
HOOFSTUK III VOOHKOMS VAN llRAGM.ATISTiiJ:SJ~ T:~N:D!~NS:,; IN TB.ANS

VAAJ.JS.~ L!hGRONDtERWYS 

i .. Inleidi~ 

In die eerste hoofstuk is die afgrensing van hierdie pro

bleem onderneem en is daar in vooruitsig gestel dat daar gesoek 

sal word na die verskynsels in TransvaF.Jlse laeronderv'ys WELt 

ooreenkoms met die pragmgtistiese opvoedingsleer vertoon. Die 

vertrekpunt is dan die Transvaalse laer onderwyspraktyk,. maar 

alle kenmerke van nie-pragmatistiese aard sal buite rekening 

gelaat word. Daar word getra~~m~aspek van die onderwyspraktyk 

slegs op voldoende grand as 'n pragmatistiese tendens te be

stempel. Wat hier aangeteken word, moet gesien word as versig

tig geselekteerde momenta wat in die sin van voorbeelde eerder 

as 'n volledige beskrywing aangebied word. Die feite soos 

aangetref, word bloot gestel sonder om bulle as negatief of 

positief te beoordeel. In boofstuk IV sai evaluering onderneem 

word. 

Die ondersoek is in ses afdeling~uitgevoer, maar word hier 

as 'n tot~liteit voorgestel waar elke aanhaling of verwysing 

nie van die res los staan nie, en ook nie as enigste bewysgrond 

van 'n gevolgtrekking dien nie. Slegs waar talle tekens van 

bepa,qlde pragiiJt1.tistiese tendense gevind is terwyl niks van die 

teendeel gemerk kon word nie, is beweer dat bulle wel bestaan. 

In bie~die ondersoek is net gesoek na tendens~ wat ooreen

kom~ met pragmatistiese opvattinge openbaar. Ander beskouinge 

wat dieselfde trekke vertoon, is buite rekening gelaat. 

Die volgende ierreine van opvoedkundige aard in Tran~vaalse 

laeronderwys is ondersoek: 

(i) Vertrekpunte van die onderliggende teoretiese 

· grondslae van die opvoeding 

(ii) Die sentrale punt (God, kind of leerinboud) 

(iii) Doelstellinge van onderwys en opvoeding 

(iv) Metodes 

(v) Die aktiwiteitsbeginsel 

1 ) Historiese ondersoek, ondersoeke van die w&reld wat 
skoal omsluit, die onderwys self, leergange, leerboeke -en 
onderwysersopleiding. 
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(vi) 

(vii) 

(viii) 

(ix) 

(x) 

(xi) 

NoodsaRklikbeid en waarde van die opvoeding 

Die mag van die opvoeding 

Die probleem van vrybeid en gesag 

Die taak van die opvoeder 

Die opvoedingsmilieu 

Gebruik van hulpmiddele 

2. Hoe hierdie ondersoek uitgevoer is 

Reeds baie jars voordRt hierdie studie van die pragmatis

tiese tendense in Transvaalse laeronderwys formeel aPngedurf 

is, is in talle rigtings ondersoek ingestel ten einde 'n he

troubare beeld van die onderwys in Transvaal te probeer vorw .. 

Hier~ie gegewens kon vir die buidige navorsing as ~gtergrond 

dien. 

Nadat die onderhawige studieonderwerp gekies is, is nog 

talle geleenthede te baat geneem om so no~reurig moontlik vas 

te stel wat werklik in Transvaalse laerskole aqngaan, veral 

waar daar geleentheid was om 'n aansienlike aantal skole te 

besoek om students se praktiese·onderwyslesse aan te boor. 

By elks moontlike geleentheid is mondelinge vrae aan onder

wysers gestel, problems b0spreek, werkboeke ·van leerlinge 

ondersoek, die illustrasies en ander hulpmiddele in gebruik 

bestudeer ten einde so ver moontlik alle terreine deur onder

wysers se pligte ger~qk, deeglik te leer ken. Hier volg enkele 

tipiese vrae wat gestal is: 

Hoe vorder die skoolwerk? 

He.t u 'n goeie, gemiddelde of swak klas? 

Kry u tyd vir iets meer r1s kennisaanbieding, of is d·ie 

leergange te swaar gela~i? 

Dink u dis die moeite werd om •.•• ~~ ('n skoolvak word 

genoem) in die leerplan te he? 

Verwag u dat kinders op 'n bepaalde wyse op 'n las most 

reag\:::Jer'? 

Watter problema ondervind u in die skool?2) 

Is die leerboeke in gebruik geskik vir hulls doel? 

2 ) In 1962 is 'n memorandum van 10 folio.'s hieroor opgestel 
en aan die sekretaris van 'n T. 0.- tak oorhandig vir 
deursending na die hoofkantoor. Die T.O. het destyds 'n 
omvattende memor4ndum oar knelpunte in die onderwys opge
stal an daarin is gebruik gemaak van gegewans uit die mBmo
randum wat bier genoem.word. 

-85-



Watter hulpmiddels word deur u gebruik, an is hulle 

effektief? 

Hoe doan u nou aintlik opvoedingsw~rk? 

Aanvanklik is aantekening gehou van antwoorde, m~~r di6 

was so ~enders dat dit weldra nie meer nodig was nie; slegs 

enkele nuwe- gesigspunte van onderwysers is verder aangeteken. 

Waar in die onderstaande tabella syfers aangehBal word, 

is presiese getalle in die mBeste gevalle beskikbaar. In 

ander gevalle is 'n konserwatiewe skatting gemaak. 

(a) Skole 

(i) Skole waarin self onderwys gegee is 

Skole met praktiese onderwys besoek 

Skole by ander geleenthede besoak 

TotBal 

16 

36 

11 

63 

(ii) Skole versprei oor die hale Transvaal besuide 

PietersburgQ 

(iii) Inskrywing min dar as '50 4 skole 

51 - 200 4 skole 

201 - 600 48 skole 

maar as 600 _1 skol,=J 

Totaal 63 skole 
"""""" 

(iv) Die kontak tussen die skool en die ouers hat 

aan die lig gebring dat die ouers 'n baie ruim verskeidenheid 

beroepe gevolg het. In ondersta~nde tabel word aangetoon 
oe... 3 watter ber~pe die sterkste verteenwoordig was~ ) 

Boere 9 skole 

"delwers 

bosbouers 

spoorwegwerkers 

fabriekswerkers 

mynwerkers 

kantoorwerk,?rs - handel, 

nywerheid en staatsdiens gemeng 

laer inkomstegroep 

gem. inkomstegroep 

hoer inkomstegroep 

Totaal 

1 skool 

1 skool 

1 skool 

3 skole 

2 skole 

3 skole 

41 skole 

2 skole 

63 skole 

3 ) Name van skole en waar hulle gale8 .. is, is ?JB.ngeteke:n. 
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(v) Lokali ti..d t - platt.a 1RY1 d 11 skole 

·stad '52 ekole 

Totaal 63 skole 

(vii) Voertaal - Afrikaans 5'5 skole 

-~ngels 5 skole 

Afrikaans en J.lingels 3 skole 

Totaal 63 skole 
= 

(b) Ander gegewens 

Onderwysers ond~rvra meer as 300 . 

Pra.kti2se onderwyslesse apngehoor 255 

Aa.ntal students wat lGs gege8 het 249 

Leerboeke ondersoGk meer as 2004) 

vir skbolvakke 

publikasiedatums 

Leergange ondersoek 

almal 

1942 ...;. 68 

almal, 1942 - 1968 

3Q Kort historiese oorsi~ van onderw~sgebeure in Transvaal. 

(a) Die behoefte a8n al meer kennis 

Die Pragmatisme het beslis nie 'n alleenreg op die be

ginsal van intellektuele ontwikkeling nie, maar waar 'n dringen

de behoefte aan kennisuitbreiding govoel word, ontstaAn die 

moontlikheid da.t oordrewe W1Qrde aqn kennis geheg mag word 

en die verskynsel dan ooreenkoms met prag7Ilatistiese baginsels 

sal vertoon~ Sulks toestande kan dan binne die veld van 

hierdie ondersoek vir verdere besinning in ag geneem wordo 

Gedurende die Groot IJ.'rok5) was daar ui t die aard van die 

saa.k baie min tyd vir ondarwys baskikbaar. Die daaglikse bedry

wighede an kennis daarvan was van kardinala belang, sodat dit 

voorkeur wat tydsbesteding betref geniet hat. En hoewel die 

Voortrekkers baie deaglik besef h8t dat "boekekennis 11 ook be

langrik i~, kon daaraan nie veel tyd afgestaan word nie. Die 

belangrikste onderrig was daarop gemik da~ kinders belydende 

lidmata van die kerk moss word. Piet BBtief hat byvoorbeeld na 

4) 'n.Lys .van boeke w~~t a:?~nget·3ken(is 1 word)aan die einde van 
hlerdle verhandellng verstrek6 S!:Jiqe A. 

5 ) Historiese geeewens geput uit 
Bot, A.K. Die ontwikkelinr: van die onden~/ys in Transvaal 
1836 - 1951 
Coetzee, J.C. Onderwys in Transvaal 1836 - 1937. 
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sy be~diging as goewarneur die Godsdiansonderrig gere~l. Die 

bietjie tyd wat nog oor was, was nie eers voldoende vir onder

rig in lJes, skryf en reken nie, sodat die res van die gewone 

skoolleerplan feitlik onaangeraak gebly het. Daarby was leer

meosters en hulpmiddels uiters ·sk~ars en menige ouer moes 

maar na die bests van sy v~rmo~ probeer om die kindars self te 

onderrig. 

Die Voortrekkerkind kom Transvaal dan binno met 'n Bft~r

s t~md in ' akgdemi...Jse 11 kennis. Die Boers kon ~t9'l1VBnklik nie 

veel Vl::3rbetering 8£1nbring nie, want die pioniu:t:>Slev•\:J bet g;:ons 

te veel tyd en kragte van die kind opge~is. 

In 1859 met die ontstaan van die Zuid Afrikaanse Republiek, 

word· die Kommissie VBn Onderwys in die ldW<::J geroep, mR>?r met die 

baste pogings kon n..at 'n gudeelt0 van die agtorstand ingehaal 

word. Daar word gedurende die hele bostaan van die Republiek 

en daarna gepoog om verbetering in die ondetrwysstandaBrd, veral 

op die kennisvlak, aan te bring. Die volgende gebeurtenisse 

is van belang: 

In 1866 word bepaal dat Engels ook op skool geleer moss 

word. 

Die Burgerswet (1874) W-C:lS 'n stark poging om die behoe.Pte. 

aan m·eer kennis te verlig. Die grootste deel vBn hierdie wet 

(Art. 73 - 140) handel oor eksamens. 

Gedurende die jare 1877-9 probeer dr. Lyle om die by~ 

bring van kennis te bevorder. 

Van 1879-81 bou dso H.S. Bosman voort op die Burgerswet 

en dr. Lyl~ se re§lings. 

Ds~ S.J. du Toit (1891-1900) begin met die algemene ge

bruik van ldergange en laerboeke. 

Na die Anglo-Boere-oorlog word onder leiding van ~-B~ 

Sargent en J. B •. Adal'!lson heelwat veraPdering in die l_eergange 

aangebring, veral in die sin van Bngels-geori§nteerde leerin

houde. 

Die Smutswet (1907) we.t een van die heel belangrikste 

onderwyswette in die Suid-Afrikaanse geskiedenis is, het 

onder andere voorsiening gemaak vir 'n aanmerklike verbetering 

van onderrig en leerinhoude. 

Die uitwerking van die stigting van die Gemeenskaplike 

Matri~ulasieraad (1918) bet teruggesl~an tot in die laerskool 

en het gelei tot die algemene verhoging in onderwysstandaard 

in alle klasse. Die bepaalde min of meer uniforms stapda~rd 
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deur die Raad gestel, het onderwysers baie gehelp om so nou

keurig moontlik vas te stel wat nou eintlik in elke klas 

verwag word. 

Al die sake tot dusver genoemJ h~~t nog glad nie die be-. 

hoefte aan meer k.annis bevredig nie. Die hoeveelheid beskik

bare kennis het dan ook so vinnig toeg~ne0m dat onderwysowerhede 

niks anders kon doen nie ~s om ~lle denkbare uitvoarbare plan

ne te beraam om tred to hou met die verwikkelinge. Sedert 1910 

is dan ook soveel ter ~ille hiervan gedoen dat net enkele sake 

wat onder andere die bybring van kennis raqk, hoofpuntsgewys 

hier aangeha~l wordi6) 

Gedurige veranderinge in kurrikula en sillnbusse, 

veraf sedert 1964; 

pogings om leerlinge l~nger op die skoolbqnke te hou: 

die seritralisasie van kleiner skole nR strategiesgele~ 

puntei 

oprigting van die soganaamde juniorho§rskola, en l~tere 

omskepping hiervan in volbloed ho~rskole wat ook invloed op 

die laerskole uitgeoefen het9 

differensiasie in die laerskool, maesal in die vorm van 

indeling in min of weer homogene groepe; 

beperkte en in sommige gevalle volledige vakonderrig in 

seniorprim@re klasse sadert 1968; 

toenernende gebruik van die biblioteek as onderwyshvlp

rniddel; 

omvangryker gebruik van RRnskouingshulpmiddels, en 

verhoogde jaarlikse toewysings om skole in staat te stel om die 

nodige apparaat aan te skaf; 

verrykte sillabusse vir begaafde leerlinge, 'n onderneming 

wat egter nog in die eksperimentele stndium verkeer. 

Bn nog baie meer. 

Intussen het talle kornmissies van ondersoek, wqarvsn die 

Nicol-kommissie (1938) en die Van Wyk-kommissie (1955) moontlik 

die belangrikste was, baie ~spekte van die onderwys en onder

wysbeheer ondersoek en sander uitsondering aar.bevelin~s gedoen 

wat die bybring v~n kennis regstreeks of onregstreeks g8raak 

bet. 

6 ) Die gebe11rtenisse hierna genoem is self deurleef. 
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'n Hale aantal liggame, onder andere die Professionals 

Onderwysraad, die Komitee van Onder~ysho0fde en die Nasion~le 

Adviserende Onderwysraad is in die lewe geroep om die·onderwys 

te verbeter. 

Die bevinf)'inge van kornmissies en r~""de het in baie geva.lle 

op wetgewing uitgeloop. Die belangrikste hiervan is die 

Onderwysordonnqnsie (1953) en Wette 39, 40 en 41 van 1967. 
Dit alles raak .die bybring van meer kennis. 

Daa.r moet in aanmerking geneem word dat die blanks in-

woners van Transv~al slegs af en toe nie 

verkeer het nie 1 totdRt hierdie toestand 

lope twae dekades ~ansienlik verlig is. 

in ekonomiese nood 

gedurende die afge

Die tradisionele 

opvatting dat die kind met 1'geleerheid" (waarmae ook oplei

ding bedoel word) die beste dQaraan toe is, word self~ van

dag nog vry Hlgemeen aPngetref. Gedurende die depresPiejare 

(± 1930-33) is die behoefte miskien die strafste gevoel, en dit 

_was juis toe dat die Pragmatisme sy vleuels wyd uitgesprei het. 

Dit kan nie ontken word dat die kind van vandag baie 

kennis moet opdoen wat sy voorgP..nger van net tien j.1re gelede 

nie nodig gehad het ow op te doen nie. Maar dit is ook waar d1t 

die kind nie 'n onbeperkte hoeveelheid kennis kgn opdoen nie. 

Daar moat noodwendig selektief te werk geg~an word met die keuse 

van leerinhoude. Die vraag of die beste keuse wel gedoen is en 

of die hoeveelheid vir die kind nie te groat is nie, is van 

kardinale belang, maar word nie hier beantwoord nie. Vir die 

huidige is dit belangrik om d~arop te let dat die gedurige stryd 

om kennis by te bring 'n klimaat geskep hat wat gunstig is 

vir die ontstaan van 'n situasie waarin die intellektualisme die 

botoon voer. Het onderwysers en onderwysowerhede onder die 

druk van omstandighede wel die bybring van kennis uit verband 

geruk en die karakteropvoeding van die kind verwaarloos? Om 

hierdie vraag te beantwoord moet die ondersoeke later in 

hierdie hoofstuk beskryf ears in aanmerking geneem word. 

Dit is dan duidelik dat die historiese gebeure mi~stens 

gedeeltelik daarvoor verantwoordelik was dat die pragmatisties

gekleurde opvattinge oor intellektuele ontwikkeling en da~rmee 

sagm die doelstellinge V?.n groei en sosiale bruikba.a.rheid 

indruk op Transvaalse laer onderwys gewqak bet. Anders gestel: 

· 'n Wesenlike behoefte. aan meer kennis" kon die oorsprong van 

pragmatistiese tendense gawees het. Hierdie tendense behoort 

dan deeglik merkbaar te wees .c~s die praktiese onderwys ontleed 

word. 



Dqarteenoor skyn daar min te vinrle te ~ees oor w~i gedoen 
is om die bybring van kennis en die aksentuering v~n die daad
krag van die mens teen te werk. Die klagtes oor die uitgebreide 
leerg~nge en onderwysers se sporadiese pogings om die menslike. 
prestasies ~an die genadewerking van God toe te skryf is feit
lik al wat die opm?rs van die prggmRtistiesgekleurde denkrig
tings teenstaan.7) 

Verder is dit ook duidelik dat die gedurige aand2~ wat 
g8wy is a.an die kind en sy behoeftes dj_e deu:::- geopen het vir 

'n onderwys wat . op8nlik as pedosentries bely 

en op instruksio van onderwysowerbede aan onderwysers opgedra 
. 8) lS, 

(b) Die posisie van Godsdiensonderri~ in die ondeTV'!;~-

Vir dia Voortrekkerkind was die Bybel feitlik die enigste 

la8rboek, deals omdat leerboeke so skaars was, maar nog me;r 

omdat die Voortrekkers so diep godsdienstig was~ Selfs toe 

ander leerboeke as die Bybel beskikbaar geword het, was Gods

diensonderrig vir die pioniers vanselfsprekend die belqngri~ste 
skoolvak. 

Die huidige toestand vorm 'n skrille kontrns hiermeeft Vir 
die kind van 1971 is Godsdiensonderrig nie 'n vak wat ~y 

promosie tel nie, 9) sel.fs nl word ·in hierdie vak dikwels n.et 
soos ·in ander vakke ook J~oetse en\eksRr>'ans afgele ten opyte 

daarvan dat dit nie verpligtend is nie. Hoe rym ~it met die 
Ohristelik-n~sionple beginsels wat in Transvaalse lae~ond0rwyc 

bely en in Wet 39/67 voorgeskryf is2 
VP~n ongeveer l goo Elf het toestFmde in die Transva.q lse 

onde::t.·wys vinnig verander. SelbcrnE:l, W.;:;;,re, .Adamson 8n selfs 
Smuts het nie diesalfde sentrale plek aan Godsdi8nsonderrig 
a.s die Boere in bulle tradisionele opvoeding toegeken nie. 

Die Smutswet (1907) het die beginsei da"t God sdiensonder::..~ig 

as gevolg van uite8nlopende geloofsoortuiginge nie vir eksamen

doeleindes bygereken moet word nie, bevat. Hierdie beginsel 

7) Kyk par. 5 (b) en par~ 6 (c) (ii) hieronder. lP.to3 <2-v\..li"J.) 
8 ) Vgl. T.O.D. Handboek van leergange vir die laerskool, l9S4y 

Pa 6 en 8. Hier.word ondubbelsinnig gestel dat die kind die 
belangrikste in r1ie trdidaktiese si tuasie 11 is" Di t is opmerk-
lik dat nie van 1 n didakties;&pedagogiese si tuasie gewag- ge··
maak word nie. 

9) T.O.D. Handleiding vir skoolorganisasie, hoofstuk V~ 
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geld vandag nog.. Tot op· die huidige is daar nie op so 'n wyse 

gedifferensieer dat net eendersgelowige kinders in 'n bepanlde 

skool of klas opgeneem word nie sodat dit nie moontlik is om 

Godsdiensonderrig vir ten minste die tradisievaste Afrikaner

kind 'n erkende eksamenvak te mA.'lk nie. Daar word ui tdruklik 

bepaal dat Hgeen bepa.qlde leer of dogm.G wat onderskeid.:md is vPn 

'n besondere goasdienstige gesindte of sekte" onderrig mag word 

nie.lO) Dit betaken dan dat die Calvinistiese beginsels van die 

dria susterskerke wat as die a~nvearde beginsels van die Groot 

Trek af gegeld het 9 sodert 1907 nie meer in die skool toege~ 

la:1.t word rde, behalwe in gevalle Vli:ilar di t ooreankom met die 

opvattinge van alle "godsdienstige gesindtes en sel:rtes". 

Daar bestaan geen regulasie wst die ateis verbied of ver

hinder om as onderwyser opgelei te word nie. By eersta inskry

wing aan 'n kollege word die kerkverband vsn die student wel 

aangeteken, ma4r dis geen diskwalifikasie as die student 'n 

Rooms-Katoliek of ateis is nie. 

Die gevolg van dit alles is dat Godsdiensonderrig nie 

mear aangebied kan word soos voor 1900 nie. In die geval van 

die sekulere vakke kc-m slags beperkte toepassing van Bybelse 

beginsc.:;ls gemaak word. Dit het meegebring dat die invloed van 

Godsdiensonderrig sodanig ingeko~t is dat dit nie die sen

trale pl0k in die skoolgebeure kqn innaem nie. 

Hierdie ~egradering van Godsdiensonderrig as skoolvak het 

dus om heel ander redes as by die Pragmatis~e geskied, ma 0 r 

die tende~ns om die invloed van die godsdiens qf te water is 

dieselfde. Dis maar weer diG gGV8.l van via:1rhede WP..t relF.J.tief 

tot ander waqrhede staan: slegs did waa~hede wet by die 

vergelyking vnn verskillande "gesindtes en soktes 11 se opv2ttinge 

as Qlgameen-a~nv~arbaar bavirid word, is toelaatbear. Hierdie 

tendens vertoon dan ooreenkoms met pragmatistiese opvattinge 

sodat dit wel van belang is vir hierdie studie. 

(c) Gebeurtenisse buite die skoolwese 

Die groot dade van die Voortrekkers en latera leiers van 

die Zuid Afrikaanse Republiek is nog hoofsaaklik Aan die ge

nade van God toegeskryf. Mnar gadurende die twintigste eeu 

10 ) Transvaalse Provinsiale R8.ad. Transvaalse Onderwysor
donnansie, 1953, Art. 53(4) 
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word die valle uitwerking vqn die byna·ongelooflike menslike 

prestasies gesien as die gevolge van die menslike vermoens en 

daadkrag, al hoe meer gevoel. 

Koerantberigte oor besondere menslike prestasies word 

in hulle du:d!sendtalle gepublis.::mr. Suksesverhale is onder 

andere bAie gewild. En deurgaans word die prestasies aan· 

intellektuele vermoens, dryfkrag, moed en so meer toegeskryf 

en slags by hoogste uitsondering word gemeld dat die mens 

maar net die gawes wat hy vr-m God ontvang het vir daardie 

prestasies gebruik het. 

Die politiek. (party- sowal as internasionale), ekonomiese 

vooruitgang, 'n verhoogde lewenstandaQrd, verbeterde industriele 

tegnieke, sport en ontspanning en nag bqie meer aktiwiteite 

neem so baie van die mens se wakenda bestPan in beslag dat daar 

min geleentheid vir meditasie en verheffing tot die hoer waardes 

oor is. Die moderns mens is badrywiger as sy voorvaders omdgt 

daar soveel meer geleenthede is. 

Die moontlikhede om te reis en goedere te vervoer is 

vandag onvergelykbaar met di~ van minder as 'n halfeeu gelede. 

Selfs die maan is al besoek en ~nder hemelliggame is skynbaar 

nie buite barBik van die mens nie. Dis dan heel natuurlik dat 

hy sal dink dat hy besig is om die kosmos te corwin en met ver

loop van tyd alles sal regkry wat hy wil. 

Al hierdie dinge spreek da4gliks uit koerRntberigta en 

tydskrifartikels en pas mooi in by die pragmatistiese filosofie. 

Dit lyk werklik of die mens besig is om homself en sy wereld te 

bepaal en dat die tempo waarme<J volmaaktheid na.der, gedurig 

versnel. 

Die skoal staan nooi t :-lfgesonder van die gebeurtenisse 

daarbuite nie sodat al hierdie sake beslis 'n invloed op die 

onderwys ui toefen. Di t is drm bsie moontlik dst onderwysers 

en kinders die groat gebeure van vandag in hulle lewensopvat

tinge_ so S81 verwerk dat dit ooreenkom met pragmatistiese 

bewerings. 

(d) Dewe~ se besoek aan Suid-Afrika, 1934 

Tydens die reeling vir die wereldkonferensie in Kaapstad 

en Johannesburg van die "New.Educa.tion Fellowshiprr was dit 

.L 

-93-



duidelik dat die gees van vernuwing in Suid-.Afrika reeds 

diep ingeslaan het. Die ]lrAgmatistiese onderwys most in perspek

tief e.s element van die ilnuwe n opvoeding gesien word en Dewey 

was dan ook een van die persons wat na die konferansie uitga

nooi is. 

Die volgande opmerking is gemaak in verband met hiGrdie 

konferensie: 

"Elkeen wat die nB.am onderwyser word wil wees·moet 
'n poging aanwend om persoonlik ken~is te magk met die 
sterre aq.n die opvoedkundige firmament~ 11 11) 

Van Dewey is verklaAr: 

"By die meesta opvoedkundtges is dit 'n uitge
maakte sa~k dat hy die ~rootste prAktiese ~emokratiese 
.opvoedkundige filosoof van die w~rald is.l ) . 

Dit dui onteenseglik daarop dat die Pragmatisme teen 

1934 reeds direkte invloed op Transvaalse laeronderwys uitga

oefen h8t. 

Die baie moeite wat gedoen is om die w~reldkonferensie 

in Suid-Afrika te hou bewys rt.:Jec'ls dat onderwyskringe Rlhier 

diep beindruk was d\:3Ur diG wereldwye hernuwingsbewe5ing en 

graag maer wou l0er, onder andere ook van Dewey. · 

Die konferensie is gehou, gadurende die eerste helfte van 

Julie in Kaapstad en die laaste helfte in Johannesburg. 

Dewey hat drie toesprake gelewer. Na afloop van die konferen

sie hat dr. E.G. Malherbe bygest~qn deur mnre. J.J.G. CArson 

en J.D. Rheinhalt Jones 'n verslag opgestel WB.arin beknopte 

weergawes vAn die toespra.ke ·voorkom onder die titel 11.t!JducationB.l 

Adaptations in a changing society 11 .wFJ.t in 1937 verskyn het .. 

Hierdie titel klink reeds pragmatisties! 

Die funksies ven die opvoading, soos dit op die konfgren

sie gestel is., word deur M~lherbe soos volg uitgedruk: 

·~~ .••.• education, unconsciously as well as consciously, 
SC!eks to reproduc8 the type." (Voorts(3tting van kul tuur 
oyvoorbe,Jld.) 

· " •. - •. educ~.tioil must· also provide for growth 'be
yond the type."l-') 

ll) Hattingh, P.J. wareldkonfer~nsie van die New Education 
Fellowship te Johannesburg. Die Kristelike SkoolblAd, 
Voi·H

1 
Nf.]qq

1 
Juni.e 1933, p. 29 

12 ) Ibid., p. 29 

l3) Malharba, E.G • .t!Jducational adaptations in a changing 
society, p. v (Malherbe onderstraep hierdie aanhalings) 
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Die algemene reaksie teen die sogenaamde ou onderwys 

word soos volg uitgedruk: 

"····· The growing child when going to school 1'-e
comes undeservedly the victim of a process of mech~nised 
routine which turns out a standardised product and stifles 

1 tb nl4) ·-rea grow __ • , -

Die vernuwingsbeweging bet graag verwys na die "ou" skool, 

en dan bet bulle in gedagte gehad waar die kinders weinig 

meer gedoen bet as om te luister en die onderwyser te volg. 

Maar waar in die wereld was daar so 'n skoolstelsel waar die 

"ou" skoal 'n algemene verskynsel was? Toegegee, sommige on-

bekwame onderwysers bet heel moontlik om die "ou" manier 

skoolgehou terwyl die kinders gedurende die jare twintig en 

dertig aan min vorme van aktiwiteit deelgeneem het,,maar as die 

invloed van manne soos Comenius, Pestalozzi, Herbart en Fr~bal, 

om net 'n paar name te noem, in ag geneem word, kan 'n mens nie 

aanneem dat die "s·til-si t-en-luisterskool" 'n algemene V8r

skynsel was nie. En BS die geskiedenis van die Transvaalse 

skoolwese ondersoek word, word nerens enige reelings of toe

stande aangetref wat die veronderstelling dat Transvaglse 

laerskole van die "ou" soort was nie, regverdig~ Ten spyte van 

beperkte vorme van aktiwiteit bet leerlinge tog mee~gedoen as 

om net te luister en te leer. 

Indien die metode van lesgee vir 'n hele groep deur 

Malherbe bedoel is, is dit duidelik dat die 11 ou" skoal nog 

baie lank in moderne omstandighede sal voortleef. Indien ge

brek aan differensiasie bedoel is, kan beweer word dat onder

wysers lank voor die begin van hierdie eeu vir individuele 

verskille voorsiening gemaak bet. 

Die te skerpe kritiak teen die bestaande skole van des

tyds kan net garegverdig word as die pragmatistiese leer 

aanvaar word. lVIalherbe mark dan in verband met groei op: 

"Thus it is that the New J:'Jducation Fellowship has 
drawn to'gether many nations into a fellowship with a 
view to giving practical effect to the educational philo
sophy of education as growth of which John Dewey is the 
foremost exponent. This is at least a tenable philosophy 
of education today, as it is one that affords us a sat
isfactory synthesis betw0en the two seemingly contradic
tory functions of education mentioned above.l5) 

14 ) Ibid. 
15 ) Ibid. 
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Dat die konferensie wel deeglik indruk gemaak en invloed 

uitgeoefen bet op Suid-Afrik8qnse onderwys spreek uit die 

volgende woorde van Malherbe: 
11 To judge, J:wwever, from the scores of letters of 

appreciation I haveyeceived from those w~o attended the 
Conference, it seem~ as if many gained not only con
siderable information but chiefly inspiration to f~ckle 
their daily tasks with a new outlook of courage.n ) 

.As in ag geneem word dat Malherbe ten tyde van die 

konferensie die direkteur van die Nasion2le Buro vir Opvoedkun

dige en Sosiale Navorsing was, moet. sy opmerkings wel besondere 

gewig dra. 

Die eerste toespraak van Dewey handel oor nThe need for 

a philosophy of education." Die pragmBtistiese opvattinge kan 

begryplik~rwys net baie skematies in 'n enkele toespraak weer

gegee word, maar die invloed daarvan moet nie onderskat word nie. 

Net enkele aanhalings om te illustreer wat Dewey wou s~: 

"The need· for a philosophy of education is thus 
fundamentally the need for finding out what education 
really is ~····Firstly, it is a process of development 
of growth? ·and the process, not merely the end result, 
is important &••·• the IYii'tiative in growth comes from the 
ndeds a~powers of the pupil •••••. Respect for the in
dividuality is primarily the intellectual· study of the 
individual to discover material~ ••.• Nb teacher can know 
too much or have too ingenious an imngination in selecting 
and adapting this and that aspect of some of the many 
things in this world to meet the requirements to make for 
growth in this and that individual .•••• P sound philosophy 
of e~u?ation req~ires that the g~ner~l term enviro~men~1~e speclfled as dom1nantly human Wlth 1ts values soclQl.' ) 

Die tweede toespraak is g~titel _11 What is learning?"l8) 

Hierin word onder andere klem gele op die behoeftes van die 

leerling as motief om te leer, an die interaksie van· innerlike 

en uiterlike faktore, met klem op die innerlike, in die sin van 

aanwending van die verstand. 

Die derde toespra{;fk handel oor "Growth in activity•" Hier

in word opvattinge wat kenmerkend van die Pragmqtisme is ge-
s 

vind. Die eerste twee 11 tltadia 11 v;:1n 'n kind se ontwikkeling is 

veral van belang. In Dewey s~ woorde: 

16 ) -Ibid~ .. , p~ 538 
17) Ibid •. , p. 22-28 
18 ). Ibid., p. 91-93 
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"(l) Activity without reference to results. 
(2) Control of activity by its outcOt"1·-'-'·"19) 

Dewey Se ·toesprake was dan bedoel om die pragmatisties

gakleurde opvattinge wat reeds in Suid-Afrika te vinde was 

v~rder aan te vul en te V8rstewig, en daarom kan ~angeneem word 

dat dit direk invloed op die Transvaalse l~eronderwys uitge

oafen het. As varder in ag geneem word dat elke biblioteek in 

S.A. waQrin opvoedkundige werke voorkom, ruiro voorsien is van 

geskrifte van pragmatists, veral Dewey, en dat hierdie boeke 

beie gelees word, is dit ~og verder duidalik dRt die pr~gmR

tistiese invloede direk die gevolg van werke van pragmatists is. 

Die indruk word geskep dat n~arstiglik gesoek is na verbetering 

en vernuwing in cie onderwys en dat die pragmatistieselstem 
l 

gretiglik beluister is om oplossings vir ten minste sommige 

problema te vind. 

(e) Samevattin~ 

In hierdie kort historiese oorsig van gebeure in die 

Transvaalse laeronderwys is aange~oon hoe pragmatistiese 

tendense ontwikkel het. Die volgende sake het direk of indirGk 

daartoe bygedra: 

(i) Die behoefte aan meer kennis; 

(ii) antroposentriese lewensopvattinge; 

(iii) ekonomiese nond; 

(iv) prastasias van die mens; 

(v) die veranderde status van Godsdiensonderrig; 

(vi) pragmatistiese geskrifte; 

(vii) die besoek van Dewey acn Suid-Afrika. 

4 .. Ondersoek van die wereld V<T8t die ekool oms lui t 

In die vorige paragraaf is reeds een en e1nder oor die 

historiese gebaure buite dis skool gesa. Hoe staan sake vandag~ 

dit wil s§ in 1971? In hierdie paragraaf sal net twee aspekte 

van die hedendaagse wereld besprGek word.. Di t dien as voor

beelde van die mn.te Vi7aarin pragmatisti~.:Jse tendense die alle

daagse gebeure binnegedring het. Dit g3an hier oor manse-

19) 12 Ibid., p. l 
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verhoudinge en die mag van kennis. 

In die gsval·van msnsavarboudings kan sevra word: Hos

danig most die verhoudinge wees, en welke kriteria kan aange

wend word om te bepaal of die varhoudinga wat wel besta8n, so 

is soos hulls behoort te wees? · In antwoord hiarop word net een 

allesoorhee~sende beginsal ganoem: Die ganss mensdom behoort 

in die driahoeksverhouding God-mans-roaaemens so te leef soos 

in die Bybel bepaal. D9Ar is geen alternAtief vir sukselvolle 

naasbestaan nie. Dit betaken kortliks dat die vartikale ver

houdinge, dit wil sG tussen God en die manse, bepalend is 

vir die onderlinge vsrhouding·3 tussen menoe vir die horisont8le 

varhoudinge. As die manse dan nie in liafde met God l3ef nie, 

kRn bulle mek~ar oak nia liafh§ nie. As enige verhouding tussen 

manse dan nie voornfgegqan word deur 'n inniga verhouding tussen 

God en daardie manse nie, kan daar geen sprake van 'n d~rende 

verhouding tussen die mensa wees nia. Selfs al lyk dit aan

vanklik of die munsa baie goad mat meka~r klaarkom, ontbreek 

die werklika diepte en stukrag van daardie verhoudinge sodat die 

o§nskynlike liefde mettertyd moat verbrokkel. Daarom mag die 

vertikale verhoudinga nocit oor die hoof gesien of veronagsaam 

word nie. 

Die probleem van menseverhoudinga soos in die w~reld aan

getraf, is egter dat die vertikale verhoudinge in die re~l 

buite rekaning gelaat wcrd. Hiar volg enkela bewyse uit wGrald

toestande: 

(i) Geen land ter w~reld het onvoorwaPrdelike 

vriende nie. 

(ii) Naas skietoorlo~ word die koue oorlog, ekonomieee 

oorloe en selfs sportoorlo~e gevind. 

(iii) Wann<Jer volke, sakeondernemings en inoividue 

o oreenkomste met mekaar eangAan, word slags in kerklike oor

eenkomste soos die aangqan v~n 'n huwelik die vartikale ver

houdinge in ag geneem. Lees maqr kontrakts ;Oor versekering, 

huurkoop, intarnasionale h~ndel en nog baie ander. Dit bly net 

op horisontald vlak. 

Die ongewenste verhoudinge word dikwels deur opvoedkundiges 

raakgesien. Hiar volg enkela opmarkings van A.L. Kotzee as 

voorbeelde: 

"Ons leaf in 'n tyd waerin alle moontlike middela op 
die g,:lbied van die ekonomie 9 sport, die godsdiens, die on
darwys en allerlei ander terreine ge~kspl6iteer ~ord om 
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ons denke t~ varwar, ons geestelike wearbaarheid te ver
qn7a1r ~~ Onq l·~ ~~n~r1otJ'DgR t·~ yn~r WBt ~ .. J~d l.·YJ dl'd bdf't0 ,.....,. v~ . . \ . ._,l-l ~-· .l.J ....... v -·1 _,_ 0 _ -:.:..:>\.... •V C:'?\v . .u 

balang van Suiu--Afrika is nid. n ll) 

"Die leuan loop vandag op die st25::at rond, uitgedos 
in die klaed van die wa<::rheid, •...• '1 

) 

Waar die Prag:ru;t:.tisma hoofsaF.tklik en in sommige gevalle 
algeheGl op die horisontah:J intarmenslik,J vlak beweeg, stem 

die toestande in die hedendaRgse w~reld baia daarmee ooreen. 

Dit kan nia ontken word dat die moderne mens onder die 

betowering van die kennis gekom bet nie. Dit ken ook nie 
ontken word dat kennis baia wa?rdevol is nie. Die prob1eem is 

agter watter kennis die mens as van belang Pg en wat die mens 

deur middel van kenni~ k~n ~n wil bereik en of die belangrik
haid van kennis die mens tot intelluktualisme kan lei. Wend die 
ondersoeker hom dan tot diG pr~ktiese lewe, vind hy dat daar ge
durig 'n groter fl.{;i!nvraag vir di,::1 hooggeskoolde w(:1rkor is en 
dat skoling vandag vJul eerder 'n intensiewe kennis PS be

sondere va:1rdie;heid bGteken. Die ma.s j itHJ se 11 vaRrd igheid 11 

oortref irr,mc:Jrs di0 vRn dia mons. Tegnieke van Rlle f'Gktnra 
van die SAmeleweing word steads meer geko~pliseerd en gemegani

saerd. DF.Jar ~rd langs .ampiriase en rasionala wea t:f->anhoudend 

g.epoog om doel~treffandh.aid te verhoog. 'n Groot aantal 
. \,!.. 

permanents ligeame wat kiermee te do.an bet, word in Suid-Afrika 

aangetref, onder andere die W.N.N.R., die S.A.B.S.j die Nasio
nale Onderwysadviesraad an die Raad vir Geesteswetenskaplike 

Navorsing.· Van tyd tot tyd word van regeringswae kommissies 

van ondersoek aangestal. Die prj.vate sektore doen ook mu0, 

byvoorbeeld in die gevallG van talle kamers van koophRndal, die 

Kamer van Mynwese en laboratoria van mF.tatskappye soos Imperial 

Chemical Industries (S.A.) Bpk. Die dors na kennis 8S hulp

middel om bater m0a te ding in die huidige hoogskompetarende 

demokratiese lewe kan byna nie anders as om tot verheerliking 

van kennis te lei nie. Dit laat die indruk dat die mens dink 

dat hy faitlik unigi.ats denkoa~ kan regkry qs hy net genoeg 
iyd gegun word om die nodige navorsing ta doen en kennis te 
vervverf. Die verstommGnde gebeure van net mqar die FJ.fgelope 

.dekade is skynbaar 'n onweerspreeklike bewys vir hierdie houding. 
Dit alles is duidalik in oorGcmstemrning met prE!gmatistidse 

begins..Jls~ 

Bostaande voorbealde is voldoende, al kqn ook ~angetoon 
word d;:.>.t die Suid--Afriketan6e demokraPid pragmatistLJse dlerrante 

bavat, dat die vryheidsopvattinge selfe in Suid-Afrika. Ell poog 
~\.'::) KotJ.ee./ A-~. "Pie 1cle.aaf IV\ ovt5 C?~'\Cl€..fliV'~ 51 ~-lLf -99-
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om die beskermingsmure v::m die Goddelike perke wBt ~=tEH1 vryheid 
g.:.::stel word tc: deurbreak, rJat die moderne n1.ans sc: lewensVJCJndal 

hoofsaaklik tot die mRteriale beperk is en dat ouers tog stqAt
rnaak op dio S-tR-formule, 41 do(sn bulle: di t · on"bewue 7 P.S hulle 
poog om bulla kinders op te voed. 

Selfs in die gevalle van pers6ne wat klRRrblyklik opregte 
Christene in bulle harte is, word so dikwels 'n duEJlisme aan

g-atref. IJit wil voorkom of pragm4tistiese opv2tting0 reeds so 
as vanselfsprekend in die alledA.agse l0we aanvRt-1.r word dat selfs 

manns soos A.L. Kotzee soms die vertikA.la verboudinge vergaet. 

Net enkele voorbeeld-a: 
n ••••• die skool (hot) 'n b0sondere rol nl~ om die 

leerlinge te help om 'n kritiese intelligensie ta ont
wikkel, sodat bulle selfst8ndig kRn lJer dink en sodoande 
die lauen van die WRarbuid kan onderskei.n22) 

er_f_~J's-te-
Beweer die UtfMVfi, lli§!iliJ nie prusiGs dieselfde as bull0 die 

go"dsdLms QiS 'n lC:Juen •Nil ui twys nie? .f:lJn wat is d_an waarheid 

as manse net op borisontale vlak daarna wil sook? 

liiJit is op ons kinders wa.t did toakoms van ons oeskawing 
in warklikheid ons oorlewtng -- op hiordie vastalArl 
berus ,' "23) - ~ 

As Bnder opmerkings van hierdie skrywer in ag ganeer11 word~ 
kan nie aangeneem word dat hy werklik bedoel hat om sul~e 
pragmatistiese taal ta besig nie. IJie hedendaagse ·lewe is egter 

so deurtrek met pragmatistiese opvattirige d~t sodanige op

merkings sonder besaf van die impli"koeies dAA.rvan deurglip. 

IJi t alles b·arin110r st8rk a;::m die prAgm:rtistiese antropo-.. 
sentria, want waar God nie do8lbewus in verboudinge ingesluit 
word nie un waar kennis n-at vir die mens en tydt:Jlike w~raldse 
belanga nang-awend word, moat die mens noodwendig self die 

middelpunt t:Jn swaartepunt van mGnslike b-:Jdr;ywighade vorm. Ili-a 
:::Jelydenis van Cbristelike opvattinge, strook nie mat die Prag

matisme nie, maar in die dualism0 van 1:xi$lydenis en veronagsaming 

van v-artikale verboudinge skem-er die pragmn.tistiase inslng 

deur. 

IJit is egter waar dat God in alke vGrbouding teenwoordig 

is, want niks kan die mens van God skei nie 9 m.c=L:?.r die mens wend 

nie sy o3 na Bo nie. Hy kyk maar n0t watorpgs na ander m.ense 

22 ) Ibid., p. 17 
2 3 ) Ibid • , p . 2 8 



en dinW3 om hom h:.:3en. Da'Jrdi,3 groepi0 Y'10nse wc;t nog 'n teosen

triese benadaring tot die lewe hat, is dan ook nat 'n klein 

klompie, presies soos in die Skrif pangGtoon. Predikante kom 

gedurig daarmea in aanraking an haal dit dikw0ls in preke aan • 

. Daardi~ manse word wel raQkgeloop~ en hulls doen ook hulls 

uit~rete bes om hulls lig te laat skyn. ~n dan dank 'n mans 

God vir die oorblJfBel wat clie boodsk:t p nog steeds Vdrder wil 

uitdra. 

Dit is ook so dat die hand v~n God in elks bietjio kannis 

opg8merk kFJn word. En we0r is die mars E'8 o::i dikwels net ge

rig op dit wat op gelyke vlak met homself verkeer, sodat hy nia 

die Jitg0strekte arm van God ondarskai nie. 

Sake is al so ver gevorder dat selfs opvoedkundiges van 

n::1am nie die vertikBl0 verhouding,'J raaksien ni0. Net 8Gn van 

die jongste gevalle word aangehaal. In W.A. Landman se Bnalise 

van die padagogiese verhoudingstrukture word eenvoudig geen 

melding gamaak van vertikale verboudinge nie. 24) 
Midde in hierdie wareld staan die skool. Die invloed van 

die omringende toestande kan nia afgewear word nie. In volgenda 

paragrawe sal hiardie invloed ondersoek word. 

5. Ondersoek van die onderw~s in Transvaalso laerskola 

In hiardie paragraaf gaan dit nat oor die klaskamergabeure 

en buiteb~drywighede. Die leergangs en leerbo~ke sal afsonder

lik ondarsoek word. 

(a) Die C.N.O. - ideaal 

Dit is vooraf nodig om vas te stel WRt van dia onderwys 

varwag kan word, veral na s~nleiding van die talle uitspr0ke 

van leiers op ondarwys.Jebied 9 nag:rJ1lik dat dj_e tradisioncJle 

Christelik-nasiondla baginsels vandag nog die grondslag van die 

Transvaalse onderwys vorm. Wat word dan mat Christelik-nasional~ 

beginsels bedoel? Vir die doel van hierdie skrywe is ankala 

k8rngE:Jda_gtes insake· diG Christolikd b.Jgins0ls voldoende. 

Dis Bybel is dis v0rtr0kpunt vir die vorming van 'n 

Christ0lik-n2sionale lewunsbdskouing. L2asgenoemde is weer die 

fond amant van die Christelik-nasiona,le onderwys en opvoeding. 

24) L HI andman, vv.A. e.a. Op. cit., Hoofstuk l 
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"····· die Christan st0l sy lowons- en w~reldbaskouing 
in die se.ntrum vr:::n olle 1J~:1skouinge:? hy k"'n ocm hO"Jl aie 
sentrRl@ pl.Jk to0 van wa<Qruit by sy lig oor gans die 
skepping van God versprai. 11 25) 

Dia Christen sa wJrGld is vir hom 'n kontinua eanboi3 of 

groot totaliteit. D~arom~ 

"Die beginse.ls van die WBro Cbrist,m is nio in 'n 
waterdigto komp~rtumont·too- on wegg0skroef nie, dit deur
loop on deurstraal gBnS sy lswe en elka lewensgebied WAAr
op by hom bewoag."2~) 
In die skool betaken dit dan dat Godsdiensonderrig 'n 

sentralo plek in die kurrikulm moat inneem an van da~ruit alle 
skoolaktiwi t.::1i te moat d~:.mrsuur. J:!inkdhl opmerkings van Greyling 
in verband biormae word aangehaal: 

"So 'n toestand w<=nr God in eon deal van die skool
kursus gedien word on in 'n ande~7nooit van gehoor word nie, 
kw>.:Jek v..::rd,:3elde persoonlikbodG." ) 

. " •..•• dia CbristeliJc-=J w.Jreld- ~~n leV.I\:lDSbeskouing 
sis dat dnAr die nousta verbRnd tussen die Godsdiensonder
rig en di0 res van die skoolvakka on·-lawe sal wees, dat 
die g~nse skool diasalfde gaas an rigting in al sy Qktiwi
tei t0 sal openbt1Gl.T, .•... 11 <=8) 

11Allean wann0or .••.• die doal, die leer omtrGnt die 
sialkunde van did kind, die leerplan, die klasmetode, dia 
opleiding van onderwysers en die bobear in lokala en wyer 
kring deurtiak is mat die Cbristelike lowens- ~n w~reld
beskouing, d.-3.n is d a.e~.r 'n Chris tel ike skool. n2 ::J) 

Die slotsom is dan d?t leerinhoude van sekuljrs vakke doel

bewus met loerinboude v~n Godsdionsonderrig gekorrel2er of 

ge!ntegder moet word. Anders gestel: Die loerinboud van Gods

diensonderrig moot sigb~Qr word in alle ander leerinhoude, en 

wel as integrals deel daarvan. Nog starker gestel: Die leerin

houd2 van Godsdionsonderrig is prim@r ook leorinhoude in alle 

andor loervakke. Dit vind dan ook weorklank in dio Skrif self: 

"Hoor, Israel, die H,)re onse God is. 'n enige Here. 
Daarom moet jy die Here j6u God liefh@ met jou hel0 sial 
on met al jou krag. ~n hierdie woorde wat ek jou vand~g 
beveel, moet in jou hart woes; en jy moet dit jou kinders 
inskerp en dqaroor spraek as jy in jou huis is en gs jy op 
pad is en as jy gaan lj en as jy opsta~n. Ook moat jy dit 
as 'n tekon bind op ~ou hqnd, en ~it mo2t BS 'n voorhoofs
bAnd tussdn jou o0 weas.. ~n jy motJt di t op die d03urpost'd 
van j ou huis 0n op j ou poorte skry1Ne. 11 30 

2S . ) Grayllng, ~. 
26 )Ibid., p.27 
27 ) Ibid., p. 113 
28) Ibid., p.. 114 
29 ) Ibid. , p.. 18 
30 ) Deut. 6:4-9 
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(b) Intollaktuale ontwikkaling 
-~~--- ~------~··---~ --- .. --~-· - -~~---. --~-----~ 

Word hiardie verhewe C.N.O.-ideaal konsekwent in die Trans-

vaalsu l~uronderwys nRgestreef, of is daar ook andor elements 

soos pragm6ttistie-su tendense ·to vinde? :Oie voorkoms van 'n 

Christ~lik-nasionAle ondarlaag word erkon, ma~r die ondersoak 

in daR.rdio rigting word nia beskrywe nie. 

:Oie uitgGbreide leergangu (in dio volgendo paragra2f 

baskryf) bring moe dst v2rrewug die grootsto aandeel wat tyds

bastudin~, Arboid en kons~ntrasia betrof om die bybring van 

kdnnis se:mtreer. 

Aante.keningo WC1t gem't2k is vAn lesse wat werklj_k gegoa is 

en van menings van onddrwysors oor hiardio SRak lewer dia 

volgande gegewans: 

(i) Die onderwysar vurkoer voortdurend onder druk: 

Daar moot noodwendig haastig gewark word om die bale laergqng 

of ten minste so 'n groot aeel moontlik deur ta Wdrk.. G·3an on

'darvvyser het gase dat hy 'n toe..n:rma in di8 totals hN:1voelh0id 

werk sal verwelkom nie. (In die gevql van liaflingsv~kke 

wou sommige onderwysers wel gr.9Bg ma0r d08Y', ID8.8r ten kopta VAn 

ander werk!) 

( ii) Pro blame soos in die g0vsl vAn die kind '~NAt 

moeilik leer, individuals aandag, ondurbrekinga, 31 ) an so m~ar 
dwing die onderwyser om op kennisoordrag te konsentrear. 

(iii) Promosia gaskiod nt:Jt op grond van '"kadomiGse 

kennis wat in toetse en eksBmens gomeet word, soos voorguskryf.32. 

(iv) Godurende klasbesoek of inspeksie word moer 

aandag aan dio lo8rlinge ae akademiese kennis, metodiek, hulp

middels ..::n rem0di8rendu ondGrrig bostee 88 n.an anigiots Anders. 

(v) In verr0weg die meoste lasse in die sakul~re 

vakke word geen melding gemaak van godsdienstige beginsals 

WRt nagestraaf behoor~ to word nia. :O~ar word selda pogings 

aangawend om die driohooksvsrhoudingo God-onderwysar-kind en 

God-kind-kannis tu verstewig. DAar word wel konsakwent pqnd~g 

bestee aan die horisontqle verhoudinge onderwyser-kind on kind

kennis. 

31 ) Onaerbrekings is dia gavolg van FJ.ankoncigings oor dis in
tarkom, besoeke van hoogwAardighaidsbekla~rs, verwF.laklik
heidsprogramme in skooltyc ter stywing vRn die skoolfonds, 
insamoling van gdld vir talle doGleindas, ens. 

32 ) T.O.D. Bandleiding vir skoolorganisPsie, ~oofstuk VI. 
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DiG volgende aantakeninge uit die werkboake van 'n st. II

kla.s in die Rood~JpoortsG munisipale g0bH~d is die opsomming van 

so 'n las wat werklik gegee is en dien ~s tipiese voorbeeld 

van die honderda w~t ondersoek is~ 

l. Bers~e mynkamp in 1885 op die pl8as Roodepoort. 

2. Die Struben-broars kry goud by Wilgerspruit. 

3. Hulla sit 'n goudstamper op. 

4. Bantj0s~hroers prospekteer ook. 

5. Baie ander goudsoakers kom nou. 

6. By Langlaagt~ kry Walker en Harrison goud. 

7. Baie mynkampe oritstaan. 

Vrae: 

l. Waar kry ons een van die eerste mynkAmpa? 

2. ~alker en Harrison kry goud by ··~····· 

3. Na die ontdekking van goud ontstaan baie ••••• 

Dit is dan baie duidelik dat intellektuele ontwikkeling 

as doolstelling oorboers en dat bier 'n dualisms tussen be

lydenis en pr~ktyk aang0tref word: Da~r is net op kennisoordrag 

gekonsentraer sonder integrasia van Bybelse en sekuldre inhoude 

ten spyte van die C.N.C. wat bely word. 

Pragmatisme besit geen alleenreg op die gedagte dat intol

lektuele ontwikkeling e0n van die hoofdoelstellingu van die op

vo8ding is nie, maar WFla.r opvattinge wa6lrin so baia klem op 

intellektuele ontwikkeling gal~ word, bestaan, word 'n stark 

oor.aenkoms met Pragm.g_tisme gevind. Die TransvAalse lAeronderwys 

vartoon g.avolglik alhiar 'n pragmatistiese tandens. As 

Ob8rholzer aantoon dat Pragmatismo die bola westerse opvoading 

oorheers,33) kan aangoneem word dat bierdiG. tendons minstens 

gGdeeltelik aan direkte invloed van die Pragmatisme toageskryf 

kan word. 

(c) Buitebedr~wigh-.;de 

In bierdie geval is dit voldoGnde om die vGrloop van ge

beura t@.. oridersoek. Die gevolgtrekkings _nR A.anleiding van 

W28.rnemings tydens na.g,:moGg 400 byGenkomste bygowoon, ·~-r: 

33) Obarbolzer, C.K. Inleiding in did prinsipi0le opvoedkunda, 
p. 243 
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waaronder rugby-, sokker-,· korfbal7 , notb8l-; en kriek:atwed

stryde, atletiokbyoankomste, skoolkonsarte, kunswedstryJe, bande

arbeidtentoonstellings, oueraande en volksfeaste, is soos volg: 

(i) In die gevalle van volksf8este. en oueraande ·word 

die verrigtinge byna altyd met Skriflesing en gebed gaopen, ma~r 

daarna word dikw.::;ls nL:l weor na God of godsdic:mstigo baginsGls 

verwys nia. Dan ga~n dit n~t om die mons in sy borisontale 

varboudings en dit berinner aan die antroposontrie wat ook by 

die Pragmstisme govind word. 

(ii) Volgens die verloop van gebeure geoordael, was 

die doel van byna elke byeenkoms in die 0ktiwit0it gal0~: Die 

wedstryd moes maar nat gewen word, die konsartitems moss ma~r 

net die toeskouars beindruk, die mens moas lof toegesw~ai word 

en so meer. 

(iii).DaRr kon nat 'n uiters g0ringa verband tussen 

die skoolwerk in die klqskamur on buitebedrywigbeda vasgestel 

word. Verskeie sportafrigt~rs was werklik onthuts t~ aan bulle 

gevra is of die wedstryde ook tot ear van God moes strek. As 
'n mens all(bs in ag naam wAt jy sien un be le·3f tydens 'bui te

bedrywighede, kry jy die indruk dat die pragmatisti88e ideaal 

van sosiale bruikbaarheid· vaal maar. ~ftrek kry as di8 Cbristelik

nasionale iddaal. Die sportman en kunswedstrydwenner verlaen 

luistar aan dia hale skool en skoolboofde sJ dit uitdruklik 

wann8er hierdie wennerssaluk eewens word. 

(d) Gevol~trekking 

Na aanleiding van die beskrywing v~n die posisia van Gods

diensonderrig in Transva-1lsa laerskole in 'n vorige par~graaf 

en die ondersoake pas beskryf, wil dit voorkom of die ideaal 

van Christelik-nasionale onderwys nia meer ernstig beskou 

word nie. 'n Ondersoek van Christelik-nPsionale tandensa is 

ook w0l ui tgevoar, maar word nie: ·hiar beskryf nie. Net enkele 

guvolgtrekkinge wat uit daardiG ondersoek voortkom, word weer-

gegea: 

(i) Dit ·wil voorkom of laerskool~nderwysers in 

Transv~2l mat enkele uitsonderings wel opregte Christens is. 

Gedurende die ondersoak is niks gavind wat op die taendeel 

dui nie. 



(ii) Periodes van diepe godsdianstige erns word 
w0l w~ngotraf in di0 skoolgg..beure, byvoorbeend by dio gobruik

like weeklikse samekomsta in die skools."'l.al. 

(iii) Wanneer leerlinge.ernstige oortredings bagaan 

bet, word byna Altyd godsdienstige norme a2ngewend om die nodige 

perspektief te handh3af~ 

Word dit nou vergelyk met wat gedurende lestye en huite
bedrywighede plaasvind; is da8r net een moontlike gevolgtrekking: 
Transvaalse laerondarwys bevat teenstrydige elements van Chris
telik-nasion~le aard en andar opvattinge WRarin God buita re 

kening gGlaa.t word. Onder hiardiG ander e.lam<:mte tel duidelik
waar~aambare tendense wat ooraenkoms met ~ragmatistiese opvat

tinge vertoon, soos aangatoon~ 

6. Ondersoek van lear~ange in ~ebruik in Transvaalse laerskole 

Sodert 1942 word di.a sog.anaRmde omvEJ.ttondo lu,1rg.::;ngo ge

bruik. Daarmda word bedoel dat banewcms die opge; .. we van kennis_ 

inhoude wat in die ware leergang vo~rkorn, daqr ook ander dingJ 

wat die onderwysowerhede 6ndor die aandag van die onderwys
pdrsonoel wil bring; P.ct.ngeteken is. Hi.ardia byvoagings behJls 

onder andere opvoedkundige uitsprako rRkende doal, rnotodGs 

en hulpmiddele~ In geen geval word 'n volledige 6pvoedingsl~er 

verstrek nie en die byvoegings moet beskou word as sake WBt 

deur die onderwysowerh..3de e.s vAn d:r::ingGndo belqng beskou word, 
terwyl dit wat WGggelaat is nie spesi~le verrnelding in die 

l3ergsnga verdian nie~ Aqngesian die leergange amptalike stukke 
is, rno0t aanvaar word dat die pedagogiese beginsals d8A~in 
opgenaem dia arnptGlika si0nswyse van die Trqnsvaalsa On~erwys

departarnent vertolk~ 
In die bespreking hierond0r sal meesal net na laergange ir. 

dia algarnaen varwys word en dPtuws sal net by sekare galee~thade 
aangehsal word~ Die leargange vAn 1942 an 1968 verskil baia, 

maar di1puda,::rogiase beginse.1s dsa.rin opg.andem toon siegs 'n 
ontwikkelingsgang sodat daar n.Jt steeds vurder op dia ou patroon 
voortborduur word~ 

-~- r-
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( R) y~r~_rek:p~:g.te -~·~-L __ yap_fl:i.:.::? ond 2.:P1igg•3YJd e ~~eoE_e~1:_~~~
gronds1ae van did Transvaplse ~aeronderwy~ 

Die woord Hv8rtrekpunta n of akvviwalent dtla,rvoor word nere-rs 

in dia 1e8rganga aangetr~f nie, ma0r ankeles word duide1ik by 

imp1ikasie aangedui terwy1 ander spesifiek g0noem en nog ander 

-cenvoudig varonagsA.am word. 

(i) Godsdiens as vertr~kpun! 

Leerboek8 wat aan onderwysko11eges gebruik Word,35) ste1 

--~- ~it dat die w0re1d- an 1ewensbeskouing w~t vo1gens dio skrywers 

die iodsdienstige opvattinge oms1uit, die eint1ika vertrekpunt 

vir die studia van die Pedagogiuk is. Maar die w~re1d- en 

1ew8nsbeskouing word v.Jrw-:;rf ondGrweg na diG eindbest0mming van 

die mens en is dus nia die beginpunt van die pad nie. Die 

rG1igieusa gesindheid of houding is een van sy apriori, van 

God ontvang, en is die ware vortrekpunt vir die vorming van 'n 

w~re1d- en 1ewensbeskouing wRt dan verder op die opvoeding 

inv1o8d uitoufen~ 

Uit die 1eergange ~eha1we vir Godsdiensonderrig) kan nie 

afge1ei word de..t die opvoeding op eniga beraq,1de were1d- en 

1awensbeskouing of in di8 godsdiens gefundeer moot wees nie. 

So af en toe word opmerkings met 'n godsdienstige strekking 

bygahaa1 1 36) maPr tot teosuntrie geraak dit nie. Aan die 

vereistes vir Christe1ik-nasiona18 onderwys word nie vo1do8n 

nie. Die kennisinhoud van Godsdi8nsonderrig is bes1is nie 

geintegreer met die kennisinhoud van die seku1ere vakke nie. 

Daar bastaan 'n wye k1oof tussen Godsdiensonderrig en die ander 

vakke, met sporadiese ha1fhartige pogings om die k1oof ta oor

brug, mAar 'n stewige verband tussen diJ twee were1de word net 

nie in die 1eorgange aangetrGf nie. Die 1eergang vir kunsv1yt 

bevat byvoorbee1d die vo1gende sin: 

"In_J::;xodus weer het ons 'n mooi en vo11edigJ be
skry~ving van hoe . .;kunsvp,ardige hando' ·die tabornake1 
vers ler hot ••••• 11 :;;7) 

If ) . 3 5 Vg1. Pis tori us, P. KaArt an kompas van die opvoGding, 
hoofstuk 7, varg1 p. 101 
Landman, W.A.· e.a. Opvoeding on opvoadings1uer vir beginners, 
hoofstuk vyf, vera1 p. 127 

3 4)Lees ho~fstuk I· p. 3 en 4 11 .0erste beginse1s van die wetenskAP'' 

3 6 )Vg1. aanha1ing uit Ps; 24 op ·p.m 
37 )T.O.D. Handboek van 1eerganga vir dia laerskoo1, 1964 p. 152 
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In hierdie sin word net verwys na versiering sender 
enige normering van hierdie begrip. In die m0er as vyftig 
bladsye van hierdie leergang kom nie nog 'n verwysing na die 
Bybel voor nie. 

Die bewering dat die Transvaalse onderwys Christelik
nasionaal is en die voorskrif vir onderwysstudente sowel as 
diensdoende onderwysers dat hulle onderwys ook so moet wees; 
maak di t nog nie vanselfsprekend da.t die sekulere leerinhoude 
in die klaskamer deursuur sal word met leerinhoude van Gods
diensonderrig nie en dgt godsdiens 'n vertrekpunt van die aan
bevole opvoedingsteorie is nie. Ander sake wat net so vanself
spre~end behoort te weeS, maar wat nietemin van minder belang 
is, word wel pertinent onder die leermeesters se aandag in die 
leergange gebring: 

"Watter metodes is die doeltreffendste om -
(a) die leerstof aan·die leerling oor te dra; 
(b) selfwerksaamheid by die leerlinge te bevorder?"38) 
Dit kom daarop neer dat onderwysers die Christelike be-

ginsels in Godsdiens-onderrig kan verkondig maar in die seku
lere vakke kan verswyg, want geen amptelike stuk waarin presies 
beskry:f word wa.t Christelike onderwys is, is beskikbaa.r nie• 

Daar word beweer dat die kind die ·belangrikste 11komponent 11 

in die "didaktiese situasieit is,39) maar volge:ns die leer:ln..:. 
houde geoordeel, is dit nie so nie. Die volle klem, hetsy op 
die kind of op die leerinhoud, val slags op horisontale vla.k so
dat die driehoeksverhoudinge God-onderwyser-kind ·en God-kind
kennis totaal buite rekening gela.at word. Da.Brom kan nie beweer 
word dat die godsdiens 'n vertrekpunt vir die opvoedingsteorie 
is soos in die leergange aangeteken nie. 

(ii) Norme 
Die leergange maak nie melding van norma vir die beoor

deling van opvattinge oor die moontlikheid, noodsaaklikheid, 
wa~rde en wese van die opvoeding nie. DaAr word eenvoudig 
implisiet aanvaar dat opvoeding moontlik is, ook nood:?a8klik 
en waF.J.rdevol, maar verder word daarop nie ingegaan nie. A~ 

hierdie sake nie aanvaar word nie, is die opstel van leergange 
tog sinneloos! Grense kom nooit ter sprake nie eri die probleem 
van vryheid en gesag, word ook in die leergange verswyg. Doel 

3s) Ibid. , p. 8 
39) ibid., p~ 6 en 8 
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en met ode geniet wel · aamdag, maar sonder om norme vir d±e-·oe
oordeLing van doelstellinge en metodes te verstrek. Norme in 
die Bybel verstrek, word dus ook nie soos verwag kan word 
as Christelik-nasionale onderwys nagestreef nie. 

(iii) Opvattinge oor God, mens en skepping 
Opmerkings in verband hiermee is yl gesaai en kom net in 

losstaande bewerings voor sodat dit onmoontlik is om 'n bepaal
de denksisteem te onderskei. 'n Bepa~lde werklikheidsleer kan 
dus nie onderskei word nie, en daarmee aok nie 'n Bybelse nie. 
Die vak God.sdiensonderrig is 'n uitsondering~ 

(iv) Waardeleer 
Direkte opmerkings hieroor word nie gevind. nie, maar·· 

enkele onsamehangende opvattinge kan nietemin afgelei word.. Te 
oord.eel aan die massas kennis en die ond.erwerpe wat gekies is, 
moet aangeneem word dat kennis as besonder waardevol beskou 
word.. Doel en metod.e 40 ) d.raai hoofsaaklik om kennisoordJtag~· 

(v) Vertrekpunte wat sigbaar word in die leergange 

Die waarde van kennis is al wat prominent vertoon en 
daarmee word 'n pragmatistiese tendens ontbloot. Verder word. 
slegs enkele baie vaag omskrewe vertrekpunte aangedui, byvoor~ 
beeld.: 

"Die algemene vorming van die he le kind •••• 11 

"Die erkenning van die bestaan van individuele 
verskille •••••• " 

"Die voorsiening van gedifferensieerde kursusse 
Al hierdie vertrekpunte is egter bakens langs die pad en 

staan dus nie ver genoeg terug om as ware vertrekpunte aanvaar 
te word. nie~ Daar word nie die geringste poging aangewend om 
na apriori te verwys nie. 

Die enigste moontlike gevolgt:tekking is dat geen bepa.alde 
denkrigting in die leergange onderskei kan w_ord nie . ten spyte 
dar:.:rvan dat Christelik-nasionale onderwys bely word. Die prag
matistiese tendens om oordrewe waarde aan kennis te heg is wel 
merkbaa.r, maar 'n konsekwente pragmatistiese opvoed.ingsleer 
kan ook nie onderskei word nie. 

(b) ·Die antroposentriese benader.in~ 

Ander denkrigtings, byvoorbeeld. die Liberalisme, het ook 

40 ) Ibid., p. 2 ~ 8 
41 ) Ibid. • , p • 2 



'n antroposentriese benadering, maar waar antroposentrie aan
getref word, word 'n ooreenkoms met Pragmatisme gevind en val 
dit binne die grense van hierdie ondersoek. 

Kollegestudente sowel as diensdoende onderwysers hoor 
baie van die pedosentriese beginsel in die onderwys. In resente 
leergange is hierdie benaming nie gebruik nie, maar die gees van 
die peBosentrie is behou. Kortliks kom dit daarop neer dat die 
leerinhoude by die kind se behoeftes aangepas moet word wat 
eintlik net een faset van die pedosentrie is. Dit is dan 'n 
ge~eeltelik-pedosentriese benadering wat nietemin antroppsentries 
is• ·Die opmerkings in alle leergange oor metodes beklemtoon 
slegs die menslike inspqnning,wat nie ontken word niex (almal 
het tog talente ontvang), maar narens word rekening gehou met 
die oorsprong van die menslike potensialiteite nie.42) Da.Pr 
word deurgaans sonder meer gesinspeel op die rnsnslike eien
skappe soos rypheid, skoOlprestasies, verstand, B."lnleg en so 
meer. In hierdie opsig wor~ selfs in die leergang vir Gods~ 
diensonderrig wat andersins wel Christosentries is, 'n antro
posentriese benadering gevind • Ter illustrasie: 

"Alle opvoed.kundige beginsels wat van toepassing is 
op die g~wone onderwys, moet ook by die onderrig van Gods
diensonderrig in aanmerking geneem word .• "43) 
Teen hierdie opmerkihg kan niks ingebring word as die op

voedkundige beginsels waarna verwys word, aanvaar word nie. 
Die ped.osentrie wat eksplisiet en imp1isiet aan die onderwyser 
voorgehou word, geld dus ook vir Godsdiensonderrig. Dit gaan 
gedurig om 'n verge1yking van die be1angrikheid van die kind 
met die van die 1eerinhoud terwy1 die bela.ngrikheid van God 
ge!gnoreer word~ soos uit die vo1gende aanha1ing duide1ik word: 

"Dit het die skoo1praktyk baie lank geneem om te be
sef dat dit die kind is wat die belangrikste faktor in die 
skoo1 is en nie die skoolvak nie.rr44) 
Nou is dit we1 waar dat die kind belangriker as die skool

vak is, maar daarby bly dit nog op pedosentriese en antropo
sentriese vlak. Dis tog geen teosentriese of Christosent~iese 

42 ) Aangesien ander minderbe1angrike sake van pedagogiese Rard 
aangeroer is, bestaan d.aar geen rede waarom die rangorde 
God-mens-1eerinhoud nie ook genoem kon word nie.. En hoe
wel die antroposentrie nie tot die Pragmatisme ·beperk is 
nie, is dit we1 'n saak van pragmatistiese ·::>ard en kan 
dit we1 'n pragmatistiese tendens genoem word. 

43) T.O.D. Op. cit., ~· 16 
44 ) Ibid., P. 516 
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beginsels wat bier verkondig word nie~ Die aangehaalde sin 
moes immers verwys bet na God as nog verna.mer as die kind.· 
Net . 'n paar reels verder word die onderwys beskryf as "kind-· 

~erig !' Daar word wel sporadies na God en godsdiens in die leer
ganga vir die sekulere vakke verwys, maar in gevalle soos bier
die waar dit van kardinale belang is, word dit net nie gedoen 
nie .·4 5 ) 

In die praktyk blyk dit dat bierdie beginsel soos ge
postuleer of geimpliseer in talle leergange wel deur verreweg 
die meeste onderwyeers aanvaai word. Hierdie bewering klink on
aanneemlik as in ag geneem word dat die roepingsbewuste en pe
dagogies-opgeleide persona bater behoort te weet en tog is dit, 
soos hierbo beskryf, W8t werklik in die praktyk voorkom.4 6 ) 
Male sender tal word onderwysers deur skoVlboofde en inspek
teurs van onderwys gemaan om tog die kind eerste te stel en 
nie die leerinboud nie; asof dit 'n stryd tussen kind en leer
inhoud is om die middelpuntposisie te beklee. Dan word daer 
totaal vergeet van ander mooiklinkende si tate wat in leergange. 
voorkom, by voor~eeld uit Ps. 24: 

1'Die aqrde beho,·rt A.an die Here, en die volheid 
daarvan" 
Dit lyk so vanselfsprekend dat die Christenonderwyser 

sender dat sy aandag daarop gevestig word, die C.N.O.-beginsels 
in sy daaglikse arbeid sal toepas. Maar die praktyk lewer 
bewys daarvan dat integrasie van Bybelse en sekulere leerin
houde 'n uitsondering is en daarom wel in die byvoegsels van 
die sillabusse aangeteken behoort te word. Die ondersoek wat 
ingestel is, hat gedurig die indruk gelaat dat onderwysers 
wel deeglik bekend is met Christelike beginsels, maar nie met 
die integrasie daarvan met die ander vakinhoude nie. 

As die leergangopstellers dit nie soos hier uiteengesit 
bedoel het nie, is dit tog nie te veal gevra ~s verwag word dat 
hulle die rangorde God-kind-kennis moes bepleit het nie. Dit 
strook immers met die Cbristelik-nasionale onderwysbeginsels 
waarin God die eerste plek beklee en nie die kind nie. 

45) Die sekul~re vakke moet wel deurdrenk wees van godsdienst 
Vgl~ par~ .. 5 (a) hierbo. tP.to0 

46 ) Talle voorbeelde is ondersoek en aangeteken. 
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(c) Doelstellin~e van die opvoedin~ 

(i) Die utilistiese aspek 

Dit kan nie ontken word dat voorbereiding vir die toekoms 

as pedagogiese beginsel geldig is nie. Maar Wat\·rvoor moet in 

die toekoms voorberei word? Hieroor bet pragmatists 'n bepaalde 

siening wat as die utilistiese doel beskryf word. (Die woord 

utilisme word bier in materialistiese sin gebruik). 

Hierdie beskouinge vind uiting in die leergange. Net twee 

voorbeelde: 

(aa) Die leergang vir Rekenkunde (1967-68) en die so-

gena_amde "nu.we llenadering" wat daarin toegepas word, is bgof

saRklik 'n voorbereiding vir die Wiskunde van die ho§rsko61. 'n 

Aantekening van 'n opmerking van 'n skoolhoof wat 'n groep 

onderwysers ·oor die nuwe · benadering toegespreek bet, lui soos 

volg: 

"Ons wil wiskundiges oplei, want ons het bulle nodig." 

Dis dan die kern van die saak en enige doelstellinge bo 

die utilistiese word veronagsaam. Dis ook nie 'n geval van 

sinkronisering of kontinuiteit nie~ Die inhoud van die leer

gang kan vir meer doeleindes as die utilistiese gebruik word, 

maar die klem val nie daarop nie. Die.logiese denke word wel 

in gedagte gehou, maar hoofsaaklik ter wille van die wiskunde 

van die hoerskool. Dit kom daarop neer dat die m.oontlikbede, 

van bierdie skoolvak nie volledig geeksploiteer word nie omdat 

die klem op die voorbereiding vir wiskundige opleiding val. 

(bb) Die leergang vir J:Dlementere Natuurwetenskap 

(1967) is net so 'n radikale afwyking van alle voriges wat 

leerinboud betref as die vir die "nuwe 11 Rekenkunde •. Hier 

word 'n ooreenstemm.ende utiliteitsdoel nagestreef, naamlik 

voorbereiding vir natuurwetenskaplike opleiding in Fisika, 

Cbemie, Plant- en Dierkunde. Die finale uitwerking is dan 

ook identies met die van Rekenkunde. 

(ii) Intellektualisme en die instrumentele wa.arde 

van kennis 

In 'n vorige paragraaf 47) oor die intellektuele ontwik

keling van die kind is reeds verwys na die baie. a3ndag wat die 

bybring van kennis geniet. By die beskrywing van doelstellingg 



van die onderwys· in die leergange word die verwerwing van 

kennis die doel wat die meeste beklemtoon word. Die kumulatiewe 

uitgawe van die leergange van 1964 bevat 'n "opvoedkundige 'n . 
filosofie" en:i¢ paragra:'lf oor "die doel met laeronderwys '1 ~ In 

albei gevalle word gepra;:'lt v:an "die algemene vorming vHn die 

bale kind!', bedoelende totaliteitsvorming. Die volgende ken

merke van die · 11hele kind" word genoem: 

· "Verstandelike; fisiese; estetiese; relig~euse en 
morale; sosiale; en emosionele ontwikkeling~"Zf ) 

As die leerinboude in die leergange aangegee ondersoek 

word, word die volgende gevind: 

(aa) Alle leergange maak voorsiening vir versta~-
... -·-

delike ontwikkeling. Net in die geval v.'n Liggaamlike Opvoeding 

·word nie besondere aand ag d a~.raan gewy ;nie. 

(bb) :Die ander vyf aspekte bierbo genoem, word net 

bier en daar in ag geneem. Die religieuse en morale ontwik~ 

keling geniet konsekwent aandag in Godsdiensonderrig, maar in 

die sekulere vakke word net enkele male verwys na die godsdiens, 

byvoordbeeld: 

van, 
":Die aarde behoort al'm die Here en die volbeid daar
die wereld. en die wat daarin woon". Psalm 24. 49) 

(cc) Daar word nerens aangetoon hoe om bierdie doel-

stellinge te bereik nie. As nou beweer word dat soiets nie no

dig is nie aangesien onderwysers dit self behoort te weet, word 

gevra: Was opmerkings oor bierdie doelstellings wel nodig? 

Het onderwysers dit nie geweet nie? En wat is die nut daarvan 

om 'n eindpunt aan te toon sonder om die weg wat daarbeen lei 

ook aan te dui? As die doel dan belangrik genoeg WAS om 

spesifiek onder die aandag vari onderwysers gebring te word is 

die moontlike wyses waarop die doel bereik moet word tog op 

gelyke behandeling geregtig. Hiermee word nie 'n Jesuietie8e 

formalisms bepleit nie. Dis nie 'n gev~l van voor~krif nie 

maar van voorligting. Die grondprobleem bly d.at opmerkings 

wat strang gesproke nie in 'n sillabus tuisboort nie wel daar

aan toegevoeg is omdat die onderwysowerbede die sake in daardie 

opmerkings te berde gebring, as van besondere belang beskou. 

Dit impliseer dat ander sake wat verswyg word nie belangrik 

genoeg is om in die leergang vermeld te word nie. 

48 ) T.O.D. Op. cit., p .• 2 

49) Ibid_, p. 512, leergang vir Sosiale Studies. 
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(dd) Die leerinhoude self bied uiters min geleent

heid vir meer as verstandelike ontwikkeling, behal~e in die ga

val van Godsdiensonderrigc Onderwysers moet dan self die ander 

vyf aspekte van ontwikkeling van die "hele mens" onderneem, en 

daarvoor word geen voorligtibg_i~ die leergange verstrek nie. 

(ee) Sommige leergange beva.t doelstellinge vir hulle 

besondere gevalle. Hier loop dit maklik uit op niks meer as 

verstandelike ontwikkeling deur middel van kennis by te bring 

nie. Ne.t een voorbee ld ui t die leerg;=me vir "English, Sec.ond 

Language " : 

"Aims. -- Teachers must aim at enabling the pupil to 
(a)understnnd English as it is spoken; 
(b) talk freely on any 8ubject within the range of 

:his experienc~ and interests; 
(c) read ordinary Bnglish; 
(d) write.ordinary English."5°) 

Die saak van vorming verdien meer aanda'g. Hoewel in re

sents leargange selde verwys word na die "vormende wacorde 

van ..... 1 ~", ( fn skoolvak word dan gc:moem), is di t in vroeere 

leergange dikwels pertinent onder students en onderwysers se 

aandag gebring. Desnieteenstaande word hierdie "vormende waArde" 

·nog sterk ge:t'mpliseer in die jongste leergange, asof kennis van 

die vakke reeds vormande waarde (en nie net vormende·moontlik

hede nie) besit. Let wal: In die leergange word nie voorgegee 

dat hierdie vakke opvoedend gebruik kan word deur die onderwyser 

nie, maar dat die vakke self (inherent) vormende waarde besit~ 

In die leergang vir Kunsvlyt staan geskryf: 

"Boonop het die ontwikkeling van sy skeppingsvermoe 
ook algemeen vormende w~arde; dit sal sy drang om op 
allerlei ander gebiede te skep, stimulelr en hom leer 
om 'n meer konstruktiewe lewe te lei. 11 ') ) 

Bn hoewel die uitdrukking "instrumentals· waarde" of ander 

met dieselfde strekking salde geho0r word, is dq~r basies 

ein~lik geen ver~kil tvssan genoemde opvattinga en Dewey se 

instrumentalisme nie. Let veral op na die woord rrsal 11 in die 

laaste aqnhaling. 

Die slotsom is dan dat die doel wat die meeste klem ontvang 

die verstandelike ontwikkeling van die"kind is en dat daPr geen 

aanduid:lng gegee word van hoe om die leerinhoude van Godsdiens-

5 ~) ·Ibid~, p~· 122 
51 ) Ibid~, Po· 154 
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onderrig met die van die ander vakke te integreer nie. Afge

sien van veronagsaming van hierdie beginsel van Christslik

nasiobale onderwys kan dan beweer word dat die intellektuele 

ontwikkeling oordryf word, gevoelsopvoeding so 'ri bietjie aan

dag geniet, terwyl die wil nie genoem word nie~ Hierdie ken

mark van die Transvaalse laeronderwys stem dan baie ooreen met 

pragmatistiese opvattinge. Ter illustrasie: 

"Die eerste skolastiese doelstelling met la.eronder
wys is om di~ kind te leer om sy huista.Bl te bemeester en 
om die tweede ta.ql te praat, lees en skryf. Hierbenewens 
moet by leer om te kBn reken."52) 

(d) Die.beBondere pra~rriatistiese S;:7R-formule 

___ Die pragm2tistiese siening oor die instrumentals waBrde 

van kennis betaken dat die onderwyser net n1oet sorak na die regte 

kennis, dit op die regte wyse moat bybring an die gestelde doel 

sal outomaties bereik word. Anders gestel: Net die regte 

prikkel van buite en die beoogde reaksie van binne volg vanself. 

~ Hierdie sienswyse word n@rens in die Transvaalse laerskool

leergange duidelik gestel nie. Maar tog is die onopboudelike 
' 

soeke na die geskikte leerinboude en die aanvaarding van die 

hoe instrumentals waarde van kennis .niks anders as aanvaarding 

van die S -7 R-formule nie. Die amptelike stukke bring mens 

onder die indruk dat die onderwysowerhede glo dat die leerge

beure minstens die grootste deol van die opvoeding in die skool 
. . 

beliggaam. As onderwysowerbede dit nie so bedoel bet nie, kan 

in alle billikheid verwag word dat hulls sou se wat hulle 

mening is aangesien minderbelangrike sake wel in die leergpnge 

bygehaal word. Die oor~rote meerderbeid onderwysers volg dan 

ook die amptelike baleid, trouens, AS bulle dit nie gedoen bet 

nie, kon bulle tot verantwoording geroep word. 

Hier dian weer vermeld ts word d2t die leergang vir Gods

diensonderrig 'n uitsondering is en dat sporadiese uitsonderings 

op bogenoemde re~l ook elders voorkom.53) 

(e) Toepassing van die aktiwiteitsbe~insel 

In verskeie leergange, veral in die gevalle vsn vakke waar-· 

in leerlinge take kan uitwerk, of waar die projekmetode ge-

52 ) Ibid • , . p • 4 
53 ) Ibid., .p. l52, 512 en 514 is voorbeelde. 
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rieflik inpas, woid gesinspeel op die aktiwiteit van die leer

lings. Die bedoeling is dat bulle op een of ander wyse self sal 

eksploreer met die minimum hulp en le~ding, om aldus 'n grater 

mate van selfstandigheid te ontwikkel. Die vorm van die akti

witeit is dan nie die hoofsaak solank die onderwyser nie nodig 

het om te veel met lepels vir die kinders in te gee nie, maar 

tog leen sommige vorms van aktiwiteit hulls bater vir selfstan

dige ontdekkingstogte as ander. As die leerling byvoorbeeld 

self kan e~sperimentaer, is dit beter as wanneer die onder

wyser die eksperiment uitvoer terwyl die kind 'n toeskouer is. 

Dit kom egter nooit so ver dat die kind in staat gestel word 

om hoofsaaklik te leer deur te doen nie, soos onder andere deur 

Dewey gestel, want die leerg~nge is nie daarvoor reg opgestel 

nie. Daar is eerstens nie voldoende tyd beskikbaar nie .• 

as gevolg van die swaar inhoudslas, en.tweedens leen alle 

studieonderwerpe hulls nie vir selfstu·r]ie deur die leerling nie. 

Gevolglik word hierdie pragmP.tistiese beginsel WAt neerkom op 

oordrywing van die aktiwiteitsbeginsel onder die drang VBn om

standighede aanmerklik getemper. 

Die gees waarin baie leergqnge opgestel is, wil dit egter 

so he dat leerlinge self die waarheid moat ontdek en nie dat 

die onderwyser dit vir hulle moat oopdek nie. Daarom word dit 

nie as "aktief 11 genoeg beskou om te luister nie. Net een 

voorbeeld: 

nDie tradisionele metode van ,vertel en leer' moet 
dus plek maak vir ondersoek en orvaring.n54) 

Dit klink byna woordeliks soos die Pragmatisme se kritiek 

op die "ou" skoal. En let wel dat "vertel en leer" most plek 

maak vir "ondersoek en ervaring", sodat daar geen sprake is 

van 'n gekombineerde m.etode 1vat gebruik maak van "vert(:ll en 

l8er" en "ondersoek en ervaring" nie. Net wanneer die kinders 

nie in staat is om op eie stoom die waarheid te ontdek nie moat 

die onderwyser mFJar weer oorgaan tot "vertel en leer 11 , soos by 

die verduideliking van nuwe begrippe. 

Dit kom. daarop neer dat· die leergange dit wil dat daar 

veel meer van die pragmatistiese opvatting oor aktiwiteit in 

die onderwys en opvoeding gebruik gemaak sal word in ~ie p~Pk

tyk waar onderwysers die voorskrif nie behoorlik kaninFJkom.nie. 

Persons wat vir kinders l0erboekies geskryf bet, 55) het dikwels 

54 ) Ibid., p. 416 

55) Ondersoek van leerboeke 
beskryf ... (Par. 71::

1 
p.11q) 

word later in hierdie hoofstuk 
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gepoog om hierdie beginsel van pragmatistiese aard· meer effek
tief toe te pas sonder om vooraf.te probeer vasstel hoeveel hulp 
die~&-rvare en onrype leerling nodig het. Bn w2er eens werk dit 
nie in praktyk so uit soos die skrywers dit wou he nie. Onder
wysers vind gou uit dat die leerlinge nie soveel deur blote 
selfaktiwi tei t kan wys w.ord as ·warmeer hulle deels "luister en 
leer" en deels deur "ondersoek en ervaring" leer nie. 

As verder ondersoek word wat die kinders moet leer en Of 
hulle daardeur opgevoed word, kab daar slegs deur middel van 
implikasie tot 'n gevolgtrekking geraak word •. Per slot van 
sake betaken dit weer 0ens dat kennis opgedoen deur ondersoek 
en ervaring voldoende is om van die kind 'n beter mens te moak. 
Hy m'Oet nie "lui.ster en leer 11 nie, hy moet self vasstel wat 
goed en kwaad is! Dus, nog 'n pragmatistiese gedagteo En 
nogeens moet vermeld word dat onderwysers nie daarin slaag om 
die -voorskrif naA.mlik om deur ondersoek en ervaring te leer, be
hoorlik na te kom nie, om redes soos hierbo aangeteken. 

{f) Die mag van onderwys en opvoeding 

In die Transvaalse laerskoolleergange word nerens verwys 
na die mag van onderwys en opvoeding nie •. Die gedagte dat die 
onderwys via die reeds genoemde kettingre.aksie 56) tot vol
maaktheid van die mens kan lei, kon n~.rens in Transvaalse laer
onderwys gevind word nieo Desnieteenstaande.word ba.ie instru
mentele waarde aan kennis geheg, soos reeds aangetoon.57) Dit 
lei tot die gevolgtrekking dat kennis wel baie magtig is en 
deur beter seleksie van kennisinhoude, beter metodes en omvang
ryker leergange nog magtj.ger kan word~ Dis egter 'n geval ~an 
'n haas onopgemerkte pragmatistiese tsndens wat ingesypel het 
en nie opsetlik oorgeneem.is nie. 

(g) Die probleem van vr~heid en gesag 

Hierdie saak wat wel deeglik verdien om in 'n "Opvoed
kundige filosofie" bygeha.gl te word, word heeltemal verswyg in 
alle leergange. En as daar verme ld word d. at "die hele kind" 
opgevoed moet word, met opgawe van die verskillende aspekte 
wat deur hierdie stalling geraak word, ie dit onverklaarbaar 
dat die vryheid. of enige saak wat daaraan herinner, oor die 

56) Hoofstuk II par~ 
57) Par~ 6 (c)(ii) I 

3 {b)(;i\ ~. 
p-11~ 



hoof gesien word. Hoe wil die opstellers nou eintlik he,moet 
die kind deur mid"del van kennis 'n verantwoordelikheidsgevoel 
ontwikkel? ~n waarom word sake wat geensins belangriker is: 
nie, wel bygehaal? Dit wil dan voorkom of hulle hierdie saak 
as behorende tot die kategorie van die a.lgemene instruksies 
beskou en nie van die opvoeding nie, sodat die tugr~gulasies 
voldoende oor die saak te a~ het~ 

Waar di~ leergange so baie wenke vir die oordrag van 
kennis bevat, kan in alle ?illikheid verwag word dat.die 
driehoeksverhoudinge God-kirtd-kennis en God~onderwyser-kind 
in berekening gebring moes word~ Volgens Chri~telik-nasionale 
beginsels kry kennis eers waarlik betekenis vir die kind en word 
die ontmoeting tussen onderwyser en kind eers werklik intiem 
genoeg vir ~uksesvolle kennisoordrag wanneer die vertikale 
verhoudinge in berekening gebring word. In hierdie verhoudinge 
setel ook die ware gesagsverhoudinge, dissipline en vryhede 

van die mens. Opvoeding sonder gesag is immers ondenkbaar. 
Maar die leergange. veronagsaam hierdie uitersbelangrike saak 
en beklemtoon net die horisontale verhoudinge, presies soos 
die Pragmatisme dit doen. 

(h) Die taak van die onderw~er 

Hieroor word heelwat in die leergange ges~ en nog meer kan 
by implikasie afgelei word. Die onderwyser moet onder andere 
meester van die leerinhoude wees, by moet goed onderl~ in die 
oordrag van leerinhoude wees, hy moet die nodige leierseienskap
pe besit en hy moet sy werk deeglik beplan en voorberei. Net 
so af en toe word ander sake van pedagogiese aard aangeroer en 
so af en toe word God erken. Slegs die leergang vir Godsdiens
onderrig vereis dat die onderwyser 'n gelowige Christen sal wees. 
Die ander maak hoegenaamd geen melding van enige lewensbeskouing 
of godsdiens nie,58) aSof dit sake is wat losstaan van die 
sekul~re vakke en dan impliseer dat die onderwyser in twee 
w~relde"leef. Die reeds genoemde "Opvoedkundige filosofie" 
sinspeel op "vorming van die hele kind-". As afsonderlike leer
gangs tnaer besonderhede verstrek oor die taak van die onder
wyser, kan die gevolgtrekking gemaak word dat volgens die leer-

58 ) Selfs die bepaling in Wet 39/67 dat die onderw~s Christelik 
en nasionaal moet wees, bind die onderwyser geensins vir 
so ver di t sy eie persoonlike lewensopvatting betref ni.e. 
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gange geoordeel kennis bybring voldoende is om bierdie idaaal 
te verwesenlik. 

'n Aanvaarbare lewensopvatting boef geensins van 'n onder
wyser ~n goeie opvoeder te maak nie, moar dit is ~el 'n. essen
siele voorvereiste. 

Per slot van sake word weer baie klem gel~ op da~rdie 
deel van die onderwyser se taak wat met kennisoordrag te doen 
bet, terwyl die res terloops en sporadies genoem word asof dit 
van minder belang is. Dit adem nogeens die pragmatistiese gees. 

7. Ondersoek van leerboeke in gebruik in Transvaalse laerskole 

In hierdie geval moet nogeens in gedagte gehou .word dat 
die skrywers van bierdie boeke deurgaans die iridruk skep dat 
bulle die Christelik-nasionale. beginsels steun en skryf vir 
Cbristelik-nasionale skole. Daar moet dan verwag word dat die 
Christelike en nasionale beginsels in die sekulere inboude inge-
weef sal word~ 
die leerlinge 
doel te lei. 

Daarmee sal bewuste pogings aBngewend word om 
in die rigting van die bepaalde Cbristelike eind-

Daar mag beweer word dat die leerboek net die nodige 
leerinhoude moet bevat en dat die onderwyser elders anders moet 
gaan lig opsteek as by die leerinboude opvoedend wil Banwend .. 
In daardie geval is die boek net 'n kennisbron wat nuttig is 
~ir die voorbereidingswerk van die onderwyser. Svlke kennis
bronne word in die biblioteek bewaar en word· op jqarlikse bi= 

blioteektoewysing aangekoop. Daar is dan altyd net een of hoog
stens 'n paar eksemplare van elke boek beskikbaar. Maar die be
doeling met die leerboeke is totaal anders. Elke kind beboort 
. van elke boek wat vir sy skoolwerk nodig is, .voorsien te word. 
Dis immers duidelik gestel dat "vertel en leer 11 plek moet ·maak 
vir "ondersoek en ervaring". Daarom· moet elke kind soveel 
prakties moontlik self.uit die boek leer, dit wil se sonder om. 
na die otiderwyser te luister en· te leer. Die boeke word dan 
ook nie·soos biblioteekboeke bestel nie maar bulle word op die 
gewone wyse op rekwisisie aangeskaf.. Waa.r prakties moontlik 
bou die kinders die boeke in bulle besit totdat bulle die boeke 
nie meer nodig bet nie. In die lig biervan is dit noodsaaklik 
dat die boeke meer as net die blote akademiese vakinhoude 
moet bevat. Die kind is tog nog onvolwasse en bulpbeho~wend. 
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Hy kan nog nie so veel as gewens die hand van God in die skep
ping raaksien nie en het nog leiding in die rigting van die 
gestelde doel nodig. Hoewel die boek nie kan opvoed ni~, 
kan dit intensioneel vorm en hierdie vorming moet by die 
onderwyser se opvoeding aan~luit. Die· slotsom is dat die leer
boeke vir die sekulere vakke. ook leerinhoude van Godsdiensonder
rig moet bevat en verder invloed in die rigting van die finale 
doel van die opvoeding sal uitoefen. Indien hierdie gevolgtrek~ 
king nie aanvaar word nie, kah die voorgeskrewe "ondersoek en .. _ 
ervaring" net heilsame gevolge he as die pragmatistiese opvat
tinge oor die mens en die mag van die kennis aariv~Qr word~ 
Daar kan verder aangevoer word dat as die onderwyser se vak-
kennis sodanig is dat vir hom 'n leerboek geskryf moet word, 
dit ook nodig sal wees om hom voor te lig in die normering van 
die leerinhoud. 

Veral .in resent~ jare word leerboeke geskryf om be~ . 
paalde leergange te dek. Daar moet dan noodwendig 'n hoe mate 
van sinkronisering van leergang en leerboek wees~ Gevolglik 
mag die pragmatistiese tendense wat in die leergange opgemerk 
is ook in die leerboeke te vinde wees •. Neem ook in ag dat geen 
leerboek in die katalogus opgeneem word sander amptelike goed
keuring van die Transvaalse Onderwysdepartement nie. 

Hier word nou enkele voorbeelde uit die meer as twee
honderd gevalle wat ondersoek is aangeteken:59) 

(a) Reinecke, R.T. e.a. Natuurstudie, St. V 
In die voorwoord deur S.lf .. van Vuuren, Inspekteur van 

Onderwys, word gese: 
"Met die Maanhaar .... studie-reeks beoog die skrywers 

om aan 'n behoefte, wat lankal bestaan, te voldoen, nl. 
om die laerskoolleerling van 'n handboek in Natuur
studie te voorsien wat op prikkelende wyse, wat by die 
ontwikkelingspeil van die kind aAnpas, die vereiste 
vakkennis tuis te bring en om belangstelling vir die 
vak te wek. " 
Dus, blote bybring van sekulere kenniso Net op die 

keersy van daardie blad staan: 
"In die natuur word die Almag en Wysheid van God 

die Skepper geopenbaar." 
Maar verder in die boek word nie die geringste paging 

59) Aan die einde van hierdie verhandeling word 'n lys boeke 
wat ondersoek is, verstrek. (~yW- A, p.17q) 



aa.ngewend om te wys waar en hoe die "Almag en Wysheid van God·" 

in die natuur te vinde is nie. En terwyl dit in boek is wat 

spesifiek vir die kind geskrywe is, moet die kind seker mAar. 

self soek na die Godsopenbaring.as hy leer deur ondersoek en 

ervaring. Selfs wanneer die kind moet leer deur. te luister 

word gevind dat die boek so 'n massa feitemateriaal bevat dat 

die onderwyser en die gemiddelde kind vir feitlik niks meer as 

·kennisversameling tyd het nie. Die toets op bladsye 90-91 van 

die boek is dan ook net 'n toets op k~nnisinhoud. .As die skry

wers dan wou h~ dat die onderwyser uit eie beweging meer moes 

doen as om net blote akademiese kennis by te bring is di.e toets 

onvanpas. Dit moes of aan die onderwyser oorgel,atgewees het, 

~f die toets moes meer as net die kennisinhoud gemeet het, by

voorbeeld deur vrae wat sal vasstel of die kind wel die 11.AlmRg 

en Wysheid van God" in die natuur raa.kgesien het~ 

Aa.n die einde van elke ho0fstuk word 'n reeks take 

gevind. Elkden bestaan uit 

moet word, 

(i) 'n aantal vrae wat beantwoord moet word~ 

(ii) 'n paragra.af wat deur die kind geskryf 

(iii) illustrasies, eb 

(iv) praktiese wetk.· 

Dit kom neer op 'n metodologiese organisasie om ken

nis vas te le en niks meer nie. Die Christelik-nasionale begin

eels vind bloedw~inig toepassing in hierdie werk. 

Wat pragmatistiesgekleurde beginsels betref, kan die 

volgende van hierdie boek±e ges~ word: 

(i) Die sware kennislas dui.op 'n oordrewe waarde 
wat aan die mag van kennis geheg word. 

(ii) Die akademiese kennis word so aangebied 

asof dit voldoende is vir die opvoeding. 

(iii) Die doelstellinge is hoofsaPklik gemik op 

ontwikkeling of groei deur middel van kennis by te bring. 

(iv) Die opvoedende werking wat van kennisbybring 

verwag word, is in wese 'n toepassing van die S-7R-formule. 

(v) Die boek is bedoel om pedosentries en dus 

ook antroposentries te wees. 

(b) Loots, S.J. e.a. Aardrykskunde Dink- en Leerboekies 

St .. V 



Die titel dui reeds ondubbelsinnig op niks meer as in

tellektuele ontwikkeling. Die voorwoord bet bloat te doen met 

metodiek, akademiSse kennis, aanskouingsmiddele, gedifferensi

eerde onderwys en so meer. Daar word n~rens enige aanduiding 

gegee dat bierdie boekie bedoel is vit Cbristelik-nasionale 

onderwys nie. Karaktervorming en die Godsopenbaring word 

verswyg. Die inboud is niks meer as 'n opeenboping van feite 

nie. In die opdragte word soms verwag om niks meer as lang 

ritse plekname neer te skryf nie. As d.i,e skrywers bed.oel bet 

dat onderwysers meer moet doen as net kennis bybring, bet 

bulle niks daaroor gese nie en was bulle primer geinteresseerd 

'in kennisoord.rag. Die wyse waarop die boekie geskryf is, dui 

oak duidelik aan dat die bedoeling nie is da.t die onderwyser 

alles mondeling aan die kinders moat oordra nie maar dat elke 

kind self uit die boekie moat werk. 

Hierdie werkie is net gedeeltelik ped.osentries opgestel 

vir so ver dit voorsiening maak vir gedifferensieerde opdragte4 

Die _aangebode leerinboud is onpersoonlik-objektief, op koud-
-

wetenskaplike wyse weergegee soos vir grootmense wat self die 

normering van die leerinboude kan waarneem. Dit is dus oak 

deals leerinboudsentries, selfs duideliker so as wat dit ~ 

pedosentries is. 

Die oordrewe klem wat-op intellektuele ontwikkeling gale 

word, net s~os by die Pragmatisme, is die sterkste kenmerk van 

bierdie boek. 

(c) Barnardo; J.H. e.a. GeskiedenisL St. V 

In die voorwoord staan: 

"····· die kind kan prikkel tot volgeboue belang

stelling in en verdere studie van·ons geskiedenis. 11 

Die bistoriese word dan oak net 'n beknopte weergawe van 

feitet Die burgerkundedeel·is in boofsaak niks meer as 'n 

objektiewe samevatting van kennis nie, maar so tussenin kom 

daar wel opmerkings voor wat die kind ':ra mate van leiding gee 

in die normering van die leerinboud. Nerens word enige aan

duiding gegee dat die Christelik-nasionale beginsel van inte

grering van Godsdiensond.erriginboude en die sekulere leerin

boude toegepas moet word nie. En dis nogeens 'n werkie wa.ar

uit die kinders dikwels selfstandig moat leer. 
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Benewens die oordrewe klem wat op intellektuele ontwik

keling val, word in ~indere mate die volgende pragmatistiesge

kleurde opvattinge sigbaar~ 

(i) Die antroposentriese benadering. 

(ii) Gebrek aan 'n uiteindelike doelstelling wat 

deur ges~iedenisonderrig nagestreef word; 

(iii) Toepassing van die S~R-formule in die sin van 

"behandel net hierdie geskiedenis deeglik en die kind sql van

self 'n goeie landsburger word." 

.(d) ~a..z.. R.P~ e .. a_ Ons Land.LSt. III 

In die voorwoord staan: 

"Die boekies streef daarna om, behalwe die bybring 
van die noodsaaklike kennis, die leerlinge aan te spoor 
tot selfstandige denke en om al doende te leer. 11 

Dit word nie ontken dat feitekennis, selfstandige denke 

en leer deur aktief te wees belangrike sake in die opvoeding 

is nie, maar by gebrek aan spesifisering van nog 'n hele aan

tal ander sake wat net so belangrik en nog belangriker is, word 

beweer dat bogenoemde opmerking baie na aan 1 n goeie definisie 

vir die begrip intellektualisme gekom het. Die hele boekie 

bevat dan ook net aardrykskundige kennis. Behalwe aantekeninge, 

kaarte en so meer wor_d ook paslike rolprente en strookfilms ge

noem. Blke hoofstuk sluit af met werkopdragte vir leerlinge 

onder die opskrif: "Dink; doen en leer." Hier word dan 'n doel

gerigte paging aangewend om "vertel en leer" so ver moontlik te 

vervang met "ondersoek en ervaringo 11 Die pragmgtistiese 

kleur daarin is onmiskenbaar. 

In hierdie boekie word 'n groot hoeveelheid laerinhoud aan

getref en aan die kind se geheue word besondere eise ge$tel. 

Lang ri tse name w·ord byvoorbeeld op bladsye 78, 111 en 113 ge

vind.· Die oordrewe klem of feitekennis sander enige paging tot 

normering of toepassing van Christelik-nasionale beginsels 

toon 'n sterk ooreenkorns met pragmatistiese opvattinge. 

(e) Van_der Merwe, C.P. en Kempen, W. Afrikaans as 

Eerste Taal, St. I 

In die voorwoord kom die volgende paragraaf voor: 
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"Die doel van hierdie reeks is om leerlinge voor te 
lig en bulle in staat te stel om op taalkundige gebied 
stalselmatig en van stGnderd tot standerd voort te bou, 
sodat die laerskool 'n hegte grondslag kan 1~ waarop die 
hoerskool kan voortbou." 

Daarom moet oefening in taalvaardigbeid verwag word en 

niks meer nie6 Die doel is dan bloat op intellektuele vlak 

gele~~ En tog kom da8r in hierdie boekie wel 'n paar deeltjies · 

voor wat die kind se aandag op die boer waardes in die lewe · 

vestig. Die vraag ontstaan dan: Waarom kan dit nie konsekwent 

in die sekulere leerinhoude gedoen word nie? Is die rede nie 

in die pragmatistiese inslag te vinde nie? 

'"(f) Wentze~ J.A.T. en Harle;y.L.G.S .. Getalontdekking, St., I 

Die hele voo:rwoord handel oor metodiek en die sogenaamde 

nuwe benadering~ Die inhoud ·van die boekie van 257 bladsye 

(vir st~ I!) is dan ook niks meer nie as 'n massa kennis met 

die nodige illustrasies en oefeninge daarby. Vir elke soort 

bewerking is daar 'n groot aantal .oefeninge en di t mag nie 

nodig blyk te wees om almal deur te werk nie, maar daarenteen 

word gemeld dat indien die oefeninge wat in die boekie verskAf 

word, nie voldoende ·is nie die onder~yseres self. verder moet 

aanvull Hierdie beginsel kan seker nie krittiek uitl~k nie, 

maar alles in ag genome bring dit per slot van sake mee dat in 

die rekenperiode eenvoudig niks meer gedoen kan word nie as om 

kennis met grote haas by te bring. Die leerlinge moet dikwels 

selfstandig uit die boekie werk. 'n Bewuste poging om te vorm 

of op te voed of om Christelik-nasionale beginsels toe te p88 

word n~rens geimpliseer nie. 60 ) . 

Die ooreenkoms tussen hierdie boekie en die Pragmatisme is 

duidelik. 

(g) Grove, M.C.· Kuns~.!_;zt met Genot 

Hierdie boekie is bedoel vir die grade en st~ I. 'n 

Presiese doelstelling vir kunsvlyt word nie verstrek nie, maar 

die volgende paragraaf in die inleiding dui voldoende a~n wat 

beoog wordi 

"Kunsvlyt is die mees ideale hulpmiddel by die leer
proses en kan met alle vakke gekorreleer word. By kunsvlyt 
leer die kind die tegniek en by ander vakke hoe om dit op 
grater skaal toe te pas." 

60 ) In Bylae B aan die einde van hierdie verhandeling sal voor
beelde van opvoedende gebruik van 1eerinhcm<'ls v8:Lstrc~: 7iord. 
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nus, tegniek en vaardighede is die belangrikste oogmerke. 

Dit pas mooi in by die pragmatistiese opvattinge. 

Hier dien in alle regverdigheid opgemerk te word dat die 

bedrywighede van kinders wanneer hulle met kunsvlyt besig is 

aan hulle die meeste genot van alle skoolwerk verskaf. Daarom 

is die kanse veel grater dat vorming en nie misvorming nie sal 

plaasvind. Hier is nou.die geval van 'n stimulus wat moontlik 

'n gewenste reaksie tot gevolg sal h~. 

8. Ondersoek van onderwxsersopleiding aan kolle~es 

Aangesien baie min laerskoolonderwysers aan universiteite 

opgelei is, word hulle geval buite rekening gelaat. 

Ui t die mass a gegewens wat versameL~rd hier. net aandag 

gesk_enk ;:;.an daardie deel wat te doen het met hoe students .ty-
1 

dens praktiese onderwys\lesse gee •. Die. 255 lesse wat aangehoor 

js, kon deeglik beoordeel word, ma~r afgesien daarvan is nog 

heelwat meer lesse se voorbereiding in die stMdente se 

joernale ook nagegaan, sodat· 'n duide'like beeld verkry kon word 

van hoe stMdente hulle vir die onderwys gereedmaak. 

Vooraf moet gese word dat students nie net op grond van 

bulle studie- aan die kollege lesse gee nie. Hulle word juis uit

gestuur om by dienedoende onderwysers te gaan leer. Dit ge-

beur dikwels dat van hulle verwag word om aan en in te pas by 

die klasonderwyser se werk,. sodat in baie gevalle die lesse 

aangebied word soos die klasonderwyser dit wil he. naarom is 

dit onvermydelik dat die alledaagse skoolgebeure in 'n mate in 

die lesee van die students weerspie~l sal word. Die pragma

tistiese tendense wat in die onderwys self opgemerk is, word 

dan ook in students se lesse sigbaar. 

As _die student 'n les voor 'n dosent aanbied, wil hy 

graag ~n goeie punt daarvoor kry. Daarom kan hierdi~ paging 

beskou word as die beste waartoe die student in staat is. Sake 
. . 

wat kritiek kan uitlok, word so ver moontli.k vermy~ In elke les· 

wat ondersoek is, is dan ook iets moois gevind en tog kon die 

volgende pragmatistiese tendense daarin wa8rgeneem word: 

(i) Omdat die student nog onervare is, word daar 

soms te min en soms te veel kennisinhoud vir die les gekies. 

Maar afgesien daarvan gebeur dit in meer as 90% van die lesse 
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dat die bybring van kennis die saak is wat die meeste aandag 

geniet. 'n Bewuste paging om deur middel van die kennis die 

kind opvoedend te be!nvloed is die uitsondering, maar tog moet 

students daarvan kennis dra, want onder daardie lesee waarvan 

aantekeninge gemaak is, is daar gevalle wat werklik ideals 

opvoedingspogings verteenwoordig •. In die leergange vir 

Pedagogiek word by verskeie geleenthede melding gemPak van op

voeding deur mid del van onderwys. .As students dAn so dikwels 

hierdie beginsel veronagsaam ter wille van kennis bybring, is 

dit 'n duidelike teken dat bulle onder die indruk verkeer dat 

verstandelike ontwikkeling tog maar die bel~ngrikste deel van 

die opvoeding is •. 

(ii) Die integrasie van Godsdiensonderrig en die 

sekulere leerinhoude is ewe-eens 'n uitsondering. In meer as 

90% van die gevalle wat aangeteken is, is daar glad nia na die 

Godsopenbaring of enige beginsel van godsdienstige aard verwys 

nie. Maar hierdie selfde students het reeds toe bulle self 

op die skoolbanke gesi t het; dikwels gehoor van Christelik-:;.~.

nasionale onderwys, terwyl hulle qan die kollege ook kennis 

maak met die onderliggende beginsels van hierdie vorm van 

onderwys. 

(iii) Wanneer doelstellinge in die lesse aangegee 

word, bly dit byna deurgaans net by onmiddellike en verwyderde 

doelstellinge vassteek. In sommige gevalle, wat egter die 

minderheid vorm, word nie eers na verwyderde doelstellinge ver~ 

wys nie. Verder gebeur dit ook soms dat students in die les

aanbieding meer doelstellinge nastreef as wat bulle in die 

joernale aangeteken bet. Word die aangegewe en nagestrewe 

doelstellinge egter ondersoak, word pragmatistiesgekleurde op

vattinge baie duidelik. 'n Paar voorbeelde ter illustrasie: 

"Om 'n lief de vir •.•••. ( 'n skoo l vak word genoem) aan 
te kvveek." 

(Ui t die les blyk di t dan dat die flliefde" ·niks verder 

strek as blote akademiese nuuskierigheid nie, want die les moet 

"interessant gemaak" of op 11 aanskoulike wyse 11 aangebied word, 

maar sander vermelding van enige waarde bo die intellektuele 

vlak wat daaraan geheg moet word). 

"Om die kind se taalvaardigheid te verhoog". 

(Daar word niks meer gese nie, en die les is duidelik net 

gemik op .,n utilistiese doel). 
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Students is nog nie onderwyseis nie en met ervaring sal 

hulle onderwy·s beslis verbeter. Die pragmatistiesgekleurde .. 

opvattinge wat in hulle praktiese onderwyslesse sigbaar word, 

sal egter 'n invloed op hulle toekomstige onderwys he~ Die 

oordrewe klem op intellektuele ontwikkeling word die sterkste 

waargeneem. 

9. Waar staan die Transvaalse laeronderwxs vir saver dit 

pragmatistiesgekleurde kenmerke betref? 

Hier word ears verwys na die b<avindinge van ander skrywers 

wat ook op die onderhawige probleem lig werp. 

Bingle skryf oor Christelik-nasionale beginsels 61), maar 

raak ook sake wat ooreenstem met pragmatistiese beginsels. 

Ten eerste wys hy op die dualisms wat in die Transvaalse 

onderwys ontstaan hat as gevolg van die Smutswet (1907). Die 

Christelik-nasionale Onderwysbeginsel~ is na bewering in di~ 

wet behou maar in wese het hierdie wet veel meer ooreenkoms 

met die ~ngelse onderwyswette vertoon. Bingle beweer: 

"In dar waarheid was die strekking van hierdie wet 
human~~ties met 'n dun lagie godsdienstige vernis daar-
oor." ) · . 

'n Studie van die huidige Onderwysordonnansie toon dan ook 

dAt baie van die Smutswet behoue gebly het. As voorbeeld kan 

genoem word dat vir alle gelowe en selfs vir manse sander enige 

geloof voorsiening gemaak moat word 9 maar sonder differensiasie 

of afsonderlike voorsiening vir verskillende geloofsoortuiginge, 

sodat dit nie moontlik is om van Godsdiensonderrig 'n eksAmen

vak te maak nie. 

Twaedens ondersoek Bingle die leerplan en leergcnge. Hier 

volg net enkele bevindinge: 

"Uit die voorgeskrewe vakke is dit duidelik dat ge
trag word om die kind in verband met die natuur, dia · 
sosiale, die somaties-psigiese en met God te bring •• "63) 

Bingle, H.J.J. Mensbeskouing en opvoeding in .Aspekte van 
die Christelik-·nasionale onderwys. -

Ibid., p. 17 (Humanisme en Pragmatisme stem hier ooreen. 
S.J. d.P.) 

Ibid .. , p. 18 
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Die woorde 11 in verband met" imp1iseer nog nie opvoeding 

nie en stem ooreen met die beskrywings vroeer in hierdie hoof

stuk, naam1ik dat God we1 af en toe in die seku1ere vakke by- . 

gehaa1 word, maar dqt 'n integrasie van Godsdiensonder~ig en die 

ander vakke nie plaesvind nie! 

Nerens in die leerplan of leergange word 'n m·ensbeskouing 

duide1ik geste1 nie~ 64 ) Hoe dan andere as die huidige onder

wys op twee oorspronklike mensbeskouinge (van Suid"-Afrikaanse 

en ~ngelse oorsprong)· en nog ander wat later byges1eep is, soos 

die pragm~tistiese, gefundeer is? Hierdie mensbe~kouinge is 

immers baie verski1lend van mekr~ar. 

"Wat die leerp1an en leergange betref, kom o:r.g tot die 
slotsom dat die gesagsdraer in o:ns onderwys beslis :nie 
positief die Calvinistiese antropo1ogie huldig nie~ O:ns 
word verder gedwing tot die gevolgtrekking dat die gesa.gs
draer soms wel 'n humanistiese antropo1ogie openbaar in 
sy negasie van sekere beginsels ene~syde, en andersyds in

5 praktiese stel1inge waaruit a.fleidings gemaak kan word."b ) 

Derdens ondersoek Bingle die onderwyskorps en hulle doel-

stel1inge~ Dan merk hy op: 

"In praktyk sal ons dan doelstel1ings van uiteen
lopende aard aantref. Dit sal ongetwyfeld varieer van die 
vol1edige teistiese tot die volslae humanistiese ·; en ek glo 
dat daar ook onderwys gegee word sander om 'n be~~alde 
doel bewustelik nate streef.n66) 

Bingle bedoe1 hier dat 'n bes1iste einddoel ontbreek, soos 

ook deur die pragmatists aanvaar. 'n Bietjie verder skryf 

Bingle: 

"So word daar soms as uiterste doe1 die Christelike 
deugde gestel, soms karaktervorming, sonder om deur ta tas 
na-die re1igiause kulminasie daarva:n, sodat ons opga8n in 
moralisering sander siel. 11 67) 

Van Staden het onder andere vasgeste1 wat die invloed van 

.die Pragmatisme op die onderwysteorie en -praktyk gedurende die 

jare 1900 en 1950 was. 68 ) Hoewel sy seleksie van punte vir 

ondersoek verski1 van di~ van hierdie verhandeling, is die fi

nale gevolgtrekkings merkwa:ordig eenders. 

54 ) Ibid., p. 19 
65 ) Ibid. 
66 ) Ihid., p. 21 
67) Ibid., p .. 21 
68 ) Van Staden~ J~L~ Die opvoedkundige teorie en praktyk tn ~ja 

Transvaal gedurende die jare 1900-1950 as weer"kaatsing van 
die rigtinge van lewensopvatting, p. 318-323. 
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Van Staden skryf: 

"Samevattend kan beweer word dat nie net die-gewone 
arbeider gedurende die periode onder behandeling onder die 
betowering van die Pragmatisme gekom bet nie, maar ook die 
onderwyser voor die klas. Besondere waarde is aan die 
praktiese en lewensbevorderende geheg. Die belangrikste 
kenmerk van onderwysersopleiding was dat daar meer aandag 
geskenk is aan die afrigting van toekomstige beroeps- · 
beoefenaars as aan.die vorming van karaktervolle en be
ginselvaste mense. Die ideaal van 'n suksesvolle werker 
bet in toenemende mate die gees en werksaamhede in verband 
met die opleiding van toekomstige onderwysers beheers. 
Ook op hierdie terrein bet onderwys 'n belangriker plek 
ingeneem as opvoeding. 11 69) 

Hiermee is nou nog nie.noukeurig genoeg aangedui in welke 

mate Transv~alse laeronderwys pragmatistiesgekleurd.is nie. Ten 

einde te vergel~k word nogeens verwys na Dewey: 

"··~··to suppose ····~ that a good citizen is any
thing more than a thoroungly efficient and serviceable 
member of society, one with all his powers of body and mind 
under control, is a hampering superstition wb:ich l

7
· b is hoped 

may soon disappear from educational dj_scussion." ) 

As in ag geneem word dat die "mind" vir Dewey niks meer 

as die menslike verstand is nie, kan die klem wat op intellek

tuele ontWikkeling val in die Transvaalse laeronderwys beskryf 

word as pragmatistiesgekleurd" Let op die woord '.'serviceable n, 
en die utiliteitsmotief kom in geda~te. Aansluitend by die 

laaste aa.nhaling beweer Dewey dat as die kind sy funksies as 

lid van die gemeenskap wil nakom, dit die volgende beteken: 

"····· training in science, in art, in history; •• ,,. 
command of the fundamental methods of inquiry and fundamen-
tal tools of intercourse and communications; , ••• ~ a 
trained and sound body, skillful eye and hand; •.••• 
habits of industry~ perseverance; in short, habits of 
serviceableness.·" r 1) 

Dit lyk dan eintlik of Dewey besig is om die pragmatistiese 

tendense in die Transvaalse laeronderwys te beskryf! Die klem 

wat 'n Christelike onderwys byvoorbeeld op Godsdiensonderrig 

en die Godsopenbaring laat val, word algeheel geignoreer, ter

wyl morele beginsels, selfs in pragmatistiese sin, ook op die 

agtergrond geskuif word as die volgende opmerking in aanmerking 

geneem wora: 

()g) Ibid o , p. 323 
70) Dewey, J. Moral principles in education, p. 9 
71) Ibid., p. 10 Let ver:'ll op die woord "trained". 
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"It is out of the question to keep direct moral 
considerations constantly upper~ost. But it is not out 
of the question to aim at making methods of learning, of 
acquiring intellectual power, and of assimilating sub
ject-matter, such that they will render behavior more 
enlightened, mQ2e consistent, more vigorous th8n it would 
otherwise be." f ) 

Hiermee is die hoofbeginsels van die pragmatistiese 

opvoeding wat ook in die Transvaalse laeronderwy~ opgemerk word, 

as tendense aangedui. Nou kom die slotvra~g: Kan die 

TransvaRlse laeronderwys as oorwegend pragmatistiesgekleurd 

beskryf word? Om hierop 1 n bevredigende antwoord te gee word 

die somtotaal van die ondersoek wat uitgevoer is, en waarin ook 

niep~agmatistiese elements, sommige waarvan nie beskryf is nie, 

gevind is met in agneming van Bingle en Van Staden se bevin

dinge, kortliks aangestip: 

(i) Die pragmatistiesgekleurde element in die 

leergange is starker as enige ander kenmerk. 

(ii) In die leerboeke is dit ook soo 

(iii) Die praktiese onderwys varieer van onderwyser 

tot onderwyser, maar opv8ttinge van pragmatistiese aard word 

vry algemeen aangetref, hoewel dit hier nie so sterk oorweeg 

as in die leergange en leerboeke nie~ 

(iv) Intellektuele ontwikkeling wat oordryf word, 

is die sterkste pragmatistiesgekleurde element wat wa~rgeneem 

is e 

(v) Die tendens tot pragmatisering het gedurende 

die afgelope sestig jaar geleidelik toegeneem en 'n verandering 

in die toestand word nie voorsien nie tansy iets drasties of 

onvoorsiens binne afsienbare tyd voorval. 

72 ) Ibid., p. 2-3 
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