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HOOFSTUK XII. 

DIE VERBAND TUSSEN BAVINCK Sf PSIGOLOOIE EN SY 
Q 

BESONDEREOPVOEDING, 

1. InJ.eiding. 
\ 

Bavinck, wat n besondere be~angstelling in die 'op

voeding toon' en soos reeds aangetoon nuwe lig d~arop werp, 

deur die Christelike standpunt duidelik na vore te pring ten 

opsigte van die doelstelling, ultgangspunt en metode van on

derwys, berus ook nie hiermee nie. 

Ons het Bavinck leer ken as die .teoloog, wysgeer, 

psigoloog en pedagoog wat in sy hele beskouing ~ eenheid 

bring; as n man wat duidelik rigting wil aangee in die ver

warrende en mekaar kruisende gedagtes wat die w~reld beheers. 

Ten opsigte van die opvoedkunde en die sielkunde 

13 hy nie alleen ooreenkomstig sy eie beskouinge die fonda

mente en groot lyne vas nie, maar hy bring hulle ook in 

verband. " 

Hierby volstaan hy egter ook nie. Omdat hy die 


puberteitsleeftyd as n uiters belangrike leeftyd beskou, 


gaan by breedvoerig na hoe die rypere jeug opgevoed moet 


word. 


Die leeftyd van die rypere jeug blyvir hom 


steeds die tydperk waarin alles wat daar in die mens sit, 


verinnerlik en vasgel@ word, Daarom moet daar volgens 


hom besondere aandag aan die jongmense bestee word. 


Maar Bavinck betrag ook die nuwe opvoeding in 


besonder en gee leiding aan die verskillende strominge. 


Ook hier openbaar hy hoe tuis by in die verskillende op


vattings is. 
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Ook aan die opvoeding van die vrou skenk hy besonde

re aandag. 

Ons wil dan in hierdie hoofstuk let hoe Bavinck die 

·opvoeding van die rypere jeug, die nuwe opvoeding en die op

voeding van die vrou behandel en in verband met sy sielkunde 

bring. 

2. 	 Opvoeding van die Rypere Jeug. 

(a) 	Inleiding, 
1)

Bavinck se omvangrykste pedagogiese werk word ge

wy aan die opvoeding van die rypere j eug. Die boek wat in 

1916 sy verskyning gemaak het, is in menige opsig merkwaar

dig. Eerstens omdat terme soos "opvoeding van die rypere 

jeug," "jeugvorming tf en "jeugorganisasies" Bavinck nie be

vredig nie en hy aan die term "ne:opedie" (dit is die opvoe

ding van jeugdiges van jong mense)ln die algemeen burgerreg 

probeer verleen. Hy behandel die puberteitsleeftyd (11-14), 

die knapeleeftyd (14-17) en die jongelingsperiode (17-21) en 

laat die behandeling van die vroulike jeug agterwee. 

Toe hierdie boek geskryf is, was daar oor die 	op
2) 

voeding van die rypere jeug nog weinig gepubliseer. In 

die skoolvrye jeug, wat so 'n gewigtige tydperk in die lawe 

ingaan, viaS daar min belangstelling. Onbekendheid met die 

geestelike en lif:~a:::.mlike groei van die j eugdiges was die oor-. 

saak dat opvoedkundiges foute begaan het, wat soms onherstel

baar was. Daarom juis sou 'n mens verwag dat Bavinck nog 

dieper op die psigologie van die rypere jeug sou ingaan as 

wat hy hier gedoen het. 

1. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd. 

2. Rombouts: Prof. Dr. H. Bavinck, 99. 
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Die boek is ook merkwaardig vanwee sy veelsydige 

en ryke inhoud. In agt paragrawe, wat saam 'n kwart van die 

boek beslaan, behandel die outeur die geskiedenis van dte 

neopedie. Ey bring na vore hoe dit was by die natuurvolke, 

by die Grieke en Romeine, in die Chris
i

tellke maatskappy, na 

die hervorming, in die Sondagskole, in die jongelingsvereni

ginge en wat van ovrerheidswee gedoen is. Hierdie gedeelte 

is bykans 'n volledige geskiedenis van die algemene opvoed

kunde. In die tweede gedeelte wat na inhoud en omvang die 

belangrikste is, word in tien hoofstukke gewys op die taak 

van die neopedie: die leemtes in die bestaande neopedie, 

die noodsaaklikheid, die beginsels, die opvoeders van die 
/" 

rypere jeug, die psigologie van die rypere jeug, die gods

dienstig-sedelike, die sosialo en politieke opvoeding en dan 

in die laaste twee hoofstukke behandel hy die metode en or

ganisasie van die 	opvoeding van. die rypere jeug. 

Dio ~3erstc gedeclte openbaar 'n kennis en belesen

heid, wat verbasing on bewonderinc; wek,· Die tweede gedeelte, 

hoevlel teoreties-wetenskaplik geskrywe, worc.i. regstreeks tot 

die opvoeders gerig, wat hulle prakties met die opvoeding van 

die rypere jeug bosie hou. Hietdie gedeelte is in werklik

heid In gid::; op versldllende gebiede. 

(b) Uit_c;1_:h.9- Gesk_iedenis van die Neopedie. 

(i) BX d~e Natuurvolke. 

In 	die vroeere tye is die studie van die menslike 
1) 

leeftye nie verwaarloos nie. Stanune en volke het vir 

leeftye die l:inderleeftyd, die pUberteitsjar~) die huwelik en 

d ouderdom in die menslike lewe onderskei. Dit is op

merklik dat van al die periodes die tweede deur baie volke as 

1. Bavinck: Beginselen der Psychologie, 23. 

2. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 8,- 9~ 

\ 
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die gewi~te beskou word en die meeste belangstelling en sorg 

geniet het. Die oorgang van die kind tot jongeling of jonge 

dogter in die puberteitsjare geld allerwee as die belangrik
1)

ste keerpunt in die menslike lewe. Dit is n nuwe'tweede 
2) 

geboorte. 

(ii) In Griekeland en Rome. 

In Sparta word die seuns op sewejarige leeftyd aan 

aangestelde opvoeders toevertrou en op staatskoste opgevoed. 

Op agtienjarige leeftyd is die opvoeding afgeloop: die jonge

ling mag nou die staatswoning verlaat, sy baard laat groei, 

maar hy moet dan met aktiewe militere diens begin. 

In Athene was gcen staatsopvoedingsinrigtings nie, 

tog is daar in die groot stede sale beskikbaar gestel waar 

veral vir liggaamlike opvoeding gesorg is. 

3)
In Rome het die opvoeding n ander strekking: 

dit is nie op die skone en harmonieuse nie maar op die prak

tiese en nuttige gerig. Op 15 jarige leeftyd word die knaap' 

na die for-urn gelei om in die ry van manne 4)geneem te word. 

Dan kan hy aan die openbare lewe deelneem. 

(iii) In die Christelike Kerk. 

Die Christendom het in die doel en dus ook in die 

inhoud en wyse van die ,opvoeding n groot verandering aange

bring. Die staa~ en maatskappy moes plek maak vir die 

koninkryk van die I-k:mele. Soek eers die koninkryk van God 

en al die.lnder dinge sal vir jou toegevoeg word. Nie die 

liggaamlike nie maar die geestelike vorming kry die ereplek 

1. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 10. 

2. Bavinck: Verzamelde Opstellen, 64. 

3. Bavinck: Paedagoeische Beginselen, 23. 

4. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 12 - 14. 
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in die opvoeding. Die hoogste roem was nie daarin om ~ dap

per soldaat van die keiser te wees nie, maar dat mens die 

wapenrusting van God aantrek en die verdrukking kan weerstaan 

as goeie krygsknegte van Jesus Christus. Die hoogste stand, 

naam1ik die kindskap van God, kan e1keen dee1agtig word: vrou 

sowe1 as man, slaaf sowe1 as vrye, heiden sowe1 as Jood. 

Die Rooms-Kato1ieke kerk het sy inv10ed en mag reeds 

. vroeg in die kind se ~eeftyd 1aat geld, terwy1 die Prot!estant

se Kerke die ge1oofsbe1ydenis meer na die 1atere jare in die 
1) 

kind se 1eeftyd verp1aas het. Hierdeur het die Rooms- . 

Kato1ieke kerk sy inv10ed sterk 1aat geld. 

(iv) ~ die Christe1ike Maatskappy. 

Nie a11een oeren die Christel ike kerk direkte in

v10ed uit op die opvoeding van die jeug deur die Godsdienstige 

opvoeding nie, maar ook indirek deur die onderwys wat vanwee 
2) 

die kerk gegee is.' Hieruit het die voordie hand liggende 

gedagte ontstaan dat die gee van onderwys tot die reg en be

voegdhede van die kerk behoort. Tot met die reformasie het 

die sko1edan ook hoofsaak1ik vanwee die kerk tot stand ge

kom. In diE' ridderskap het die ou idea1e van die vrye' stryd

1ustige Germane herleef, maar om hu11e nou te verbind met en 

in diens te ste1 van die Christe1ike ge100f en die Christe
3) 

like 1iefde" 

(v) ~a die Hervorming. 

Die hsTvorming moes eers ·baie van die Rooms-Kato

1ieke dom- en k1oostersko1e tot ondergang bring en van die 

1eerkragte onts1ae raak om sy eie inv10ed te 1aat geld. 

1. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 21. 

2. Bavinck: Verzame1de Opste11en, 215. 

3. Bavincl::: De Opvoeding der Rij·pere Jeugd, 29. 
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Hierdeur was daar 'n gebrek aan onderwysers. Vandaar dat 

Luther nie uit beginsel nie maar uit nood van die tyd b ver

soek in 1524 aan die burgermeesters en raadshere in Duitsland 

rig om skole op te rig, en desnoods die ouers te dwing om hul-

Ie kindel's na die skole te stuuI'. Calvyn het ook herhaalde 

male aangedring op die stigting van skole, omdat onkunde b 

bondgenoot van die pousdom is, en onderwys b kragtige wapen 
. 1) 

bied in die stryd teen die Rooms-Katolieke dwalinge. 

(vi) In die Sondagskole. 

Bavinck noem Robert Raikes (1735-1811) - b I'yk 

boekdrukker van Gloucester - die stigter van die sondagskool. 

Dit was eel'S ~ filantropiese instelling, maar kry weldra b 

godsdienstige karakter sodat dit in Duitsland selfs die'naam 
2) 

en karakter van "KindeI'l!,ottendienste ft kry. In Engeland en 

Amerika vervang die sondagskole die ontbrekende kerklike kat. , 

kisasie en vul die onvoldoende godsdiensonderwys op skool 

aan. In Holland word kindel's buite skoolure en na die sondag

slcooljare in die godsdiens onderrig. 

Daar is egter ernstige klagte 001' die agteruitgang 

van die sondagskool: die aantal leer~inge verminder, die 

kindel's van die hoer stande kom baie min na die klasse; die 

mceste kindel'S gaan weI skool toe maar nie na die kerk nie. 
3)

Co}c J3avinclc het nie raad daarvoor nie. 

(vii) l-~gJe J021gelingsverenigings • 
• 

Vir die opvoeding van die rypere jeug kom veral die 

jongelingsvereniginee in aanmerking. Onder pietistiese en 

metodistiese invloede is die verenigings stelsclmatig opgerig 

1. Bavinck: De Opvoeding del' Rijperc Jeugd, 29. 

2. Ibid., 39. 

3. Ibid., 43.' 
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om die rypere jeug te beskerm teen die baie gevare waaraan 

hulle blootgestel is. As gemeenskapsband is die "Paryse 

formule" aanvaar: die vereniging moet jongmense versamel wat 

Jesus as hulle Heiland erken, hulle lewe volgens die Skrif 

reel en hulle moet bereid wees om deur arbeid hulle deel by 

te dra tot die uitbreiding van Gods ryk. 

Die Gereformeerde Bond in Holland het hom afgeskei 

van die Nederlandse "Jongelings-verband" wat veral op werwing 

en "wen" van siele bedag was. Die verenigings het ook onder

skei tussen seuDS van 12-17 en die van 17-21 jaar. 

Die verenigings het hulle besig gehou met Bybel

lesing en Bybelstudie, gebed en sang; maar daar is ook n 
studie gemaak van geskiedenis, letterlcunde, staatkunde en 

maatskapliko boginsels. Sommigo hot die onderwysende taak 

ter hand geneem; nog ander het allorlei sosiale, filantro

piese en evangelisoordo werk verrig. 80ms het die jongmense 

gesellighedo gehou. Daar was sanguitvoerings, skaakspel,
1) 

voordrag, ligbeeldvertonings, ensomeer. 

(viii) Y~n Owerheidswee. 

Mot uitsondering van die middelbare en gimnasium

onderwys, hot die rogerings nie vec3l moeito gedoen in verband 

met die rypere jeug se opvoeding nie: die saak is byna ge
2) 


heel en al aan die vrye maatskappy:oorgelaat. 


Bavinck wys op verskeie wette soos die leerpligwet, 

die ongevallewet, die beroepswet, die kinderwette en die wet 

.op arbeidskontrakto, wat regstreeks en onregstreeks die jeug 

ten goode gelcom hot. Tog is daar vir die opvoeding van jeug

diges na die skoolpligtige leeftyd min gedoen. 

1. Bavinck: De Opvo(')ding der Rijpere Jeugd, 46. 

2. Ibid., 58. 

/ 
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Die uitgeqreide onderwys het uit die behoefte van die maat

skappy ontstaan en gegroei. Dit het vir jare selfstand1g en 

sondeI' noemenswaardige subsidies van regeringswe3 ontwikkel. 

Eel's teen 1915 begin die staat meer belang inidie opvoeding
1) 

van die rypel'e jeug stell 

(c) Opmerking. 

Bavinck gee n uitvoerige oorsig van die geskiedenis 

van die Deopedie. Hy gee n eel'like weergawe van die feite en 

trek dan telkens te velde teen die Rooms-Katolieke Kerk wat in 

die onkunde van die mense n bondgenoot het om kragtige in

vloed op die jeug uit te oefen. Hy openbaar n besondere be

kendheid met die Rooms-Katolieke leer en termilogie, hoewel 

Rombouts hom beskuldig dat hy ook soms met die Rooms-Katolieke 
2) 

terme dwaal. 

(d) Die Taak van die Neopedie. 

(i) Leemtes in die Bestaande Neopedie. 

Hoewel daar 'n toenemende belangstelling in die 

opvoedinc van die rypere jeug is, moet dit tog om verskil

lende redes nog as ontoereikend en gebrekkig bestempel word. 

Oral word gekla dat die resultate van die laer onderwys on

voldoende is en nia genoeg bring nie, nie in die godsdienstig

sedelike en ook nie vir die ve'rstandelike opvoeding nie. 

Die jongelingsvereni~;ings bereik ook maar 'n klein per sen

tasie van die jongmense wat behoefte aan verdere opvoeding 

het. Gelukkig dring dit meer en meer tot die jongelings

verenigings deur dat hulle geen bewaarskole of evangelisasie

verenigings is nie maar as vormskole moet dien; daarom, ten 

spyte daarvan dat hulle aIleen n klein persentasie van die 

jeug bereik, doen hulle goeie vormende werk. Dit is moeilik 

1. Bavinck: De Opvoeding del' Rijpere Jeugd, 68, 

2. Rombouts: Prof. Dr. H. Bavinck, 109. 

~---~------ -~-~----
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om die juiste taak van hierdie verenigings te omskryf en lig 

begaan hulle die fout om hulle met te veel werk te belas. 

1)
Dit is nodig dat ~ns daarop moet wys dat Rombouts 

ten onregte aan Bavinck sou toedig dat by erken: nWij heb

ben gemerkt aan de eene zijde, dat de leerlingen der Christe

lijke school, niet braven, niet vromer menschen zijn geworden, 
. 2) 

dan die van die Openbare School. n Hier het ~ns weer 'n 

geval waar Bavinck deur sy objektiewe inlewing in 'n ander se 

standpunt misverstaan word. In werklikheid is genoemde 

aanhaling die van die heer Zernike, na aaI}leiding van die op

trede van 'n kommissie van ondersoek na die ontwikkeling van 
3)

jeugdige persone. Gedurig moet 'n mens by d~e lees van 

Bavinck waak om hom nie mis te verstaan nie. Geen wonder 

dat ds. Kok skryf: "Wanneer ge een werk van Bavinck ergens 

opslaat, kunt ge cen paar bladzijden achter elkaar lezen en 

vol vcrwoncluring u afvragen: hoe is het mogelijk, dat Bavinck 

zulk een opvatting voorstaat? Straka bemerkt ge echter, dat 

hy al dian tijd bczig is gowaest aan de uiteenzetting van het 
4)

standpunt van hem, dien hy daarna gaat bestrijden." 

(ii) No,od~aal<:likh8-id van die Neopeqie. 

Die loemtes en gebreke in dio teonswoordige jeug

vorming kom du:Ldolik na vore as ons nie aIleen die gees van 

die eeu met sy positivisme, twyfelsug en vryheidsdrang in 

aanm(;rking neom nio, maar ook as ons daarop let dat die pu

berteitslecftyd In kritiese poriodo is waarin allerlei gevare 

die jeug bedroig en hulle dus aan bosondere sorg en leiding
5') 

moet onderwcrp. Vroeor is oerbied vir die'gesag van God 

1. Rombouts: Prof. Dr. H. Bavinck, 110. 

2. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 74. 

3. Ibid., sien bladsy 73. 

4. Kok: Dr. Horman Bavinck, 5'0. 

5. Bavinck: OPe cit., 79. 
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en Sy Woord, van ouers en owerhede met die moedersmelk inge


drink, tans is kritiek aan die orde van die dag en niks en 


niemand word ontsien nie. Geld, vrye tyd, geleentheid tot 


'ontspanning en genot verlei die jeug. Daar is ook nog meer 

dinge wat die jeug bederf: die slegte woningstoestande en 

alles wat daarmee gepaard gaan, die gevare op straat, by die 

fabriek en by die werkplek. Sentra van die kultuur is in 

groot stede eintlike spelonke van ongeregtigheid. Op die 

platteland is die toestande beter, maar maklike vervoeri)pers 

en lektuur het op die skoolvrye jeug nadelige invloede. 

(iii) .~ginsels van die Neopedie. 

On3 moet by die opvoeding van die rypere jeug tussen 

j eugvorminE; en" F'Ursorge-Er ziehung" onderskei. Laasgenoemde 

is sorg deur die owerheid aan die verwaarloosde en misdadige 

jeug in verbeteringsgestigte, werk- en armhuise. Jeugvorming 

wil ook die jeug beskerm teen gevare wat dreig; dit is dus 

voorsorgopvoeding. Voor hierdie negatiewe taak is daar eg

ter die positiewe: Die jeugvereniging moot veelmeer vormskool 
2) 

as bewaarskool wees. Bavinck'wil ook hier net soos in die 

laerskool nie dat Protestant, Jood en Rooms-Katoliek in die

selfde skool saam onderwys ontvang nie. 

By die sosiaaldemokrate is die jeugorganisasies in 

die volle sin n partysaak: die jeug moet oortuigde en stryd

lustige lede van die sosialistiese party word; verder moet 

hulle doelbewus n klassestryd voer; die jeug word opgevoed 

tot "heilige ontevredenheid" en haat teen die bestaande maat

skappy en teen aIle grondslae waarop dit tot dusver berus het. 
3)

Van die koninkryk van God weet hulle niks. Vir Marx is 

1. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 86. 

2. Ibid., 96. 

J. Ibid., 97. 
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die godsdiens die opium van die volk wat in die toekomstige 

maatskappy n natuurlike dood sal sterf. Op sy beste is die 

godsdiens vir hulle n psigologiese'verskynsel. Hierin- ;sien 

Bavinck geen vrede nie maar alleen in die egte, ware gods
1) 2) 

diens waar die siel dors na God. 
I 

Kenmerke van die Rooms-Katolieke jeugorganisasies 

is: die direkteur van die vereniging wat n geestelike moet 

wees, is maghebber en bestuurder en hy laat sy invloed geld; 

die geestelikes bind die jeug aan die mag van die kerk; die 

vroomheid wat gekweek word, laat die jeug getrou kerk toe kom, 

laat hulle glo aan bonatuurlike kragte en sodoende word goeie 

werke verrig; die geestelike oefeninge word met psigologiese
3)

takt na In strenge metode gesistematiseer. 

Die Protestant gaan oolc van die r eligieuse ervaring
4)

uit, maar dit het sy ontstaan en ontwikkeling aan die Hetlige 

Skrif te danke, met name die Evangelie soos deur Paulus ver

kondig. Daarom kan hy t~sen waarheid en dwaling onderskei. 

Die Protestant het ook aan sy religieuse ervaring n eie in

houd gegee wat aan die Heilige Skrif ontleen is: dit beweeg 

nie soos Rome tussen die natuurlike en bonatuurlike nie, maar 

tussen sonde en genade. Uit genade kom die vryheid en die 

vryheid lei vans elf daartoe dat die mens in die spoor van 
5)

Gods geregtigheid wandel. Daarom is sy goeie werke maar 

di~ wat uit die geloof na die geloof na die wet van God tot 

Sy eer gedoen word. Hy dien dan ook nie net vir oomblikke 

sy God nie, maar sy hele lewe en al sy arbeid, ook in die ge

1. Bavinck: 	De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 102. 

2. 	Bavinck: Handleiding bij het Onderwijs in den Christelij 
ken Godsdienst, 9. 

3. Bavinck: 	De opvGed~~der Rijpere Jeugd, 102 - 109. 

4. Bavinck: 	Handleiding, ens., 26. 

5. Bavinck: 	De Zekerheid des Geloofs, 89. 
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sin, maatskappy en kuns word~~n diening van God, ~~n lof en 

prys' van die eer van Gods Naam. 

(iv) Die Opvoeders van die RYpere Jeug. 

Die eerste en vernaamste opvoeder van die kind en 

ook van die rypere jeug is die gesin. Bavinck dink hier 

allereers aan die ouers, maar hy sluit die broers en susters 

nie uit nie; hy brei selfs die gesin uit tot verwante van 

die ouers. In die gesin wat die terrein van die godsdienstig

sedelike opvoeding van die kind is, l~ die toekoms van die 

gemeenskap. Na die hUisgesin kom die skool, maar die skool 

se opvoeding moot in eendragtige samewerking met die gesin 

geskied. Hy kla egter oor die swak samewerking omdat die 

openbare en neutrale skool van die standpunt uitgaan dat die . 
ganse opvoeding 'n saak van die owerheid is waarin die ouers 

niks te s~ het nie. 

Die kerk wat van ouds die opvoeding van die jeug 
2) 

ter harte geneem het, sorg vir die kategetiese onderwys. 

Hierdie onderwys het baie kritiek uitgelok, veral omdat dit 

in met ode volgens Casimir 'n ~aar honderd jaar agter is. 

Daarby kom die moeilikheid dat die neutrale skool die gedagte 

gewek het dat onderwys sonder godsdiens nie aIleen moontlik 

is nie maar selfs wenslik en eintlik normaal is. Kinders 

bly daarom weg van die katkisasie af en die afwesigheid word 

verder aangemoedig deur slegte lokaliteite, onvoldoende leer

middels en ongeskooJ.de leerkragte. Daarby kom dat die op

leidine; van predikante nie van so In aard is dat hulle vleet 

hoe om met kinders om te g~an, hulle belangstelling te wek, 

orde te handhaaf en op dieregte wyse te onderrig nie. 

1. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 112. 

2. Ibid., 119. 

http:ongeskooJ.de


-381

Daarom moet die predikant ook as onderwyser opge1ei word en 

1esings ontvang in vakke soos ekonomie, kultuurgeskiedenis,
1)

psigologie, pedagogiek, vo1ksreligie, ensovoorts. 

2) • . 
Die owerheid het ook sy taak t e vervu1 by die Op_1 

voeding van die rypere jeug. Indirekte maatree1s Aeur die 

owerheid is: die bekamping van tugte100sheid.op straat, die 

waking vir pub1ieke eerbaarheid, die verbod op uitsta11ing 

van onsede1ike boeke en prente, die beskikbaarste11ing van 

sportterreine, die inrigtinb van 1eessa13~ ensomeer. Ook 

werkgewers behoort hulle deel by te drat 

Maar as die huisgesin, kerk en skoo1 hul taak ver


vul het, ontbreek daar nog een element wat in die teens


woordige tyd nie gemis kan word nie, naamlik die groot ver


dienste van die bond van Jongelingsverenigings op Gerefor
4) 

meerde grondslag. Die spesia1e taak van laasgenoemde is om 

die jongeling vertroud te maak met die regte w~re1d- en 1ewens

beskouing SOOS prinsipiee1 in die Christelike ge100f vervat 

is; maar die sosia1e en po1itieke onderrig moet ook in same
5)

hang met 	die 1ewens- en were1dbeskouing gebring word, 

(v) Psigologie van die Rypere Jeug.
6) 

In 'n lwst8like hoofstuk, wat onge1ulckig te beknop 

is, behande1 Bavinck die psigo10gie van die rypere jeug. 

Reeds Aristote1es het die ontwikkeling van die mens 

in drie periodes verdee1: 1 - 7 jaar; 7 - 14 jaar; 

1. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 124. 

2. Bavinck: De Opleiding van den Onderwijzer, 20. 

3. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 129. 

4. Ibid., 130. 

5. Bavinck: De Zekerheid des Ge100fs, 100 - 103. 

6. 	Berg: Resensie oor "De Opvoeding der Rijpere Jeugd in 

Register van de Recensiebode" uit Paedagogisch 

Tijdschrift, 1916, 39. 


http:tugte100sheid.op
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14 - 21 jaar, 

By die derde periode begin die rypwording of pu

berteit wat by meisies eerder intree (12-14 jaar) as by seuns 

(13-15 jaar). Hierdie oorgang wat geleidelik plaasvind,' is 

van die grootste belang. Liggaamlik is daar TI sterk groei
1) 


wat die meisie tot vrou en die seun tot man maak. 


By sy geboorte bring die mens sy liggaam mee en 

daarin allerlei organe en funksies, maar vir die instand

houding daarvan is n omgewing nodig waaruit dit voedsel trek, 

IB. siel bring die mens allerlei gawes en kragte, aanle~ en vat

baarheid mee, maar hulle moet in n psigiese milieu tot ont

wik~eling gebring, gesterk en opgevoed word. N6g die lig

gaamlike n6g die geestelike word alles kant en klaar by die 
2) 

geboorte ontvang. Alles ontwikkel aktief en passief. 

Die ligga8ID groei sterker: die ledemate word langer, 

die bene sterker, bors en skouers sit uit, hart en longe ver
3) 

groot en die hersens toon TI merkwaardige groei. 

4) 
Die sielelewe verander ook, in verband met die 

ontwakende seksuele lewe maak gans ander gewaarwordinge, 

voorstellinge, verbeeldinge, neiginge en hartstogte hulle 
5) 

van die siel meester, en dit kom in konflik met die wat in 

die kinderleeftyd opgedoen is, Die seuns en dogters wil 

nie meer as kinders aangesien word nie. Dit is TI periode 

van stryd: stryd tussen die verlede en die toekoms, tussen 

gesag en vryheid, gehoorsaamheid en selfstandigheid, afhank6) . 
likheid en selfbesef. Dit is die moeilike oorgangsjare 

1. 	Sien Schreuder: ~,Opvoeding der RijpereJeugd ll ; in Paeda
gogisch fijdschrift, 1915, 234. 

•. 2. Bavinck: De 	 Opvoeding der Rijpere Jeugd, 137 - 138. 

3. Bavinck: Verzamelde Opstellen, 62. 

4. Ibid., 63. 

5. Bavinck: Gereformeerde Dogmatiek, I, 218. 
6. Bavincl\:: De Opvooding der Rijpere Jeugd, 141 - 142. 
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waar verandering plaasvind in die kenvermoe, geheue, die 

fantasie, die gemoedsw~reld en die wil. 

In die kenvermoe maak die konkrete denke, die ,werk 

met voorstellinge, plek vir die abstrakte. Oor sedelikheid, 

godsdiens en geregtigheid word begrippe gevorm. Die oordeel 

ontwaak en maalc hom los van konkrete feite, dring deur tot 

die samehang van die verskynsels: tot oorsaak en gevolg, tot 

middel en doel en pas aan die woorde en dade van andere n al
, 1) 

gemene maatstaf toe. Die seun en dog-eer kry In eie insjg: 

dis baiemaal voorbarig, oppervl~kkig en sonderling, maar 

hulle la[tt dit~o~ geld. Die vertroue in die ouers verdwyn: 

1:/at hulle .':38, vlOrci ni8 meer as evangelie aanvaar nie; die 
2) 

twyfel oor [odsdiens is ook nie seldsaam nie; swakheid by 

ouers en onderwyser~3 \vord ontdek en soms ongenadig uitgebuit. 

Hiernaas ontwikkel ook diegeheue en herinnering, 

maar in n opmerklike minder mate as die fantc:de. 

Die fantasie keer die verlede die rug toe: die 

pop word nie meer geidealiseer nie, maar ander dinge; alles 

is verkeerd, maar as hulle eers predikant of onderwyser of 

vader is, sal die dinge reggemaak word. So mymer en droom 

en dweep die jeug. Hulle huldig radikale denkbeelde op 

godsdienstige, maatskaplike en staatlrundige gebied; hulle 

kies helde tot hul ~deale voorbeelde en d\ve met groot uit

vindinge. Die jeugdige fantasie moet nie geminag en onder

skat word nic. Skerpsinnig merk Bavinck hier op dat die 

fantasic in hierdie periode, waarin die jongmens kennis kry 

van hardheid en ruheid van die lewe, van gebreke en foute 

wat aIlE mense, ook die ouers en onderwysers aankleef, hulle 

1. Bavinc~: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 142. 

2. Bavinck: Verzamelde Opstellen, 65. 
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in ewewig hou en hulle van twyfel bewaar. "In het verleden 

en het heden moge de zonde machtig zijn, de toekomst bergt 

hare overwinning in den schoot. De phantasie is een vorm 
1) 

van geloof. II Tog word die ewewig nog menigmaal verbreek. 

Di~ gomoedslewe word in hierdie tyd op allerlei wyse 

verryk en verdiep: ongekende aandoeninge vlord gewek, nei

ginge en luste kom op en hulle is soms so sterk dat dit nie 

onderdrul~ k8,h word nie. Dit soek soms ontlading in baie 

verrigtinga soos onania, hartstogtalike po~sie of geswolle 

prosa, in sontimontale dagboeke, in dwopery met die maan en 

sterro. Dit is allos bewys van dio romantiok en sentimen

taliteit wat oie aan hierdio leeftyd is. 

2) 
Dio wil noom ook sterk toe~' die beroepskeuse val 

in hierdio tydvulc en die lus om iets te vlord of in 'n bepaalde 

rigting te beweog, is stork. Tog slaag dio wil nie daarin 

om altyd die wilde hartstogte te beteuel nie. Daar wissel 
• 

dit 	tussen hoop en moedeloosheid, val on opstaan. Die rype

re jeug slinger heen en weer tussen lewenslus en lewensat

heid, oarmoed en twyfel, salieheidsdrome en selfmoordgedag

tes. Ydelheid en onverskilligheid, liofde en wreedheid, 

hervormingsug en lusteloosheid, genotsug en askese wissel 

mekaar soms in kort tye af. 

Maar.elko mens moet deur hierdie stadium gaan om 

mens te word. Uit die worstelinc kan n platvloerse egois, 

'n twyfelaar, 'n spotter, 'n misdadiger voorkom. Naar uit die 

worsteling lmn ook seevierend gebore 1,iord 'n edel mens, 'n 

nuttige burger, In Idoeke belyer, 'n persoonlikheid met In 

standvastige wile Gelukkig die een wat op die tweesprong van 

• 	 die lewe die goeie keuse doen en sy pad hou volgens die Here 

se Woord. 

1. 	Bavinck: De OpvoedinG der Rijpere Jeugd, 143. 
2. 	Bavinck: Verzamelde Opstellen, 64. 
3. 	Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 145. 
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(vi) Die Godsdienstig-sedelike Opyoeding., 

Bavinck beskou die godsdienstig-sedelike opvoeding 

van so groot belang dat dit die eerste plek moet inneem en 
1)

in sonderheid by die opvoeding van die rypere jeug. .Hy 

wat die godsdiens uitdie hart ban, verarm die siel, omdat 

daar geen mag is wat die diepte van die gemoed so kan be· 

roer en sulke tere aandoeninge kan oproep nie as juis die 

godsdiens. Die wat die godsdiens bestry en negeer, tas die 

grondslae aan, \'Taarop die hele menslike samelewing rus. 

Sedelikhoid sonder godsdiens soek verniet na vastigheid wat 

die mens kan dra; dit kan hoogstens sover as moraliteit kom" 

Die gesag van die gosin, die staat en die maatskappy is in 

die gesag van God gegrond. Daarom is godsdiens vir elke 

mens nodir" nie in die eerste plek torwille van die mens of 

sy naaste nie, maar om God se ontwil: die godsdiens is ~ 

wesenlike Em onuitvloeibare element van die men;:51iko nntuur·. 
, 2) 

Die eerstc groot gobocl is dan ook om God lief te he bo alles, 

Bavtncl,= S8 lJsigologie is van besondere betekenis 

vir die opvoedinG vt.m die rypere jeug. Die puberteits j are 
3) 

bring groot verandering in die religieuse lewe van die jeug. 

Die naiewe geloo:::' van die kind Olltwikkel tot die persoonlike 

oortuiging van die volwassene, Deur die ongeloof van n 
massa ongelowiges en sogenoemde Christene verloor die on

ervare persoon egter menigmaal sy ewewig, en soek dan ander 

ideale, soos in kuns of wetenskap en onb.vikkel dan in nug

tere skeptici. 

Dit is nodig dat die jeug seksuele voorligting ont

vang. Bavinck sien egter swarigheid vir die ouers om in

ligting te ge,'), want" er li~t iets on- en tegennatuurlijks 

1. Bavinck: Handleiding, ens., 25. 
2. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 148. 

3. Bavi:r:Ick: Verzamelde Opstellen, 67. 
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in, iets kwetsends voor het schaamtegevoel, dat ouders hunne 
, 1) 

kinderen over deze zaken moeten inlichten," Hy wil nie 

die taak aan die ouer of onderwyser opdra nie: hulle moet 

self daaroor oordeel. Ook oor die antwoorde op die vraag 

waar kinders vandaan korn, het Bavinck nog in n groter mate 

die ouer se plig verkeerd gesien. Hy wil dat die kinders 

self tot die waarheid korn deur lank voor die puberteitsjare 

met mekaar daaroor te gesels. As hulle nie sedelik bedorwe 

is nie, sal die feite oor die geboorte van n kind geen Ius 

of begeerte prikkel nie. Verkeerdelik 
1 

beweer hy: "Beter 

dan door ouders of onderwijzers worden se op deze wijze, in 

den omgang met elkaar, als het ware door de natuur selve 
2) 

onderricht.tI 

Die mor;ilikheid wat na vore korn wanneer die ge

slagslewe by die kind ontwaak, beskou Bavinck as van heelte

rnal ander aard: voorligtine is hier wenslik en selfs nood

saalclik. Dit moet onder vier o~ deur die moeder aan die dog

ter, deur die vader aan die seun en deur die onderwyser aan 

die kind gegee word. As die fisiologiese proses beskryf 

moet word, moet dit liefs deur n vreemde, In ondel'i.vyser of dok
3) 

ter gedoen word. Ook hier laat Bavinck die ouer sy plig 

venlaarloos en sy voorreg hom onts~. 

Bavinck wys op die verkeerde seksuele voorligting 

deur die nuwe rasionalisme soos weerspieel detir Foerster, 

asook deur die rigting wat seksuele opvoeding los van die 

opvoeding wil rnaak. In die plek daarvan wil hy liewers n 
godsdienstig-sedelike versterking van die wil as n verstan

delike wete hS. Ten regte wys by daarop dat die godsdien

1. Bavinck: De Opvoeding der'R1jpere Jeugd, 160. 

2. Ibid., 162. 

3. Ibid., 163. 

http:onderricht.tI
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stig-sede1ike opvoeding reeds by die geboorte moet begin of 
1) 

1iewers lank daarvoor, naam1ik reeds by die kind se ouers. 

BY waarsku teen die metodisme wat met sy gewe1dige 

boetprediking p10tse1ing, in een oomb1ik, te weeg wi1 bring 

wat die kerk deur jare1ange godsdienstig-sede1ike opvoeding 

probeer bereik~ 

Bavinck behande1 dan die bekering, bes1istheid van 

oortuiging, 'n rein gemoed en vastheid van wi1. 

Vir die rypere jeug, wat psigo10 Gics heen en weer 
2) 

skomme1 on na vasto koors soek, is dit van be1ang om te be

gryp dat die belcering die openbaring van die 1angsaam sig

self ontwikke1dc 1ewe van die wedergeboorto is. Dit is 

die oopbreking van die knop wat die b10 e1 en vrug vcrborge 

hou, die vrye aanvaarding van wat die kind, oars onbewus, 

uit genado ontvang het. Soos die seun en die dogter in die 

puberteitsjaro oorgaan in die periode van die wordende man 

en vrou, so ''lord hu110 ook in hierdie tydperk gcoste1ik ryp 

om as "goeste1ike" monso op to tree en sodoondo in die w~ro1d 
3) 

as be1yers van Christus In rigting te s. Die godsdienstig

sede1ike opvoeding moet dus, vo1gens Bavinck, n voortsetting . 

wees van die in die kinderjare, maar dit moet bereken word 

op die menta1iteit van hierdie periode, 5005 deur hom uiteen

gesit in die psigo10gie van die rypere jeuc. By die jeug 

moet dan gekweek word: bes1istheid van oortuiging, reinheid 

van gemoed en vastheid van wi1. 

Bes1istheid van oortuiging is noodsaak1ik in hierdie 

j are van die j eug waarin twyfe1 so baie voorkom. Die twyfe1 

1. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 165. 

2. Bavinck: Verzame1de Opste11en, 64. 

3. Bavinck: De Opvoeding der RijpereJeugd, 166. 
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moet nie negeer vlord nie, maar die ongegrondheid daarvan moet 

langs die weg van verstandelike redenering aangetoon eOn be

wys word. Die jongeling en meisie moet die Christelike 

lewens- en w~reldbeskouing as die enige en ware sien, in teenw 

stelling met allerlei moderne stelsels. Ook moet die jeug 

leer om te stry soos sy groot Christelike voorgangers, om 
1)

die waarheid te laat seevier. 

Oor die rein gemoed leer die Heilige Skrif ons dat 

die liggaam beskou moet word as die tempel van die Heilige
2) 

Gees. Hierdie te~pel moet rein 
> 

bewaar word en die vlagter 

van die rein gemoed is die skaamtegevoel. In die puber

teitsjare word die gevoel van eiewaarde openbaar: seuns en 

dogters wil hulle in kleding en houding so goed moontlik voor

doen. Dit kan in ligsinnigheid en koketterie ontaard. liier 

is n aanknopingspunt vir n rein gemoed: as daar vir die 

uiterlike so mooi gesorg word, hoeveel te meer moet aandag 

aan die innerlike bcstee word. Hulpmiddels hiertoe is: 

nougesette arbeid, goeie omgang, lektuur en edele ontspan... 
3)

ning. 

By die vorming van In besliste oortuiging en In rein 

gemoed kom nog die opvoed1ng van die wile Net soos die 

verstand en rede is die wilsvryheid In prerogatief van die 

menslike natuur. Die kind onderwerp hom aan die wil van 

die ouers, maar veral met die puberteitsjaro leom die wils

heerskappy van die jeug na vore. Die gehoorsaamheid wat tot 

dusver min of meer op gesagvan andere berus het, moet nou 

ver inwend it:: word, sodat dit uit oie, vrye kouse geskied. 

Die nuwe stryd is nie meer n stryd tussen ouer of onderwyser 

1. Bavinck: Do Opvoeding der Rijpere Jeugd, 168. 

2. Bavinck: Handleicling, ens., 153. 

3. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 169 - 171. 
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en kind nie; di t i~ In. veel swaarder stryd: die stryd in 


die gemoed van die seun en dogter. Die vernaamste middel 

1) 

'hiertoeis gewoontevorming, maar die eerste stap is moeilik. 

Hoe moeilik is dit om nee te s@ as almal 3a s@; om anders te 

do en as die verleiding sO,aanloklik is. Na die eerste stap 

gaan dit egter makliker en met Gods hulp tree sukses in en 
I 2)


word die wil vas ~n sterk. 


(vii) Die Sosiijle Opvoeding. 

In die bedryf, woonplek, handel, verkeer, gods

diens, pers en vereniging vertoon die maatskappy In. ander ka

rakter as in die middeleeue; daarby korn dat daar In. verdeling 

van arbeid is maar ook baie opening in beroepe. Deur jeug

verenigings en burols word leiding verskaf in die keuse van In. 

beroep. 
\ 

Die arbeider het In. stuk ma~jinerie geword; daarom 

is daar geen vreugde in sy werk nie;dit is bloot In. bestaan

middel. Die wete dat God aan onswerk opgedra het, het by die 

massa verdwyn. Daarom is dit nodig dat by die sosiale op

voeding die goddelike karakter van die beroep by die jeug 

tuisgebring ·word. Daarby moet onderrig word die geskiedenis 

van die arbeid, en verduideliking van die voor- en nadele van 

die verskillendo beroepe. Die jongmense moet dus die maat

skaplike vraagstukke begryp maar nog meer: hulle moet insig 

kry in die Christelike beginsels wat die maatskaplike ver

houdinge ten grondslag l~; hulle moet die geskledenis van die 

maatskappy ken; hulle moet die vernaamste vraagstukke ken 

en hulle moet op hoogte wees met die vernaamste sosiale wet
3)


gewing. 


1. Bavinpk: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 171 - 174. 

2. Bavinck: Bijbelsche en Religieuze Psychologie, 209. 

3. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 59; l7~ - 187. 
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Die opvoedende element tree hier na vore: die 

maatskappy het geen wysncuse en beterweters nodig nie maar 
, . 1) 

nuttige, eerlike, ywerige, nougesette en troue lede. 

Voordat die' jeug sy reg bespreek, moet hy eers sy plig ken. 

HiO!t",reer is Bavinck se psigologie van belang: ' 

die jeug moet in sy worstelstryd leer dat hy In indiwidu is 

wat sy eie persoonlikheid ontwikkel, maar dat hy ook In lid van 

In gemeenskap is en om in daardie gemeenskap te kan beweeg, 
2) 

moet hy In gesindheid van geregtigheid en liefde lrweek. 

(viii) Die Politieke Opvoeding. 

Die staat is van die maatskappy te onderskei, daar

om is daar naas die sosiale opvoeding ook plek vir politieke 

opvoeding. 'vlaar 0D.S by die maatskappy gewoonlik aan die 

menslike samelevlinz din};:, kom by die staat die land en volk 

as 'n staatkundige (':cheel in aanmerking: die historie~ tot 

stand gekome eenheid van 'n land, die gesagsorganisasie, die 
3)

volk en regering wat die hele volk toekom. 

Bavinck, \vys op die staatsosialisme met sy ideale 

en stel daarteenoor die Christendom wat elie maatskappy op on

vergelyklike wyse versterk, deur aan elke mens 'n ewige be

stemming toe te ken; In beste~TIing wat ver buite dfe staats

belange U1; deur die huwelik te baseer op die grondslag soos 

deur God in die skepping vasgel~ is en deur die erkenning van 

Christus as Hoof van aIle aardse mag, ook van ,die staat. 

In die staat moet daar vryheid wees, maar vryheid 

met gesag, sodat daar orde kan wees. Hiervoor is politieke 

opvoeding nodig. Die rypere jeug moet kennis opdoen van en 

1. Bavinck: Verzamelde Opstellen, 147. 

2. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Je~gd, 189. 

3. Bavinck: Verzamelde Opstellen, 283. 
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in kontak gebring word met die gesagsorganisme wat in die 

volksgeheel aangetref v{ord. Deur ge~ag verstaan hy die hoe 

gesag van die landsowerheid wat op aarde die hoogste gesag 

is. Dit word deur die naam soewereiniteit aangedui. -lIier
1)

die gesag is van God verordineer. Daarom het die gehoor

saamheid van die onderdaan ~1. godsdienstige grondslag en is 

dit duidelik dat die owerheid wat God verwerp, sy eie geskg 

ondermyn. 

Die jeug moet kennis van die politiek h~, maar veel 

belangriker is die politieke opvoeding; dit sal verhoed dat

die volk so maklik in die arms van rewolusies en anargie ge

voer word. By politieke opvoeding gaan dit veral om die 

kweking van liefde, trou en gehoorsaamheid aan di~staat. 

Hiervoor bied die jeugverenigings uitmuntende geleentheid, 
~ 

beter selfs as die skool. Die rypere jeug met sy soeke na 

rigting het hier ~ r,eleentheid om orde en tug, gehOorsarunhei~) 

en toewydj.ng te beoefen, maar ook om leierskap te ontwikkel. 

(ix) Hetode. 

Die metode hou geen model voor wat slaafs gevolg 

moet word nie: dit moet deur en deur persoon!ik wees en so 

geassimileer word dat dit 	die uitdrukkinr~'lord van die on
3)

derwyser se innigste wese. Aan die ,';'oordmetode word voor
4)

keur gegee. Die psigologiese beginsels kom hier sterk na 
5) 

vore: die knaap het 'n leier, die jongelinc In vriend en 

raadsman nodig. Die kinderlike naiv,iteit hat verdwyn en die 

sedelike verantwoordeliksheidsgevoel is nog nie sterk ont ... 

wikkel nie. Die jeuc is te selfstandig om aan die leiband 

1. Bavinck: Verzamelde Opstellen, 293. 
2. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 189 - 209. 

3. Bavinck: Paedagof,ische 	Beginselen, 112. 

4. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 212 - 221. 

5. Bavinck: Gereformeerde 	Dogmatiek, IV, 113. 

http:toewydj.ng
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te loop, en te sorge100s om aan homself oorgelaat te word. 

Daarom moet die metode die wees van ~ leier: die opvoeder 

moet met sy ganse persoonlikheid inwerk op die onervare jeug 

wat aan hom toevertrou word. Opvoeding is ~ werk wat deur 

die ganse mens aan n ganse mens vo1trek moet word: by sowel 

die opvoeder as die opvoedeling is die hele persoonlikheid, 

verstand, hart en wi1 saam gemoeid. Daarom moet die opvoeder 

die stof volkomebehcers, anders kan hy dit nie voordra nie; 

hY- moet die belangstelling wek van die wat hy wil opvoed; hy 

moet weet hoe om die gehoor te pak en mee te sleep. Die 

onderwyser moet ook opgewek wees, want as hy opgevlek is, s a1 

sy leerlinge ook so weese Lusteloosheid en moedeloosheid 

moet die opvoeder ver van hom hou; en dit geslded deur liefde 

tot sy lecrlingo, dour belangstelling in die tyde1ike en 

ewige welsyn on deur die selfverloening waarmee hy hom aan 

sy 
,
werk oorgee. 

Bavinck staan die metodes van sintese en analise 
1) 

voor, maar gebruik die terme in die teenoorgestelde sin; 

vorder wys hy op die horhaling van work. Hy geraak tot die, 

slotsorn dat dio locr'proses goed is, van die psigoloe;iese kant 

gesien, maar dat die proses onvoldoende is as dit nie gedra 

en gelei word deur die Gees van Hom wat inwendig in die hart 
2) 

werk nie. Dit is tevergeefs indien Paulus plant en Apo11os 
3)

natmaak as die Here nie laat groei nie. 

(x) 	Organisasie. 

Die opvooding van die rypere jeug rus op die skouers 

van die jeugverenising, maar ook die ~)sin, kerk, skool en 

ow~rheid het hulle roeping te vervul. Die vraag is egter 

1, Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 21~· - 215. 

2. Ibid., 234. 

3. 1 	Kor. 3:6. 
4. Bavinck: OPe cit., hoofstuk 12. 
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1)
of al die organisasiesnie saam moet werk nie. Net soos 

in sy"De Nieuwe OpvoedingH ('77-106) beskou by die eenheid

skoal as ondoe1treffend vir die opvoeding van die rype~e jeug. 

Daarom is dit nodig en noodsaaklik vir die wat in be1ydenis 

ooreenstem om hulle nou aaneen te sluit en hul1e arbeid op die 

voordeligste en vrugbaarste wyse te organiseer. Ongelukkig 

bestaan daar in breere kring wantroue in die jeugorganisasies: 

dit word selfs as oorbodig beskou. Tog is hulle n belangrike 

faktor in die ?rganisasie van die hedendaagse maatskappy en 

verdien die samewerkingvan ouers, onderwysers, geestelikes,. 
studente, ensovoorts. 

Bavinck pleit vir rade en kommissies vir die opvoe-
I 

ding van die rypere jeug. Op hierdie rade moet die ouers, 

onderwysers, kerkrade, werkverenigings en leiers van die jeug

verenigings verteenwoordig weeSe 

Die werk van die kommissies en rade moet onder an

dere wees: bespreking van neopediese vraagstukke; oorwegings 

wat prakties tot die verbetering en uitbreiding van die op·' 

voeding van die rypere jeug kan lei; die hulp by beroepskeuse; 

die verskaffing van inligting en die bepleiting van die be

lange van hierdie opvoeding by die owerhede. 

Die werk moet doelmatig verdeel word, maar die on

derwys behoort nie tot die taak van die jongelingsverenigings 

nie. 

Die eintlike doel van die jeugorganisasies bly 

steeds die opvoeding vir die kerklike, maatskaplike en staat

kundige lewe. Daarom moet die program by die jeug van 

14 - 17 jaar pas. 

1. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 132. 
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Die vo1gende re9.Ls moet in verpand met die psigo1o

gie van die knape1eeftyd in ag geneem word: die 1eerstof word 

sovee1 moont1ik rondOm groot persone gegroepeer; die k~rakter, 
,I 

1ewe, --dade en woorde van die persoon word so geskets dat dit 

die verstand ontwikke1, die gemoed ontroe,r en die wi1 vorm; 

die verha1ende vorm neem die vernaamste p1ek in; boeke wat 

verede1ende"invloed het, word voorgeskryf en die vergaderings, 

word afgewissel deur sang, musiek,voordrag en opstel. 

Die jongelingsverenigings bou op die gronds1ag van 

die knapevereniging. 

Die rigting moet suiwer Christelik en dus waarlik 
1)

universeel weeSe Ten laaste,moet gewaarsku word teen die 

vryheid van die partikuliere arbeid, sodat die regering met 

meerdere finansiele hulp nie die inisiatief in hande neem nie. 

Bavinck wens dat daar In Hinister van Onderwys sal \yees, nie 

alleen met n bree kennis en organisasietalent nie, maar 
2) 

"ook'met ruimen blik en een warm hart voor de vrijheid. tI 

(e) Opmerking. 

Oor die opvoeding van die rypere jeug toon Bavinck 

hom die eerlike en simpatieke skrywer en die denker wat werk

lik iets,oorspronkliks oor die onderwerp te s~ het. Sy 

blik is ruim en skerp, sy styl van skryf hoort by sy persoon

likheid: dit is sober, eenvoudigen klaar. 

Bavinck openbaar 'n besondere kennis van die Rooms-, 

Katolieke stelse~ wat hy nie al1een skerp aanval waar dit 

teen sy opvatting indruis nie, maar waaraan hy ook dankbaar 

lof bring waar dit met die Ca1vinistiese beginsels strook. 

.. ... 
1. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 256. 

2. Ibid., 257. 

http:vrijheid.tI


-395

• 
Dit is nodig dat ons daarop wys dat Bavinck skryf van: 

"onvo1daanheid met het Protestantisme, dat zo koud en arm 

is en door a11er1ei onderlinge tw~sten word verdeeld en ver
1) 

scheurd." Dit is' nie soos Rombouts wil bew6er Bavinck se 
2) 

standpunt nie, maar aIleen n opvatting van die Bruna en 

Vethake wat hy weergee. 

Hoe\v~l Bavinck dwarsdeur sy "De Opvoeding der Rijpe

re Jeugd" 1aat blyk wat die betekenis van die psigologie vir 

sy pedagogiek is, is dit jammer dat hy in die boek wat 257 

bladsye beslaan, slegs vyf b1adsye aan die psigologie van die 

rypere jeug wy, aanges;Len hy in sy "Paedagogische Beginse1en lt 

betoog dat daar naas die doelstelling in die opvoeding, die 

kennis van die kind een van die pi1are vorm waarop die peda

gogiek steun. 

By skoolorganisasie is daarop gemik om diG rypere 

jeug~an die leiband waaraan hulle nou goloop het en moes loop 

te ontlceten en tot se1fstandige mense to maak. 

3. ' Bavtuck se Nywe Opvoediug. 

(a) Inieidi;ng. 

In 1917, toe die eerste w~reldoorlog op sy fclste 

woed maar die einde tog in sig korn, skryf Bavinck n boek oor 

die nuwe opvoeding. Die rede vir hierdie werk gee hy sOos 

vo1g aan: "Zooals de Fransche Revolutie eene nieuwe periode 

inleidde, die op aIle gebied kenmerkend van de vorige onder

scheiden was; zoo en in nog sterker mate zal de wereldoorlog, 

die in 1914 losbrak, een tijdperk openen, dat in allerlei op

zicht een.gansch ander karakter draagt dan dat, waarin wij 
.. 3)

v66r dien tijd verkeerden." Ook die onderwys en opvoeding 

1. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 106 ... 107. 

2. Rombouts: Prof, Dr, H. Bavinck, 115. 

3. Bavinck: De Nieuwe Opvoeding, 5. 

" 
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sal 'n nuwe rigting\inslaan en met nuwe krag die taak hervat. 

Die groot waarde wat daar allerwee geheg word aan 

die vorming en opleiding vpn die jeug om 'n nasie te bou, ·word 

daardeur bewys dat Engeland, Rusland, FrankrYk, Italie en 

Duitsland reeds begin werk aan die na-oorlogse onderwys. 

Orals is daar nuwe lewe en hervormingsplanne. 

Ook Bavinck skryf oor die nuwe opvoeding, oor die 

karakter daarvan, oor die algemene kenmerke, oor die weten

skaplike strominge in die pedagogiek, oor die konsekwensies 

wat uit die wetenskaplike gegewens vir die skoolinrigting en 

onderwys te haal is. Onder die nuwe opvoeding behandel 

Bavinck ook rasverbetering en empiriese psigologie wat ons in 

hoofstuk II nagegaan het; oor toegepaste psigologie wat in 

hoofstuk IV behandel is en oor die skoolorganisasie wat in 

hoofstuk XI ter sprake gekom het. Hier handel ons alleen oor 

die algemene kenmerke van die nuwe 'opvoeding. 

(b) Algemene Kenmerke van Bavinck se Nuwe 0pvQeding. 

(i) Inle:i,ding. 

Die skrywer wil nie uitsluitlik, miskien nie eens 

hoofsaakl ik, oor die wetenskaplike uiteonsetting van Q.ie mo

derne pedagogiek en aanverwante wetenskappe handel nie. Hy 

wil standpunt inneem teenoor die nuwe strominge, want so 

redeneer hy: . "dat er enkele vaste gegewens zijn, waarop we 

met zekerheid staat kunnen maken, en die ons denken en han
\ 1)

deling in een bepaalde richting leiden." 

Bavinck wil dus sy Christelike pedagogiese begin

sels na vore bring, voorligter en wegwyser wees, deur die 

groot lyne aan te dui en die besonderhede weg te laat. 

1. Bavinck: De Nieuwe Opvoeding, 6. 
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Die moderne pedagogiek staan onder invloed van die 

,moderne wetenskap met n ewo1usionistiese, positiewe, utills

tiese of pragmatistiese karakter. 

(ii) EWolusionisties is die opvoeding, deurdat dit van 

die standpunt u1tgaan dat die w~reld in die loop van eeue en 

nogmaals 	duisende eeue deur n doelstrewende natuurkrag tot 
1) 

stand gekom het. Ui't die newe1massa het die kosmos, die.. 
anorganiese,die organiese, die plant, die dier en die mens 

agtereenvolgens ont'W'ikkel. Die 20ste eause ku1tuurmens wat_ 

sy eie soewerein is, stuur die sake nou 5005 hy wi1, want 

deur kennis is hy magtig, deurdat hy weet kan hy vooruit sien; 
2)

deur sy arbeid skep hy en deur te skep, is hy goddelik. 

Bavinck s~ dat die moderne ongelowige'oor n toe
3)

lcomstige paradys droom wat geskoei is op die lees 5005 die 

Hei1ige Skrif dit voorskilder. 

(iii) Die moderne wetenskap is egter ook positief of posi

tivisties, deurdat dit van die filosofie en bespiegeling af

gasien het. Alleen tasbare dinge om hulle heen (feite) moet 

bestudeer wat buite die sintuie se bereik val nie, omdat dit 

onbereikbaar enonkenbaar is. Die bestaan van God met die 
4)

godsdienstige waarhede inbegryp, word botweg verlo~n. 

(iv) Die ~ragmatisme gaan uit van die standpunt dat die 

mens deur sy verstand hom bo die dier verhef. Die roeping 

van die verstand is om die mens te dien. Daarom l~ die sin 

en doel van die wetenskap alleen daarin dat dit praktiese 

waarde vir die mens het. Die kriterium van die waarheid 

1. Bavinck: Schepping of Ontwikke1ing, 13. 

2. Bavinck: De Nieuwe Opvoeding, 15. 

3. Bavinck: Schepping of Ontwikkeling, 33. 

4. Bavinck: De Nieuwe Opvoeding, 15 - 16. 	 \ 
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1) 
l~ in sy bruikbaarheid. Waarheid is dit wat bruikbaar 

vir die praktyk is. 

As hierdie beginsel op ~ie beginsels van die gods

diens toegepas word, stort aIle dogmas in duie., 

In die opvoeding word dus dadelik n utilistiese doel 

gestel. Hierdie doelstelling kan nie aan die godsdiens, ont

leen word nie, omdat elke lid van die maatskappy sy rol moet . 

speel waartoe hy voorberei word. 
" 

Deur die nuttigheidsdoel kry die opvoed1ng n sosiale 

karakter, in teenstelling met die indiwiduele wat reeds sedert 

Rousseau heers. Bavinck wys daarop dat die opvoeding deur 

die sosialisering al meer en meer aan die ouers onttrek word,' 

omdat daar wetenskaplike gegewens opgebou word wat die krag
2) 

te van die ouer te bowe gaan. Die huisgesin tree op die 

agtergrond en die skool op die voorgrond. Daar is geen 

skolastiek meer nie, geen vooropgestelde beginsels nie; die 

toekoms l~ in eksperimente en feite, 

(c) Opmerking. 

Bavinck se psigologie, gebasecr op die wetenskaplike 

feitemateriaal en geinterpreteer vanuit sy Christelike stand
...... 

punt, viiI hy gepruik om die kind op te voed, maar belangriker 

is n vooropgestelde doel waartoe die kind gelei moet word. 

Ons lnis by hom hier n afsonderlike behandeling van 

die sedelike vorming van die kind, hoewel hy dit in sy op

voedinG van die rypere jeug breedvoerig behandel het. 

Die pragmatisme omvorm vir Bavinck die waarheid tot 

onwaarheid en die onwaarheid tot waarheid. Die nuwe rigting 

1. Bavinck: De Nieuwe Opvoeding, 17. 

2. Ibid., 22. 
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stel die mense trots, oordrywend, eensydig en dwaa!3 bo die 

goddelike doel, omdat dit nie bewus is van Paulus se woord 

nie, naamlik "Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is aIle 
1)

dinge. tt 

4. Die Opyoeding van die Vrou. 

(a) Inleiding. 

Waar Bavinck in sy"De Opvoeding der Rijpere Jeugd", 

te min aandag aan die opvoeding van die vrou gegee het, be
2) 

handel hy die onde~verp breedvoerig in n afsonderlike werk. 

Voordat Bavinck die opvoeding van die vrou behandel, gee hy 

eers ~ historiese oorsig, soos hy gewoonlik doen. 

(b) HistorJese Gorsig. 

In die oudheid is die dogter se opvoeding geheel en 

al aan die moeder van die gesin oorgelaat. Die Christendom 

het die meisie.toegelaat om godsdiensonderwys te ontvang, 

sodat sy in die gemeenskap van die kerk toegelaat kan ''lord. 

Met di~ opkoms van die kloosters het meisies onderrig ontvang 

en so is die opvoeding van meisies gedurende die middeleeue 

aan nonne oorgelaat; maar net meisies uit die hoere stande 

het die VQorreg geniet, 

Van veel Heer en groter betekenis vir die opvoeding 

van meisies was die hervorming, wat die Bybel in die hand van 

elke kind stell Luther het byvoorbeeld verlang dat elke 

meisie een uur per dag sal skoo1gaan om die Bybel te leer 

lees en haar vir die huishouding voor te berei, 

Hoewel by die onderwys meer aan die manlike jeug ge
, 

dink is, het daar by die rykdom en wee1de van die 17de eeu in 

Holland ook die behoefte ontstaan om nie aIleen die 
\ 

seuns nie 
3) 

maar ook die dogters ~ hoar en beskaafder opvoeding te gee. 

1. Rom. 11: 36. 

2. Bavinck: De Vrouw in de Hedendaagsche Maatschappij, 154-186. 

3. Ibid., 157. 



· -400... 


Die opvoeding was op beskaafde maniere gernik, terwyl huis

houding te veragtelike beskou is vir die dogter van die hoelui. 

Die ensiklopediste was die jong vroue nie goedge

sind nie; Voltaire spot methulle; Montesquieu meen dat 

hulle geen geestesgawes het nie; Napoleon was teen emansi

pasie gekant, maar wil tog graag ~ verbetering in die op
1)

voeding van meisies sien. 

In 1697 pleit Daniei Defoe vir die oprigting van 

~ vroue-akademie en noem dit barbaars om die voordelo van die 

beskawing aan die vroue te onthou. 

In 1792 kla Nary Wollstone dat daar wel dames maar 

geen vroue gekweok word nie: ·hulle word sedes, ydelheid en 

beuselagtighoid geloer in plaas van moraal, lewensdoel en ar

beid. 

Tog hot die geroep op dowe ore geval en eel'S in die 

negentiendo eeu, toe dio trourige sosialo toestande waarin 

die vroue vorlceer hot deur die industrie.Le ont\·likkeling ont

bloot is, is die noodsaaklikheid van betel' opvooding gevoel. 

(c) ~avinck se Opvatting. 

(i) Sielkundige Verskil tussen Seuns en Meisies. 

Aan die laerslcool kan seuns en melsies dieselfde 

soort onderwys ontvang en teen die gemengde skool sien hy 

geen beswaar nie. Die omgang van seuns en meisies is on

skuldig en ongedwonge •. Met die puberteitsjare ontwaak die 

geslagsverskil en begin hulle in hul eie rigting beweeg. 

Rulle oponbaar ander verlanges en neiginge en het uiteenlo

pende behoeftes. Daarom meen Bavinck moet seuns en dogters, 

nou in aparte skola opgevoed word en moet die opvoeder met 
2) 

die uiteenlopend,e behoeftes rekoning hou. 

1. Bavinck: De Vrouw in de Redendaagscho Maatschappij, 159. 
2. Ibid.; 165. 

http:industrie.Le
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In die bewaarskoo1 i's die ,onderwys vir seuns en 
•

meisies dieselfde, maar die verski1 kom reeds daarin dat die 
1) . 

vak handwerk vir meis1es bestemd is. 

Die moeilikheid ontstaan wanneer die dogter die 

2) 


laerskool ver~aat. Die dogters wat nie meer skoolpligtig 


is nie 	verlaat die skool, verdien hulle eie geld, die ouers 

ver100r hulle gesag te vroeg, met die gevolg dat hulle na h 
3)

dag se 	harde werk spans in die strate rondslenter. Ju1s in, 
.die kritiese puberteitsperiode raak die dogters verveeld by , 

hulle werk en sonder voorligting en leiding verval h groot
4)

aantal 	in skande en gaan sedelik ten gronde. 

(ii) Noodsaaklikhcid van die Opvoedipg. 

Die opvoeding van meisies is in die puberteitsjare 

net so noodsaaklik as die vir seuns. Die opvoeding moet h 

godsdienstig-sedelike karakter dra, anders is dit geen vol
5)

doende 	of volledigo opvoeding nie, Die Christelike leer, 

soos Pestalozzi ges~ hat, is die suiwerste en edelste leer 

vir die verheffing van die gees oor die vlees. 

(iii) 	Onderwys van die Meisies. 
6) 

Daar is vir die godsdienstig-sedelikeopvoeding 

geen mag soos die Christelike godsdiens om die dieptes van 
, 

die gemoed te beroer en die t eerste aandoeninge op t e wek n1e. 

Die menslike hart het behoefte daaraan. Die wat die gods" 

diens buite die opvoeding p1aas, sluit die bron vir die inner

likste en innigste lewe van die siel. Vir die seun, die 

jongeling, die man, die grysaard geld dit, maar dit geld bowe

al vir die meisie, die vrou en die moeder. 

1. Bav~ck: De Vrouw in de Hedendaagsche Maatschappij, 167. 

2. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 128. 

3. Bavinck: De Vroml in de Hedendaagsche Maatschappij, 168. 

4. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 78. 

5. Bavinck: De Vrouw in de Hedendaagsche Maatschappij, 169. 

6. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 145. 
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. ,De kostelijke deugden van ootmoed, afhankelijk
heidsbesef, vertrouwen, dankbaarheid

1 
lijdsaarrBeid enz. waar

voor het vrouwelijk ge~oed zoo bij u tnemendheid vatbaar is, 
kunnen bij haar niet zonder den 1nvloed der Christelijke
relig1e tot ontwikkeling komen. l ) 

Daarom is godsdiensonderwys die vernaamste. 

Die kerk met sy een uur katkisas'ie' per week ver

skaf gebrekkige godsdienstig-sedelike opvoeding. 

Net soos vir die jong mans dring Bavinck op vroue-
I 

verenigings aan. Ook hier moet die kerk leiding neem al 

is dit ook net om orde in die toe stand te skep. 

Die meisies het egter ook opleiding vir hulle werk 

nodig. Daar is n groot behoefte aan voortgesette onderwys. 

Ouers moet deur kommissies en burots voorgelig word oor die 
2) t 

beroepskeuse van die dogters. Bavinck waarsku dat die keuse 

van ouers on die kinders by die beroepsbepaling nie uitge

skakel moet word nie, veral aangesien beroepstoetse vir dogters
3) 

nog gebrekkiG is. 

Die keuse van beroep en die opleiding word bemoeilik 

omdat die arbeidsveld uitbrei. Bavinck pleit egter dat aIle 

meisies, arm of ryk en van welke stand ook, opleiding moet 
4) 

ontvang in huisho?ding, selfs al bly die meisies ongetroud, 

omdat almal dit nodig kry. 

'C, 

Bavinck waarsku teen die opbreking ven die huisgesin, 

deurdat vrouens moet werk om die skrale inkomste van die man 
5) 

aan te vul en hy pleit vir die herstel van die huisgesin. 

1. Bavinck: De Vrouw in de Hedendaagsche Maatschappij, 170. 
2~ Eavinck: a. De Nieuwe Opvoeding~ 90 e.v.; 

b. De Opvoeding der RiJpere Jeugd, 176 e.v. 

3. Bavinck: De Vrouw in de Hedendaags'che Maatschappij, 173. 

4. Ibid., 174. 

5. Ibid., 179. 
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. Die vrou het die maatskappy J:>innegedring ~n 't! piek 

verower op alle gebiede. n Groot rede biervoor is dat die 

moderne maatskappy van die vrou ontvang het waaraan by d~e 

meeste behoefte het, naamlik barmhartigheid en menseliefde. 

Dit verheug Bavinck dat daar soveel meisieskole ont

staan wat aan die besondere behoefte van die vrou voldoen, 

want die natuur van die vrou verset hom teen die gemengde
1)

skool wat vir seuns ingerig is. Daaris skole wat meisies 

oplei vir die huvlelik, huishouding en moederskap; ander weer 

vir kleremakery; nog ander vir kuns, onderwys, handel, ad

ministrasie, landbouhuishoudkunde, biblioteekwese, verpleging, 

ensomeer. 

Bavinck wys daarop dat n geleerde of intellektuele 
2) 

vrou haar huishouding beter kan behartig. 

(d) Opmerking, 

Bavinck se opvoeding van die vrou rig hy daarop om 

n kragtige beginselvaste moeder met n besliste godsdienstig

sedelike uitkyk op die lewe en in die huisgesin te h~. 

Daarmee r aak hy die kern van die behoud van n volk, naamlik 

n beginselvaste huisgesin. 

5. Samevgtting. 

(i) Bavinck se besondere opvoeding gaan hoofsaaklik oor 

die opvoedine van (~ie rypere jeug: man sowel as vrou, en oor 

die nuwe opvoeding wat na die ontworteling van die eerste 

w~reldoorlog vaste rigting moet gee. 

(ii) Die uitvoerigste gedee~te van Bavinck se besondere 

~pvoeding gaan oor die godsdienstig-sedelike opvoeding wat hy 

as die belangrikste veral beskou vir die puberteitseun en 

1. Bavinck: De Opleiding van d/en Onderwijzer, 43. 

2. Bavinck: De Vr01.1'" in de Hedendaagsche Maatschappij, 186. 
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-dogter. Dit gee aan hulle vastigheid in die maalstroom van 

worsteling gedurende hierdie belangrike liggaamlike en gees

telike fase in die lewe. 

(iii) Verenigings van jongmanne en vroue beskou hy as van 

besonder belang. Rier wil hy dat naskoolse onderrig gegee 

word aan die watnie .die geleentheid het om die elders te ont

vang nie. Die onderrig moet van sp n aard wees dat die 

jongmens selfstandig word, deur innerlik dissipline en op 

Christelike grondslag. 

'- (iv) Godsdiensonderwys is vir Bavinck die vernaamste vak, 

omdat die mens sonder eodsdiens verarm en verstrooid raak, 

maar godsdiens is en bly in die eerste instansie nodig vir 

elke mens, nie terwille van hom of sy naaste nie, maar ter

wille van God. 

(v) Bavinck se opvoeding van die rypere jeug steun in 

n besondere mate op die psigologie van die rypere jeug. 

Kennis van die rypere jeug deur die psigologie neem n pro

minente plek in en word deur Bavinck as onontbeerlik beskou. 

Deur die rypere jeug en sy besondere probleme gedurende die 

puberteitsjare psigologies deeglik te ken, kan die opvoeder 

nie alleen die stryd versag deur regte opvoeding nie, maar 

hy kan die jeug help in die innerlike vorming wat blywend is. 

Die puberteit is vir hom die belangrikste periode in die 

opvoeding; daarom is goeie opvoeding hier so noodsaaklik. 

6. Slot. 

Nadat ek n deeglike studie van Bavinck se uitge

breide lys werke gemaak het, kan ek tot geen ander besluit as 

Roinbouts kom nie, waar hy beweer: HBavinck hoort tot de 

weinigen, die werklil;: zelf wat te zeggen hebben, en by wie 

geen enkel schrijvor (altans van sy tyd) van eksamen-pedago
1)

giek ook maar in de verte halen kan. tI 

1. Rombouts: Prof. Dr. R. Bavinck, v - vi. 
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Op die geb'ied van die psigologie en die pedagogiek 

het hy goed verankerde prinsipes gegee. Hy vestig die aan

dag op groot lyne en open die odg vir die feit dat die psigo
I 

logie en die pedagogiek n strydgebie~ van oortuiginge is 'waar

in die lewens- en w~reldbeskouing die grondslag is. Daarom 

gee hy ook prinsipiele voorligting op die gebied van die teo

logie, die dogmatiek, die filosofie, die etiek, die psigologie 

en die pedagogiek. 

As besonder belese geleerde het hierdie groot gees 

die uitgebreide literatuur nie aIleen opgesom nie, maar ook 

verwerk. Met sy ruim blik en ruim hart w~t nooit bekrompe 

was nie gee hy hooflyne aan en verskaf by koers aan elke on

derwerp. Sy psigologie en sy pedagogiek is nie in besonder

hede uitgewerk nie, ook is dit nie sistematies weergegee nie. 

As daar egter gelet word op sy lewenswerk, "Gereformeerde 

Dogmatiek", is dit lig te begryp dat sy latere werke hulle 

fondament in die werk het. 

Om sy psigologie te begryp en saam te vat, ,is n 
uiters moeilike taak. Nie aIleen omdat die stof verspreid is 

nie, maar ook omdat Bavinck tred pou met die vinnige ontwikke

ling van die wetenskap en daarom sekere opvattings wat hy ge

huldig het, later moet wysig. Ook sy pedagogiese geskrifte 

is nie maklik te begryp nie, omdat by ni~ aIleen veGI kennis 

by sy leser veronderstel nie maar omdat sy werke die onder

dele nie aandui nie. 

Bavinck was n pionier op die gebiedvan die pedago

giek. Sy gesag strek dan ook sover as wat die waarde van sy 

argumente geld. Die argumente is gebaseer op feitemateriaal 

wat die verskillende wetenskappe bied, maar ook gegrond in die 

onveranderlike waarhede van Gods Woord. Daarom vind ons ook 

in die besonderhede van sy werk baie dinge wat foutief is, 

omdat dit gebaseer is op feitemateriaal wat verander; maar 
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die hooflyne wat by op meesterlike wyse trek enwat op onver

anderlike waarhede g~grond is, bly nog van krag en sal altyd van 

krag bly. 

So is sy beskouing oor tug en gesag wat in 4ie mid

del van die pedagogiese vraagstukke staan, op waarhede gebaseer 

wat altyd sal geld. 

Bavinck het dan o6k die pedagogiek wat uitvloei uit 

sy psigologie tot die sluitsteen van sy lewens- en w3reldbe

skouing opgevoer. Sy uitgangspunt is altyd die religie as 

sentrale verhouding van die mens tot God. Aan hierdie uit- . 

gangspunt is aIle anderverhoudings van die mens ondergeskik. 

Daarom vloei die roeping van die wordende mens teenoor homself 

en die gemeenskap altyd voort uit sy roeping teenoor God. Die 

psigologie is een van die vernaamste grondpylers waarop sy 

pedagogiek berus, maar ook die psigologie berus op Gods Woord. 

Daarom sou ons Bavinck nie onder die psigologiese pedagoe wil 

klassifiseer nie, maar weI . onder die fundamentele pedago~. 

Die allerbelangrikste betekenis van Bavinck se 

psigologie vir sy pedagogiek is seker daarin gelee dat dit n 
hegte grondslag gee om op te bou. Met reg sou ons kan beweer 

dat sy werke n uitstekende voorbereiding is tot die moderne 

pedagogiek•. 
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