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HOOFSTUK 1 

PROBLEEM- EN TAAKSTELLING 

"sodat ons seuns soos plante mag wees wat opgekweek is in hulle jeug; 
ons dogters soos hoekpilare wat uitgebeitel is na die boustyl van ~ 
paleis;" (Ps. 144:12) 

1.1 Gesagstoepassing - ·n o~opgeloste probleem. 

Wanneer ·n nuutaangestelde skoolhoo~ sy amp aanvaar, word hy veral 

van twee belangrike aspekte bewus : 

• die verantwoordelikheid wat aan die pas verbonde is; en 

• die seggenskap of gesag wat hy met die aanstelling verkry hetc 

Die eerste saak lewer min onduidelikheid, want dit word presies 

beskr~ in die Handleiding vir skoolorganisasie : 

"die hoof is verantwoordelik vir alles wat in sy skoal en 

koshuis plaasvind, vir alle personeell~e, geboue, uitrusting 

en vir amptelike stukke wat van die kantoor uitgaan••. (T.O.D., 

1970, P• 276). 

Wat die tweede aspek aanbetref9 is hy nie so gelukkig nie. Sy 

gesag is nie in so min woorde omskryf nie. Hoeveel gesag het hyc? 

Hoe ver en oar wie almal geld dit? HY mag tereg redeneer dat hy 

deur die onderwysowerhede aangestel is en dus oar ·n mate van owr:s.r 

heidsgesag beskik. •n Beheerraad, wat die ouers verteenwoordig, 

het medeseggenskap gehad in sy aanstelling en dit gee aan hom 

verleende ouerlike gesag. MAAR, alle gesag setel in God en 

daarom het hy geen gesag nie tensy hy kan voel dat God hom geroep 

het en met gesag beldee, vir •n bepaalde taak op ~ bepaalde plek 

en tyd. 

HY I .... 



Hy is bewus van die gesagstr,yd in die ~reld.J tussen ma.gte en 

lewensbeskouings; mense en menae en hy weet van die jongmense se 

soeke na meer vr,yheid. Aan raadgewers het hy geen gebrek nie -

baie wil hom raad gee van hoe hy sy gesag op die a.nder moet laat 

geld. 

Hoe strang moet hy wees? Hy hoor van strang outokratiese hoofde 

wat baie sukses het - en mislukkings maak. Hy hoor van buurskole 

se beter reels. Hy het self •n bietjie ondervinding. Hy hoor 

veralgemanings soos: "die gemiddelde kind hou van gesatf'. Wie 

is dit? Die bang standard sessie of die standard tien-seun? 

Wanneer ·n jongmens, volgens die algemene standaarde wat deur 

manse gestel word, misluk, ontstaan die vraag: is daar streng 

genoeg opgevoed en opgetree? 

Al hierdie vrae vereis dat iemand probeer om te bepaal watter 

tegnieke of metodes in gesagstoepassing die beste is, want as 

daar is en opvoeders weet dit nie, is hulle oningeligtes - blindes 

wat moet lei. 

In die soeke na die regte gesagseise word baie gespekuleer. 

Streng optrede het oor die algemeen 'll positiewe invloed op die 

sigbare gedrag van leerlinge. Ordelike, goed gemanierde en 

netjies geklede kinders, die trots van ouer en skool, is meestal 

die prod.ukte van baie duidelike riglyne of uiters strang voor

skri:f'te. Hoeveel van hierdie goeie gedra.g d.io rosult.aat vim 

s~eiligheid en vrees is, is moeilik bepaalbaar. Sal hierdie 

"puik" skoliere die "ankers", wat hulle gedwonge moes aanvaar, 
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vashou w~1neer hulle as volwassenes •n v.r~e keuse gelaat word om 

te besluit? Sorrunigos \ve.arsku dat gedwonge wil geen wil is nie en 

dat ·n kind wat verplig word. om by •n re'eling ~1 die opvoeder in 

te val, sonder die voorreg om die opdragte te oorweeg en te toets~ 

nie noodwendig daarby sal bly wa~~eer die dwang wegval nie. 

Ander s~: 

udissipline moet lei tot selfdissipline"; 
11gehoorsaaznheid in sigself is geen deug nie11 ; 

11 leerlinge moot saamst em oor die sinvolheid van skoolreels"; 
11•n hoof kan nooi t t e st reng wees ni e". 

Tu.ssen al hierdie beworings en sy ideale vir sy skool moet •n 

hoof 1;eslui t hoe hy die gesag verbonde aan sy amp gaan gebruik. 

Elke skoolhoof wil selcer 'l1 ideale toestand in sy skoal sien waar 

elkeen slegs gehoorsaam is aan sy eie7 selfgestelde norm en wil, 

maar met so 'l1 mooi gevormde wil dat elke kritieso oog by evaluer-

ing maar net kan se: nHartlik geluk". Is hierdie utopie moontlik? 

Opvoeders vmt w~arlik in die eindbest ernming van hul kinders be-

langstelf sal na langtermynresultate strewe en nie net die kort-

termyndoelvntte, soos hyvoorbeeld orde7 voor oe h~ nie. Die 

skolier is immers skepsel van God, onderweg van sy huidige na ·n 

toekomstige en uiteindelike bestemming. 

A 

Erena tussen die uiterste pole van algehele vryheid7 wat selde 

mot orde7 goeie onderrig en opvoeding gepaard sal gaan en die 

te strange "moerlie dink nie~ jy kan nog nie", soek die opvoeder 

na die ideale middeweg. Hierdie ideale verhmtding of korrekte 

persentasie voorskriftelikheid waaraan kinders onderwerp moet 
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word, bly steeds ~ onopgeloste probleem en die antwoord word nie 

maklik wetenskaplik bepaal nie. 

Dan is daar nog vrae oor gesagsdelegering1 leerlinge se rol in 

gesagsuitoe£ening1 die hoo£ se hulpmiddels in sy gesagsamp en 

vele ander waaroor skoolhoo£de in die algemeen en nuwe hoo£de in 

die besonder meer duidelikheid moet vind. Daar moet bepaal word 

hoeveel voorskri£telikheid in ·n hoerskool normaal en nodig is. 

Daar moet, indian moontlik, vasgestel word wat geeis mag word, 

hoeveel geeis moet word sonder teenspraak en hoeveel wel met 

ondergeskiktes beredeneer kan word. 

1.2 Noodsaaklikheid van die ondersoek. 

Omdat ongedissiplineerde en losbandige kinders normaalweg vir 

ouer en gemeenskap •n steen des aanstoots is en omdat leerlinge 

op hulle manier tog trots op hulle skool se strang dissipline is, 

wil elke hoo£ seker graag toesien dat sy leerlinge gesagsbewus en 

gedissiplineerd lee£, wandel en werk. Hoe en deur watter hulp

middels sal hy dit die beste bereik? 

Daar is baie min skole met identiese reels en voorskri£te. Die 

skool se gesag gaan soms buite die grense van die skoolterrein 

en die onderrig. Is dit in orde? Kan tussen die alternatiewe 

stella reels ·n keuse gemaak word? 

Met hierdie ondersoek gaan gepoog word om vas te stel wat die 

algemeen aanvaarde is. Deur dan hierdie eise, reels, metodes 

en tegnieke te toets aan die Christelik aanvaa.rde norme soos 

gesetel in God se Woord, kan dit, sover dit die toets deurstaan1 
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moontlik as rigsnoer en wenk vir a:nder dien. Kan die Bybel as 

handboek in •n hoof se ka.ntoor dien? 

Die Heilige Skrif ka.n as belangrike bron van kennis dien. Hier-

oor s~ c.J. Coetzee in sy verha.ndeling waarin hy Schoeman telkens 

aanhaal: 

nnie formele grondbeginsel of grondwaarheid van die Calvinis

ties-Reformatories- verankerde denke, is die onfeilba.re en 

absolute gesag van die besondere Godsopenba.ring, naamlik die 

Heilige Skrif wat ui t Gena.de deur God self a.an die mens 

geskenk is". (Schoema.n, 1971, pp. 6, 7). Alhoewel die Skrif 

geen wetenska.plike handleiding is nie, put die Christen da.a.ruit 

die feite en norma wat nodig is vir Christelike roepingsver

vulling. Hy verkry daa.ruit kennis a.angaande die skepping van 

die mens na. die beeld van God en sy kultuuropdra.g- feite 

waardeur sy besta.a.n sin en betekenis verkry. Sonder di~ 

kennis sou hy bloot ·n verlengstuk van die natuur wees. Oor 

sy spesifiek menslike besta.a.nswyse en pligte7 asook die sin 

van die geska.pe kosmos~ kan die mens ui t geen a.nder bron 

as die Bybel outorit~re inligting verkry nie. Cahyn be

klemtoon hierdie waa.rheid a.s hy die Skrif beskryf as die 

"bril" waa.rdeur die mens die kosmos moet beskou. (Vgl. 

Calvyn, Institutie, I. 6t 1). "Antwoordt: op die vra.a.g na 

die sin van die synde word derha.lwe deur die Christen nie 

vanuit die imma.nente met sy opsigtelike beperking verwerf 

nie, dog word uit die Godsopenba.ring in Christus afgelei; 

aa.ngesien die Skrif leer dat die ganse skepping deur die 

Middelaar, Jesus Christus, op volstrekte wyse op God, die 

Oorsprong en Singewer, die Onderhouer en Voleinder van alle 

sim;;like en onsien1ike dinge, betrokke is". (Schoema.n, 1975, 

P• 35) •" (Coetzee, 1976, P• 8) 

Dit is noods~dik dat gesa.gstoepassing, ree1st eise en metodes 

ondersoek word om sodoende te probee:::- vasste1 watter metod.e van 

gesa.gstoepassing die aangewese is. 
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Om di t wet enskapl ik t e bepaal, sal moeilik l'tees ~ maar deur t e be-

paal watter die algemeenste deur skoolhoofde in die praktyk toe-

gepas en verkies word en waarom hulle op die bepaalde wyse optree, 

kan moontlikv nadat sienings van outoriteite en skrifbeginsels 

bygebring is~ nuttige gevolgtrekkings gemaak word. Sodoende moet 

iet s geleer word. 

Miskien is hierdie ondersoek veral noodsaaldik om opvoedkunde se 

teorie en onde~JS en opvoeding uit die praldyk gesamentlik weer 

volgens die enigste gedragskode en volmaakte norm, soos wat dit 

gevind word in die Skrif, te ondersoek. Is al die reels en 

gesagseise daarvolgens in pas? Is d~~r nie gesagseise wat moet 

verander nie? Wao,rom is daar dan soveel kampvegters vir die 

"alternatiet..re skool"; nfree schoolu: Haarom word gepleit vir 

"deschooling'' en "real educationn? (Schutte~ 1973, p. 140). 

Hierdie ondersoek is in die huidige tyd beslis noodsaaklik. 

1. 3 Probleem by die ondersoek. 

Die pro~)leme by die ondersoek l:e hierin: 

• hoerskoolleerlinge is nog geen finale of eindproduk van hul skool 

se gesagstoepassing nie. Al sou hulle ook hoe afgerond en voor

beeldig op matrikulasievlak wees, bly die vraag steeds of hullc 

dit in hul na-skoolse lewe sal bly. Hoe sal •n ondersoeker weet 

watter blywende nut deur •n gesagseis gelewer word? Sal die 

ideale skoliere ook ideale studente1 werkers, landsburgers, 

volwassenes en ouers v1ees? Dit kan nie in hierdie ondersoek 

bepaal word nie en daar sal aanvaar moet word dat hulle wat 

in die laaste skooljare die positiewe nastrewe, reeds per

manente ankers gevind het. Niks verhoed egter ·n volgende na

vorser om die teendeel te probeer be'l!li"'JS nie. Mag daar aanvaar 

word dat ny
1

wat aan die einde van sy hoerskooljare homself 
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uit eie oortuiging ·n Christen kan noem, reeds die kern besit 

van dit wat vir hom •n mooi toekoms voorspel? Die opvoeders in 

die hoerskool sQl glo dat vir saver dit aan die mens gegun 

word om sy eie heil uit te werlc, so •n leerlingt as gevolg van 

diensbaarheid, werkvermoe, of'f'ervaardigheid en regte mense

verhoudings9 daarin sal slaag om ·n sukses te maak van enige 

loopbaan waarvoor hy die nodige talente het; 

in die ondersoek word verder die probleem ervaar dat hier 

eintlik met onmeethare sake gehandel word. Deur mense se 

standpunte te toets, meerderheidsopinies te bepaal a~ af'

leidings te maak, hly die ondersoeker maar nog tussen onseker

hede, relatiewe sake. Vrae doen hulle voor, soos: is meer

derhede altyd reg; geld algemene menings vir die besondere; 

kan •n opvoeder hom ooit laat lei deur dit wat die meeste ander 

in •n soortgelyke situasie sou doen; is gesag, tugi straf' en 

opvoeding nie iets eenmaligs wat by die spesif'ieke mense in 

hul besondere omstandighede moet pas nie? 

In hoof'stuk 3 word na prol)leme1 vrat met die vraelys as ondersoek-

metode ondervind is~ verwys. 

1.4 Doel van die ondersoek. 

Die doel van hierdie ondersoek kan soos volg· sa..arngevat word : 

ill om die gesagsvraagstuk in die algemeen te ondersoek en te 

prolleer om vaste gronde vir •n gesags1)eskouing te vind; 

* om die gesagstoepassing in die Transvaalse A:rrikaanse hoer

skool in die besonder te bestudeer en vas te stel: 

• 

• 
• 

hoedat •n beleid daarvoor opgestel word en watter rol die 

skoolhoo:r daarin het of' lJehoort te h~, 

watter reels, voorskrif'te en tradisies tans geld, 

watter metodes en tegnieke aangewend word en aangewend 

lean word om gesagstoepassing t e vergemaklik en probleme 
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in die verbru>d te verminder, 

• \vat die taalc en funksie van owerheidp ouer:J, onderwysers, 

ldnders en veral die skoolhoof is 1Jy implernentering van 

gesag; 

!!i om~ indien bevindings di t regverdig~ aanbevelings te maaJ;.' wat 

deur skoolhoofde in die algemeen en nuut aangestelde skool

hoofde in die besonder.)gebruik kan word. 

1.5 Af"oa..l.;:cning van die veld wm ondersoek. 

* J1egripsbepaling. Volgens HAT beteken gesag 

i. -vwttige reg om te bevcel i 

ii. persoon~ liggacu~~ instelling wat die reg bet om te 
regeer¥ 

iii. oortuigende kragg outoriteit, invloed (Schoonees ea., 
1965, P• 206). 

ToGpassing retcken volgcns dieselfcle ln'on: handeling van 

toepas~ van iets letat geld. (I1Jid. P• 890). 

Onder gesagstoepassing sal in hierdie studie verstaan word: die 

~<zy-se 1:m.arop die persoon en installing wat die reg het om te regeer 

hierdie reg om te beveel, in die lowe van bulle wat moot gehoor-

saam, laat geld .. 

In hierdie ondersoek gaan dit egter veral om gesagstoepassing in 

die opvoeding in hoerskole in die algemeen en in die Transvaalse 

Afrikannse hoerskool in die besonder. Vir .algemenc en agtergronds-

kennis '"'ord gesagstoepassing in alle moontlike lJronne bestudeerJ 

maar daar word op gesagstoepassing in die Transvaalse Afrikaanse 

hoerslcool gekonsentrcer om te bepaal hoedat dit in sekere opvoed-

kundige si tuasies inwerk op die handelinge van die betrokkenes. 

Die skerp afgrensing van die studieveld is hier nie gewens nie1 

want / •••• 



want die ondersoek wil, alhoewel dit spesifiek wil wees, tog ook 

sekere uiteenlopende sake rondom d.ie sentr::tle tema bestudeer. So 

is die gesag van die skoolhoof in sy verhouding met mede-volwassenes 

ook aangeraak:. 

1.6 Metode 

Na deeglike bronnestudie oor die ondenverp is die noodsaak:lik-

heid van ·n vraelys aan skoolhoofde ingesien. Op die wyse kan 

teorie en prah.--tyl~ gesamentlil: lleskou word. 

Sienswyses van verskillende orwoedkundiges sal in beskikbare 

literatuur nagevors word. Die gegewens wat hiermee ingewin word 

en die vraelys se a.ntwoorde~ word dan onder Skri:fbeginsels byeen 

gebring en deurdink. Gegev.1ens wat sodoende verkry is, word gekeur 

en georden. Deur dit daarnu te interprcteer en dan opnuut of 

vir die eerste m~~l te formuleer, ka.n met hierdie ondersoek 

moontlil:: ·n hydro..e gele\.Yer word tot : 

0 

• 

uitbreiding van kennis oor gesagstoepassing; en 

ver"betering en verf;yning van ~1eg.insols 1-rat by gesagstoe

passing geld. 

Die ondersoek da<r die vraelys word volledig in hoofstuk 3 

behandel. 

1. 7 Verdere bepla.nning van die -vmrk. 

Die loTerk -vrord verder soos volg ~:·epla.n : 

• na hierdie inleidende hoofstuk volg in hoofstuk 2 die loroord

onskr~,rwing en prinsipiele besinning oor gesagsproblematiek. 

Die ges~gskrisis on die doelstellings met gesag in die 
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opvoeding1 word saam hiermee hehandel; 

• hoofstuk 3 handel oar die vraelys self, Die doel met die 

vraelys en verslag van c:ntwoorde asook die "hruilc0aarheid Vfl..ll 

die antwoorde word saa.m. met die problema van die vraelys 

ui t eengesi t ; 

• hoofstuk 4 handel oar die hoersl::ool as opvoedkundige installing 

en d.ni in besonder op die uniekB geleenthede om deur gesag op 

te voed. Die skoolpligtige se laaste slcool,jare en die leer

linge wat na. verstryking van skoolplig nag ::t£..L1.bly vir matri

kulasie, die noodsaaldike sleutel tot die verdere lewe, bied 

•n idenle ald<er vir die saaier met ·n 1Joodskap. Ilell;l..nghebbendes 

se siening oor gesag -vtord ook in die hoofstuk bepaal; 

• na hierdie hoofstuldce volg in hoofstuk 5 die meer praktiese 

en word gepoog om te hepaal in watter r.m.te gesagsdelegering 

noodsaaklik en sinvol is. Orgn.nisasiemetodes en organisasie

lcv.arte vorm logies •n 1)elangrike deel van die hoofstulq 

• 

• 

• 

• 

hoofstuk 6 handel oor skooldissipline en skoolrei:Hs. Die 

f\mksies, problema en eise van reels word hierin ondersoek; 

die demokratiese l)eginsel in gesagstoepassing volg in hoofstuk 

7 en daarin vzord gepoog om vas te stel in watter mate dit 

stremmend op gesagstoepassing inwerkj 

die amptelike :rol van die skoolhoof in gesagstoepassing volg 

in hoofstuk e. Dit vorm eintlik die slui tsteen in die 

vcrhandeling. Uit die hoofstuk moet noodvtendig antwoorde vir 

sommige onopgeklaarde vrao, \vat hierdie ondersoek geinspireer 

hot, kom; 

in die samevatting en 1Jevindings wat die laaste hoofstuk 

vorm? mag daar moontlik nuttige aanbevelings wees. 




