wesonliking, terwyl onderwys op verstandsvorming of ant-

wikkeling van die denke en verwerwing van kennis en vaar-

dighede neerkom. Nogtans is opvoeding en onderwys nie ge-

skeie funksies nie, aangesien elke les iets aan die kind 

doen. 69) Die verstandelike vorming word dikwels in 'n ge-

jaag na eksamenresultate op die spits gedryf. Hierdie 

"puntelisties" geori~nteerde onderwys is geheel en al in 

stryd met die taak van die skoal wat in die eerste plek 

karakterontwikkeling, vervolgens denkopvoeding en laastens 

kennisvermeerdering behels.70) 

Kortliks kom Pretorius se bevinding daarop neer dat 

onderwys gedeeltelik deur opvoeding oorvleuel word en dat 

die karaktervormende aspek in die onderwys bo ander aspekte 

voorkeur behoort te kry. 

Waterink beklemtoon die verband tussen opvoeding en 

onderwys in so 'n sterk mate dat Pretorius daaruit konklu

deer dat Watcrink die opvoeding deur die onderwys laat om-

sluit en die intellektuele ontwikkeling met karakterontwik

keling laat saamval.7l) 

Op die korrektheid van Pretorius se gevolgtrekkings 

kan hier nie breedvoerig ingegaan word nie, alhoewel dit 

twyfelagtig is of hy die deur hom aangehaalde woorde van 

waterink heeltemal korrek interpreteer. Hierdie woorde is: 

69. Pretorius, op. cit., 2- 21. 

70. Id., 187 - 207. 

71. Id. , 66. 
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"Wie onderwijst, voedt op, en wie opvoedt 9 kan dat al1een, 

als hij ook onderwijst.n72 ) As in aanmerking geneem word 

dat Waterink elders s~ dat allerlei nie-onderwyssake die 

karakter vorm73 ) en dat by juis die wilsopvoeding en die 

sedelike opvoeding as aanleiding tot die karaktervorming 

apart van die verstandelike opvoeding behandel 9
74 ) wil dit 

voorkom of bostaande woorde van hom beteken dat opvoeding 

deur onderwys ge!mp1iseer word en dat, volgens die woordjie 

11 ook" 9 onderwys 'n onmisbare deel van die opvoeding is. 

Voorts s~ Waterink dat alle onderwys 'n pedagogiese strek

king het,75 ) wat nog nie hoef te beteken dat onderwys en 

opvoeding twee identiese sake is nie. 

Met betrekking tot die praktyk van onderwys en opvoe-

ding is daar groot ooreenkoms tussen Pretorius en 

Waterink. Karaktervorming beteken nie net om sedepreke te 

lewer nie, maar meer "··· kennis met eerbied en liefde ge-

paar, nie met afsku en wrok nie. Hier is daardie o•• pro-

bleem van motivering tot studie ••• op 'n verrassend een-

voudige wyse opgelos~ deur die kind se identifikasie met 

'n inspirerende opvoeder wat deur sy aangename persoonlik-

heid, omgang en klasgees by die kind 'n aangename assosi-

asie met sy vak bewerkstellig •..• Liefde roep a1tyd die 

beste en mooiste in •n mens wakker.u76 ) 

In dieselfde trant praat Waterink ook, as hy s~ dat 

72. Id., 48 en Waterink, Grondslagen der Didactiek, 35. 

73. Waterink, Opvoeding tot persoonlijkheid, 79 - 137. 
74. Id., Theorie der opvoeding, hoofstukke 3 en 5. 
75. Id., Grondslagen der Didactiek, 28. 

76. Pretorius, op. cit., 206. 
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die entoesiastiese onder?zyser deur sy vlyt en toewyding 

die kinders aan hul taak bind??), dat die opvoedingswaardes 

na die hart van die kind gevoer moet word78 ) en dat liefde 

en verantwoordelikheid twee noodsaaklike elemente in die 

opvoedings- en onderwystaak is.79) 

Met betrekking tot die opvoeding en die onderwys wil 

dit nou voorkom of die saak so staan: opvoeding is belang-

riker as kennis. Maar opvoeding of karaktervorming vind 

in 'n sekere medium plaas. In die onderwys word dit deur 

die kennis en die aanbieding daarvan bewerkstellig. Op 

skool begin 'n mens met iets te leer, maar dan sodanig dat, 

in die besef dat clke les in elk geval iets aan die leer-

ling doen, dit met liefde en eerbied vir sowel die vak as 

die kind gepaard moet gaan. Die temporele volgorde is: 

eers onderwys, dan opvoeding. Die belangrikheidsvolgorde 

is: eers opvoeding, dan onderwys. 

3.8.1.2. Tug en onderwys. 

In die klaskamer begin die kind met iets te leer. Hy 

neem kennis van die feite, maar ervaar tegelykertyd die 

wyse waarop die onderwyser die feite meedeel, beleef en uit-

leef. Hierdeur word die kind in 'n waarde-rigting gestuur. 

Sy karakter word daardeur gevorm. Die psigiese inhoude 

vorm 'n komplekse geheel, waardeur die innerlike roersele 

van die kind se sielelewe beweeg word. Onderwys het altyd 

'n gevoelskleur. 80 ) Dit is hier waar die knoop van die 

77. Waterink, Theorie der opvoeding, 383. 
78. Id. , Grondslagen der Didactiek, 80. 

79. Id., Theorie der opvoediJ38, 94- 95. 

80. Id. , Grondslagen der Didactiek, 32 - 33. 
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probleem "tug en onderwys" 1~. 

Daar is baie invloede wat op die kind werk. Die onder-

wyser moet sorg dat deur sy invloed die kind in die regte 

rigting gelei word. Nie omdat hy die enigste persoon daar-

voor is nie, maar omdat hy, nolens volens, in elk geval in-

vloed uitoefen. Hierdie invloed moet aansluit by die van 

die kind se ouers, want hulle is uiteindelik verantwoordelik 

vir die rigting waarin die kind beweeg. 

Die kennis wat die onderwyser oordra moet op die goeie, 

die skone en die ware gerig wees. Die kennis en die denke 

is een van die mediums waarin die opvoeding tot sy reg moet 

kom. Sodanige kennis is tegelykertyd opvoeding, karakter-

vorming en tug. Maar dit is nog nie die hele opvoeding 

nie. Dit is 'n deel daarvan, waty via die verstand, op 

die hele kind inwerk: "Want uit die hart is die uitgange 

van die lewe, maar na die hart dan ook alle ingange tot die 

l e 1181) ew . 

Deur die tug word die onderwys aan die opvoeding ge-

bind, word die verstandelike aan die sedelike gekopJ;>el.en 

word die kennis van die ske:r;:>ping na die Skepper gerig. 

Daar is 'n noue band tussen die verstandelike opvoeding en 

die sedelike opvoeding. Waterink sit dit pragtig uiteen 

as hy aantoon dat die kind in die sedelike opvoeding ge-

leer word om die goeie te wil doen. Sedelike opvoeding 

impliseer wilsopvoeding, terwyl wilsbesluite op oordeels

besluite gegrond is wat op hulle beurt weer op sowel die 

terrein van die verstand as van die gevoel gele~ is. 82 ) 

81. Strauss, Christelike wetenskap en Christelike 

onderwys, 74. 
82. Waterink~ Theorie der opvoeding, 382 - 390. 
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Die kwessie van rigting, koers en tug in die onderwys 

is 'n saak van persoonlike ontmoeting tussen kind en onder-

wyser. Dit is 'n saak van liefde, uit die hart van die 

onderwyser na die hart van die kind. 

Jooste spreek in die verband van die onderwys as 'n 

kuns en 'n kunde. Die onderwyser meet kennis van tegnieke 

en metodes h~ en dit vervolgens in sy persoonlike aanleg 

verwerk. Dit is nou juis in hierdie persoonlike aspek waar 

die onderwys met rigting en koers te doen kry. Jooste maak 

melding van die vormingsprinsipe enersyds en die persoons-

ontmoeting andersyds. In die persoonsontmoeting versmelt 

die onderwys-leersituasie (vorming) met die opvoedkundige 

gerigtheidsituasie. 83) 

3.8.1.3. Die woord in die godsdienstige onderwys. 

Van bogenoemde persoonsontmoeting meet die onderwyser 

gebruik maak. Daarto~ bestaan slegs een middel, naamlik 

die gesproke woord. Waterink is in hierdie saak baie duide-

lik. Hy s~ dat die kind heelwat deur aanskouing kan leer, 

maar omtrent die ewige waarhede kan die kind slegs deur 

die woord van die opvoeder ingelig word. 84 ) Met blote 

mondelinge mededeling is die saak egter nog nie afgehandel 

nie. Enkel mededeling is slegs 'n saak van kommunikasie. 

Dit is nog geen persoonsontmoeting nie. 

Die mededeling moet ook belewing en deurlewing bevat. 

Daarsonder word die geloof •n intellektuele leer, word die 

woord vasgevang in die leer wat dit oordra en word godsdiens 

83. Jooste, J.H. Die toepassing van didaktiese beginsels 

in die onderwyspraktyk. ~oers, XXXII, l2, Junie 1965, 
606 - 6ll. 

84. Waterink, Grondslagen der Didactiek, 74 - 78. 
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versmal tot intelloktuele instemming. 85) Daarom moet die 

woord uit die eenheid en totaliteit van die onderwyser se 

persoonlikheid voortspruit. Die woord moet lewe; dit moet 

uit die hart kom. Die mededeling moet lewe van sprankelende 

gevoel en strewende deadkrag. 86 ) 

Sulke woorde dra gesag 7 juridiese en tegelykertyd 

etiese gesag. 87 ) Die kind moet gehoorsaam wees omdat hy 

kind is en daardeur onderworpe aan die gesag van die ouer 

en/of sy plaasvervanger. Die kind sal egter oak wil ge-

hoorsaam as by voel dat die opvoeder leef in en uit dit 

wat hy s~. Dan sien die kind wat hy hoar, dan voel 1zy die 

sfeer 7 dan word sy valle persoon aangespreek deur die onder-

wyser se valle persoon en is daar ontmoeting tussen die 

kind en die onderwyser as totaliteite. 

Sodoende word die kind se verantwoordelikheidsbesef 

gerig, sy kennisbehoefte gevul en sy gevoel bevredig deur 

die diepe skoonheid van God se woord. Hierdie drie gaan 

saam. Oordrywing van die een met verwaarlosing en/of ne-

goring van die ander lei tot humanistiese cksistensialisme, 

intellektualistiese skematisme en romantiese pi~tisme 

respektiewelik. 

].8.1.4. Die woord in die sekul~re onderwys. 

Maar, so sal die beswaar rys, bostaande is mas alles 

godsdiens in die engere sin. Die aangehaalde werk van 

de Klerk handel immers oar die prediking, die hele betoog 

gaan oar kerklike opvoeding en hoogstens oar godsdiens-

85. De Klerk 9 Wending? •.• , 31- 45. 

86. Waterink, Grondslagen der Didactiek, 78 - 79. 

87. Bavinck 7 Paedagogische beginselen, 126. 
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onderwys~ Inderdaad; en daarom nou verder. 

Nie net die kind en die onderwyser is totaliteite nie, 

ook die skepping is 'n eenheid. God so Woord vorm 'n een-

heid met sy skepping; godsdiensonderrig en sekul~re onder-

rig vorm daarom ook 'n eenheid. God kan geken word~ prim~r 

uit sy Woord, maar sekund~r uit sy skepping. Op skool is 

die onderwyser besig met die onderrig van albei 9 maar veral 

met die sekul~re onderwys. Die kind moet die w~reld leer 

ken. 

Nou skuil daar, so verduidelik Waterink:, in die 

sekul~re onderwys twee gevare. Eerstens die van napratery, 

waar die leerling opse wat die ondorwyser hom voors~ en 

verklaar. Dit is die ou verbalistiese onderwys~ baie woorde 

bring die feite en hul verklarings. Die kind s~ dit na. 

Die feite mag werklik en die verklarings suiwer, waar en op 

die Skrif gegrond wees, maar die vraag bly of die kind dit 

nou ook tot sy persoonlike oiondom gemaak hot. Sien die 

kind in die woorde wat oor hom uitgestort word dat die 

Waarheid van God se Woord ook in die worklikheid om hom 

tot uiting kom? Sekerlik nie. Die kind moet aktiof met 

die loerstof besig wees. Hy kan nie net na lesings luister 

nie; hy moet die leerstof deelagtig word. 

Die kind moot in die feite geplaas word, maar - en dit 

is die tweedc govaar waarop Waterink wys - die kind mag 

nie sommer in die fcite gelaat word nie. Die feite hang 

saam en moet in die lig van God se Woord verklaar word. 

Die feit as sodanig is skaars •n wetenskaplike gegewe. 

Feite moet in die lewensbeskoulike feitegeheel geintegreer 

word. 88 ) 

88. Watorink 9 Grondslagen der Didactiek, 85 - 87. 
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Die gelowige? so sit Waterink vervolgens uiteen, 

worstel met die w~reld om dit te behou en teen die wOreld 

om dit te oorwin. Daarom moet die kinders geleer word dat 

hulle wel in die w~reld is, maar nie van die wOreld nie. 

Hierdio situasie is 'n realiteit en nie maar 'n gedagte nie. 

Dit moot aan die kind geleer word, maar hy moet dit ook in 

die opvoeder-onderwyser beleef. Die bolewenis kom die beste 

tot sy reg as die kind sien dat die verskeie vakke 'n een-

heid vorm. Die hole skepping is 'n geheel in Christus 

en bestaan uit Hom en deur Hom. 89) Om dit aan te toon 

en te belewe is die gesproke woord 'n vereiste. God is 

daarbo, in die hemel, maar ook hier binne, in die skepping. 

Hierdie gedagte moet deur woorde, warm woorde uit die hart 

van die onderwyser, gedra word. Sulke woorde werk aansteek-

lik en hulle gee koers. Die verklarende woord van die 

waarheid kry dan werk1ikheidsgestalte in die belewing van 

die kind. Daarom is die woord onmisbaar.90) 

Die woord van die onderwyser dra 'n twee~rlei aspek, 

die werklikheidsaspek en die waarheidsaspek. Laasgenoemde 

is die leer, die vorklaring en die beginsel. Eersgenoemde 

is die wandel, die feit en die belewing daarvang die vroom-

heid. Die leer van die waarheid laat die beginsel in die 

vroomheid van die wandel tot werklikheid word. Omgekeerd 

openbaar die werklikheid van die vrome lewenswandel die 

waarheid van die lerende dogma. Sulke onderwys, so diep 

van hoof en hart, kan slegs op eon ding rus, naamlik die 

woord uit die siel van die onderwyser. 

89. Id., 105 - 117. 
90. Id., 84. 



Danrom is die woord onmisbaar, oak op skoal. Die 

woord dra die kennis 7 maar die woord dra oak die liefde, 

die belewing en die tug. Die woord is die grondslag van 

die goeie, koersbepaalde en rigtinggowende onderwys. Die 

woord is die grondmetode. 

11 Die grondslag vir die C.N.O. tuis en op skoal is 

die woord Vir die gelowige Christen is daar net een 

ware, finale, beslissende woord. En dit is die Woord 

van God." 9l) 

3.8.2. Tweede grondmetode~ die selfverwerwingsaksie. 

3.8.2.1. Onderrig. 

Waar hierbo aangetoon is dat die warme woord uit die 

hart van die onderwyser die grondmetode is, bly daar tog 

nag vrae oar met betrekking tot die praktiese toepassing 

op skoal. 

117 

Onwillekeurig kom die vraag by 'n mens op of die onder-

wyser dan soos 'n besielde redenaar heeldag en aldag toe

sprake moet hou. Afgesien van die praktiese onmoontlik-

heid daarvan, is sodanige metode geensins die bedoeling nie. 

Die onderwys is 1 n on&erdeel van die 6pvoeding. ~~ar 

die onderwys word oak weer in onderafdelings verdeel. 

Coetzee92 ), Gunter93 ) en Oberholzer94 ) gee 'n soort wig-

vormige verdeling. Hulle sien die opvoeding as die groat 

geheel, met onderwys as 'n noodsaaklike onderdeel daarvan. 

91. Coetzee, J. Chr. Ons grondslag. Onderwysblad 9 

LXXII, 791, 230. 
92. Coetzee, Inleiding •.• Teoretiese Opvoedkunde, 89- 9C. 

93. Gunter, Opvoedingsfilosofie~, •.• 16- 17. 

94. Oberholzer 9 op. cit. 9 29 - 35. 
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Vervolgens noem hulle die begrippe onderrig en dressuur. 

Dressuur (of liewers dril 1 gewenning 7 inoefening) vorm die 

punt van die wig. Daarna volg die effens breer begrip van 

onderrig, wat op sy beurt dan weer uitmond in die onderwys 

as die wydste begrip. 

Die genoemde drie wetenskaplikes beskryf hierdie saak 

amper eenders en wel soos volg: onderrig is meer spesifiek 

as onderwys, is suiwer formeel en veronderstel altyd 'n 

vaste uitgangspunt, doelpunt en metode. Dit word vir so-

wel die intellektuele as die sedelik-godsdienstige onderwys 

gebruik. So byvoorbeeld word gepraat van onderrig in 

Wiskunde, in Geskiedenis, in sedelike gedrag. Dressuur, 

so vervolg die skrywers, is eintlik die metode om diere 

af te rig deur middel van beloning en straf. Dressuur is 

'n saak van kondisionering. Vanwee die uiterlike ooreen-

koms tussen menslike gewenning, oefening 9 dril en dierlike 

dressuur word die vier woorde dan dikwels deurmekaar ge-

bruik. 

Dit is opmerklik dat die skrywers die woord leerproses 

tussen aanhalingstekens skryf as dit oor diere gaan. Op 

hierdie punt sal later uitvoeriger ingegaan word.95) 

Met betrekking tot die begrip onderrig moet daar op 

gewys word dat onderrig nooit los van onderwys staan nie. 

Onderrig is •n onderdeel van onderwys, maar dan •n inte-

grerende onderdeel. Dit wys op die formele, suiwere en 

blote kennisoordrag in die onderwys. Vakonderrig beteken 

die oordra van die vakinhoud. Dit wil egter nie s~ dat 

daar nie ook so iets soos vakonderwys bestaan nie. 

95. 4.7.2. bl. l76- l80. 



Van Rooy praat in die verband konsekwent van onderwys in 

Wiskunde. 96 ) 

Onderrig is formeel, maar onderwys is dikwels oak 
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formeel. Onderwysinstellings, soos skole en universiteite, 

hou hulle formeel besig met die verstandelike opvoeding van 

kinders en studente. 97 ) Dat daar met die verstandelike op-

voeding heehvat ander soort opvoeding gepaard gaan, is in 

die voorgaande aangetoon. 98 ) Trouens, 'n suiwer formele 

lesing oar enige onderwerp kan baie maklik egte, karakter-

bouende en rigtinggewende onderwys wees. Aan die ander 

kant kan so 'n lesing oak slegs 'n dorre opsomming van 

feite wees, wat wel die kennis oordra, maar vir die res 

van geen of selfs negatiewe betekenis is nie. Bit is hier waar 

die verskil tussen onderrig en onderwys l~~ onderrig sien 

op die kennis as sodanig, onderwys sien op daardie selfde 

kennis plus die karaktervorming wat daarmee gepaard gaan. 

Onderwys omsluit onderrig; onderrig is in onderwys bevat. 

Wie onderwys gee, kan dit slegs doen ashy oak onderrig gee. 

3.8.2.2. Onderrig en onderwys. 

Wie onderrig is daardeur oak met ondervzys en opvoeding 

besig. Onderrig staan nooit los van onderwys nie. Selfs 

die mees oninteressante, aan neutraal grensende en belewe-

nislose feitemededeling is nag opvoedend van aard, maar 

dan negatief. Sulke onderrig is vervelig; dit is tyd- en 

karakterverknoeiend.99) 

96. Van Rooy, D.J. Die beginsels van die onderwys van 

Algebra ... 9 veral hf'et. 2. 

97. Gunter, op. cit., l~. 

9 8. 3. 8 0 1 0 4. bl. 115 - 116. 

99. Waterink, Grondslagen der Didactiek, 27 - 28. 
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Tog kan sommige lesse meer onderrigtend en ander meer 

onder~zysend-opvoedend wees. Normale onderwys sal altyd 

tussen. die twee pole hang. As die ondervvyser besig is om 

'n gedig met sy klas te behandel, sal sy les hoogswaarskyn-

lik opvoedend en veral esteties-opvoedend van aard wees. 

Maar as die onder"'zyser besig is om daardie gedig met sy 

klas van buite te leer, is dit 'n perd van gans ander kleur. 

Die doel is nou slegs om die gedig se inhoud te ken, om dit 

11 in die kop 11 te kry. Wie sal ooit vergeet hoe die juffrou 

in die gradeklas die psalm- en Bybelversies vir die kin-

ders ingepomp het? Van dergelike lesse is baie voorbeelde 

op te noem ~ die leerling moet die woorde en naamvalreE:Hs 

by die bestudering van vreemde tale leer, voordat hy enige 

liter@re genot kan smaak. Die Wiskunde-onderwyser moet sy 

leerlinge die notasie en simbole leer voordat hy die 

wiskundige "bykans ontroerende momente 11 lOO) met sy klas kan 

belewe. 

Onderrig sien op die kennis as sodanig en sluit die 

metodes van inprenting en dril in. Onderrig is die dun 

punt van die wig, maar dit wys terug na die onderwys en 

opvoeding. Onderrig is die kennispit9 maar pitte het om-

hulsels. Die kennispit word in die omhulsel van die on

derwys gedra 7 dit wil s@ in die verstandelike opvoeding. 

Hierdie omhulsels is net so belangrik. Swak pitomhulsels 

sal die pit oak laat verswak. Die onderrig moet in vor-

mende en rigtende onderwys gedra word. Goeie kennis, goeie 

uitslae en eksamenresultate beteken nag nie goeie ondeTwys nie. 

100. Van Rooy, D.J. op. cit. 9 11. 
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Venn-diagrammaties kan die verband tussen opvoeding, onder-

wys 9 onderrig, dri1, inoefening, inprenting en bewaring 

soos vo1g voorgeste1 wordg 

Opvoeding. 

Onderwys. 

Onderrig~ 

dri1, inoefening, 

toetse, memorisering, ens. 

3.8.2.3. Onderrig en tug. 

Die vraag wat vervo1gens aandag moet geniet, is of 

onderrig ook tug bevat. Die vraag is dus of daar enige 

sede1ike en karaktervormende in daardie onderrigtende ken-

nisgedee1te van die ondervzys is 9 of daar waarde steek in 

feite-medede1ing, inoefening, inprenting, bewaring, toet-

sing en eksaminering. 

Die antwoord op die vraag is bevestigend. In die 

eerste p1ek is b1ote kennis van feite indirek van sede1ike 

waarde. 11Kennis is nodig vir die re1igie, vir die sede1ike 

. 101) gedrag, vir die estetiese oordee1, v1r.... Sodanige 

kennis beteken 'n onderwerping aan die wette van die natuur, 

die 1ogika, die grammatika en so meer. Dit dwing tot ken-

nisname van en onderwerping aan die orde wat God in die 

skepping ingeweef het. 

101. Coetzee, In1eiding ..• Teoretiese Opvoedkunde, 341. 
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Tweedens is die verwerwingsproses van die kennis as 

sodanig ook van waarde. Die moeitevolle en somtyds onaan

gename taak om dinge van buite te leer en te onthou~ be

teken om gehoorsaam aan die opdragte van die onderwyser te 

wees. Dit is die uitwendige tug waarmee die inwendige self

tug 'n aanvang neem. Daarom moet die leerlinge ook toetse 

en eksamens afl@. Bulle moet leer om verantwoording van 

hul opdragte te doen. 

Hierdie tug is nie so aangenaam as die soort tug waar

oor dit hoer op in die hoofstuk gegaan het nie. Vir die 

leerling· is dit seer seker aangenamer om geboei en bekoor 

te word deur die besielende wyse waarop sy leermeester die 

leerstof uiteensit as om reels en wette van buite te leer 

en vir eksamens en toetse te blok. Tog kan daarsonder van 

enige sedelike opvoeding geen sprake wees nie. Eerstens 

nie. omdat die feitekennis dan onvolledig en swak is en 

tweedens ook omdat die nodige selfdissipline ontbreek. 

Die leerling moet die feite ken en by moet leer om die on

aangename take te verrig en selfs om hulle blymoedig te 

verrig. 

3.8.2.4. Die selfverwerwingsaksie. 

Die selftug begin met die uitwendige tug. Die onder

wyser gee opdrag om iets te leer en die leerling moet die 

opdrag gehoorsaam uitvoer. Ten slotte moet die leerling 

self en alleen die leerstof bemeester. Die onderwyser kan 

dit verklaar en verduidelik 7 maar die leerling moet dit 

self leer. Daarsonder kan die werk nie vorder nie en word 

die onderwys •n lee dop. Daarom is die selfverwerwings

aksie noodsaaklik 9 maar ook waardevol omdat dit moeitevol 

is en selfverworwe kennis die egte kennis is. Nie net 
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betekenisvolle kennis nie, maar ook swaarverkre~ kennis is 

waardevol. 

Die tug begin met klein dingetjies en deursny die hele 

opvoeding en die hele lewe. Die kleine moet leer om sinde

lik te wees, om uit die blombeddings te bly en om ander 

kinders se speelgoed met rus te laat; die grater kinders 

om hul huistakies te verrig 9 om hul skoene skoon te maak; 

die student om sy vryheid binne perke te geniet en die vol

wassene om in sy daaglikse roeping getrou te wees en in 

alle sake op alle terreine van die lewe stiptelik en nou

keurig te wees. Vir die skool beteken dit gehoorsnamheid 

aan die algemene orde en dissipline en vir die onderrig 7 

getrouheid en ywerige studie. 

Dit is dan die tweede grondmetode~ die selfverwerwings

aksie. Tot hierdie aksie kan die onderwyser die kind aan

spoor as hy self gedissiplineerd is. Die besielde en be

sielende onderwyser vermag veel. Vir die geliefde onder

wyser doen die kind alles, ook sy huiswerk en sy leerwerk. 

Die woord uit die hart beweeg die kind om ook die sleur

werkies en die moeitevolle arbeid met vreugde te verrig. 

Daarom is die woord die eerste grondmetode en die selfver

werwingsaksie die tweede grondmetode 9 maar tog nie minder 

belangrik nie. 

Inteendeel, om swaar te kry, ook op skool, kan 'n 

middel van die genade wees~ "··· dat ons getroos ons kruis 

opneem~ onsself verloen, ons Heiland bely en in alle 

droefheid met 'n opgehewe hoof onse Here Jesus Christus 

uit die hemel verwag, waar Hy ons sterflike liggame aan 

sy verheerlikte liggaafl gelyk sal maak en ons by Hom sal 
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neem in alle ewigheid. 102 ) 

3.8.3. Derde grondmetode~ die insig. 

Die vorige twee metodes kan 'n mens opsom met die 

woorde~ trek en stoat. Die warme woord uit die hart van 

die onderwyser lei, lok en trek die kind in die rigting 

waarin hy moet gaan. Deur inspanning 7 vlyt 7 ywerige studie, 

die uitvoering van aangename en onaangename opdragte word 

hy deur sy opvoeders en homself in die aangeduide koers ge-

stoat. 

Met albei hierdie aksies is die verstand gemoeid. Die 

kind moet luister en leer. Die verstand is veelsydig. Dit 

is in 'n sekere sin konstant103 ) g dam mense word nooit slim 

nie. Nogtans is die verstand oak nie 'n starre moontlik-

heid nie. Dit kan ontwikkel en groei, is dus opvoedbaar, 

beinvloedbaar en kan geoefen word. 104 ) Die verstand is oak· 

'n integrerende deel van die mens as totaliteit en hang 

ten nouste met sy wil en gevoel saam. 105 ) Dit vDrm daarmee 

en daardeur die menslike bevmssyn tot 'n eenheid. 

Alhoewel die menslike siel totaal anders as die diere

siel is106 ), tree die menslike verstand tog onwillekeurig 

op die voorgrond. Die dier kan nie soos die mens dink nie. 

Die mens kan skep, iets bedink, oar iets nadink, iets uit-

dink; hy kan 'n besluit neem. Die mens word nie net getrek 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

Nagmaalsformulier, gebed. 

Kroeze, J.C.W. Differensiasie in die standerd agt 

Wiskundeleergang .•• 67. 
Schutte, B.C. Die invloed van skoolonderrig op die 

ontwikkeling van die intelligensie. Lesing, 6 - 7. 
Vgl. 3.8.1.2. bl. 112. 

3.4. bl. 92 - 93. 
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en gestoot in die sin soos hierbo genoem nie. Hy kan ook 

self loop. Die denke l~ as 't ware tussen die woord en die 

selfverwerwingsaksie in. 

Wel neem die denke aan die twee aksies deel 9 maar be-

weeg 9 as 'n sekere selfstandigheid 9 ook daar tussen in. 

Die mens wil iets doen, dryf homself daartoe of word daar-

toe gedryf, maar bedink en beplan ook hoe om dit te doen. 

Daarby kan hy ook sy eie werke en gedagtes en die van ander 

beoordeol. Mense wat kan dink is vol selfvertroue om God 

so skepping beter te ken en te begryp.l07) 

Hierdie vermoe van die mens moet van jongs af geoefen 

word, sodat die kind vroeg al kan leer om sy lewenstaak te 

volvoer. Die mens moot die aarde bewerk 9 ook met sy gees. 

Die hoogste vorm van denke is die vorming van gedagtereekse 

on gedagtestelsels9 die hele lewe werk daarheen. Die mens 

wil die lewe denkend ken. Daarom moet die denke in al sy 

vorm~ van begripsvorming tot by die vorming van gedagte-

stelsels 9 beoefen word. Die ontwikkeling van die denkfunk

sie is die hoogste doel in die verstandelike opvoeding. 108 ) 

Gevolglik beklee die konsepsuele leerproses 'n belang-

rike plck op skool. Konsepsuele leer moet uiteindelik tot 

'n diepsinnige wysheid lei, 'n fyn intu!tiewe aanvoeling 

tot wat sedelik reg of verkeerd is. Die Calvinisme is 

geen regulasie-dogmatiek wat vir elke gedrag 'n re~l en 

tradisie het nie. Dit is geen "computer 11 -filosofie nie 9 

waar 'n mens net op 'n knoppie kan druk om te weet hoe om 

in 'n gegewe situasie op te tree. Daar moet insig wees 9 

107. Kotzee, A.L. Hoe om loerlinge en studente te leer 

dink. Onderwysbulletin 9 VII, 2 9 Junie 1962 9 109. 

108. Coetzee, Inleiding ••• Empiriese Opvoedkunde, 150-152. 
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gepaard met 'n deeglike selfverworwe kennis van feite en 'n 

koersvaste gerigtheid. Die leerling moet die logiese same

hang van die kennis insien. Hy moet sy kennis begryp; hy 

moet leer dat die oppervlakte van 'n reghoek lengte x breedte 

is, maar hy moet ook begryp waarom dit so is. 

Kennis sonder begrip is van min waarde. Om dit te 

onthou is mo0ilik ~ dit belas die geheue en verbreek die 

kennis as 'n geheelkompleks. Daarom is dit 'n vereiste 

dat die leerling insig in die kennis sal h~. Dit is dan die 

derde grondmetodeg die insig, wat met die ywer en die liefdc 

moet saamwerk. Die liefde van die onderwyser trek die leer

ling; die ywer en die selfverwerwing stoot die leerling; 

die insig staan daar tussen in. Dit lcrop self; dit maak 

die mens tot 'n selfstandig handelende persoon, tot iemand 

wat kan nadink, beoordeel en besluit. 

3.9. Samevatting en verdere beplanning. 

Uit die Calvinistiese kindbeskouing volg dan uiteinde

lik drie grondmetodes~ die woord, die selfverwerwingsaksie 

en die insig. 

In die volgende hoofstukke moet die metode van gepro

grammeerde onderrig aan hierdie drie grondmetodes getoets 

word. 

Met betrekking tot die probleem van insig by gepro

grammeerde onderrig is 'n uiteensetting van die leer

teoretiese beskouings noodsaaklik. Dit sal in hoofstuk 4 

gedoen word. Vervolgens sal in hoofstuk 5 die leerteore

tiese grondslae van die verskillende soorte geprogrammeer

de onderrig blootgel~ word, ten einde die bydrae van elkeen 

tot die konsepsuele leerproses vas te stel. 
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Ten slotte sal die probleem van die selfverwerwings

aksie en die woord met betrekking tot geprogrammeerde 

onderrig in hoofstuk 6 behandel word. Hierdie deel van die 

ondersoek bewoeg meer op die terrein van die Teoretiese 

Opvoedkunde en sal onder die titel van opvoedkundige im

plikasies van geprogrammeerde onderrig verskyn. 

3.10. Opsomming. 

Reeds in die dae van Calvyn is die Calvinistieso 

beginsels in 'n studie oor die onderwys toegepas. 

Die eerste beginsel~ die grondbeginsel, wat direk op 

die Heilige Skrif as grondslag rus, bepaal reeds die bin

ding van die Christelike geloof aan die hele lewe~ God, 

die Skepper, moet geeer word in alle handel, wandel en 

oordenking. 

Daartoe was die mens by die skepping in staat. Hy het 

die asem van God ontvang en is na sy beeld geskape. Hier

die skeppingsgawes ontbreek by die dier. Mens en dier is 

albei totaliteite, maar essensi~el verskillende totaliteite. 

Die dier is 'n liggaam-psige-wese, maar die mens 'n liggaam

psige-pneuma-wese. Die mens is kwantitatief meer, maar ook 

en veral kwalitatief anders as die dier. Die pneuma, die 

asem van God, maa~ hom anders as die dier. Dit maak hom 

God-gerig, terwyl die dier, vanwe~ die afwesigheid van daar

die pneuma, aarde-gerig is. Die mens is kind van God en 

ewig; die dier is •n skepping van God en tydelik. Die 

mens is •n religieuse wese; die dier is 'n psigiese wese. 

Die gelowiges is uitverkies om uit die sonde, waarin 

die hele menslike geslag met Adam gedompel is, gered te 

word. Hierdie uitverkiesing gaan deur die bedding van die 

genadeverbond , waar God in die lyn van die geslagte werk. 
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Nag die uitverkiesing, nag die genadeverbond onthef die 

mens egter van sy verantwoordelikheid. Dit is 'n troos 

vir die ouers om te weet dat hul kinders deel in die soen

dood van Christus het. Daarom moet hulle hul kinders doop en 

beloof om hul uit die Skrif te leer en tot 'n nuwe gehoor

saamheid te lei. Die doopsbelofte is die aanvaarding van 

die opvoeding. Daardeur word die aard en doel van die op

voeding bepaal. Die opvoeding is die middel tot die heen

leiding na God. Sodoende is die opvoeding sedelik van 

aard. Opvoeding moet tot vryheid lei, dit wil s~ tot vry

willige gebondenheid aan God en sy Woord in Christus. 

In die praktyk beteken dit dat die kind getug moet 

word. Tug is die middel tot selftug; dit dring en dwing. 

Tug is die draad wat deur die hele opvoeding heen loop; 

dit is omvattend, vanaf die slaande hand tot by die koers

gewende leer en wandel van die opvoeder. Tug en liefde is 

onskeibaar. Alle tug geskied in liefde 1 sodat die daardeur 

beoogde selftug ook in liefde sal geskied. Opvoeding lei 

en stu die kind op die pad van die lewe tot eer van God. 

Oak die kennis op skoal moet in daardie rigting heen 

werk. Ten einde sodanige kennis te verstrek moet dit karak

tervormend wees. Die leerling moet deur die onderwyser ont

moet word. Die kennis moet van hart tot hart gaan. Dit 

kan slegs deur die gesproke woord geskied, maar dan nio die 

blote,koue woord van die kommunikasie nie. Dit moet die 

hartlike, warme woord van die besielde onderwyser wees. 

Die kind moet dit wat hy ~ die onderwyser hoar, in die 

onderwyser sien. Die woord is die grondslag vir die koers

gewing aan die kind. Daarom is die woord diC;; ccrste grond

metode in die onderwys. 
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Die woord dra die kennis oor. Die kind moet die ken

nis leer. Hy moet hom inspan. Onderwys begin met onderrig, 

dit wil s~ met die oordrag van die vakinhoud. Nou moet 

die kind hom beywer om dit te leer. Daartoo moet hy aan

gespoor word, moet hy opdragte uitvoer en eksamens afl~. 

Maar self moet hy die werk doen, self die kennis verwerf on 

sy taak met blymoedigheid verrig. Daarsonder kan die onder

wys nie vorder nie. Dit is die tweede grondmetode, wat 

saamhang met en volg op die eerste. 

Ten slotte moet die kind ook die kennis begryp. Sy 

kennis moet 'n geheel vorm en uitloop op 'n lewensbeskou

like gedagtestelsel. Met die oog daar op moet hy leer om 

te diru~. Die woord trek, die selfverwerwing stoat, maar 

die insig loop self. Insig bevorder die vermo~ tot oordeel 

en besluit. Dit maak die mens tot 'n selfstandig handelende 

persoon. 

Aan hierdie drie metodes moet geprogrammmeerde onderrig 

in die volgende hoofstukke getoets word. 




