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A F DEL I N G C. 

HOOFSTUK IX. 

DIE VERBAND TUSSEN BAVINCK SE PSIGOLOGIE EN SY DOELSTELLlNG 

EN KlNDERBESKOUING BY DIE ONDERWYS. - .....-............... 


1. Inlelding, 

Nadat ~ns in afdeling A Bavinck se opvatting oor die 

psigologie nagegaan en dit in verband gesien het met die heer

sende strominge, het ons in afdeling B sy a1gemene pedagogie

se beginsels behandel. Hoewel Bavinck nooit in besonderhede 

van die onderwys en opvoeding ingegaan het nie, maar altyd • 
groot lyne aangedui het, gaan hy tog in op onderafdelings van 

die psigologie en die pedagogiek. 

In hierd afdeling gee ons dus nie aIleen meer be

sonderhede oor Bavinck se psigolog en pedagogiek nie,maar 

ons beskou hulle ook in hul verband. 

Ons doen dit deur te wys op die verband tussen 

Bavinck se psigologie en sy doelst ing, kinderbeskouing, 

leerstofbeskouing, metode van onderwys, tugbeskouing, skool

inrigting, die onderwy~er en sy besondere onderwys. 

genoemde sluit in: sy jeugopvoeding, opvoeding van die vrou 

en sy nuwe opvoeding. 

2. 	 Die Verpand tUssen Bavinck se Psigologie en sy 
Doelstelling by die On~erwys. 

(a) Inleiding. 

Toe Bavinck reeds 43 jaar oud was en 15 jaar lank 

professor in Kampen was, het hy sy lewcnstaak afgebaken: die 

grondvesting van 'n "eintheitliche" wSreld- en lewensbeskou
1) 

ing. Almal moet aan hierdie arbeid deelneem. Die siel

1. Bavinck: Christelijke Wereldbeschouwing, 6. 
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kunde het in hierdie plan die eerste plek, daarna die pedagogiek 

wat as sluitsteen van die Christelike lewensbeskouing aangeneem 
1) 

moet word. 

2) 
Die mens staan tpssen die engel en die dier: met die 

engele het hy in gemeen die geestelike, die sedelike-redelike 

natuur; aan die dier is hy verwant deurdat hy liggaamlik moet 

ontwikkel tot wat hy behoort te wees. Deur opvoeding moet 

die kind kom waar hy moet wees. Die pedagogiek leer ons hoe 

dit geskied: dit is ~ heerlike en gewigtige werksaamheid wat 

God aan mense toevertrou het. Die pedagogiek is ~ wetenskap 

wat sy inhoud aan die teologie en filosofie ontleen en sy doel 

en uitgangspunt aan die fisiologie en psigologie. AIleen 

Christelike pedagogiek het juiste idee omtrent ouers, kinders, 

gesin en maatskappy, metode, doel en uitgangspunt van die op

voeding. Christelike pedagogiek s~ wat die mens volgens Gods 
I 

Hoord is, wat sy bestemming is en hoe hy daarheen gelei kan 
3)

word. 

Bavinek eaan die doelstelling na by die ou vOlke, 

Israel, die Christendom, die asketisme, die humanisme, die 

realisme, die reform-pedagoe; daarna weerl~ hy die doelstel

ling van die moderne pedagogiek en gegewens oor die menslike 

no..tuur, om dan die ideaal van die opvoeding by die Christendom 

te st ,en in besonder die na Gereformeerde belydenis. 

opvoed komt es in de eerste plaats aan 
. 4) 

op hat doel, d men zieh met haar voor oo[';en stelt_1I Die 

-------------------------------.---------------------------------
1. a. Bavinek: Paedagogisehe Beginselen, 5. 

b. Ibid., 18. 

2. Bavinek: Gereformeerde Dogmatiek, II, 421; III, 128. 

3. Bavinek: Paedago~ ehe Beginselen, 21. 

4. Ibid., 22. 
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1)
bestemming beslis vir Bavinck die weg 'wat ingeslaan moet word. 

Die geskiedenis leer dat die doelstelling by die opvoeding 

met die tye wissel eh dit word behe~rs deur die godsdienstige 

of wysgerige wereldbeskouing. 

By die Assiriers, Babiloniers, by die Perse en Egip

tenare was die opvoedingsdoelhoofsaaklik r igieus; by die 

Sjinese en Japunnese eties en by die Indiers misties, terwyl 
2) 

dit by die Griell:e en Romeine behulwe In sos -etiese, ook 'n 
3)

estetiese karakter het. 

Die eerste meer algemeen-menslike ide kom voor by: 

(c) yoel van die Opvoeding by Israel, 

Die opvoedingsideaal was nasionaal; maar aangesien 

die Isr te die inhoud van hulle opvoed uit die hand 

van God, die wet en in die geskiedenis ontvang het, is die 
4) 

opvoeding behalwe nasionaal ook religieus en teokraties. 

Cd) Die OJ2vo~diD£~doel by die Christendom. 

In die Christendom word die nasionale doel ter syde 

gestel. Christus was sover dit die vlees betr uit Israel,
5) 

maar as Seun van God behoort hy nie aan een volJ<: nie maar aan 
6)

die mensheid. Die Christendom maak die verhouding tot 

God sentr nie die mens se verstand of c1 , rang of stand, 

rykdom eer nie, maar die vraag of hy 'n van God is, 

bepaal sy waarde en beslis oor sy lot. D vereiste is hier 

die wedergeboorte maar ook die stryd om in te gaan; dit laat 

alles ne op die indiwiduele persoonlikhe van die mens. 

1. Bavinck: a, De IHeuwe Opvoeding, lOl.l- - 106i 
b. Opvoeding der Rijpere Jeugd, 9b. 

2. Opvoeding der Rijpere Jeugd, • 
3. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 23. 

4. Ibid .. , 25. 

5. Bavinck: Roeping en Viedergeboorte, 119. 

6, Bavinck: Opvoeding der Rijpere Jeugd, 23. 
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Dit bring aan die mens die skat van absolute waar

heid, wat nie die vrug van menslike ondersoek is nie, maar van 

Goddelike openbaring. Hierdie kernwaarheid het aan die Chris

telike religie fn georganise.arde beginsel gebring, wat In middel 

tot konsentrasie van aIle .onderwys en opv.oeding vorm. 

Verder het die Christelike religie In ander blik op die natuur

like lewe gegee: staatsburgerskap, nasionaliteitsgevoel en 

standebesef was nie die hoogste ideaal nie, maar die eenvou

digste beroep en die nederigste hrndwerk word beskou as r:n 

Goddelike instelling soos geheilig deur die voorbeeld van 

Christus en Sy apostels. 

Die doel van die Christelike opvoeding bestaan na 

die mooi woorde van die Apostel Paulus daarin "dat die mens 

van God v01kome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus 11. 

1) 
2 Tim. 3:17. Die ideaal is nie ongerep bewaar nie. 

(e) Die D~~l van die Opvoeding by die As~tisme. 

As gevolg van die wereldgelykvormigheid wat die 

Christelike kerk binne gedring het, ontstaan die asketiese 

2) 3)


ideaal in die Rooms-Katolieke kerk, en as gewysigde vorm die 


anabaptisme, pi5tisme en metodisme in die protestantse kerke • 
. 

Volgens die asketisme het aIleen die vroomheid, die gemeenskap 

met God, die lewe vir die hemel enige waarde: om met die aard

se dinge besie te wees, is nie sonde nie maar daar is ook geen 

verheerlikinc van God in nie. Hierdeur beperk die opvoeding 

hom feitlik tot die religieuse, of poog ten minste om d~e ge

wone onderwys religieus te maak: tale, geskiedenis, reken

lcunde en aardrykskundeword met vrome sinne uit die Bybel on
4) 

derwys. Sowel in die kind as in die inhoud en doel van die 

.opvoeding word die r van die natuurlike deur die asketisme 

1. Bavinck: a. 
b. 

Bijbelsche en Religieuze Psychologie, 80; 
Paedagogische Beginselen, 25 -. 28, 

2. Bavinck: Gereformeerde Dogmatiek, I, 331. 
3. Bavinck: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, 19. 
4. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 30. 
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1)

ontken. 


(f) Die Doel van die Opvoeding by die Humanisme. 

Bavinck se dat die natuur hom met ongebonde krag op 


die asketisme gewreek het. So het die humanisme ontstaan en 


bestaan dit tans nog. Dit is die algemene rigting wat die 

2) 

harmoniese ont1,rikkeling 'Jan die ganse mens tot ideaal verhef • 
. 

Die humanisme"il ware, regte mens e vorn 'ri:r wie niks mensliks 

vreemd is nie. Die doel Ie dus in die ~erste plek in die 
3) 

mens self; dit gaan om die ontwikkelin~, die vervolmaking van 

die persoonlikheid. Die humanisme is c:.us steeds indiwidu!3.lis

ties. 

. 
Die realisme stann teenoor die asketisme en ook 

teenoor die humanisme: nie meer die boe]~e nie maar die natuur 

word bestudeer; nie meer woorde nie maar sake wat geld; nie 

meer verbalisme nie maar realisme word in die vooruitsig ge

stele 

Dit beteken In hele ommekeer • )"ie blik was tot 

• dusver terugwaarts gerig: na die profete; na die apostels en 

na die Skrif • Die realisme soek nn die '.~olma!1.kte, nie in die 
• 

verlede nie, maar in die toekoms:. die oue moet verby gestreef 


word en In nuwc wetenskap mSlet ontstaan. Die Middeleeue het 

. 

dio reD.lisme niles nuuts gebring nie., daarom word nou ge

so na n uitvindkuns. Dit kom nie op geleordheid en veelwete

ry aan nie; maar weI op eie oordeel en insip: die mens moet 

tot 'n selfstandige W0se gevorm word. Self·".'cr};:saamheid, self 

1. Bavinck: Gereformeerde Dogmatiek, IV, 22J. 

2. Bavinck: Geroformeerde Dogmatick, II, 39)0 

3. Bavinck: Scheppin~ of Ontwikkeling, 33. 
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self soek, self dink, geen napratery op gesag nie ~ dit is die 

strewe. Die wekroep is: terug na die natuur. Pestalozzi 

sa In mens moet groei sOos In boom, dus geleidelik, sonder 

1) 


spronge. 


2) 
Die doel en metode moet uiteindelik die inhoud van 

3)
die opvoeding daarmee in ooreenstemming bring. Die louter 

natuurmens word tot uitgangspunt en middelpunt, maatstaf en 
4) 

doel van die opvoeding gemaak. Menscverheerliking en ma

terialisme is op die troon geplaas, en beheers die w~reld. 

~lQW Doel van die Opvoeding by die Reform-pedagoe. 

Uit die moderne tyd kom pedagoG soos Ellen Key, 

Pudor, Gurlett en baie ander met skerp kritiek op die bestaan

de toestande: die teenwoordige skool vernietig die kind se 

persoonlikheid; dit vermoor die mens in die kind; die huis

like opvoeding is sleg; die kind is die eerste vergeteling op 

die ~arde; die kind word vcrtrap; die wGreld is deur en deur 

bedorwc; die kapitalisme maak van die w~reld 'n hel en van die 
5)

arbeidsbevolking 'n·veestapel. 

Om 'hierdie verderf weg te spoel, is 'n sondvloed 

nodig: die Christelike lewensbeskouing moet uitgeroei word 

om plek te maak vir die ewolusiegedagte: natuurvorsers en nie 

godsdiensstigters nie moet In tien gebooie vir die samelewing 

opstel. Die eeu moet In eeu van die kind wees: kind is 'n 

ander nac::.m vir majesteit. Die kind is nie sondig en boos ge

bore nie; die sogenaamde skynbare gebrelce is net die keersy 

van hulle goeie eienslcappe. Die leer van die erfsonde 

I, Bavinck: 	Paedagogische Beginselen, 32 - 35. 

2. Ibid., 36. 

3. 	Bavinck: a. Paedagogische Beginselen, 97
b, Gereformeerde Dogmatiek, I, i95 - 207. 

4. a. Rombouts: Dr. Herman Bavinck1 19. 
b. Jaarsma: 	The Educational Philosophy of H.Bavinck,48 - 49;

195. 
5. Bavinck: 	Paedagogische Beginselen, 38 - 39. 
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1) 

is die mees demoraliserende van aIle dogmas. Die doel van 

die opvoeding moet wees: nuwe huwelike, nuwe huise, nuwe 
2) 

skole, nuwe maatskaplike verhoudinge en ~ nuwe moraal. Die 

verhewe diens van die ouers sal wees om hulle kinders op te 

voed. 

(i) 	Weerleggill£.....Y.0,n die Opvoedingsideale deur Bavinck. 

Bav: _1C:: waardeer weI baie van die besonderhede in 
:' ) 

die moderne pedagogiek, 
-' 

maar hy skryf oor beginsels en bestry 

die doelstelling prinsi~ieel. 

Die mens en die mens aIleen is vir die moderne peda

gogiek die doel: Alles wat bo die mens staan, word geloen en 

aIle reels en orde moet uit die eie menslike natuur afgelei 

word. 

Die leidinE van die mense is egter hopeloos verdeeld, 

want as die mens die 10el van die opvoeding is, moet nog uit 

gemaak word of die oproeding hom op die indiwidu of op die ge
4) 

meenskap mU\~t rig. 

As die 	mcn~ ~ie hoogste doel van die opvoeding is, 

kom by 	die bogan~~mte twee rigtinge nog moer verwarring: kon

sekwente na~ure, wat nie terugdeins nie, mag die opvoedings

doel in verskillende rigtings ~tuur. Die mens is tog aan die 

een kant ~ selfstandige persoon maar andersins ook ~ lid van 
5)

die gemeenskap. 

Daar is egter nog kragtiger redes ,yaarom die mens 

nie die maatstnf en joe~ van die opvoeding k~n wees nie. Daar 

,1. Bavinck; Paedagogische Beginselen, 41. 

2. Ibid., 42 - 43u 

3. Van 	der Zweep: D2 2acdagogiek van Bavinck, 58. 

4. Bavinck: OPe cit., 44. 

5. Ibid. 
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is eerstens die eenvoudige maar alles beslissende feit, dat die 

mens n afhanklike skepsel is, wat nie alleen afhanklik van die 

sel is: dit is afgodery. In die tweede plek is die 

gemeenskap is nie, 
1) 

kings het. Die 

maar 

mens 

ook saam met die gemeenskap sy beper
\ 

verhef hom tot Skepper terwyl hy skep
'2) 

mens 

nie alleen sinlik nie maar is hy ook n redelik-sedelike wese. 

Die mens het n liggaam maar ook n sie~~ hy het sintuie, maar 

ook verstand en rede, hart en gewete. Dit dui daarop dat 

daar n hoere, ideale w~reld is: hy is n burger in n ryk van 

onsienlike en ewige dinge. Deur die doelstelling tot hierdie 

lewe te beperk, word aan die menslike natuur geweld aan gedoen. 

In die derde plek hou die menslike bewussyn die onweerspreek

bare getuienis in dat daar n ryk van idee is; maar die idee 
I 4)

is norme wat bo die mens staan en terug wys op een wetgewer. 

Die Godsbegrip is by elke mens ingeplant: God laat hom aan 
5)

niemand onbetuig nie. 

Hier sien ons duidelik die verband tussen Bavinck se 

psigologie en sy doelstelling in die pedagogiek: daar is n 
siel wat natuurlik geskape is en die siel het n hoer roeping 

as die aardse. In die volgende paragraaf kom dit duideliker 

na vore. 

(j) pje Christelike Opvoedingsideaal. 

Die moderne pedagogiek wat die mens tot middelpunt, 

maatstaf en doel van die opvoeding stel, sondig allereers teen 

die mens solf. Die Christendom daarenteen, stem ooreen met 

al die gegewens wat die menslike natuur self by onpartydige 

ondersoek annbied. Hoe noukeuriger ~ns die mens waarneem en 

1. Brederveld: Hoofdlijnen der Paedagogiek van Dr. H.Bavinck,27. 

2. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 46. 
3. Ibid. 

4. Sien Bavinck: a. Magnalia Dei, 194; 
b. Gereformeerde Dogmatiek, III, 203. 

5. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 47. 
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bestudeer, hoe meer ons sien dat hy net so is soos die Bybel
1) 

hom vir ~ns teken. Die menslike natuur in sy verskillende 

momente wys na die Christendom heen: "anima naturaliter 

Christiana"· die Christendom toon die JIlens aan soos hy waar
2) , 

lik is. Die Skrif sluit aan en pas volkome by die onparty

dige waargenome gegewens van die menslike natuur. 

Die Skrif leer ~ns dus ook die siel van die mens ken 

soos hy werklik is. 

Die Christelike geloof is egter meer as die gegewens: 

dit pas nie alleen by die werklikheid nie, maar dit hef ons op 

tot waarheid. "Zij beantwoord niet alleen aan de natuur, 
3) 

maar zij herstelt haar ook door genade tl • Dit hou vir ~ns 

nie alleen ~ ideaal voor oe nie, maar ontsluit ook vir ons 

die weg tot verwesenliking daarvan, naamlik om mense weer te 

vorm tot mense van God, wat tot elke goeie werk volkome toe
4) 

geru$ is. 

Hierdie is ~ samevatting van die t etiese gedeel

te in Bavinck se hoofstuk oor die doelstelling by die op
5)

voeding. 

In hierdie opvoedingsideaal is elke teenstel

ling in beginsel versoen, van man en vrou, van heer en diens

kneg, van porsoonlikheid en gemeenskap, van skool en lews, 

van skoonheid en nuttigheid, van ontwikkeling van die ver

stand en beskawing van die gemoed, van patriotisme en kosmo
6) 

politisme. 

1. Sien Bavinck: Magnalia Dei, 196 - 197. 
2. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 47. 

3. Ibid. 

4. II Tim. 3:17. 
5. Van der Zweep: De Paedagogiek van Bavinck, 59. 
6. Bavinck: Paedaco&iscne Beginselen 48. 
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Hierdie ideaal moet in sy geheel gesien word, want 

sommige vroom mense het so aan die ewigs ge0.ink dat hulle die .. 
stoflike vergeet het: hulle wil mense van God vorm, maar rus 

hulle nie volmc'.ak tOE' vir goeie werke nie. Aan die ander 

kant is claar mense wat die mens vir aIle goeie werk wil toe
1) 

rus maar vergeet om in d eerste plek mense van God te vorm. 

Die SlJ:i-;verste is die harmonie van die Christelike 

idea nop gerry) en vasgehou in die Gereformeerde kerk en 
2) 

belydenis. Die Ger(:;formeerde wereldbeskouing kroon alles, 

ook die mess all ~a[se, met dio adel van God. Bo alles is 

d mens Tn sl: '/lJl God en nie Tn eie doel nie. By moet ge

tct ij1 IY" ~~n 
.. 
c' 

)vOTm word ~".J. '--'_ ..!. 7:,)1 C,OO. ; eIl omd2t hy mens Vic'.n God is, 
3)

mOlJt hy '.1011\011: tOGg::n'us ws~;s elke roe werk. 

Die ide 7,n !.'" Christ ike opvoec1ing in die huisge

sin, in die 1:".crsl::co1, hoerskool 8n univ,?J'sit it bly soos dit 

voorheen wns: w~~r~~tigc ~odsvruf, w 3n en beskavling.' 

So vorm ons mense van God, vir e roeie werk vol
4) 

kome toegerus. 

Die? do by Davinc\:: i: c' status v:J.n die 

mens wat ons cL3ur opyoedinf trag te ber dit gaan dus oor 
5)

die natuur Vi:,n die m(::ns. 

(1 ie ChI' t reli~ie van meer betekenis
6) . 

vir ·Bav:tncl: 3,1 (~o stelling is, bet sy 1)si[,010 e ook ~1 be

sondere bet • 

1. Bavinck: P ogische Beginselen, 49. 
2. Bavinck: Ger2formeerde Dozmatiek, IV, 102 - 103. 

3. Bavinck: jbelsche en Relig~euze ycholoe;ie, 80. 
4. Bavincl( : Q['ogische 

5. 	Sien Drederveld: rloofdlijnen der Paeda~o~ van Dr. H. 
Bavinck, 34. . 

6. Van der Zweep: De Paedagogiel~ van Bavinck, 59. 

http:volmc'.ak
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1) 
-Die mens is vir Bavinck n geheel en bestaan uit 

2) 
siel en liggaam en as sodanig moet hy opgevoed word. Die 

mens is n ware, e e, volle mens aan wie niks mensliks vreemd 
3)

is nie, en hierdie hele mens moet opgevoed word. 

Aangesien die menslike sielelewe slegs in n eenheid 
4) 

kan leef en groei, kan n harmoniese sielelewe, wat nie een 

faktor verwaarloos nie, gegrond wees aIleen in een sentrale 

sentiment, naamlik: liefde tot God. Volgens Bavinck 58 

psigolog Ie die Idem van e sentimentedaarin dat die mens 

God moet liefhe bo alles en die naaste soos homself. 

Die psigologie moet ook die aandag aan die doelstel
5)

ling skenk. Daar moet nog antwoord gegee word op die vrae 

hoe baie meer meganiese sielsverbande, soos vaardigheid, in die 

sentimente pas, en hoe hulle tot hul reg kom. 

(1) Samevatting. 

(i) Bavinck skets op heldere wyse die doelstelling van die 

opvoeding by die ou volke, Israel, die Christendom, die as

ketisme, humanisme, realisme en reform-pedagoe. Hierin open

baar hy In de ike kennis van die geskiedenis. 

(ii) Die opvoedingsideale by die verskillende rigtinge 

word dan prinsipieel vanuit die Christelike standpunt deur hom 

aangeval en weerl~. Sy polemiese eienskappe tree hier sterk 

op die voorgrond. 

(iii) Die Christelike opvoedingsdoel is vir hom daarin \ 

gelee om mense van God te vorm wat vir aIle goeie werk valkome 

toegerus is. 

,1. Sien Bavinck: Wijsbegeerte der Openbaring, 183. 

2. Bavinck: Bijbelsche en Religieuze Psychologie, 59. 
3. a. Bavinck: Paedagogische Begins , 48; 

b. Brederveld: Hoofdlijnen der Paeda~ogiek van Dr. H.Bavinck, 
28. 

t~. Bavinck: Bijbelsche en Religieuze Psychologie, 58. 
5. Brederveld: op. cit., 50. 



-278

(iv) Hoewel sy opvoedingsideaal hoofsaaklik tersties is, 

is die betekenis van sy psigologie vir sy pedagogiese doel

stelling daarin gelee dat hy die hele mens -siel en liggaam

wil opvoed tot waaragtige Godsvrug, wetenskap en beskawing. 

3. 	 Die Verband tussen Bavinck se Psigologie en sy 
Kinderbeskouing. 

(a) Inleiding, 

Die wese van die opvoeding word nie aIleen deur sy 

doelstelling bepaal nie, maar ook deur sy uitgangspunt. Nie 

aIleen is kennis van die doel waartoe opgevoed word nodig 

nie; daar moet kennis wees van die kind wat opgevoed moet 

word. Bavinck vra dan ook: wat is die kind? Wat is dit as 

mens en as kind: wat sit in hom en wat het hy saam met hom 

gebring? Watter invloed kom daar van buite en welke geeste
1)

like eiendom verkry hy deur inspannende arbeid? Onmiddellik 

na hierdie vrae wys JJavinck op die betekenis van die psigolo

gie vir die Jdnderbeskouing: "De Paedagogiek heeft die an-

thropol~,en met name de psychologie tot grondslag. De op
2) 

voeding van de mensch veronderstelt kennis van den mensch. 1I 

As b mens die uitgangspunt van die opvoeding daarin 
3)

sien dat kinders tot mense gevorm kan word, moet die psigo
4) 

logie van die kind aan ons kennis van die kind gee. Die 
5)

opvoeder hou hom bes met die belangrikste skepsel op aarde, 

daarom moet by van die skepsel kennis dra. Temeer nog, aan

gesien die opvocding in b groot mate uit die huisgesin in die 

hande van die skool geplaas is, is dit noodsaaklik en onmis

1. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 52. 
2. Ibid. 

3. Brederveld: Hoofdlijnen der Paedagogiek van Dr. H. Bavinck, 
50. 

4. 	Bavinck: "De Psychologic van bet Kindt!, in Paedagogisch 
Tijdschrift, 1909, 105. 

5. Psalm 8: 6 - 7. 
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baar om ~ deugdelike psigologie vir die pedagogiek bo aIle 
1) 

twyfel te verhef. ~ Deugdelike psigologie vir die peda

gogiek is daarom 	~ onmisbare hulpwetenskap. 

By elke mens staan ons voor ~ sielelewe wat in veel

heid en komplikasie van verskynsels die sigbare natuur om ons 

heen ver oortref. Veel studie is nodig om in die chaos enige 
2) 

orde te bring. 

3)
Tipies van Bavinck spreek hy waarderend oor die 

psigologie, maar waarsku teen oordrewe verwagting: daar is 
~- ) 

soveel psigologie~ as wat daar psigolo~ is. Bavinck neem, 

wat sy kinderbeskouing betref, duidelik standpunt in. Die 

bestudering van die Heilige Skrif is van die grootste funda

ment e' betekenis vir die opvoeding en onderwys, e<erstens 

omdat dit ons die mens leer ken soos hy is, altyd was en al 

tyd sal wees in sy oorsprong, wese en bestemming. Tweedens 

kom hier egter by dat ~ studie van. die ilige Skrif ~ns in 

die mens se siel ewe inlei soos geen ander boek dit kan doen 

n Dit beskryf aan ons watter verandering in die mens, 

wat na wese dieselfde bly, deur die sonde en deur die genade
5)

aangebring word. By hierdie veranderinge volg die Skrif 

die mens tot in die ciiepste skuilhoeke van sy hart; bring 

aan die wat in c_ie verborge omgaan en gee lewe en krag 

aan die s en gees. Derdens doen die Heilige Skrif hier

die dinge nie in afgetrokke begrippe nie maar eons alles 

te sien in die volle realiteit van die lewe; dit werp lig op 

1. Bavinck: Paeda~ogische Beginselen, 52. 

2. Van der Zweep: De Paedafoogiek van Bavinck, 60. 

3. 	Van Klinken: "De Betekenis van Bavinck voor de Paedagogiek", 
in Paedagogisch Tijdschrift, 1933, 298. 

4. Bavinck: op. cit., 57. 

5. 	Van Andel: Godsdienst en Wetenschap bewerkt naar Geschriften 
van Dr. H. Bavinck, 31. 
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persone wat elkeen h studie ward is. En in die midde van 

hulle, of liewers bo hulle, staan Christus, 'die heeltemal 
1) 

enige onder die mense, vol van genade e~ waarheid. 

Voordat ons die verband tussen Bavinck se psigologie 

en sy kinderbeskouing ~1ader ondersoek, haaJ. ons in kort ge

segde van Bavinck aan: 

"Het is de roeping van den mensch, alles, wat bij de 
gratie Gods onder :ijn schepter buigt zich te doen ontwikke
len en het zijner besterrmi:1g te gemoet te voeren om de glo
rie van den Souverein 7an hemel en aarde te openbaren. 

Welk een ta~t)voor den Opvoeder, om zijn leerling
dit te deen verstaan o l!2 . 

Btwinck begin deur te S8 dat £.:1 die studie van 

die mens eenvoudig en gemaklik was, die aanstaande pedagoog 

in In kort tydjie tot In kundige psigolo';)g gevorm kon word. 

Die teenoorgestelde is egter die geval. Ons het by die 

studie van die menslike siel nie te doer met groothe'de wat 

gemeet en geweeg kan word nie, maar met In verskynsel wat 

geestelik, onoorsie:'lb::tar en hoegs ingewi~keld is. By elke 

mens is daar ~ sielelewe wat die sigbare natuur oortref in 
3) 

sy veelhei,l en komplikasie van verskynsels. Ons tref by 

die mens aE,U: die besef van ge\·raarword ing'?, voorstellinge, 

begrippe, oordele, :;.'e(~E:neringe, aandoeninge, neigings, drifte, 

hartstogb:;, ~)egeertes, wilsbesliss inge, w2.. saam In w~reld van 
. 4) 

raaisels vorm. 

In die vorige eeue het die geda~~e bestaan dat n 
mens deur waarneming en denke, deur ar::1lis!J en sintese orde 

1. Bavinck: Bijbelsche en Religieuze Psychologie, 13 - 14. 
on' II2. 	Bavinck: " nze noeplng , in Paedagogisch Tijdschrift, 
1909, 289. 

3. Bavinck: Magnalia DAi, 9~ 

4. Bavinck: Pa?daG';)gisehe Beginselen, 53. 
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in die 'chaos kon bring. Die beskuldiging dat hierdie waar

nemens op los gegewens gespekuleer het, is onpillik en getuig 

van onkunde. Hoewel die psigoloe van die vorige eeue deur 

t,e veel klassifikasie en verklarings verwarrend gewerk het, 

het hulle getrag om die sielsverskynsels waar te neem en 

denkend te begryp en het hulle gegewens nagelaat wat nie ver

smaai nie, maar dankbaar aanvaar moet word. 

. 
Die moderne psigologie wat n hartrrondige afkeer 

in die teologie en metafisika het, het radikaal gebreek met 

die metode van selfwaarneming soos in d vorige eeu gebruik 

is, en sodoonde het die psigologie sogenaamd positief, empi
1) 

ries en eksakt geword. Hierdie rigting is ver deur Kant 

en Comte beinvloed. Van geen teorie, maar van louter feite 

word uitgegaan. 80 ontstaan, nn die uitdrukking van F.A. 
2) 

Lange, d "Psycholo:'ie ohne Seele", In soort natuurwetenskap, 

wat op die psig: se verskynsels d induktiewe metode toepas, 

en dit as fisiese versl:ynsels behandel. I1ierdeur· trag hulle 

om beter resultate te verkry en tot groter sekerheid te ge
3)

raak. 

Aangesien ons in hoofstuk II breedvoerig ingegaan
4) 

het op die empiriese psif,ologie soos deur Bavinck, wys ons 

hier net op die volgende. Dit was nie so gemaklik om die 

natuurwetcmskaplike metode in die psigoloe;ie toe te pas nie. 

Herbert het weI van die metafisiese veronderstelling uitgegaan 

en selfwaarneming as d bron van die psigologie beskou, maar 

dit kom vir hom net in soverre in aanmerking as wat dit op die 
• 	 5)

sielsver skynsels toegepas kan word. Fechner en Weber
ft...

1. Bavinck: De Niouwe Opvoeding, 36. 
2. 	 Bavinck: "Hichtingen in de Psychologie", in Paedagogisch

Tijdschrift, 1909, 4 . ... 
3. Bavinck: Pneda[of::ische Beginselen, 54. 
4. Bavinck: De Nieuwe Opvoeding, 36 - 52. 
5. Bavinck: Paedar:oe:ische Beginselen, 54. 



begin met die "sielkunde sonder siel," terwyl Wundt die e:i..nt
1) 

like grondlegger is. Later kom Munsterberg, Avenarius, 

Zieben, Exner, Flechsig, Kulpe en W. Heinrich wat die hoere 
2) 

sielsprosesse, die denke en wil eksperimenteel wil ondersoek. 

Cd) Ongeskik~peid van die Empiriese Psigologie as Grondslag 
van die Pedagogiek. 

Volgens Bavincl<: is dit hoogs moeilik om die nuwere 

psigologie aan die pedagogiek ten grondslag te l~. Hy wil nie 

aan die groot wnarde daarvan twyfel nie; inteendeel het die 

nuwe psie;olog ,in die kort tyd van sy bestaan, reeds groot 

verdienste verwerf deurdat dit die hele pSigiese grondslag 

van die sielelewe duideliker blootgel~ het. Tog is daar rede 

om teen oordrewe verwagting van die nuwere psigologie vir die 

pedagogiek te waarsku. 

Eerstens is dit nOE te onseker en onvas om dit prak

ties vir n pedagogiek te laat verwerk. As dit nou reeds toe

gepas word, word die skool In laboratorium en die kind 'n objek 
3)

V2.n proefneming. 

Tweedens is dit vanselfsprekend dat die pedagogiek 

slegs groot beginsels en algemene wette aan die psigologie ont

leen. Die ouer en onderwyser moet sy takt gebruik om die 

psigologie toe te pas, want 'n kundige psigoloog kan nog n 
4) 

slegte mens ekenner en In onkundige opvoeder woes. Deur lou

ter empiriese ondersoek word die groot beginsels en algemene 

wette ook nie govind nie. 

Dordons is dit van die allergrootste belang vir die 

---_._-------------- .. --
1. Bavinck: Paedae;ogische Beginselen, 55.. 

2. Q. Ibid.; 
b. Bavinck: De Nieuwe Opvoeding, 37. 

3. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 58. 

4. Ibid. 
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pedagogiek of die mens beskou word as n ontwikke1de dier of 

as n bee1ddraer van God. Die mod erne psigo10gie vermy hier

die vrae met 	opset, met die gevo1g dat hierdie dinge nie as 

van be1ang beskou word nie. 

Hoe ons kennis deur die ondersoek ook a1 uitgebrei
1)

word, dit is' nog onbevredigend. Teenoor die mod erne psi

gologie moet dus die reg van die metafisika gehandhaaf en ver

dedig word. Die pSigo10gie en pedagogiek kan nie geste1 word 

sonder die fi10sofie nie. As die fi10sofie dan onmisbaar is, 

is dit voor die hand1iggend dat ons in die teorie en praktyk 

van ons opvoeding die Christe1ike fi10sofie sal vo1g en nie 
2) 

diemode-fi10sofie wat by die dag wissel nie. Tye verander 

en ons saam met d tyd, maar die mens b1y diese1fde '~'en hier

die mens word ook nie deur die mod erne psigo10gie verander 

nie. 

• 
(e) Genetiese Psigo10gie en die Psigo10gie van die Kind. 

Aangesien die natuurwetenskap1ike metode nie tot 

su1ko vasto on bruikbare resu1tate ge1ei het as wat oorspronk

1ik verwag is nie, is dit in die 1a~ste tyd deur die his

toriese of genetiese metode aangevul of vervang. Hierdeur 

het die nuwere psigo10gie wat hom aan die kant van die meta

fisika baie beperk het, aan die ander kant uitgebrei: van die 

1aagste tot die hoogste sie1e1ewe is deur die genetiese metode 
3)

binne sy grense getrek. 

Daar kom nou In psigo1ogie van plcmte en diere, vo1ke 

en rasse, families en ges1agte, manne en vroue, geniee en 

heIde, enke1inge en massas, kraksinniges en misdadigers, pre

1. 	Bavinck: "Kinderstudie, 11", in Paedagogisch Tijdschrift,
1913, 299. ' 

2. Bavinck: PaedagoLische Beginseieri, 60. 

3. Ibid. 
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J 

dikante en onderwysers, kinders in die vroeere jeug en in 
1) 

rypere leeftyd, ensomeer. Selfs enkele verskynsels soos 

reuk, smaak, gevoel, gewete, wil~ geloof, godsdiens en taal 

kry ~ eie psigologie. 

Die genetiese metode stel hom ten doel om die siele

lewe in sy geheel of in een van sy dele histories na te gaan 

en te begryp; ook om dit t~ verklaar deur dit na te gaan van 
2) 

sy eerste aanvang tot sy hoogste ontwikkeling. 

So het daar ook n psigologie van die kind ontwikkel 

en dit is vir die pedagogiek van besondere belang. Die 
3)

psigoloeie gaan diep in die verlede van die kind te~ug om 

sy kennis in te samel. Die taak van die nuwere wetenskap is 

veraJ_ Lweerlei: eerstens wil dit die sielelewe van die kind 

histories nagaan en daaruit dan die oorsprong en ontwikkeling 

van die psigiese werksaamhede en toestande leer ken; tweedens 

word die skooljare tot voorwerp van statistiese en eksperimen

tele ondersoekinge onderwerp, om vas te stel welke invloed die 
4) 

skool en o.nderwys op die s iel van die kind het. Daar word 

nagegaan hoe die kind se bewussyn, geheue, verbeelding, asso

siasie van denke, begeerte en die wil gevorm word; hoe die 

kind In voorstelling van kleure kry, tot 'n besef van ruimte 

korn, begrippe vorm, leer dink en praat; op welke wyse reli

gieuse, etiese en estetiese gevoelens ontwaak. 

5)
Hierby is die ondersaek oak nie beperk nie: invloe

de wat inwerk op die sielelewe·van die kind, die onderskeid 

tussen die sielelewe van seuns en dogters; v6)rnoeidheid en 

ander yerskynsels word ondersoek e~ verklaar. 

-_._-_._._---_ ..•._-_._--------------------
1. Bavinck: De Nieuwe Opvoeding, 40. 

2. Bavinck: Paedagofische Beginselen, 61. 

3. Bavinck: De Nieu'.ve Opvoeding, 41. 

4. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 61. 

5. Bavinck: De Nieuwe Opvoeding, 43. 
6. Bavinck: Paedag-ogische Beginselen, 62. 

http:Nieu'.ve
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(f) Pedagogies~~atologie en Skoolhigiene. 

By die kinderpsigologie het hom later nog gevoeg die 

patologiese pedagogiek wat ten doel het die ondersoek na ver
. 


skillende krankhede en gebreke by kinders. Strlimpell, die 

grondlegger, tel nie minder as 300 krankhede en gebreke wat in 

die pedagogiese patologie ter sprake kom nie. Daartoe behoort: 

al die vorms van sielsiekte (idiotisme), van senuweesiektes 

(neurose), van gebreke in sintuie (oog, oor, ens.) van psigie

se steuringe, ensomeor. 

Die eerste internasionale kongres oor skoolhigiene 

is in 1904 in Nurnberglyehou. 8 algemene lesings, 32 refe

rate en 121 voordragte is gehou oor: higiene van skoolgeboue 

en meubels, metodes van higieniese ondersoek, liggaamlike ~p

voeding, skoolsiektes en skoolartse, skole vir agterlike kin

ders, vir doofstommcs, blindes, dowes, die higiene van die 

kind, van die onderwyser, ens. 

In Lane lys van suggesties oor hervorming en ver

betering is oPC8stel. Vir elke skool moet ~ skoolarts aan

gestel word; skoolbanke is nie reg ingerig nie; die druk 

van boeke voldoen nie aan die eise nie. Daar word geeis: 

die afskaffing van huiswerk, die vermindering van skoolure, 

verpligte skoolkindervoeding, geleentheid om te bad en te swem, 

dieonderrig van anatomie en fisiologie van die menslike lig
2) 

gaam en nog veel meer. 

(g) Q9)Ld)'c}Le V..§Lwagting van die Nuwe. Wet"eJ!§.k~a...Il. 

Tereg skuil daar vir Bavinck t e veel oordrywine: in 
3)

dit alles. Daar is ~aie eise wat instemming verdien. Die 

1. Bavinck: Paedagor:ische Beginselen, 63. 

2. Ibid., 64. 

3.a. Rombouts: Prof. Dr. H. Bavinck, 24; 
b. Van deT' Zweep: De 'Paedagogiekvan Bavinck, 60; 
c. 	Van Klin}:en: "De Betekenis van Bavinck voor de Paedago

r:iek" , in Paedagogisch Tijdschrift,1933, 298. 
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1) 

psigologie in die a1gemeen, en in sonderheid die van die kind, 


benewens die 	pato1ogie en die skoo1higiene is van onmisbare 
2) 

betekenis vir die praktyk van die opvoeding. Dieontferming 

waarmee Jesus oor siek kinders bewoe raak, is veral opmerklik. 

(Markus 7:25; 9:24. Lukas 7:14; 8:42; 9:34. Johannes 4: 
3) . 

46-54; 21:15) ~ Deeglike sorg is nodig vir die kinders 
It) 

en die kind moet pSigologies geken word. 

Dit is egter volgens Bavinck oppervlakkig pm hierby 

te bly staan en nie te let op die a1gemene geestosrigting wat 

in hierdie eise openbaar word nie. Opvoeders, selfs ouers, 

het geen reg meer nie, maar aIleen p1igte, terwyl die staat 

veols te veel op die voorgrond tree. Terwille van die lig

gaam word dio siol al te maklik vergeet. Paulus stel immers 

Christus as voorbeeld van die ideale opvoeder. Hy het elkoon 

se behoefte gelcen: elkecm is na sy eie aard en karakter be

handel en sy taak is ooreenkomstig sy bevoegdheid aangewys. 

Jesus het nie getuienis oor persone nodig gehad nie, omdat 

Hyself die hart en die siel van die mens geken en verstaan 
5)

het. 

Tans beywer elkeen hom om die gebreke van die onder

wys en opvoed.ing in clie huis en skool aan te toon, misstande 

op t'e spoor en ~ weeklag aan te hef oor die benarde toostande 

in die maatskappy. E1keen is ~ spesialiteit op die gebied en 

almal so verw'E1gting is op die staat gerig: deur vir In leer

skare van amptenare en wette' 'e sorg, kan die toestand verhelp 

word. Die opvatting is dat die gelukkige toestand geskep kan 

---,-. 
1. Bavinck: Do· Nieuwe Opvoeding, 43. 

2. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 64. 

3. 	Bavinck: "Kinderstudie, I" , in Paedagogisch Tijdschrift, 
1912, 246 - 247. 

4. Bavinck: De Nieuwe Opvoeding, 42. 

5. 	Bavinck: "Kinderstudie, P', in Paedagogisch Tijdschrift, 
1913, 214. 
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word as die pedagogiek die eksperimentele en statistiese psi

gologie as grondslag het. Geen godsdiens en moraal, geen 

metafisika en filosofie, geen abstrakte teorie en ydele spe

kulasie nie maar feite moet die basis van die nuwe opvoeding 

wees. Algemeen word van die psigqlogie die heil vir die 
1)

pedagogiek verwag. 

(h) 	Besware teen die Metode en Resultate van die Nuwe 
Wetenskap. 

By aIle waardering wat Bavinck vir die psigolo"gie 
2) 

het, waarsku hy teen oordrywing wat op teleurstelling kan 

uitloop. Dit is eerstens duidelik dat die eksperimentele me

tode ook in die psigologie van die kind maar n ondergeskikte 

plel{ beklee. Op sigself en teen die toepassing daarvan is 

daar geGn beswaar nie; inteendeel bedien ons ons almal gedurig 

daarvan. Maar die proefpersoon se kennis oor homself is dik

wels gebrekkig en hy kan sy indrukke nie in woorde juis weor

gee nie. By kinders is die beswaar nog van groter gewig om

dat hulle Minder in sta~t is om juiste indrukke weer te gee. 

Hiermeo wil Bavinck nie to kenne gee dat die e~s

perimentele metode nie op kinders toegepas moet word nie. 

Vorskeie goeie resultate is reeds as gevolg van die ekspe

rimentele ondersoek by kinders blootgel@. 

am egter to se dat die resultate nuut en verrassend 

is en dat die pcdagogiek in die tookoms uitsluitlik op die 
3)

ysigologio moot berus, is "toch al to voel beweerd. 1I 

Die grootste wa~rde v~n die resultate wat verkry is, Ie nog 

1. Bavinck: Paodagogische Beginselen, 67. 

2.a. Ibid. 
b. Van Klinken: 	Bavinck's Paedagogische Beginselen, 27. 
c. Bavinck: Verzamelde Opstellen, 174. 
d. Bavinck: Beginselen der Psychologie, 17. 

3. Bavinek : PaedagoGische Beginselen, 69. 
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daarin dat dit die dwaasheid van die intellektualisme aan die 

lig gestel het en die eensydigheid in die opvoeding tot stil

stand gebring het. 

(i) Beswarc teen die Ewolusionistiese Veronderstellinge, 

Hoewel ons in hoofstuk II (f) breedvoerig op\Bavinck 

se verwerping van die ewolusieleer ingegaan het, is dit tog 

nodig om by enkele gedagtes oor die leer van Bavinck se kinder

beskouing stil te staan. 

TI Ander ernstiger beswaar as die wat hy reeds ge

opper het, is die teen die kinderpsigologie, wat bewus en on
1) 

bewus van die darwinistiese ewolusieleer uitgaan. Volgens 

hierdie leer is daar'tussen dier en plant en mens n6g fisies, 
2) 

n6g psigies TI kloof: daar is altyd In geleidelike oorgang: 

die laere het geleidelik tot die hoere ontwikkel. Die hoogste 

geestelike werksaamhede van die mens, die denke en spreke het 

langsamerhand uit die laere vorme van die siclelewe by diere 

en plante ontwikkel. Die mens besit geen enkele geesteswerk

, saamheid wat uitsluitlik aan hom eie is nie: sy ganse siele

lewe verskil nie in soort en kwaliteit van die dier nie maar 
3)

alleen in graad en kwantiteit. 

Volgens die ewolusioniste het die mens gekom vlaar 

hy tans is, deur die stryd om die bestaan, deur seleksie, oor

erwing, aanpassing en gewoontevorming: wysig die omstandig

hede, verbetcr die ontwikkelingsvoorwaardes en die mens kan 
4) 

opgevoer word tot die hoogste hoogtes. Die geloof is dus in 

die almag van die opvoeding, Die mens het sy toekoms in sy
5)

eie hande, 

1.Bavinck: De Nieuwe Opvoeding, 15. 

2.Bavinck: Paedagogische Beginselen, 70. 

3.Bavinck: Verzamelde Opstellen, 117. 

4.Bavinck: Hagnalia Dei, 409. 

5. Bavinck : Paedagogische Beginselen, 71. 
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Dit wat vir die menslike geslag in sy geheel geld, 

geld by die darwinisme ook vir die ontwikkeling van die indi

widu. Parallelisme bestaan tussen die filogenese (dit is die 

wording van die soort) en die ontogenese (riie wording van die 

indiwidu) • Elke mens deurloop dieselfde fases, van kind tot 

volwassene, wat die menslike geslag van die vroegste tye tot 

nou reeds deurgemaak het: dit is slegs n verkorte herhaling,
1) 

rn herhaling in n snelJ.er tempo_ Sonder voldoende positiewe 

bewyse word hierdie biogenetiese rekapitulasie-hipotese deur 

baie modernes, tot wet verhef. 

Die nuwe geslag se anker van hoop is die ewolusie

leer: die homel is uit die oog en hart verloor en in die plek 

daarvan wil hulle deur veredeling van die mens. vir hulleself n 
paradys op die aarde inrig. Hulle hef n klaagsang aan oor 

die stryd om te bestaan op hierdie aarde, maar juis na die 

stryd verwag hulle die geluk wat in die skoot van elkeen sal 

val. So graaf die ewolusionistiese sosialisme egter sy eie 

graf: as die toekomstige staat dan sy stryd beeindig het, is 

die oorsaak van die ontwikkeling immers weggeneem en staan die 

ontwikkeling stil; en stilstand beteken die dood. 

Bavinck skenk besondere aandag aan die ewolusionis
2) • 

tiese beginsel en tabula rasa-teorie, waarvan die moderne 
3)

psigologie uitgaan. Dat die mens dan kan maak soos hy wil 

r:n konsekwensie van die ewolusieleer- is In dwaling wat deur 

die ervaring en geskiedenis duidelik geloenstraf word. Groei 

en ontwikkeling kan aIleen bestaan waar daar iets is. Die 

mens kom in die w~reld met kragte en gawes, talente en ge

skikthede, en dit kan deur opvoeding versterk word. Geen 

1. Bavinck: Schepping of Ontwikkeling, 50. 

2. Bavinck: Magnalia Dei, 177 e.v. 

3. Bavinck: Gereformeerde Dogmatiek, IV, 625. 

http:snelJ.er
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ewo1usie egter of geen krag ter w~re1d kan die som van ver
1) 


mo~ns met ~ enke1e een vermeerder nie. Bowendlenhet e1ke 


vermoe ~ be.paald..e ontwlkke1ingsgrens, waarbo nie gekom kan 

word nie, se1fs onder die gunstigste omstandighede en ideaa1

ste opvoeding. 

\ I 
(j) Die Kind as Uitgangspunt van die Opvoeding. 

Die pedagogiek veronderste1 die mens in die kind. 

Dit moet die kind nie maak nie, maar vorm; nle skep nie, maar 

opvoed. Liggaam en sie1 korn nie deur opvoeding tot stand nie, 

maar gaan dit vooraf en 1~ dit ten gronds1ag. Die opvoeding 

moet dUs uitgaan van, is verbonde aan, is afhank1ik van, word 

bepaa1 deur die kind, ',rat daar is en wat aan sy sorg toevertrou 
2) 

word. Die kind moet aanvaar word soos God hom skenk. 

Oorerwing is daar seker1ik: Godhet die ganse ge
3)

slag van mense uit een b10ede gemaak; mense bring mense voort; 

bepaalde ouers gee aan hu11e kinders n bepaa1de voorkoms; 

1iggaamlike en geeste1ike eienskappe gaa~ soms van geslag tot 

geslag; bodem, k1ima~t, ras, omgewing en beroep het inv10ed 
4) 

op mense. 

Maar e1ke I:lens is s igs elf en geen ander nie. E1k

een bring n bepaalde sie1 en 1iggaam, bepaa1de eienskappe, 

vermoens, kragte en gawcs mee, wat van die van ander mense te 

onderskei is. 

Dit is die kapitaa1 waarmee die mens begiftig is; 

dit is sy aangebore onvervreembare goed wat aan hom toevertrou 

is ,• saam maak dit sy talente uit waarmee hy straks in die 

" 1, Bavinck: PaedagotSische Beginse1en, 78. 

2. Bavinck: Gereformeerde Dogmatiek, III, 65 - 66. 

3. Bavinck: Magnalia Dei, 167. 

4. Bavinck: Paedagogische Beginse1en, 77. 
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1)

lewe sal moet werken wocker. 

Daar is geen gelykheid tussen mense nie: fisies is 

daar ~ onderskeid tussen man en vrou, tussen swakke en sterke, 

gesonde en k~anke; psigies 1~ in die mens kragte en gawes, 

talente en geskikthede verborge wat verskillend is'en terug

wys op die vrymag van God. Dit is Hy wat arm en ryk maak, 

wat aan elkeen uitdeel soos Hy wil en aan niemand rekenskap 

hoef te gee van wat Hidoen nie. 

. 
Die pedagogiek wat nie almagtig is nie, ontvang ~ 

beperkte taak waarin dit soms slaag en soms ook nie. Die be

perkte taak maak die opvoeding juis so ~ heerlike werk: dit 

hoef nie te gee wat daar nie is nie, maar dit kan lei, vorm 

en ontwikkel wat daar weI is. Uitgaande van en aansluitende 

by wat God in Sy vrymagtige wil geskenk het, tree die opvoeder 

in diens van God, as ~ instrument van Hom wat met Sy almagtige
2) 

en alomteenwoordige krag gedurig alles onderhou en regeer. 

(k) Die Sedelike en Godsdienstige Aard van die Kind. 

Bavinck het reeds aangetoon hoe die ~eform-pedago

giek die godsdiens uit die opvoeding probeer wegsyfer het. 

Die heer Gerhard het by die's Gravenhage se konkres in April 

1904 verklaar dat hy nie aan God glo nie, terwyl die heer 

Ke'telaar ge.s~ het dat bespreking van religieuse opvoeding in 

so n vergadering nie pas nie. Tog stel die modernes nog·be

lang in die sedelike opvoeding sonder dogma. Oor die in

houd van die sedelike opvoeding is daar egter nie ooreenstem- ' 

ruing nie, want daar is soos van ouds die optimistiese en pes

simistiese beskouine. 

Die optim1sme wat ons by die Sjinese, Grieke, die 

1. Bav1nck: Paedagogische Beginselen, 77. 

2. Ibid., 78. 
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humaniste, die rasionaliste, ook by Rousseau, Fichte, Pestaloz

zi en baie pedagoe van die nuwere tyd aantref, beskou alles 

wat ons uit die hande van die Skepper ontvang, as goed. Dit 

ontaard egter in hande van die mens. 

Lynreg hierteenoor staan die pessimisme wat ver

teenwoordig word deur denkers en digters soos Hobbes, 

Schopenhauer, Von Hartmann, Leopardi, Shelley, Byron, Heine, 

Zola, Tolstoi en andere. Voleens hulle is die w~reld so 

sleg dat as dit een graad slegter is, dit nie sou kqn bestaan 

nie. Die een mens is In wolf vir die ander en hulle moet deur 

wette teen mekaar beskerm word. Daar is vir hulle geen waar

agtige, innorlike verbetering nio; die opvoeding kan die mens 

aIleen uitwondig beskaaf en die ondeugde in toom hou. Die 
1) 

mens se karakter is onveranderlik en onomvormbaar. 

Bavincl\: vra welke standpunt die opvoeding by hierdie . 
twee standpunte moet inneem, wat prinsipieel lynreg teenoor 

mekaar staan. Jesus s~ dat die sedewet begryp moet word in 

die twee gebooie: Jy moet God liefhe bo alles en jou naaste 

soos jouself. Gerhard aanvaar net die tweede terwyl die 

optimisme vir oomblikke opbeur na die eerste. Tussen pessi

misme en optimisme slinger die moderne pedagogiek heen en 

weer. Hull~ kan die mag van die sonde nie verloen nie, want 

die ellende om hull(.! is te groot, en hulle moet dit verloen 

anders verloen hulle hul eie opvatting. Daar is maar een 
2) 

versoening van die konflik: die kruis op Goleota. 

(1) Jl=l9_._Grondslar; van die Pedagogiek na die Heilige Skrif; 
D!e Skepping na Gods Beeld. 

Die pedagogiek wat die kruis verag, weet nie wat dit 

doen nie: dit verag die lamp voor sy voet en die lig op sy 

pad en wandel in die duisternis rond. 

1. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 81. 

2. Ibid., 83. 
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Die Heilige Skrif leer ~ns welke die mens in 

die lang ry van skepsele inneem. Hy is beelddraer van 
1) 

God: dit is sy rang, sy stand, sy adeldom. verhouding 

van die mens tot God is so intiem van aard en sy verwantskap 

so groot omdat hy na Gods beeld en gelykenis geskape is: hy 

is nie 	aIleen draer van Gods beeld nie maar ook Sy geslag, Sy 
2) 

seun. 

I
By die Rooms-Katolieke is die beeld van God ~ toe

voegsel .aan d mens, ~ kroon op sy hoof. By die Lutherane 

gaan die be van Godin die religieuse-etiese eienskappe op 

en brei hom nie oor die hele mens uit nie. Na Gerefor

meerde g is die twee een. 

mens is In selfstandige, eiesoort e wese, wat nie 

uit die dier kan voortkom nie; hy kan ook nie uit niks voort

kom nie: hy is na sy liggaam uit die aarde, en na sy psigiese 

aard aan e organiese wesens verwant en as redelik-sedelike 

wese lid van d gemeenskap, wat in die gesin, geslag, volk 

en mensheid opgebou word. "Ieder mensch is een letter in 
3)

het alphabet en tevens een eigen woord." 

(m) 	 Die Sonde. 

Die ewolusioniste beskuldig die Skrifgelowiges daar

van dat hulle hoogmoedig is deur die mens as Gods skepping
4) 

staande te vi hou. Die mens moet liewers beskeidenheid 

geleer word. 

5)
ske enheid neem die Skrifgelowige hom ter harte: 

1. Bavinck: ,Magnalia Dei, 181 v. 

2. Bavinck: Navolging van Christus en het Moderne Leven, 5. 
3. Bavinck: Paed ogische Beginselen, 84. 

4. Bavinck: Magnalia Dei, 180. 

5. Bavinck: Gereformeerde Dogmatiek, II , 360. 
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hy is ~ swakkeling; kwantitatief, matematies en fisies is hy 

minder as baie ander skepsele. Maar psigies en intellektueel 

gaan hy hulle ver te bowe. Hieroor kan niemand twyfel nie. 

Die ewolusioniste se hooggeroemde beskeidenheid verdwyn egter 

totaal as ons die mens in sy verhouding tot God beskou. 

Want in stede van die mens sy regmatige plek aan te wys, ver

hef hulle hom hemelhoog en stel hulle hom as beoordelaar en 

regter van God aan. In hulle hart se hulle dat daar geen
1)

God is nie on met hulle lippe: die natuur het alles voort

gebring, daarom is die mens sy eie regter en wetgewer. Op 

~ ander aspek moet cgter die aandag gevestig word: dat die 

mens van dic) dior afstam, is In h1potese en eintlik niks anders 

nie as In alledaagse mening. Geen feit bewys dit nie. Maar 

daar is In feit wat nie ontken kan word nie behalwe uit eie

belang: dit is die fflit van die sonde. Waar is nou die 

beskeidenheid van dieewolusioniste, vra Bavinck, as hulle 

teen hierdie feit te staan kom. Die sonde word deur hulle 

brutaal verswak, goedgepraat en verloen. 

Die Skrif wys op die groot werklikheid van die sonde: 

aIle mense is leuenaars; God aIleen is waaragtig. Die mens 

is aan die een kant In beelddraer van God maar aan die ander 

kant In gevalle skepsel: In kind van God maar In verlore kind. 

Daarom druk die Skrif die mens, wat hom wil verhef, neer op 

die aarde waar hy bohoort te staan. Ons leer die mens op sy 

beste ken uit onsself, in die spieel van God se wet, by die 
2) 

lig van die Heilig;; os. 

By (1 io eformeerde belydenis, aldus Bavinck, kom 

die getuienis van die Heilige Skrif oor die verdorwenheid van 

die mens d volledigste en suiwerste tot sy reg. Want ter

1. Bavinck: Schepping of Ontwikkeling, 31. 

2. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 87. 



-295

1) 

wyl Gods beeld nie meganies met die mens verbonde is nie, 

maar organies in sy natuur opgeneem is, moet die sonde ook 
2) 

die hele mens, sentraal en totaal, onrein maak. Ook in 

hierdie sondige staat i;;; elke mens 'n persoonlikheid en In lid 

van die gemeenskap. Die Christen begin met homself: hy is 

in sonde ontvccng cn hy het ge?ondig teen die hemel 

en teen God; hy is nie vlerd om Gods kind genoem t e word nie. 

Die sonde is dus Geen hipotese wat opgestel is om die etiese 

verskynsels te varklaar nie: dit is In ontsettende realiteit
• 

in ons eie lewe en daarom moet dit die belydenis van ons 
3)

lippe word. So moet die pedagogiek dit ook opneem en ver

staan. 

Cn) Algemene en Besondere Genade. 

Die Skrifgelowige het egter nie aIleen die leer van 

die ellende nie maar ook die leer van die verlossing en dank

baarheid. Nie aIleen weet hy van sonde nie, maar ool: van ge

nade. }I;n die GereformeGrde Christen ken die genade in tweer

lei sin, naamlik die algemene genade en die besondere genade. 

Die .a.1.£.9JJ}e!).,iL LeDade verklaar hoe daar in weerwil van die 

verderf van die sand E.? tog soveel natuurlike en sedelike goeds 
4) 

in die sondige mens oorgebly het. Die algemene genade 

van God laat die sonde onverswak stann en se~n tog die gevnlle 

mense. God laat reen oor regverdiges en onregverdiges en 

Inat sy son op~aan oor goeies en slegtes. By barmhartigheid 

is oor al 8y werke en Sy naam is heerlik oar die ganse aarde: 

God laat Hom aan niemand onbetuig nie. Die algemene genade 

werk nie aIleen van buite deur oordele en cori~te, wette en 

-----,----.------------.-----~---

1. Bavinck: Gereformeerde Dogmatiek, II, 511. 

2. Bavinck: Faedacocische Beginselen, 87. 

3. Bavinck: Gereformecrde Dogmatiek, III, 62. 

4. Bavinck: Gereformeerde Dogmatiek, IV, 9. 
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gewoontes, arbeid en beroep, maatskappy en state nie; die 

algemene goedheid van God werk ook van binne die mens, deur 

in hom nog te onderhou: verstand en rede, bewussyn en ge

wete, natuurlike liefde en waarheidsliefde, godsdienstige en 
, 

sedelike besef, skaamte en eer, vrees vir sonde en strafe 
I

God gee die goeie gawes en hou die menslike geslag, in stand: 

daarom is hulle vir die pedagogiek van sulke groot waarde. 

Daar sou geen verstandelike en geen sedelike opvoeding moont

lik gewees het as God nie die grondslag gel~ het en die ge

leentheid skenk nie. Elke pedagogiek, ook al wil hy dit 

nie wE:et nie, het sy bestaan aan God se algemene-genade te 

danke. 

Hoe groot die waarde van die algemene genade ook 

al is, tog is dit nie die rykste genade nie: dit beteuel die 
• 

k.waad maar roel dit nie uit nie; dit bind die k.waad in maar 

herskep, vernu en verander dit nie. Daarom voeg God by die 

algemene genade nog die besondere genade: die genade van 

wedergeboorto en bekering, wat aIleen in die gemeenskap van 

Christus ontvang word. Hierdie genade 'word na Gods wil en 

welbehae uitgedeel nie aIleen aan volwassenes nie maar ook 

aan kinders: en die kinderdoop is daarvan die seel en on

derpand. Die Christelike pedagogiek sluit hom by hierdie 

genade van die wedergeboorte aan: di.t sluit by die besonde

re genade aan wat God aan Sy kinder~) vorleon. Om hierdie 

rede aIleen kan die Christelike pedagogiek aan sy hoe doel 

boantwoord, naamlik om mense van God te vorm vir elke goeie 

werk vOlkomo toegerus, omdat God self in Christus mense tot 

Sy beeld en golylcenis herskep. D beste Christelike op

voeder kan nie monse van God skep nie maar dit is moontlik om 

monse van God te vorm en volmaak tot aIle goeie werk toe te 

rus: dit is moontlik omdat daar monse van God is. Die 
1) 

Christeliko pcdagoog streef na n hoe ideaal. 

1. Bavinck: Paedagozische Bcginselen, 90. 
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(0) Opmerking. 

Die betekenis van Bavinck se psigologio vir sy kindcr

b8skouing van die rypere jeug word in hoofstuk XII behandel 

en is dus hier agterwe~ gelaat. 

Ons hot hier getrag om aan te toon dat die psigolo

gie volgens Bavinck van die allergrootste belang vir sy kinder

besll::ouing is, maar dat die psigologie wat van die ewolusionis

tiese standpunt uitgaan deur die Christen nie aIleen onaan

neemlik is nie maar verwerp word. 

(p) Samoyatting t 

(i) Die wese van die opvoeding word nie aIleen deur die 

doelstelline bepaal riie maar ook deur die uitgangspunt, die 

kind. Daarom moet ons kennis van die kind hG en hierdie ken

nis word deur die psigologie aan ~ns verskaf. 

(ii) Kennis van dio Heilige Skrif is nodig omdat dit ons 

die oorsprong, wose en bestcmming van die mens leer ken. 

(iii) Dio vorige oeu hot vir ons op die gebied van die 

psigolor,ie reod-s waardevolle gegewen~ oor die kind verskaf. 

(iv) Die ·ompiriese" psigologie hot sy groot waarde vir die 

kindorbeskouing, maar deurdat dit nog onseker en onvas is on 

dcurdat dit dio vraag na die oorsprong van d mens vermy, 

is dit onbcvredigcnd en moot uitgobrei word. 

(v) Die genotiesc psigologie wat die sielelewe van die 

kind in sy geheel of in een van sy dele bestudeer, begryp en 

verklaar, is vir die pedagogiek van besondere belang. 

(vi) ooIl: die podagogiese patologie wat krankhede on ge

breke by kindurs ondersoek, is vir Bavinck van groot belang. 

(vii) Bavinck wa2rsku gedurig teen die oordrewe verwagting 

van dio psigologie omdat dit op teleurstelling sal uitloop, 
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Veral teen die ewolusionistiese standpunt veg Bavinck met al 

sy mag. 

(viii) Die mons moot dio kind aanvaar soos God hom skenk, 
, 

omdat elke kind In gawe van God is met eie gawes en talente. • 

Die psigologie en pedagogiek is nie almagtig nie-maar het die 

heerlike taak om die kind op te voed. 

(ix) By die sedelike en godsdienstige opvoeding moet die 

kind leer om God lief te h~ bo alles en sy naaste soos homself. 

(x) Die pedagogiek wat' die kruis verag, verag die lamp 

voor sy voet en die lig op sy pad en wandel in die duisternis. 

(xi) Sonder die psigologie kan ons, volgens Bavinck, nie 

kennis van die kind opdoen nie en hom dus ook nie opvoed nie • 

• 





