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HOOFSTUK X. 


DIE VERBAND TUSSEN BAVINCK SE PSIGOLOGIE, SY LEERSTOF 

EN METODE VAN ONDERWYS. 

• 
1. 	Die Verband tussen Bavinck se Psigologie en sy 

Leerstofbeskouing. 

(a) Inleiding. 

Nadat Bavinck die doel en die uitgangspunt van 

die opvoeding behandel het en voordat hy die metode of 

die weg wat die doel en uitgangspunt met mekaar verbind be
l)

handel, skryf hy eers oor dio leerstof. • 

Die keuse van die leerstof kan bepaal word deur 

te l~t op die waard~ van die leerstof of deur te let op die 

belangstelling 	van die kind. Laasgenoemde dui dadelik 

daarop dat Bavinck die psigologie ook as grondslag vir die 
2) 

leerstof wil laat geld. 

Bavinck vermy eensydigheid; en net soos by sy 

doel en uitgangspunt eersgenoemde die uitgangspunt vooraf 
3) 

gaan omdat dit van groter betekenis is, -so gaan hier ook 

die objektiewe voorop en handel oor wat die leerstof in sy 

geheel en in verskillende vakke van die metode te s~ het. 

Daarna vra h~)na die eise wat deur die kind aan die metode 

gestel word. Anders gestel: die keuse van die leerstof 
5)

word bepaal deur die leerstof self, of dit word bepaal 
6) 

deur die aanl€g, neiginge en belangstelling van die kind. 

Die eerste noem hy dan die Qbjektiewe en die ander die 
7)

subjektiewe gesigspunt. Die eerste beskou hy as die 

1. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 91. 
,.

2. Van der Zweep: De Paedagogiek van Bavinck, 61. 

3. Ibid. 

4. Bavinck: OPe cit., 91 - 159. 

5. Bavinck: De 	 Opvoeding der Rljpere Jeugd, 133. 
6. 	Bredervcld: j:loofdlijnen der Paedagoglek van Dr. H. 

Bavinck, 78. . 
7. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 91. 
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beste, terwyl die tv/eede in r,ekening gebring kan word by on

derdele van die leerstof. 

1) 
Op tipiese wyse gaan Bavinck eers die geskiedenis 

na om te sien welke leerstof gebruik is. 

(b) Die Leerstof voor die Reformasie. 

Voor die reformasie bestaan daar oor die inhoud van 

die opvoeding (die l8erstof) 'n groot mate van ooreenstemming: 

godsdiens, geskiedenis, natuurkennis en liggaamsoefening was 

die belangrikste vakke. Daar was egter by verskillende volke 
2) 

groot verskille oor die voorrang wat die vakke moes geniet. 

Die Christendom l~ die nadruk op die religieuse 

element. Die opvoeding was die taak van die ouers (Ef.6:4); 

dit moes geskied volgcns teregwysing en vermaning soos die 

Here Christus dit geleer en beoefen het, en nie in toorn nie. 

Daar moet religieuse en etiese deugde gekweek word: heilig

heid (1 Thes.4:3; 1 Petrus 1:16); volmaaktheid soos God 

volmaak is (Matt. 5:48); veral liefde as band van die vol

maaktheid (Kol. 3:14); liefde tot God en die naaste (Matt. 

22:37-39, Rom. 13:8, Gal. 5:14, 1 Tim. 1:5) en daarna aller

lei deugde as vrug 
3) 

2 Petrus 1~5-7). 

van die Gees (Gal. 5:22; Kol. 3:12; 

Die religieuse element het dus die leerstof oor

heers. Boeke het daar nie bestaan nie; om te skryf was n 
duur proses en die beroepe het £een teorie vereis nie, omdat 

n mens al doende geleer het. Daar was wel laerskole in die 

middeleeue maar van volksonderwys kan 'n mens nie eintlik 

praat nie. 

1. Van Klinken: Bavinck's Paedagogische Beginselen, 30. 

2. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 92. 

3. Ibid. 
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(c) Die Leerstof verlang deur dte Hervorming. 

Die hervorming het nie volksonderwys in die lewe 

geroep nie -soos veelal beweer word- maar het dit tog van 

verval gered, kragtig bevorder en dit in vee! wyer kring uit 

gebrei. 

Die verdienste van die hervorming vir volksonderwys 

is die volgende: 

(i) Dit gee d Bybel in elkeen se hand en werk kragtig 

mee dat die lees- en skryfkuns algemeen beoefen word. Ook 

godsdiensonderwys wat na inhoud en wese gereformeerd was, 

word in TI nuwe leesmiddel, die ka~egismus met vrae en antwoor
1) 

de, aan die mens gegee. 

(ii) Hierdeur het die gedagtes van die Heilige Skrif 

in die bewussyn,van die volk ingang gevind. Die gewone alle

daagse lewe word verryk met ~ skat van hoere elemente wat daar 
2) 

aan 'n r igieus-etiese gewydheid verleen. 

(iii) e hervorming dring die kerk terug na sy eie ter

rein en gee aan 	die gesin, kerk, staat en maatskappy hulle 

regmatige 	plek. So kry die laerskoo! ook ruimte vir beweging 
3) 

en ontwikkeling. 

(iv) Die opvoeding word beskou as die roeping van die 
4) 

ouers. 

Die reformasie, wat in wese 'n diep religieuse be

weging was, hot as sodanig dio hele lowe, dus ook die onderwys 

en opvoed en 	dus die leorstof, gereformeer. Dit lcom 

1. Bavinck: Paedaeogische Boginselen, 94. 

2. Ibid. , 95. 

3. Ibid. , 96. 

4. Ibid. , 97. 
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I 

in geduriJe opstand teen die vermaterialisering van die Heils

goedere. GodsdiensondBrwys bly die middelpunt van die op

voeding. 

Cd) Die Leerstof by die Humanisme en Realisme. 

Die humanisme en realisme wat naas die reformasie 
; 

optree, het nie aIleen n eie gedagte oor die doel en uitgangs

punt by die onderwys nie, maar het ook n eie beskouing oor 
2) 

die leerstof. Die humanisme keer na die klassieke terug
3) 

en soek daarin die opvoedingsideaal en leerstof. 

Die rnsionalisme tree op teenoor die reformasie 
4) 

en d humanisme en plaas beide voete in die hede; daarby 

ag dit die stof wat die hede bied, as voldoende. Die rea

listiese ~igting verower die terrein al hoe meer. 

Die realisme se sterk ontwikkeling het n drietal 

verskynsels vertoon. E~rstens word die godsdienselement al 

meer en meer uit die opvoeding weggestoot. Die aarde dring 

die hemel, die tyd die ewigheid en die sienlike die onsienlike 
. ~ 

dinge op die agtergrond. In die' huisgesin en in die skool 
5)

word godsdiensonderwys verwaarloos. 

Die tweede verskynsel is die stryd tussen humanisme 

en realisme. Hulle korn weI daarin ooreen dat beide die mens 

tot middelpunt en maatstaf van die opvoeding maak. Maar by 

die humanisrne was hierdie mens n redelik-sedelike wese en 

daarom soek dit na ideale geestelike'goedere wat in die oud

...--....~."--------------------------------_.... 

1. Bavinck: 'vdj sbegeerte der Openbaring, 3. 

2. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 97. 
3. Brederveld: Hoofdlijnen der Paedagogiek van Dr. H. Bavinck,

55. 
4. a. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 98; 

b. Bavinck: Opvoeding der Rijpere Jeugd, 35; 
c. Van der Zweep: De Paedagogiek van Bavinck, 62. 

5. Bavinck: Opvoeding der Rijpere Jeugd, 35. 
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heid opgespoor moes word; daarom steun die woord, die taal, 

die gees, die 	literatuur, die kuns, die filosofie die leer

stof. Hierteenoor staan die realisme wat ,met die verlede 

breek; die hede moet geken en beheers word. Daarom moet 

die leerstof 	bestaan uit: rekenkunde en meetkunde, natuur

kunde en aardrykskunde, kennis van kultuur en ekonomie, teke~ 
1) · 

handwerk en kuns •. 

In die derde plek het baie nie bly staan by die rea

lisme wat aan die studie groot waarde heg n1e, maar soek hulle 

heil in die oefening van die liggaam: gimnastiek en sport 

is die toegangspoort tot geluk. Die gedagte was dat goe1e 

liggaamlike weIst and ook goeie vrugte op geestelike gebied sal 
2) 

meebring. 

Oor die; inhoud van die onderwys en opvoeding loop 

die moderne ptjdago8 se gedagtes ver uitmekaar. 

(e) 	Bavinck se Be~ware teen Oorlading en die Verlange 
ll?-_Kons entr as ie. 

In die middeleeue en in die tyd van die reformasie 

was al die vakke van d onderwys innerlik deur die teolo

giese element verbind en georganiseerd: dit vorm die sentrum 

waaromheen die ander vakke in ~ nouer of wyer kring gegroe
. 3) 

peer moet word. 

4) 
Hier bemerk ~ns weer Bavinck se eenheidsgedagte 

soos in sy psigoloGie uitgebeeld is deurdat hy die stelsel 

onderskryf. 

Die aantal leervakke neem in die rnoderne tyd onrus
• 

1. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 102. 

2. Ibid., 103. 

3. Ibid., 104. 

4. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 235. 
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barend toe, en daar is geen sentrale punt meer nie. Almal 

kla reeds oor die onvrugbaarheid van die arbeid en oorlading 

van die hersens. Dit is alIas die gevolg van die moderne pe

dagogiek wat die kind as maatstaf van die opvoeding sie~ en 

net vra welke vakke van nut is. Die een kies die een vak 

en die ander weer In ander .vak, na gelang dit as die nuttigste 

beskou word. Die konsekwensie van die nuttigheidsideaal is 

altyd indiw~dualisme en egorsme. Bavinck beweer dat as een 

of ander vader~een dat liggaamsoefening beter vir sy kind is 

as die vorminf van die gees; dat spierkrag voorkeur bo die 

ontwikkeling van die hers ens verdien of dat boks beter is as 

lees en skryf of dat brutaliteit dit verder bring as ootmoed 

en beskeidenheid, dan stann elkeen wat die nuttigheidstand
1) 

}unt inneem, magteloos teenoor so TI vader. 

(f) Wetke ~eerstof eis die Christelike Opvoeding? 

Bavinck stel die Christelike standpunt teenoor 

die ander standpunte. Die Christendom neem n prinsipieel 

andcr standpunt in wat nie aIleen die teenoorgestelde is nie, 

maar ook die enigste is om aan die pedagogiek ~ ander en vas-

to grondslag te verloen. 

Socrates, Plato en Aristoteles het weI teenoor 

dic: subj ektiwismo v,m die sofistiek vastigheid gesoek, maar 

die ide5wGrcld was to abstrak om op die duur geloof te wek",. 

die Atheners bestec hulle tyd dan.raan om iets nuuts te hoor; 

soos Pilatus het hulle twyf8lend gevra wat d io waarheid is. 

Die waarheid is dour die Skrif gcgee in die woorde: "bewaar 

jou pand en vormy die onheilige, onsinnige praatjies en tee 
, 2) 

werpinge van valslik sogenaamde kennis'. Hierdie waarheid 
3)

is TI middel tot opvoeding, maar daar is ook die inhoud: 

1. Bavinck: Paedagofische BeginseIen, 105. 

2. 1 Tim. 6:20. 

3. Bavinck: op. cit., 106. 
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"Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, 

tot wederlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die 
. 1) 


geregtigheid. " God skenk aan ~ns Sy \/oord, sodat ditons 


kan vorm, maar ook sodat ~ns daarin kan groei en in die ge

nade en kennis van Christus kan opgroei. 

Die seen van die Christelike geloof brei egter nog 

verder uit. Die Christelike religie het hom in verbinding 

gestel met die hele mens, met wat hy ken en kan; dit het alles 

geassimileer en het daardeur die leerstof tot een organiese 
2) 

geheel verbind. Die onderwysstof, as dit n organiese geheel 

vorm, word se~f n middel tot vorming -ook materia wat die 

mens opvoed- maar oit is ook In waarheid wat aan die mens ge

bring word. Want die wetenskap het waarheid nodig wat on

veranderlik is as grondslag vir die ontdekkine van ander 
3) 

waarhede. 

Die organiese eenheid van d leerstof moet solank 

as moontlik bewaar bly. 

Volgens Bavinck se psigologie is die mens n een
.

heidi daarom moet die onderwy'sstof ook tot n organiese een

heid verbind word. Hierin sien ons weer die verband tussen 

sy psigolog en sy leerstofbeskouing. 

(g) -.li.Cl~nL.sktkldng yan d.ie Leervakke. 

Hoew die leerstof n organiese geheel moet vorm, 

is dit ook nodig dat die vakke gerangskik moet word. Bavinzk 

wys daarop dat daar ten alle tye behoefte aan n indeling van 
4, 

vakke by die onderwys was, 

i. 2 Tim. 3:16. 
2.aSien 	Brederveld: Hoofdlijnen der Paedagogiek van Dr. H, 

Bavinck, 58. 
b, Van der Zwe.ep: De Paedagogiek van Bavinck, 62, 

3. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 107. 

4. Ibid. 
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In die middelpunt van aIle leerstof staan die gods

diensonderwys, waaromheen die taalkunde en daarna die natuur

kund1ge vakke gegroepeer word. Die mens moet die kultuur 

1)


bestudeer omdat hy geen vyand daarvan is nie. 


Uitgaande van die organiese opvattine gee Bavinck 

dan aan godsdiensonderwys nie aIleen die eerste en vernaamste 
2) 

plek nie, maar hy wys op twee gevare: die uitrekking van be

paalde ure aIleen vir godsdiensonderwys terwyl daar in die 

res van die vakke niks van bemerk word nie, en tweedens om 

die hele onderwys te laat opgaan deur die leerstof, of dit 

pas of nie pas nie, aan die Bybel te ontleen, "Bij het 

godsdienstonderwijs komt het nog meer op de qualiteit dan op 
3)

de quantiteit aan." Die' waarde l@ nie in die aantal ure 

wat aan godsdiensonderwys bestee word nie, maar weI daarin 

dat dit met hoe erns onderrig word, dat die leerlinge onder 

die indruj\: van God se majeste'it kom en dat dit daardeur die 

hele onderwys en aIle werk,van die onderwyser en leerling be

, siel en heilig •. 

Om die sentrum van die godsdiensonderwys heen wil 

Bavinck eers die taalkund e en daarna die natuurkundige vakke 
4) 

groepeer, Hiermee wil hy nie aan laasgenoemde vakke In 

minderwaardige plek toes@ nie, maar hy wil dat hulle hierdeur 

tot volle r kom. Van die objektiewe standpunt besien, meen 

B2.vinck d daar geen twyfel bestaan dat taal en geski 

belc:mgrikGr as rekenkunde on natuurkunde is nie. 

"De 2iol is meer waard dan het lichaam, de geest is 
edeler dan de stof, de mensch belangrijker dan de natuu.r en 
de ideale en zijn rijker schatten, dan die, wel~e 
meten on gowogon, retold en berekend kunnen worden."~ 

1. Bavinck~ Hae;nalia Doi, 476. 
2. Bavinck: Opvoeding dor Rijpere Jeugd, 145. 
3. Bavinck: Paedagogische ginselen, 109. 
4. Bavinck: ginsolon der Psychologie, 126. 

5. Bavinck: Pa,::;dagogische olen, 109. 
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Ons bemerk dus hier dadelik di~ sielkundige motief 

van Bavinck: sy leerstof en leervakke word so ingedeel dat 

die laerskoolkind bekend raak met die inhoud en waarhede van 

die godsdiens, sodat die godsdienstig-sedelike opvoeding met 

die puberteitsjare verinnerlik en vasgel~ kan word. Deur 

ware kennis van God en Sy Woord sal die stryd en twyfel by
1)

die rypere jeug ook vee1 minder weeSe 

Bavinck gaan verder om sy eenheid te bewaar deur te 

s~ dat daar geen rede is om eensydig te kies tussen die klas

sieke en moderne tale, tussen die gimnasium en die hoere 

Burgerskool nie. Beide is nodig. Ook die hoere Burgerskool 

kan as toegangspoort tot wetenskaplike studie nie gemis worq 

nie. Maar as die enigste norm mag die leerstof ook nie geld 

nie: die verskillende vakke is nodig. Want soos die salig

heid uit die Jode voortgekom het, so het God die grondslae 
2) 

van ons kultuur in Griekeland en Rome gel~. 

As die studie van moderne tale, natuur en kultuur 

van die Christendom losgemaak word, sal dit die eenheid van 

die mensdom nog meer ondermyn •. 

Bavtnck vra verder hoe dit met handearbeid en lig

gaamsoefcning gesteld is. Beide is nie in stryd met die 

Christelike standpunt nie maar word daardeur bevorder. Die 
3) 

Christendom aIleen e die juiste beskouing van die liggaam, 

naamlik dnt dit net soos die siel tot die wese van die mens 
4) 

behoort. Die liggaam egter in diens van die gees, daar. 
deur word die plek bepaal wat liggaamlike opvoed onder die 

ander valrke moet inneem. Di t is dus vanselfsprekend o.Clt oor·· 

drywing soos dit·soms op die gebied ~an sport voorval, afge

1. Bavinck: Opvoeding der Rijpere Jeugd, 156 •. 
2. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 110. 

3. Bavinck: Hagnalia Dei, 195. 

l~ • Bavinck: jbelschc en Religieuze Psychologie, 22 - 30. 
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keur moet word. 

(h) Wat mag ~ns die Kind leer. 

As Bavinck verder ingaan op ander leerstof wat die 

kind aangebied moet word, val hy eers, uit die standpunt van 

sy psigologie, die beginsel aan dat aan In kind aIleen dinge ge
l) 

leer moet word waarvan hy kennis draa Ook beskou hy dit as 

onjuis dat n mens nie aan n kind dingo onderwys wat hy nie 

verstaan nie. As hierdie reel gevolg moet word, sou die moe

der haar kind nie mag leer praat, sing en bid nie, omdat die 

klein kind daar niks van weet nie. 

Dit is vir hom vanselfsprekend dat die leerstof in 

ingewikkeldheid sal toeneem. 

Die stelling dat die kind niks mag leer wat hy nie 

verstaan nie, is ook gemik teen die van buite leer van dinge 

en teen die godsdiens en dogma. Dit is egter onsielkundig 

omdat die kind juis in sy skooljare behalwe by sy verbeelding, 

sy sterkste ontwikkeling ten opsigte van die geheue toone 
3)

Dit gaan die ontwikkeling van d verstand en rede vooraf. 

Die geheue is die grondslag van die mens se geestelike ontwik

keling; dit verbind die hede met die verlede waardeur die 

eenheid en kontinuiteit van ons lewe en denke gehandhaaf
4) 

word. D mod erne pedagogiek handel in stryd met hierdie 

p~igologiese gegewens deur leerstof waarvan die kind reeds 

n begrip het,te wil kies. Die gevolg is dat die pedagogiek 

op latere leeftyd In vaste fondament mis en dat die jeug nie 

alleen vae indrukke het en ten slotte wein1g soliede vaste 

kennis het nie,maar ook die rigting verloor. 

1. Bavinck: Beginselen der Psychologie, 149. 

2. Ibid., 103 - 104. 

3. Ibid. 


4-. Bavinck: Verzamelde Opstellen, 198. 
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Vroeer is daar gewis deur die leerstof te veel van 

die geheue geeis: dit kan oordryf word. Tog het die ou 

onderwysmetoae met In gesonde psigologie rekening gehou: 

dit het die geheue geoefen in die tyd waarin dit die gouste 

en gemaklikste opneem. Later beskik die geheue dan oor ma

teriaal waarmee dit kan werk, naarnlik feitemateriaal. Die 

geskiederlis wys dan ook dat die persone wat so opgelei is, 

deur die opneem van leerstof in die geheue, karaktersterkte, 

wilskrag, rigting in die lewe en vastheid tn gang getoon het: 
1) 

hulle het geweet wat hul wil en gewil wat hul moes. 

Die vastheid van wil het sy oorsaak by die vorige 

geslag ook daarin dat die leerstof ingesluit het: tekste, 

psalmversios~ Bybelgeskiedenis en kategismus wat van buite ge

leer is. Dlt gee aan die kind In heldere bes van godsdiens 

en s edelik'leid, wat 1t.Jeer op sy beurt die kind in sy latere le

we or die regte weg hou. 

(i) Die ~ind ~~_sLte Loerstof. 

In die inloiding van hierdie ho tuk het ons meI

ding gemaak van d tweerlei gesigspunte by Bavinck. Die 

vraag welke eise vir die leerstof gelawat Bavinck as d be

langrikste beskou, b~:t ons reods bohandel en in In groot mate 

in teenstelling mot die tweede gesigspunt. Tans let ons op 

die tweede gGsigspunt, naamlik: welke eise aan die leorstof 

gestel word uit d eienaardige karakter van die leerling. 

Elk) kind het nie aIleen In eie aanleg nie maar elk 

deurloop '(l bepaaldc ontwikkelingsgang. Daarom het die kind 

ool\: telken;, ander beb.andeling nodig en moet die leerstof oor

- eenkomstig die psigologiese ontwikkeling van die kind bepaal 

word. Die kind het reeds sy voorstellingsw~reld wanneer hy 
2) 

op skool kom. Hiermee moet rekening eehou word. Dit is 

1. Bavinck: Beginsolen der Psychologie, 150. 

2. Ibid., 94 - 103. 
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egter ook nodig om met die aanleg van ander'kinders rekening 
. 

te hou sowel as met die besondere aanleg van die indiwidu. 

Verder is dit nod om by die leerstofbepaling rekening te 

hou met die geestelike en liggaamlike ontwikkelingstadium van 

die kind. Ook is dit nodig dat d bestemming, waartoe die 
1) 

kind opgevoed moet 'tlord, in aanmerking kom. 

Dit is makliker om hierd eise aan die leerstof te 

noem as om daar voldoende rel~ening mee to hou. moet oie 

leerplan en leer dit soveel moontlik in harmonic bring. 

[f (j) Q12meJ;K=hlliU. 

Die verdienste vir Bavinck se leerstofbeskouing is 

dit 'n" einheitliche ff lewens- en w~reldbeskouing lewer wat 

sy middelpunt in die geloof en teologie het en gevolgl die 

godsdiens a~3 ondslag vir aIle opvoeding daarstel. Ons mis 

e er in sy leerstofbehandeling 'n keuse met die oog op die 

ldnd S8 bewussynsontwikkeling en ook leerstof wat die s 
, 2) 

werksQamheid en belnn:o:stelling van die kind prikkel. 

( I Die twee standpunto v¥at Bavinck teenoor mekaar stel, 

naamlik dat d keuse van die erstof deur die stof self 

bepaal Ivord, en aan die ander kant dour di e aanleg, neiginge 

en belangstcllinf, van die kind, kom nooit so st in tcen

stelline nie. Niemand sal net me_ die neiginge van die kind 

rekening hOli e, maar sal weI deur die nei?ingc aan die kind 

probeer leer wat vir hom van waarde is. Ook sal niemand £e

durig ko.n aanknoop by le8rstof wat gecm aanknopingspuntbydiek:fnl 

88 belan~'stcll vind nie, s 0.1 is die stof ook hoe be-
j) 

langrik. 

Hiordie twee standpunte staan 001<.:: nie sO skerp teen

1. Bavinck: P f,ogischo Beginselen, 118. 

2. Los: Modernc Paedagogen en Richtingcn, 176. 
3. Brcdervcld: Hoofdlijnen der Paedagogiek van Dr. H. Bo.vinck, 

79. 
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oor mekaar nie, want wat werklik waardevol is, is ook in oor

oeenstemming met die diepste van die menslike natuur, daarom 

is dit nodig dat die keuse van die leerstof bepaal word deur 

die leerstof self en deur die neiginge, 'aanleg en belangstel

ling van die kind. 

(k) Samevatting. 

(i) By sy leerstofbeskouing noem Bavinck twee stand


punte wat teenoormekaar staan ten opsigte van die leerstof. 


a. die keuse van die leerstof word bepaal deur die 


leerstof self, en 


b. die keuse van die leerstof word bepaal deur die 


aanleg, neiginge en belangstelling van die kind. 


(ii) By (a) moet rekening gehou word met die organiese 

eenheid van die stof, die verwantskap tussen vakke, die om

vang en aard van die vakke en die geleidelike volgorde in 

die onderwys van die vakke, Die godsdiensonderwys bly die 

sentrale leerstof. 

(iii) By (b) hou Bavinck rekenin~ met die kind se voor

stellingswereld, sy aanleg, sy indiwidualiteit en omstandig

hede, sy liggaamlike en geestelike ontwikkelingstadium en die 

rigting waarin die kind opgelei moet word. 

(iv) Ooreenkomstig sy psigologie, naamlik dat die mens 'n 

eenheid vorm en as sodanig opgevoed moet word, wil Bavinck 

sy leerstof as organiese eenheid organiseer en die eenheid 

so lank as moontlik bewaar. 

(v) Die godsdienstig-sedelike opvoeding wil hy by die 

kind vasle, veral in die puberteitsjare. 

(vi) Die opvatting dat die kind dinge geleer moet word 

waarvan hy reeds 'n begrip het, wor~ deur Bavinck om sielkundige 

redes bestry: die kind se geheue ontwikkel sterk en moet 
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geoefen word deur aan hom 1eerstof te gee wat hy ook kan me

moriseer se1fs a1 is daar nie TI bekende aanknopingspunt nie. 

(v~i) As·die 1eerstof by die kind se eise aangepas word, is 

die psigo10gie van besondere betekenis, want dit moet aan ons 

die eise van die kind openbaar. 

(viii) Bavinck se psigo10gie het ook vir sy 1eerstofbeskouing 

groot waarde •. 

(ix) Bavinclt het die twes standpunte ten onregte teenoor 

mekaar geste1, omdat die keuse van die 1eerstof denr bcide 

die 1eerstof en di.e kind so be1angste11ing bepaa1 word .. 

2. 	 Die VerbancL tU~.f&n Bavinck se Psigo10g,ie--.§112..y,J{etQ.cle . 
van Onderwys. 

(a) In1eiding, 

Nadat ons die doe1ste11ing, uitgangspunt en leer .. 

stofbeskouinge van Bavinck behande1 het, wil ons op dieweg 

of metode let waarmee die doe1 en 11itgangspunt met mekaar 

verbind word. Ons sal ook aantoon wat die betekenis van Ba
1) 

vinck S8 psigo10eie vir sy metode van onderwys is. 

Metode is vo1gens Bavinck die weg wat die opvoeder 

moet vo1r; by die verbinding van die uitgangspunt met die doel. 

Aangesien 'n weg a1 tyd. In verbinding van twee punte is en dus 

ook na twee rigtings bewande1 word (van die uitgangspunt na 

die doe1 en terug van die doe1 na die uitgangspunt), is daar 

dan ook a1tyd twee metodes: die ana1itiese en die sintetiese, 

die induktiewe en die deduktiewe, die subjektiewe en die ob
(2) 

jektiewe .. 

1. Bavinck: De Opvoeding del' Rijpere Jeugd, 212 - 213. 

2. Bavinck: Paedagogische Beginse1en, 91. 
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Hierdie twee metodes kom beide in aanmerking by die 

opvoeding. Daar kan gevra word watter metode deur die doe1

stelling deur die inhoud van die opvoeding vereis word; aan die 

ander kant kan ~ns vra welke metode die sub.jek (die kind), wat 

1)


opgevoed'moet word, vereis. 


Net soos in ander wetenskappe gebruik die pedagogiek 

nie a11een die sintetiese (deduktiewe, objektiewe) metode a11een 

nie maar ook die ana1itiese (induktiewe, subjektiewe) metode. 

Beide het reg van bestaan omdat beide by die doe1 die uitgangs
2) 

punt en by die uitgangspunt die doe1 in die oog hou. 

Die kombinasie van subjektiewe en objektiewe gege

wens maak dit moont1ik om die faktore wat by die vasste11ing van 

~ 1eerp1an in aanmerking kom, na waarde te skat. Wieeensydig 

op die 1eerstof let, mislcen die kind se regte en wie weer een

sydig met die kind rekening hou, doen aan die eise van die 

1eerstof te kort. 

Met die bogenoemde bedoe1 Bavinck eint1ik die a1gemene 
3)

metodiek. Ons mis by hom afsonder1ike besP~5king van enke1e 

metodiese beginse1s of 1eermidde1s of 1eertoon. 

(c) Verski11ende Leervorme. 

Bavinck gebruik nie die woord 1eervorme nie maar meta
5) 

de,~ woord wat hy gebruik vir die a1gemene en besondere metodes. 

As ~ns rekening hou met die organiese eenheid sowe1 

as met die onder1inge verskeidenheid van die onderw'ysvakke, 

vra e1ke vak n eie metode. Vo1gens een metode kan a11e vakke 
6) 

nie behande1 word nie. 

1. Bavinck: Opvoeding der Rijpere Jeugd, 214. 

'2. Bavinck: Paedagogische Beginse1en, 92. 

3. Van K1inken: Bavinck's Paedagogische Beginse1en, 34. 

4. Rombouts: Prof. Dr. H. Bavinck, 28. 

5. a. Sien Los: Moderne Paedagogen en Richtingen, 176. 
b. Van K1inken: Bavinckl.s Paedagogische Beginse1en, 34. 
c. Bavinck: Paedagogische Beginse1en, 29 en 112. 
d. Rombouts: Prof. Dr. Bavinck, 34. 

6. Bavinck: De Nieuwe Opvoeding, 212 e.v. 
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By onderskei drie metodes. (Die terminiogie is 

die van Bavinck): 

(i) De!ktiese Metode. 

Daar is eerstens die derktiese metode, waardeur die 

onderwyser dinge wat hy met die leerlinge wens te behandel, 

aan hulle toon of deur prente'aan hulle vertoon of dit voor
1) 


s~, voorskryf, voorteken of voordoen. 


(ii) Die Akroamatiese Metode. waarvoor Bavinck n besondere 
2) 

voorliefde toon, is die metode waarby die onderwyser spreek, 

beskryf, 	vergelyk, ophelder, dikteer of voorlees terwyl die 
3)

leerlinge luister. 

(iii) ~e Eromatiese Metode is n derde metode wat Bavinck 
, noem. Die onderwyser stel die vrae terwyl die leerlinge 

antwoord. Hierdie metode kan dan eksaminatories wees as dit 

ten doel hot om to weet wat die kind ken; dit-kan heuristies 

of ,Socraties wees 	as 'n mens deur die vrae die kind prikkel om 

self die antwoord 	te vind; of dit kan dialogies wees as die 

onderwyser on leerli~e om die beurt vra en antwoord; en dit 

kan kategeties wees 'ltTanneer die eromat se metode verbind 	word 
4) 

met die akroamatrbso en die vrae hulle by ~ teks aansluit. 

Die heuristiese of selfsoekende metode word deur 

sommige pedagoe bo ander metodes gest Bavinck erkon die• 

betreklike waarde daarvan vir rekenkunde en meetkunde, maar 

hy ag die woord, dus die mededelende leervorm, as volstrek 
5)

onmisbaar. 

-------------,-_.. _------- 
1. Bavinck: Paodagogische Beginselen, 112. 

2. Los: Modorno Paedagogen en Richtingen, 176. 
3. Bavinck: a. Paeddgogische Beginselen, 113. 

b. De Opvoeding der'Rijpere Jeugd, 214. 

4. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 113. 

5. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 218. 



(d) Die Derktiese Metoda. 

Vir die de~ktiese metode, waarby die aanskouings

onderwysbeginsel die didaktiese troetelkind is, koester Bavinck 

geen liefde nie, hoeseer die moderne pedagoe ook al daarmee 

dweep. 

Reeds Comenius het in die sewentiende eeu geeis 

dat die aanvangsonderwys ook aanskouingsonderwys moet wees. 

Pestalozzi het die aanskouing om sy formele waarde tot prinsi

pe en grondslag van aIle onderwys verhef. In die Nederlande 

was dit veral Rijkens wat die beginsel altyd en oral wou toe-

pas. Hy meen dat niks op gesag aangeneem moet word nie. 

Bavinck kom later weer op die onderwerp terug, maar 

kom voorlopig tot die besluit dat aanskouing in die sin van 

waarneming met die oog by die onderwys gewigtige dienste lewer; 

maar as beginsel, uitgangspunt en fundament van aIle onderwys 

kan dit nie geld nie. Veeleer is n metode vir elke vak na 
1) 

die aard van die vak nodig. 

(e) Die Metod~ en die Kind, 

Bavinck het reeds vroeer gemeld dat daar twee ge

sigspunte by diemetodebepaling in aanmerking kom. Die eerste 

word bepaal deur die leerstof; maar daar is ~ tweede ge

sigspunt, naamlik-die wat die metode aanpas by die eienaardige 
2) 

karakter van die kind. Elke kind hot nie aIleen TI 

aanleg niG maar deurloop ~ ontwikkelingsgang wat dit nod 

maak dat die kind telkens ~ ander behandelinG moot geniet. 

Die psigologie gee ons TI insig in die aard en be

hoefte van die leerling by sy verskillende ontwikkelingstadia; 

daarom kan die metode daarby aangepas word. 

1. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 117. 

2. Bavinclc: a. Do Nieuwe Opvoeding l 61. 
b. De Opvoeding der RiJpere Jeugd, 219. 



Vroeer het a11e onderwys op twee sui1e gerus: 

outoriteit en pieteit. Hieruit v10ei voort dat die onder

wyser qie uitde1er en die 1eer1ing die ontvanger van geestes

goedere was. Die woordmetode het as vernaamste metode ge

geld. Die stof moes hier eers in die geheue opgeneem en 
, 

daarna deur die verstand verwerk word. 

Die onderwys was nie soos dit tans in die smaak sal 

val nie, maar dit het karakters gekweek. Tans ste1 ons 

daarteenoor k1agtes, onenigheid en hersiening op hersiening. 

Die pedagoe is dit oor byna geen enke1e punt eens wat betref 
1) 

die metodes nie. 

Die reform-pedagoe is besonder ontevrede oor die ou 

metodes; daarom moet dit radikaal afgebreek en deur nuwes 

vervang word .. Vera1 die vo1gende drie uitgangspunte word 

bek1emtoonf Eerstens moet daar geen outoriteit by die onder
2) 

wyser en geen gesag meer oor die kind wees nie. Die kind 

wat a11e regte en geen p1igte het nie, moet die eie be1ang

stelling, opvoeding en onderwys ontvang: a11es kom in diens 

van sy vrye se1fstandige ontwikke1ing. Tweedens moet weg

gedoen word met die woordmetode: se1fsoek, self vind en 

self oordee1 is die ideaa1. Daar word nie meer gevra wat 

die kind moet leer nie, maar we1 wat met die kind se aard oor

eenkom omdat hy sy aard in hornself omdra. Derdens is die 

wekroep: geen tug meer nie, geen dwang nie, 1aat die kind 
3)

self groei. Hoogstens word 1eiding verskaf. Op sy tipies 

po1emiese wyse se Bavinck: 

,!P1aats het kind maar in eene schoone, vriendelijke,
omgeving, 1n een ideaa1 gezin, in gezonde met bloemen ver
sierde, doortuinen omringde schoolloka1en, verschaf er licht, 
lucht, ruimte, vrijheid van beweging, voeding, k1eding, 

1. Bavinck: Paedagogische Beginse1en, 120. 

2. Los: Mod~rne Paedagogen en Richtingen, 179. 

3. Bavinck: 'oPt cit., 121. 
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schoeisel, medische verzorging, een bad- en zweminrichting 
aan, en ieder kind groeit op tot een prachtexemplaar van een 
mensch! Ill) 

(f) 	Die Goeie in die Nuwe Opvoeding, 
2) 

Bavinck wat altyd die goeie in sake sien, selfs 

indien hy prinsipieel .daaroor verskil, spreek sy waardering 

uit en steun die goeie in die nieu-modiese opvoedingsmetode 

en -teorie, Die lot van die verwaarloosde kinders word ver

lig en deur sielkundige kennis van die kind en sy eienaar

dighede word meer nadruk op die ".Blldung ll en minder op ver

standelike ontwikkeling gele. Indiwiduele aanleg, besondere 

gawes en kragte en eie inisiatief kry geleentheid tot ont

wikkeling. Dit alles is lofwaardig, Die beginsels egter, 

waardeur die reform-pedagogiek gelei word, is vir Bavinck ten 
3) 	 . 

enemale verwerplik, Bavinck se verdere besware oor die ge

sag behandel ons in hoofstuk XI, 

(g) 	Bavinck se Besware teen die Gesigsaanskouing van die 
Reform-pedago#, 

By die metode van onderwys van die moderne pedago

giek is die eerste fout dat die gesag verwerp word, Hierop 

volg die. tweede, naamlik, dat die onderwyser aan die kind geen 

enkele waarheid durf opdring nie; hy mag nie eis dat die 

kind op gesag glo nie: die kind moet self sien, ondersoeKen 

beoordeel .. Hierdie eis vind sy formulering daarin dat die 

woordmetode deur die aanskouing vervang is. 

4) 
Bavinck bestry uitvoerig die aanskouingsonderwys. 

Hierdie beskouing van hom berus egter op n misverstand, naamlik 

dat die moderne pedagogiek met aanskouing altyd of veral 

aanskouing met die oog bedoel • Die beginsel is irnrners dat 
• 

1. Bavinck: Paedagop,ische Beginselen, 122. 

2. Van Klinken: Bavinck's Paedagogische Beginselen, 35. 
3. Bavinck: op. cit., 123. 

4. Ibid., 127 - 134. 
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die kind soveel moontlik dinge waarneem deur elke of enige 

sintuig. Om die dinge so goed moontlik waar te neem is dit 

ook nodig om daaroor te praat, sodat die kind n voorstelling 

van die saak kan kry. Ons sal aantoon dat Bavinck hiermee 

eens is mits die saak so gestel word dat die kind aanneem wat 

die onderwyser se; maar om dit beter te verstaan, word die 

voorwerp aan hom getoon. Dit moet vir Bavinck nie wees dat 
1)

kinders dinge nie glo voordat hulle dit nie gesien het nie. 

Die volgende wys juis daarop dat Bavinck se beoor

deling van die aanskouing op n misverstand berus. 

(h) 	Waarneming me~ ~lle 8intuie is vir Bavinck die Begin 
van Kennis van die Verstand. 

Wat die moderne pedagogiek van die aanskouing met 

die oog beweer, is vir Bavinck volkome juis as dit van ~ie 

sinlike waarneming in die algemeen gese word. Nie net die 

gesigswaarneming nie maar die waarneming deur die sintuie in 

die algemeen is die uitgangspunt van aIle onderwys en die fun

dament van aIle kennis en wetenskap. Die Griekse wysgere en 

die Chr tel ike teoloe en filosowe het te aIle tye hierdie 

waarheid aanvaar: aIle kennis van die verstand begin met die 
2) 

sinlike waarneming. 

Om sy stelling toe te lig, gee Bavinck die volgende: 

(i) Hierdie st ing keer hom teen almal wat beweer dat 

die mens like gees in staat is om kennis wat hy geheel en al 

met eie middele uit homself voortbring te verwerf. Dit kom 

daarmee ooreen dat die mens sy oe moet oopmaak en sy ore moet 
3)

ontsluit om tot kennis te kom. 

l.a. Sien Rombouts: Prof. Dr. H. Bav1nck, 37 - 39. 
b. Brederveld: Hoofdlijnen der Paedagogiek van Dr. H. Bavinck, 

63. 
c. Los: Moderne Paedagogen en Richtingen, 176 - 177. 

2. Bavinck: Paedagogische Begin5elen, 134. 

3. Ib id ., 135. 
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(ii) Die stelling keer hom ook teen die empirisisme en 

sensualisme w'at kennis in die sinlike waarneming 1aat opgaan. 

Hoe noodwendig die sinlike waarneming ook is, is dit nog geen 

kennis nie. Dit word eers kennis as die algemene, die wese, 

die idee en die wet daarin opgespoor en verstaan word. 

(iii) Die verstand wat nie deur die werklikheid weggestoot 

word nie maar daar dieper deurdring, is die orgaan van kennis 

en nie die sintuiglike waarneming nie. 

(iv) Dat die verstand op hierdie wyse die werklike kennis 

kan verwerf, vind sy grond daarin dat subjek en objek deur 

een en dieselfde Logos geskape is (Joh. 1:3) en dus verwant 

is aan mekaar. Die werklikheid rus in die gedagte en dit 

word deur die denke opgesp?or. 

(v) Hiertoe is dit nodig dat die verstand met norme toe

gerus is en dat die verstand in sy dink-werksaamheid deur 

norme ge1ei word~ 

(vi) Hierdie norD1e van denke lei ons onbewus en kom in die 

lewe self tot bewussyn. Wat van buite aan ons geopenbaar 

word, vind binne ons weerklank. "De openbaring Gods buiten 

ons onderstelt een openbarin~ Gods in ons. tl 

(vii) Die mens se waarneming is egter nie alleen gebrekkig 

nie, maar vals en verdorwe, omdat hy van nature die norme van 

dink en wil en van die religieuse en etiese lewe nie ken nie. 
1) 

En nog minder rig die mens sy lewe daarna in. 

(viii) Daarom hat God in Sy genade aan ons in Sy wet die 

juiste norm leer ken en in sy Evangelie die weg aangewys, 

waardeur die skeidende teenstelling in ons bestaan weer weg

geneem kan word. Daaruit woro, ons verhouding tot die medemens 

1. Bavinck: Paedago[ische Beginselen, 135 - 137. 
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1) 
en tot die w@re1d gereel. 

(i) ~kE?nis viW- dij:; Sintuiglike Waarneming. 

Na hierdie algemene toeligting van Bavinck gee hy 

antwoord op d vraac wat die sinlike waarneming vir d on

derwys beteken. 

Alle sintuie bring ons met die sinlik-waarneembare 

w~reld in aanraking en laat ons dit ken van tn besondere sy: 

elke sintuie: dra. op sy wyse en ooreenkomstig sy aard tot 

kennis van die w5reld by. Da3.r dan ook geen beswaar om 
2) 

die sintuie t- 0 en nie, maar dit hoef nie opsetlik gedoen 

to word nie. 

Die oog ,.,lorD genoegsaam geoefen by gewone vakke 

soos lees, teken en ander onderwys. Aanskoulike onderwys, 

nie alleen in algemene sin, naamlik dat alle onderwys 

konkreet on lcwondig moot weos nie, maar ook in d besondere 

sin, naamlik deur voorwerpo, plate en kaarte te gebruik vir 

ophelderint: van :tl:}erstof, het volgons Bavinck ongetwyfeld 
3) 

tn reg van bestaan. , 

Die vraag ontstaan e or ook wat die belangrikste 

by die onderwys is! die oog of die oor, die saak of die woord, 
4) 

die aanskouing of diu geloof. 

Bior heers daar volgens Brederveld enigsins verwar
5)

ring by Bavinck. Die oor in dio eorsto instansie nie 

bedoel as sintuig nie maar as opnemer van die so simbole, 

waarvoor byvoorbeeld by doofstommes nie die gohoor nie maar 

die gesig di.en. Hoewel prakties van belanG, is die teen

1. Bavinck: Paedaeogische Beginselen, 137. 

2. Bavinck: Nieuwe Opvoeding, 72. 

3. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 138. 

4. Ibid., 139. 
5. Brederveld: IIoofdlijnen der Paedagogiek van Dr. H. Bavinck, 

65. 
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stelling oog-oor 	In bykomstigheid. 

As vir Bavinck, sOos reeds vroeer beweer, die reli-. 

gie die sentrale vak by die onderwys is, en as daaromheen die' 

geesteswetenskaplike vakke groepeer en hulle weer deur natuur

kennis aanr;evul \:lord, dan is die woord die vernaamste onder

wysmidd By godsciiens, geskiedenis, letterli:1111de, enso• 

voorts,is onderwys sonder die woord ondenkbaar: dit kan 
1) 

egter dour elde en andersins verder verquidelik word. 
, 	 2) 

Die woordmetode bly vir Bavinck die vernU,lmste metode. 

(j) Die Aa.l1.sko,.}ling en die Kind, 
• 

Bavinck benader die aanskouing deur die kind vanuit 

sy psigologiese standpunt. Die subjektiewe ""eg kan gevolg 

word deur t~~ vra 	wattcr moontlikhede die mens ons bied: die 

vraag is of die kind in sy ontwiWceling aan ons gegronde redes 

gee om In. duidelike keuse te doen tussen die metode van die 

woord cf voorwerp of aanskouing. Dit skyn asof die kind in 

die periode van sy geboorte tot die tydperk waarop hy self 

bewus word hoofsaaklik deur aanskouing deur die oog leer, 

In die beginstadium ·voer die kind uitsluitlik 'n vegetatiewe 

lewe: die hele liegaam en die sintuieword fisies gesterk tot 

hullo taaJ: as organe wat geskik en bekwaam gemaak word vir die 

latere levle. Gelyktydig egter met die f iese aansterldng 

van d organiese,ontwaak ook die sinlike lewe: die lewe 
3) 


van waarneming deur laer en hoer sintuie. 


Die verstandelike lewe is nog oorwegend passief en 

----~-------------------------------------------------------------------------------
1 .. Bavincl~: Paeda[;or:ische Beginselen, 139. 
2.a. 	Brederveld: Hoofdlijnen der Paedagogiek van Dr. H. 


Bavinck~ 65. 

b. Van KlinJcen: De Paedagogiek van Bavinck, 64. 
c. Rombouts: Prof. Dr. H. Bavinck, 39. 
d. Los: Moderne Paedagogen en Richtingen, 177. 

3. Bavinck: op, cit., 140. 
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r~septief; dit sluimer nog. Daarom is die kind se reaksie 

op indrukke nog swak. Die kind kry egter voorstellinge van 
1) 

die klein w~reld om hom. Die kind leer die w~reld ken hoof

saaklik deur d aanskouing met die oog. Daarom kan hierdie 
2) 

periode inderdaad die periode van aanskouinG genoem word. 

Hierdie periode van a:~nskouing moet voorafgaan omdat 

dit aan die mens mnteriaal vir alle latere esteswerksaamheid 

verskaf .. Op hierdie periode bou die mens voort tot sy gryse 

ouderdom. 

Uit die kind se denke en spreke blyk sy ryk ver

beeldingskrClG. ,Die meeste ge~stelike gedagtes bestaan vir 

hom in aanskouinGsvorm; daarom stel hy God, engele, hel en 

hemel op aardse vlyse voor. . Die aanslwuingslewe van die kind 

is 'n vasstaande feit. Dit is egter onjuis om te beweer dat 

die meeste van die voorstellinge by kinders uit die aanskouing 
3) 

met die oog ontsta~ul.. Net so min as die dier ~ mens word, 

net so min verhef diG sinlike aanskouing sigself deur eie krag
4) 

tot verstand of ell!,} voorstelling tot begrip. Die kind ver

kry nie al sy voorstellinge uit eie aanskouing nie, want 

eerstens is die a.3l1skouing van die gees reeds van die begin 

af alrtief werksaam; tweedens hou In mens wel in die oor: dat 

die kind in die.eerste periode ook voorstellinge ontvang deur 

die woorde vlat ander spreek, veral deur die moeder se woord. 

Die moeder vertel in aanskoulilre beelde allerlei 

dinge wat buite die kind se omgewing voorkom en wat hy dus nie 

met die oog kan waarneem nie. Sy vertel van God en van Jesus,, . 
van die hemel en hel, van engele en afgestorwenes, van familie 

1. Bavinck: Beginselen der Psychologie, 98. 

2. Bavinck: Paedaco~ische Beginselen, 141. 

3. Ibid., 14-2. 

4. Bavinck: elen der Psychologie, 109. 
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en vriende, van werklikhede en verdigsels, van goed en kwaad, 

van mooi en lelik. Die materiaal wat sy gebruik, is weI aan 

die kind se voor3tellingSvl~reld ontleen, maar die verbinding
1)

daarvan is heeltcl!!ml nuut. 

As die kind eeter die skoolgaande ouderdom bereik, 

1@ die swaartepunt nie meer by aanskouin~ met die oog nie, 

hoewe1 die aanskouint"; sy waarde vir die mens sy lewe lank 

behoue bly. 'Cans moet ailnsluiting by die kind se voorstel

lingsw@reld gesoek word. Die onderwyser soek voorstellings

materiaal om In nuwe w@reld vir die kind se bewussyn te ont

sluit. Lees, skryf en reken lei die kind reeds in so ~ nuwe 

voorstellingsw@reld in. Taal, gesldedenis en aardrykskunde 

doen dit nog veel meer. Bieruit wil Bavinck nie af1ei dat die . 

eintlike onderwys deur stomme beelde en prente moet geskied 

nie. Die onderwys hot van natuur die woord tot sy draer en 

l{an aIleen deur midc1el van die woord versterlr word. Onder

wys is altyd mededelinL van gedagtes en die oorbrenging van 

voorstellingo uit die bewussyn van die onderl:/yser in die be
~) 

wussyn van die Id_nd. 

Bavinek wi} dat twee dinge nie net mekaar verwar 

word nie: vir die n::ttuurvorser is die natuur d,ie regstreekse 

voorwerp VCJ.I1 sy ondersoele, rrh1,:lr as hy onderwys, dan is die 

woord In onmisbare bron van kennis. 

e onclervl:Tser h'Jt; self ook sy 1<:8nnis uj_t boeke ver

kry. As hy die )~enl1is aan leerlinge meedeel dan ~,:an hy weI 

voorwerpe of afbeeldinge as hulpmiddel gebruik. Die ware 

kennis lwm egter nie uit die voorwerpe en afbeeldinge voort 
3)

nie maar uit die woord van die onc1erwyser.. Die woord is 

.- ---------------------------
1. Bavinck: Verzamelde Opstellcn, 212. 

2. Bavinck: Paedagocisehe Beginse1en, 146. 

3. Bavinel{: Opvoading del' Rijpere Jeugd, 218. 
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vir Bavinck die hoofsaak, die vernaamste middel van onderwys, 

die eintlike bron van kennis vir die leerlinge in aIle vakke 
1) 

wat aan hulle onderrig word. Die woord is: "drager van 

geestelijken inhoud, u1tdrukking van gedachten, tolk van het 
2) 

zieleleven, verklarin::: der werkelijlcheid." 

Daarom is dit vir Bavinck pSigologies foutief dat 

die kind nie mag 	 leer wat hy nie verstaan nie. Die geheue 

ontwikkel juis in die skooljare die meeste: as die oordeel 

dan later ontwikkel, kies dit uit die geheue die materiaal 

waarmee dit kan arbei, Bybelse geskiedenis, tekste en Bybel

verse word op skool goleer sodat die kind, wanneer sy oordeel 

ontwiklcel, materiaal tot sy beskikking het. Daarom vra 
3)

Bavinck In ereplek vir die Christelike geloof en dogma in die 
4) 

skole. Dogma is geen skrikwoord nie; di t beteken: In 

objektief vasstaande waarheid wat q.ie religie het soos elke 
. 5) 

wetenskap dit besit. Op skool moet dit lewendig, bevatlik 

en konkreet, selfs aanskoulik onderWYs word. Dit bly egter 

altyd die~:;elfde heilige, goddelike waarheid naamlik dat God 

bestaan, dat Hy barmhurtig en regverdig is, dat ~ns sondaars 

is en straf verdien, dat Jesus gekom het om sondaars salig te 

maak. In die Bybol gee God aan ~ns aanskoulike onderwys in 
6) 

Sy ciogmatiek. 

(lc) Di(:..J~iJ3e YMsl;J.e Kons.§..ntrasie. 

DL t L; (J io taal: van die leerplan en leer gang om 

l.a. 	BrederveId: Hoofdlijnen der Paedagogiok van Dr. H. 
Bavinck, 67. 

b. Los: Moderne Paedagogen en Richtingen, 177. 
c. Van Klinken: Bavinckls Paeda['"ogische BeginseIen, 37~ 
d. Rombouts: Prof. Dr. H. Bavinck, 39. 

2. Bavinck: FacdaEo~ische J3eginselen, 148. 

3. Bavinck: J3ijbelscl1e en Relicieuze Psychologie, 210. 

4. Bavinck: Paedacogische BeginseIen, 151. 

5. Bavinck: Gereformeerde Dogmatiek, I, I e.v. 

6. Bavinck: Pacc1agoc;ische BeginseIen, 152. 
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harmonie te bring in die metode van onderwys. Omdat ~ns ·by 

die onderwys met baie faktore sowel van die kant van die leer

stof as van elie kant van die kind rekening moet hou, is die 
1)

onderafdelinge van In leerplan en In leer gang In moeilike werk. 

Reeds vir jare word aangedrine: op konsentrasie by 

die onderwys. Hiermee word bedoel om in die algemeen die 

onderwys om ~ bepaalde loorstof te groepeer waarby die ander 

vakke kan aansluit. 

Bavinck wys op dio volgende om die goeie wat in die 

konsentrasiegudagte opgesluit is, nn vore to bring: 

stons bestaan ~ gooio konsontrasio daarin dat 
2) 

daQr oorecnstonITJing mo bcstaan tus sen huis, kerk en skool. 

Hierin le (iie voord van die Christelil;:o skool, aangesien 

die noutral0 sh:ool godwonge is om die rolir:;iouse voorstellinge, 

wat by Idndors so In vername pl inneem, onbespreek on onaan

geroerd to laat. Namato diu noutr e rigting In vyandiger 

houding teenoor foelsdiens en Chr tendom, kerk en belydenis 

aanneem, neem dit 001:: In vyandige houding teen die huisgesin 
3) 

aan wat dikwels die tradisie in ere hou. Daar bestaan een

maal die vorskil: nie alleen in rang en stand nio maar ook 

op die gobied van godsdiens en belydenis. Die skool vi at hom 

by die voorstellinGs\'/~reld van die kind moet aansluit, moet 

dus hierdie toestande.wat die skool nie e;eslcep het nie maar ge

vind het, eerbiedig en daarmee relcening hou. Kwaliteit en die 
4) 

" [;0 1e e J eug lS no 19:opvoedinr: vir d 1 1 II· • d· Dit is eenheid 

in dio verskeidenheid. 

1. Bavincl~: Paedagogische Beginselen, 160. 

2. Bavinck: De Opvoec:iin r; der Rijpere Jeugd, 112 - 132. 

3. Bavinck: Pnodagogische Beginselen, 165 - 166. 

1j-. Davincl\:: De lfiemlo Opvoeding, 80 e,. v. 
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Konsentrasie eis in die tweede plek dat al die onder

wysvakke innerlik, organies verbonde moet weeSe Slegs die 

Christendom kan so n organiese eenheid gee, omdat dit een 
1) 

sentrale waarheid besit. Hierdie waarheid deur God geskenk, 

is in die Heilige Skr neergele. Die Boek waarvan die waarde 

nooit geskat kan word nio, wys die weg tot die ewige lewe aan: 

daarom is dit 'n boek'vir diG kerk, die huisgesin en die skool. 

Godsdiensonderwys is daarom die siGl van die onderwys en die 
2) 

organiserende krag van alle opvoeding. 

Derdens moet elke vak afsonderlik in organiese same-

hang met die geheel van die leerstof onderwys word. Die on

derwyser moet by die behandeling van deel van die leer

stof die gehcel voor gees h~ en in die lig van die geheel 

die onderdele onderwys. Hy moet ook wys op stof wat belang

rik en 8nder wat minder belangrik is. Hoe beter die onder

wyser in sy vale of vakke onderl~ is en die verband daarvan met 

dio res van die leerstof deursien, hoe meer lean hy die organie

se eenneid tot sy reg laat kom en harmonie in die kennis van 

3)


die kind brinG. 


In die vio.i7de plek wil Bavinck dat die onderwys sig

self organics op die hele kind met al sy vermoens en kragte
4) 

rig. Die onderwys stel wel aan die kant .van die leerstof 

die woord, on aan die lcant die kind se_kenvermoe op die voor

grond; maar die kenvermo~ sluit meer as die verstand in: 

wie cleur dio kenvermoe die verstand ontwikkel, vorP1 ook die 

waarneming, verbeeldine, geheue, herinnering, die redo on die 

gewete. Die kenvermo~ staan ook nie afsondorlik nie, maar 

staan in organiese verband met die begeorvcrmoe: dit gaan 

1. Bavinck: De Nuvol""ing V9.n Christus en Het l':oderne Leven, 5. 

2. Bavinck: Paodagogische Beginselen, 169. 

'3. Ibid., 170. 

4. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 232. 
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a1tyd vergese1 van gevoa1 of begearte van 1us of on1us, van 

aandoening of hartstog in 'n swakker of sterker mate. Die 

ganse mens met a1 sy kragte moet aangegryp word. Daar is 

vir ~ns geen ander ingang tot die binnenste van die mens nie 

as deur sy bewussyn; deur hierdie poort trag ~ns om die 

binnekamer van die hart te bereik. Van die kant van die 
1) 

kind moet "eenige werkzaamheid" bykom. Die konsentrasie eis 

dus aan die subjel'.:tiewe kant van die onderwyser dat hy die 

kind a1tyd aktief by die onderwys moet 1aat optree. Verder 
2) 

eis dit se1fwerksaamh~id en dus opmerksaamheid. Bavinck 

waarsku hier teen die opvatting dat 'n kind vir a11es be1ang

ste11ine; toon,maar aan die ander kant is dit ook 'n fout om 

cl leerstof' not vo1r;ens die sporitane be1angste1iing van die 

Idnd t e bepae.1. Die Idnd moet ook 1eor om hom besig te hou 

met dingo wat nio van nature sy be1angstel1ing gaande maak 

nie. Want cUo lor:Jl'stof staan bokant die kind en "om gehoor

saam te wees is bater as slagoffer; om to 1uister beter as 
3)

die vet van ro.:mme. II 

In die vyfde p1ek moet die onderwyser rekening hou 

met die ontwikke1inGsperiode van die kind. Die psigo10gie 

kan hier waardevo11o caenste bewys. Die eerste periode is 

di6 waarin waarneming met sintuie 'n be1angrike ro1 spee1. 

Hierop vo1e'die tweedc waarin eers die verbee1ding en geheue 

en daarna die verstand en rede tot ontwikke1ing kom. Dit is 

'n periode van spontaneiteit waarin die kind na sie1 en 1ig

gaam eers die stof opneem, dan verwerk en dit uiteinde1ik sy 

geoste1ike e ndom maak. In die derde periode dring die 

begeervermoe op die voorgrond: neir:inge om versame1de l~ennis 

-.. ---.-.----.-,----~----

1. Bavinck: Paedagogische Beginse1en, 171. 

2. Ibid., 172. 

3. 1 Sam. 15:22. 
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produktief te maak, iets tot stand te bring, te ontwikkel. 

Dit is In periode van aktiwiteit en produktiwiteit. 

Die onderwys moet rekening hou daarmee dat die 
1)

periodes nie streng geskei kan word nie. Met die eerste 

periode kom die deiktiese metode die beste ooreen (aanskou

like onderwys); met die tweede, die akroamatiese metode (deur 

verstaanbaar te 
; 

maru{ wat die kind moet leer); met die derde, 

die eromatiese metode (deur die leerlinc op te wek tot se1f

arbeid deur die toepassing van wat hy geleer het). 

"Of, om alles te her1eiden tot die oude, schoone 
trilogie: eerst de oratiot het biddend, kinderlijk ontvangen 
van wat God ons in zijne r1jke were1d schenkt; dan de medi
tatio, het ovordenken en bepeinzen van het wijsheid die door 
ons wordt opp,edaan; en ten slotte do tentatio, de ~eproeving, 
wat wij mot do ~ns toebetrouwde ta1enten ten nutte v~ den 
naaste en voor Gods oere, in dit korto leven doen." 2) 

By die konsentrasie is ook Bavinck se psigo10gie 

van besondere belang. Hy wi1 die he1e mens opvoed net soos 

sy psigo10gio een gehe vorm. Daarby egter hou hy rekening 

met die ont,.,ikkelingsperiodes van die kind. S y mikpun t is 

eenheid, samehang en natuur1ikheid. 

(1) Opmerkinp;. 

f} (i) Rombouts wys met nadruk daarop dat Bavinck oor die 

metode van opvoeding wil handel en dan byna uits1uitlile 001' 

die metode van onderrig skryf. Dit 1yk vir hom haas onmoont

1ik: "a1s doe 1 werd geformu1eerd het vormen van"volmaakten, " 
van "menson God t s," de goclsdienstig-zedelike natuur van de 
mens werd aaneetoond uit de H. Gchrift, en waar de methode 
besproken wordt, objectief en subjectier, daar ver1iest 
Schrijver hot voornaamste, het vormen van mensen Gods, totaa1 
uit hot oOf;, om al1e;:m zijn aandacht tc schenken aan datgene 
wat voor de "toerus.ting31ot aIle goed werk" hierbeneden nood
zakelik of nuttig is." 

Hierdie sl~erp bewoording gaan verder deur te beweer 

1. Bavinck: De Opvoed del' Rijpere Jeucd, 135. 

2. Bavinck: Paedagogische Beginse1en, 174. 

3. Rombouts: Prof. Dr. H. Bavinck, 29. 
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dat deur op die godsdiensonderwys nadruk te 1~, Bavinek'tog 

iets ten opsigte van die godsdienstig-sede1ike opvoeding van. 

die kind verrig. Verder besku1dtg hy Bavinck daarvandathygeen 

Christelike pedagogiek gee nie maar aIleen neutra1e lrultuur

pedagogiek. 

Die ernstige beskuldiging bevat die 1tlaarheid dat
[ r 

Bavinek, behalwe in sy tugbeskouing (wat in hoofstuk XI be

handel word) aan die metode van opvoeding in sy "Paedagogisehe 

Beginselen" byna grown a'-.lnduG skenk nie. Dit is b ernstige 

leemte in die werk. Dit vorm egter en teenstelling nie, 

aangesien onderwys oot 'n deel Villl die ~)voeding is, hoewel 

opvoedin[: veel meer 	omvat as onderwys. 

Die verklaring van hierdie leemte skyn daarin te 

1~ dat Bnvinel\: die waarde van die opvoeding buite die skoo1 
2) 

en veral in die puberteitsjare ook besonder hoog skat soos 
3) 

ons later sal aantoon. Verder moet ons dan.rop wys dat die 

"Paedacogi!:)che Beginsolen" sy ontstaan te danke het aan 'n 

uitgebreide aantal losings aan onderwysers; daarom is dit 

ook nie to verwondere dat die nadruk op die metode van onder

wys val nie. Derdens het Bavinck teem die nUVle s trominge 

geveg wat met sy realistiese leerstof en die heuristiese me

tode die cis van die leerstof by die kind wil aanpas. 
4) 

Bavincl:: wil die dinge uit beginsel tot hu1 reg laat kom, 

nie: dat sy metode' juis beter was nie, aangesien hy teoretikus 

van die pedagogiek was en nie praktikus nie. Sy met ode is 

nie sistematies genoeg nie. 

Rombouts se tweede bes1rnld ing, naamlik dat ons 

--~---.-"--- -.~-.-,-.----------------

1. 	Sien Brederveld: Hoofdlijnen der Paeda~ogiek van Dr. H. 
Bavinck, 75. 

2. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 145 - 174. 

3. Sien hoof::;tuk XII. 

4. 	Sien Brederveld: Hoofdlijnen der Paedagogiek van Prof. 
Dr. H. Bavinck, 75. 
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niks anders as kultuurpedagogiek vind nie, sluit nie in dat 

Bavinck slegs hierdie beginsels nastreef nie: tog het Bavinck 

hier h leemte gelaat. 

(f (ii) Bavinck wil die leerstof deur sy metode tot sy reg 

laat kom. Tog is daar in werklikheid by Bavincl~ weinig ver

band tussen sy doelstelling en metode van opvoeding. Die 

rede is waarskynlik 	daarin gelee dat die doelstelling te vaag 

is en te min rekening hou met die psigologiese sy van die 

1)


opvoeding. 


(iii) Hoewel I3avinck baie goeie dinge in d nuwe met odes 

raaksien en waardecr, is hy hulle tog nie baie simpatiek ge

sind nie. Die akroamatiese metode waarby die onderwyser 

praat en verduidelik en waarby die kind luister, het sy voor-
I 

liefde; afwykin[; hiervan bring hy in verband met die gesag 


en op grond daarvan veroorde hy die afwyking. Die ander 


metodes het immers ook hulle besondere waarde. 


~, (iv) Bavinck protesteer ten sterkste daarteen om die 

kind die maatstaf van die onderwys te maak en tog toon hy aan 

dat die r ic~ieuse onderwys juis in oorecnstemming is met die 

egte aard van die kind en dus aan hierdie maatstaf gemeet, 

2) 


():oed is.

,,~ 

(v) In Mens kom ook soms onder die inc1ru1-: dat Bavinck die 

uiterste gevallc v;::m die nuwe teoriee raaksien - tooriee wat 

met elke stap in dio )raktYk nie aIleen sal faal nie maar ook 
3

"lawaai-makcnd, " 

(vi) Tog sien Bavinck goeie eienskappe in die nuwere rig

tings van die pedagogiek en sy metodes en daarvan wil hy met 

dank on waardering gebruik maak. 

1. 	Sien ederveld: Hoofdlijnen der Paedagogiek van Prof. 

Dr. H. Bavinck, 76. 


2. Ibid., 8 5. 
3. Ibid. 
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(m) Sam~vattill,g. 

(i) Metode is vir Bavinck die weg wat die opvoeder moet 

volg om die u:agangspunt en die doel by die opvoeding met 

mekaar te vel'-oind. D metode moet analities en sinteties 

wees, omdat beide die uitgangspunt en die doel in die oog 

hou. 

(ii) Bavinck onderskei drie besondere metodes: die 

deiktiese, die akroamatiese en die eromatiese metode. 

(iii) Vir die akfoamatiese metode, waarby die onderwyser 

spreek, beskryf, vergelylc, ophelder, dikteer of voorlees, 

terwyl die lec:rling luistcr, toon Bavinck 'n besondere voor

liefde. 

(iv) DL.~ meGode v"urd ook deur die kind bepaal; hy deur

loop p~igolo~ies In aldp ontwikkelingf~ang wat dit nodig 

maale dat die metode by hom aangepas moet word. 

(v) Bavincl;: bestry clie metode van d :i.e aanskouing met die 

oog en stel in die plek daarvan die aans' ouing deur alle sin

tuie. 

(vi) Hy aanvaar rlit dat die Jdnd in die voorskoolse tyd

perk beter or dOll" -:n.nskoninc met die oog; die ander sin~ 

tuie help c 2:: 8r neo J111 r1 ie kind se voorst~11ingsw8reld te 

verryk. 

(vii) Die:oord. vir Ba-,rinck die vernaamste middel van 

onderwys ~ c1 i'J oint l tke bron van kennis viI' leerlinge in 

allo vCll:~:o .. Uie woord11letode is d us s y hoo·('metode. 

(viii) Aangosien die kind se geheue in die skooljare die 

grootste ontvlild-ceJ.ing ondergaan, volg dit vir Bavinck, vanuit 

sy psigologiese st8n~punt, as vanselfsprck~~d dat die kind 

feite en ander materiaal moet memoriseer. Daardeur oefen hy 

die geheue en 'lersa(lel .(lY materiaal waarmee die verstand 

later kan arbei. 
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(ix) Aansluitende by sy psigologiese opvatting om die 

"hele mens" op te voee., wil.Bavinck ook konsentrasie by die 

onderwys h~: die onderwys moet in die algemeen om bepaalde 

leerstof groepeer. Hierby moet ander vakke aansluit. Daar 

moet ooreenstemming bestaan tussen hUis, kerk en skool; die 

onderwysvakke moet innerlik, organies verbonde wees; elke 

vak moet afsonderlik in organiese samehang met die geheel van 

die leerstof onder1tlYS vlOrd en die onderwys moet hom rig op 

die gehele kind met al sy vermoens en kragte. 

ex) Uit die psigologie leer Bavinck dat d kind eers 

met sintuie waarneem, daarna ontwikkel die verbeelding en ge

, verst en rede en later drinc die begeervermoe na 

vore. By verskeie periodes wat nie streng geskei kan 

dord nie, moet verskillende passende metodes aangewend word. 

(I (xi) Bavincl:: se nwt'ode van opvoeding stel teleur nadat 

hy sy doclstelling en uitgangspunt so mooi en idealisties ge

s tel het: hy gee meor 'n metode van onderwys as In metode van 

opvoeding • 

.. 

" 




