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HOOFSTUK Xl. 

OlE VERBANO TUSSEN BAVINCK SE P3IGOLOGlE EN SY BESKQUING 'OOR 

TUG, SK~INRIG'lING EN ONOERWYSER. 

1. 	 Inleiding.'!.. 

As opderdeel van sy metode van onderwys behandel 

Bavinck ook ~ie kwessie van gesag en tug. Aangesien dit 

egter van besondere belang is vanwee Bavinck se besondere 

standpunt, behandel ~ns dit in n aparte paragraaf. 

Oor sy skoolinrigting handel hy in verskillende 

werke. Ook hi~ beweqr ~avinck dat diG stelsel in n geheel 

moet pas en ten nouste met sy algemene lewens- en w~reld

beskouing moet saamhang. 

Ongelukkig ;landel Bavinck nie afsonderlik oor die 

onderwyser nie .. maar oralvind ons in sy werke die pligte 

wat hy aan die onde!'v!yser toeskryf. Die onderwyser bly 

vir hom die plaasvervanger van die ouer; daarom stel hy 

dieselfde hoe eise aan aIle opvoeders. Maar sy eise behels 

nog meer: Christus bly vir hom die ideale Opvoeder omdat 

Hy God self is en geen kennis van die psj.gologie moet op

doen nie, aangesien Hy alwetend is. Die rmderwyser kan 

dus altyd van Hon:. vlat die enigste volmaakte Opvoeder 

is , leer. 

Onu wil i:1 1".ierdie hoofstuk nagaan wat· die ver

band tUssen Eavincl~ se pSigologie en sy tugbeskouing, 

skoolinrigting en di.; onderwyser is. 

Ook in hierdie verband is dit nodig om kennis te 

dra van sy dogmatiek en wysbegeertp wat gedurig in sy psi

gologie en opvoeding ingeweef is. 
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~ 

2" D~e Verband tussen Bavin..Q.lc. se PSigolqgie en SY 
~Lugbe...§..kouin...&" , 

(a) Inleid,.ing. 

Bavinck behandel die vraagstuk van tug en gesag 

nie in sy geheel nie: hy neem veral standpunt in teen TI rig
}J

ting wat dwan[' en straf in die opvoedinc verwerp.. Hierteen 

verdedig hy nie alleen die reg om te straf nie maa.r hy wys 

ook op die opvoedende karakter wat die straf dra en waardeur dit 

dan tug word'. 

(b) G~fi~~P_ Tug; __yroeer en Tans. 

(i) Die reform-pedagoe, met hulle subjektiev/e metode, 

staan lynrec teenoor die ou peda~ogiek. Hierdie metode vra 

nie sove wat die leerstof eis nie, maar wel wat die kind eis. 

Die onderwyser was vroe~r die gesaghebbende per soon 

in die skool en die kind is aan hom onder~verp .. Hierdie ver

houo j.n£; vlord er nou omgekeer: nie die onderwyser, leer~ 

stof of leerboe!: 	nie, maar die kind is majesteit; ouers en 

onderv/yser;; J'loet hulle voor die kind buig. Die ouer en 
2) 

onderwyser het geen regte meer nie, net pligto: a1 die reg 

is ~lan die kind se l:ant. As die kind nie ge1ukkig is nie, 

nit; leor nie;, nie deue: nie, is dit die ouers se sku1d. TI 

Mens moot by die kind se1fstandigheid en vrye heerskappy oor 

homse1f en indi\.vidualiteit ontwlkkel, p1aas van om pieteit, 

eorbied en gehoorsaaffiheid te eis. Kinders moet in die eerste 

p1al;: regverdig behande1 word en nie gehoorsaamheid ge1eer 

word nie. Wek die kind se geneenth~id en vrye be1angste1

ling en bou daarop. 
3)

(ii) Vrooer is die akroamatiese metode gebruik waarby die 

1. Bavinck: Pacdagogische Beginse1en, 121. 

2. 	Sien Bavinck: Bijbe1scho em Re1igieuse Psigo1ogie, 
l lt8 - 151. 

3. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 215 - 217. 

http:Bavin..Q.lc
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onderwyser spreek en die kind aanneem wat aan hom ges~ word. 

Tans hot nicmand die reg om enige waarheid aan iemand anders ' 

op te dring nie. Meganies'e werk en geheuewerk is huigelary 

en uit die boso: die kind hot nie nodig om enigiots te glo 

of op eesag nan te neem nie. Vroeer is die vraag gestel wat 

die kind moet leer; tans word gevra wat met die kind se aard 

ooreenkom sodat hy dit kan leer. Die kind mag nie passief 

ontvang wat aan hom goloer word nie; hy moet aktief wees, hy 

moot sion, kies, soak en vind. Daarom moet die saak aan dia 

woord, die stof aan die vorm, die konkrete aan die abstrakte, 

die nabysynde aan die verwyderde voorafgaan. Die kind moet 

l' die lewe opgevoed vlord tot 'n vrye, selfstandige, onafhank
1) 

lilce mens" 

(iii) \I~aar daar vroeer streng tug op skool geheers het; 

waal' die kind gedwinE is tot die goeie en gestraf is vir die 

kvlac:.Ld, Vlord da::l.:r tans met die sogenaamde gedwongenheid en 

kunsmatigheid eebreek om terug te lwor na die natuur. Nie 

(',ie Skrif n1e maar alleen die menslike nntuur gee die wet 

vir allo opvoeding aan. D kind dra die cawes en kragte, 

wat bepanl 1:1aartoe hy bestemd in hom opgesluit; daarom 

moeT.; hy soos In boom groei. Die taa'.\ van die opvoeding is 
2) 

dan om die mens na :~y aard te lei waartoe hy bestemd is. 

As hy in tn mooi om2~r;'wing geplaas word en onder ideale om

stnndighede opgroei, sal hy ontwikkel tot In menslike prag
3)

eksemplaar. 

Davinck waardeer die goeie in hierdie tugbeskouing: 

die mens is nie aIleen lid van ~1 gemeenskap nie maar ook 'n 

indiwidu met In eie oordeel, insig, neiging en wil; daarom kan 

1. Bavinck: Pa8da~oGische Beginselen, 121. 

2.a. Sien Rombouts: Prof. Dr. H. Bavinck, 35 - 36. 
b. Jaarsma: The Educational Philosophy of Herman Bavinck, 

173. 

3. Bavincl:: op. cit., 122. 

http:kvlac:.Ld
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hy nie n~ n bepaalde model of patroon geknip word nie. Maar 

hy het ook besware teen hierdie beskouing. 

(c) 	 B1;!.vipclc se B~re teen die G,esag van die Reform
pedagog, 

(i) ~.Sedeltke Gesag, 

Dit gaan vir Bavinck hier om die fundamentele, 

allesoorheerscnde vraagstuk van die gesag. Hy onderskei 

tussen tweerlei gesag: die sedelike of persoonlike en die 

juridiese o~ amptelike gesag. Dit is hier nie soseer om die 
1) 

sedelike gesag niE), hoewel dit ook deur velerlei beskouing 

ondermyn word. EUreen wat In studie van onige wetenskap, 

kuns, beroop of ,ambag maak, bring daardeur 'n mate van gesag 

mee, waarna andere opsien. Die sedelike gesag wat 'n mens 

onwillekeurig aan iemand toeken wattuis is in sy vak en dus 

leiding kan geo, is 	oorvl8gend, Dour onkunde en onmag moet 
2) 

In mens soms die leiding aan andere laat. Gesag is in die 

algemeen dio mag wat iemand het wat met gesag kan praat. 

Di t drul{ 0.1tyd 'n ver::lOuding ui t van In meerdere tot sy mindere, 

van 'n hoero tot In In :re. Omdat daar so 'n groot verskil en 

ongelykheid onder elie mense is, neem die gesag 'n vername plek 

in: dit LJ die fond ament van die ganse menslike samelewing. 

Dit is dus nie aIleen dwaas nie maar ook r,8vaarlik om die ge
3)

loof aan gesag te minag. 

(ii) Juridi@p-~_Qe~ 

Behalwe die sedelike is daar egte~ ook die juri 

diese gesag of die gesag van die regswese; dit viiI s~ sodani

ge gesag vlat tot gehoorsaamheid verplig, enkel en aIleen 

omdat dit daar is en bo die mens staan, Hierdie gesag berus 

l,a. Sien Bredervell: Hoofdlijnen der Paedagogiek van Dr. 
H. Bavinck, 61. 

b. Van Klinken: Bavinck's Paedagogische Beginselen, 36. 

2. Bavinck: Gerefo:rn:eerde Dogmatiek, I, 432. 

3. Ibid. 
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op godde1ike beskikkine en verp1ig die mens tot gehoorsaam

heid. Ouers, onderwysers en dieowerheid moet vir die kinders 

en onderdane h voorbee1d weeSe As dit egter nie gebeur nie 

-soos dit so ve1ema1e voorkom- is ons tog terwi11e van die 
1)

Here verp1ig tot gehoorsaamheid. 

Vans,::lfsprekcnd is die gesag in verski1lende lewens

kringe vorskil1 c::nd, in ooreensterm:iline met die 1ewenskringe 

onder1ing. Dit vers1.-::11 nie a11een in die wyse waarop op... 

getree word nic, El.clCtl,' ook in graad. Want daar is repub1ieke 

en monargieo; claar is huisgesinne met k1euters,en no::; vol

wasse kinder:::; clalr is huur1ingso1date en vader1anders wat 
2) 

veg. Dit bring wysif;inge, omskrywinge en bepcrkinge van 

gcsag, maar prinsipioe1 b1y dio vraag altyd: het ons in die 

gcnoemde 1ewenskringe en die verhoudingo wat daarin bestaan 
3) 

met mens1ike wi11ekeur of met godde1ike bepa1ing te doen. 

(iii) QJ~_.~tost(t~ltlLfLGes.a/;. 

Dit is die ge100f of onge100f wat 'n antwoord op die 

vraac verstr van wie gesag afkomstig is. Wie in God g10, 

se1fs a1 g10 hy nie aan God as die Vader van Jesus Christus 

nie, serbiedir' in a.1 die 1ewenskringe en 1ewenshoudinge Gods 

bestuur: hy bou daurop, berus daarin en dank God dat hy dit 

mag g10. Want om so to glo, p1aas dit die mens op TI hegte 

fondament i,laarop hy kan bou.. Die gebou ep:ter \V'at die mens 

help optrek in die staat, kerk, gesin, skoo1, beroep of waar 

ook a1 hee tclJ~ens ;F:.:rste1werk nodig en word ook nie vo1tooi 

nie, Dit berns ef, tJr 01) 
. ~ 

vaste fondament, 
l~) 

ks God gespreek 

het, besta;ln claar geen twyfe1
\ 

meer nie, 

----_._.-.,---$--_._-,-'._..---~,- --. --..,,----.,,_. '----_.__._---------
1. Bavinck: Paedagogische BGginse1en, 124. 

2, Bavinck: Gereformeerde Dogmatiek, I, 432, 

3. Eavinck: a, Paedagogische Beginse1en, 125. 
b. Gereformeerde Dogmatiek, I, 438, 

ll_. Ibid., 433. 
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So is dac.<T 'n godde1ike bestuur in die opvoeding, 

onderwys en die he1e skoo1wese. Dit is Gods bestuur dat 

daar ouers en kinders, onderwysers en 1eerlinge is; dat op

voeding moontlik en noodsaaklik is; dat alles nie op die 

verstand en o.ie wil van die mens berus nie maar op die soe

wereine en vrymagtige wil van God. Daar is ook n groot ver

skil by die r,esag van ouer, onderwyser en skool oor die 
1) 

kind. Vir die onclerwyser, gesien by die 1ig van Gods 

Woord, bring dit dus ook gesag mee en vir die kind die eis 

van gehoorsaamheid. Die hUisgesin en die slwo1 berus in 
2) 

die lig van die vyfde gebod op outoriteit en pieteit. E1ke 

kind is 8fter ook '11. skepsel, 'n mens, 'n kind van God, wat as 

verbondskind ook erfgenaam van die ewige lewe iS
3

)daarom kan 

ons ook spreek van die "majesteit" van die Idnd. Die 

kinders van die velowiges behoort tot die genadeverbond en 
- 4) 

aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Bavinck 

wys daarop dat daar niemand is wat die kind so hoog ste1 as 
5)

juis die Hcilige Skrif nie: Jesus laat hul1e na Hom kom 
6) 7) 

en seen hulle en vorkondig Gods lof deur hu11e. Diese1fde 

Heilige Skrif gee ook aan die ouer en opvoeder regte en nie 

net pligte nie. Die onderwyser mag nie aan die kind of die 

kind aan ~ie onderwyser opgeoffer word nie. Bo hul1e staan 

Gods bestuur, vi at die regte en p1igte van elkeen afbaken ~J;l. 

aan elkeen sy eie p1el;: aanwys. 

(d) Q.ie 1~ 

Die moderne pedagogiek wi1 nie aIleen hervorming 

-_....-.- - ..._-..-.-.._.- _._.._.•--.-...------------------~---
1. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 14. 

2. Ex. 20:12. 

3. Bavinck: OPe cit., 126. 

4. Bavinck: Gereformeerde Dogmatiek, IV, 136. 

5. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 126. 

6. Matt. 19:13-15; Lukas 18:15-17. 

7. Matt. 18:3; Lukas 9:48. 
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h~ op die gebied van die gesag nie maar ook op die gebied van 

die tug op skool. AIle dwang en straf moet uit die skool 

verwyder word, sodat die kind ooreenkomstig sy eie aard en 
1) 

aanleg kan ontwikkel. Hierdie opvatting is die gevolg 

van Rousseau se opvatting en die van Pelagius wat die mens as 

van nature goed beskou en die erfsonde verloen. Die tug moet 

dan volgens die nuwe pedagogiek negatief wees: neem die sleg

te omgewingsinvloede weg en die kind sal goed opgroei. Daar

om is die moderne pedagogiek teen aIle vorme van liggaamlike 
2) 

strafe 

Die nuwe tug het egter bitter weinig sukses behaal: 

dit blyk duidelik uit die bandeloosheid van die huidige jeug
3) 

waaroor daar harder as ooit vantevore gekla word. Bavinck 
(" . 

bevleor dat dit ook nio anders kan nie, omdat 'a'ie gesag van die 

ouers en onderwysers op allcrl"ei wyse ondermyn word deur die 

kind as 'n lwn.inklikc hoogheid to vertroetol. So erg gaan 

dit daaraan toe dat: "Hen beweordo, dat het aantal zenuwlij

ders onder de ondervlijzers toenarn, als gevolc; van vele kwel

lingeQ) d zij vansommige brutale knapen te verduren had-

den. n 

Die versoeke om die herstel van liggaamlike straf 

is nie uit eerbied vir die Heilige Skrif nie, maar uit nood 

gebore. Die torug];:eer dus tot liggaamlike straf is nie II). 

terugkeer na Bybelse tug nie maar die invoer van ~ polisiemaat

reel en e aanstelling van owerheidswee van die onderwyser 

tot polisiedienaar. 

,'W •.• ~___ ~.___ ._ •• _,. __ •••.___._ _ .. ___ .• _,~_.________________ 

1. Bavinck: Flled 0 ische Beginselen, 41, 121, 152. 

2. Sien a. ede:;,'veld: Hoofdlijnen der Faedagogiek van Dr. 
H. Bavinck, 68. 

b. Rornbouts? Prof. Dr. H. Bavinck, 47. 
c. Los: i.Oc.crno Paedagogen en Hichtingen, 179. 

. lrav~nc~.:3• B op. cit., 153. 

4.. Ibid. 
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Volgens hierdie maatstaf kry die straf n karakter wat 

met die Christelike tug in stryd is. Want die roede word dan 

n dwangmiddel, n magsgebruik wat nie uit die organies-~edelike 

verhouding groei wat die skoal en skoollevle moet beheers nie. 

As die straf so van buitc toegepas word, verbitter dit die 
1) 

kind en dit werle sedelik nadel in op hom. 

(e) Bybe~se Tug tn die Staat, Kerk, Huis en SkpQl. 

Die Heilige Skrif oorde vir Bavinck heeltemal 

anders: dit Ie die roede in die hand VQn die ouer en onder

wyser omdat hulle volgens die ordening van Cod met gesag oar 

die kinders aangestel is. Die Skrif leer dat die roede, in 

die besef van Gods besluit en met liefde gehanteer, vir die 

kind en leerling noodsa2klik en heilsaam is (8pr. 13:24, 
. 2) 

19:18, 21:15, 23:13, 29:15,17; Hebr. 12:6-10; Openb.3:19). 

Tans weet die kind dat die onderwyser geen reg het om hom te 

straf nie en daarom word hy ongehoorsaam. Vroeer was die 

onderwyser 'n meester, ~1 meester in die skoo1 soos daar mees

ters was in d vrye Imnste, in handewerk en bedrywe. Sy 

verhouding tot d 1cer1ine Wo.s die van In vader tot In seun. 

In claardie sisteem van tug, ook met die roede, het 

die straf r.l:l sedelike karaktcr gedra. Die straf was soms 

streng, maar omdat die reg daarvan erken is, het die 1eerling 

dit gemak1iker verduur as die 1igte straf in die moderne tyd, 

orndat dit tans as In onreg gevoel word. 

Die eienaardigheid van die skoal tug korn nog duidelik 

aan die lif as dft met die in die huis, l~erk en met die 

strafreg verge1yk vlord. Die owerheid straf die misdad1ger: 

die owerheid tree egter n1e as tugrneester op nie maar as 

wreker. 

1. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 155. 

2. Ibid. 



-341
.. 

Die kerklike tug dra we,er heeltemal In ander karakter: 

dit is eintlik nooit straf nie, maar altyd kastyding. Die 

, tug is vir die kerk TI middel deur Christus aan die gemeente
1) 

gegee om sy heilige karakter te bewaar. Daarom m~ydie tug 

nie die s1el van die kerk wees nie maar die senuwee. Dit 

is waar dat die kerk maatreels trer en reglemente neerl~ en 

aan oortreders straf toedien. Dit hoort ook so, want God is 

In God van orc.e in alle gemeentes. Die maatreeJ.s is egter net 

vir die buitekant van die gemeente se lewe bedoel. Dit moet 

alleen dien om d inwendige, ciie geestelik(; van die gemeente 

te bevoiJig en daaraon ruimte van bevleging te laat. In die 

inwendige e;oestelilce huishouding van die gemeente is daar egter 

geen straf 'nie, maar alleen kastyding: die lidmato is lcinders 

van God, wat Ry 1 het en hulle daarom vir afdwalinge kasty. 

By die torue;koer van (:ie dwaling, deur b::::lydenis vo..n sondes, 

hou die tu[,: op; diegone egter wat in die sonde volhard, gaan 

voort op ~iu pad van die ban of uitsluiting, nie tot hulle 
3)


verderf nie maar tot hulL:! behoudcmis. 


Die woord tug gee tekenno dat iets wat jonk, teer, 

klc~in en swak is met 30r t 0Ptekweek moet \llord. By die mens 

moet die OpkvIOl:ine: cc;tor altyd abnormale ontwikteling tee

gaan, daarom kry d i8 woord ook ~1 bybeteJ\:cnj_s van: teregwys ing, 

kastyding, tur;tir-;ing. Die woord dui byna nooit alleen 


ondorwys en onderrig [li.'.n nie maar al tyd sulke opvoedlng en 

tr ) 

ondervlYs vlf;. t tcr(~g\vyscnc1 en ko.stydond optree. So voed 
5) 6) 

God sy kindors op :.m Christus sy gemeente (leur middel van 
7)

die 3krif. vlant dire; kerklike tug is wereldlike strar 

--"._-- ._ ..- ~ ..-. .. -,,---------------,---------_. 
1. Bavinck: Magnnlia Dei, 504. 
2. Bavinck: Gereformeorde Dogmatiek, IV, 390. 
3. a. Bavinck: Paodagogische Beginselen, 156. 

b. Sien Dio idelborgso Kategismus, Sondag XXXI. 

4. Bavinck: Gereformeerde Dogmatiek, IV, 404. 
5. Hebr. 12:5-11. 
6. Openb. 3:19. 
7. Tim. 3:16. 
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nie, maar In kastyding, wat naas die heiligdom van d verbond 

steeds ook die heil van diu sondaar soek (2 Kor. 2:5-10;
1) 

Thess. 3:ll.t-). 

Die Bybel spreek dus van tug volgens Bavinck as 

daar naas die opvoeding abnormale ontwikkeling te~gegaan 

word, waardeur die woord die bybete1:cenis van teregwysing, 
2) 

kastyding en tugtieinc verkry. 

Die tUG in die huis en skool onderskei hulle egter 
. 

van die tug beide in die kerk en in die staat. Die tug by 

die huis en skool onderskei hom nie aIleen van die van die 

staat en kerk nie maar het ook iets gemeens aan ~eide •. vJant 

dit is tug, maar tegelykertyd ook straf; • straf maar tewens 

ook tug. Dit is straf, omdat dit d orde van Gods wet 

handhaaf en tug omdat die oortreding ~ skending is, nie 

van die openbare orde oor wie die owerheid waak nie, maar, van 

die eie kring: die hUisgesin en die skool. .. 

Die staat sorg vir die regsorde en die kerk vir 

die sedelike orde; die huis en skool sore:' vir beide; dit 

l~ ineengestrengel en het nog nie uitmekaar gegaan nie. OUer's 

en ondervlysers str daarom nie aIleen oortredinge in die 

huis en in die skool soos diefstal en ongehoorsaamheid nie, 

maar ook sedelike [8breke soos eiesinnigheid, trots, stuurs

heid en hardvogt ide 

Die tUf moet positief wees deur verkeerde neiginge 

tee te gaan. Dit moet egter ook negatief wees deur die voor
4) 

koming van verkeerue neiginge. 

~_~_ ~._ •••. _~_ '0 ........ .,.~_••_.___, _________________ 


1. Bavinck~ Magnalia Dei, 540. 
2. 	Strikwerda:" inselen der Christelijke Tucht tl , in Pae

dagogische Tijdschrift, 1914, 94. 

3. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 158. 

4. Bavinck: De Opvoeding der Hijpere Jeugd, 79. 
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Die straf van die oUer en onderVlyser is straf tot 

verbetering, want die oortreding is nie op die publieke 

lewensterrein nie maar in eie kring van gesin en skool. 

Dit word begaan nie deur onderdane van die owerheid nie maar 

deur kinders v;:m ouers en leerlinge van onderwysers. Die 

aard en mate van straf moet met die oortreding ooreenstem 
1) 

maar ook met die Imrakter vp..n die oortreder. Die staat 

erken in hoofsaak die een en die kerk die ander vorm van tug; 

die skool on huisgesin hou rekening met beide. Die huis 

en skool dU:J ook nie ~1 maksimum en minimum straf voor

skryf vir ~ serie oortredings wat in die wet vasgell is nie: 

takt en vlysheid Viln die opvoeder is nodig, terwyl die per
2) 

soonlikheid van die opvoeder van verstrekkende belang is. 

By elke konkrete geval moet die opvoeder met Gods wet en met 
3)

die belang van die skuldige rekening hou'. 

4) 
Die tug van huis en skool is onmisbaar. Dit is 

nie alleen negatief deurdat dit die kw'aad uit die kind se om

gewing verwyder nie, maar ook positief, om die verkeerde 

in die kind to beteuelen hom aan die goeie gewoond te maak. 

Die stravTwe wat natuurlike strmvwe genoem word,. 

is ontoereikend, "maar de zedelijke natuur van den mensch 

is niet van dien aard, dat zij zichzelve kan of mag worden 
. 5)

overgelaten. 1l 

( f ) ..i1...P.mw:ein.g. 

Bavinek se psigologie het vir sy tugbeskouing be

tekenis. Gesng en tug is vir hom diefondament van die hele 

------_ •• - •..••-._>.- "'. -~-.-.-.---------------------. 

1. Bavinck: P[u-;daf,ol?:ische Begins en, 158. 

2. Bavinck: De Opvoeding der Hijpere Jeugd, 79. 

3. Bavincl::: Paedagogische Beginselen, 158. 

L~. 	 Sien Coetzee: "HerP1an Bavinck as Opvoedkundigel!, in 
Koers, April, 1936, 11. 

5. Bavinek: Paedacogisehe Beginselen, 159. 
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mens1ike same1ewing. Die gesag vat deur God aan die mens 

gegee is, wys daarop dat 	dit upvoeding en onderwys is wat 

altyd teregwysend en kastydend moet WE'~;S~ Bavinck wil die 

tug negatief en posit1ef 	toepas. Ve:r'~:er is dit van belang 

dat by die aard en mate van straf ook ~8t die karakter van 

die kind wil laat ooreenstem. Meer Sf, hJ~ hieroor egter 

nie. Derdens v11 by dat die opvoeder :::'ekening {lloet hou met 

die belang, 	ookdie geeste11ke belang van die kind. Vier-

dens wys Bavinck daarop dat die menslike natuur n1e aan hom
1) 

self oorge1aat: 'kan wt'lrd nie maar deur t:ur:, gevorm moet word. 

Vyfdens bepaal :hy dat tug van ondE'rwyr. :-';;u.l...cin te onderskei 

is dat dit veralop die wil van .die k::;. =-, jrig is. Hier

mee bedoel hy dat dts ·..,,11 daaraan gewGi.nd raak om langsamer... 	 .... .:. '.. ' 2)
", "-', " .' ' -.. 

hand vans elf die slogte na: te laat en die r,oeie te Q,oen•.... 
;- :. ':'!." 

Behalwe die 	enkele los opmerk' '1 ge het Bav~ek sy 
\,: \ 1', r-.:': 

psigologie n:i.e··verder op 	sy tugbes}r01i h '~,'egepas nie. 

Ons moet 'oeter in die oog hoe r:.::ott Ba-rinck (\~~ flaak 

van die tug meer vanuit dogmatiese stan.:·!pu.::t benade:r; dat 

hy die saak nie in sy geheel bel:an.del r,:~e,, maar meer .standpunt 

inneem teen 'n rigting wat· alle dwang en ;:; ::.:ra.f in die op

voeding wil afskaf~ 

Bavinck se 0pvat·t::1ng dat 	straf, SU11>rer as strar I 
beskou, buite die opvoeding staan, kan om, nie ()nderskr.~f nie~ 

Die uitwerk1n~ van strat wat as straf bedoel :ts, kan oJ1k Rf
komst1ge gevolge h~, naam1ik sedelike '::orh,in !? Dit d'ra .by:, l 
tot die uitw'cndige (;r~~:;er1spelike hande:;'7.n€: en verhint3.:e" 

openbare verkeerde gesindhe1d. Daarby w8:.:'k dit in .op die 

----------------..-~--•.--..-.-------- 
l.a. 	Sien ook Bredervold: Hoofdlijnen d,,):!" ?aenagogielt van 

" H:a . k 60,L'r. • aVlnc ~ 7 ''/ • 
b. Van Klinken: hleda.gogiek van Ba~rinc:k'i 65. 

c • Los: Moderne Paeda.g')f,en en Richtinist"i i ,1.79 - 181. 

d. 	Jaarsma: The Fducational Philosophy ·,·f }]':':'man Bavinck, 

172 - 175. 
e. Rombouts: Prof., Dr. H. Bavinck. 11-7 - 18 0 

2. tos: OPe 	 cit., 181 0 
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verstand van die persoon wat straf ontvang, sodat hy besef 

dat daar ~ regspnde is en die moet gehandhaaf word. Die 

onstuimige impulse word in toom gehou en dit dwing tot.nadenke, 

wat aantoon dat regsoortreding ~ verkeerde gesindheid is. 

So kan die opvoeder ook die straf, wat self nie ~ 

maatre~l van tug is nie, in diens van die tug stel en daar
1) 

deur die kind verbeter en nie verbitter nie. Omgekeerd 

moet hy deur tugmiddels oortredinge probeer voorkom en sodoen

de strnf uitskalcel. 

(g) 9nmeV9:.tt~ 

(i) Bavinck behandel gesag en tug nie in sy geheel sover 

dit die opvoeding betref nie. Hy trek veral te velde teen 

die moderne pedagogiek wat n radikale verandering in straf en 

tug wil aanbring. Hulle is teen liggaamlike straf gekant wat 

~1 vergryp is teen die majesteit van die kind. 

(ii) Die Heilige Skrif oordeel vir Bavinck anders: die 

roede uit liofde gehanteer, is nie aIleen noodsaaklik vir die 

leind nie maar dit is ook heilsaam. 

(iii) Die kerk so tug is sedelik; die tug van die staat 

is regstug, maar by die huis en Skool is die twee vorme nog 

nie gesleei nie. 

(iv) Die tug is daarom op aIle terreine nodig en dit is 

van God gegowe. 

(v) DiG tug is volgens Bavinck nodig omdat die mens like 

natuur nio von gCClardheid sodanig is om' aan homself oorgelaat 

te word nie. 

(vi) Deur die toepassing van tug word die wil daaraan ge

woond gemaak om langsnmerhand die slegts to laat en die goeie 

--------_..'
1. 	Brederveld: Hoofdlijnen der Paedagogiek van Dr. H. 

Bavinck, 92. 

http:9nmeV9:.tt
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te doen. ' 

(vii) Gesag is vir Bavinck die fondament van die ganse 

menslike samelewing. 

(viii) Omdat tug teregwysend, opvoedend en kastydend werk, 

voed dit die menslike natuur, wat nie aan homself oo~gelaat 

kan word nie, psigologies op. 

3. 	 Di,e Ver1)apd tussen Bayinck se Psigologie en sy Sko0.1inr~g
ting. 

(a) Inleiding. 

Bavinck handel oor sy skoolinrigting veral in sy 

werk "De Nieuwe Opvoedingl1, waarin hierdie afdeling beskou 

kan word as In voortsetting van sy "Paedagogische Beginselen". 

Verder handel hy oor die skoolinrigting in "De Opvoeding 

der Rijpere Jeugd ll • Die twee boeke, wat onderskeidelik in 

1917 en 1916 verskyn het, ontstaan in die eerste w~reldoor

log onder invloed va~1 die gruwel en verwoesting wat Bavinck 
I 1) 

se fyngevoelige hart besonder gekwes bet. Bavinck wil die 

opkomende invloed vrat uit die oorlog gebore is, naamlik die 

rasiona1isering, demokratisering en sosia1isering van die 

geestesgoedere onder die soek1ig p1aas. Die nuwe opvoeding 

en die nuwe skoo1inrigting staan in genetiese verband hier
-mee; daarom stel Bavinck aan die orde vir behande1ing: die 

seleksieprinsiep, beroepskeuse, psigotegniek, die eenheid

skool en die werkskool. Dit is a1mal belangrike punte wat 

ook tans nog aktueel is. 

Daarby moet ons in gedagte bou dat die skoolstryd 

in Nederlande gedurende die tyd waarin Bavinck skryf, in ~ 

groot mate gewonne was. Christe1ike onderwys was binne 

1. 	Van K1iIllien: Hoofdlijnen en Hoofdpunten van de Opvoed
kunde, 261. 
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bereik van elke ouer. Daarom ondersoek Bavinck die skool

organisasie na die patroon van die oorlogstydse opvoedings


denkbeelde. 


(b) Q1§-Eeleksienrinsiep. 

In die hele beskaafde wereld openbaar ~ sterk drang 

hom by aIle volke om hulleself te regeer en die hele lands

bestuur deMokraties in te rig. Die onderwys b~eeg in die

selfde rigting: die skool moet meer gesosialiseer en gedemo

lrratiseer word omdat dit, volgens die nUvre opvatting, aan 
1) 

die [;emeonskap behoort en vir almal se belang daal' is. AIle 

talente, of dit nou in die hoogste of die laagste klasse van 

die gemeens}rap voorkom, moet in belang van die gemeensl{ap go

EE:snloiteer word: daarom moet die moderne sl:ool konsekvlent 
~ 2) 


dio beginsel van seleksie toepas. 


Vir ~ lang tyd was die tabula rasa-teorie aanvaar, 

naamlik dat aIle mense oorspronklik by geboorte gelyk is en dat 

die verskil in kennis net ontstaan deur die hoeveelheid voor

stellingo wat van buite aangebring word. IIierdie teorio is 

selfs deur Condillac en Helvetius aanvaar. Die werklikheid 

het efter mot hiordie gelykheids- en gelykmakende teorie die 

s pot ge(~ryf. Manne soos Max, Stirner en Friedrich Nietzsche, 

Kierkogaard en Carlyle, Stuart DUll en Herbert Spencer verset 

hulle toon die sosialisme en pleit vir die regte van die in

diwidu. in Groot skare van pedagoe waaronder Ellen Key, 

H. Pudor, LudwiC; Gurlitt en Arthur Bonus het na hulJe stem 


geluistor C;l die spoor gevolg. 


Dour die studie van erflikheid is daar tans teruggegaan 

na die ou opvatting dat manse fisies en psigies ongelyk is. 

1. Bavinck: Verzamelde Opstellen, 218. 

, 2. Bavinck: De Nieuwe Opvoeding, 78. 

" 
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Die moderne kultuur maak egter bestaande dinge ongedaan: aIle 

verskil in rang en stand, in gesag en amp verdwyn' hoe langer 

hoe meer; d,aar is politieke gelykheid wat die sosialis~e ten 

gevolge het. Teenstelling van klasse is uit die bose en 

moet so gou moontlik verdwyn: die leuse is gelyke regte en 
1)

gelyke geleenthede vir almal. Daar kom egter by dat re-. 

kening gehou moet word met die liggaamlike en geestelike be

voegdhede van die indiwidu. 

Die beskouing van die teenswoordige tyd is meedoen

loos en hard teenoor die minderbegaafdes en gee net aan die 

rykes en beter bedeeldes geleenthede tot ontwikkeling en ver
• 

heffing bo andere Hierin moet algehele verandering kom. 

Ons moet uitgaan van die ongelykheid in bevO~rdhede: so gou 

moontlik dus differensiasie by die onderwys. Seleksie 

moot van die laerskool af tot by die univorsitcit toegepas 

\vord. 

Seleksie moet in die eerste plok negatief wees, dour 

onbegaafdes en onbelwames uit plekke te weer wat hulle nie in 

die maatskappy toekom nie. Tweedens moot dit positief wees 

deur al die begaafdc:s en talentvolles op te spoor, te steun 
3) 

en te ontwikkel. Dio psigografio sal hierin ~ groot hulp 

woes. 

Tans is dit dio geval dat ampte, betrekkinge en be

roepe sorhs d,"Jur onwaardiges en ongeskiktes gevul word: ge

boorte, rang, stand, geld en voorspraak pee dikwels deurslag 

by die benoeming. Die toekomsleuse is: minder eerbewyseaan
4) 

die Alexanders, maar hulde en prys aan die Archimedesse. 

1. Bavinck: De Vrouw in de Hedendaagsche Maatschappij, 163. 
2. Bavinck: De Nieuwe Opvoeding, 79. 
3. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 127, 176. 

4. Bavinck: De Nieuwe Opvoeding, 80. 
I 
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Naas die gelyke kanse wil die nuwe skool ook gelyke 

regte h~: indiwidualisering volgens talente en gawes. Der
• 1)

halwe moet daar na differensiering van skole gestreef word. 

Die skole wat bestaan, werk in verskillende rigtinge onbil

lik: hulle eis van die swakke te veel en van die sterke te 

min; dit offer die begaafdes aan die minder begaafdes op en 

deur verkeerde metodes bereik die minder begaafdes ook nie 

waartoe hulle in staat was nie. Daarom moet die leerlinge 

gesif word en in aparte skole kom: nie alleen vir blindes en 
i' 

doofstommes nie, maar oo¥;: vir swaksinnices, spraakgebrekkiges, 

hardhorendes en buitengewoon begaafdes. Differensiasie is 

nodi v'eraJ. vir voortF8sette, middelbare en hoor onderwys. 

(c) B~.r..o G12..s keus Q..t

(i) Die SeJ.eksj.~I?Jj.nsi_ep, 

vio c1 sLolo egter so €:;eskei, dan is buro f s vir 

beroepslwuse nooosaakli}\:: b!skwame raadr:C1tlerS kan aan ouers 

voorligt gee oori:Telke skool die verkieslikste vir hulle 
2) 

kinders is. 

Die" test" is vir Bavinck In soort eksperiment waar-. 

mee In mens In b8sondere psigiese eienskap of indiwiduele 
3)

psigiese C8aardhcid van die indiwidu wil vasstel. Binet 

en Simon stel ~ metriesc skaal vas wat die kinders se gemid

d8lde peil in bepaalde lewensjar8 vasstel. Die tegniek van 

dic~ toetsc beskryf Bavincl:: nie, aangosien dit in clke leer

bo oor Qie onderwcrp te vindo is. Dit eaan vir hom aIleen 

om dio saak. 

Intusson cgtcr is daar behoefto by In tal van ouers 

1. Bavinck: Dc Opvoedinr: dor Rijpere Jeugd, 237. 

2. Bavinck: De Vrouw in de Hedendaagsche l1aatschappij, i72. 

3.a. Sien Hombouts: Prof, Dr. H, Bavinck, 86. 
b. Van dor Zwecp: Dc Paedatogiek van Bavinck, 67. 



-350

om te wetc te korn watter beroepskeuse hulle kinders moet doen: 

hulle ken nie die aanleg of begaafdheid van hulle kinders nie 

of die stand van sake in verband met vraag en aanbod vir be

trekkinge nie. Die burG vir beroepskeuse ondersoek die sake 

en gee voorligting. Die burors het egter tot dusver aIleen 

adviserende bovoegdhede. Die gedagte win egter veld dat die 

burors meer mag moet besit: dit is dieselfde gees wat die 

lcind tot eiendom van die gemeenskap wil maak en die indiwidu, 

met sYlyawes en talente, as eiendom aan die gemeenskap wil 

toes~. As nio afsonderlike persone dan nie hulle talente 

goed bestee'nie, wil die nuwe rigting dat die staat die reg 

moet he om beslag op die talente te l@. Elkeen moet in die 

maatskappy In plek bel:lee ooreenkomstie; sy bevoegdheid. Elk

een moet ingepas word waar hy die beste tuishoort en die mees
2) 

te kan presteer: "the right man on the right place". 

As die jongman gebrek aan middele hot, moet dit geen 

struikelblo]c wees 11.10: die rykbegaafde ontvang steun vir die 

nodige oplelding van. diG gemoenskap sodat hy na sy aanleg, ten 

volle kan ontwi;;:}:cl. Eers as hierdie stadium bereik is, 

kom daar harmonie in die gemeenskap; dan'seevier reg en ver
3)

diensto oor tOGval on v/illekeur. Seleltsie na bogaafdheid 

en bekwaamheid is immers beter as seleksic na heerskappy van 

die toeval wat gewoonlik die meeste waarde heg aan die geld 

en Goed van diG per soon wat TI beroepskeusG moet doen. 

(ii) B~sware teen Se1ek~ie. 

Bavinck'crken die groot voordeel van beroepsvoorlig

ting maar hy inccn dat die bcswarc daarteen talryk is. Die 

1. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 238. 

2.a. Bavinck: De Nicuwe Opvoedi~g, 91l 
b. Rombouts: Prof. Dr. H. Bav~nck, ~6. 

3. Bavinck: De Nieuwe Opvoeding, 91. 
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grondbeswaar is vir hom daarin gelee dat gawes en talente, 

sowel as die besit van kinders tot vrye beskikking van die ge

meenskap staan. Die ouer se reg word misken. Sodra-die 

buro's vir skool- en beroepskeuse in naam van die gemeenskap 

die sele'ksie gaan toepas of in die lyn van Darwin en Nietzsche 

TI hoer menslike geslag wil kweek, gaan dit sy bevoegdhede te 
1)

buite. 

TI Verdere beswaar 1s die rasionalisering VaQ die " 
skoolkeuse en beroepskeuse: daar word hoofsaaklik gelet op 

die kind se intelloktuele begaafdheid, aangesien dit die mak
2) 

likste vas te stel ~s en eerste die aandag trek. Baie be

langrike faktore soos die sedelik-godsdienstige eienskappe 

en karaktertrekke, wat 'vir baie beroepe en ook vir die studie 

s,oms van oorwegende betekenis is, bly hierdeur buite oorweging. 

Die maatskappy word sodoende ge!ntellektualiseer. 

Bavinck sien ook beswaar in die yking van toetse 

omdat omgewingsfaktore begaafdheidsverskille meebring. Ob

jektiewe ondersoek is nie aIleen moeilik nie maar daarby kom 

nog die volgende vrae: of algemene intelligensie TI sentrale 

faktor is; hoe ~ns die begrip intelligensie omskryf; wat 

dominerend is: fantasie, geheue, wilskrag of opmerksaamheid. 

Hierby voeg Bavinck nog: die hoerskole word oorval; die ge

leerde proletariaat sal ongelukkig buite sy milieu voel en 

dour hom los te maak van plekke waarin hy opgegroei het, be

wys ~ns hom geen guns nie. Ook as TI kind uitnemend geskik 

is vir TI beroep kan hy tog nie daartoe gedwing word sonder sy
3)

belangstelling nie. 

1. Bavinck: Bijbelsche en Religieuze Psychologie, 132. 

2. Bavinck: De Nieuwe Opvoeding, 93. 

3. Bavinck: De Opvocding der Rijpere Jeugd, 238. 
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Ten slotte maak hy nie van sy lewe ~ mislukking i~dien hy nie 

die geskikste loopbaan gekies het nie. Deur aanpassing, oefe

ning, toewyding en trou kan die mens van sy betrekking n suk
1) 

ses maak; want waar n wil is, is ~ weg. 

(iii) Opmerking. 

Samevattend sou Bavinck se besware wees dat die 

psigologie nie fisika is nie; daarom is die natuurwetenskap
2) 

like metode van meot af gevaarlik. 

Bavinck se bcsware is egter nie van ernstige aard 
3)

nie, want intussen het die ervaring ten gunste van die ver

skillende toetse beslis. Veral onderwys aan spesiale klasse 

kan daarsonder nie klaarkom nie, terwyl dit vir die keuse van 

n beroep reeds uitstekende resultate gelewer het. Van belang 

is dat die indiwiduele aanleg in aanmerking kom en die beste 

kans tot ontplooiing kry in die regte beroep. 

Dit is weI waar dat ywer, ener~ie, sedelike deeg

likheid en pligsbes gewigtige faktore is vir studie en uit

oefening van n beroep, maar dit is ook waur dat die persoon 

wat hierdie bevoegdhede besit, n groter sukses sou maak as hy 

deur die regte beroapskeuse in n beroep geplaas word waarin 

hy fisies en psigies beter pas. 

Tog het Bavinck met sy hoofbeswaar die saak baie 

juis stel en goeie invloed laat uitgaan: hy het die proef

nemers oortuig van die belangr'ikste faktor, naam1ik die per

soonlikheid. 

4)
(d) Die Eenheidskool. 

(i) Wat ons daaronder Ver~~aan. 

1. Bavinck: De Nieuwe Opvoeding, 94. 
2. Van der Zweep:De Paedagogiek van Bavinck, 67. 

3. Rombouts: Prof. Dr. H. Bavinck, 88, 
4. Bavinck: Het Christelijk Huisgezin, 174. 



-3?3

Die ideaal waarmee Bavinck geensins saamstem nie, 

is die eenheidskool: "Hieronder verstaat men eene algemeene
volksschool, die geheel en al door den staat onderhouden 
wordt, voor aIle leerlingen kosteloos is, uit hetzelfde aan
tal leerjaren bestaat en door aIle kinderen des volks zonder 
onderscheid van stand bezocht moet worden. Ill) 

Die eis van die eenheidskool vloei voort uit die 

vooropgesette ideaal dat die skool ~ aangeleentheid van die 

gemeenskap is en almal ten goede moet kom. 

Aan die linkersy word selfs geeis dat die skool 

neutraal, dit is godsdiensloos, moet wees. Ander eis weer 

skoolvoeding, skoolkleding en skoolbaaie as deel van die 

skool; nog ander wil gemengde skole h~. Die hoofsaak vir 

almal is om ~ einde te maak aan die standeskool of enigiets 

wat daarop lyk. 

Die eenheidskool wat ~ brandende vraagstuk was in 
2) 

die tyd waarin Bavinok skryf het ook reaksie uitgelok van
3) , 

Rooms-Katolieke kant. Die skool wil eenheid h~: in sosia-

Ie sin, in godsdienstige sin, in seksuele sin, in didaktiese . 
4) 

sin, in organiese sin en in politieke sin. 

(ii) Bavinck se Be§ware teen die Eenheidskool. 

Die eenheidskool is nie in stryd met seleksie nie maar 

maak dit juis moontlik. As egter die pSigografie ~ regver

dige en billike uitspraak oor die kinders wil gee, moet die 

omstandighede waarin hulle gebore word en opgroei soveel 

moontlik dieselfde wees. Almal moet gelyke kanse in die een

heidskool kry. 

1. Bavinck: De Nieuwe Opvoeding, 80 - 81. 

2. 	S: "De Eenheidsschool", in Paedagogisch Tijdschrift, 1921, 
303 - 30? ,

3. Rombouts: Prof. Dr. H. Bavinck, 89. 

4. Van't 100: "Wat is de Eenheidsschool", oorgeneem uit 
"Ons 	Eigen Blad", 1920, 243 - 237 en 241 - 244 

in Paedagogisch Tijdschrift, 1920, 60 - 64. 



-354... 


Aan die religieuse eenheidskool wat ~ godsdiens wil 

onderwys'wat almal tevrede stel, wy Bavinck slegs ~ paar 

sinne omdat die skoolstryd bewys dat die Christen daarmee nie
1) , 

gediend is nie. 

By die sosiale eenheidskool staan Bavinck uitvoeri

ger stil. Die dernokratiese neiginge speel hierby ~ ver

name rol. Die voorstanders verwys na Amerika en Duitsland. 

Bavinck beweer dat dit ten onregte is omdat die skole aldaar 

geen owerheidskool is nie, maar ~ volkskool wat deur skool

besture daargestel is en onderhoud uit skoolfondse en beson

dere skoolbelasting ontvang. Eintlike standeskole bestaan 
2) 

daar in werklikheid nie meer nie, tog wil Bavinck nog op 

n sagte wyse enigsins vir die standeskool in die bresse tree. 

3)
Van die eenheidskool verwag hy egter niks. Van-

I
uit godsdiAnstig-sedelike standpunt het die skool geen reg van 

4) 
bestaan nie, maar vanuit die psigologiese standpunt is dit 

vir Bavinck nog vrec'mder dat die eenheidskool in n tyd q-

korn "waal'irc de differentieele psychologie het aanzijn ont

ving en de paedagogiek op eene individualiseerende opvoeding
5)

aandringt.1I Die psigolQgie stel ons in kennis van ver

skillende begaafdhede, vatbaarhede, tipes en karakters onder 

die leerlinge, en die teenswoordige pedagogiek eis dat daar

mee gereken moet word deur skole daarvolgens te differensieer. 

Laasgenoemde is ook n bewys dat die gety draai 

teen koedukasie en kornstruksie; dit is die gemeenskaplike 

opvoeding en ondel".·'Ys van seuns. en dogters in die laer- maar 

1. Bavinck: De Nieuwe Opvoeding, 84. 
2. Ibid., 86. 

3. Ibid., 87. 
4: Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 239. 

5: Bavinck: De Nieuwe Opvoeding, 87. 
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1)
veral in die hoerskool. Hierdie gemengde skole het in 

Amerika ontstaan nie as gevolg van die eise van die pedago

giese teorie nie, maar louter uit nood en as gevolg van die 

primitiewe toestande waarin die koloniste verkeer het. Later 

is die praktyk tot teorie verhef, bo mate geIdealiseer en op 

allerlei gronde aanbeveel. Naas die voordele verbonde aan 

koedukasie is daar ook nadele, waarop veral deur Stanley Hall 

gewys is. Die swaarste slag is daarin toegedien deur die 

differensiele psigologie en die daarop gebaseerde empiriese 

pedagogiek. As daar dan onder kinders soveel verskille be

staan as wat die psigologie aantoon en die pedagogiek daaruit 

konklusies trek, dat h mens die skole moet differensieer en 

die opvoeding moet indiwidualiseer, dan is dit dwaas om die 

groot verskil wat tussen seuns en meisies bestaan oor die hoof 

te sien. By die laerskool, waar ges1.agsverskille nog nie so 

sterk spreek nie, is koedukasie nog moontlik, maar in die pu

berteitsjare, wanneer die verskil s~ groot is, is dit h mis

kenning van die regte van lewe en natuur van seuns en dogters. 

»Differentiatie toch is niet schadelijk, maar bevorderlijk 
2) 

aan het onderwijs.1I 

(iii) Opmerking, 

Die laaste sin is reeds genoegsaarn bewys dat Bavinck 

geen voorstander van die eenheidskool is nie. By koedukasie, 

wat hy op grond van psigologiese oorwegings afkeur, laat hy 

egter na om in te gaan op die moontlikheid dat dogters en 

seuns op so ~ gemengde skool verskillende vakke kan bestudeer 
3) 

wat by hulle aanpas. 

Om psigologiese redes laat Bavinck in die laerskool 

1. Bavinck: De Vrouw in de Hedendaagsche Maatschappij, 167. 

2. Bavinck: De Nieuwe Opvoeding, 88. 

3. Sien Bavinck: De Vrouw in de Hedendaagsche Maatschappij,
165. 

http:onderwijs.1I
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. 
meer eenheid en vryheid toe omdat die verskille daar nie so 

groot is nie. 

(e) Die WerkskoolL 

Die werkskool is vir Bavinck ook n uitvloeisel van 

diedemokratisering 	van die skool wat op politieke 'oorwegings
1)

berus en nie op psigologiese of pedagogiese grondslag nie. 

Bebel se toekomsstaat waarin elkeen, ook kunste

naar en geleerde, handearbeid moet verrig, bring mee dat in 

die leerstof van die skool n veel groter plek aan die ar

beid afgestaan moet word. Na Amerikaanse voorbeeld is die 

tyd van die oog en oor as sintuie vir geestelike vorming ver

by: tans l~ die nadruk op handearbeid. Kerschensteiner is 

verteenwoordiger van die werkskoal :!n Europa. 

Bavinck wys daarop dat daar nie so n groot teen

ste~ling tussen die werkskool en leerskool is nie. Op laas

genoemde is die kind aktief, terwyl hy op die werk~l ook 
2) 

dikwels. sal moet luister. 

Handewerk is goed, maar dit is net een van die vorme 

van arbeid: daar is nog arbeid van die gees, van die ver

stand, van die gemoed en wil, van die geheue, die verbeelding 

. en die oordee1. Die arbeid is ook in die laerskool inge

sluit by vakke soos geskiedenis, aardrykskunde, lees, skryf
3) 

en reken waarby die kinders nie passief is nie. 

Bavinck onderskryf die noodsaaklikheid dat ons die 


kind meer as vroeer die geval was vir die beroepslewe moet 


1. Bavinck: De Nieuwe Opvoeding, 89. 

2. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 217. 

3. Bavinck: De Nieu-we Opvoeding, 98. 
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oplei. Die laerskool veral moet meer aansluiting soek by 

die vakonderwys wat later volg en daarmee ook by die lewe. 

Die leerstof het eie reg en waarde maar dit vlieg as dit in 

die lewe nie meer gebruik word nie. Daarom is die onder

wysmetode ook van so groot belang waardeur die formele be

tekenis van die onderwys tot sy reg kom. 

So dring Bavinck weer die vraagstuk van die werk

skool weg van die politieke terrein na die terrein van die 

psigologiese pedagogiek. Met die beginsel van selfwerk

saamheid wat die onderwys moet beheers, is die skynbare teen
1) 

stelling: luisterskool- werkskool, versoen. Die leer

skool kry nie n werkskool naas hom nie, maar word deur ak

tiewe deelneming van die kind self n werkskool. In die 

skool kry dus die oog, die oor en die hand kans om te ont
2) 

wikkel. So ontwikkel siel en liggaam. 

Ravinck wys die ideaal van staatsburgerlike opvoe

ding van die hand, o~dat dit in stryd is met die hoogheilige 

katolisiteit van die Christendom. Die skoolinrigting moet 

uitgaan van die ouer; die kerk moet waak oor die skool en 

die leer en die godsdienstig-sedelike opvoeding neem die 

belangrikste plek in die skool in. 

(f) Samevatting. 

(i) Bavinck ondersoek in sy geskrifte oor die skoolin

rigting veral die opkomende invloed van rasionalisme, demo

krasie en sosialisme wat gedurende die eerste w~reldoorlog 

ontstaan het. 

(ii) Die Christelike skool het reeds in Holland bestaan, 

daarom werp hy sy blik op die opkomende gedagtes. 

1. Van der Zweep: De Paedagogiek van Bavinck, 69. 

2. Bavind;:: De Nieuvle Opvoeding, 101. 
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(iii) Bavinck erken die waarde van seleksie en beroeps

voorligting op grond van psigologiese verskille by indiwidue. 

Sy beswaar is egter daarteen dat deur beroepsvoorligting die 

gawes en talente van die indiwidu tot vrye beskikking van die 

gemeenskap geplaas word. Die grootste waarde van beroeps

voorligting 18 nic daarin hoe die staat sal baat nie maar 

weI die persoonlikheid. 

(iv) Vir die eenheidskool, waarin mense wat verskil op 

sosiale, godsdienstige, seksuele, organiese en politieke 

gebied saamgehok w.ord, het Bavinck geen liefde nie. 

(v) Om psigologiese redes, veral op grond van die dif

ferensiele psigologie, veroordeel hy die onderwys van ver

skillende goslagte en gelowe in een soort skool. 

(vi) Seuns en dogters kan in die laerskool nog saam onder

rig ontvang, maar in die hoerskool is die pSigologiese ver

skille so groot dat hulle in aparte skole opgevoed moet word. 

(vii) Bavinck wil die teenstelling van leerskool- werkskool 

versoen deur aan albei reg te laat geskied. Om psigologiese 

redes wil hy nie net die siol of die liggaam ontwikkel nie, 

maar beide siel en liggaam. 

4. Bavinck se Psigologie en die Onderwyser, 

(a) 	 Inleiding. 

Bavinck skryf nie afsonderlik oor die onderwyser 
1) 

nie, behalwe in ~ rapport oor die opleiding van onderwysers, 

waarin gewys word op die vroeere opleiding in die buiteland, 

op die eise van die opvoeding en op die eise vir die Gerefor

meorde kweekskoolopleiding. 

1. 	Bavinck, Visscher on Van Wijlen: De Opleiding van den 
Onderwijzer. 
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Oral in sy werke verspreid egter vind ons sy be

skouings oor en sy eise aan die onderwyser. Soos in sy hele 


. Christelike persoonlikheid wat in een stuk geweef is, pas ook 

sy beskouing oor die onderwyser in die raanMerk van die ge

heel. D ondenlyser is d sentrale persoon by die op

voeding van die kind en as sodanig Gis die opvoeding sy he1e 

persoon1ikheid. 

(b) 	Opvo~ging~a die Ganse Persoonlikheid van Opvoeder en 
QQvoedeling. 

Alma1 wat met die opvoeding en onderwys belas is, 

moet mot hulle gansG persoon1ikheid inwerk op die onervare 
1) 

jeug wat aan hullc toevortrou is. opvoeder moet die 

jeug se verstand vorlig, sy gemoed reinig en die wil ten goede 

noig. DaartoD is nodig dat die opvoeder hom met sy hele ver

stand, s 1 un krag aan die opvoeding on onderwys moet wy, 

sodat diG op to voedo jeug daaruit kan opneem, vorwerk en 
2) 


toepas. 


Die verstand, wi1 en gemoed is nie van mekaar te 

skei nie: hu11e is in voortdurende gemeenskap met mekaar en 

werk onophoude1ik op mekaar in. Tog tree eers die een en 

dan die ander 	op d voorgrond. Hiervan moet die onderwyser 

kennis drat Die hoofsaak is egter dat die opvoeding n werk 

3)


is wat deur In ganse mens aan In gehele mens volbring moet word. 


By sowe1 opvoeder as opvoede1ing is die gehele persoonlikheid, 

verstand, hart en wil saam gemoeid; daarom is die persoonlik
4) 


heid van die onderwyser van sovee1 be1ang. Die hande1ing 


1. Bavinck: 	Het Christelijk Huisgezin, 141. 

2. Bavinck: De 	 Opvoeding der Rijpere Jeugd, 231. 

3. Ibid., 232. 

4.a. Bavinck: 	De Nieuwe Opvoeding, 67; 
b. 	Coetzee: Inleiding tot d Algemene Praktiese Opvoed


kunde, 66 - 68. 

c. Rombouts: Prof. Dr. H. Bavinck, 78. 

I 
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by opvoeder en opvoedeling mag nooit eensydig of tot een sy 

beperk wees nie: aan die werksaamheid van die een moet 

steeds die werksaamheid van die ander beantwoord. Onderwyser 

en leerling, leier en geleide moet in gedurige verbinding bly
1) 

en mekaar vir geen oomblik kwyt raak nie. Die opvoeder 

moet dus goeie kennis dra van die stof wat hy wil behandel; 

hy moet die Jetekenis daarvan insien en dit op ~ aangename 

wyse oordra. Om egter die jeug liggaamlik en geestelik op 

to lei, het die opvoeder kennis van die jeug nodig, en die 
, 

psigologie verskaf hierdie kennis. Kennis alleen is egter 

nie genoeg nie: behalwe kennis van die stof en van die kind 

moet die opvoeder ook die leerling se bolangstelling wek. 

Hoewel bolangstolling nie alles in die opvoeding is nie, is 

dit noodsaaklik. Ook hiervoor is kennis van die psigologie 

nodig. Maar die opvoeder moet ook aan die kind leer dat al

les nie uit bclangstelling gedoen moet word nie; daar moet 
2) 

inspanning, selfverloening en strenge pligsbetragting weeSe 

Deur belangstolling to wek, maak die opvoeder die eentonige 

werk interessant war:t aan die loerling moet hy stel ~ hoer, 

goddelike roeping waaraan n ideale sy to ontdek is. 

Die lewe is altyd en oral belan~rik as ~ mens weet 

hoe om dit aan te pak; daarom moot die opvoeder nie alleen 

sy leorling se belangstelling wek nie maar hom ook tot self

werksaamheid prikkel. Dan word die onderwyser se woord nie 

aIleen mot dieoor gehoor nie, maar ook met die hart verstaan 

en daar bewaar en v~sgol@. Gesonde psigologie leer ons dat 
3)

die woord die vernaamste middel tot onderrig is. 

1. Bavinck: De Opvooding der Rijpere Jougd, 232. 

2. Ibid., 233. 

3. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 150. 
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• 
(c) Status van die Onderwyser.- . 

Die ondorwyser neem ~ ereplek in die lewe in omdat 
1) • 

hy die plaasvervanger van die ouers is. Die skool is die 

nuwe huis van die kind waarin hy hom moet aanpas; tog is 

dit in we.rklikheid nie In huis nie, net so min as wat die kerk 

~ werkplek kan wees. Die skool is die oorgang van die klein 

huisliI\:e omgewing no. die groot wereld. Om hierdie oorgang 
2) 

te bewerkstellig, moet die onderwyser met takt toegerus wees. 

Die onderwyser moet.harmonie bring tussen die kind 
3) 

en die lewe; sy voorstellingsw~reld verhelder, uitbrei en 

verryk, sodat hy later in die wereld sy vreg ken en homself 

kan help om in die wereld op te tr4) soos In mens van God, vir 

aIle goeie werke volkome toegerus. Dit is 'In hoe taak wat 

aan die onderwyser gestel word en ~ heerlike status wat hy 

beklee. 

Bavinck waarsku teen twee foute wat die opvoeder 

kan begaan. Die eerste is dat die onderwyser hom nie moet 

verhef en op hoofdr~.vrendo vlyse sy wysheid ver1condig nie. 

Tweedens moot die kind se swakontwikkelde voorstellingswereld 

nie verag en as onbruikbaar bestempel word asof dit uitge

roei en vervang moet word nie. Die ouerhuis die p1ek 

wuo.r die kinderligganm en siel die beste in dh~ voorskoolse 

iode pas, daarom moet die onderwyser nie sma1end praat 

oor die kind SODS dio ouerhuis hom aanbied nie, maar die kind 

in dankbaarheid aanvaar. 

Die status van die onderwyser beteken nie net dat 

hy plaasvorvangor vnn die ouer is nie, maar hy is ook leer .. 

• 

1. Bavinck: Het Christelijk HUisgozin, 132 - 141. 

2. Bavinck: Do Nieuwe Opvoeding, 67. 

3. Sien Bavinck: Bet Christelijk Huisgezin, 120 - 121. 

4. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 144. 
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meester. As leermeester is sy taak nie aIleen om die kind se 

aanskouingsw@reld uit te brei, om aan hom dinge te toon en 

met woorde toe te lig en te verklaar nie. Sy taak is v:eel 

hoer en breer: dit is sy werk om met behulp van die kind se 

aanwesige voorstellingsmateriaal 'n nuwe w~reld. vir sy bewus

syn te ontsluit, In w~reld wat die kind nog net ui t die verte 

geken het. Lese, skryf en rekene lei die kind reeds in In 

nuwe w~reld in, maar taal en geskiedenis, aardrykskunde en 

natuurkennis doen dit veel beter. Ook hier moet die onder

wyser psigologiese kennis van die leerling h@ om sy metode by
1) 

die kinderleeftyd te laat aanpas. 

Die onderwys het van nature die woord tot draer 

en kan aIleen deur midde~ van die woord verstrek word. Want 

onderwys is a1tyd ~ededeling van gedagtes en die oorbrenging 

van voorste11inge uit die onderwyser se bewussyn na die van die 

k:i,nd. Die woord b1y vir Bavinck die beste uitdrukking van 
2) 

die mens se bewuste lewe. Die onderwyser doen self sy 

kennis ui t boeke op on geen sImol kan sonder boeke bestaan 
3)

nie, maar dio draer van die kennis is en b1y die woord. 

Vem g dus vir die status van die onderwyser 

is ook die ondervlyser as spreker. Bavinck ste1 hoe eise 

aan die' ortderwyser as spreker. By self was In uitnemende 
4) 

spreker wat uitormate geboei hot; daarom ook dat hy soveel 

waarde daaraan heg. 
? 

Die woord, fisies beskou, is niks anders as 'n , 

klank, In geruis wat deur 1ugtril1ings gedra en in simboliese 

1. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 146. 

2.a. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere JeUgd 218. 
b. Los: Moderne Paedagogen en Richtingen, i 77. 

3. Bavinck: Paedago che Beginselen? 148. 

4. a. Hepp: Dr. H. Bavinck, 90; 
b. Kok : Dr. H. Bavinck, 35 - 37; 
c. Rombouts: Prof. Dr. H. Bavinck, 5. 
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tekens vasgel~ word nie. Tog is die woord draer van n gees

telike inhoud, uitdrukker van gedagtes, tolk van die siele

lewe en verklaarder van die werklikheid. As spreker ge

bruik die onderwyser dan die woord om sy kennis na die op
1)

voedeling oor to dra. 

As plaasvervangor van die ouer het die onderwyser 
2) 

n hoe status, naamlik om Gods kinders opte voed. Hier

deur word die onderwyser egter ook met gosag beklee wat aan 
3)

die ouer toegestaan is. 

Cd) Gosag van dio Onderwyser. 

God geG die kind aan ouers en beveel hulle om die 

kind op te voed tot Sy eer en tot die kind se saligheid.
4) 

Dit is n hoiligo rooping. Hierdie pligto word aan die on
5)

derwyser oorgcdra en word hy so met gesag van die ouer beklee. 

Daarom moot hy ook suiwer kennis dra van die ge6)de geskie

denis om uit daardie oogpunt sy oordele te vel. 

In die moderne tyd egtor word die onderwyser se ge
7) 8) 

sag ondermyn en solfs die van die ?ucr, waardeur die kind 

so opvoeding as n s81fstandigo, vrye en onafhanklike mens 
9)

ondermyn word. Oor die ondermyning van die' gesag voel 

Bavinck boswaar. 

~. 

1. Bavinck: Paedagof<ischc Bcginselen, 148. 

2. Bavinck: Goroformeerde Dogmatiek, III, 198 - 205. 

3. Sien Bavinck: Ouders of Getuigen. 

4. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 48. 

5. Bavinck: Het Christelijk Huisgezin, 190. 

6. Bavinck: Goreformeerde Dogmatiek, I, 474. 

7. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 43. 

8. Bavinck: Bijbelsche on Religieuze Psychologie, 149. 

9. Bavinck: Paodagogische Beginselen, 122. 
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, 
(e) 	Opleiding van die Onderwyser. 

Bavinck, wat prinsipes vir die onderwys neerl~, wil 

ook hervorming h~ by die opleidingvan onderwysers en veral 

-by die onderwysers vir Gereformeerde skole. 

Verbetering en hervorming is nodig en noodsaaklik 

by die ople1ding van onderwysers waardeur hulle nie net gron

dige kennis sal maak met "Bildungsideale" in hulle historiese 

ontwikkeling nie, maar waarde~r hulle ook n dieper insig sal 

kry in die eienaardige eise en behoeftes van die teenswoordige 

tyd. Daarby korn die Christelike opvoedingsideaal in teen

stelling met 'die ander ideale duidelik na vore. 

Deur onderwysers formeel beter op te lei, bereik In 

mens tog nie veel nie. Daar moet in aanmerking geneem word 

datdie duisende onderwysers in verskillende skole geen geniee 

is nie; daarom moet on~ met die gawes wat God skenk genoe~
1) 

neem en daarop bou. 

By die verbetering van die opleiding kom dit vir 

die Christen allereers aan op kwaliteit en nie op kwantiteit 

nie; daarom moet daar van enger kring na buite uitgegaan 

word. Die eerste en ernstigste vraag is dan ook na die 
2) 

Christelike karakter van die onderwyser. Daarmee word nie 

bedoel dat die opleiding hom moet beperk tot godsdiensonderwys 

nie, maar die opleiding moet n Gereformeerde lewens- en 
3)

w@reldbeskouing tipeer. 

Bavinck wil die godsdiensonderwys beperk tot een 

uur Bybelgeskiedenis per week, terwyl die hoogste klasse ook 
4) 

onderrig in geloofsleer en kerkgeskiedenis ontvang. 

1. Bavinck, e.a.: De Opleiding van den Onderwijzer, 53. 

2. 	Sien Heijer: "Wie moet voor Onderwijzer(es) Studeren", in 

Paedagogisch~ Tijdschrift, 1932, 85. 


3. Bavinck: Christelijke wereldbeschouwing, 84 - 85. 
4. 	lev.d.B.: Recensie: "De Opleiding van den Onderwijzer" van 

Bavinck e.a. in Paedagogisch¢ Tijdschrift,1914 ,11. 

;. .' 
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Die toon van die onderwys moet daarin uitkom dat godsdiens 

elke mere by die samekoms n ereplek inneem. Maar van groat 

belang is da~ hy by die onderwys van natuurwetenskaplike vakke 

die onderske1d tussen die Christelike w~reldbeskouing met· sy
1) 

skeppingsleer en die ewolusieteorie van die moderne tyd, 
2) 

duidelik aantoon. Die kwekeling moet duidelik bewus wees 

van die prinsipieol Christelike standpunt in teenstelling 

met , die andere So. word by die onderwys van geskiedenis die 

mensekind se historieso wording gesien in die lig van, die 

Heilige Skrif. Daaruit kan blyk hoe die Voorsienigheid van 
3)

God in die loop van tye besig was met die Koninkrykvan God. 

Die vak pedagogiek wat in betekenis en waarde daag

liks toeneem, moet sposiaal genoem word. Die eienaardige 

van die Christelike pedagogiek is vir Bavinck nie daarin ge

lee dat dit op al dio punte van die onderwys en opvoeding iets 

anders verkondig nie. Christendom en wysbegeerte of weten

skap hoef nie strydig met mekaar te woes nie, daarom het ook 

die Christelike opvocdkunde voordeel uit die feite vlat die 

wetenskappe aan die lig bring. 

Geen opvocding is egter moontlik sonder kennis van 
4) 5)

die oorsprong en bestemming van die mens nie. Hierop gee 

aIleen die Christendom antwoord. Daarom sal die Christelike 

pedagogiek, al stem dit ook in baie opsigte ooreen met ander 

standpuntc, tog prinsipieel n eie karakter dra; dit sal 

dieselfde sake vanuit eie standpunt besien. vJaar daar teens

. woordig soveel rigtinge in die p~dagogiek is, sal die Chris

telike pedagogiek die feite dp sy eie wyse benader. 

1. Bavinck: Schepping of O~twikkeling, 41. 
2. Bavinck: Christelijko W~reldbeschouwing, 100. 

3. Bavinck, e.a.: De Opleiding van den Onderwijzer, 55. 
4. Bavinck: Gereformeerde Dogmatiek, II, 1+71 e.v. 

5. Ibid., 524 e.v. 
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Die opleiding van onderwysers moet daarop bereken 

wees om kwekelinge te vorm tot ontwikkelde, godsdienstige en 

sedelik hoogstaande mense wat bewus is van die gewigtige taak 
1) 

watop, n Christelike onderwyser rus. Om onderwysers op te 

lei wat die uitnemende opvoedingsinstituut, naamlik die huis
\ 2) 

gesin, se werk voort te sit, is dit nodig om te let op die 
\ 

aanleg en karakter van leerlinge wat huIleself as onderwysers 

wil bekwaam. Daar moet op gelet word of daar goeie getuie

,nis oor die kandidaat is, of hy deur liefde vir onderwys en 

kind tot die loopbaan ~angetrokkd voel. . 

Van allergrootste belang egter is die gehalte van 

dosente wat die opleiding van onderwysers behartig, aangesien 

aan hulle 'n belangrike taak toevertrou is. Hulle is besig 
3) 

met die rypere jeug, vlie se gemoed besonder ontvanklik is. 

Daartoe '" is nodig nio aIleen grondige konnis nie maar ook deug

de soos wysheid, VGrSigtighei~) lydsaamheid, takt, opgewekt

heid, moed, hoop en vertroue. 
, 

Die Christelike onderwys, omdat hy die naam van 

Christus dra, stel hoe eise aan die persoonlikheid van die on

derwyser: met n bre..e ontwikkeling moet hy in staat wees om 

die Christelike lewens- en w~reldbeskouing tot sy reg te 

laat kom. 

Diegodsdienstig-sedelike opvoeding is van die 

allergrootse belang en moet insonderheid in die huidige w~reld 

op die voorgrond gestel word, omdat duisende in die huidige
5)

maatskappy met kerk en godsdiens gebreek het. 

1. Bavinck, a.a.: De Opleiding van den Onderwijzer, 56. 
, 

2. Bavinck: Het Christelijk Huisgezin, 138. 

3. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 1>-+-5. 


>-+-. Bavinck: De Opleid ing van den Onderwij zer, 57. 


5. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, I>-+-5 - 146. 
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By die opleiding van onderwysers is hervorming nodig, 

maar as die hervorming daarin bestaan dat daar n vermeer

dering van lesure, leerjare, vakke en leerboek is, dan is die 

hervorming onvoldoende. Van veel groter belang is die ont
1)


wilckeling van die eie persoonlikheid. Die eksamenpunte 

2) 


is tog geen maatstaf van deeglikheid en karakter nie. En' 


ons weet dat "zoveel van de persoonlijkheid van den opvoeder 

3)


afhangt." 


(f) Opmerki.11€h._ 

Telkens bemerk ons dat Bavinck aan die onderwyser van sy 


tyd nie te hoe eise wil stel nie en tog hoe ideale voorhou. 

, 

Die feit dat dit dertien jaar geduur het voordat sy "Paeda

gogische Beginselen" 'n herdruk beleef het, is ook bewys dat 

die meesters nog nie van hulle "kikker"-perspektief ontkom 

het nie. 

Sy psigologie is van besondere betekenis vir sy 

beskouing oor die onderwyser, maar dit-geld ook nog net so vir 

'die onderwyser van vandag. Aan hom is toevertrou die skep

sel van God, die kind, en om hierdie kind op te voed na die 

uiteindelike doel moet hy kennis h~ nie aIleen van sy wese 

en oorsprong nie maar van sy geestelike,ontwikkeling: kennis 

dus van die Christelike -psigOlogi~. Met sy hele persoon

likheid moet hy dan inwerk op die kind se hele persoonlikheid 

om hom sodoende tot vOlwassenheid te lei. Daarom is dit sy 

hoogheerlike taak om die kindersiel tot oonlinning te voer. 

Om daartoe in staat te waes, moet die onderwyser self aan die 

hoe eise van die doel voldoen. Hy is egter ook maar n mense

kind. 

1. Bavinck: De Overwinning der Ziel, 29. 

2. Bavinck, a.a.: De Op1eiding van den Onderwijzer, 58. 
3. Bavinck: De Nieuwe Opvoeding, 67. 
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I 

Die onderwyser bemoei hom met die uitgangspunt in 

die pedagogiek, naamlik die gedoopte kind wat met sy ouers en 

dus ook met' sy onderwyser an n bepaalde verhouding tot God 

staan. Die ontwikkeling van sintuie en vermoens neero n be

langrike plek in by Bavinck se opvoeding, maar die vorming van 

die kind' tot mens van God, dit is Gods dienaar, is sy hoogste 

doel. Daartoe moet die onderwyser meehelp. 

(g) Samevatting. 

(i) Die taak van die opvoeding, wat n heerlike taak is, 

is die van die ouer: in die skool neem die onderwyser egter 

die taak gedeeltelik oor. 

(ii) Die onderwyser werk met sy ganse persoonlikheid in 

op die onervare jeug, daarom word aan die onderwyser se per

soonlikheid die hoogste eise gestel. 

(iii) Om die kind te ontwikkel, moet die onderwyser kennis 

dra van die psigologie van die opvoedeling, wat as beelddraer 

van God geskape is. 

(iv) Die status van die onderwyser as plaasvervanger van 

die Quer stel hom in die geleentheid om op verskillende me

todes maar veral deur die wodrd die kind se lewens - en 

wereldbeskouing in die regte rigting te lei. 

(v) Bavinck skenk baie aandag aan die opleiding van die 

onderwyser, omdat hy as opvoeder toegerus moet wees met ken

nis, takt, bekwaamheid, vTysheid, lydsaamheid, moed, hoop en 

vertroue, maar bo alles met n persoonlikheid en In Christel1ke 
i . 

lewens- en w@reldbeskouing wathy in die uitvoering van sy 

plig uitleef. 

(vi) Bavinck se psigologie, gefundeer op waarhede van die 

Heilige Skrif, is vandag nog vir die onderwyser van besondere 

betekenis. 




