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(a) Gesag en 2:.r"Yheid..in die GesJ;si.~nis van d..he_...Q.,l)..,9-.!:.Fwys. 

By In terugbli~ oor die byna agtien eeue wat verloop het 

t}.lssen die optrede van Jesus Christus en die leer van Jean 

Ja.cqua,s li,ous§:!eau tref ditons dat ,die vrugbaarst e opvoe.ding 

aStir was l waar die verhewenste, opvattinge van beide gesag en 

vryheid gehuldig is en die ideaal van hGtrmonie tussen die twee 

die naaste aan verwesenliking gekom het. 5' 

Na die onvergelyklike voorbeeld van Jesus as Leermeester l . 

wat die grootste keer~unt in die woreldgeskiedenis gebring het; 

het Paulus en sy mede-apostels die nuwe leer van die vrymakin~ 

in Christus deur gelowige oorgawe aan die gesag van die almag

tige God in die heidonworeld ingedra. v Die invloed van hul 

prediking was wondorbaarlik. Die Korkvaders hot die boodskap 

verder gedra en binne 
t 
vyf eeue was die oorwinning van die.Chris

tendom oor die Grieks-Romein~e heidendom In voldonge feit. 

JDie sukees van hierdie re\t'se-opvoedingstaak van_ die vroee ~h.ris

tene is; menslik ge8proke; grootliks to danke aan die feit dat 

hulle die e.YTewig tusson vryhoid en gesag bewaa,r hyt deur, die 

~it~rstes van oordrewe vryhe~d of oordrewe~ gesag - en daardeur 

verwat.ering of vervreemding - te v.ermy,; maar nog meer aan die 

feit dat en die vpyheid on die gesag wat hul verkondig het l di9 

verhewenste was irJ'at die mensheidjooi t geken het l en daarom t!fge

lyk die twee mees fundamentele draQ.ge in die menslike hart 

die ~r~ng na vryhcid en siclevrcde; en die drang na onderwe~ 

ping aan tn.transsendente Mag - bevredig het. {. 

G~durende die Middeleeue hot die ewewig allengs verlore 

geraak; die ideo van die vrye persoonlikheid hot, heeltemal
, 

o~dergegaan in die allesoorheersende gesagsidee - nou die gesag 

van die kerk en die gro,ep .. , Die,Renaissance-Humanisme het na 

die ander uiterste oorgeslaan, aIle gesagsbande verbreek en 
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 . 
~~e individ~ putonoom verklaar. Nog die middeleeuse. beginsel 

van Gehoorsaamheid deur.gehoorsaamheid"" neg die. humanistiese 
" leuse Vryheid deur die vryheid" het die lewenskrag van die 

\I 

vroe.e Christelike opvoeding besi t ._. Die verstarring van die 


f;Jkoll;l.sti'ek enersyds en die 01ceronia.nisme andersyds was die ge

volg. 


Die_.!!~_rvo,rming het oor die Midde.1eeue heen na die gesag 

.V~n dieWoordvan Go~ en die vryheid van die persoonlike. gewete 

voor God teruggegryp, ~n daarom sowel deur die volksopvoed~ng 

as deur die stuk:rag wat dit aan die volkskool verle.en het, die 

h.oogtes van die vroee Christel.ike .opvoeding geewenaar. Die 

harmonie tussen vryheid en gesag wat Luther en Calvyn in h~l 

geskrifte en Cordier in sy skool getref het, en die peil wat 

h.u11.e beide vir die. vryhei~ en vir die gesag aangegee het. bJ!y 

va~dag nog In model. God, die Boewereine, is die Bron van aIle 

g,e§lag; voor tiom IDQet di,e doemskuldige mens hom neQrbuig. 

Maar dies~lfde 'God, die allergoedertiere~ste Vader; is .o0k die 

Fo~tein van die hoogs~e mens~ike vryheid~ die vryheid Van ,die, 

gewete. Die diens wat Hy van die men~ verlang is geen slawe-, 

diens nie" maar vrywill.ige ~~efdediens. In die liefde. is vry

heid en gesag ~us volmaak saamgosnoor. Allodardse gesag~ dus 

oo~ die gesag van die opvoeder, oor die kind, is dour Go~ aan 

By aardse verteenwoordigers in owerheidsposisios verleen•. 

JUis omdat die opvoeder dus die plaasvorvanger van God is, is 

sy gesagsuitoefeningsotn verantwoordelike werk. By gesag is 

nie grenseloos nie ~ maar_ na twee It-ante beperk: enersyds deup 

sy verantwoordelikheid aan God, e.ndersyds dour die vryheid vt:;ln 

d~e kind•.. Hy is dus vry as gesagsdraer, maar gebonde as ge

a.agsonderdaan. Die gesagsdraer staan self ook ondQr die wet. 
\ 

Die w~t is vir die gesagaonderdaa~ - hetsy opvooder; hetsy 

kind - egter geen dwingelandy nie; die liefde to~ di9 godde

like Wetgewer, die tQewyding aan In liefdovolle Vader, perowe 

die wet van sy angel. Wetsvorvulling word liefdediens; in 

, 
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vryhe~d van die gewete gelewer. 

Va~ hierdie verhe~e opvatting van gesag w~s die Jesufticac 

gehoorsaamheid soos van ~n lyk ll ; ver verwyder;
II 

u1t die opvoeding ver~wyn. Die vryheid wat die Real.isme_ en 

die Rasionalieme wee~,_soos die Humanisme, in die gesag van 


die mens se eie rede" en die_ Naturalis]ne in die mfims eo natu\lr 


gesoe~ het; het nog verder van die ideaal afgowyk. 


d~~ wafi presies. die omgokeerde van die Christelike ideaal. 


Daar.was en gesag en vryheid uit God afgelei, hier beide uit die 


mens. 


tb) Gesag en Vryheid in die beskouing oor die men~. 


Die teestelling waarpp ons hiorbo geatuit het; spruit 

voort uit die kernvraag van die opvoeding, naamlik: is die. , 

mens van nature goedll of van nature bedorwe n"l Is, 9-10 nan . u·

tuur van di~ mens, soos by 1s, normaal of abnormaal? Is 

die kwaad wat in die lewe tot ui:ting kom slege te wyte aan on

kunde, onvolmaaktheid en gebrek aan opvoeding; of is dit die 

g~elike werklikheid van die sonde? Die antwoorde op hierdie 

vrae atel die mensdom, en ook die opvoeders deur die eeue;, 

in twee al~gordes teen mekaar op: die normaliste on dio ab- , 

normal~ste, aanhangers van In antropos9ntriese en van In teo

sentr1ese lewensbeskoui~g e~ opvoeding. 

y Die meeste. Renaiesapco-Humaniste by name Erasmus; glo; 

soos Pelagiua vanouds; aan die natuurlike goedbeid; die so~de

loosheid van die mens. Daarom is bul ideaal die vrye uit 

l.ewing van die bUJll.ani tas: die egte menslilcheid van <;iie bloot: 

na~~urlike mens, aan wie niks mensliks vreemd is nie, Weldra 

,slaan hierdie mensvcrheerliking oor in mensv9rgoding. Hul 

aanb~d die majesteit van die individualiteit. Realiste soos 

R«be~o en Montaigne (in sy latere leeftyd) sit die tradi~ie 

voort totdat di t. by Rousseau op .In bruta.le idea.11seringvan d1~ 

sinlike in die natuurmena uitloop•. Hier bet ons , die lewensbe
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skouing van die onwedergebor.9 me.ns. Vryheid beteken losban

dige. 	verbreking van aIle gesag wat die mens se natuurlike nei

ginge beteuel•. Hul ~eer word gekenme~k d~ur In optimistiese 

geloof in die almag van die 9Pvoe~ing wat aIle onkunde uit die 

weg sal ruim en In ideale staat van sondelose; ontwikkelde, 

vrye~ natuurlike mense sal bewerkstellig. 

~. Christelike. opvoeders van allo oeuo daronteen er~en met 

Paulus die we.t. van die kwaad in die ha:rt van dl0 mens. Vir 

die Kerkvaders l die middoloeuse vadors; dio Horvormers; ook 

v~r Vives, Milton on tot 'n groot mato vir Comonlus is dle 

ware natuur yan die mens dus. sy oor.spronkliko natuur van voor 

die sondcval. Dit is dio natuur wat horstel moot word) die 

natuur van die geesteliko mons. Vr¥'heid boteken ctus o.io 

09rwlnni~g oor dio sondige nolginge,- nio die uitlewi~g daa~

van nie - en die sterking van 0.110 gosagsmiddelo wat d~e op~, 

v.oedeling in sy stryd teon sy sondige natuur kan steun. Na

mate die v:ryheidsgedagte by hierdic Ghristeliko opvoeders hEq

derder lig, na die mate treo die ge~~gtc van die individuali 

tei t van die kind ook sterkel" op die voorgrond.f Vir d;te Hor

vorrncrs 19 dle waardo van die lndividu in sy ewigholdswaarde. 

Elke mens, solfs die domsto varltoppasser", het In onsterfllke 
II 

slel, wat persoonllk voor God moet vorantwoording doen. Nie 

sy I!1ensl~1{-ho~.d nie, maE'"r juis die vQn!\. "an goddelikheid in 

hom) mo.ot tot vryheid opgevoed 1,rord. 

(c) 	Gesas. .elLyr;y:hoid ip. ~d).2 doc). van Clle Opvoedl-Eg,. 

Dle betekenisse F:"'.t uan opvoeding tot vryheidl! geheg 
II 

ls;. is net so wydulteenlopend as die interpretasies van die 

gesag waaraan onderwerplng geeis is. By die antropo~cntricso 

rigtlng ls dit vryheid van bygeloof.(Bacon), vryheld van denke 

(humaniste, ri;la te, rasionaliste); vryhoid om die natuur to 

volg (Erasmus" Montalgne; Comenius)" vryheld vl:r dio o'!!pol.ernmer

de groei van die natuurlik~ neigingc (Rousseau), vryheid Van 

eie oordeel; onafharutlik van dl0 gosag van boeke, outoriteite 

) 
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of tradisie, (Locke), vryheid van die gesag van die Openba

ringsgeloof~ vryheid vir III defstiese natuurlike godsdiens 

(rasionaliste en Rousseau),vryheid vir In onafha~~ke moraal, 

vpyheid om te twyfel (Bacon) Montaigne). Dit kom daarop neer 

~at ~ie mens vry moet ~ees_ om sy e~e rede en sy eie natuur te 

volg, sonder epige gesag van buite. In soverre h~lle gesag 

erke:o is di t (Ian oolt bloot die subjel-cticl;'J'e gesag van die oie 

rede; of die eie nat1,luro Van In objektiewe gesag mag daar 

geen sprak~ wees nie. Die klein kindjie mag weI nag aan die 

strong gesag van sy opvo.eder onderwerp word (Locke) ~ of aan _ 

die onverbiddelike wet van die fisiese natuur (Rousseau), maar 

die volwasse ~ndividu is sy eie wet.,. Sy indivualiteit is die, 

hoogste gesag) en die ontwikkeling daarvan die hoogste vryheid~ 

Die toosentriosc r:igting darontoen erkon onomwonde die 

behoefte van die mens,aan In objek~iewe gesag en is met ni~s 

minder as die hoogste, ~ie gesag van God Self, tevrede :oio. 

Nie altyd is hierdie gesag ogtcr owo suiwer gosien n~e. Gc

durende die Middeleeue het die Kerk egter, "a~ plekbelcleder van 

God die Woord van God as gesagsb,r.on verdring; by dio 
; 

Jesufte 

het die eis yan ~bsolutc. gehoorsaamhoid aan die,Ordo-owerheid 

ook die aandag van die. ware gesagsbron weggolei; by die 

P~etiste het die klem allongs meer.op die subjektiewe belewfng 

y~n, die geloof B.S op die objektiowe oioo van die geJoof ge

val. Pis egt.or die verdienst,e van die Hervormers dat hulle- , 

die gesag van aIle menslike kwaliteite ontdoen het en dit na

gespoor het, tot by sy oorspronJGilte Bron: die Absolute Soewe

reiniteit van God oor die nie~ige ~oemskuldige mens soos dit 

in die,Woord van God geopenbaar is. yryheid weer beteken 

by d~e teosentriese rigting vryheid van by~eloof en demonevrpes, 

yryheid van die siawerny van die wet, vryheid van sondeskul9-; 

vryheid in Chri,stus I (Paul'J,o) of die ,hartgrondigheid" waar-
II 

mee die geloof aanvaar word (Francke). Die sentrale gedagte 

bly steeds soos di t deur die Hervormers ten sterlcste belig 1s, 

rl 
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die vryheid van die gewete in Christus. Geen hoer vryheid 

is 	den...1tbaar as gel'lretensvryheid I) nie, want geen dwang is 

gruweliker.as gewetensdwang nie. Die Hervormers het dus deur

gedring tot die suiwersteinterpretasio van die hoogste vry

heid en die hoogste gesag. 

Vra ons hoe die vcrhouding tussen vryheid en gesag as doel

stellings gesien is, dan.is dit opvallend dat, hoe meer die 

gesagsbegrip verwater is, hoe onbevredigender die vryh~idsbegrip 
J. 	 ~ is. In die middeleeuse en die Jesu~tiese opvoeding staan die 

opvoeding tot vryheid ll foitlik geheel en al onder die skadu 
1\ 	 

van opvoeding tot gehoorsaamheid". Selfs Francke wantrou die 
II 

vryheid van die kind om 'vry, metllkinderJike dartelheid te 

speel ll • Darenteen staan by die antroposentriese ~igting die 

opvoeding tot vryheid" eensydig op die voorgrond; opvoeding
II II 

tot gehoorsaamheid ll sou dvrang van die individualitei t beteken. 

Des te merkwaardiger is dit daarom dat die Hervormers wat bei

de die diepste vryheid en die verhewenste gesag handhaaf, ook 

die volmaakste harmonie tussen die twee tref. Juis in die licf

devollc toewyding aan tn liefdevolle Vader vind die individu 

die vryhcid vir sy gewete, die sielevrede in Chr+stus~ die vol~ 

ste sclfverwesenliking van sy individuuliteit 2); die ware, 

sedelike vryheid. Deur die ve'rvulling van sy goddelike roeping, 

wat In wedersydse gee en neem meebring, bevorder hy tegelyk 

die gesonde blooi van huis en gemeenskap, kerk en staat, en be

reik in die diens van die gemeenskap juis sy sosiale vryhe~d. 

Liefde en dicns is dus die twee beginsels wat dio onderwer

ping aan gesag in heerliko vryheid omskep. 

(ell Gesag en Vryhoid i~_die Inhou~an die Opv~ing 

Lewensvreemdheid van die leerstof is die vernaamste fak-" 
tor wat tot formalisme en dwang gcloi het. Die klussieke voor

beeld hiervan is die formele studie van die vreemde Latyn 

1., 	 Bien Bavinck: Het Geweten ll 
J bundel Kennis is Levcn ll ; 

pp.25-26. II II 

2. 	Bien Calvinisticse Personalisme bo, p.151. 
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a la Cicero, wat die lewe van die Eu:ropese kind in d1.e skol~ 

van die Humaniste en nog lank. daarna~ondraagli~ vergal het. 

Die Realiste het vryheid in die onmiddel1ikheid, die direktheid 

van kontak met reele dinge gesoek. Helaas het hul1~ weer die 

dwang binnegohaal deur na die uiterste oorlaaiing van tn. ensi

klopediese leerplan oor tesla-an. Rabelais se bespotli}ce (on 

.spottende'?) opyoedingsprogram, en Comenius se leuse teaching
II 

all things to all menu illuatreer die stelling. 

Eensydigheid is In ander fakto~ wat onvryheid b~werkstellig. 

Die eensydig-dies?eitige opvoeding van die Humanis~e; wat bowen

dien nog eensydig-linguisties was, en die eensydig-jenseitige 

opvoeding van die Middeleeue lewer bewyse./ Daarteenoor bied 

juts ~ie.middeleeuso opvoeding op sy beste, in die k190ster van 

St. ~all, ons In voorboeld van In reusagtige konsentr~~ie

skema 1) wat die hele gemeenskap selfonderhoudend Kemaa}c het; 

In ~deaal wat die puikste moderne skoolplaas so'~'. laat watertand 

het. Dit was In opvoeding8eksperiment wat R~ In s~uk gemeo~

skapsopvoeding waarskynlik nog noo~ t we_er cc.ewenaar is nie, .en 

waarby Rousseau se Robinson Crusoe-skema flou afsteek. Dit was 

In treffende voorbeeld va~ kont~k met die volle; p~aktiese l~

wensituasl0, gerig op een alles-deurdringonde doel; die gods

dienst.ige. 

/l..an dieselfde beginsel is 00$: di~ verreikcndc lnvloed van 

die Calvipistiese hervorming te dank.e. Die Woord van ~od pet
v 

v die sentra.lc plek. in die leerstof ingonoem, as grond.slag van die 

v wete:pskap, maar na.as die ewige is vollo klem op die aardse lewe 

vgele. pie natuur; die s98iale, ekonomiese on politiclte lewe is 

b~skou as studieveld on arpeidsveld vir die uitoefening van 

talente tot eel" van God 2). 

/em aan die eise van beide vryhoi~ en gesag te voldoen, ~oetJ 

- die opvo~dingsinh6ud die k}nd +n aanraldng bring met die vol-

Ie Im'To maar moot al1e wEcarc1c(l 

ook 'l'li!' clie kine:. sinvol1e waardos wees 

1, Sien bo, p.51. . 
2. Sien bo, pp. 140-1, 152-3,lbq.
3. Sien McCallister: The GrO't'lth of Freedom in Ecluc., pp. 557 vv. 
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Rousseau se poging om die kind van die dwang van onverstaan~ 

bare waardes te 'bevry deur kontak met die hoer g~estelike 

waardes uit te stel tot naby die twintigste Jaar; het die op

voedeling tot In veel erger slawerny gedoem - die van the 
II 

soul of a prig housed .in the body of a barbarian II. Die op

yoeding moet op el~e stad~um in al die b~hoeftos van die kind 

as 'n hel~ mens voorsien - in sy fisioso~ psigologioso, intel 

loktu;10, sosiale, politieso, etiese, estetiese~ filosofiese 

op re~igieuse behoeftesp Van stap tot stap moet ~ie waardes 

wat aan hom voorgehou word egter rekening hou n~o aIleen met 

sy verwyderdo en uiteindeliko behoeftes nio, maar ook mot sy 

onmiddellike behooftos en sy momenw rypheid. 

( e) Gesag en Vryhei,d lE!;.~.dj._9. Metode ,..Jan die Opvoo_ding. 

Op die gobied van die ondorwysmetode is dit veral dio 

vraagstuk van motivcr~ng wat in die nouste vorbano. mot vryhoid 

on gesag staan. Byna alle,groot opvoeders hot na middele 

gesook.om dio ~in~ spontaap, van binnc uit, tot d~e studio aan 

te 10k, in plaas van hom van buito af aan te dryf. Niemand 

m~ndor as Jo.sus SOlf het die. voorbeeld gostel om by die bo

vatlikhoid van Sy hoorders aan to pas deur in oenvoudige ge

lykenisse tot,hullo to sprook. Paulus het die nuwQlingo me~ 

melk ll govoed, en dio gevorderdos mot vaste spysoll" Augus-
II II 

tinus hot roods dio spontane aktiwiteito van die kind as diy 
, 

o.oeltroffen~sto motivering aanboveel: 'n kind Iocr die mak

liks~e dour spelondorwys na to boots soos hy s~ moederta~l 

leer; hy loor loop dour to.loop, en korrek praat dour na 

die.lowende taal to luister, nie dour grammatikareols te leor 

nie. 

Dio Hu~anisto hot dio vryheidsbeginsol in die au 
; 

leuse, 


Volg dio natuur~1 uitgedruk, en S008 In rofrein is. dit deur 

II 

.(!,Y:t
die realiste, rasionaliste and naturaliste herhaal. Agter 

hi,erdie banior het in dip loop van dio eoue I n ino.ruln:!okk.ond~ 
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skare v:t;'yheidsgedagtes a9,ngegroei: aangename m.etodes; speel
o 

metodes, maklike metodes~ psiglogiese metodes wat by die ,.. 

kinderlike aard en ontwikk.e1ing p~s; byvoorbe eld oJ.. e direkte 

metode vir taalonderwys (Erasmus); die induktiewe metode om 

die kind sy eie taalreels uit die lewende taal en letterkunde 

t~. laat opstel in plaas.van porn lywige grammatikaboeke te 

laat memo:t;'iseer (Vives); gradering van leerstof vir verskillyn

dc klasse, en klasboekc dienooreenkomstig opgestel .( Comenius); 

direktc crvaring deur middcl van die s~ntuie, dus aanskouings

onderwys (Bacon, Comenius en Rousseau); direkte ervaring deur 

eie persoonlike oordecl in plaas. van op gesag van boelte en 

onderwysera (M9ntaigne en Locke); inagneming van individucle 

yersk~llc in aanleg, die bcginsel van selfaktiwiteit en talle 

andere 

Daarteenoor het die idee nog hardnekkig bly voortlewe 

dat di.e onderwYlj3er alle geaag in hande het om die kind te laat 

leor wat ~ wil; om die emmer van die kind s9 verstand uit 

d,ie. kraan van a kennis vol to tap (Comenius); om die tabula 

rasa. van die kind so vorstand te bcakrywo, of om dio was to 

vorm, na ~ beliewe (Locke). Solfs Rousseau met al ~y aan

bidding van die natuur van die kind was nog oortuig ~~t die 

onderwy~er met ~io nodige kontrole oor die kind so omgcwing 

on skyn-vryheid, di.e leorling volkome in sy mag het. 

Opvallend is.dat, sodra die.. gesagsidee nic.deur vryheid 

getemper word nio; allerlei mista~tinge voorkom. So besJ;tou 
-~---,- ..~ --~ . 

Comeni~s die loorl~ng nog as 'n passiewo weso, 'n ommor wat 

volgetap moet word; en so ontaard ~ous~ eau f!4e 11?OZ.:;Cr)Oi-:1cl.e 

s.e.1fui tvindingsless e tot blote aan-die-neua-lei-less e \I ; 
II 

waarip die oorY}'ITerige onderwyser dour sy oorh9-astigo suggoS

ties aIle inisiatief aan die leerling ontneem. 

Omgeko.ord~ waar dio vpyheid nic deur gesag gctemper is 

nic dreig dadelilt die gevaar van uitspattinge. Beido Vittori

no se Huis van yreugde ll en Co:t;'dier se Calvinistiese Kollego
II 



____ __ 

was tooDbe~lde_ van In huislike, gesellige atmosfeer van 

vryheid t kameraadskap en openhartige, vrymoedige omgang tus

sen opvoeder en 1,eerlinge. Cordier het tn hardwerkende leer-

ling self,s t(fQ;:;c1Elat om te sit en sing terwyl hy sk.ryf. In 

beide gevalle kon so In vryheid tn sukses wees" omdat die 

opvoeders die persoonlikheid besit het om gesag uit te oefen. 

tn M~ns kan jou yoorstel tot watter anargie dit onder Rousseau 

se laissez taire-belaid soti galei het. Die vryheid om op 

kinderlike wysc te speel, wat Luther en Fenelon aanbeveel, het 

on~er Ro~sseau se stelsel beteken dat die kind die cerste 

tw?alf jaar van sy lewe teitlik niks anders doen.as speel nie. 

Erasmus se beleid om die ~in~ geleidelik te leer; soos In 

mens In pappegaai le~r praat, het onder Rousseau tot In nega

tiewe opvoeding ontaard, waarin die kind glad nic geleer word 

Die maar.aan homself oorgelaat word om te leer wanneer hy 

s·elf wile 

r Sekor die noodlottigsto van hiordie vryhede; mits .di_t 

nio deur behoorl..1ke ge,sag peteuel word nie, is die lee:r dat 
-·-~··--~-·- ~_c 

die pnderwys so aangenaam as moontlik gemaak moet word. Dit 

gee aanleiding tot allerlei k~nsmatige motiveringsmiddelez 

beloning en wedywer (Jesufte)t omk9pery (Ro~sseau); eer~ug 

(Humaniste, veral Era~mus) en vermaak - almal middele wat op 

die onedele motiewe van die kind 'n b9roep doen teneinde 

innerlike motivering te bewerkstellig. Vermaak; ow:opery en 

eersug veral is opvoedltundig noodlottig.. Prikkeling iran 

die eergevoe~ is onmisbaar, maar eorsug, dio bege~rto om ui~ 

te blink on goroem to word, betoken die dood van aIle Chris

tellke nederigheid en beskeidenheid. Teen beloning on we~-

ywer as tydolllte middele is daar geen ernstige beswaar nie; , 

mit!3 In gesonde gesag waak dat laasg~noemde in 'n vriendskap

like ge es van, kamcraadskap__plaasvind, en eersgenoemde waa~li~ 

beloning bly - In tocgif nd gednne werk, en nie 'n vooraf-be

loofde omkoopprys nic. 

,. 




Hierdie wondermiddele teen in~erente onaantreklikheid van 

die studie bly egter onbeVredigend.~Die enigste waarlik 

doeltreffende en blywende motivering is om die kind se ~iepste 

begeerte om uit pligsbesef ey beste te lewer, op te ~ek. 

Vip dte jong kind moet die werk kunsmatig! veraangenaam word; 

maar allenge,moet die vryheidselement deur die ges~gselement , 

vervang word, en moet hy leer om selfs onaangename~ oninteros

sante take to vervul, as sy plig dit eis. 80 aIleen 1001" hy 

dio intellektuelo dissipline, en togelyk die wilsdissipline;. 

wat jammorlik ontbrook in o.io loer van Montaigne en Ro\t88eau. 

/Waar gesag on vryhoid in die met ode harmonies saamwork" word 

. enersyds, die uiterstes van die slaanmanie en die formele disei

pline; w~t alIef? opsetlik so mooili~ ep onaangenaam as .mool}tlik 

wil m~ak, vormy, en andersyds dle gevaar van blote vermaak; 

ontspanning en suikerpedagogiek•. 

Die standpunt '\iITat deur opvoede:rs deur die eOue ton opeig

te yan gesag en vryhoid ~ngeneom is, hang ten nouste me~ hul. , 

.opvattip.g. van sonde en van dio sedelike aard van dio kinderna

tuur saam. 

Feitlik aIle. ornstigo opvooders vanaf Jesus tot by L9cko, 

huldig die noodsaaklikheid van. moor of mindel" stronge uit

oofening van persoonlike gesag. In 8krille teestelling m~t 

hiordie ois. wor~ ogter gevorm dour diegeno by wie die sonde

begrip var1.<rateri of so goed as i1eggeredeneer is: Rabelais met 

sy le~se: Doan wat jy wil~l, Montaigno mot sy boleid dat wat 
" 

die natuur voorskryf reg is, en Roussea\t met sy uitska~eling 

van aIle pcrsoonliko gesag 001" die kind. Dit bo~ys ant dio 

h:crnvraag in die tug is, nie of ons wil straf nic.; maar of 

ons die sonde wil orlton as In vornietigendc mag wat gestui t 

moet word. Almalis egter eenparlg in hul vcroordeling van 

dymnK en, geweld: Paulus sowel as Eras!Ilus, Clemens sowel as 

Rabelais; Gorson sowel as Montaigno, Calvyn sowel as Rousseau. • 
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Comenius se treffende beeld tipeer In wyd-gehuldigde stand

punt: die m~sikus breek en slaan nie sy kosb?re instrument 

as bYn,;te daarin slaag om suiwer klanke daaraan te ontlok 

nie; maar hy plaas hom geduldig neer om 9.it te stem. 

'n Tweede stelling wat ons wil waag~ is dat strenghci~ 

hetsy in die st~af, hetsy in die toesig - die vryheid oors~a

du by diegene wat die. kindernat~ur met wantroue bejoen omdat 

hulle die betekenis van die genadeverbond uit die oog verloor 

het. Daarom oorweeg streng strawwe in die middeleeuse skolo, 

en spoel hulle In belangrike rol by M-v..loaster, Franoke en 

Loo;k,c. Daarom ontaard ook die toesig in In rigopistiosc 

bcwaking in dio middoleeuse Constitutiones Lanfranoi"; in 
II 

dio humanistiose skoolpraktyk, SQos die Statuto van die West

minster-skQol van 1560 gctuig 1); in Vives se opvoeding.van 

die meisie, in die Jesuftieso kliksisteem ll , by Fran,oke; 
II 

Looke en miskien nog allcrmees by Rousseau. Lyfstraf beklee 

In ereplek by dieselfdo groep wat streng strawwe voorstaan; 

in d.ie vroee. Middoleeue was houe met dio lat oor di.e. na~ktc 

liggFlam, selfs vir ni.otige skoolfoutjics, iots alledaags; 

Muloaster se lat was altyd byderhand en was beslis goen orna-
I 

ment nie; Francke het sy'stprkste ondyrsteuner se kind uit 

sy skool verloor weens sy slaanpraktyk; en Locke hot geon 

beter middel teon koppighoi~ geken as slae nie. . Dio meesto , 

and~r opvoeders, Rousseau natuurlik uitgesonderd; besk9u lyf-, 

straf as In noodsaaklike uiterste middel, maar uit wyd-uiteen

lopende boweegrede~: die humanistieserigting, byvoorbeeld 

Vittorino, Erasmus, Vives en Montaigne l plaas die klem op die 

lIui,terste ll , <;>mdat lyfstraf vernederend I slaafs on rn vryman 

onwaardig is; d.,ie,teosentriese rigting laat die aksent op die 

noodsaaklike" val; omdat die son.d.e ge.stuit en die siel gered 
+~.~ 

m2£! word. Jesus het slegs tcimaal nil. die sweep gegryp, om 

... _'"'''~''"'.~.___.____~_L ~ __....__._______ 
-' 

1. Sien bo, p. 130. 
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die verontreinigers van die tempel uit te drywe; Augustinus 

wou deur dwang en straf die aangebore jeugdwaasheid beteuel; 

Luther besko~ l.yfstraf as In geestelike salfjvir die krankheid 

van die siel; Cordier wou liefs die b9sse latteweggooi, 

maar behou hul slegs vir die deugniete; Fenelon, die Jesufte 

en Comenius gebruik lyfstraf aIleen vir growwe sedelike oor

tredinge. 

In al die geva~le, behalwe eon, waarin ons hierbo die 

streng straf en bewaking aan want roue in die kindernatuur toe

geskrywe het, is die betekenis van die genadeverbond juis mis

ken omdat oordrewe klem op die sondige natuur van die kind ge

l@ is. Selfs Francke met al sy pietistiese vroomheid het die 

kin~ nie in die eerste plek ~s In kind van die genade gesien 

nie, maar het selfs sy speel-lus as In sondige neiging beskou. 

Die eon merkwaardigc uitsondering op die reel is Rousseau. 

Rousseau het aan die sondelose natuur van die k~Dd geglo, maa~ 

so In want roue in hom geltoest er dat hy hom tot vlak voor sy hu

welik dag en nag bewaak het. Cordier da~enteen hot aan die,.. 

sondige natuur van die mens geglo, maar so'n vertroue in dio 

seuns gestel ds.t hy hulle sonder goleide stad toe laat gaan 

het, en 'n suksesvollo stelsel van loerling-regoring aan sy 

skool toegepas hp~. Die skynbare teenstrydigheid is aIleen 

daaruit te verklaar d~t ~ie Christen wat aan die sondige na

tuur van die mens glo, ook aan die almag on genado van God e~ 

aan Sy verbond met Sy kinders glo. Dus kan hy die kind ver

trou, omdat hy op God kan vertrou. Die ongelowige daronteen, 

wat die sonde ontJcen, ontken ook die genade van God. Hy is 

dus op sy eie krag aangewys, en ontboer die steun van Gods 

genade. Hierdie treffonde tecstelling tussen Cordier en 

Rousseau illustreer duidolik die waarheid dat die men~ onder 

die gesag van God veel vryer is as onder sy oie gesag. 

Die prikkeling van die eersug is nog In middel wat ons 

veral aantref "Taar die besef van dio sondige natuur van die 
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mens nie kragtig voortlewe nie. Die Renaissance-Humaniste, 

by name Erasmus, het die onsterflike roem en eer van die nage

slagte as die hoogste aardse ideaal.gesien. Selfs Locke, wat 

die natuurlike neiginge wou uitroei, het ouers aangeraai om 

die kind so ydelheid te strecl dour met sy kennis te spog. 

Augustinus en Vives darenteen, wou die ydele begeerte om uit 

te blink dour die voolodelcr motiewe van diens en liefde oor

win. 

Uit die voorgaande is dit duidelik dat die rosultaat on

bevredigono. is (1) waar gosag eensydig beklemtoon "t"ord" sonder 

bewuste erkenning van vryhoid as In tugbeginsel, byvoorbee~d 

in die streng strafpraktyk van die Middeleeue, die kadawer

gehoorsaamheid,.dio oormaat van reele en die streng bewaking 

van die Jesufte; (2) selfs waar vryheid as In beginsel erken 

w~r~ maar die ewewig nog verstoor word dour In oorwig van ge

sag; byvoorbeeld in die toesig by Francke, Locke en Rouseea~, 

in Vives se sedelike opvoeding van ~~ria Stuart deur In lyf

wag van honderde voorskr~fte, of Comenius se naarstige insker

ping van godsdienstige waarhede, en in Francke on Locke se 

aandrang op broking van die sondigo of dio koppige kind se wil; 

(3) waar vryheid fe~tlif alleen~eerskappy voer, byvoorbeeld , 

in Rabelais se doen-wat-jY-'t'ril u-beleid, in Montaigne se opti
11 

mistiese,.n~rewe geloof dat die natuur self die teuels sal 

inhou, en in Rousseau se verderflike laissez faire-politiek om 

alles. deur die v1ngers te sien omdat die kind nog geen kwa~d 

sou kan doen nie, en die natuur self sou straf deur die na

tuurlike gevolge van In daad; en (4) selfs ook waar die vry

heid oorheers omdat dit deur te min gosag of In onbev:redigende 

gesag getemper i'TOrd, byvoorbeeld in Rousseau se well-regulated
II 

libertyll, Montaigne so natural facility!! van die deug en 
" 

Locke se onderwerping aan die eie rede alleen (in die latere 

sta<tia) • In hierdie gevalle is daar geen objektiewe gesag 

nle, slogs In interne gosagsboginsol: die nut by Rousseau, 
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die natuur by Montaigne en die rede by Locke. Daarom 

mis die gesag van die ouer by Locke aIle goddelike sarutsie en 

moet die ontsag metbehuIP van onnatuurlike strengheid in die 

kind ingeplant word. Daarom ontbreek ook by Montaigne en 

Rousseau aIle sprake van ltrilsinspanning, en word die. gesag 

van die plig aan die vryheid van die genot opgeoffer. 

( Waar die Wet van God as die hoogste gosag oor beido op

voeder en kino. erkon '\-10rd" maar tegelyk die oorgawe aan Chris- ( 
j

tus as die hoogste vryhoid:,' daar heers ewewig tu!?sen vrYl1eid, ~ 

en gesag, ook in o.ie tugmiddole. ) Je'su8, Paulus; dio kerkva- 

der§ ~n die Horvormers handhaaf die noodsaaklikheid van streng 

ges~g, in uiterste govalle desnoods lyfstraf, om die siel te 

red; maar hulle handhaaf ook ewe sterk die vryheid van die 

kind. Paulus waarsku dat vaders hul kinders in aIle waardig

heid in onderoBnigheid moet hou; Origenes dat die siel nie 

gedwing k~n word nie" ma~r tot vrywillige selfbodwang geloi 

moet word; Augustinus dat die vrees dour die liofde oorwin 

moet l'l1'ord; Gerson dat die beminlikhoid, on spoelshoid van die 

kind nie goweld aangedoen moot word nio; en Luther dat vrees 

vir die roede die kind nog nic sedelik maak nic. Die groot 

figure van die teosentriese opvoeding handhaaf dUB naas die 

hoogste gesag ook die hoogstc vryheid as die twee grondpilare 

van die tug. 

Die ideale tugmiddele is die lrraarin die harmonic tussen 

hierdie verhewenste vormo van gcsag on vryheid weerspieel ie. 

(1) Eerstens 1s dio tug In saak van gowetensvorming, waardeur 

die hoogste innerlike beginscl, die gewete, gevorm word tot 

vrywillige gehoorsaamheid aan die hoogste objektiewe gesag. 

Jesus het die gebruik van hierdie middol op aangrypende wyae 

gefllustreer deur aan die beskuldigers van dic sondares te 

se: Laat die ecn van julIe wat sonder sonde is, die eerate 
II 

fn klip op haar gooi ll , en dour sy indirekte metode om die aan

dag op In gelykenis te vestig in stedo van die sp1eel teen die 



oortreder se gesig te druk. (2) Tweedens was liefde en 

eerbied vir die vaderlike persoonlikheid van die opvoeder die 

geheim van die sukses van Cordier, die Jesufte en Vittorino. 

(3) Spontane navolging van sy voorbeeld is In verdere midd~l 

waarin sy gesag deurwerk sonder om die vryheid van die leer

ling geweld aan te doen. (4) Uit die gesonde verhouding tus

sen opvoeder en kind vloei vicrdens vcrtrouein die opvoedeling 

voort. Min ander middele het soln onbcrekenb~re invloed ten 
, e.) 

goede op die kind. Dit spreek uit Jesus se verbluffende ~e~~~o~L 

~~~~ in die oorspeligc vrou: Gaan hoen on sondig nie meer 
II 

niel!; uit die vryheid wat Cordier aan sy lcerlingo toestaa~ 

om aonder toosig uit te gaan, en uit sy selfrogeringstclsOli 

hy kon dit w~ag omdat hy hulle in hul gcwete aan God verant

woordelik gestel het. (5) Gewoontevorming, praltticse oefe

ning, waardeur die handeling wat deur die gesag verlang word 

tot In tweede nntuur wordJ is In vyfde middel. Josus het 

dit beoefen, Augustinus, Gerson, Comonius en selfs Locke het 

dit sterk beplcit. (6) In Besonder waardevolle middol vind 

ons in die godso.ionstige jeugveroniging, waarvan ons tn merk

waardige voorbeeld hot in die Vorcniging van die Sodaliste, 

wat eon van die grootste geheime van die sulescs van dic Je

sufteskole was. Deurdat lidffiaatskap daarvan as dio hoogste 

eer slegs q.an die allerbestos - s.edelik cn intellektuoel 

toegese i3, en deurdat die loiors van aIle ander skoolvereni

gings uit hierdie con gctrek is, was,dit In magtige prikkel 

om die innerlike drang tot die gooie; die boste, op te wek. 

(7) Die arsenaal van die krag van allo opvoeders van die teo

sentriese ~igting vind ons in die gcbed. Jesus het daarin 

voorgegaan; Paulus, Augustinus, Luther en Calvyn het By voor

beeld govolg. Cordier het sy leerlinge bowendien nog geleer 

om self in die gebod to worstel om vooruitgang te maak in die 

uitlowing van die goeie. Dis In middel waardeur die opvoe

doling hom in sy diepsto wose met die hoogsto eiso van die ge

e) Sl'en A~Y\-l-'i!.k.. 6) I p. 39'7 A. 
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sag vereenselwig. 

Deur hierdie indirekte middele het Christelike opvoeders 

deur die eeue die kwaad probeer voorkom. Was ~ie kwaad egter 

eenmaal gepleeg, en w~s die straf eenmaal nodig, dan het hul 

nie gehuiwer om gcsag, sclfs streng gesag, uit te oefen ~ie. 

Steeds is egter die straf by die eise van die omstandighede ~ 
• 

aangepas. J~sus, wat vir Petrus die harde woord, Gaan weg· 
II 

agter my, Satan!!!, toegevoeg het, het nadat dieselfde Petrus 

Hom driomaal verlocn het, slegs met oen smartvolle blik die 

hart van die skuld:ig e gebreek en sy lewenslange toewyding go

win. Deur skaamte en berou, en daarna vergiffenis en ver

soening, het Hy tot di~ gew~te gespreek. As die gewete van 

die skulo.igo hom dan self aankla, hoef die opvoeder goon go

sag van buite meer aan to wend nie. Gosag en vryheid is in 

hierdie middole in volkome harmonio. Hoc groot die kloof tus

sen die teosentrioso on die uitersto antroposontrieso tug is, 

blyk daaruit dat nouliks 66~ van die bogenoemdo tugmiddele 

in Rousseau se work voorkom. 

f U1t hierdie oorsig oor die tugmiddole van die Christen

opvoeder deup die o~ue blyk ten slotte dat die ~ind nie allee~ 

dour gohoorsaamheid tot gehoorsaampoid opgovoed moet word nie, 

maar ook dour vryheid tot gehoorsaamheid; en daarbenewens nie 

aIleen dour vryhei~ tot vryhoid nie, mnarook dour gOhoorsaam

heid tot vryheid 1). 

(g) GosaK, en V.!:.,Y.h.eid in die Rol van die Ondsrw.1"ser. c. '} """: r ! 
.. .. ./~ ! 

Ten slotto bly nog 66n vraag oor! watter rol moet die 

opvooder speel om die ewewig tussen sy gosag en die vryheid 

van die kind te bewaar? Roeds die Lofrode op Origenes" deur 
" 'n leorling van hierdie kerkvader bevat In uiteensetting van 

vryheid in die verhouding tussen opvoeder en opvoede11ng wat 

McCallister as een v~n die beste in die geskiedenis van die 

op~erwysbeskrywe 2). Deur In seldsame verbinding van 

...... .." 

1. S1en au Toit: Tug, Vryheid on Straf in die Opv., pp.12-l6. 
2. Sien bo, p.25. 



m1nsaamheid, oortuigingskrag en In onweerstaanbare persoon11~ 

he1d het Origenes daarin geslaag om sy leerling die groot le

wenswaardes van die mensheid te laa t aanvaar en hom in s.overre 

eenswillend met sy opvoeder te maak. Soos by tn boom wat 

geent is het hy die twee strome sap laat ineenvloe1, en die 

vrye siel van sy opvoe·deling na In vrY\'Tillige onderwerping aan 

die gesag gelei, sondor om hom geweld aan to doen. 

Ten spyto van hierdie duidelllto beeld is dle lc1nd vir 

eeuelank nog bcskou as t n passiowo ontvanger met In geheu.ever

moe equal to the measure of twolve oyle budgeto" (Rabelais) .. 
1/ 

In lee emmer wat gevul moot word (Comenius), In skoon vel 

pap1er wat boskrywe of In stuk was wat gem9dolloer moet word 

(Locke) • Die opvoeding was In eenr1gting-proses. Sedert 

die Humanisme hot egtor langsamorhand die insig begin dour

skemer dat die onderwyse.r <iie natuur moet volg, di t wil se, . 

by ~ie kind se aanleg, maar ook by sy bevatlikheid~ moet aan

pas. Montaigne het tereg die kons·ekwensie h1eruit getrek 

dat die kind ointlik in soverre die.onderwysproses moet 101 

en dat die onderwysor hom moet volg. lIi e onderljlryser behou 

nog sy gosag, hy bepaal nog ~ie rigting, maar die kind se ver

moo bepaal dio maksimumspoed. Di9 onderwyser laat die kind 

soos In vulletjie voor hom uitdraf; hy volg, en pas sy spoed 

;by die van die vulletjie aan. Hier troe d1e ondorwyser dus 

Vll~ die eerste keer op dio agtergrond .. terwyl die kind die 

lc1ding neem. Dis tn gesigspunt wat groot moontlikhede, 

maar ook groot gevare inhou. 

By Rousseau het die teorie al dadelik tot die radikale 

],literste gelei dat die onderwyser van alle p0rsoonlike gesag 

afstand doen, in teorie altans,.en hom sentimenteel noerbuig 

voor die majeste1t van die.kind. Om dio uitwerking van hier

d1e leer jUis te beoordeel~ moet ono ondersko1 tussen d1e rol 

van die opvoeder in die metode en in die tug. Teoreties was 

Rousseau se metode aat die onderwyser steeds moet uitstel om 
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die kind iets te leer, en dat die kind alles self moet uit

vind. Hy moet die wetenskap herontdek. Prakties was hier

die vryheicl egter blote slcyn, en het die onder1~yser aIle inisiB-

tier uit die hande van die kind geneem. Die bedoeling van 

hierdie teorie is dat die kind in direkte aanraking met sy 

buitewereld gebring moet word. Wat hier blykbaar uit die oog 

v~rloor word.is dat, as die buitewcreld ll invloed op die kind 
II 

mag uitoefen, dit tog dwaas is om die opvoeder self uit die 

buitewereld uit te sluit en juis hom die reg en die plig tot 

opvoeding te ontneem. Die onder",yser mag horn nie van sy plig 

onttrek en op die agtergrond gaan wegkru.ip nie. Hy m~g nio 

met die minimumpreetasie Van die kind tevrede wees n1,e.;. hy 

moet hom aan~oedig, tot wilsinspann1ng en volharding aanspoor 

ep inspireer, posit1ewe hulp verleep, desnoods.dwing om sy 

maks1mum te lewer. Hy moet sy gesag uitoefen. Een voorbe- . (. 

houd beperk egter sy pog1nge: hy moot aanslu1t by wat deur 

die k1nd as sinvol aanvaar word, by.wat McCallister noem the
\I . 

p~p11ls highest sense of relevancy.... He knows tpat no teachyr 

can be inspired by a concep~ of freedom who is af~aid or unwil

ling to apply directly or indirectly, the coercion that is ne7 

c,e8sary to make his pupil maintain the values to which he him

self has owned allegiancQII 1). Deur by die leerling se eie 

sin vir waa~des te begin, en dit van daar uit te veredel en 

uit t~ brei, doen hy In beroep op die magtigste i~nerlike dryf

krag that strength of purpose which the submission. of onefs
II 

life to the demands of the highest inevitably brings ll .2). 

Dis omdat Jesus van hierdie beginsel uitgegaan het: Nog baie 
II 

dipge het ek om vir julIe te so, maar julIe lean d1 t nou n1e 

.dra nie ll , omdat hy. by die hoogste ~aardes van sy dissipels 

aangesluit het, geleidelll{. hullo ~laardes tot d1e e'6n ding isu 

1i McCallister;: )~hc G-roHth of Freedom in Educ.; P.564-. 
2. McCallister, ibi~., p.565. 
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nodig ll veredel het, dat hy. In ruwe visser tot die petra ll 

II 

van die Kerk kon opvoed 1). 

Nog verderfliker as op die gabled van die metode is 

Rousseau se.lee~ van afstand doen van die gesag op die. gebied 

van die tug. Waarom sou die gesag van die persoon skadeliker . , 

wees as die wisselvallige gesag van die natuurwet en die na

tuuplike gevolge? Dit beroof die kind van the most formative 
II 

9f all experiences - the atmosphere of human personality and 

aspirationS! 2). Dis eers wanneer ideale in In menslike per7 

soonlikheid beliggaam is that they exercise that gentle com
II 

pulsion wh~ch binds us to_them by the indissoluble bonds of 

liberty 2). Wat meer is~ dit ontken die g?sag wat die opvoe

der kragtens sy amp oor die opvoedpling het. Dic opvoeder ." 
______ .. -~---P 

oefen hierdie g~sag namens God ~it; dis In plig en In verant

woordelikhe~d wat hom opgel_a is.. Hy mag dit nie na willekeur 

prysgee nie. Hy is as ges~gsdraer geroepeom die onrype kind 

soc behpefte aan gcsag en kre.gtige leiding tc bevredj.g. Hy 

mag hom nie van hom af.stoot~.hom tot twyfel verdocm,_ en dan 

sy hande in onskuld was nie. Ewemin mag hy sy gesagcgter 

misbruik omsy opvoedeling deur indoktrinasie In replika van 
/' 

homsclf tc maak. Hy is die instrument wat die kind tot vry

willige ~anvaarding van die hoogste objektiewe lewenswaardes 

Die be~te metode om dit te doen is deur die krag 

van 'n liefdevolle, vaderlike~ onweerstaanbare persoonl~kheid 

wat die kind in liefde en vryheid nie net na hom to.e nio; maar 

deur hom na die hoogste lewenswaardes toe trek. Dic kind 

ontvang eers oortuiging,.se Waterink 3)deur hom aan ander se 
/

oQrtuiginga te onderwerp. Dit was dan_ook die geheim va~,dic 

sukses van Jesus ~ Origonos, Vi ttorairto, . Cordier en die 

1,Sien bo,. p. ).4. . 
2. McCallister, p.563.
3. Waterink, p.691. .. 
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Jesufte. 

Ook hier bly die eis egter staan dat die opvoeder by die 

kind se lewenswaardes moet aan~luit. en van da~r uit groter 

perspektiewe yir hom moet open•. -Dan heers daar harmonie 

t~ssen sy gesag en die vryhoid van die kind. ~-1et hierdie 

harmonie of e~ewig word nie bodoel Qat gesag en vryheid in 

gelyke mate aangewond moet wor~ nie. Hoewel die gesag die 

riKtende invloed is, wer]~ die ware opvoeder spaarsaam mot sy 

gesag. ,Hy hou·grootmoedig sy gesag in om opsetlik aan sy 

lc~rling, op ~lke stadium van sy lewe; soveel vryheid toe to 

staan as waarvoor hy ryp is. So word die idealo verhouding, 

bereik wat ons by Paulus in hiordie woor~e getekon hot: uit 

oof~ning van gesag in In gee~ van liefde; onderwcrping aan 

gesag in, I n gees van vryheid. 

(h) Slot ..-
Nadat ons die geskied.9nis v~n vryhcid on gesagin die 

opvoeding oor In tydpork van byna agtien eeue nagegaan hot; 

is ons in die oortuiging bovest~g dat gosag sonder vryheid
I 

dwang is, en vryheid sonder gosag In opding. Ons het ver. , 

reikende vorski~le teegekom ~n die opvattinge van ~o hoeda

nigheid van gosag en vryheid. Die subjektiowe gosag van die 

menslS. ~e rodo of di_o meps se natuur oor homsolf; en die 

louter-menslike gesag van mons oor mons,wat dio antropose~-

triose rigting ponoer lei tot onvryhoid. Dio opigsto be

vredigendegosagsopvE;l.tting is dio_ objOl-ttiowe gesag :van die 

teosQntricee rigting. God is aaar dlo hoogste gesag oor die 

~ens, en ook die bron vanalle gesag van mens oor mons. Om 

vo_or God to buig is vryhoid; om voor monse to.swig is knog

skap. Vryheid bui toka,!lt dio perl-te van In objolctiewe gesag 

is geen vryhoi.d nie, maar slawerny. Vryheid kan inderdaad 

nie godofinioer word,sonder die vormolding of die suggestie 

van gebondenheid n~e. Net soos die vis sy vryheid in die 
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g.ebondenheid aan die water vind, en die lokkende vryheid ll 
II 

Van die sonnige etrand vir hom niks anders as dic.wurgen~e 

dood beteken nie; so vind elke skcpeel. sy vryheid; s~ Wa

terink; wann.eer hy in sy clement is, wanncer hy vry is van 

alle bande wat strydig is met.sy wese. Die mons vind 8y 

element, sy wesc, in Christus. Eers as hy deu~ Christus oor

win on verlos is; en hom yrywillig onderwerp aan die wet 

van sy God, dan is hy vry.l). 

Ewewig tusson vryhcid en gesag. in die opvoeding vind ~ns 

wanneer vryh~id en.gesag in al die aspekte van die opvoe~ing . 

h~~monies saamtrek. .Sterk vryhe1dsbcginsels in die tugj g9

paard.met miskenning van vryheid as In d09l, soos by die Je

surte, maak die opvoeding nog nie vry nie. Die naastc aan 

die 1deaal kom die teose~triese opvoedit:'lg, veral soos dit in 

die skool van Cordier, die pedagoog par-excellence v~n die 

Calvinisme in die tydperk van sy opkoms, toegepas is. ~ie 

vryheid ia Cbristus deur vrywillige oorgawe aan God is die 

h.oogste doel. Die k1~d moet en tot vryhcid en tot gehoor

saamheid opgevoed word. Met bostaandc opvatting van vryheid 

ep. gesag is daar geen t9cnstrydigheid tusscn hicrdi.c cise nie, 

maar volmaakt9 harmonic. Goon borocp op die kind as In 
,--... 

redelike wese; geon prikkeling van sy ecrsug 1s beter be

reken om die kind se persoonlikheid en sy vcrantwoordclik-
I 

heidsbcsef.tc. sterk as hierdie persoonlikc etic8-relig~eusc 

verhouding; waarin hy self v~~r God gestcl word nie 2). 

Die beskouing oo.r die }r..ind .as gebincl deur die sonde. maar ve~

los deur die genado ska~ol alle dualisme in dic opvatting van
•die mensliko natuur uit. Dio ondorwyser so taak is om dfe 

~~nd deur liefde en eerbied vir sy pcrsoonlikhcid tot aan

vaarding van die hoogste lewenswaardcs to trek. Dan moet 

1. 	Sien Waterirut : Inleiding tot de theoretische Paedagogiek,
p.36e. .. 

2. 	S1en Kuypers : Het Onbe"t'ITUste in de nieuwere paedagogische 
POfchologie~ p.160. 
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sy helel~wensuiting egter 1n beademing van die Ch:ristelike 

gees wees, want niet d~.bedcmpte lucht der graven~ maar ~e 
II 

frisec~e geur des levena; lckt tct ingaan in uw tente uit. 

En nu , die frischheid de~ levens ~e cntkiemt niet dan cp 

de wcrtel des gelccfs ll 1). ~ie inhcud v~n die cpvceding 

bring die ~ind m~t die vCllp werklikhcid - die aards~ en 
j. 

die ewige - in aanraking cri bevry hcm dus van die dwang van 

enge eensydigheid.. Die metcde ~n die tug necm beidc die 

regt9 en die pligte van die kind;. sy vryheid en sy g,ehcor~aam

hied, sy eie waardes en die cpvceder. so waardes in aanmer~ 

k~ng; dit scek aansluiting by BY eie innerlike dryfkragtc, 


maar lei hul tct stoeds edoler sclfve_rwesonliking. Die 


cpvce~er se taak cm ewewig tussen gesag en vryheid in di9 me


tcde an die tug to vind; wcrd dour McCallister in sy wel

ccrwce 
.. 

definisie van vrypeid in die cpvceding treffend weerw 


gegee: F~eedcm in Qd~caticn may therefcre be .defined as thO) 


f~nding; 
II 

maintaining; and extending cf tho highest relevant J' 'I.. 

value ocmmcn to the pupil's ocnoeption of tho requirements 


of_ his life apd the edu~atcr'o oonoeption cf the aspiraticns 


that sustain all human activityll 2). 


r n Opvoeding wat so. die ewewig tussen vryhe,id en gesag, 

bewaa:r hoef c,ck nie die .vryhoid blcc;>t as r n dekmantc1 te ge

bruik; socs Fenelcn en Rcusseau nie. Pie opvocder prcbeer 

nie sy gesag onder fn skynvryheid versteek nie. flY laat 

die kind ya~ jongs af die egthcid van die gesag waaronder hul 

albe1 ·staan, as In steunende mag in sy lewe ken en liefhc; 

en hy gee hom van stap tct stap die vollo, egte vryheid waar

vcor hy ry,p is. • 
As cpvceders van hierdie waarhede dcurdr~ng is; ~s hul 

persconlikhede van hierdic gesindheid de~rstraal is; as h~l 

op~eiding hu~ vir hierdie heorlike taak - die opvcedipg. van 

1. Kuyper: Het·Bercep cp het Vclksgeweten p.30. 
2. McCallister: The Grcwth of Freodcm in Educ., p.564. 
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die jong geslag tot die hoogste vryh~iddeur die oorgawe 

aan die hoogste gcsag - tocgcrus het; dan sal daar ware 

harmonic tusscn vryhcid en gcaag in die opvoeding wees. 
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