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HOOFSTUK .. 1:'~ 

' Probleemstelling, beginselstelling en beplanning. 

(a) Probleme W§'lt opduik by die godsdienstige opvoeding 
' 

~~g,S?dsdienso_n_g_.errig aan :Santo e-opleidingskole. 
-

Sedert die Bantoe-onderwysdepartement in 1956 

die beheer van alle Bantoeskole oorgeneem het, het 

daar ~ geweldige ontwikkeling en vooruitg?ng op ~aar

die gebied plaasgevind. Nie all53en ~s bestaande op-
ll i_- ,j j ..... ~ .,k ~''"'' 

'"~h\~-~~ it '·•' I 
1 ·tl. 

leidingskole uitgebrei nie.~·-'Ilra"ar in alle Bantoetuis-

lande is staats-opleidingskole opg~rig vir die oplei-

ding van Bantoe-onderwysers. E$n van die jongste 

staats-opleidingskole vir Bantoes is die Batswana

opleidingskool wat slegs twee myl van Mafeking gelee; 

en in 1~62 amptelik geopen is. In die afgelope vyfjaar 

het·.ongeveer 200 studente hulle opleiding. daar voltooi · 

en vanaf 1967 sal daar elke jaar gemidriPlrl P-.n q+nAP-n+P ---... -· 
afstudeer wat dan in enige primere skoal. Vlr J:)an toes 

·as onderwyser(es) geplaas kan word. 

Om uit te vind watter produk die :Satswana Op

leidingskool die lewe instuur, is dit noodsaaklik om 

die opleiding self in o·enskou te neem. Dit is nie· die 

bedoeling om in hierdie verhandeling al die aspekte 

van die opleiding te ondersoek nie, maar om slegs die 

kern? naamlik die godsdi~nstige opvoeding, te beklem-
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toon en daarna verder te probeer vasstel watter be

langrike rol die vak,.godsdiensonderrig in hierdie 

verband speel_o · 

In die ban toe~-opleidingskole is daar besondere 

probleme v1at hemelsbreed verskil van die probleme v~at 

opduik by die opleiding van studente( aan blanke normaal·~ 

kolleges. Die verskil is veral to~ te skryf a8n die 

mR.-~:Ar-i :::Jal vraarmee die opleidingsko le te do en het" 

Die doel met die opleiding van ~antoe-onderwysero 

lS ·nie~-'in die eerste plek om 'n sekere hoeveelheid 

kennis aan hulle oor t8 dra nie? of van hulle goeie 

ondorvJysero te maa,;:: nie 9 maar veral om hulle tot ge--

balaD::Jeerde persoonl il.:::~1cde ts vcrm wat in die regte 

ver:1ou.d:Lng tot God en hulle naaste staan, sodat hulle 

in staat is em die regte leiding te gee, ni'3 slegs in 

die skool nie, uaar ook in die gemeenskap waarin hulle 

gcplaas Yvord" Aanc:ses ien · ~ reg-Ge verhouding teenoor 

ons naastr: afl:an!:::lik is van. ons verhouding j eens God; 

moet aan die aanstaande aspirant Onderwyser ook 1D ...____ 

Christelike lewensbeskouing voorgehou word wat hom 

inner like rus en vrede sal verskaf. Indien hy, hierdi.e 

lewensbeskouing aanvaar en as enigste moontlikh~id ook 

prc~eer uitle~e, sal hy n idcale opvoeder kan word, 

wat j_n staat is om die ;iong Bantoekind on die 
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regte wyse op te voed. 

Dit is derhalwe van die uiterste belang dat die 

regte tipe student aari die opleidingskole opgelei word~ 

Uit die groot aantal kandidate wat hulle-elke jaar 

vir opleiding aanmeld, moet dio juiste keuse gedoen 

word. Omdat daar gewoonlik veel meer kandidate aan-

soek do en as wat die ruiJt:rte to elaat 1 is die keuse ben 

sonder moeilik~ Ons kan slegs staat~aak op •n kort 

verslag van sy vorige hoof, Tiaar die kandidaat die 

Junior Sartifikaateksamen gebkryf het en o:p· •n getuig-

skrif van die bant:) 8:;)r3dikant by wie hy belydenis van 

geloof afgcle het. Aangesien die opleiding van ban-

toe--ond8rwysers •n intensiewe studie van ongeveer ses-

tien verskillende vakke verg~ moet noodwendig ook die 

in cell:Lgensie van die kandidaat ·in aanmerking gene em 

word. D2arorn is d.i t •n vereiste dat elke kandidaat 

wat tot die Ho0r Onderwyserskursus toegelaat wil word, 

in besit moet wees van 'Yl Junior Sertifikaat in die 

eerste of tweede klas~ 

Die lc:>c,rlinge vm t :_ :~.) in die eerste klas 
\. / . ,' .q_) . . • • 
~.\ dle ·-' Junlo::-- Se.rtlflkaateksamen) ~-~/,!! geslaag het~ 

wil gewoonlik hulle akademiese opleiding voortsit en 

word in/~ •••• 
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word in die matriekkursus ge:plaas, sodat ons\meestal 

slegs •n keuse kan maak uit kandidate wat •n tweede .. . 
... , ...... _. 

klas in hulle Junior Sertifikaateksamen behaal het 1 

d.w.s. wat n gemiddelde van tussen 50 en 60 :persent 

verkry het. 

Die prinsi:paal van die skool 1 waar die kandidaat 

sy akademiese opleiding geniet het, is ook ver:plig om 

n getuigskrif oor sy :pGrsoonlikheid en lGierseienska:p

:pe te verstrek, maar die bewoording van daardie ge

t~igskrif is dikwels s6 vaag en algemeen dat daar nie 

voldoende staat o:p gemaak kan word nie. Om die kandi

date vir •n persoonlike onderhoud te laat kom, soos by 

blanke Normaalkolleges die geval is, sodat hulle deeg-

lik gekeur kan word, is ook on:prakties, omdat die 

meeste leerlinge van·ver komy selfs sever as Pretoria, 

Kimberley en Bloemfontein. Aange.sien •n groat gedeel te 

van die leerlinge se ouers nie welvarend is nie en baie 

moet o:poffer om hulle kinders te laat studeer, ont-

sien die hoofde die onkoste om die a:p:plikante vir •n 

:persoonlike onderhoud in te roe:p. 

Die materiaal wat die Batswana Opleidingskool kan 

a anne em om/" • 
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aanneem om as onderwyser o:pgelei te word 1 het '11 

normale intelligensie 1 maar is nie besonder. briljant 

nie en besi t oor die algemeen ook nie ui tstaande karak--· 

tereienska:p:pe nie 1 hoewel die meeste van hulle baie 

gewillig en gretig is 0111 hard te werk .. 

Dit is hierdie ti:pe bantoeleerling wat in~ kort 

tyd:perk van twee jaar opgelei moet word om nie alleen 

~ onderwysdi:ploma te behaal waardeur hy·bevoeg is om 

aan 'n :primere skoal onderwys te gee nie 1 maar om bo-:-

wendien_ tot '11 .gGbalanseerde 1 harmonieuse :persoonlikheic. 

te ontwiklnl. 

Omdat hy, met die Junior Sertifikaateksamen agter 

die rug? '11. :Jekere alrad.emiese agtergrond besit, is hy 
( 

in staat om hom behoo·rlik in twe·3 amptelike tale, 

Afrikaans ~n Engels uit te druk. Die meeste vakke Yvord 

dan ook aan die o:pleid) .. ngskole in een van die beide 

lands tale gedoseer, behalwe die me to diek van die lae::L"'·-

· skoolvakke wat in hulle ;.eie:moedertaal gegee word. 

( c) Pro b l_~I£.8 wa t_?p ts t~a~__:£;z_...§it?_.- do _§_ee:r_ 

Y§g_~~.?-~~nsol'2:9-e~rig. · 

Aangesien die Yak~ Godsdiensonderrig,. een van dit;; 

kernvakke/~ •• " o 



kernvakke van •n opleidingskool is, omdat die student 

se lewensbeskouing daardeur in die besonder gevorm 

kan word 7 word dit aan die Batswana Opleidingskollege 

deur blanke laerkragte gedoseor wat positi~f Christe-

like beginsels besit en hulle ook uitlewe. Maar die 

dos~rlt wat Godsdiensonderrig gee, het n uiters moeilike 

taak omdat sy studente aan tien of selfs meer ver-

skillende kerkgenootskap:pe behoort. SommigE{ is lede 

van sektariese groepe wat gedurende die laaste jare 

tot. meer as n duisend uitgegroei het. 1 ) 

By die ontleding van die kerkverband van on~ 

leerlinge is u~tgevind dat die Metodiste kerk. Angli-

kaanse kerk en Lutherse. kerk taamlik eweredig vertccn-

woo!dig is, terwyl daar ook n groat groep aan die 

Nederduits Gereformeerde kerk behoort. n Analise van 

die antwoorde op die vraag aan watter.kerkgenootskap 
' 

die proefpersone behoort, gee die·volgende besonderhede! 

1. Metodiste kerk ••.•.. o o •••••• o • o o 26% 
2. Anglikaanse kerk . o •••••• o • • • • • • • 25% 
3. Lutherse kerk ...•.•.. ·······"··· 21% 
4. Nederduits Gereformeerde kerk ... 10% 
5. Rooms Katolieke kerk ...• ~ .••. .".. 8% 

n Klein persentasie is dus ook lede van die 

Rooms Katolieke/ ••.•. 

l) Sindkler, ~.G.M. Bantu Prophets in South Africa. p .. 4l· 
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Rooms Katolieke kerk. Die geringe aantal Rooms Kato

lieke studente is veral toe te· skryf aan die fe·i t dat 

daardie k~rk sy eie privaatskole o~gerig het en ver

kies on sy oi·::; loorlinge op te le~ en te eksamineer. 

:By sukses7olle boe·indiging van hulle opleiding word 

hierdie leerlinge in privaatslwle aangestel. Di·3 

sertifikate vvat .deur die Rooms .:katoli?ke kerkskole 
·'; .• ~, ,-, ,~+' ~.._J_ ' ¥:__ ....... 

ui tgereik word,_ word nie deur die re·ger'ing erken nie. 

Aan die opleidingskool het t-6ri? dus mot •n taamlik 
%-.....-----.;.-/ 

~ /{ 
gemongde groep leerlinge to doen~~~io alleon hulle 

godsdienstige beskouing nie, maar ook hulle kulturole 
:0 __ • • t ,.,\_~~'} 
( ./;.\:~ •Jtl" -'0/ jJ 

en sosiale agtergrDnd verskil hemelsbreod. Hoewel n 

groot gedeelte van hulle op plase en landelike bantoo-

.tuisland: woonagtig is, en dus maar n±n met blankes 

in aanraking kom, is daar· •n belangrike deol afkomstig 

van dorpslokasies soos dio van Rustenburg, Potchefstroom; 

Kimberley, Vryburg, Lichtenburg en ander dorpe. Die 

proefpersone het die volgonde gegewens verskafg 

l, In die bantoetuislande o•••·~· 32% 
2. Op n plaas ....•..••••.•.•.••. 16% 
3 fJ In 'n do rp ~ • ., ~ o Cl Q o ~ ,~ (I • o ~ o 1\ 1.'1 !l ~ ;, 31% 
4. In 'D stad go-~oo.~aooo~OitO~Oq'f 21% 

Uit daardie hoterogene groep moet die dosont trag om 

•n hegte eenheid te smee. Die vak, Godsdiensonderrig, 

leen hom/ ••... 
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leen hom uitstekend daartoe om dit te bewerkstellig• 

God kies immers sy instrumente uit alle nasies en 

volkere. Hoewel daar skynbaar 'onoorbrugbare verskille 

bestaan~ ·het God die wonder teweeggebring o~ deur sy' 

kruis-die verskille op die agtergrLnd te plaas. Dit · 

het al by die eerste Christengemeente,s begin. /Paulus, 
\ 

Petrus~ Jakobus 1 Johannes en al die ander apos.tels 

het ongetwyfeld baie verskil in geaardheid 1 karakter 

en agtergrond, maar nada t God hulle as sy vyerktuie .in' 

sy diens geneem het 1 is hulle vervul met die Heilige 

Gees, vvaardeur •n radikale verandering in hulle lewens 

teweeggebring is. 

Om daardie eenheid onder die studente te.verkry 1 

het die dosent twee jaar tyd. Die suRses van sy pogings 

hang veral van sy aeloof af, maar hy moet ook •n gron

dige kennis va:~1 die bantoeleerling besit. Om me·e te 

begin moet hy beklemtoon dat. ons almal mense is wat 

na die beeld van God geskape i~ 1 maar deur eie skuld 

die beeld van God deur o'ns sonde verbreek en ontwrig 

het. 1
\':" Hy kan ui t voorbeelde van die Heilige Skrif 
" . 

bewys dat alleen Jesus Christus hierdie-verontreinigde 

en besmette/ ••• 

1) Berkhof 1 H. De mens onderweg. p.66. 
• I 
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en besmette beeld weer·in al sy glorie kan herstel; 

dat dit nie afhang van enige .verdienste van ons nie, 

maar dat dit slegs genade .is. Al~al wat dit glo word 

deur •n oneindige 1 onbegryplike liefde met Hom en met 

mekaar verb ind. 

Die dosent kan derhalwe daarop wys watter gewel-

dige verskille daar tussen die mense onderling is wat 

kleur~ ras en beskawing betref en dat geen menslike 

pogings hierdie verskille kan oorbrug nie. Daar is 

egter Een wat die groot kloof wat die mense van me

kaar geskei het, baie kleiner gemaak het deur sy 

kruis op Golgota. Daardeur word almal wat in Hom 

glo sy kinders genoem en is aan mekaar ve.rbind deur 

•n gemeenskaplike taak, naamlik om getuies van Hom te 

wees in Sy Koninkryk. 

Die gebondenheid met Chris tus, en die gemeenskapv~ 

like taak wat ons moet.uitvoer is dus die onsigbare 

band wat alle Christene in liefde aan mekaar bind~ 

Hierdie gedagtegang moet as •n goue draad dwarsdeur 

al die dosent se lesse heenloop. Dan sal sy leerlinge 

aan die einde van hulle skoolloopbaan beslis vrugte 

oplewer. 

(d) Die/ ••.•• 

' 
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(d) ~ie __ D~langrikheid van die vak "Beginsels van Opvoeding" 

~ Ander oelangrike vak in oantoe-opleidingskole 

is ';1Beginsels van Opvoeding". Omdat di t •n totaal 

nuwe vak vir die leerlinge is, moet die dosent so een-

voudig en prakties as moontlik die kernoegrippe ver

duidelik. Veral_ die oegrippe "opvo.eding" en "lewens

beskouing11 wat gereeld in die loop.van die kursus ge-

oesig sal word, moet met konkrete vooroeelde verstaan-

baar gemaak word. 

In die volgende hoofst:uk hoop ons om dit nader. 

uit te werk en te laat sien hoe die gevalle mens nie 

-
me0r die goddelike taak kan uitvoer nie en dus nie meer 

roepjngsoewus kar:. wees nie. Dan sal daarin ook be-

klemtoon word dat alleen· die vernuwde mens wat deur 

Gods genade •n herskape mens geword het 1 sy taak in 

die regte lig kan sien. In besonderhede sal verder 

die opvoedingsdoel b.espreek word en ons sal middele 

aan die hand dosn wa.ardeur die doel verwesenlik kan 

wordo 

Die Heilige Skrif sal in alles ons basis wees. 

Daar sal uitgegaan word van die Bybelse standpunt 

dat die/ ••.•• 
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dat die mJns oors:pronklik beelddraer van God -was en 

dat Hy deur sy genad8 die geskonde beeld in ons kan 

herstel. Indien Hy ons sy instrument wil maak, sal 

Hy ons nie alleen regverdig nie, maar ook vernuwe. 

Hierdie :proses van vernuwing sal •n stryd in ons lewe 
-

teweegbring, omdat die ou en nuwe mens in •n hewige 

konflik met mekaar gewikkel is. Ons is egter seker 

van die oorwinning 9 omdat Hy dit vir ons behaal het. 

Soos :Serkhof dit so kernagtig uitdruk "Hij leeft met 

de overwinning achter zich en voor zich en met de be

noeming o:p zak. "l) Met die benoeming bedoel hy die -
I 

regverdiging van die mens. Die geregverdigde mens 

is dus wel in •n stryd gewikkel, maar di t is •n vreug-

devolle stryd, omdat hy weet dat dit ook Gods stryd 

is en dat die oorwinning binne sy bereik is. 

(e) Die dubbele taak wat God aan die mens o:pgedra het. 
' 

'Na aanleiding van bogenoemde stelling wil ons 

verder uitgaan van die :Sybelse waarheid dat die mens 
. . 

•n tweevoudige taak van God ontvang he t, om in die 

eerste :plek die aarde te kultiveer tot Sy eer en sy 

medemens daardeur te dien, en om tegelykertyd Sy 

instrument/ .•••• · 

1) Va~ :Serkhof 9 H. De mens onderweg. :p.ll7 
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instrument te we2s in die uitbreiding van Sy Koninkryk. 

Ons sal dus van die standpunt uitgaan dat a1le arbeid, 

diens aan God betekGn en'dat veral daardeur die beroep 

van •n onderwyser i:-1 •n heel andor 1ig gestel word.l) 

A1loen indien die mens beida take getrou uitvoer, 
I 

is hy mens van G<..·d in die werklike betekenis van die 

woord, dus •n mens wat weet dat hy deur God geroepe is. 

Maar hierdie dubbe1e taak kan hy alleen uitvoer as hy 

in Christus gelouter is en •n geneiligde mens geword 

hGt. Die Skrif leer dat die lewe van •n mens alleen 

- waa~de het, verstaan kan word en betekenis kry as dit 

in Christus gelnteg~eer is. 

Om die begrip van geheiligde mens en sy rqeping 

in hiardie were1d aan die bantoestudent te verduidelik, 

sal n deel van die taak wees van die dosent wat Gods-

diensonderrig en Beginsels van,Op-voeding moet dosee::r;; 

Ons wil in hierdie verhande1ing dus nie die onge-

lowige, afvallige mons as basis ne?m nie 1 maar die deur 
t''} I 

Christus gehei1igde mens, om deur hom uit te vind hoe 

hy sy dubbele taak in die w8reld ten uitvoer kan bring. 

Dan sal die student terselfdertyd die noue verband 

besef tussen/.o •. 

1) Roscam Abbing 1 P.J. Beroepsethiek. pp. 241-253. 
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besef tussen die lewensbeskouing van die opvoeder 

en-die verwesenliking van sy opvoedingsdoel. En 

waar ~ind ons n mooier opvoedingsideaal as in die 

kernagtige opsomming van Paulus waar hy aan sy.gees

telike kind; TimotheUs 1 skryfg "Sodat die mens van 

God volkome kan wees, vir elke. goeie werk volkome toe

gerus.111) Hierdie doelstelling kan alle~n verwesenlik 

word deur •n opvoeder wat self •n geheiligde mens is en 

wat n helder insig het in sy dubbele taak in diens 

van God en sy medemens. 

(f) Verhouding kul tuur en Christendom., 
_/ 

In •n derde hoofstuk sal die soeklig val op die 

verhouding tussen kultuur en Christendom om dan te 

k.an bepaal hoe ~ie geheiligde mens in hierdie W8reld 

moet lewe. Eers .dan kan vasgestel word hoe hy sy tweede 

taak, as profeet, priester, en koning, dus as Gods 

instrument hier op aarde, ten uitvoer kan bring. Daarna 

, sal ondersoek word hoe die .godsd~enstige opvoeding in 

verskillende skoolvakke tot sy reg kan kom, sodat ook 

duidelik sal word wat die verskil is tussen Godsdiens--

onderrig as vak en godsdienstige opvoeding. 

Die basis/" •••• 

1) 2 Tim. 3 ~ 17 . 
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Die basis is nou gele vir verdere studie van ons 

onderwerp en kan deur die toekomstige bantoe-onderwyser 

as kultuurdraer van sy volk nader bestudeer word. Vir 

hierdie studie bied die Batswana Opleidingskool n gulde. 

geleentheid. 

(g) Bantoekultuur waarmee die dosent van die 

bantoe-opleidingskollege in aanraking ko~ 

Dit is uiters belangrik dat ons ook sal uitvind 

wat die lewensbeskouing van die deursnee bantoestudent 

aan die Batswana Opleidingskollege is. Dit sal ons ge-

deoltelik empiries probeer vasstel deur n uitgebreide 

vraelys wat in •n spesiale hoofstuk in besonderhede ge-

analiseer sal word. Die antwoorde sal waarskynlik n 

. insig gee in die lewens- en wereldbeskouing van die 

student waardeur ons kan bepaal in hoe verre sy lewens

filo so fie afwyk van die deur die Skrif vasges telde 

norme en beginsels. 

In •n volgende hoofstuk hoop ons dan om die 

religieuse, morele en sosiale kenmerke van die bantoe-

kultuur na te gaan om daaruit te kan bepaal watter van 

die student se ~eskouings skadelik is vir sy waaragtige 

mens-wees. Gelvkertyd sal yasgestel kan word of daar 

nog bantoe-filosofiese idees is wat nie sy werklike 
mens-wees/ ..••. 
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mens-wees in gevaar stel nio en waarvan hy gebruik 

kan maak as opvoeder van sy volk. 

As dit alles in besonderhede uitgewerk is, sal 

dio vak Godsdiensondorrig, aa kornvak van die skool, 

weer,onder die soeklig moet kom, omdat in die onder-
, 

vvyser se Bybellesse duidelik sal ui tkom uit watter 

beginsels hy lewe. 

Ons sal in die eerste plek dus die leerplan vir 

Godsdiensonderrig, soos dit deur die Bantoe-Onderwys-

departement neergcle ~s, nader moot bestudeer. Die 

leerplan het veral met die leorstof .to doen wat onder-

rig moet word on hl.G hierdie leerstof oor dio ver-

skillende skool·jare verdeel kan word. Ons moet di t 
I 

I ": \ , \~ : ~ ' 

verwar · · i nie) • ( waaronder ons nie met lcergang 

verstaan hoe die loerstof gorangskik kan,wordJ 1) 

'. Dit kan suksessief, konsontries, of gemengd gerang-. 

skik wees. Maar daar is ook ander moon tlikhede 7 bv .. 

ons kan die lecrstof analities of sinteties behandal 7 

induktief of dedukt1.ef. Maar virdia doel van hierdie 

verhandeling he.t ons slegs met die leerplan te doen, 

omd.at ons wil probeer vasstel hoe die onderwyser die 

leerstof volgens sy Christolike lewensbeskouing moet 

interpreteer/ ••.•. 

1) Van Duyvendijk, P. en Visser, J.B. Schoolopvoeding_ 
en -onderwijs. p.69 
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interpreteer. T~n slotte hoop ons om na te gaan of 

sekere begrippe uit die bantoe-kultuur sondJr gevaar 

in sy Christelike beginsels ge1ntegreer kan word. 

Aangesien die skoollewe nie uit losstaande kompar-

temente bestaan nie, maar •n oenheid moot vorm, wil ons 

ook uitvind hoe die verskillende skoolvakke met die 

sentrale vak, Godsdiensonderrig gekorreleer kah word. 

(h) Die bantoeleerling. 

In die godsdienstige opvoeding, maar veral in 

die doseer van Godsdiensonderrig sal dit noodsaaklik 

wees om die kind te ken. Dus nie alleen moet Begin-

sels van Opvoeding gedoseer word nie, maar ook Kinder-

studie is •n belangrike vak wat in die leerplan van 

die Bantoe~Onderwysdepartement opgeneem is. 

Dit help die student nie as hy slegs TI begrip 

,van beginsels en ·metodes besit wat hy in die skool 

moet toepas, en die kind self nie· ken nie. Hy behoort 
' 

derhalwe TI studie van die kind ~elf te maak, van al 
, •. ,·-.,t,./ ... J, ..... ··r 

sy funksies, .sy konatie;e ,; emosid'hele en kogni tiewe 
-·--~···---

vermoens, en die vernaamste ontwikkelingslyne daarin 

''" kan beskrywe. Verder moet hy al. die drange en in-....... 
stinktiewe/.· •.• ~ 
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stinktiewe kragte van die kind ken, want dit is 

hulle wat sy funksies aktiveor. Hy moet oo·k weet hoe 

al hierdie drange en instinkte g3sublimeer en g~

kontrolfuer kan word. Die verskillende soorte motiewe 

wat die gees van die mens aan die werk sit, soos die 

persoonlike,. sosiale.en religieuse motiewe, is uiters 

belangrik. Want daardeur laat die mens aan die 

bui tewere.ld sien wat sy eintlike lewensbeskouing is . 1 ) 

Indien sy religieuse motiewe die grondslag van sy 

lewe vorm 9 sal hy heeltemal anders teenovr sy omge-

wing staan as wanneer sy persoonlike motiewe die sterk-

ste dryfkrag vorm. In die eerste geval sal hy hom •n 

geroepene voel ~at in diens van God staan en aan wie 

hy ten alle tye rekenskap verskuldig is. Indien die 

persoonlike motiewe die allesoorheersende faktor inf 

sy lewe geword het, kan daar van diens geen sprake 
• 

wees nie, omdat hy alles uit selfsugtige oogmerke ver

rig. 

Vir die godsdienstige opvoeding en die godsdiens~ 

onderrig is dit noodsaakli~ dat die verskillende ont

wikkelingsfases, elkeen met sy spesifieke kenmerke 1 

goed uitmekaar/ ..••• 

1) Bavinck, J.H. Persoonlijkheid en w2reldbeschouing • 
. PP· 36-42. 



goed uitmekaar gehou word. Die student sal moet-weet. 

dat die voorskoolse kind heeltemal anders aangepak 

behoort te word as die ses- tot agtjarige kind. Be

sonderlik in die vroegste skooljare sal met die onbe

perkte fantasielewe van die kind deeglik rekenihg ge

hou moet vrord, veral in die vertelling van die Bybelse 

verhaleo Vir die nege- tot twaalfjarige kind sal 

die vrerklikheid weer •n gro ter ro 1 speel in die vak, 

Godsdiensonderrig, terwyl in die puberteitsleeftyd 

die eintlike sin van die lewe vir die kind betekenis 

kry en die onderwyser dus veel meer die nadruk kan 

laat val op die abstrakte begrippe en die oorsaaklike 

verband van alles. 

Indien die student hiervan •n suiwer begrip ge

von:J het, is hy in staat om die ve·rantwoordelikheid 

op hom te neem en kan hy die kind op die regte wyse 

opvoed en leiding in sy jong lewe gee. In die opvoe

dingsproses moe-G die onderwyser ook bewus wees van 

die feit dat elke mens ~ sosi~le wese is en dat ons 

hom slegs ten volle leer ken indien ons hom in al sy 

horisontale verhoudings kan bestudeer, Ons moet hom 

dus op verskillende vlakke ontmoet en ongemerk gadeslaan. 

Die onderwyser/ •..... 
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Die onderwyser behoort die kind dus nie alleen in die 

klaskamer te b~studeer nie, maar ook in sy huis en 

by sy vriende op straat. Elke mens is egter ook •n 

religieuse wese, daarom is die instandhouding en 

ontwi:kkeling van Glie vertikale vlak waarop die kind 

beweeg, ook een van die vele verantwoordelikhede van 

die onderwyser. 

(i) Die invloed van die onderwyser" 

Uit dit alles blyk duidelik hoe belangrik die rol 

van die onderwyser is wat bogenoemde beginsels moet 

toepas en uitlewe. In •n volgende hoofstuk hoop ons 

dus om die lig op die student-onderwyser te. laat val 

en na aanleiding van die antwoorde op die vraelys moet 

ons probeer vasstel in watter mate hy nog vasgeanker 

is in die heidense gedagtewe~eld van die bantoekultuur. 

Dan sal ons ook middels aan die hand doen waardeur 

hy hom kan losmaak uit daardie wanvoorstellings wat 

op sy geestelike lewe beslag gele het en waarmee hy 

met- Gods hulp •n posi tiewe Christelike lewensbeskouing 

kan verkry. Daarna sal ons, wys hoe hy die kinders kan 

be1nvloed, sodat hulle ook vrye mense kan word wat 

·sonder angs en vrees die lewe kan ingaan omdat Christus 

alle bose/ •..•• 
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alle bose magte oorwin het. 
' 

In die hele verhandeling hGop ons om duidelik te 

laat blyk dat geen enkele opvoeder neutraal kan wees 

nie, omdat sy lewensbeskouing •n essensiele deel van 

hom is, Deur sy lewensbeskouing wys hy die kinders 

die pad aan wat hulle moet volg en laat hy hulle ook 

telkens sien na watter eindbestemming hierdie pad 

voer. Dit is derhalwe sy persoonlike invloed wat die 

kinders hom altyd onbewus sal laat volg. Dit is soos 

•n skaduwee wat steeds saani met hom gaan wa~:::-o hy riooi t 

ontslae van kan raak en wat nimmer van hom losgeskeur 
. 

kan word nie.' Indien die onderwyser se lewensbeskouing 

gesond is, sal daar onteenseglik •n goeie invloed van 

hom uitgaan. As sy lewensbeskouing egter aardsge~ind 

is en deurspek van heidense begrippe, sal hy al die 

kinders saam met hom op die verkeerde pad lei. 

Die onderwyser met •n verkeerde lewensbeskouing _ 

kan vergelyk word met ~ie fluitspeler uit die'bekende 
. . 

gedig van Robert Browning. "The Pied Piper of Hamelin 11
• • 

wat deur sy magiese musikale invloed honderde kinders 

met hom saamgelok h3t en in die ontoega~klike grotte 

laa t verdwyn he t .. 

(j) Arbeidsmotiewe/" 
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(j)· Arbeidsmotiewe. 

Ons sal ten slotte n antwoord probeer gee op 

die vraag waarom die· mens werk moet verrig en watter 

motiewe die student gehad het om die professie van 

onderwyser te kies. Ook hier sal die Skrif ons lei

draad wees en aan die hand van die :Bybel sal ons be··· 

paal hoe •n .Christen teenoor sy arbeid moet staan" 

In n slothoofstuk hoop ons -dan om al die bevin

dings kortliks op te som sodat ons sekere gevolgtrek

kings daaruit kan m?ak. 

I I 




