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ldentiteit as vraaqstuk In die Nederlandse onderwys. en die betekenls 
daarvan vir Suld-Afrlka 

Opsommlng 

Die Nederlandse geskiedenis van identiteitshandhawing in die skool en die onderwys 

seder! die Reformasie (±1600) tot die huidige lyd is ondersoek omdal Nederland 'n 

lang stryd gevoer het en baie pogings aangewend het ter handhawing van die 

identiteit van die Christelike skoolteenoor die verwAreldliking wat ook in die onderwys 

tot uiting gekom het. Daar is vera! gepoog om uit die Nederlandse 

onderwysgeskiedenis oplossings te vind vir enkele onderwysprobleme in die 

Republiek van Suid-Afrika, wat op die drumpel staan van 'n nuwe onderwysbedeling, 'n 

bedeling waar Christelike onderwys nie meer deur wetgewing afdwingbaar gemaak sal 

kan word nie. 

Die navorsing het dus gewentel random twee vraagstukke: hoe lewensopvatlike 

identiteit in die Nederlandse onderwys in die tydperk 1600 tot tans hanteer is, en 
walter insigte die Nederlandse onderwysgeskiedenis vir die hantering van hierdie soort 
identiteit in die onderwys in Suid-Afrika sedert2 Februarie 1990 kan verskaf. Die doe! 

van die navorsing was om bogenoemde problema te beantwoord. 

Die volgende metodes is in die navorsing toegepas : · literatuurstudie, die probleem

historiese metoda, wysgerige metodes, onderhoude, prinsipieel-besinnende metode, 

prinsipiele beskrywing en die transendentaal-kritiese metoda. Die program van 

ondersoek het ooreengestem met die hoofstukindeling van hierdie verhandeling. 

Die ondersoek het aan die Jig gebring dat die Nederlandse proses/geskiedenis van die 

identiteitshandhawing van die Christelike skool bestaan het ult 'n voortdurende stryd 

tussen die Christelike skoal en die neutrale (sekul~re) skoal. Die eerste fase van die 

stryd het in 1920 met die De Visserwet op 'n taamlik bevredigende oplossing uitgeloop, 

naamlik dat aan die ouers die rag verleen is om eie skole op te rig. Aile skole word 

sedertien ook gelykelik befonds deur die staat. Suid-Afrika is tans in 'n fase waar 

oplossings gesoek word vir sekere onderwysvraagstukke en hierdie oplossing uit 

Nederland kan moontlik met enkele aanpassings op die Suid-Afrikaanse situasie 

toegepas word. Die belangrikste voordeel daarvan is dat dit op grond daarvan moontlik 

sal wees vir 'n verskeidenheid lewensbeskoulike groepe om naas mekaar te bestaan 

en eie skole met gelyke owerheidsbefondsing te mag oprig en in stand te hou. 
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Identity as an issue In the education of the Netherlands and the 
meaning thereof for South-Africa 

Abstract 

The history of maintaining a Christian identity in the school and in education, in the 

face of ongoing secularisation in the Netherlands since the Reformation (± 1600) up to 

the present. was investigated. Since the Republic of South-Africa is standing on the 

brink of a new educational dispensation - a dispensation in which it will no longer be 

able to enforce Christian education by law, an effort was made to derive solutions 

from this for some of South-Africa's educational problems. 

The research focused on two questions. how the issue of identity, has been handled 

in the Netherlands since the year 1600 up to the present and which perspectives do 

the history of education in the Netherlands provide for the issue of identity in South 

African education since 2 February 1990. 

The following methods were used in the research: literature survey, problem-historical 

method, philosophical methods, interviews, fundamental-reflective method, 

fundamental description and the transcendental-critical method. The research program 

corresponded with the chapter division of this dissertation. 

The investigation revealed that the processlhistory of maintaining the identity of the 

Christian school in the Netherlands was one of continuous conflict between the 

Christian and the neutral (secular) school. In 1920 the first phase of the conflict was 

resolved fairly satisfactorily with the "De Visserwet" (act), which granted parents the 

right to organise own schools. Since then all schools have been funded equally by the 

state. As South-Africa is currently trying to find solutions to certain educational 

problems, these solutions from the Netherlands could possibly with slight adaptations 

be applied to the South-African situation. The main advantage would be that a variety 

of groups with different life views would be able to exist harmoniously and organise 

and support own schools receiving equal funds from the state. 
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ldentiteit as vraagstuk in die Nederlandse onderwys, en die 
betekenis daarvan vir Suid-Afrika 

1. lnlelding, probleem- Pn doelstelllng, metodologlese 
verantwoordlng. 

1.1 lnleldlng 

Die doel van hierdie hoofstuk is om die beplanning en verloop van die navorsing 

uiteen te sit. Die agtergrond en konteks van die probleem word eerstens kortliks 

gaskets. Daama word die probleem- en doelstelling van die navorsing aangetoon en 

verder word die navorsingsmetodologie verantwoord. Die begrippe "identiteit", 
"vraagstuk" en "Nederlandse onderwys" word vervolgens gepresiseer. Die afbakening 
van die studieveld in terme van die dissipline waarin die navorsing gedoen is, word 
ook gedoen, die program van ondersoek en die hoofstukindeling uiteengesit. 

1.2 Agtergrond en konteks van die probleem 

In Nederland was die lewensbeskoulike identiteit van die bevolking en van die 

onderwys tydens en na die Reformasie {16de eeu) byna homogeen 

Christelik-Reformatories. Die indertydsa volksonderwys was dus volledige Christelike 
openbare/staatsonderwys, volgens die ordinansies van God aan gesin en kerk 

opgedra {Kuiper, 1904:15). Dit het ook betaken dat Christelike onderwys in die skole 
die simpatie van die regering gehad het {ldenburg, 1964:78). Die State-Generaal 

(regering van die Nederlandse state) het byvoorbeeld wetgewing aanvaar waarin 

Christelike onderwys verskans is en verder het die Nederduits-Hervormde Kerk van 

Nederland in 1619 die staatskerk geword. Die Sinode van Dordrecht (1618-1619) het 

met Artikel 36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis die gedagte van 'n Christelike 

~taatskerk en staatsgodsdiens verskans (vgl. Kalsbeek, 1963: 12). Volgens Janse 

(1987:263) kan daar dus gepraat word van reformatoriese onderwys wat in die tyd 

plaasgevind het, omdat daar gestalte gegee is aan die Bybelse boodskap. 

Daar het egter met verloop van tyd verskeie ander lewensopvatlikelbrea filosofiese 

strominge na die 16de eeu op die Europese kontinent ontstaan wat die sekularisme 

van die Nederlandsa samelewing in die hand gewerk het. Die eerste stroming weg van 

die Christelik-Reformatoriese inslag van die lewe in Nederland waama hierbo verwys 

is, was die Verligting of Aufkll:lrung {ongeveer middel 17de eeu) waarvan Locke, 
Montaigne en Voltaire eksponente was. Die gedagterigting plaas 'n baie hoi prys op 

die outonome rede van die mens (vgl. Kalsbeek, 1963:89; Edwards, 1972a:318; 

Velema, 1987:211). Die werklikheid en dus ook die mens, word in terme van hierdie 



denke dualisties "verdeel" : die rede of verstand aan die een kant, teenoor die gevoel, 
hart en die prakties-sedelike lewe aan die ander kant (vgl. die latere Kantiaanse 

dualisme) (vgl, Grossheide & Van ltterzon, 1956:373-374; Kalsbeek, 1963:90). Die 

werklikheid en die mens se lewe word dus "verdeel" in 'n teoreties-wetenskaplike deel 

en 'n prakties-sedelike deel. Die kerk, geloof en godsdiens val dan byvoorbeeld in die 

prakties-sedelike deel; die skool, onderwys en wetenskap in die teoreties

wetenskaplike deel. Hierdeur word ook die kerk en staat (en saam met laasgenoemde, 

die skool) van mekaar geskei (1796 in Nederland) (vgl. Van Hulst, 1970:8; Edwards, 

1972a:318). Die onderwys word gevolglik 'n speelbal tussen die kerk en staat en raak 
in die proses toenemend gesekulariseerd (vgl. Kalsbeek, 1963:90). 

Nog 'n stroming wat die sekularisme in die Nederlandse samelewing in die hand 

gewerk hat, was die NaturalismeiRomantisisme (vgt. Grossheide & Van ltterzon, 

1960:141; Van der Walt, 1988:165). 'n Belangrike eksponent van hierdie 

gedagterigting was Jean Jacques Rousseau. Hy het vryheid, gelykheid en 

broederskap gepredik (vgl. Bigot & Van Hees, 1963:139-150, Edwards, 1972b:448-9). 

Hierdie gees, ook kenmerkend van die Franse Rewolusie (1789), het oorgewaai na 

Nederland toe, waar 'n gees van liberalisrne en van rewolusie posgevat het. Daar is 

sterk geglo in die vryheid van die individu en gevolglik is die Nederlandse skool onder 

meer aan die Uberalisme en 'n rewolusionl!re gees uitgelewer. 

Teen ongeveer 1870 vind die opkoms van die Positivisme as laat-rasionalistiese 

stroming plaas met Auguste Comte as eksponent daarvan (Edwards, 1972b:425; Van 

der Walt, 1980:101; ). Volgens Comte gaan die mensdom deur verskillende fases. Die 

fase waarin die kerk die onderwys beheer het, word as die heel primitiefste fase (die 
teologiese fase) beskou (Vander Walt, 1988:191). Die Positivisme wil daarteenoor 

slegs met wetenskaplike feite werk en godsdiens behoort daarby geen rol te speel nie 

(Vander Walt, 1988:191-192). 

'n Verdere stroming wat die sekularisme in Nederland in die hand gewerk het, is die 

opkoms van die Sosialisme teen ongeveer 1880 (Kalsbeek, 1963:238-239; Edwards, 

1972c:470). Karl Marx se opvaHinge het baie sterk hierin gefigureer. Die individu word 

beskou as deel van die groot groep; die groep is priml!r; die individu sekondltr. 

Die Christelike skool het begryplikerwys in hierdie omstandighede 'n voortdurende 

stryd gevoer om sy lewensbeskoulike identiteit te behou, veral nadat die meerderheid 

van die bevolking teen 1857 liberaal-sekularisties gesind geraak het (ldenburg, 

1964:102). Vanwea die sekularisme het die staat kulturele take, waaronder die 

onderwys, by die kerk oorgeneem. In 1848 is. die gedagte van die vryheid van die 

onderwys in die Grondwet opgeneem, wat betaken het dat die reg van die regering ten 

opsigte van die onderwys beperk is tot die gee van raad en Ieiding en die kerklouers 
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die reg onlvang he! om eie, besondere (Chrislelike) skole op te rig en in stand te hou. 

Die werk van die Liberalisle he! dus vrugle afgewerp (ldenburg, 1964:90). Daar he! 

egler in die 19de eeu 'n neo-Calvinistiese en anli-rewolusionAre neiging teenoor die 

vermelde sekularistiese magte ontstaan (Sturm, 1988:28). Persone soos De Cock 
(Afscheiding, 1834) en Abraham Kuyper (Doleansie, 1886) het gepleit vir skole wat die 
Bybel erken. Hierdie tydperk is gekenmerk deur die stryd tussen eenheid en 
verskeidenheid. Die staat wou eenheid in die onderwys hA, maar elke godsdienstige 

groep wou apart wees en eie skole met 'n eie lewensbeskoulike identiteit hA. 

Hierdie stryd tussen eenheid en verskeidenheid het daartoe gelei dat 'n Laer

onderwyswet in 1920 in Nederland aanvaar is waardeur elke lewensbeskoulike groep 

se belange versui11 is (in 'bijzondere" skole) onder die staat en met gelyke finansiering 

(Kalsbeek, 1963:233). Versuiling is dus gesien as die oplossing vir die 
onderwysprobleem van lewensopvatlike en godsdienstige identiteit in 'n pluralistiese 

samelewing. Tans blyk dit egter dat daar maar weinig verskil is tussen die openbare 

staatskool en die besondere skoal van die Christene in Nederland (De Jong, 1975:36; 

Postma, 1992). Die rede hiervoor mag wees dat die gees van neutraliteit en 

sekularisme ook na die besondere skole deurgewerk het en die felt dat die besondere 

skole met verloop van tyd deur baie bepalings en wetgewing deur die lands- en 

regeringsowerhede aan bande geiA is. 

Vir hierdie navorsing was dit onder andere van belang om na te gaan wat die 
Nederlanders in die 20ste eeu gedoen het om die plek van lewensopvatlike identiteit 
onder andere in "skoolwerkplanne" (skoolbeleide, waaronder sillabusse, kurrikulums) 

te verseker. Verder word daar ook gelet op die ruimte wat in wetgewing gemaak is vir 

eie Christelike identiteit in die praktyk van die onderwys anders as in Bybelonderrig, 

en op die rol van die ouers by die bepaling van identiteit in die onderwys, en van 

skole. 

1.3 Probleemstelllng 

Die navorsing het gewentel om !wee vraagstukke: 

1. Hoe is lewensopvatlike identiteit in die Nederlandse onderwys gehanteer in die 

tydperk 1600 tot tans ? 

2. Walter insigle verskaf die Nederlandse onderwys vir die hantering van hierdie 

soort identiteit in die onderwys in Suid-Afrika sedert 2 Februarie 1990? 

1 Sturm (1988:58) beskou versuillng as die raamwerk waarin die mens sy sosiaal-kuHurele en polltieke 
aktiwileite verrig of ultvoer In sy ele lewensbeskoulike krlng {vgl. 4.4). 
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1.4 Doelstelllng 

Die doel van die navorsing was: 

1. om te bepaal hoe die lewensopvatlike identiteit in die Nederlandse onderwys in 

die tydperk 1600 tot tans hanteer is, en 

2. om te bepaal watter insigte die Nederlandse onderwys lewer vir die 

akkommodering van hierdie soort identiteit in die onderwys in Suid-Afrika sedert 
2 Februarie 1990. 

1.5 Aktualltelt van die navorslng 

Die situasie in Suid-Afrika kom in 'n sekere sin in 'n groot mate ooreen met die situasie 

in Nederland. Die lewensopvatlikelbree filosofiese strominge wat in vorige eeue op die 

Europese kontinent ontstaan het, het ook in Suid-Afrika neerslag gevind. Met die koms 

van Jan van Riebeeck in 1652 aan die Kaap het die Christelik-Reformatoriese beginsel 
sterk gefigureer in Nederland aangesien dit maar sowat dertig jaar was na die Sinode 

van Dordrecht in 1618-19, in die tyd van die Nadere Reformasie (Van der Sctryf, 
1969:32). Die vermelde gees van liberalisme het ook in die Kaap posgevat, vera! na 

die koms van die Britte in 1795 (vgl. Vander Walt, 1988:218). Nadal die Kaap in 1803 

weer aan die Bataafse Republiek teruggegee is, het persona soos Janssens en De 

Mist hulle byvoorbeeld beywer vir die beheer van die onderwys deur die staat en nie 

meer deur die kerk nie. Dit was 'n uitvloeisel van die rewolusion6re/liberale gees van 

vryheid, gelykheid en broederskap. De Mist se skoolorder het die De Chavonnes

onderwysordonnansie van 1714, wat bepaal het dat die kerk die onderwys beheer, 

herroep (vgl. Coetzee, 1975:11; Vander Walt, 1986:27~. 

Die tweede koms van die Britte (1806} het grootskaalse verengelsingspogings 

teweeggebring wat ook die onderwys beTnvloed het. Die Britse invloed was liberalisties 

en het aan die onderwys 'n politieke kleur gegee (vgl. Vander Walt, 1,988:229). letwat 

later, in 1874, het pres. Burgers 'n onderwyswet uitgevaardig wat "neutrale" onderwys 

in Transvaal ingevoer het. Dit het beteken dat godsdiens geen rot in die onderwys 

moes speel nie en dat die Christelike beginsels rakende die mens as sondige, maar 
verloste wese, ondermyn is. Gent. J.C. Smuts was ook 'n voorstander van die 

Liberalisme, vera! die holistiese vorm daarvan. In 1907 het hy die Smutswet 

uitgevaardig wat beteken het dat die ouers nie meer die gees en rigting van die skool 

sou kon bepaal nie (vgl. Vander Sctryf, 1969:202}. 

Dit is egter belangrik om te onthou dat ten spyte van sulke liberalistiese opvattinge en 

wette vir die onderwys, daar net soos in Nederland 'n deel van die bevolking was wat 
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steeds behoudende Christelike beginsels in die onderwys gehandhaaf hel. Dit het 

daartoe gelei dat verskeie CNO-skole reeds in 1903 deur die ''Vrye Christelik 

Nasionale Skole" opgerig is (vgl. Vander SchYf, 1969:178-179). 

Die CNO-beginsel is op die duur in Wet 3911967 statutAr verskans. Hierdie wet het 

onder andere bepaal dat die onderwys vir blankes Christelik moet wees (vgl. 

Schoeman, 1975b:158-159). 

Sedert 2 Februarie 1990, met die toespraak van Staatspresident F.W. de Klerk tydens 

die Parlementsopening, is daar egter besinning aan die gang oor die toekoms van 

Suid-Afrika. Dit betaken dat daar ook in die onderwys gesoek sal moet word na 

moontlike oplossings vir die vraagstuk van lewensbeskoulike identiteit in die 

godsdienstig-pluralistiese RSA-samelewing (De Klerk, 1990: par.1-3). 

Omdat Christenskap dusver in onderwyswetgewing verskans is, en omdat 'n 

meerderheid van sowat 68% (Suid-Afrikaanse Statistiek, 1992: 1.18) van die bevolking 

te kenne gee dat hulle Christene is, was daar tot op hede nie werklik gevaar dat die 

Christelike gees en rigting van die onderwys in die skole en onderwys in die RSA in 

die gedrang sou kom nie. Dit is egter belangrik dat Christelike skole in Suid-Afrika 

moet besin oor hoe hulle hulle lewensbeskoulike identiteit gaan behou indien 

wetgewing nie meer die Christelike identiteit van die skool afdwing nie, indien die 

statutAre "veiligheidsnet" van hierdie skole sou verdwyn. 

Deur die Nederlandse onderwysgeskiedenis te bestudeer, kan daar moontlik 'n 

oplossing gevind of voorstelle gemaak word vir hierdie onderwysprobleem in Suid

Afrika. Die Nederlanders het vera! in die huidige eeu verskeie pogings in hierdie rigting 

aangewend wat nie almal geslaag was nie. Die ondersoek gaan dus probeer bepaal 

wat Suid-Afrikaners moontlik uit die Nederlandse onderwyservaring met die vraagstuk 

van lewensbeskoulike identiteit kan leer. 

1.6 Metodologle 

1.6.1 Llteratuurstudle 

Die eerste navorsingstap was die ldentlftsarlng van die probleem. Om dit te kon doen, 

is 'n literatuurstudie gedoen om genoegsame agtergrondskennis oor die onderwerp 

van navorsing op te doen (Vander Walt, 1982:34-36; Borg & Gall, 1989:811). Die 

probleem is daama geformuleer (vgl. 1.3; Wiersma, 1986:222). Die probleemvrae is 

ontleed om trefwoorde te vind ten einde navorsingsbronne op te spoor. 
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Ten einde 'n oorsig van die bestek van die navorsingsterrein te kry, is drie 

rekenaarsoektogte van stapel laat loop. Om vas te stel walter navorsing reeds in Suid

Afrika gedoen is, is 'n RGN-rekenaarsoektog op 4 Maart 1992 uitgevoer met 

trefwoorde: identiteit; lewensbeskouing; stroming; denkrigting; "history"; geskiedenis; 

"school"; Nederland; "Dutch". Die ondersoek het aan die lig gebring dat daar geen 

afgehandelde of lopende navorsing random enige van hierdie trefwoorde geregistreer 

is nie. Op 8 April 1992 is ook 'n ERIC-DIALOG-rekenaarsoektog uitgevoer met die 

volgende trefwoorde: Netherlands; History of Education; Reformation; educational 

history; history; education. Op 7 Oktober 1992 is 'n soektog gedoen na knipsels van 

die lnstituut vir Eietydse Geskiedenis (INEG). Oil was noodsaaklik om koerantberigte 

te gebruik omdat daar andersins baie min geskryf is oor die mees onlangse gebeure in 

Suid-Afrika (1990-1993). Vander Walt et al. (1987:6) is van oordeel dat die gebruik 

van koerantberigte 'n eerste ruwe paging tot geskiedskrywing is. Die gegewens in die 

berigte is sorgvuldig oorweeg, teen mekaar opgeweeg en dan eers in die beskrywing 

van sake benut. Primltre bronne soos wette en dokumente sowel as sekondltre bronne 
is geraadpleeg (vgl. Wiersma, 1986:220; Borg & Gall, 1989:817). 

1.6.2 Probleem-historlese metode 

Daar is besluit om die probleem-hlstorfese metoda van navorsing te benut (vgl. Van 

der Walt, 1990:2-24). Die historiese aanloop van die probleem is nagegaan, in hierdie 

geval die verloop van die onderwysgeskiedenis in Nederland (Vander Walt, 1982:39). 

Die probleem is eers in historiese konteks bestudeer en daama is die probleem in sy 

fasette as 'n eietydse probleem van naderby ondersoek. 

1.6.3 Wysgerige metodes 

Daar is ook van wysgerfge metodes gebruik gemaak: Om die verskynsels waarmee 

gewerk word duidelik te omlyn, is daar gebruik gemaak van fenomeen-analfse van 

byvoorbeeld die verskynsel "identiteit" (Vander Walt, 1982:33). Die vertrekpunt van 

die fenomeen-analise is die 'Wat is?"-vraag. 

1.6.4 Onderhoude 

Daar is onderhoude gevoer met ervare navorsers in die Fakulteit Opvoedkunde van 

die PU vir CHO wat kennis dra van hierdie onderwerp. In die eerste plek is op 6 

Februarie 1992 'n onderhoud gevoer met prof. W. Postma en daama op 5 Oktober 

1992 met prof. H.B. Kruger. Daar is by verskeie geleenthede gedurende 1992 

gesprekke gevoer met prof. J.L. van der Walt. 

6 



Op 31 Julie 1992 is saam met prof. J.l. van der Walt 'n onderhoud gevoer met prof. 

H.W. Velema van die "Theologische School" in Apeldoom, Nederland. Op 20 

Augustus 1992 is 'n onderhoud gevoer met prof. E. Schuurman wat verbonde is aan 

die "Tegnische Hogeschool" in Delft, Nederland en op 31 Augustus 1992 is 'n 

onderhoud gevoer met prof. W.J. Ouweneel van die "Evangelische School voor 

Theologie" in Amersfoort, Nederland. 

1.6.5 Prlnslpleel-beslnnende metode en prlnslpllle beskrywlng 

Oaar is ook gebruik gemaak van die prlnsipleel-beslnnende metode (Van der Walt, 

1982:37). Dit het die navorser in staat gestel om tot 'n eie slotsom en standpunt te kom 

wat nie noodwendig empiries van aard was nie. Verder is daar ook gebruik gemaak 
van prtnslpllle beskrywlng om begrippe te verldaar en die verloop van sake te 

boekstaaf (vgl. Vander Walt, 1982:37). 

1.6.6 Transendentaat-krltlese metode 

Laastens is daar van die tranaendentaal-krlllese metode gebruik gemaak ( vgl. Van 

der Walt, 1980:65-66; Vander Walt, 1982:41). Hierdie metoda het die navorser in 

staat gestel om die religieuse grondmotiewe wat die loop van die geskiedenis 

grondliggend en beslissend bepaal het, vas te stel. Daar is dus bepaal of 'n 

gedagterigting in wese anastaties,dit wil st op God gerig, of apostaties, dit wil s6 op 'n 

afgod gerig was (vgl. Dooyeweerd, 1953:22-24; Dooyeweerd, 1979:7-9). 

1. 7 Afbakenlng van die navorslngsterreln 

1.7.1 Afbakenlng In terme van begrlppe 

1. 7 .1.1 ldentlteft 

Volgens Odendal (1984:427) is "identiteit" die eenheid van wese; volkome 

ooreenstemming. Vir die doel van hierdie studie word veral die lewensbeskoullke 

gees en rtgtlng van die onderwys met hierdie term bedoel. Dit gaan in hierdie studie 

hoofsaaklik oor die atromlng, die gees en atmoafeer van die skool en onderwys 

(Samsom, 1981:12). identiteit het te doen met die besondere karakter van die skool 

(Harinck, 1987:15). Volgens Koppejan (1981:200) beteken identiteit twee dinge, 

naamlik (1) volkome ooreenstemming, wesensgelykheid, persoonsgelykheid en (2) eie 

karakter, individuate kenmerk. Dit beteken ook herkenbaarheid (vgl. Both, 1989:3). 
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Die volgende word dus verstaan onder die begrlp "identitelt" van die 
skool/skoolse onderwys : 
Een of meer van die volgende, of almal saam, verduidelik die begrip "identiteit": 

• die gees en rigting van die skool/skoolse onderwys 

• die filosofiese stroming werksaam in die skool/skoolse onderwys 

• die religieuse/ideologiese karakter van die skool/skoolse onderwys 

• die etos van die skool/skoolse onderwys 

• die tradisie van die skool/skoolse onderwys 

Ole volgende word verstaan onder die Chrlstelike reformatorlese ldentltelt van 
die skool/skoolse onderwys: 

• 'n Skool wat bewustelik en doelbewus funksioneer volgens reformatoriese 

leerstellige uitgangspunte, soos: slegs die Woord van God as norm en rigsnoer 

vir die bedrywighede van die skool en skoolonderwys; deur die geloof word die 

mens geredlverlos; aileen uit/deur die genade van God word die mens verlos 

(vgl. Van Ruitenburg, 1987:60-61). 

• Onderwys mag nooit los van die opvoeding gesien word nie (Gilhuis, 1978:13). 

• Alles wat in die skoollskoolse onderwys gebeur, vind plaas teen die agtergrond 

van die vraag: "Hoe kan in alles die eer aan God toekom? I Hoe ontvang God 

aileen die eer?'' 

• Vir die werksaamheid van die skool betaken voorgaande beginsels konkreet : 

- Verbondsouers het 'n taak, verpligtinge en verantwoordelikheid ten opsigte 

van skool/skoolse onderwys. 

- Die kind as leerling in die skool is ook verbondskind. 

- Opvoedende onderwys in die skool vind plaas volgens die norma en 

perspektiewe van die Skrif, Woord van God. 

- Opvoedende onderwys is in aile opsigte volledig volgens die gees van die 

Woord, dit wil sA die skool word in al sy aktiwiteite gerig en gelei deur die Gees 

van God en sy Woord. 

- 'n Bybelse lewens- en ~reldbeskouing deursuur aile aktiwiteite van die skool. 
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-Die skool as struktuur is volledig gerig op God (vgt Wolters, 1991 :83). 

Voorgaande moet In die volgende fasette van die lewe en werlc van die skool 

uitdrukklng vind: 

in die wese en doel van die skoolse opvoedende onderwys 

• in die inhoud van die skoolse opvoedende onderwys 

• in die tug in die skoolse opvoedende onderwys 

• in die metoda van die skoolse opvoedende onderwys 

• in die finansies van die skoolse opvoedende onderwys 

• in die toesig en beheer van die skoolse opvoedende onderwys 

in die rol van die ouer in die skoolse opvoedende onderwys 

in die rol van die gemeenskap in die skoolse opvoedende onderwys 

• in die rol van die staat in die skoolse opvoedende onderwys 

• in die verhouding van skool met kerk, gemeenskap, ouers en in die rol van die 

onderwyser in die skoolse opvoedende onderwys. 

1.7.1.2 Vraagstuk 

''Vraagstuk" is volgens Odendal (1984:1320) 'n probleem of kwessie wat opgelos moet 

word. Hierdie navorsing wentel rondom 'n probleem rakende die onderwys. 

1.7.1.3 Nederlandse onderwys 

"Onderwys" word deur Odendal (1984:762) gedefinieer as lesse of onderrig in 

verskillende vakke. Van Rensburg, Kilian en Landman (1979:105) sie~ "onderwys" as 

die intellektuele vorming sowel as die vorming van die gemoedslewe van die kind. 

Onderwys is gerig op belewing en waardering. Onderwys het dus te make met die 

onderriglleer van die kind in terme van feitekennis, sowel as sy vorming as mens. Vir 

die doel van hierdie studie word daar slegs gelet op primAre en sekondAre onderwys. 

Met "Nederland" word bedoel die noordelike provinsies van die lae Lande. Die begrip 

"Nederlandse onderwys" dui dus op die onderwysfilosofie, -stelsel en die skole in 

Nederland (i.e. in die periode 1600 tot tans). 
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1.7.2 Afbakenlng In terme van dlsslpllne 

Hierdie navorsing het gewentel om 'n probleem wat op die terrain van die 

Fundamentele sowel as die Historiese Opvoedkunde val. In die eerste plek staan die 
begrip "lewensbeskoulike identiteit" in die sentrum en dit is 'n fundamenteel

opvoedkundige aangeleentheid. Die hantering/akkommodering daarvan in die 

onderwysgeskiedenis van Nederland is 'n histories-opvoedkundige vraagstuk. 

1. 7.3 Afbakenlng In terme van perlode van ondersoek 

Die periode van ondersoek is 1600 tot tans. Die Reformasie het gecturende die 16de 

eeu plaasgevind en het 'n groot invloed gehad op die onderwys in Nederland in terme 

van die beheer daarvan deur die kerk. 1990 het aan die ander kant 'n keerpunt 
beteken in die Suid-Afrikaanse qeskiedenis, aangesien daar op 2 Februarie 1990 

deur die Staatspresident met ems begin is met politieke en staatkundige hervorming. 

1.8 Program van ondersoek (hoofstuklndellng) 

Die program van ondersoek stem ooreen met die hoofstukindeling van hierdie 

verhandeling en sien soos volg daar uit: 

1. lnleiding, probleem- en doelstelling en metodologiese verantwoording. 

2. Die geskiedenis van die Nederlandse onderwys·vanaf die Reformasie (± 1600) 

tot met die Franse Rewolusie (1789), met besondere verwysing na die 

vraagstuk van identiteit. 

3. Die geskiedenis van die Nederlandse onderwys vanaf die Franse Rewolusie 

(1789) tot die begin van die 20ste eeu met die klem op die vraagstuk van 

identiteit. 

4. Die geskiedenis van die Nederlandse onderwys gedurende die 20ste eeu met 

die klem op die vraagstuk van identiteit. 

5. Enkele gesigspunte gebied deur die geskiedenis van die Christelike skool se 

identiteitshandhawing in Nederland vir die onderwys in Suid-Afrika na 1990. 

6. Bevindings, gevolgtrekkings en aanbevelings. 
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1.9 Samevattlng 

Met hierdie hoofstuk is 'n inleiding tot hierdie verhandeling gebied en ook die metodes 

uiteengesit waarmee die navorsing gedoen is. Die agtergrond van die Nederlandse 
onderwysgeskiedenis is kortliks weergegee sodat die probleem in konteks geplaas kon 

word. Die probleem- en doelstelling van die navorsing is ook uiteengesit en die 

navorsingsmetodologie kortliks bespreek. Die terrein van ondersoek is afgebaken in 

terme van begrippe; die dissipline en periode ter sprake. Laastens is die program van 

ondersoek en hoofstukindeling uiteengesit. 

Nou volg daar 'n beskrywing van die hantering van lewensbeskoulike identiteit in die 

Nederlandse onderwys vanaf ongeveer 1600, dus nagenoeg die tydperk van die 

Reformasie, tot met die aanbreek van die Franse Rewolusie in 1789. 
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2. Die geskledenls van die Nederlandse onderwys vanaf die 
Reformasie (± 1600) tot met die Franse Rewolusle (1789), met 
besondere verwyslng na die vraagstuk van ldentltelt van die onderwys 

2.1 lnleldlng 

Daar sal in die eerste plek in hierdie hoofstuk gelet word op die vertoop van die 

Nederlandse geskiedenis in die algemeen vanaf 1600 tot 1789, en veral op die 

kultuur -historiese agtergrond en konteks van die onderwys in hierdie periode. Die doel 

van die oorsig is om perspektief te kry op die tydperk wat bestudeer word, vera! om die 

vraagstuk van die identiteit van die Christelike onderwys in sig te kry. Daar word ook 

kortliks gelet op die lewensbeskoulike respektiewelik filosofiese strominge wat 

ontstaan het of sterker gefigureer het sedert die Reformasie, en wat die onderwys sou 

kon beinvloed het. 

Daama word die onderwysteorie en -praktyk in Nederland in hierdie periode van nader 

beskou volgens enkele belangrike opvoedingsfilosofiese momente, byvoorbeeld die 

doel van die skoolse opvoedende onderwys, die aard en wese, die inhoud daarvan, 

tug, metode, toesig, beheer en finansies, die rol van die ouer, die rol van die kerk en 

die onderwyser in die skoolse opvoedende onderwys. Daar word ten sloHe enkele 

gevolgtrekkings gemaak oor die hantering van die .(Christelike) identiteit van die 

skoolse opvoedende onderwys in die periode vanaf die Reformasie tot met die 

uitbreek van die Franse Rewolusie, 'n tydperk van bykans twee eeue. 

2.2 Ole verloop van dle Nederlandse geskledenls In die algemeen 
vanaf 1600 tot 1789. 

Die Reformasie het begin met luther se Stallings teen die kerkdeur van Wittenberg op 

31 Oktober 1517. Hy verwerp byvoorbeeld die verdienstelikheid van goeie werke, die 

pouslike hiflrargie, die kerk as genade-instituut en die kerklike tradisie as aanvulling 

van die openbaring in die Heilige Skrif. Die hoeksteen van sy beskouinge is "deur die 

geloof aileen " (Weiler et al., 1963:86; Klapwijk, 1971:4). Waar die Renaissance 

antroposentries (mens is sentraal) was, was die Reformasie Christosentries (Christus 

is sentraal) van aard (Kiapwijk, 1971:4). Beide die Renaissance en die Reformasie het 

bydraes gelewer tot die modeme lewe (vgl. Kalsbeek, 1977:17; Velema, 1967:210). 

Calvyn, ook 'n groot Hervormer, het weer 'n aanval geloods op die skolastiek. Hy wys 

die tweedeling van die mens en die werklikheid van die hand. Sy grondgedagte was 

dat die sonde allesomvattend is en so ook die verlossing in Christus (Klapwijk, 

1971:5,6). 
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In 1581 is die Nederlandse Republiek in die lewe geroep (Adams, Alexander & Rowen, 

1984:135). Dit het Nederland ten spyte van onderlinge verskille in die bevolking 'n 

gedugte land gemaak (Van Prinsterer, 1876:141). Gedurende die 1600's het 

Nederland gevolglik 'n wtreldmag op see en terselfdertyd 'n groot koloniale 

moondheid geword (Adams et al., 1984:135). 

In 1609 is die ''Twaalfjarige Bestand" gesluit met Spanje waarby die Verenigde 

Nederland se onafhanklikheid erken is en 'n groot deel van Spanje se oorsese 

besittings aan die "Gemeenebest" afgestaan is (Van Prinsterer, 1876:185). Gedurende 

die daaropvolgende tydperk van vrede (1609·1621) het die Sinode van Dordrecht 

(1618·1619) plaasgevind. Daar sal verderaan breedvoeriger op die invloed van hierdie 

Sinode op die onderwys gelet word. Die Sinode van Dordrecht het beslag gegee aan 

die beginsels wat deur die Reformasie vasgepen is en daar is deur die besluite van die 

Sinode rigting aan die onderwys gegee, veral betreffende die verband 

gesin/skoolfstaatlkerk (Burggraaff, 1981d:11). 

Spanje het eers in 1648 Nederland se onefhanklikheid ten volle erken met die 

be~indiging van die Tagtigjarige Oorlog tussen die twee Iande. Die oorlog is beaindig 

met die Vrede van Munster (Van Prinsterer, 1876:248; Hofmeyr, 1989:9). Gedurende 

die tydperk 1652-1674 het Nederland drie oorlo6leen Engeland geveg en sy leierskap 

op see behou (Weiler et al., 1963:143; Adams et al., 1984:135). Alhoewel die 

Nederlandse Republiek die veld· en seeslae teen Engeland gewen het, het die 

toestand in die land haglik geraak. Die handel en nywerheid het veral gely onder die 

oorloe (Van Prinsterer, 1876:297). 

Frankryk het intussen 'n groot invloed uitgeoefen op Nederland ten spyte van die feit 

dat die Iande mekaar vyandiggesind was. Die Franse invloed het byvoorbeeld duidelik 

geblyk op die terrain van die taal, sedes en die letterkunde (Van Prinsterer, 1876:334). 

Die vyandighede met Frankryk is voorlopig gestaak met die Vredesboreenkoms wat 
gesluit is te Nijmegen (1678). In 1685 is die Edik van Nantes in Frankryk herroep en dit 

het gelei tot grootskaalse godsdiensvervolging in Frankryk. Omdat Nederland 'n nuwe 

oorlog met Frankryk gevrees het, het eersgenoemde 'n verbond met Engeland gesluit 

(vgl. Van Prinsterer, 1876:365.371). In 1689 het 'n tweede oorlog teen Frankryk 

uitgebreek en dit het geduur tot in 1697. Die oorlog is beeindig met die Vrede van 

Rijswijk. maar in 1702 het daar 'n verdere oorlog tussen Frankryk en Nederland 

uitgebreek (vgl. Van Prinsterer, 1876:372-410). 

Dit blyk uit 'n bestudering van die geskiedenis dat Nederland sy leierskap op see 

gedurende die 18de eeu verloor het. vera! na die vermelde oorlo6 teen Frankryk wat 
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Nederland baie verswak het (Adams et al., 1984:135}. Die verlies aan die mag op 

see het tot gevolg gehad dat die Nederlandse industria en uitvoer nie meer kon uitbrei 

nie. Die tydperk 1713-1795 word dus gekenmerk as 'n tydperk van verval. Die 

staatsregering het toenemend 'n bron van willekeur en verwarring geword. In 

Nederland het die ongeloof baie veld gewen; die Christelike godsdiens het verval. 

Omdat daar baie verdeeldheid in Nederland was, was 'n burgeroorlog ook nie 

uitgesluit nie (Van Prinsterer, 1876:433). Een van die groot oorsake van hierdie verval 

in Nederland was die taamlike groot welvaart wat voorheen aan die orde van die dag 

was en dit het gelei tot die agteruitgang van die volksedes en -karakter. Die 
losbandigheid was in 'n groot mate 'n gevolg van die Franse invloed op Nederland 

(Van Prinsterer, 1876:437}. 

Nederland is na 'n paar jaar van oinskynlike vrede in Europa weer in 'n oorlog 

ingesleep in 1743, omdat die land 'n bondgenoot van Oostenryk was. Frankryk was 

die aggressor as gevolg van sy drang na uitbreiding. Hierdie oorlog (1743-1748} het 

daartoe gelei dat die wllreld bewus geraak het van die toestand van verval waarin die 

Nederlandse leer hom in daardie stadium bevind het (Van Prinsterer, 1876:477}. Die 

volgende dertig jaar (1747-1778} is in Nederland gekenmerk deur 'n geweldige 

uitwendige bloei, maar tegelyk deur innerlike verval. 

Die tydperk vanaf 1747 word ook verder gekenmerk deur opstand onder die 

Nederlandse volk as gevolg van die onversetlikheid van die regering oor die 

ontevredenheid van die volk met die prins wat na hul mening nie na hulle belange 

omgesien het nie. Die volk het ook die afskaffing van die pagstelsel Qet!is. In 1756 het 

die Sewejarige Oorlog tussen Engeland en Frankryk uitgebreek. Omdat Nederland en 

Engeland reeds in die vorige eeu 'n bondgenootskap gesluit het, was Nederland 

verplig om neutraal te bly. Hierdie oorlog is beeindig met die Vrede van Hubertsburg 

op 15 Februarie 1763. Sedert hierdie oorlog het spanning tussen Nederland en 

Engeland begin opbou en daar het veral geskille ontstaan oor hulle onderskeidelike 

Oos-lndiese Kompanjie~ se belange (vgl. Van Prinsterer, 1876:510-537j. 

Engeland het toenemend bedreig gevoel deur Frankryk en Spanje. Volgens die 

Traktaat van 1678 tussen Nederland en Engeland moes Nederland vir Engeland help 

ingeval van oorlog. Die bystand sou die vorm neem van die stuur van Nederlandse 

troepe om die Engelse troepe van hulp te wees (Van Prinsterer, 1876:574). Nederland 

het egter geweier om troepe na Engeland te stuur en dit lei tot 'n oorlog met Engeland, 
wat Nederland in 1784 verloor (Adems et al., 1984:135). 

Gedurende 1765-1787 heers daar 'n burgeroorlog in Nederland as gevolg van 

ontevredenheid oor die Unie en die stadhouerskap (Van Prinsterer, 1876:599). Met die 
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uitbreek van die Franse Rewolusie het Nederland 'n natuurlike bondgenoot geword 

van die opstandelinge in Frankryk, nadat hy aanvanklik neutraal gebly het (Hofmeyr, 

19694). 

2.3 Die kultuur-historlese agtergrond van die onderwys In die 
perlode 1600-1789 

Wat die kultuur-historiese agtergrond van die onderwys betref, is dit belangrik om in 

gedagte te hou dat die Reformasie teen 1600 nog sterk momentum gehad het. Oaar 

word trouens in die 17de eeu gepraat van die "Nadere Reformasie" as 'n Nederlandse 

kerklike beweging (Malan, 1981:3). Daar word ook allerweA gepraat van die 17de eeu 

as die Goue Eeu van Nederland. Die Nederlandse volk het welvaart en 'n 

kragontplooiing beleef soos nog nooit tevore nie (Malan, 1981 :9). Die Nadere 

Reformasie sou die Nederlandse volk in al sy geledinge belnvloed. Aile aspekte van 

die lewe, soos die persoonlike, huislike, maatskaplike, staatkundige en kerklike lewe is 

daardeur geraak (Fieret, 1987:64). Die Nadere Reformasie het ten diepste gestreef na 

die vestiging van 'n teokrasie. Oaarom is 'n groot deel van die geskrifte van die tyd 'n 

voortdurende oproep tot gehoorsaamheid aan die Woord, oproep tot bekering en 'n 

vemuwing van die lewe. 

'n Belangrike gebeurtenis in hierdie tydperk was die Sinode van Dordrecht (1618-

1619). Hierdie Sinode het 'n groot invloed gehad op die onderwys (vgl. Gilhuis, 

1974:26). Die Sinode het besluit dat skole nie aileen in stade nie, maar ook in aile 

dorpe opgerig moes word (Fieret, 1987:66). Die Sinode het verder besluit dat die 

Bybel in Nederlands vertaal moes word (Weiler et al., 1963:126). In 1637 het 'n nuwe 
vertaling van die Bybel verskyn na aanleiding van die opdrag deur die Oordtse Sinode 

(Groenendijk, 1989:257). Die Sinode het werklik probeer om die onderwys op goeie 

Christelik-Reformatoriese bane te lei en die verband tussen huis, skool, kerk en staat 

is sterk beklemtoon (Grossheide & Van ltterzon, 1960:269). Volksonderwys is ook 

allerwee bevorder (Kuiper, 1904:16). 

Die ontdekking van die drukkuns teen die helfte van die 15de eeu het ook veroorsaak 

dat kennis vinnig vermeerder het (Painter, 1901:120). Dit is verder belangrik om 

daarop te let dat volgens Painter (1901:154) daar gedurende 1550 tot 1700 drie 

tendense ontstaan het. Eerstens was daar die ''teologiese tendens" wat in hierdie tyd 

die sterkste gefigureer het. Tweedens was daar die "humanistiese tendens" wat 
voortgevloei het uit die oplewing van die vermo6 om te leer, en in die derde plek die 

"praktiese tendens" wat 'n reaksie was teen die ''sterile learning" van die Teologie en 

Humanisme. 
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Die gevolg van die Protestantse Hervorming was onder meer ook dat die Rooms

Katolieke Kerk ook homself van binne af probeer suiWer en opbou het. In die Suid

Nederlande (Belgie) het die Hervorming self maar weinig inslag gevind. Die Konsilie 

van Trente van 1545 tot 1563 het belangrike regulasies uitgevaardig in verband met 

die onderwys en opvoeding in Nederland: die skool en opvoeding is tot diens van die 

Christelike kerk en godsdiens gestel (Coetzee, 1963:200-201 ). 

Gedurende die 1 Bde eeu het verval in Nederland plaasgevind. Dit kan volgens Kuiper 

(1904:18-19) toegeskryf word aan die gebrek aan algemene organisasie van die 

skoolwese. Daar was geen bestuur wat die mooi doelstellinge van die Sinode van 

Dordrecht ( 1618-1619) kon uitvoer en nastreef nie. 

2.4 Lewensbeskoullkelfllosoflese stromlnge wat sedert die 
Reformasle lnvloed ultgeoefen het 

Die Renaissance, wat beskou kan word as 'n humanistiese beweging, was as't ware 'n 

ontwaking van die mens na die Middeleeue (vgl. Coetzee, 1963:157). Die 

Renaissance het naas ander invloede, ook 'n rol gespeel in die ontwikkeling van die 

denke van die mens wat lei tot die Reformasie in die 16de eeu (Van der WaR, 

1988:144). Die Christen~~ van die tyd het deel geword van die Reformasie in Bybelse 

sin in terme van die bekering van die hart en nie die verstand nie. Die 16de-eeuse 

humanisme van die Renaissance kan onderskei word in die denke van Desiderius 

Erasmus (1469-1536) in die Noorde (Nedertand) en Da Feltre in die Suide (ltalifl). Dit 

is onder andere die denke van persona soos Erasmus wat lei tot die Reformasie, 

aangesien hulle die manse van die tyd prikkel en aanspoor tot kritiese en selfstandige 

denke, hoewel hulle bydraes ook lei tot die ontdekking van die sogenaamde 

"outonome" mens (vgl. Vogelaar & Bregman, 1984:14). 

Alhoewel daar heelwat oorloA plaasgevind het gedurende die 17de en die 1Bde eeu, 

kom dit tog voor asof daar op Christelik-godsdienstige terrain 'n redelike mate van 

lewensbeskoulike homogeniteit onder die bevolking geheers het. Dit blyk egter uit 'n 

oorsig van die geskiedenis dat daar naas die Protestants-Christelike stroom ook ander 

godsdienstige strominge was. Daar kan selfs gepraat word van twee hoofstrome. 

Die eerste stroming is die Protestants-Reformatoriese stroom. Daarteenoor staan die 

llberaal-humanistlese stroom. Van die groot wysgere van die 17de eeu in 

laasgenoemde stroom volg in die voetspore van die Renaissancedenkers in die opsig 

dat hulle die outoriteit van die kerk of tradisie verwerp en sekerheid soak in die 

outonome mens (Kiapwijk, 1971 :8). In reaksie teen die Reformasie ontstaan die 

Realisme reeds taamlik vroeg in die 17de eeu. Die Realiste, in besonder Amos 
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Comenius (1592-1670), het geAis dat "saakkennis" in die onderwys beklemtoon moet 

word in die plek van "woordkennis" (Bigot & Van Hees, 1963:80). Comenius het in die 

17de eeu in sy geskrifte die eerste globale en sistematiese beskouing van die 

onderwyssisteem gegee, onder andere algemene leerplig (Nagels & Vandeschoor, 

1977:605). 

Rene Descartes (1596-1650) word weer beskou as die vader van die nuwe filosofie 

bekend as die Raslonallsme (vgl. Weiler et al., 1963:151; Bigot & van Hees, 

1963:130). Hy het die rede van die mens sterk beklemtoon en alles bevraagteken, 

selfs sintuiglike waameming (vgl. Kalsbeek, 1977:19; Velema, 1987:211). Sy 

uitgangspunt was "Ek dink, daarom is ek" (Kiapwijk, 1971 :9). Hy word van die eerste 

persone wat aan die Rasionalisme of die vrOEHlre Verligting beslag gee met sy metode 
van filosofiese beredenering (vgl. ldenburg, 1964:80; Jooste, 1987:8). 

'n Ander rasionalistiese filosoof van die 17de eeu was Benedict Baruch de Spinoza 

(1632-1677). Hy was 'n panteis wat God as deel beskou het van die werklikheid (vgl. 

Klapwijk, 1971:11). Ook leibnitz (1646-1716) het baie klem gelll op die rede van die 

mens. Hy was beinvloed deur natuurwetenskaplike kennis (Pounds, 1968:147, 149). 

Volgens leibnitz staan gees en liggaam heeltemal los van mekaar en dear is geen 

wisselwerking tussen die twee nie (Kiapwijk, 1971 : 11 ). 

Michel de Montaigne (1533-1592) se opvattinge het ook in hierdie tyd na vore gekom. 

Hy het 'n stelsel van verstandelike opvoeding nagestreef (Kuiper, 1904:46). 

Die Verligting in Engeland staan onder Ieiding van John locke (1632-1704). As gevolg 

van politieke verwikkelinge moes locke na Nederland uitwyk, vandaar sy invloed in 

Nederland (vgl. Van Brummelen, 1986:15). locke vra net soos Descartes: "Hoe kom 

die mens tot seker kennis?'', maar sy antwoord stel hom teenoor Descartes. locke sll 

dat daar geen aangebore kennis is nie, maar dat aile kennis deur ervaring opgedoen 
word (Kiapwijk, 1971:13). locke verwerp aile leerstellinge in die onderwys (Kuiper, 

1904:46). 

'n Mens merk dus dat al die genoemde wysgere van die 17de eeu die liberaal

humanistiese gees van die tyd versterk hel deur die beklemtoning van die outonomie 

van die mens en die oorskatting van die menslike rede. Hierdie gedagtes leef verder 

voort in die 1Bde eeu en staan steeds teenoor die Christelik-Reformatoriese 
gedagterigting. 

In die 18de eeu het die Rasionalisme in 'n nuwe gestalte na vore getree. Daar word 

dan gepraat van die eeu van die "Aufkllrung" of Vertlgtlng (Kiapwijk, 1971:12). Dit 
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het die grootskaalse sekularisasie van die mens betaken. Die kerk se invloed het 

afgeneem, veral op die terrain van die onderwys (Vogelaar & Bregman, 1984:16). Die 

verskynsel kan ook verband hou met die verval wal daar onder die mensa ingetree hel, 

veral ten opsigte van die godsdienstige en sedelike lewe. 

As gevolg van die Franse uitbreidingsdrang gedurende die 18de eeu, was die hele 

Europa bewus van die Franse volk en sy doen en late. Die hele Europa het in der 

waarheid verfrans en dit was mode om die Franse nate volg (Vander WaH, 1992d). 

Dit is dan ook te verstane dat die Franse denkers 'n groot invloed uitgeoefen het op 

Europa en dus ook op Nederland. 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) was 'n eksponent van die Romantlslsme. Hy 

was van mening dat die landboukultuur, verdeling van gemeenskaplike grond en alles 

wat daaruit voortgespruit het, die oorspronklike vryheid en gelykheid van die mens 

ontneem het (Kiapwijk, 1971:16). Hy bepleit 'n natuurlike opvoeding vir die kind ( vgl. 

Bigot & Van Hees, 1963:140; Klapwijk, 1971:16) op grond daarvan dat die mens van 

nature goed en vroom is (Weiler et al., 1963:156; Smitskamp, s.a.:31; Vander Linde, 

1984:126). Sy bekende slagspreuk was "Vryheid, gelykheid en broederskap". Volgens 

Kuiper (1904:29) was Rousseau 'n voorstander daarvan dat die kind eers onderrig 

moes word in die natuurlike godsdiens, voordat daar oorgegaan word na die 

geopenbaarde godsdiens. 

Verder was daar ook die staatkundlge denkers soos Voltaire (1694-1778), 

Montesquieu (1689-1755) en Robespierre (1758-1794). Die staat moes gebou word op 

die soewereiniteit van die volk sodat die vryheid en gelykheid van aile burgers 

gewaarborg kan word (Kiapwijk, 1971:17). Hierdie denkrigtings lei uiteindelik tot die 

uitbreek van die Franse Rewolusie in 1789 en tot die oorspoel van die gees van die 

rewolusie na Nederland in die 19de eeu. 

2.5 Die geskledenls van die Nederlandse onderwys aan die hand van 
enkele opvoedlngsfllosoflese momente 

2.5.1 Die wese en doel van die skoolse opvoedende onderwys 

Die Reformatore van die 16de eeu het hulle beywer vir onderwys vir die hele volk. 

Waar die Renaissancedenkers die mens as van nature goed gesien het, was die 

Reformatore van oortuiging dat die mens in sonde ontvang en gebore is. Daarom was 

d1t belangrik dat die hele volk die Bybel kon lees vir hulle opvoeding (Bigot & Van 

Hees, 1963:68). Die onderwys het egter humanisfies-georienteerd gebly, want volgens 
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Bigot en Van Hees (1963:68) het die Hervorming geen eie besondere onderwys- en 
opvoedingsideaal gehad nie. 

Luther en Calvyn het albei beslisle opvaHinge gehad oor die onderwys. Luther pleil 

byvoorbeeld dat die skool onder Ieiding van die kerk sou staan sodat volksontwikkeling 

kon plaasvind (Bigot & Van Hees, 1963:69). Calvyn het weer klem gelA op die invloed 

van gesinsopvoeding, godsdienstige Ieiding en die aankweek van deugde (Bigot & 
Van Hees, 1963:72). Hy was van mening dat die skool die middel moes word om 'n 

vroom en strydbare geslag te kweek. Hy het gepopg om die destyds gangbare 
humanistiese ideale te vul met 'n streng teokratiese inhoud. 

Die Sinode van Dordrechl (1618-1619) het 'n duideliker rigting aan die onderwys 

gegee (Gilhuis, 1974:26). Die hoofsaak en -doel van die opvoeding was die kweek van 

die godsdienstige ideale van waaragtige Godsvrug, opregte vroomheid, kinderlike 

geloof en die vrese en diens van die Here (Coetzee, 1963:190; vgl. Bregman, 

1981:78). Die voorskrifte van die Sinode van Dordrecht het bepaal dat die mens as 

geheel opgevoed moet word. Die gesinsopvoeding moes die Christelike voorbereiding 

wees vir die skool. Die skoolonderwys moes die voorbereiding wees vir die burgerlike 

en kerklike lewe, bevestiging van die mens in sy geloof en voorbereiding vir die 

ewigheid (Kuiper, 1904:15; vgl. Schutte, 1977:73). 

Volgens Fieret (1987:65) was die onderwys daarop gerig om die kind te leer lees sodat 

hy self die Bybel kon bestudeer. Die aardse lewe het geen doel op sigself gehad nie, 

maar is 'n voorbereiding op die nimmereindigende .ewigheid. Pounds (1968:144) 

beweer dat die Katolieke en die Reformasie-Protestante dit nie belangrik geag het dat 
die kind kennis moes h6 van die wAreld rondom hom nie. Die doel van die 

leerhandeling volgens hom was om lig te werp op opvattinge dat God elke persoon 

toegerus het volgens Plato se teorie van aangebore id~. 

In reaksie op die Reformasie se opvattinge oor onderwys ontstaan daar meffertyd 'n 

stroming bekend as die Reallsme. By die Realiste word teenoor die vermelde oogmerk 

van die Reformatoriese onderwys die doelstelling aangetref om die jeug voor te berei 

vir die werklike lewe en om terug te keer na die werklikhede in die natuur en die wAreld 

van die mens (Coetzee, 1963:214; vgl. Bigot & Van Hees, 1963:60). 

Gedurende die 18de eeu vind daar ook verval in Nederland plaas en sekularlsasie 

tree in. Dit het sekere liberaal-humanistiese strominge die kans gegun om hulle 

stempel op die onderwys at te druk. Die Rastonallsme het byvoorbeeld groot klem 

gel€! op die opvoeding van die jeug vir goeie staatsburgerskap (Pounds, 1968:175). 

Die vorming van die karakter van die kind, dit wil sA sy liggaamlike, verstandelike en 
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sedelike vorming, is as die einddoel van aile opvoeding beskou (Coetzee, 1963:229). 

Omdat persona soos Descartes, Spinoza, locke en Montaigne die rede van die mens 

vooropgestel het, kan daar aanvaar word dat die doel van die onderwys vir die 

Rasionaliste primer die ontwikkeling van die verstand van die kind was (vgl. Kuiper, 
1904:29). 

Teen die helfte van die 18de eeu het Rousseau met sy geskrifte en later deur 

bemiddeling van Pestalozzi stark na vore getree (Kuiper, 1904:28). Hy word beskou as 

'n eksponent van die Romantlslsme en die Naturallsme. Die doel van die 

naturalistiese opvoeding was om die kind op te voed volgens die "natuur" - die kind 

moes opgevoed word volgens sy natuurlike aanleg en begaafdheid (Coetzee, 
1963:245). Dit was dus belangrik dat die kind so opgevoed word dat sy natuurlike 
goedheid bewaar bly (Vander Linde, 1984·1 :?B). Die aandag was tot op daardie tydstip 

hoofsaaklik gerig op die leerinhoude, maar het verskuif na die leerling. Die doel was 

om die leerling tot 'n goeie staatsburger op te voed (Nagels & Vandeschoar, 
1977:605). 

Dit blyk uit die voargaande dat die ldentltelt van die Christelik-Reformatoriese 

onderwys homself in die doel en wese van die onderwys uitgedruk het op die volgende 
wyse: Die skoal het 'n Christelik-Reformatoriese Bybelse karakter gehad, en die doel 
van die skoalse opvoedende onderwys was om die kind voar te berei vir die Ewige 
Lewe en vir 'n voarbeeldige vroom lewe op aarde, vir die diens van God en vir elke 

goeie werk volkome voorberei (vgl. Gilhuis,1978:13). Die Christelike skoal was die 

skoal met die Bybel. 

Dit is duidelik dat daar 'n verskil moet wees tusseri nie-Christelike en Christelike 

opvoeding. Nie-Christelike opvoeding se doel is om die kind op te voed tot deug, 

volwassenheid en 'n suksesvolle lewe. Hierdie doel is in sigself duidelik aards, 
humanisties. Daarteenoar is die Christelike onderwys gerig op die toekomende lewe 

en hoofsaaklik op die verheerliking van God se Naam. Hierdie doel is deel van die 

identiteitsverklaring van die Christelike skoal (Harinck, 1987:14-15). 

Volgens Gilhuis (1978:150) behoort 'n uiteenseHing van die identiteit van die skoal en 

van wat verstaan word onder Christelike onderwys (die wese daarvan) opgeneem te 

word in die skoolwerkplan (skoalbeleid) van die Christelik-Reformatoriese skool. 

2.5.2 Die lnhoud van die skoolse opvoedende onderwys 

'n Dordtse Sinode het reeds in 157 4 besluil dat die Heidelbergse Kategismus ingevoer 

moet word in aile kerke en skole in Nederland (Wouters & Visser, 1926:103, vgl. ook 
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Vergunst, 1981: 18). Tydens die Reformasie is daar gepoog om, wat die inhoud van die 

onderwys betref. alles van Roomse aard te vervang met 'n Protestantse inhoud 

(Wouters & Visser, 1926:78). Alhoewel die onderwyspeil na die Reformasie in 

Nederland aanvanklik gedaal het. het dit gou weer die hoogte in geskiet. Die 

Nederlanders was die res van Europa teen 1609 sowat twee eeue vooruit op 

onderwysgebied. Terwyl die meerderheid van die Engelse nie kon lees nie, het die 
Nederlanders byvoorbeeld 'n spel- en leesboek in die hand van bykans elke kind 

gegee (Wouters & Visser, 1926:79; ldenburg, 1946:9). 

Die Hervorming het twee dinge geAis, naamlik algemene en verpligte volksonderwys, 

want alma! moes toegerus word vir hulle aardse en hemelse lewe (Coetzee, 

1963:191). Daarom het die leerinhoud wat die kinders moes bemeester, oorwegend 'n 

Bybels-godsdienstige karakter gehad. Die Bybel is in fragrnente bestudeer, 
byvoorbeeld die verhaal van Dawid (Groenendijk, 1989:261 ). Die inhoud van die 
Protestantse opvoeding was hoofsaaklik Godsdiensonderwys vir die laerskool. Vir r!fr· 

groter klasse is daar egter ook die goeie uit die humanistiese inhoud gekies vir 

onderrig in die klassieke tale en lettere en in al die vrye kunste en die wetenskappe 

(Coetzee, 1963:191). 

Die Bybel is tydens die Protestantse Hervorming vir die eerste keer as leerinhoud 

gebruik (Coetzee, 1963:192). Daar is deur predikante verskeie handboeke en 
vraagboek.ies opgestel, sodat daar 'n beter begrip kon wees vir die Bybel en die 
Heidelbergse Kategismus (Groenendijk, 1989:260). Die Bybel is egter in die skool 

minder gebruik as die Heidelbergse Kategismus. Die kategetiese onderwys het meer 

op die voorgrond getree en die Heidelbergse Kategismus is dus gebruik as skoolboek. 

(Die Heidelbergse Kategismus het verskyn in Januarie 1563.) Slegs by geleentheid het 

die onderwyser die Bybelse geskiedenis behandel. Die kinders het egter genoegsame 

kennis van die Bybel opgedoen omdat gedeeltes van die Bybel opgeneem is in 

historiese leesboeke. Die onderwyser het ook self gedeeltes uit die Bybel aan die 

kinders voorgelees (vgl. Kuiper, 1904:13). Alhoewel onderwys nie in daardie stadium 
(begin van die 17de eeu) op 'n baie holt peil was nie, is die lees- en skryfl<uns ten 

minste bemeester (Grossheide & Van ltterzon, 1960:269). 

In die loop van die hele 18de eeu mark 'n mens 'n verslapping en veragting ten opsigte 

van Christelike godsdiens op by die massa, volgens Wouters en Visser (1926:131). 

Die houding het ook 'n invloed gehad op die leerinhoud. Die ou boeke van die 17de 

eeu is gereeld herdruk en daar was dus geen nuwe boeke nie, slegs die spelling is 
verbeter. 
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Die Reallsme daarenteen het meer klem galA op die praktiese vakke en die uitbreiding 

van algemene kennis, maar die sedes en godsdiens het veral 'n sentrale plek in die 

kurrikulum gehad (Wouters & Visser, 1926:167; Coetzee. 1963:215). Oaar is baie klem 

gele op moedertaalonderrig (vgl. Painter, 1901:209-210; Bigot & Van Hees, 1963:80). 
Volgens die voorstanders van die Raslonallsme moes die onderwysinhoud meer 

daarop gerig wees om die verstandelike vermotlns van die kinders te ontwikkel (vgl. 

Coetzee, 1963:230; Bigot & Van Hees, 1963:138). Wat die godsdiensonderrig betref, 

was die Rasionaliste van mening dat die kind net ears met die verstand moet begryp 

voor daar met godsdienstige onderwys verder gegaan kon word (Kuiper, 1904:32). As 

"Romantisls" en Naturalls het Rousseau op sy beurt geen georganiseerde inhoud vir 

die onderwys geformuleer nie. aangesien die kind se belange sy aktiwiteite en die 

leerinhoud moes bepaal (Coetzee, 1963:246; vgl. Bigot & Van Hees, 1963:149). Aile 

besondere leerstellinge (dogmatiese) invloede moes ook uit die onderwys geweer 
word. 

Dit is duidelik dat die ldentltelt van die Christelike skool ook tot uiting gekom het in die 

leerinhoud. Oie leerinhoud het 'n Christelik-Refonnatories-Bybels-godsdienstige 

karakter gehad en die Bybel en Heidelbergse Kategismus is hoofsaaklik gebruik om uit 

te leer. Die leerinhoud was ook daarop gerig om die kind vertroud te maak met die 

Bybel en om dit te verstaan. 

2.5.3 Tug In die skoolse opvoedende onderwys 

Na die Protestantse Hervorming het daar volgens Coetzee (1963:194) 'n groot 

verandering ingetree ten opsigte van die toepassing van tug. Voor die Sinode van 

Oordrecht (1618-1619) is tug nog bale hardhandig toegepas (Grossheide & Van 

ltterzon, 1960:269) en die doel daarvan was om die kind te tern, nie te onderrig nie 

(Painter, 1901:157). Sedert die Oordtse Sinode is daar gepleit vir 'n meer regverdige, 

maar tog strange dissipline van die jeug. Ole Calvinistiese grondgedagtes is toegepas 

by die tug, naamlik dat die mens slegs verleende gesag oor 'n ander mens het. Die 

uitoefening van gesag moes dus plaasvind in onderworpenheid aan die wil van God 

(vgt. Coetzee, 1963:194). 

Die tipe dissipline wat algemeen toegepas was, was lyfstraf (Groenendijk, 1989:262). 

Ouers het bale selde die gesag van die onderwyser bevraagteken, tensy hy hom te 

bulle gaan. Daar is sterk gesteun op 'n Ou-Testamentiese standpunt wat gebaseer is 

op Salomo se uitspraak as wyse man, naamlik "om die jongelinge met die roede te 
straf' (Wouters & Visser. 1926:88). 
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Die Realisme het hierteenoor 'n minder strenge tug voorgestaan en wou meer aandag 

gee aan die kind as aan die straf. Straf moes slegs gegee word by emstige oortredings 

(vgl. Wouters & Visser, 1926:171; Coetzee, 1963:215-223 ). Die Raslonalisme het op 
sy beurt weer baie streng en wrede tug toegepas, alhoewel locke volgens Bigot en 

Van Hees ( 1963: 138) milde tug voorgestaan het Die Naturallste was daarteenoor van 

mening dat die kind deur natuurlike straf gedissiplineer moes word (Coetzee, 

1963:246; Bigot & Van Hees, 1963:150). liggaamlike straf is heeltemal uitgesluit Dit is 

dus duidelik dat daar weinig sprake was van dissipline in die naturalistiese 

opvoedingsteorie (Van der Linde, 1984:129). Onderwys is gesien as 'n spel waarin 

straf grotendeels onvanpas was (Kuiper, 1904:35). 

Die Christelike ldentltelt is in die skool gehandhaaf ook in die toepassing van tug en 

dissipline. Die kind is gedissiplineer met Christelike liefde om hom te lei in die regte 

bane, maar nog steeds volgens die Wil van God. Die onderwyser of die ouer het 

verleende gesag wat met selfbeheersing toegepas moes word, sodat die kind kon 

onderskei tussen reg en verkeerd (vgl. Golverdingen, 1987a:90). 

2.5.4 Metode In die skoolse opvoedende onderwys 

Tydens die 17de eeu het memorisering 'n groat rot gespeel in die onderwys (Coetzee, 

1963:66; Van Prinsterer, 1976:551; Fieret, 1987:66). Die onderrig in die Bybel en die 

Heidelbergse Kategismus was deurgaans geheuewerk (Kuiper, 1904:28; Pounds, 

1968:145). Volgens Groenendijk (1989:260) is die Kategismus behandel in die 

Sondagnamiddagdiens. Na afloop van die kategismuspreek of soms voor die diens, 

moes die skoliere die gememoriseerde vrae en antwoorde opsll (Gilhuis, 1974:30). Die 

Heidelbergse Kategismus is bestudeer tesame met vraagboekies van onder meer 

Hellenbroek en Borstius (Fieret, 1987:66; Groenendijk, 1989:262). Die onderwyser 

moes elke skooldag met 'n gebed begin en weer eindig. Hy moes verder twee maal per 

week die leerlinge toets uit die vraagboekies wat deur die predikant aangewys is 

(Wouters & Visser, 1926:76). 

Met die Nadere Reformasie was daar pleidooie vir die verbetering van die kategese. 

Sedert die middel van die 17de eeu was daar sprake daarvan dat daar 'n program ter 

versterking van die kategese in die Gereformeerde Kerk gevolg sou word 

(Groenendijk, 1989:260). Die onderwyser moes ook vir die kinders berymde Psalms 

leer. Dit blyk dus dat die skool 'n groot aendeel gehad het in die godsdienstlge 

toerusting van die kind. Daar is egter ook aandag gegee aan die vadenandse 

geskiedenis in werke soos "De Spiegel der Jeught" en "Spaense Tyrannye" 

(Groenendijk, 1989:262). Dit wil egter voorkom of die metoda wat gebruik is, naamlik 

die "inpomp" van boekekennis sander dat daar veel daarvan begryp is, die kinders se 
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Ius om te leer totaal uitgedoof het (vgl. Painter, 1901: 156-157; Wouters & Visser, 

1926:123; Coetzee, 1963:193). 

Die aanhangers van die Reallstlese stromlng het hierteenoor die induktiewe metoda 

voorgestaan. Daar moes van die eenvoudige na die meer ingewikkelde gegaan word, 

dit wil sA "van die wltreld na God" (Bigot & Van Hees, 1963:80, 91; Coetzee, 

1963:215). Dit is 'n vorm van natuurlike godsdiens, waar God ears deur sy werke leer 

ken word en daama uit die Skrif (Kuiper, 1904:29). Die Raslonallsme weer, wat geglo 

het aan die outonomie van die rede, het aanskouing en ervaring as die vemaamste 

metodes van onderrig beskou (vgl. Painter, 1901:218; Bigot & Van Hees, 1963:138; 

Coetzee, 1963:230). Vir die "Romantlsls" Rousseau het die onderwys weer gedraai 

om die kind en nie die inhoud nie. Daarom is die metoda van onderwys aangepas by 

die karakter en ontwikkeling van die kind (vgl. Coetzee, 1963:246; Bigot & Van Hees, 

1963:149; Pounds, 1968:176-178). Die onderwysmetode van die Naturallsme is 

ingestel op die selfverwesenliking van die kind wat eintlik alles wat hy wil weet self 

moet leer en sy eie ondervinding opdoen en vermoAns ontwikkel (Van der Linde, 

1984:128-129). 

Wat die godsdiensonderwys betref, was die algemene mening van filosowe in die 18de 

eeu dat die kind slegs ingelig moes word oor die bestaan van God en die 

onsterflikheid van die siel en dan later tot 'n Christen gevorm moes word (Van 

Prinsterer, 1876:552; Kuiper, 1904:29). 

Die metoda wat die Christelike skool gevolg het, het die tdentltelt van die skoolse 

opvoedende onderwys probeer vergestalt. Die metoda was daarop gerig om die Bybel 

en die Heidelbergse Kategismus vir die kind bekend te maak, sodat hy sy lewe 

daarvolgens kon inrig. Alles wat die mens doen, moes strek tot eer van God. 

2.5.5 Toeslg, beheer en flnansles In die skoolse opvoedende 
onderwys 

Aan die begin van die 17de eeu het die staat aanvaar dat die kerk die skoolstelsel en 

die onderwys beheer. Di~ gedegte, veral betreffende skoolplig, het reeds by 

Hervormers soos Martin Luther posgevat. Daar is gevoel dat die kerk moes toesien dat 

kinders skool bywoon, al moes die kerk vir sulke kinders betaal (Wouters & Visser, 

1926:66). Onderwys het dus teen 1600 onder die kerk se sorg en toesig geressorteer 

en onderwysbelange is op sinodale vergaderinge bespreek (Kuiper, 1904:12). Die 

Nederlandse owerheid was baie besorg oor volksonderwys en die owerheid se sorg 

ten opsigte van die onderwys was juis en natuurlik volgens Gods verordeninge aan die 

huisgesin en kerk toevertrou (Kuiper, 1904:15). Die staat het dus die toesig en beheer 
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geheel en al aan die kerk oorgelaat. Die skool het die volle aandag gehad van die 

manna van die Nadere Reformasie. Daar is op vaste tye besoek gebring aan skole en 

aan kinders is vrae gestel uit die Bybel. Die onderwys moes aansluit by die 

byeenkomste wat op Sondae gehou is (Fieret, 1987:65). 

Volgens Wouters en Visser (1926:96) het die regering die skoolwese gera.11 deur 

middel van ordnnnansies waarin bepalings gegee is betreffende leervakke, skooltye, 

skoolgeld en -vakansies. Hierdie besluit is deur die Sinode van Dordrecht (1618-1619) 

geneem na aanleiding van Artikel 36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis wat 

bepaal het dat die owerheid beheer meet uitoefen cor die onderwys (vgl. Botha, 

1972:122-125). Die stedelike owerheid het toesig gehou ocr die skool en die kerkraad 

het die Godsdiensonderwys gekontroleer (Wouters & Visser, 1926:96; Coetzee, 

1963:192; Gilhuis, 1974:26). 

Die owerheid moes ook sorg vir die besoldiging van die onderwysers en moes ook 

toesien dat kinders van armes ken skool toe gaan (Fieret, 1987:66). Volgens Wouters 

en Visser ( 1926: 122) is die skool egter nie deur vee I kinders be seek nie en sommiges 

het die skool weer te vroeg verlaat. Dit was die gevolg van die ra.11ing ten opsigte van 

skoolgeld. Een skool was gewoonlik verdeel in drie klasse. In die eerste klas is slegs 

geleer om te lees, in die tweede klas om te skryf en in die derde klas om met syfers te 

werk. As 'n kind na 'n volgende klas moes gaan, moes hy meer skoolgeld betaal. Die 

gevolg was, wanneer 'n kind na 'n volgende klas moes gaan, die ouers hom uit die 

skool gehaal het. Ander ouers het weer daarop aangedring dat kinders in dieselfde 

klas bly, sodat die skoolgeld dieselfde moes bly. Die onderwyser was dikwels verplig 

om 'n kind weer in dieselfde klas te hA enders sou die ouers bloot weier om die kind 

weer skool toe te stuur. Dit het betaken dat die onderwyser wat betaal is volgens sy 

aantalleerlinge, net minder geld gekry het. 

Die Reallste en Raslonallste het in hulle reaksie teen die Christelik-Reformatoriese 

bestel nie veer aandag gegee aan die beheer en toesig van die onderwys nie. Oil is 

egter bekend dat daar grootskaalse verval veral ten opsigte van die godsdienstige 

lewe in die 18de eeu, ingetree het. Dit het meegebring dat die kerk gaandeweg sy 

beheer cor die onderwys verslap het en sekularisasie ingetree het, dit wil sA die kerk 

het nie meer die onderwys beheer nie. Volgens Kuiper (1904:31) was die toestand van 

die skool teen die tweede helfte van die 18de eeu baie treurig, want die skool is deur 

die kerk verlaat en neg nie deur die staat aangeneem nie. 

Eers op 5 Augustus 1796 het die Nasionale Vergadering die skeiding van kerk en staat 

uitgevaardig (Grossheide & Van ltterzon, 1960:158; Burggraaf, 1981a:11) en die 

onderwys was dus nou amptelik in die hande van die staat. Rousseau en die 
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Naturaliste het die opvatting gesteun dat die onderwys sentraal deur die staat gere~l 

moes word (Nagels & Vandeschoor, 1977:605). Hierdie skeiding van staat en kerk het 

reperkussies gehad vir die karakter van die skool. 'n Ne.utrale staat sou noodwendig lei 

tot 'n neutrale skool (Van der Graaf, 1981:39). Die rede was dat Rousseau aan die 

massas opvoeding wou verskaf en die staat as mondstuk van die massa, dit moes re~l 

(vgl. Vander Linde, 1984:124). 

Die Christelike ldentlteH van die skool kom tot uiting in die toesig en beheer wat die 

kerk oor die skool uitgeoefen het Die kerk se toesig het gesorg dat die skool sy 

Christelike identiteit handhaaf teenoor ander strominge. Die skoolse onderwys het 

aangesluit by dit wat die kerk geleer het. Die kerk moes sorg dra dat die skool sy 

identiteit handhaaf, al het die staat 'n meer liberate rigting ingeslaan. 

2.5.6 Die rol van die ouer, kerk, gemeenskap en staat In die skoolse 
opvoedende onderwys 

Die Hervormers was baie duidelik in hulle standpunt oor die onderlinge verhouding 

tussen die staat, kerk en die ouemuis ten opsigte van algemene en skoolopvoeding. 

Die beginsels van die Hervorming het ge6is dat onderwys moet uitgaan van die huis, 

maar dat die staat en die kerk daarby betrek moet wees (Coetzee, 1963:192). Die 

Sinode van Dordrecht (1618-1619) het onderwys opgedra aan die ouemuis, staat en 

kerk (Kuiper, 1904:15; vgl. Vergunst, 1981:17; Fieret, 1987:65). Die kerk moes toesien 

dat die onderrig op skool Christelik is en ouers moes toesien dat hulle kinders gereeld 

skool toe gaan. Volgens Coetzee (1963:192) is daar dan ook in Nederland 'n 

Gereformeerde slaatskool opgerig wat as 'n vierde installing naas die staat, kerk en 

ouemuis sy eie taak in die samelewing gehad het. Die verhouding staatlkerk het 

weinig verander sedert die aanvang van die Reformasie. Die openbare skool wat 'n 

Protestants-Christelike karakter gehad het, het van die staat uitgegaan terwyl die kerk 

ook sy invloed laat geld het (Grossheide & Van IHerzon. 1960:269; Groendendijk, 

1989:263}. Die kerklike invloed was duidelik in die leer en lewe van die skoolmeesters 

en ook in die godsdienstige leer- en leesboeke (Vogelaar & Bregman, 1984:15). 

Oil is egter belangrik om te onthou dal die wetgewing van die staat aan die begin van 

die 17de eeu in hoofsaak betrekking gehad het op 'n geestelik homogene volk. Dit het 

die gedagte vertolk van 'n "corpus christianum", waarin lidmaatskap van die kerk en 

burgerskap van die staat saamval (ldenburg, 1964:78). Die kerk het dus die gees en 

rigting van die gemeenskap/staat bepaal en uiteraard dus ook die van die onderwys 

(ldenburg, 1946:6; vgl. Vander Zwaag, 1981:24). 
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In die 18de eeu het die invloed van die staat op die onderwys egter toegeneem en die 

van die kerk verflou (Kuiper, 1904:28, vgl. Vergunst, 1981:20). Die sekulansasie wat in 

Nederland begin toeneem het, het tot gevolg gehad dat die onderwys blootgestel is 

aan meer humanlstles-liberallstlese denkrigtings. Die Nederlandse volk was met 

verloop van tyd nie meer 'n homogeen Christelike volk nie en die kerk en die staat het 

nie meer dieselfde oor sake gedink nie. Die ouerhuis het egter nog steeds sy invloed 

gehad op die onderwys in die sin dat ouers hulle kinders skool toe wou stuur. Denkers 

soos Rousseau het egter die ouers se invloed probeer afskaal sodat die kind 

"natuurlik" kon grootword (vgl. Vander Linde, 1984:128). Volgens Wouters en Visser 

(1926:122) het die kerk in die 18de eeu hom besig gehou met sy eie 

Godsdiensonderwys aan die kinders. Predikante het hulle grootliks bepaal daarby om 

die kinders uit te vra oor wat die onderwyser hulle geleer het. 

Die Raslonallsme het begin met die gedagte dat die gemeenskap en die staat die plig 

het om hulle te bemoei met die onderwys. Goeie onderwys is in staatsbelang en die 

opvattinge wat die Franse Rewolusie later predik, naamlik dat sekere voorregte nie 

beperk mag word tot enkele bevoorregtes nie, vind reeds in die 18de eeu ook in 

Nederland neerslag (Bigot & Van Hees, 1963:134). 

Die kerk, ouerhuis, gemeenskap en staat is almal belangrike belanghebbendes in die 

skool, orndat almal direk of indirek daarby betrokke is. Die ldentlteit van die 

Christelike skool is dus vergestalt daarin dat die ouer, die kerk, die gemeenskap en die 

staat almal Christelik-Reformatories in gees en rigting is. Die Christelike identiteit word 

gehandhaaf deurdat die kerk veral toesig hou oor die skool, maar die ouers speel ook 
'n belangrike rol orndat hulle opvoeding tuis moet aansluit by die skoolse opvoedende 

onderwys. Die ouers moet dus toesien dat die skoot sy Christelike identiteit bly 

handhaaf, daarom mag die skool en die ouerhuis nie op geskeide weA gaan nie 

(Gilhuis, 1978:14). 

2.5. 7 Die onderwyser In die skoolse opvoedende onderwys 

Met die aanvang van die 17de eeu en vera! na die Sinode van Dordrecht (1618-1619) 

het die onderwyser baie aandag ontvang, omdat onderwys en opvoeding vir die kerk 

veral van groot belang was. Onderwysers moes volgens Weiler et al. (1963:125) 'n 

formulier onderteken aangaande die opvoeding van die kind. Die onderwyser moes 'n 

lidmaat wees van die Gereformeerde Kerk, hy moes vroom lewe en verder ook 'n 

konfessie teken dat hy die Heidelbergse Kategismus onderskryf en dat hy die kinders 

wat aan hom toevertrou is in die fondamente van die Christelike godsdiens sal 

onderrig (Kuiper, 1904:16; Van der Zwaag, 1981:24; Groenendijk, 1989:261; ). Die 

onderwyser is beskou as 'n persoon wat 'n goddelike amp het en hy moes materiAie 

27 



belange as minder belangrik beskou (Wouters & Visser, 1926:81 ). Die skoolmeester 

was gewoonlik in diens van die kerk as onder andere ook koster, voorsanger, klokluier 

en "doodgraver" (Grossheide & Van ltterzon, 1960:269). 

Dit blyk uit navorsing dat talle onderwysers die skool as bysaak behandel het 

(Grossheide & Van ltterzon, 1960;269). Baie onderwysers het nie baie moeite gedoen 

nie, omdat hulle so swak betaal is. Die kerk het egter van die onderwysers verwag om 

die kinders van die kerk te lei en te ondersoek of hulle die Kategismus goed begryp 

het. Die predikant, vergestll van die ouderlinge, moes dikwels die skool besoek om te 

kyk of die onderwyser die jeug na wense ondenig. lndien nie, sou hy emstig deur die 

kerkraad vermaan word (Wouters & Visser, 1926:95; Fieret, 1987:66). Die werklike 

toestand was egter dat daar 'n gebrek aan geskikte onderwysers was en daar was baie 

klagtes omdat daar nie behoorlik gesorg is vir Godsdiensonderwys nie. 

As Realls het Comenius net van die onderwyser verwag om 'n goeie (deugdelike) 

voorbeeld te stel (Wouters & Visser, 1926:171). Die onderwyser van die 18de eeu in 

Nederland moes aan die kind groter ruimte gee om te ontwikkel. Hierdie siening het 

baie elemente van die naturallstiese opvoeding bevat wat onder andere deur 

Rousseau gepredik is (Vander Linde, 1984:128). 

Die Christelike ldentiteit van die skool is in 'n groot mate bepaal deur die goeie Ieiding 

en voorbeeld van die onderwyser. Die onderwyser moet die Christelike godsdiens deur 

sy hantering van die leerinhoude sower as sy verhouding met die kinders, by die 

leerlinge tuisbring. Die onderwyser se gesag moet dus nie outoritllr waes nie, maar 

dienend van aard (Gilhuis, 1974:11). 

2.6 Ole ldentltelt van die Chrlstellk-Reformatorlese skoolse 
opvoedende onderwys In die perlode vanaf die Reformasle tot 
die Rewolusle 

Volgens Bregman en Kole (1987:7) moet die identiteit van die Christelik

Reformatoriese onderwys hom onvoorwaardelik gebonde voel aan die Woord van God 

en die belydenisskrifte. Na die aanvang van die 17de eeu en nadat die Sinode van 

Dordrecht (1618-1619) plaasgevind het, was die identiteit van die skoolse opvoedende 

onderwys oor die algemeen gesproke, Christelik-Protestants. Volgens Janse 

(1987:256) wil sodanige Christelik-Protestantse onderwys, Bybelse norme en waardes 

oordra, sodat dit aansluit by Sondag se prediking, by die kategese en by die 

Christelike opvoeding luis. Daar kan dus gepraat word van die skool met die Bybel 

(Gilhuis, 1974:6, Gilhuis, 1975a:32). Die reformatoriese onderwys moet 'n eie unieke 

visie bring ten opsigte van die leerinhoud, die metode en onderlinge verhoudinge. Oil 
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het wei so plaasgevind na die Reformasie en die Sinode van Dordrecht (1618-1619) 

(Verkuyl & Plomp, 1973:86). 

Die Christelike skoal moes homself egter handhaaf in die aangesig van llberaal

humanlstlese stroma in die opvoedende onderwys. Daar is baie gesinne wat 

prinsipieel onseker is en daarom moet sodanige skoal 'n goeie invloed kan uitoefen 

(Janse, 1987:260). 

Die Realisme wat deur figure soos Comenius gepredik is, konsentreer meer op die 

mens self en die werklikheid waarin hy hom bevind (Coetzee, 1963:214). Volgens 

Comenius moes die mens homself ken om sy eie geluksaligheid te bewerkstellig 

(Coetzee, 1963:224). Die Christelik-Reformatoriese standpunt is daarteenoor dat die 
opvoeding tot diens van God moet wees. Die Raslonallame stel op sy beurt die 

ou1onome rede van die mens voorop en verhef die rede van die mens tot wet van die 

lewe (Bigot & Van Hees, 1963:131), terwyl die Raformatoriese rigting die wet van God 

as die wet van die !ewe bly handhaaf. Die Naturallsme stel homself weer teenoor aile 

gesag op kerklike en staatkundige terrain en die individuele mens word die maatstaf 

vir aile dinge. Dit is duidelik dat al hierdie strominge 'n meer pragmatiese benadering 

volg in die onderwys. DH het tot gevolg gehad dat die onderwys in Nederland mettertyd 
sy Christelike karakter ingeboet het en maatskaplike nuttigheid tesame met 

persoonlike vorming het nuwe inhoud gegee aan die onderwys. 

2.7 Samevattlng 

Hierdie hoofstuk het in die eerste plek 'n oorsig gegee van, en verslag gedoen oar die 

geskiedenis van die Nederlandse onderwys vanaf die Reformasie (±1600) tot met die 

uitbreek van die Franse Rewolusie (1789). Daar is in die besonder verwys na die 
vraagstuk van identiteit van die onderwys en die geskiedenis van 

identiteitshandhawing is behandel volgens enkele opvoedingsfilosofie,se vraagstukke, 

soos byvoorbeeld die wese en doe!, inhoud en metoda van die onderwys. Daar is ook 

aandag gegee aan die onderskeie lewens- en wllreldbeskoulike ffilosofiese strominge 

wat in hierdie tydperk invloed op die onderwys uitgeoefen het en staan teenoor die 

Christelik-Reformatoriese onderwys. 

Vervolgens word daar ingegaan op die hantering van lewensbeskoulike identiteit in die 

Nederlandse onderwys in die periode vanaf die Franse Rewolusie (1789) tot aan die 

begin van die 20ste eeu. 
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3. Die geskiedenis van die Nederlandse onderwys vanaf die Franse 
Rewolusle (1789) tot die begin van die 20ste eeu met die klem 
op die vraagstuk van ldentltelt 

3.1 lnlelding 

In hierdie hoofstuk sal daar gelet word op die verloop van die Nederlandse 

onderwysgeskiedenis gedurende die tydperk 1789 tot aan die begin van die 20ste eeu. 
Die onderwysgebeure van hierdie tydperk word beskryf aan die hand van die optrede 

van hisloriese magshebbers in daardie tyd. Die rede hiervoor is dat die aandag ifl: die 
19de eeu in die onderwys meerendeels gefokus was op statutAre fasette. Die optrede 

van die historiese magshebbers het hoofsaaklik gewentel om die skoolstryd : die stryd 

om die vryheid van die onderwys en om die gelyke finansiering van aile onderwys 

(skole). Omdat daar in hierdie periode minder klem gel~ is op die binneskoolse 

pedagogiek, is dit moeilik om dieselfde ordeningspatroon te gebruik as in die vorige 

hoofstuk. 

Daar bestaan vier moontlikhede om hierdie hoofstuk aan te bied. Die eerste is volgens 

die verskillende stukke wetgewing ten opsigte van die onderwys, die tweede is volgens 

die filosofiese agtergrondstrominge in die betrokke periode en die derde volgens die 

oplrede van historiese magshebbers. Die vierde moontlikheid is om dit aan te bied in 

fases, soos wat Kuiper die 19de-eeuse onderwysgeskied~nis ingedeel het in sy boek 

Geschledenls van het ChristeliJk Lager Onderwijs In Nederiand {1904). 

Daar is besluit om die tydperk te behandel volgens die optrede van die betrokke 

historiese magshebbers en die wetgewing wat daarmee saamhang. Daar sal in die 

eerste plek gelet word op die verloop van die onderwysgeskiedenis aan die hand van 

die handelinge van historiese magshebbers en hulle belrokkenheid by die skoolstryd. 

Groen van Prinsterer word egter nie behandel as 'n figuur wat die een of ander 

onderwyswet deurgevoer het nie, maar word deurlopend vermeld as 'n baie 

prominente figuur in die skoolstryd van die 19de eeu. Na hierdie oorsig aan die hand 

van magshebbers en gepaardgaande wetgewing sal ook gelet word op die betrokke 
filosofiese strominge as agtergrond van die 19de-eeuse onderwysgeskiedenis. In 

daardie paragraaf (vgl. 3.3) wo~d onderskei tussen die strominge wat tiperend is van 

die tydgees van die 19de eeu in die algemeen en die strominge wat tiperend is van 

bepaalde historiese magshebbers se eie onderwysdenke. Ten slotte sal die ldentltelt 

van die skoolse opvoedende onderwys in die periode 1789 tot aan die begin van 

die 20ste eeu, beskryf word. 
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3.2 Die verloop van die onderwysgeskledenls aan die hand van die 
optrede van hlstoriese magshebbers en hulle betrokkenheld by 
die skoolstryd in die perlode 1789 tot die begin van die 20ste 
eeu 

3.2.1 lnleldlng 

Met die uitbreek van die Franse Rewolusie in 1789 was Nederland 'n natuurlike 

bondgenoot van die opstandelinge in Frankryk (Van Prinsterer, 1876:623). Hierdie 

opstandelinge se strewe na oorheersing het ook na Nederland uitgebrei. Dit het tot 

gevolg gehad dat toestande teen 1792 in Nederland haglik geraak het. Die drukpers 

het veral 'n werktuig van smaad en laster teen die Nederlandse regering geword (Van 

Prinsterer, 1876:641). Teen 1795 was Nederland self in 'n rewolusie gewikkel, die 

sogenaamde Bataafse Rewolusie (Jooste, 1987:13). Hierdie Bataafse Rewolusie is 

onder andere veroorsaak deur die invalle van Franse troepe (Hofmeyr, 1989:14). Die 

feit dat Nederland deur die Franse troepe verslaan is, het tot gevolg gehad dat 

Nederland herdoop is tot die Bataafse Republiek (Van Prinsterer, 1876:705; Adams 

et at., 1984:135). 

Die totstandkoming van die Bataafse Republiek het onder andere skeiding van staat 

en kerk tot gevolg gehad op 18 Augustus 1796 (vgl. Van Prinsterer, 1876:696; Gilhuis, 

1975b:34; Hofmeyr, 1989:14). Volgens Van Prinsterer (1876:675) was die Bataafse 

Rewolusie in der waarheid 'n godsdiensoorlog want die stryd was teen God en ook 

teen gesag. Die toestand van die skool en die onderwys in Nederland was in 1795 

baie treurig, want n6g die kerk n6g die staat het sy verpligtinge ten opsigte van die 

onderwys nagekom (Wouters & Visser, 1926:226; ldenburg, 1964:149). 

Die strominge wat op hierdie stadium hoogty gevier hat, was die Raslonallsme en die 

Llberallsme. Hulle was albei geskoei op rasionalisliese idees wat Jan van 

Nleuwenhuyzen in 1784 as spreekbuis van "De Maatschappij lot Nut van't Algemeen" 

geopper het (Van Prinsterer, 1876:552; Wouters & Visser, 1926:226; Grossheide & 

Van ltterzon, 1960:269). Hiermee druk hy sy Stempel af op die volkskool deurdat die 

heerskappy van die rede beklemtoon word (Wouters & Visser, 1926:226). Dit het tot 

gevolg gehad dat Gods Woord soos geopenbaar in die Bybel in ooreenstemming met 

die "redelike", uitgel6 is. Die doel van die vereniging was die verspreiding van kennis 

onder minder bevoorregtes, dit wil 56 volksopvoeding en -onderwys vir volwassenes, 

opvoeding van die jeug en verbetering van die bestaande skoolwese. 

Omdat kerk en staat geskei is, moes elke kerk vir sy eie eredienste sorg en het daar 

geen voorgeskrewe Sondagsviering van staat~ uitgegaan nie (Van Prinsterer, 
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1876:696; Hofmeyr, 1989:14). Ook in die onderwys het die skeiding tussen staat en 
kerk sy invloed gehad, aangesien die onderrig in die godsdiens geheel en al aan die 

kerk oorgelaat is. 

Nederland was met die eeuwisseling baie sterk onder Franse invloed en dit het 

noodwendig ook invloed uitgeoefen op die onderwys (vgl. Van Prinsterer, 1876:683; 

Schutte, 1977:3). In 1798 het die Bataafse Republiek 'n nuwe staatsre~ling aanvaar 

waarby 'n ministerie van onderwys gevorm is, met ander woorde 'n agentskap vir 

nasionale opvoeding (vgl. Jdenburg, 1946:27; Kalsbeek, 1963: 139). 

3.2.2 J.H. van der Palm se skoolwette van 1801 en 1803 

J.H. van der Palm (1763-1840) word in 1798 die eerste "agent" of minister van 

Nasionale opvoeding van die Bataafse Republiek (ldenburg, 1946:27). Daarmee was 

Nederland die eerste land in Europa om 'n minister van onderwys te benoem, aldus 

Schutte (1977:73). Hy was 'n eksponent van die Verligting (kyk 3.3.2) en het in 1801 

die eerste onderwyswet in hierdie Jig ontwerp (Bigot & Van Hees, 1963:218; De Ruiter, 

1963:13; Van Hulst, 1970:7). Hierdie wet het bepaal dat daar in elke gemeente 

genoegsame geleentheid moes wees om die kinders in elke opset behoorlik te 

onderwys in die noodsaaklikste kundighede van die menslike lewe. Daar is 

voorsiening gemaak vir openbare en besondere skole. Besondere skole kon egter 

slegs met die nodige toestemming van die staatsowerheid opgerig word. Daar sou ook 

nasionale skole gestig word waar arm kinders kosteloos onderrig kon word. Onderwys 

in lees, skryf en die eerste beginsels van rekenkunde was verpligtend. Dit moes vir die 

kinders ingeprent word dat hulle alles aan die Upperwese, aan die maatskappy en aan 

hulle ouers, hulleself en hulle medemens verskuldig is. Die regering sou sorg dra dat 

beter leermetodes gevolg word. Die slaafse en werktuiglike metodes van vroe~r sou 

verval (Wouters & Visser, 1926:229-230). Hierin is die invloed van die Verligting baie 

duidelik. Verder moes daar 'n handboek vir onderwysers opgestel word. Dit het 

beteken dat die staat die "onderwyser'' geword het en die grondslag is gel~ vir 

neutraliteit in godsdienstjge sin in die onderwys, wat die oorsaak sou word vir die 

latere stryd om vrye Christelike onderwys (Wouters & Visser, 1926:230). 

Van der Palm volg John locke se opvattinge na en is van mening dat die kind 

aanvanklik slegs moet weet van die bestaan van God en die onsterflikheid van die siel. 

Die kind moet God eers Jeer ken uit sy werke en dan sou hy 'n nuttige en gelukkige 

mens kon wees (Kuiper, 1904:29). Die 'Wet op het lager onderwijs" van 1801 moes 

dus lei tot die vorming van deugsame mense en nuttige lede van die maatskappy en 

aile leerstellige verskille moes in die onderwys uitgeskakel word (Kuiper, 1904:42). 
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Bogenoemde wet word in 1803 vervang met 'n wet wat aile skole openbare skole 

noem (vgl. Kuiper, 1904:43; Wouters & Visser, 1926:231; Kalsbeek, 1963:142; Aarts 
et al., 1983:13). Nederlanders het ook steeds pogings aangewend om onder die 

Franse invloed in die Bataafse Republiek die Nederlandse taal te bewaar en op te hef 
(Kuiper, 1904:43). Volgens Van der Zwaag (1981:25) het Van der Palm 

kindgesentreerd gedink en het ook die Heidelbergse Kategismus afgekeur as 
leerinhoud vir die jeug. 

Daar was bale besware teen die wette van 1801 en 1803, veral omdat die 1803-wet 
aile skole openbare skole gemaak het. Hierdie klagtes is ondersoek en dit het gelei tot 

die Wet op Laer onderwys van 1806 (vgl. Kalsbeek, 1963:144; Gilhuis, 1975b:35). 

3.2.3 A. van den Ende se skoolwet van 1806 

Ten aanvang moet daarop gelet word dat Engeland en Frankryk teen 1805 steeds in 'n 

oorlog gewikkel was. Engeland was nie bereid om vir vrede te onderhandel nie en dit 

het ltaliA, Switserland en Nederland as provinsies van Frankryk, gedwing om deel te 

neem aan die oorlog (Van Prinsterer, 1876:737). Nederland word in die proses deur 

Frankryk finansieel totaal uitgeput. Napoleon word egter op 21 Oktober 1805 deur 

Nelson by Trafalgar verslaan (Van Prinsterer, 1876:743). 

Vander Palm het in 1805 ontslag gevra van Raadpensionaris Jan Schimmelpenninck 

en hy is opgevolg deur Adrlaan van den Ende (Kalsbeek, 1963:147). Van den Ende 

(1768-1836) ontwerp as Minister of "agent" van onderwys die Wet op Laer Onderwys 

in 1806 (vgl. Van Prinsterer, 1876:742; Aarts et al., 1983:13). Van den Ende het 

reeds voor 1806 baie nou met Van der Palm saamgewerk (Bigot & Van Hees, 

1963:218). Volgens Wouters en Visser (1926:233) het die onderwyswet van 1806 

bepaal dat daar openbare en besondere skole sal wees. Die inkomste van die 

onderwysers moes grotendeels kom van die departementele en gemeentebesture en 

moes so min moontlik regstreeks afhanklik wees van die ouers. Die skool moes so min 

moontlik onderbreek word. Niemand mag skoolhou wat nie in besit is van die 
"Aigemene toelating" nie. Onderwysers word na aflegging van 'n eksamen onderskei in 

range. In die laerskool moes kinders in die eerste beginsels van lees, skryf, reken en 

die Nederlandse taal, asook Aardrykskunde en Geskiedkunde onderrig word. Aile 

skoolonderwys moes so ingerig word dat die kind gepaste en nuHige kundighede moes 

aanleer en opgelei word tot aile maatskaplike en Christelike deugde. Aile leerstellige 

godsdiens is egter in die skole verbied. Die staat het 'n lys van leer- en leesboeke 

voorgeskryf. Die besondere skool kon wei addisionele boeke gebruik. Geen laerskool 

kon opgerig word sonder toestemming van die departement of gemeentebestuur nie. 
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Die toesig van onderwysers is opgedra aan skoolopsieners (vgl. ldenburg, 1964:81; 

Gilhuis. 1975b:36-38). 

Die wet van 1806 was merkwaardig. Die onderwys was nie "vry" nie, omdat die 

onderwyser van aile kante af bepet"k is. Daar kan dus met reg gepraat word van 'n 

staatsmonopolie in die onderwys. Dit blyk duidelik uit byvoorbeeld die voorskrifte vir 
die oprigting van skole, eksamens en die uitgee van boekelyste. Die skool was 'n 

gemengde skool wat toeganklik was vir aile kinders, sonder onderskeid van 

godsdienstige rigting. Die skool is dus gebaseer op natuurlike godsdiens en nie op die 

Christendom nie (Wouters & Visser, 1926:238; vgl. De Ruiter. 1963:14). 

Van den Ende se bedoeling was egter nie om 'n neutrale, godsdienslose skool tot 

stand te bring nie. Hy wou die Christelike karakter van die skool handhaaf deur 

byvoorbeeld die skooltyd met gebed te open (Gilhuis, 1975b:39-40). Hy het ook baie 

duidelik gewys op die besondere taak van die onderwysar om sadelikheid en 

godsdienstigheid op grond van die goddelike openbaring by die kinders aan te leer. 

Die onderwyser moes dus steeds van die Bybel gebruik maak. Die skeiding tussen 

kerk en staat het egter teweeggebring dat die Bybel nie opgeneem is in die boekelyste 

van 1810 nie (Wouters & Visser, 1926:239). 

Dit is duidelik dat "De MaatschaPPii tot Nut van't Algemeen" 'n regstreekse invloed 

uitgeoefen het op die onderwys van die tyd. Dit blyk uit die doel van die Wet van 1806, 

naamlik om op te lei tot aile maatskaplike en Christelike deugde. Oaar kan dus afgelei 

word dat die wet van 1806 naamlik ook in die teken staan van die Aufkllrung of 

Verligting, in die gees van die matelose vertroue in die menslike rede (Gilhuis, 

1975b:56; Van Essen & Morton, 1990:56). 

Sedert 1806 het die verwaarlosing van Nederlandse erfgoed soos geboue en huise net 

verder toegeneem (Van Prinsterer, 1976:762). Nederland was steeds deur Frankryk 

onderdruk, maar in 1813 wou Nederland na 19 jaar wegbreek om sy vryheid en 

onathanklikheid te handhaaf (Adams et al., 1984:135). Met die Vrede van Parys op 30 

Mei 1813 is die Franse monargie tot sy eie land sa grense bepet"k en was daar weer 

vrede in Europa (Van Prinsterer, 1876:797). Ge<turende die tydperk 1813-1830 het die 

Uberalisme egter hOOgty gevier in Nederland en die tydperk is gekenmerk deur 'n lou 

volksgees. Volgens Van Prinsterer (1876:791) was die Hervormde Kerk die setel van 

die Protestantisme, maar die kerk was onverskillig, orndat hy nie afvalliges vermaan 

het nie. maar hulle net so gelos het 
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In 1815 vorm Nederland en Belgie saam die Verenigde Koninkryk van Nederland (Van 

Prinsterer, 1876:793; Adams et al., 1984:135). In 1830 raak Belgie onafhanklik en 'n 

traktaat in 1839 bring ook vrede tussen Belgi6 en Holland (Van Prinsterer, 1876:857). 

Op die terrain van die onderwys is daar op 1.4 Junie 1825 'n reeks besluite afgevaardig 

met die doel om die invloed van die geestelikheid op die onderwys op te hef (Wouters 

& Visser, 1926:270). Dit het betaken dat aile godsdiensonderwys in die skole verban 

is. Die Bybel was reeds minder in gebruik in die volkskool en vera! op aandrang van 

die Roomsgesindes is die Bybel metlertyd glad nie meer gebruik nie. Die Nederlandse 

Hervormde Kerk het in hierdie tyd sy plig versuim deur nie aan te dring op die gebruik 

van die Bybel in die skole nie (Wouters & Visser, 1926:271). 

Die besondere skool moes steeds speslale toestemming ontvang om in munisipale 

gebiede te kon opereer (Van Brummelen, 1986:17). Omdat byna aile skoolinspekteurs 

geglo het dat leerstellige verskille die ideale van die Verligting sou ondermyn, is byna 

aile versoeke om besondere skole op te rig, geweier (Kuiper, 1904:45). 

Van den Ende het in 1833 van die toneel verdwyn en is deur H. Wljnbeek vervang. 

Van den Ende sal egter onthou word as die persoon wat die kinders nie wou laat 

opvoed as burgers van die staat of as lidmete van die kerk nie, maar eerder as 
wllreldburgers. Hy is kragtig in sy pogings bygestaan deur "De Maatschappij tot Nut 

van't Algemeen". Op die wyse is die Bybel en die openbaring uit die skool verban 

(Kuiper, 1904:63). 

3.2.4 Die grondwetherslenlng van 1848 

As gevolg van die voortdurende weiering deur skoolinspekteurs om toestemming te 

verleen vir die oprigting van besondere skole, het ouers begin om hulle kinders uit die 

openbare skole te haal (Kuiper, 1904:70). Daar was tegelyk ook persona wat problema 

met die Hervormde Kerk ondervind het en as gevolg daarvan vind die Afskeiding plaas 

in 1834 onder Ieiding van H. de Cock (1801-1842) (Kalsbeek, 1963:132-133). De Cock 

wou terugkeer na die ware gereformeerde leer (Weiler et al., 1963:253). Die 

Afgeskeidenes het in 1834 begin met 'n aksie vir gereformeerde skoolonderwys en het 

selfs onwettige skole opgerig (Gilhuis, 1975a:69). 

Na die onafhanklikheidswording van Belgi~ en die vrede wat daar geheers het tussen 

Belgi~ en Holland, het daar stemme begin opgaan vir die hersiening van die Grondwet 

(Van Prinsterer, 1876:857). Van Prinsterer het op hierdie stadium sterk op die 

voorgrond getree as 'n teenstander van die Wet van 1806, nadat hy aanvanklik baie 

liberaal was (Wouters & Visser, 1926:275). Sy ideaal was dat die openbare skool 
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moes uitgaan van die Christelike staat en 'n Christelike karakter moes dra in 
ooreenstemming met die belydenis van die ouers (Wouters & Visser, 1926:276). Baie 
mense het egter bedreig gevoel deur die aanbevelings van Groen van Prtnsterer, 

want hulle wou ten aile koste die eenheid van die volk behou; sy idees kon 
volksplitsing veroorsaak. 

Die Afgeskeidenes het in 1842 beswaar gemaak by koning Willem II oor die sluiting 

van hulle vrye skole. Willem II het egter besluit om die status quo te handhaaf (Van 

Brummelen, 1986:25). Daar is darem 'n kommissie aanges\el wa\ die volgende 
bepalings gemaak het om die beswaardes tegemoet te kom: Indian daar beswaar was 

oor boeke, kon hulle, nadat die skoolopsiener die boeke ondersoek het, voorlopig nie 

gebruik word nie. 'n Provinsiale kommissie sou so 'n beswaarskrif verder ondersoek en 

sou ook indian nodig, die kerklike owerheid se advies vra. Na hierdie ondersoek sou 

sulke boeke dan 6f weer gebruik moes word 6f verbied word. Wat leerstellige 

onderwys betref, het elke kerkgenootskap 'n skoollokaal gekry om onderwys in te gee 

aan die kinders van daardie spesifieke keft(genootskap (Wouters & Visser, 1926:277; 

vgl. ldenburg, 1964:83). Die Roomsgesindes het hierdie maatrellls gebruik om van die 

Bybel en ander Protestantse boeke in die skole ontslae te raak (vgl. Kuiper, 1904:78). 

Dit is belangrik om daarop te let dat die Revell ook sedert 1823 in Nederland 

werksaam was (vgl. par. 3.3.2). Die Reveil het egter 'n beweging binne die Hervormde 

Kerk gebly, terwyl die Afgeskeidenes met die kerk gebreek het in 1834. Volgens 

Gilhuis (1975b:71) het daar in die 1840's 'n Christelike skoolwese ontstaan onder die 

besieling van die Reveil. 

Die eerste besondere skool word in 1844 opgerig deur J.J.L. van den Brugghen, wat 

saam met Groen van Prtnsterer van die leiers van die Reveil was (Wouters & Visser, 

1926:282; ldenburg, 1964:89 Gilhuis, 1975b:82; vgl. Van Brummelen, 1986:22). Die 

skool is opgerig in 'n groot huis in Nijmegen bekend as "Den Klokkenberg" (Gilhuis, 

1975b:76; Van Brummelen, 1986:12). Van der Brugghen en sy vriende het veral 

gearbei vir die Christelike onderwys. Hierdie besondere skool en ook andere het baie 

swaargekry, omdat daar geen sprake was van geldelike steun van die owerheid se 

kant nie (Wouters & Visser, 1926:286). 

Op 2 Januarie 1842 is daar verdere besluite geneem deur die regering aangaande 

laer Onderwys. Onderwysers is ten strengste verbied om onderwys te gee in die 

leerstellinge van enige kerkgenootskap of ter bevordering van sodanige leerstellinge 

(De Ruiter, 1963:15; Gilhuis, 1974:91). Die openbare skool was dus steeds op pad om 

'n "godsdienslose" skool te word. 
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In 1844 word daar voorstelle gemaak vir Grondwethersiening, wat ook deurgevoer is in 
1848 (Van Prinsterer, 1876:897; Gilhuis. 1975b:92). Die 1848-Grondwet word deur 
Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872) geskryf. Thorbecke was 'n Ieier van die 

liberales (Colyn, s.a.:9). Die vryheid van die onderwys is op hierdie stadium in die 

Grondwet opgeneem (ldenburg, 1946:89; De Ruiter, 1963:15; Van Hulst, 1970:7; 

Schutte, 1977:77), maar vir Thorbecke het die vryheid in die onderwys nie die vryheid 

van die ouers betaken nie, maar die vryheid van die onderwysers (De Jong, 

1992a:17). Die werk van liberaliste soos Thorbecke, die Rooms-Katolieke en die anti
Rewolusion~res het dus in hierdie opsig vrugte afgewerp. Die vryheidsbegrip in die 
onderwys was egter nie vir aile groepe van dieselfde betekenis nie. Die Uberalisme 
was besiel met groot vertroue in die mens en het gunstige verwagtinge oor die 
toekoms van die samelewing gekoester mits die mens die vryheid het om sy aard en 
aanleg uit te leef. Daarom het hulle selfstandigheid bepleit op aile lewensterreine 

(ldenburg, 1946:89). Die Roomsgesindes en anti-Rewolusion~res het weer die vryheid 

beskou as die ruimte en geleentheid om hulle godsdiens in hulle eie besondere skole 

te beoefen. 

In die 1848-Grondwet van Thorbecke word onder meer die volgende bepaal: die 

openbare skool is 'n voorwerp van die aanhoudende. sorg van die Regering en die 

onderwys word deur die wet gerell met eerbiediging van elkeen se godsdienstige 

begrippe. Daar word oral in die Ryk voldoende openbare laer onderwys gegee. Die 

gee van onderwys is vry, behoudens toesig deur die owerheid en behoudens die 

bekwaamheid en die sedelikheid van die onderwysers (De Ruiter, 1963:15; Van Hulst, 

1970:7). 

3.2.5 J.J.L. van der Brugghen se onderwyswet van 1857 

Die onderwyswet van 1857 is voorafgegaan deur emstige meningsverskille tussen die 
twee prominente figure in die skoolstryd, naamlik Van der Brugghen en Groen van 

Prinsterer. Na 1848 het Groen van Prinaterer ook tot die politiek toegetree 

(Smitskamp, s.a.:21) om vera! te stry vir die beginsel van die vryheid van die 

onderwys. Hy was van mening dat neutrale onderwys in stryd was met die gedagte van 
die Christelike staat, daarom moes die openbare skool Christelik wees (Wouters & 

Visser, 1926:290; Vogelaar & Bregman, 1984:40). Hy he\ die moontlikheid geopper dat 

die staatskool fakultatief opgedeel moes word. Hy bepleit dus afsonderlike onderrig vir 
Protestante en Rooms-Katolieke kinders in die vakke waar die invloed van die 

onderskeie gelowe geopenbaar word (Van Prinsterer, 1867:2; Kuiper, 1904:103: 

Wouters & Visser, 1926:290; vgl. ldenburg, 1964:86; Gilhuis, 1975b:105). 
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Van der Brugghen (1804-1863) was daarenteen gekant teen sodanige fakultatiewe 

splitsing, maar hy was 'n sterk voorstander van die vryheid van die onderwys ( 

Wouters & Visser, 1926:291; Gilhuis, 1975b: 1 06). Volgens hom is die bestaan van die 

Christelike staat nie moontlik nie en is n6g die staat n6g die kerk, maar die ouers in die 

eerste plek verantwoordelik vir die opvoeding en onderwys van hulle kinders. Sy 

ideaal was die vrye, besondere skool (Van Prinsterer, 1857:137; Wouters & Visser, 

1926:292). 

In sy hoedanigheid as Minister van Onderwys verklaar Van der Brugghen op 10 Julie 

1857 in die Tweede Kamer van die Parlement dat aile leerstellige onderwys uit die 

openbare skool geweer moet word (Gilhuis, 1975b:109). Die Wet van 1857 het verder 

bepaal dat besondere skole subsidie van die staat sou ontvang onderworpe san 

sekere voorwaardes. Een voorwaarde was dat gesubsidieerde skole toeganklik moes 

wees vir aile kinders, sonder inagneming van godsdienstige gesindheid. Die 

onderwyser moes homseH dus daarvan weerhou om iets te leer of te doen of toe te 

laat wat strydig is met die eerbied wat hy verskuldig is san die godsdienstige begrippe 

(opvattinge) van andersdenkendes. Die gee van godsdiensonderwys is oorgelaat san 

kerkgenootskappe (Wouters & Visser, 1926:292; ldenburg, 1964:37). 

Groen van Prlnsterer was uiters teleurgesteld hieroor, aangesien hy sy hoop op sy 

geesverwant, die anti-Rewolusionllre Van der Brugghen, gestel het (Schutte, 

1977:107). Daar is in die 1857-wetsontwerp teruggekeer na die ou doelstelling van 

Christelike en maatskaplike deugde (Van Hulst, 1970:7; Kalsbeek, 1977:169). Groen 

van Prinsterer verlaat die State-Generaal uit protes toe die wet aanvaar word in 1857 

en het daama die stryd vir besondere skole buite die parlement gevoer (Wouters & 

Visser, 1926:293; Van Hulst, 1970:8; Gilhuis, 1975b:111; Langley, 1989:7). 

Groen van Prlnsterer het besluit om te stry vir die vrye, besondere skool en wou 

soveel besondere Christelike skole stig as wat moontlik is (Schutte, 19.77: 112). Hy stig 

die 'Vereniging van Christelijk Nasionale Schoolonderwijs" (CNS) in 1860 met die doel 

om op te tree teen die ontkerstening van die openbare skool en ten behoewe van die 

vrye besondere skool (Gilhuis, 1975b:120; Schutte, 1977:112; Smitskamp, s.a.:23). Hy 

keer in 1864 terug na die Parlement en stry vir die herskrywing van die Grondwet 

sodat die gratis openbare onderwys nie 'n onbillike voorsprong bo die duurder 

besondere Christelike onderwys sou hll nie (Schutte, 1977:115). Arm Christenouers is 

in der waarheid gedwing om hulle kinders in die openbare skool te plaas. Daar is dus 

na 1857 baie besondere skole opgerig omdat owerheidstoestemming nie meer nodig 

was nie, maar van finansillle gelykberegtiging was daar nog geen sprake nie (DeJong, 

1989:169). Die ouers het egter baie hard gewerk vir die behoud van die besondere 
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skole. Selfs die onderwysers was bereid om vir byna geen safaris te wert< nie, maar is 

deur die ouers voorsien van kos en lewensmiddele (Gilhuis, 1975b:139-141). 

Onderwysers is egter soms deur groot aanbiedinge weggelok na die openbare skool 

toe. 

Groen van Prinsterer en later oak Kuyper het gepleit dat die woord "Christelik" uit die 

Wet van 1857 (art.23) geskrap moes word, ter wille van die eerlikheid daarvan: die 

openbare skool moes werklik 'n neutrale karakter M (Gilhuis, 1975b:133). 

Na 1865 onttrek Groen van Prinaterer hom aan die openbare lewe, maar sy 

opvattinge word verder gevoer deur Abraham Kuyper (Schutte, 1977:115; Langley, 

1989:12). 

3.2.6 Ole onderwyswet van 1878 

Gedurende die 1860's het die Uberalisme baie veld gewen in Nederland en gevolglik 

is daar steeds baie goed gesorg vir die oogappel van die nasie, die gemengde 

openbare skool. Die besondere skole wat hulleself moes finansier, het baie swaar 

geleef (Gilhuis. 19758:147). Die twee hoofspelers in die skoolstryd, Groen van 

Prinsterer en Vander Brugghen, wat onderskeidelik in 1876 en 1863 gesteri het, se 

rolfe is oorgeneem deur twee ander prominente figUre, nl. Kappeyne van de Coppello 

en Kuyper. J. Kappeyne van de Coppello (1822-1895) was 'n voorstander van die 

liberate opvattinge, en dr. Abraham Kuyper (1837-1920) het geveg vir die belange 

van die besondere skool (Gilhuis, 1975b:148-151). Die liberates het veral na 1874 

gepoog om die besondere skool te benadeel deur die gehalte van die openbare skool 

te verbeter (DeJong, 1989:173). Volgens Van Hulst (1970:8) het Kappeyne van de 
Coppello nie simpatie gehad met die mindemeid wat nie van die gratis openbare laer 

onderwys gebruik wou maak nie. 

Dit is belangrik om daarop te let dat Nederland in die 1870's teen 'n steeds sneller 

tempo gemodemiseer het (Schutte, 1977:117). Modemisme en 'n nuwe liberate 

denkbeeld, naamlik die Sosialisme, het baie veld gewen (vgl. 3.3.2). Onder Kuyper 

het 'n nuwe gereformeerde ortodoksie egter ook at harder begin spreek (Schutte, 

1977:117). 

Kappeyne van de Coppello dien in 1877 'n nuwe skoolwet in waarin die finansiAie 

eise aan beide die openbare en besondere onderwys verhoog word (De Jong, 

1989:173). Kuyper en ook die Rooms-Katolieke Kart< bied weerstand teen hierdie wet. 

In Julie 1878 word 'n petisie teen bogenoemde skoolwet na koning Willem Ill gestuur 

wa! hy wei onderteken. (Gilhuis, 1975b:152; DeJong, 1989:175). Die Wet van 1878 
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was 'n verbetering vir die onderwys in die algemeen. maar die voorstanders van 

besondere onderwys moes nog groter offers as voorheen bring. Die wet het bepaal dat 

in die openbare skool die verhouding van leerlinge per onderwyser baie verminder is 

en daar is voorsiening gemaak vir beter geboue en ander hulpmiddels in die openbare 

onderwys (vgl. Feikema,1929:40; ldenburg, 1946:46; Van Hulst, 1970:8 ). Volgens 

Sturm (1988:29) was hierdie wet die hoogtepunt in die skoolstryd, aangesien dit hoA 
eise gestel het aan die onderwys ten opsigte van kwaliteit en het die ongesubsidieerde 

besondere onderwys voor groot finansille problema te staan gebring. 

Die skoolstryd het verder aanleiding gegee tot die stigting van die eerste politieke 

party in die Nederlandse parlement~re geskiedenis. In 1879 het Abraham Kuyper die 

Anti-Rewolusion~re Party gestig (Sturm, 1988:40). Hierdie party het die skoolstryd op 

politieke gebied voortgesit (Schutte, 1977:132). 

Die Wet van 1878 het ook gelei tot die oprigting van 'n vereniging, naamlik. "Unie, Een 

School met den Bijbel", op 23 Januarie 1879 wat hom beywer het vir die besondere 

onderwys (Wouters & Visser, 1926:336). 

Dit is belangrik om daarop te let dat in die laaste kwart van die 19de eeu die 

maatskaplike lewe in Nederland op baie gebiede 'n snelle ontwikkeling getoon het 

(ldenburg, 1946:44). Op ekonomiese terrain was 'n nuwe gees vaardig wat gerig was 

op ekonomiese doelmatigheid. Moderne tegnieke is gebruik, die modeme 
fabrieksarbeider verskyn op die toneel en fabriekstede groei vinnig. Dit lei daartoe dat 

problema ontstaan van volkshuisvesting en stedebou, wat tot sterk 

owerheidsbemoeiing lei. Die skoolwese sou ook by hierdie ontwikkeling betrokke 

wees. Die Wet van Kappeyne van de Copello (1878) moes die staat in staat stel om 

te sorg dat die volk toeneem in kennis, sedelikheid en rykdom (ldenburg, 1946:45-46). 

Die neiging tot die moderne het ook in die kerk neerslag gevind. In 1886 ontstaan daar 

'n beweging in die Nederlands Hervormde Kerk wat die Doleansie genoem word. 

D'Assonville (1986:11) definieer dit soos volg: die Doleansie was 'n spontane verset 

van kerkrade en lidmate in die Hervormde Kerk in Nederland teen die kerkreglemente 

waardeur die Modemisme die oorhand gekry het. Die Doleansie het ook beroering in 

die onderwys, veral op plaaslike vlak, veroorsaak. Skoolhoofde wat hulle by die 

dolerendes gevoeg het, is dikwels ontstaan deur die hervormde skoolbestuur. Dit het 

ook gebeur dat 'n kerkraad doleer en 'n betrokke skoolhoof nie en vervolgens is die 

skoolhoof dan ook ontstaan (DeJong, 1989: 176). In 1890 verlaat bale hervormers die 

"Christelijk Nasionale Schoolonderwijs" as gevolg van die twis met die dolerendes en 

stig die "Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs" (CVO). Albei street egter saam 
na die bevordering van die besondere Christelike skool (DeJong, 1989:177). 
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3.2.7 Die onderwyswet van 1889 

In 1886 word Grondwethersiening in die vooruitsig gestel, maar daar is geAis dat die 

skoolstryd eers beAindig moes word (Gilhuis, 1975b:165). In 1889 kom die regse 
bewind van Aeneas Baron Mackay (1838-1909) aan die stuur en Abraham Kuyper 

word aangestel as Minister van Onderwys (Van der Walt, 1986:22). Hy het 'n 
skoolwetsontwerp opgestel wat die wet van 1878 sou wysig. Oil het behels dat die 

openbare skool gehandhaaf word, maar dat dit neutraal moet wees. Die besondere 
skool sou ook voortaan deur die staat gesubsidieer word ( Wouters & Visser, 

1926:337; Gilhuis, 1975b:167). 

Die Mackay-wet het 'n fase van die skoolstryd ingelui wat tot verdere gelykstelling 

tussen openbare en besondere onderwys sou lei (Wouters & Visser, 1926:337; 
Gilhuis, 1975b:173). Die wet het verder daartoe gelei dat besondere onderwys gegroei 
het (De Jong, 1989:179). Die betekenis van die Mackay-wet 16 daarin dat daar 'n 

tegemoetkoming gebied is vir die griewe van die Christelike onderwys en die 

monopolie van die openbare skool is verbreek (De Ruiter, 1963:21). In 1900 is die 
Leerpligwet aangeneem en dit het betaken dat die aantal kinders in die skole baie sou 

toeneem (ldenburg, 1946:49; Gilhuis, 1975b:173). 

Kuyper met sy neo-Calvinistiese idees het besluit om deel te neem aan die politiek om 
sodoende sy gedagtes te vestig in die Nedertandse samelewing (Sturm, 1988:27). 'n 
Kuyper-kabinet het in die tydperk 1901-1905 opgetree (DeJong, 1992a:25), maar In 

1905 ly hy 'n verkiesingsnedertaag en bedank daarna (Schutte, 1989:17). Oeur sy 

toedoen is eg1er aanleiding gegee tot die versuiling wat na 1920 in Nederland onder 

andere in die onderwys van toepassing was. 

In die volgende hoofstuk word Kuyper se opvattinge in meer besonderhede bespreek. 

3.3 FUosoflese stromlnge as agtergrond van die 19de-eeuse 
onderwysgeskledenls 

3.3.1 Fllosoflese stromlnge wat tlperend was van die tydgees van die 
19deeeu 

Daar word allerweft gepraat van die Vertlgtlngsdenke of die Aufldlrung van die 19de 

eeu. Die stroming van die Verligting is gernisieer deur die denke van die Ouitse 

wysgeer Immanuel Kant (1724-1804). Hierdie gedagterigting plaas 'n ho6 prys op die 

vryheid van die mens (Kalsbeek, 1963:89). Volgens Grossheide en Van IHerzon 
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(1956:373) se Kant die volgende oor die Verligting: "De Aufkliirung is het uittreden van 

de mens uit de onmondigheid, waarin hij door eigen schuld verkeerde. Onmondigheid 

is de onmacht zich van zijn verstandt bedi('>"en zonder Ieiding van een ander" (vgl. 

Golverdingen, 1987b:144). 

Die Verligting is gekenmerk deur die loslating van die gesag van die kertt en die Bybel 

en deur 'n onbegrensde vertroue in die menslike rede (Kalsbeek, 1963:89; Klapwijk, 

1971:18). Die Verligtingsdenke maak die mens deur sy teoretiese rede die maat en 

norm vir aile dinge. God word die produk van die mens se handelinge (Velema, 
1987:211 ). 

Volksonderwys is gevolglik beskou as die ideale onderwys sodat die brea algemene 

onlwikkeling van die mens tot uiting kan kom (Vogelaar & Bregman, 1984:16). 

Uitlopers van die Verligtingsdenke was die Posltivisme van Auguste Comte (1798-

1857) en die Soslallsme van Karl Marx (1818-1883 ). Auguste Comte se opvattinge is 

laat-Rasionalisties van aard en het omstreeks 1850 tot uitdrukking gekom (Kiapwijk, 

1971:26). Comte gaan slegs uit van "positiewe" of empiriese feite en daarmee verwerp 

hy aile teologie en metafisika. Volgens hom verloop die ~reldgeskiedenis in drie 

opeenvolgende stadia. Die eerste stadium is die teologiese fase, waarin gemeen word 

dat aile dinge gelei is deur goddelike magte, die tweede fase is die metafisiese of 

abstrakte fase, waar die abstrakte denke oorheers en die derde fase is die positiewe of 

wetenskaplike fase. Voortaan sou die mens deur die natuurwetenskaplike metode tot 

die ware kennis kon kom (Vander Linde, 1984:174). 

Die Marxlsme/Soslallsme as laat-Rasionalistiese filosofiese stroming was deels die 

gevolg van die denke van Karl Marx. Marx het sy opvattinge veral gegrond op die 

haglike sosiale, ekonomiese en pofitieke toestande van die arbeiders van sy tyd (Van 

der Linde, 1984:203). Die mens word beskou as deel van 'n groep. Langs die weg van 

arbeid kan die mens tot grootheid kom (vgl. Klapwijk, 1971:31; Van der Linde, 

1984:209). Marx gaan egter verder as die Kantiaanse Verligting wanneer hy ook 

afreken met die Godsidee. Volgens hom is God slegs 'n projeksie van die mens se 

denke (Velema, 1987:211). 

Die Pragmatisme was 'n stroming wat volg op die Marxisme, aldus Van der Linde 

(1984:207). Die Pragmatisme s~ dat viral die natuurlike en sosiale problema daar 'n 

praktiese oplossing is (Kiapwijk, 1971 :34). Die Pragmatisme het in die VSA beslag 

gekry met John Dewey as 'n belangrike eksponent daarvan (Van der Uode, 1984:181) 

en word veral beskou as 'n 20ste-eeuse irrasionalistiese stroming. Die Pragmatisme I~ 

klem op die suksesvolle, nuttige, praktiese, werkende handeling van die mens wat sy 
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gedrag voortdurend moet aanpas by sy omgewing. Alhoewel die Pragmatisme reeds in 

die 19de eeu herl<enbaar is, kom dit in die 20ste eeu sterl< na vore as 'n filosofiese 

stroming. 

Die 19de eeu in Nederland word ook gekenmer1< deur die Sekularisme wat vinnig 

toegeneem het. Die Sekularisme is die verwAreldliking van die mens wat poog om 

onafhanklik van die Drie6nige God te bestaan (vgl. Capellen, 1987:166; Velema, 

1987:211 ). Die sekularisme van die mens hou noue verband met industrialisasie, sterl< 

bevolkingsgroei, verstedeliking en die verval van die standemaatskappy wat in 

Nederland in die 19de eeu plaasgevind het (Vogelaar & Bregman, 1984:16). Ook in 

die skool het die godsdiensondenig begin sentreer rondom die mens en sy vryheid en 

het nie meer gewentel rondom die Bybel en die belydenisskrifte nie (Capellen, 

1987:167). 

Rewolusfonlre denke was ook kenmer1<end van die mens in die 19de eeu in 

Nederland. Dit kom hoofsaaklik neer op opstend teen gesag, vera! die gesag van die 

kerl<. Die 19de-eeuse mens wou die vryheid M om sy lewe te lei soos hy wit. Die 

rewolusionllre denke het dus noue aansfuiting gevind by die Sekularisme. Die 

humanistiese vryheidsideaal het sy oorsprong in die ideate van die Franse Rewolusie 

(wat reeds in die vorige hoofstuk bespreek is). Die gedagtes van veral Rousseau het 

eintlik eers in die 19de eeu tot vrug gekom in Nederland. Vir Rousseau het dit gegaan 

om die algemene wil van die volk wat die norm vir alles moet wees, ook vir die 

onderwys (Goudzwaard, 1977:10). Die rewolusion6re gedagtegang het ook gelui dat 

die staat die reg en plig het om volksopvoeding te bestuur; dat in belang van die 

eenheid van die staat, die onderwys ook as 'n eenheid bestuur moes word. Oit was 

slegs moontlik as kinders van aile kerl<genootskappe in dieselfde volkskole verenig is 

(Smitskamp, s.a.:43). Die rewolusion6re denke van die Franse Rewolusie het 

uitgagaan van die gedagte van die soewereiniteit van die volk - in plaas daarvan om te 

erken dat aile gesag van God kom (Sturm, 1988:26). 

3.3.2 Fllosoflese stromlnge wat tlperend was van die denke van 
bepaalde hlstorlese magshebbers In Nederland 

Die Aufldarung of Verligting het aanleiding gegee tot 'n stroming bekend as die 

Modemlsme, wat in der waarheid die uitwerking van die Verligting in die kerl< was. Die 

Modernisme staan neutrale onderwys in die skole voor en wou godsdiens beperl< tot 

die ker1< en die gesin (Smitskamp, s.a.:21). Volgens O'Assonville (1986:12) het die 

Modemisme daartoe gelei dat die Skrif bevraagteken is en daarmee seam Jesus 

Christus se Godheid. Verder is Jesus slegs gesien as die ideaal-mens om as 

voorbeeld na te volg. J.H. van der Palm (vgl. 3.2.2) het reeds in 1801 die neutrale 
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skool voorgestaan en het neutrale onderwys, soos voorgestaan deur die Modemisme, 

ook so vasgestel in die Wette van 1801 en 1803. 

A. van den Ende se Wet van 1806 het weer ander humanistiese opvattinge bevat. Hy 

wou die openbare skoal nie neutraal of godsdiensloos laat funksioneer nie, maar die 

kind moes opgelei word in die algemene Christelike en maatskaplike deugde (vgl. 

3.2.3). Daar was dus by hom in 'n sin 'n terugkeer na die klassleke Humanlsme te 

baspeur. Met die klassieke Humanisme word badoel die ideaal van die ou-Grieke, 

naamlik die kultivering van die mens tot die hoogste vlak van persoonlike ontwikkeling 

(Vander Walt & Postma, 1987:25). Die humanistiese vryheidsdenke het nadruk gela 

op die vryheid en regte van die individu. Die siening was dus libaraal (liberalisties) van 

aard en het die vryheid van die individu verdedig en so die Godgegewe maatskaplike 

orde ondermyn (Sturm, 1988:26). Magshebbars 5005 Thorbecke en Kappeyne van de 

Cappello was ook eksponente van hierdie humanistiese liberalisme in die 19de eeu 

(vgl. 3.2.4 en 3.2.6). 

Verder was daar die etfes-lrenlese r1gtlng waarvan J.J.l. van der Brugghen 'n 

eksponent was. Hierdie gedagterigting is gevolg deur Christene wat gevoel het dit is 

nie nodig om 'n basondere Christelike skool te M nie. Die Christen moet net sy invloed 

laat geld in die gewone openbare skool. Die etie5-ireniese rigting pleas meer klem op 
individuate deug en baslissing (Gilhuis, 1976:7). Vander Brugghen het daarom die 

onderwyswet van 1857 so antwerp dat die openbare skool die meeste voordeel daaruit 

getrek het (vgl. 3.2.5). 

In reaksie teen die Rasionalisme (Vertigtingsidees) ontstaan onder andere die Revell 

(Bigot & Van Hees, 1963:227). Willem Bilderdijk (1756-1831) word beskou as die 

vader van die beweging (Jooste, 1987:57). Hy gaan van die standpunt uit dat gesag sy 

oorsprong in God het. terwyl dit sekond6r 5Y grand in die mens se natuur vind. Sy 

beskouinge word verwoord deur Isaac da Costa (1798-1860) en is deur Guillaume 

Groen van Prinsterer aangeneem as grondbeginsel van die anti-RewolusionAre rigting 

(Jooste, 1987:60). 

Die Revell was nie slegs 'n reaksie en stryd teen die gees van die tyd, wat die 

Christendom gereduseer het tot 'n stelsel van rasionele morele re!ls nie, maar dit was 

ook geloofsvemuwing en -besinning (Van Brummelen, 1986:16; Jooste, 1987:66). 

Weerstand teen die Rasionalisme, liberalisme, Rewolusiontlre denke en Modemisme 

kom in twee vorme na vore. naamlik in die Reveil (ontwaking) en in Die Afskeiding 

(1834). Die afskeiding vind uit die Hervormde Kerk plaas (vgl. 3.2.4), terwyl die Reveil 

'n beweging binne hierdie Kerk bly. Die volgelinge van die Revell het gepoog om 'n 

verband te le tussen die verlede en hede en tussen die Christelike geloofsoortuiging 
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en die daaglikse lewe (Jooste, 1987:78). Groen van Prinsterer het byvoorbeeld die 

stryd opgeneem teen Rousseau se bewering dat die kind eers aan die staat en dan 

aan die ouers behoort. Volgens hom was die openbare skool se neutraliteit bevorderlik 

vir ongeloof (Van Brummelen, 1986:22) en daarom het hy hom beywer vir die 
besondere Christelike skool (vgl. 3.2.5). Groen van Prinsterer het aanvanklik In Van 
der Brugghen 'n bondgenoot gesien maar is deur hom teleurgestel deurdat 
laasgenoemde die eties-ireniese rigting gevolg het. 

Die praktiese werk van die Reveil kry beslag in die vorming van veelvuldige 
verenigings en inrigtings wat die Christelike geloof en maatskaplike arbeid op 

verskillende lewensterreine uitbrei (Jooste, 1987:87). In aansluiting by die Reveil en 
die Afskeiding ontstaan die anti-Rewoluslontre beweglng (ldenburg, 1946:1 04). 
Groen van Prinsterer het in die 19de eeu ook die anti-Rewolusion6re houding 
ingeneem. Hy het hom verset teen die status quo van sekul6re konserwatisme, teen 
die opkoms van die sosialistiese beweging (voorloper van die Marxisme) en die 

hemude lewenskragtigheid van die Rooms-Katolieke Kef!( (langley, 1989:10). Groen 
van Prinsterer se anti-Rewolusiontlre Christelike politieke visie was 'n alternatief vir 
sekul~e antwoorde op meatskaplike vraagstukke (vgl. Jooste, 1987:85; Langley, 
1989:10). Hy was die skakel tussen die Afskeiding, die Reveil en die anti

Rewolusion6re beweging. As anti-Rewolusio~ het Kuyper die opvattinge van die 
Franse Rewolusie verwerp. Die antitese tussen enersyds ongeloof en rewolusie en 
andersyds die gehoorsaamheid aan God se gebooie is die teenstelling in die anti
Rewolusionllres se oA (Sturm, 1988:44) (vgl. 3.2.6). 

3.4 Die ldentltelt van die skoolse opvoedende onderwys In die 
perlode vanaf die Franse Rewolusle (1789) tot aan die begin van 
die 20ste eeu 

Die Franse Rewolusie se Verligtingsidees het reeds vroeg in die 19de eeu hulle 
invloed laat geld in Nederland. Met die skeiding tussen kerk en staat in 1796, het die 
onderwys waarskynlik die meeste daaronder gely. Die rede hiervoor was dat as gevolg 

van die haglike binnelandse toestand waarin Nederland hom bevind het, n6g die staat 
n6g die kerk na die onderwys omgesien het. Daar was egter deurgaans pogings om 
die Christelik-Reformatoriese ldentltelt van die skoolse onderwys te bewaar in die 

aangesig van die neiging tot die navolging van vera! Locke en Rousseau se opvaHinge 

oor die natuurlike opvoeding as grondslag van aile opvoeding (Kuiper, 1904:34). 'De 
Maatschappij tot Nut van't Algemeen' wat in 1784 gestig is, het die Christelik
Reformatoriese onderwys ook probeer ondermyn met liberale gedagtes en het beslis 

invloed uitgeoefen op die onderwyswette van 1801, 1803 en 1806. 
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Die openbare skool hel as oogmerk gehad om die kind op le lei lot 'n algemene 

Chrislelikheid en aile leerstellige godsdiens is daarin verbied. Alhoewel die kerk ook in 

sy taak teenoor die onderwys verslap hel, was daar tog Christenouers wat met groot 
ywer vir die besondere Christelike skool gewerk het. Hierdie besondere skote moes 
toestemming kry van die staat om geopen te word, en dit is baie moeilik gegee. Ten 

spyte van teenkanling van die owerhede het ouers met eie finansiering besondere 
skole opgerig sodat die Christelik-Reformatoriese ldentltelt van die skool gehandhaaf 

kon word en die leerlinge onderrig kon word volgens die Woord van God en die 
belydenisskrifte. 

Gedurende die 1830's het 'n groep lidmate van die Hervormde Kerk as gevolg van 

hulle ontevredenheid oor die louheid van die kerk, besluit om weg te breek. Hierdie 

Afgeskeidenes het ook sonder toestemming besondere .skole opgerig sodat hulle in die 

skoolse onderwys kon terugkeer na die ware Gereformeerde leer. Dit was 'n 

daadwerklike poging van Christene in Nederland om teen die liberalistiese tydsgees 
die Christelik-Reformatoriese ldentttelt van die skoolse onderwys te behou. Groen van 
Prinsterer het onder invloed van die Reveil (ontwaking) binne die Hervormde Kerk hom 
ook beywer vir die vryheid van die besondere Christelike skool. 

Die 1 848-Grondwet hat die vryheid van die onderwys op die watboek geplaas. Oil was 
'n slap vooruit vir die besondere skool en hat Christene in staat gestel om die 
Christelik-Reformatoriese ldentttelt in die skole en die onderwys te handhaaf. 

Finansieel het die besondere skool egter nog baie swaargekry, omdat hy geen 
staatsondersteuning ontvang het nie. 

Deur die aanvaarding van die onderwyswet van 1857 blyk die tydsgees in Nederland 

baie duidelik. Waar die Wet van 1806 nog verklaar het dat die skool 'n Christelike 
skool is, sA die Wet van 1857 dat die skool 'n openbare, neutrale skool is wat leerlinge 

uit aile godsdiensgroeperinge verwelkom. Oaar kan dus met reg gesA word dat die 

onderwys in Nederland teen 1857 gesekulariseerd geraak het. Dit is teen hierdie 

agtergrond wat die anli-RewolusionAres hulle beywer het vir die finansiAie 
gelykstelling van die openbare en besondere skole. Oil was 'n poging om vir arm 
Christenouers die geleentheid te gee om hulle kinders ook in besondere Christelike 
skole te laat onderrig. 

In 1886 hat die Ooleansie as 'n beweging in die Nederlands-Hervormde Kerk ontstaan 

en die beweging het hom ook in die besonder beywer vir die besondere Christelike 

skool. Abraham Kuyper het opgetree as Ieier van die beweging en in sy hoedanigheid 

as Minister van Onderwys seder! 1889 hom ook beywer vir die handhawing van die 
Christelik-Reformatoriese ldentltelt van die skoolse onderwys in die besondere skool. 
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'n Mens merk dus dat die besondere skool op hierdie stadium teenoor die openbare, 

neutrale skool gestaan het. Die anti-RewolusionAres was tevrede daarmee om hulle 

skole so langs die openbare skool te last bestaan, aangesien besondere skole die 
vryheid geniet het om die kinders te onderrig volgens die Woord van God. 

3.5 Samevattlng 

Die Nederlandse geskiedenis gedurende die 19de eeu word oorheers deur die 

skoolstryd. Die eerste fase van die skoolstryd, ongeveer 1830 tot ongeveer 1848, ken 

gekarakteriseer word as 'n stryd teen die monopolie van die staat in die onderwys op 

grond van die Wet van 1806 en ter wille van die vryheid van die besondere 
(Christelike) onderwys. Die tweede fase, vanaf 1848 tot 1857, het gewentel om die 

karakter van openbare (Christelike) onderwys, terwyl die stryd na die Wet van Van der 

Brugghen (1857) gedraai het om beter bestaansvoorwaardes vir die besondere 

onderwys, om die gelykstelling daarvan met die openbare onderwys (1857-1919). 

Dit is hieruit dus duidelik dat dear eers gepoog is om die Christelike staatskool as 

sodanig terug te wen, maar dit is later laat vaar deur onder andere Groen van 

Prinsterer. later is slegs gestry vir die vryheid en finansit!le gelykheid van die 

besondere skool. Hierdie stryd is in 1920 op die spits gedryf met die De Visserwet. In 

die volgende hoofstuk word daar besin oor die aanloop tot hierdie 1920-wet en oor die 

onderwysgeskiedenis gedurende die 20ste eeu in Nederland. 
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4. Die geskledenis van die Nederlandse onderwys gedurende die 
20ste f' 0 IJ, met die klem op die vraagstuk van identlteit 

4.1 lnleldlng 

Waar die skoolstryd in die 19de eeu 'n stryd was om geloofsvryheid en die vryheid om 

eie (besondere) skole volgens eie geloofsoortuiging op te rig, wit dit voori<om asof daar 

in die 20ste eeu weer eens 'n skoolstryd plaas(g)evind (het) - hierdie keer rondom die 

ontsuiling van die onderwys. Versuiling is 'n begrip wat na 1920 in Nederland die 

sleutelwoord in die onderwys geword het Versuiling het plaasgevind deurdat J. Th. de 

Visser die Laeronderwyswet in 1920 deurgevoer het, wat finansil\\le gelykstelling vir 

openbare en besondere skole meegebring het. 

Daar sal in die eerste plek in hierdie hoofstuk gelet word op Abraham Kuyper se 

deelname aan die 19de-eeuse skoolstryd wat uiteindelik gelei het tot die 

totstandkoming van die 1920-wet. Die 1920-Laeronderwyswet word daama bespreek 

wat in hoofsaak finansi~le gelykstelling vir besondere skole gebring het. Vervolgens 

word daar gelet op die situasie in die Nederlandse onderwys sedert 1920 en hoe 

versuiling die samelewing oor die algemeen bernvloed het. Oaarna word die 

totstandkoming van die "Mammoetwet" van 1968 bespreek asook die situasie in die 

onderwys sedert 1968. 

Nadat die verloop van die Nederlandse onderwys s6 beskryf is, word die 
lewensbeskoulikelfilosofiese strominge wat gedurende die 20ste eeu invloed op die 

onderwys uitgeoefen het, bespreek. Ten slotte word die kwessie van die identiteit van 

die skoolse opvoedende onderwys in die 20ste eeu bespreek en aangetoon hoe die 

Christelike-Reformatoriese skool sy identiteit bly handhaaf het teenoor ander 

strominge (of dit moes gedoen het). 

4.2 Kuyper se deelname aan die 19de-eeuse skoolstryd 

Abraham Kuyper het seHs na die eeuwisseling 'n belangrike rol gespeel in die 

Nederlandse skoolstryd. As anti-Rewolusion~ het hy al in die vorige eeu die 

opvattinge van die Franse Rewolusie verwerp (Sturm, 1988:41). Volgens hom is die 

saamstellende dele van die samelewing nie los individue nie, maar die verbande 

waarin die individu hom bevind, byvoorbeeld gesin, keri< en politieke organisasies. 

Wat opvoedende onderwys betref. bly dit die verantwoordelikheid van die ouers, wat 

hulle kan delegeer na die onderwyser of die keri<. Die ouers maak egter altyd die 

keuse van die bepaalde skool, keri< of lewensbeskouing. 
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In aansluiting by die vorige hoofstuk die volgende: Die Mackaywet van 1869 het vir die 

besondere skool vir die eerste keer subsidie van die staat toegestaan (Gilhuis, 

1975:11 ). Mackay het beset dat die neutrale openbare skool gehandhaaf moes word 

vir almal wat hulle nie kon versoen met die besondere Christelike skool nie; die 

openbare en besondere skole moes dus naas mekaar bestaan, laasgenoemde met 

subsidie van die staat. 

Die grootte van die subsidie soU egter ears later bepaal word (Gilhuis, 1975:166-168). 

Sedert 1900 het al hoe meer persona beset dat die besondere onderwys nie net die 

reg moes hA om te bestaan nie, maar ook finansiAie steun van owerheidsweA moes 

ontvang (Wouters & Visser, 1926:342). 

Teen 1900 is die leerpligwet aanvaar en Is die subsidie van openbare sowel as 

besondere skole verhoog om aldie leerlinge te akkommodeer (Gilhuis, 1975:173). Met 

die aanvang van die 20ste eeu het 'n ni.JINe party, die Sosiaai-Demokratiese Arbeiders 

Party (SOAP), verskyn. Hierdie party het aangedring op algemene gratis onderwys vir 

aile kinders, dieselfde voorwaardes vir openbere en besondere onderwys, die vryheid 

van ouerkeuse en die gelykstelling van besondere en opanbare skole (De Jong, 

1989:180). 

Dr. Abraham Kuyper se ministerie het in 1901 san bewind gekom (Grlhuis, 1975:174). 

Hy wou nie die leerlinge opvoed tot vrye burgers rile. Met sy standpunt kom hy 

gevolglik in botsing met liberates soos onder andere Holwerda, wat ten gunste van die 

openbare skool was. Volgens Holwerda kon die openbare skool die leerlinge opvoed 

tot ware vrye burgers, omdat dit nie verbind is aan enige dogma nie. Kuyper, as neo
Calvinis, wou daarteenoor eerder 'n vrye kerk, vrye staat en vrye skool sien (Van der 

Zwaag, 1981:26). 

Volgens ldenburg (1964:49) het onderwysers in die besondere skool al in 1903 op 

gelyke wyse as hulle openbare skoolkollegas onder die Pensioenwette geval en in 

1905 is die Ryksbydrae tot die onderwysersalarisse verhoog (Womers & Visser, 

1926:340). Dit was die resultaat van die werk van Kuyper (Van der Walt, 1986:22). 

Kuyper het in 1905 ook aangevoer det openbare en besondere onderwys beskou 

moes word as twee samestellende dele van volksonderwys (ldenburg, 1963:50). Hy 

bedank egter nadat hy in 1905 'n verkiesingsnederlaag ly (Gilhuis, 1975:179; Schutte, 

1989:17). 
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4.3 Die totstandkomlng van die 1920-Laeronderwyswet van J. Th. 
de Visser 

In 1910 word 'n staalskommissie aangeslel, op aanbeveling van die Heemskerk

kabinet, om die moontlikheid van 'n grondwethersiening te ondersoek (Wouters & 

Visser, 1926:342; De Ruiter, 1963:22). Die lede van die kommissie, wat onpartydig 

aangestel is, was persone soas onder andere Kuyper en De Savomin lohman (De 

Ruiter, 1963:22; Van Hulst, 1970:9). Hierdie kommissie beveel die beginsel van 

finansiAie gelykstelling vir openbare en besondere skole aan, met die besondere skoal 

as die re~l en die openbare skoal as die uitsondering. Die Heemskerkregering word 

egter in 1913 deur die linkses in 'n verkiesing verslaan, maar minister Cort van der 

linden (1846-1935) laat die werk voortgaan (Wouters & Visser, 1926:343; De Ruiter, 

1963:22). 'n Grondwetwysiging volg dan in 1917 waarin aanvaar word dat aile 

onderwys (nie slegs openbare onderwys nie) 'n voorwerp is van aanhoudende sorg vir 

die regering (Wouters & Visser, 1926:343; De Ruiter, 1963:23; Van Hulst, 1970:9; 

Guiaux, 1970:28; DeJong, 1992b:9). Die Grondwet van 1917 (Artikel 23) het verder 

bepaal dat as die onderwys uit die openbare kas bekostig word, dit aan die eis van 

deugdelikheid moes voldoen. Verder sou besondere onderwys op dieselfde basis as 

die openbare skoal subsidie ontvang. Die keuse van die ouers in verband met 

leermiddele en die aanstelling van onderwysers sou eerbiedig word (ldenburg, 

1963:54; Kalsbeek, 1963:233; De Jong,1992a:13; Postma, 1992:35). Die onderwys 

was dus nou vry, behoudens toesig van die owerheid. 'n Bepaling wat al sedert 1815 

ten opsigte van die onderwys gegeld het, het dus nou verander in die sin dat die 

regering albei takke van die onderwys onder sy sorg geneem het. Anti-Rewolusionllres 

soas De Savornin lohman dring daarop aan dat die regering die middele aan die 

besondere onderwys moet voorsien, sodat hy self kan sorg vir sy eie inrigting en vir 

die aard van die inhoud van die onderwys (Van leijenhorst, 1975: 130). 

Die Grondwethersiening van 1917 het oak gepaard gegaan met 'n "pacificatie" 

(vredesluiting) tussen die politieke partye. 'n Kompromis is bereik wat almal tevrede 

gestel het: die liberates het stemreg gekry vir arbeiders en vroue en die Protestante 

het die vryheid van die onderwys en finansiAie gelykstelling bewerkstellig (Van Hulst, 

1970:5; vgl. ook De Jong, 1989:183). Alhoewel dit voorkom asof die Nederlandars 

almal tevrede was met die "Onderwijspacificatie", sll Elias (1963:161) dat die 

Christelik-Historiese faksie in die Eerste Kamer van die Nederlandse parlement van 

mening was dat die "pacificatiebestand" 'n groat nederlaag vir Christelike onderwys 

was. 

In 1918 word die eerste Ministerie van Onderwys, Kuns en Wetenskap in Nederland in 

die lewe geroep (Wouters & Visser, 1926:344; Kalsbeek. 1963:233; Van Hulst, 
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1970: 1 0; De Jong, 1992b: 11 ). Johan Theodoor de Visser ( 1857 -1932) word die 
eerste Minister van Onderwys, Kuns en Wetenskap (Puchinger, 1970:2), en aan hom 

word dus die taak opgeiA om die nuwe Laeronderwyswet te ontwerp sodat dil in die 

Parlement behandel kon word. Die Laeronderwyswetsontwerp word gedurende 1920 in 

die Parlement ingedien en behandel. Na 'n lang debat word De Visser se 

Laeronderwyswet met 75 stemme teen 3 aanvaar (vgl. De Ruiter, 1963:24-26; 

Kafsbeek, 1963:234; Van Hulst, 1970:10). Die aanvaarding van die wet hel in 

werklikheid die einde van die 19de-eeuse skoolslryd betaken en "skoolvrede" laat 

aanbreek (Gui~ux, 1970:28; Vogelaar & Bregman, 1984:17). 

Die inhoud van die 1920-wel hal in hoofsaak finansi.rtle gelykslelling tussen openbare 

en besondere onderwys meegebring (ldenburg, 1963:55; Grossheide, 1970:5; Van dar 

Zwaag, 1981:26; Aarts et al., 1983:15). Verdere bepalings van die wet was onder 

andere dat die laerskool 'n eenheidskool geword het (Tigchelaar, 1970:42). Die 

openbare en besondere onderwys hat onder staats- en gemeentelike (plaaslike) toesig 

gestaan. Die uitgawes vir skoolmeubels, leermiddele, skoolgeboue en ook die 

salarisse van onderwysers is deur die staat betaal (Wouters & Visser, 1926:346; 

ldenburg, 1963:35; De Ruiter, 1963:30). 

Die wet het op 1 Januarie 1921 in werking getree (Spijkerman, 1970: 12). 

Na 1920 word die onderwys dus steeds in 'n sin deur die staat beheers (Doom, 

1970:36; Bregman, 1981 :64). Die openbare skool bly steeds 'n "neulrale" skool wal 

aile godsdienstige oortuigings respekteer. Die wet het ook aan die onderwys 

voorgeskryf dal hy hom daarvan moes weerhou om iels te onderrig wat strydig is mel 

die eerbied wat verskuldig is aan godsdienstige andersdenkendes (Postma, 1992:41; 

Anon, s.a.:4). Godsdiensonderwys in die openbare.skool is oorgelaat aan predikante. 

Die lokale van die openbare skool is gratis beskikbaar geslel vir godsdiensonderwys. 

Oit het egter geen verband gehad met die skoolonderwys nie; dit hal nie in die 

kurrikulum voorgekom nie en ook nie op die lesrooster nie. Die leerlinge het egter 

verlof gehad om die godsdiensonderwys by te woon lerwyl die normale gang van die 

onderwys voortgegaan het (Kalsbeek, 1963:234). Kerkgenootskappe was dus 

verantwoordelik vir die inrigting en organisasie van godsdiensonderwys (Kalsbeek, 

1963:299) 

Wat die besondere skool betref, moes daar by die oprigting daarvan aan sekere 

vereistes voldoen word. Daar moes 'n sekere ·minimum aantal leerlinge wees. Die 

vereisle aanlal was 125 leerlinge in die stede met meer as 100 000 inwoners en 50 

leerlinge in kleiner plekke. Wanneer daar genoeg leerlinge op die register is, ontvang 

die skool outomaties geld van die staat vir die bou van die skool (Anon., s.a.:S). Die 

kurrikulum moes dieselfde wees as die van die openbare skool en onderwysers moes 
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net so bekwaam wees en aan dieselfde vereistes voldoen as in die openbare skool. 

Die staat het egter geen bemoeienis met die aanstelling van onderwysers in die 

besondere onderwys nie en die skoolbestuur was volkome vry in die keuse van 

leermiddels (Anon .. s.a.: 1 ). 

Alhoewel die 1920-wet die einde van die skoolstryd tot gevolg gehad het. was nie 

almal daarmee tevrede nie. Die anti-Rewolusion~res was nie tevrede nie, want hulle 

wou gehad het dat die besonderr skool die r~l en die openbare skool die 

uitsondering daarop of aanvulling daarby moes wees (Kalsbeek, 1963:234; Elias, 

1963:149). Die Liberates het op hulle beurt gevoel dat die Wet die besondere skool 

bevoordeel het en was bevrees dat die openbare skool verdring sou word (Spijkerman, 

1970: 13; De Jong, 1969: 184). Daar kan ook verder gesA word dat die 1920-wet die 
einde van liberale ideale van 'n samelewing wat uiteindelik een geheel sou word, 

beteken het (Biaauwendraat, Kole & Vander Walt, 1993:1). Daar kan egter gesA word 

dat vera! die voorstanders van besondere onderwys gejubel het toe die De Visserwet 

aanvaar is (Van Hulst, 1970:10). 

4.4 Die situasle In die Nederlandse onderwys sedert 1920 

Die De Visserwet van 1920 het tot gevolg gehad dat die Nederlandse samelewing 

ingedeel is volgens onderskeie lewens- en ~reldbeskouinge. Hiema word allerwee 

verwys as "versuiling". Sturm (1988:58) beskou versuiling as die raamwerk waarin die 

mens sy sosiaal-kulturele en politieke aktiwiteite verrig en kan verrig of uitvoer in sy 

eie lewensbeskoulike kring. Sedert 1920 het die ouers se belangstelling in die 

onderwys afgeneem, volgens Vander Graaf (1981:40; vgl. ook Blaauwendraat et al., 
1993:6). Die rede daarvoor kan gesoek word in die feit dat die besondere skool beheer 
is deur besture en dat ouerbetrokkenheid gering was. Daar is nie meer finansiele 

offers of enige inspanning van die ouers geverg nie. omdat finansiele gelykstelling in 

werking getree het. Die 1920-wet het wei bepaal dat die staat die onderwys finansieel 

sou ondersteun, maar het weinig aandag gegee aan die kurrikulums daarvan of enige 

ander onderwyskundige aspek. Die verantwoordelikheid is grootliks oorgedra aan die 

onderwysers of ander betrokkenes by die onderwys (Bregman, 1981:84). Dit het 

beteken dat die besondere Christelike onderwys 'n nuwe fase betree het, naamlik een 
waarin daar besin sou moes word oor 'n eie pedagogiese identiteit en die ontwikkeling 
van 'n eie Christelike didaktiek (Sturm, 1991 :7). 

Daar was egter steeds mense wat daama gestreef het om die Protestantse karakter 

van die Nederlandse nasie deur middel van die openbare skool te behou (De Jong, 

1989:184). Een so 'n persoon was P.J. Hoedemaker (1839-1910) wie se opvattinge 
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n6U aansluit by wat Groen van Prinsterer in die vorige eeu oor die openbare skool 

gese het, naamlik dat die openbare skool Christelik moet wees. Dit het egter nie so 
gebeur nie, want die openbare skool het oorwegend 'n "neutrale" karakter gekry (De 

Jong, 1989:185). 

Ondersteuners van die openbare onderwys se vrese dat die besondere skool sal bloei 

en die openbare skool kwyn, is bewaarheid. Die owerheid het mettertyd groot getalle 

openbare skole gesluit weens besuiniging (Doom, 1970:36; Guiaux, 1970:29). Volgens 

Kalsbeek (1977:67) is versuiling die gevolg van die gespletenheid tussen die 

Christendom en die Humanisme en het dit die Nederlandse volk verdeel - versuiling 
word dus deur sommige betreur. Volgens Koekkoek (1992:324) het dan ook gebeur 

wat die voorstanders van openbare onderwys gevrees he!, naamlik dat die persentasie 

leerlinge van besondere onderwys vir die tydperk 1910-1980 van 38% tot 68% gestyg 

het, terwyl die leerlinge in die openbare onderwys dienooreenkomstig gedaal het. 

Daar was drie rigtings in die besondere onderwys, wat duidelik herkenbaar was, 

naamlik die Rooms-Katolieke, die Protestant-Christelike en ook die "neutrale" 

besondere onderwys (Guiaux, .1970:28). Daar was ook besondere skole, soos 

byvoorbeeld Joodse skole, lslamitiese skole, Hindoeskole, 'n Jogaskool en 

antroposofiese skole (Biaauwendraat et al., 1993:1). Volgens Doom (1970:38) is die 

openbare skool sedert 1920 nie noodwendig "neutraal" of anti-godsdienstig nie, maar 

'n ontmoetingsplek waar die jeug voorberei kon word om saam te lewe en te werk met 

mensa met ander oortuigings. 'n Mens kan dus sA dat die openbare · skool in die 

algemeen humanisties georienteerd was. Die doel van die openbare skool was meer 

om die kind op te voed tot goeie burger van die staat en om eerbied aan te leer vir 

ander se standpunte (Harinck, 1987:14). Daarteenoor het die besondere Chrislelike 

skool ten doel gehad om die kind Godsalig op te voed ter ere van die Heilige Naam 
van God. 'n Ander doel was om die kerk op te bou en die Evangelie uit te brei. 

Nadal die De Visserwet op 1 Januarie 1921 in werking getree het, is dit tot 1984 elf 

keer verander (Spijkerman, 1970:12). Die veranderinge het egter nie die belangrikste 

bepaling geraak nie, naamlik dat beida openbare en besondere onderwys deur die 

staat gefinansier sou word. 

Daar was egter selfs na 1920 steeds 'n stryd oor die godsdiensonderwys op skool. Vir 
die Gereformeerdes was die onderskeid tussen Bybelonderrig en godsdiensonderwys 

onaanvaarbaar. Volgens hulle kan die Bybel nie verlaag word tot 'n blote kulluurboek 

nie, want dit is ontering van God se openbaring (ldenburg, 1964:129). Van Rooms

Katolieke kant het die moontlikheid bestaan om die Bybel te vertel op implisiet

Christelike wyse, dit wil s~ kennisname van die Bybel sonder klem op openbaring en 

heilsgeskiedenis. Navolgers van humanistiese opvattinge wil he dat die kind kennis 
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moet he van die Bybel as kultuurproduk en dat die kind in die openbare skoal ook met 

die Bybel gekonfronteer moet word, sodat hy kan leer wat die bedoeling van die 

skrywers was (ldenburg, 1964:129). 'n Voorstel in 1937 dat die vak Bybelkennis 'n 

leervak op skoal moet wees, is egter afgewys (DeJong, 1989:185). 

Versuiling het veroorsaak dat die besondere Christelike skoal deel uitgemaak het van 

'n totale Protestants-Christelike bolwerk, met sy eie plek naas ander suile (Vogelaar & 

Bregman, 1984:40). Na 1920 het die reformatoriese Christene hulle veilig en geborge 

gevoel in hulle eie suil, maar as gevolg van die Christene se onttrekking in hulle eie 

suil het die sekularisasieproses in die bre~ gemeenskap ook vinniger sy gang gegaan. 

Die Christene het nie meer hulle invloed laat geld nie. Die sekularisasieproses het 

mettertyd ook die Christelike suile binnegedring. Die besondere skoal het ook 

byvoorbeeld begin opvoed tot "Christelike en maatskaplike deugde", dit wil s6 

opvoeding bo geloofsverdeeldheid (Vander Graaf, 1981:19). 

Teen die helfte van die 20ste eeu was daar maar min onderskeid tussen Christelike 

skole en die neutrale, openbare skole. Selfs die promulgering van die "Mammoetwet" 

in 1968 het min verandering hieraan gebring (DeJong, 1975:36). 

4.5 Die totstandkoming van die "Mammoetwet" (Wet op 
Voortgesette Onderwys) (Wet 314 van 1968) In 1968 

Die "Mammoetwet" is voorafgegaan deur minister T.H. Rutten se hersiening van die 

onderwys in 1952. Dit het plaasgevind nadat die regering hom aanvanklik in 1951 wou 

onttrek en die belemmeringe in die onderwys met subsidies uit die weg wou ruim 

(Bregman, 1981:84; Aarts et al., 1983:61). In 1955 het minister Cals 'n Tweede 

Onderwysnota opgestel wat 'n aantal punte van minister Rutten oorgeneem het, soos 

byvoorbeeld die verdeling van die onderwys, maar hy het nuwe elemente veral op die 

bestuurs-, juridiese en finansiele terreine bygevoeg (Aarts et al, 1983:61 ). Hierdie 

onderwysnota het die basis gevorm van die Wetsontwerp oor Voortgesette Onderwys 

wat in 1958 in die Tweede en Eerste Kamers van die Parlement ingedien is. Minister 

Cals was van mening dat die oplossing vir die probleme met die onderwys was om al 

die nodige voorskrifte van die onderwys in een wet saam te snoer. Daarom wou hy die 

hele voortgesette onderwys in een wet saamvoeg (De Ruiter, 1963:44). 

In 1966 het minister Bot 'n antwerp vir die oorgangswet op Voortgesette Onderwys 

ingedien, wat in 1967 aanvaar is. Die Wet op Voorgesette Onderwys het op 1 

Augustus 1968 in werking getree ("Wet op het voortgezet onderwijs", 1968:313; 

Grossheide, 1969:7; Aarts et al., 1983:62). 
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Dit is dus duidelik dat Wet :314 van 1968, wat aanvanklik spollenderwys die 

"Mammoetwet" genoem is, 'n baie lang aanloop gehad het en vir etlike jare in die 

Nederlandse parlement gedebatteer is (vgl. Elias, 1963:7-27 4 ). Die "Mammoetwet" 

handel oor vier verskillende vorme van voortgeselle onderwys, naamlik (a) 

voorbereidende wetenskaplike onderwys (b) algemeen voortgeselle onderwys (c) 

beroepsonderwys en (d) ander vorme van voortgeselle onderwys ('Wet op he! 

voortgezet onderwijs", 1968:314; Elias 1963:21). 

Die "Mammoetwet" he! geen nuwe prinsipiele opvallinge na vore gebring nie, maar 

he! 'n belangrike ontwikkeling in die maatskappy en die onderwys in Nederland 

bevestig (Elias, 1963:23). Volgens Kalsbeek (1977:169) he! die "Mammoetwet" die 

uitdrukking dat die openbare skool moe! oplei tot Christelike en maatskaplike deugde 

vervang met "waarden, in de Nederlandse traditie met name door christendom en 

humanisme erkend". Die "Mammoetwet" he! verder daartoe gelei dat 'n aantal 

skooltipes van naam verander he! en daarmee saam ook die struktuur van 

voortgesette onderwys (Grossheide, 1969:7). "laeronderwys" het byvoorbeeld 

"basisonderwys" geword. Na ontleding van die "Mammoetwet" he! dit duidelik geword 

dat die wet belangrike veranderinge op die terrein van die organisatoriese in die 

onderwys teweeggebring he!. Die wet he! voorskrifte bevat oor toelatingsvereistes, 

eksamens, studielesse, skooltipes, nuwe vakke, reelings vir aandonderwys, 

vakkeuses, ensovoorts (vgl. Aarts et al., 1983:62). 

Die eerste uitvoerder van die "Mammoetwet" was staatsekretaris J.H. Grossheide. Hy 

wou samewerking tussen openbare en besondere skole bewerkstellig, veral met 

betrekking tot die leerinhoude, die getalle lesse, die vlak waama gestreef word, die 

leerboeke, die verhuising van leerlinge, eksamens, aansluiting by meer gevorderde 

vlakke en dies meer (Grossheide, 1969: 18-19). Volgens Grossheide sit die filosofie 

van demokratisering, die einde van differensiasie tussen skole op "sosiale" (nie

onderwyskundige) gronde, die ge'integreerde skoolgemeenskappe en samewerking 

tussen skole agter die "Mammoetwet" van 1968. Dit wil dus voorkom asof die wet ten 

doel gehad he! om onderwys waarin elke leerling tot sy volle reg kom, te verseker. 

Die "Mammoetwet" het dus nie aan die Onderwyswet van 1920 verander nie, 

aangesien beide openbare en besondere skole steeds gelyke finansiering bly ontvang 

he! van die staat. Volgens 'n mededeling van o.uweneel (1992) geld die 1920-wet se 

bepalings in die bree selfs vandag nog, maar die 'Mammoetwet" he! organisatoriese 

veranderinge in die onderwys meegebring. 

Nie almal in Nederland was tevrede met hierdie "Mammoeloperasie" nie. Die 

Protestantse-Christelike suil het die "Mammoetwet" beskou as 'n aanslag op die 
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vryheid van die onderwys (De Ruiter, 1963:49). Hulle he! gevoel dat verskillende skole 

nie onder een wet saamgevoeg kan word nie (Elias, 1963:15). Die Rooms-Katolieke 

ideaal van maatskaplike organe (ouerliggame, lerare, gemeente- of skoolbesture) het 
ook nie (soos die Katolieke dit wou) tot sy reg gekom met die "Mammoetwel" nie (vgl. 

De Ruiter, 1963:54-56). 

4.6 Die situasle in die Nederlandse onderwys sedert 1968 

Volgens Oe Jong (1975:36) en Blaauwendraat et al. (1993:6) was daar seder! die 

dertigerjare in wese maar min onderskeid tussen die Christelike skool en die 

"neutrale", openbare skoal. Die invoering van die "Mammoetwel"(1968) het hierin ook 
min verandering gebring. Die sewenligerjare word gekenmerk as die tyd van anti

outoritere opvoeding (Velema, 1981:108) en dit he! invloed gehad op die onderwys. 

Volgens Burggraaf (1981b:234) is 'n nuwe skoolstryd, wal ontsuiling in die oog het, 

besig om plaas te vind sedert die 1970's. 

Minister JA van Kemenade het omstreeks 1975 byvoorbeeld gekom met 'n totale 

vernuwing van die onderwys, wal ook gevolge kon M vir die vryheid van die 

besondere onderwys. Van Kemenade het links-radikale maatskappyvemuwing in die 
oog gehad (Hage, 1981:59-60). Die regering van die dag wou 'n sentralisties 

opgesette versorgingstruktuur daarstel en sodoende poog om die hele onderwys in 

pluriforme voorkoms in een uniforme struktuur saam te val (Van Leijenhorsl, 1975:130; 

Velema. 1992). Oil is dus duidelik dat die onderwys toenemend 'n sosialistiese 

voorkoms kry, veral onder invloed van Neo-Marxisliese denkers (vgl. 4.7) (Bregman. 

1981 :85). 

Die nuwe skoolstryd waarvan Burggraaf (1981:233) praat. gaan daaroor dat deur die 
verskillende suile gebreek moe! word en samewerkingskole gestig moes word. Selfs in 

Rooms-Katolieke kringe was baie bereid om die eie suil prys te gee vir ander vorme 

van onderwys. Van Kemenade he! hom juis op die vryheid van die onderwys beroep, 

waar die ouers kon kies vir ontsuiling. Alhoewel die regering in die sewentiger- en 

tagtigerjare baie regstreekse aanvalle op versuiling geloods het, word die 

Reformatoriese suil vandag nog as 'n feit deur die regering aanvaar en word dit 

gerespekteer vir sy bestendige beginselgerigtheid (Velema. 1992; Schuurman. 1992) 

Oil is belangrik om die Reformatoriese sui\ van naderby te bekyk. Die oorspronklike 

Protestants-Christelike suil he! sedert 1920 deur die jare so vervlak, dal baie 

Christene nie meer daarin luis gevoel het nie. As gevolg van kompromie6 wat die 

Protestants.-Chrislelike suil aangegaan he! ter wille van meer en beter samewerking 

mel ander suile, hel dit ook ver gevorder op die weg van sekularisasie. Volgens 
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Oskam (1992: 11) is die Bybel selfs in die Protestants-Christelike kringe ondergeskik 

gemaak aan die menslike rede. By baie Protestants-Christelike skole word die doel 

van die onderwys beskryf as die vorming en begeleiding van die kind in die rigting van 

die Koninkryk van God. Met die "Koninkryk van God" word egter 'n soort aardse 

vrederyk bedoel. Dit het daartoe gelei dat baie Protestants-Christelike skole met 

neutrale en Rooms-Katolieke skole saamgesmelt het om samewerkingskole te vorm. 

Dit is in reaksie teen hierdie vervlakking wat die Reformatoriese suil gegroei het en sy 

eie skole gestig het, wat hom onderskei van die Protestants-Christelike suil 

(Biaauwendraat et al., 1993:6). Die probleem in Nederland is dus dat die_ Christendom 

tans soms eerder vereenselwig word met medemenslikheid en humaniteit, daarom 

word gebruik gemaak van die begrip "reformatories" om die skole se identiteit te 

beskryf (Stolk, 1987:155). Die ware reformatoriese skool staan op die beginsels van 

die Reformasie, vera! die beginsels van Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide. 

Waar die Laeronderwyswet (1920) se vereistes vir 'n kurrikulum nooit in die praktyk 

toegepas kon word nie, het die 'Wet op Basisonderwijs" in 1981 'n baie uitvoerige 

skoolwerkplan vereis waarin die eie identiteit van die suillskool tot uitdrukking gebring 

moes word (Golverdingen, 1987b:146; Kole, 1987:178). 

Om toe te sien dat die kurrikulum uitgevoer word en om die onderwysers van hulp te 

voorsien, is 'n skoolbegeleidingsdiens gestig. Die diens het direk te make met die eie 

karakter van die skool en is verweef met die hele onderrigleerproses. Op 5 Januarie 

1982 is "De stichting Begeleidingscentrum Gereformeerd Schoolonderwijs" gestig wat 

ten doel gehad het die versterking van die eie identiteit van reformatoriese onderwys 

(Golverdingen, 1987b: 152). 

In 1983 is die Nederlandse Grondwet hersien en daarvolgens is die reg om godsdiens 

te bely en te beoefen weer eens bevestig, so ook lewensoortuigings en die vryheid 

van onderwys vir elke mens in Nederland (Verhage, 1987:201 ). Die Grondwet verbied 

egter enige vorm van diskriminasie op grond van geslag, burgerlike staat, 

gesinsverantwoordelikheid en verder ook op grond van godsdiens, lewensoortuiging, 

politieke gesindheid en ras. Wat die onderwys betref, word die vryheid van rigting, 

aanstelling van onderwysers, keuse van leermiddele volgens die oortuiging van die 

ouers by die Grondwet gewaarborg (Verhage, 1987:205; vgl. Postma, 1992:47-48). 

Dit blyk uit die gedane navorsing dat die tradisionele skeiding tussen die Protestante 

en die Rooms-Katolieke op die terreine van woonbuurte, skole, kerke, ensovoorts in 

hoe mate nie meer bestaan nie, omdat jongmense deurmekaar begin bly het as gevolg 

van 'n tekort aan behuising (vgl. Adams et al., 1984:130). Dit het ook beteken dat die 

skole in toenemende mate "gemeng" geraak het. Mense is al hoe meer geneig om 
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hulle kinders in die skool te sit wat die naaste is, ongeag die lewensbeskoulike 

identiteit van die skoal (vgl. Hoeksema, 1992:190-191). 

Oaar kan dus met reg gesl! word dat Nederland nie meer in wese 'n Christelike land is 

nie, aangesien die Christene in die minderheid is (Velema, 1987:213). Volgens 'n 

mededeling van Ouweneel (1992) het daar interessante teenverskynsels ontstaan uit 

reaksie teen die neiging tot ontsuiling van die laaste dekades. Mense wat mekaar 
gevind het, afgesien van die suil waarin hulle hul bevind, het begin om saam te werk. 

Volgens Blaauwendraat et al. ( 1993:6) het die Nederlandse owerheid die besluit 

geneem om die norme vir die stigting van besondere skole le verhoog. Die rede 

hiervoor is dat beweer word dat grater skole doelmatiger georganiseer kan word, wat 

sal lei tot die verbetering van die kwalileit van die onderwys. Oil kan lei tot 'n mindere 

mate van pluriformiteit, wat betaken dat die onderskeid tussen lewensbeskouings nie 

meer die norm is vir die oprigting van besondere skole nie. 

Volgens Sieteram (1992:149-150) hel 'n groot diversileil van etniese groepe die 

afgelope aantal jare hulle in Nederland gevestig as gevolg van verbeterde 

kommunikasiemiddele, die terugtrekking van Europa uit die kolonies en die 

snelgroeiende ekonomie van die Waste. Nederland hel dus verander van 'n mono

kulturele samelewing na 'n mulli-kulturele samelewing. Oil beteken dat feitlik elke 

kultuur onderwys in sy eie taal en kultuur van die Nederlandse regering eis. Die Wet 

op Basisonderwys {1985) se uitgangspunt was die multi-kulturele samelewing. Seder! 
1 Augustus 1989 het interkulturele onderwys in Nederland verpliglend geword 

(Sieteram. 1992:151). Dit het beteken dat die interkulturele onderwys as uitgangspunt 
in aile fasette van die onderwys gebruik moet word. 

4.7 Lewensbeskoullkelfllosoflese stromlnge wat gedurende die 
20ste eeu invloed op die onderwys ultgeoefen het 

Die 20ste eeu word gekenmerk deur 'n groot aantal uiteenlopende 
lewensbeskoulikelfilosofiese slrominge. Verder het die Verllgting van die 18de eeu 

eintlik eers werklik in die 20ste eeu begin vrugte dra in die sin dat die mens hom 

konsekwent deur sy rede laat lei in plaas van deur die Woord van God (Golverdingen, 

1987b:143). In die algemeen kan gesl! word dat die mens homself as mondig beskou 

en dit het 'n invloed op sy lewens- en wl!reldbeskouing. Die standpunt vind 

byvoorbeeld uitdrukking in die minagting van die huwelik en in die uitholling van 

parlementere gesag (Golverdingen, 1987b:144). 

Volgens Van der Walt (1989:7) was daar aan die begin van die 20ste eeu twee 

strominge wat reformatoriese gelowiges aangespoor het tot hervorming. Eerstens het 
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die Bevrydingsteologie di" opvatling gebring dat die mens deur mistieke verligting lot 

geloofsekerheid kan kom en nie deur geborgenheid in Christus nie. Tweedens het die 

Gereformeerde skolastlek, wal 'n vorm van bewussynsverengende dogmatisme 

was. die opvalting laat ontstaan dat die teologie die enigste weg na die saligheid is. In 
reaksie hierop het die Reformatoriese Beweging ontstaan wat verderaan bespreek 
word (vgl. 4.8). 

Aan die begin van hierdie eeu het die Soslallsme en oak die Mandsme as filosofiese 

strominge ook sterk na vore getree, Sosialiste soos H. Kolthek en P.J. Troelstra het 

sterk kritiek uitgespreek teen die 1920-De Visserwet. Hulle was van mening dat daar 

rekening gehou moes word met die geestelike en maatskaplike behoeftes van die volk 

en dal die "neutrale" openbare skoal deur die 1920-wet benadeel sou word ten gunste 

van die besondere skoal (Spijkerman, 1970:17; vgl. Van Hulst, 1970:10). Die 
Sosialisme verabsoluteer die sosiale faset van die werklikheid en die sosiale funksie 

van die mens Die mens is dus onderworpe aan die gemeenskap (VanWyk, 1979:52). 

Hand aan hand met die Sosialisme loop die Mandsme (reeds kortliks behandel in 

3.3.1 ). Die Marxisme beskou die moderne ekonomie en die fisika as dwalinge van die 

Westerse sosiologie. Daar moet teruggekeer word na die proletariese maatskappy 

(Delfgaauw, 1972:182). Die Marxisme keur die feit af dat die struktuur van die w~reld 

deur ekonomiese verhoudinge bepaal word. Die Marxisme wil die mens onderworpe 

maak aan die gemeenskap (Delfgaauw, 1972:183). Beida die Sosialiste en die 

Marxiste strewe na algehele/radikale maatskappyvernuwing (Hage, 1981 :62). 

Die 20ste eeu word egter veral ook gekenmerk deur die opkoms van die 
lrrasionalisme as reaksie teen die Rasionalisme van die vorige eeue. Volgens 

Klapwijk (1971 :33) glo die mens nie meer in die onbevooroardeelde, objektiewe 

berekeninge van die rede nie en ook nie meer in die redelike bestel van die 
werklikheid of die sinvolle gang van die geskiedenis nie. Die rede word nie heeltemal 

vqrwerp deur die lrrasionaliste nie, maar dit moet voortaan tweede viool speel 

(Vollenhoven, 1956:40). Die grondproblematiek van die lrrasionalisme handel oor die 

mens wat vry is en optree soos wat die situasie dit verlang (Kiapwijk, 1971:34). Die 

mens het nog steeds volle vertroue in sy outonomie, maar die vrye, outonome mens is 

irrasioneel, 'n "ongrypbare" iemand (Vander Walt, 1983:18). Die grondtema van die 

lrrasionalisme is die vrye mens in die kontingenle situasie (Kiapwijk, 1971 :34). 

Volgens Delfgaauw (1972:90) word die term "lrrasionalisme" in drie verskillende 

betekenisse gebruik. Eerstens word onder lrrasionalisme verstaan die oortuiging dat 

die werklikheid nie deurgrondbaar is nie en dat die rede dit duidelik maak. Tweedens 

is dit die oortuiging dat die werklikheid nie aileen ondeurgrondelik is nie, maar op 
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sigself teenstrydig, absurd is en dat die rede dit weer eens moet aantoon. Laastens is 

dit die oortuiging dat die rede self onbetroubaar is en 'n vervormer is van die 

werklikheid 

Beide Vollenhoven en Klapwijk onderskei drie rigtings in die lnaslonallsme, naamlik 

die Pragmatisme, die Lewensfilosofie en die Eksistensialisme. Navorsing het getoon 

dat ander strominge van die 20ste eeu ook irrasionalisties is, soos die Neo-Marxisme, 

die Fenomenologie, die lndeterminisme en die Nuwere Humanisme. Daar sal kortliks 

op hierdie filosofiese strominge gelet word. 

Die Pragmatisme leer dat die natuurlike en sosiale werklikheid 'n uitdaging is waarop 

'n praktiese antwoord gekry moet word, maar die rede word gebruik om die mens se 

ervarings te herorganiseer ter wille van sukses, nuttigheid en bruikbaarheid in die 

huidige situasie (Kiapwijk, 1971:34). Die rede het dus wei sin, omdat daar nie 

geeksperimenteer kan word sonder 'n rasionalistiese wetenskapsbegrip nie. Die 

wetenskap word slegs aangeprys in soverre dit praktiese doelwitte nastreef 

(Vollenhoven, 1956:41). Delfgaauw (1972:79) beweer dat die Pragmatisme die 

ervaring belangriker ag as die rede. 

Die Lewensfilosofle staan weer afwysend teenoor die Pragmatisme (Vollenhoven, 

1956:41). Dit gaan in hierdie filosofiese stroming om die lewe en nie om die praktyk 

nie. Met "lewe" word bedoel wat benede die analitiese I~ en wat deur die 

Rasionalisme verwaarloos is. Volgens Klapwijk (1971:35) word die werklikheid gesien 

as 'n skeppende, evoluerende gebeure en die insig wat die mens in 'n gegewe situasie 

het, wat aan die situasie ware betekenis gee. 

Die Eksistensialisme stel die synsvraag en daar word besin oor die konkrete mens in 

'n konkrete wereld, wat homself uitdruk in gekompliseerde abstrakte denkwyse (Bigot 

& Van Hees, 1963:288-289; Delfgaauw, 1972:161). Die Eksistensialisme het in baie 

gevalle verbindings aangegaan met ander strominge soos byvoorbeeld die Neo

Marxisme en die Fenomenologie. Die eksistensialistiese mens is die mens wat gedurig 

soek. kies en beslis en wat skeppend besig is met homself (Kiapwijk, 1971 :36; vgl. 

Golverdingen, 1987a:87). Die rede word nie heeltemal verwerp nie, maar beheers die 

organisasie in die lewe (Vollenhoven, 1956:41). 

'n Verdere stroming kenmerkend van die 20ste eeu is die Neo-Marxlsme. Die Neo

Marxisme verwerp die Westerse samelewing as 'n onderdrukkende en verslawende 

gemeenskap waarvan die mens homself moet bevry (Van der Linde, 1984:213; Van 

der Walt & Postma, 1987:133). Die persoonlikheidsideaal is vir die Neo-Marxis baie 

belangriker as die wetenskapsideaal, want individuele vryheid word ten aile koste 
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verlang (Van der Linde, 1984:215; Van der Walt, s.a. : 275). Die Neo-Marxis sien 

opvoeding as leiding/vorming tot maatskappykritiek en politieke bewuswording; 

opvoeding tot verandering en opvoeding tot individuele geluk (Van der Linde, 

1984 223) 

Die Fenomenologle is 'n filosofiese stroming wat omskryf word as die grondhouding 

van die sien van en die luister na wat die fenomeen (enige ding of voorwerp) te kenna 

gee (VanWyk, 1979:104; Vander Linde, 1984:193). Volgens IJ~Ifgaauw (1972:123-

124) het die fenomenologie ontwikkel as 'n metode om die fenomene in hulle 

suiwerheid te benader. Die wesenhede wat belangrik is op die verskillende gebiede 

van die wetenskap word ondersoek, terwyl die ondersoeker sy eie lewens- en 

w~reldbeskouing en voorveronderstellings tussen hakies plaas soda! dit nie die 

feitelikheid kan beinvloed nie (VanWyk, 1979:104). Die fenomenologiese metoda is 'n 

diafanerotiese metoda, 'n skouende metoda, waardeur die mens op 'n objektiewe of 

saaklike manier wil ontdek, wat iets is (Stoker, 1967:241 ). 

Volgens Henning (1982:55) is daar ook in die 20ste eeu spanning tussen die 

detenninlsme en indetennlnlsme wat sy invloed uitoefen op die 

samelewingsverbande. Die determinisme dui op die verabsolutering van die wetsy van 

die geskape werklikheid met as uilkoms die oorspanning van die universele. Die 

indeterminisme le daarteenoor die verabsolutering van die vryheid van die individuate 

persoonlikheid ten grondslag en is 'n reaksie van irrasionalisliese kant teen die 

meganistiese determinisme van die wetenskapsideaal. 

'n Verdere stroming in die 20ste eeu is die analltlese filosofie, wat uitgaan van 'n 

noukeurige analise van die taalgebruik (Delfgaauw, 1972:147). Die grense wat die taal 

stel, is die grense van die w~reld. Die analitiese frlosoof vertoon 'n voortdurende 

ontwikkeling, waarin die analise die blywende element is by aile verandering. Die 

analiliese filosowe het nie slegs betekenis gehad vir die besinning oor die taal nie, 

maar he! hulle ook sterk besig gehou met etiese vraagstukke (Delfgaauw, 1972:160). 

Volgens Nuchelmans ( 1969: 19-31) handel die analitiese wysbegeerte oor die analise 

van begrippe, cordele en redenerings. 

Die Strukturallsme he! hom op sy beurt besig gehou met die ondersoek van 

strukture. Die Strukturalisme staan teenoor die Eksistensialisme. Oil wat die mens 

karakteriseer volgens die Eksistensialisme naamlik vryheid en singewing, word deur 

die Strukturalisme as wetenskaplike vraagstelling gediskwalifiseer (Delfgaauw, 

1972:173). Die geskiedenis van die mens as individu of as lid van die gemeenskap 

word gesien as van nouliks enige waarde (Corvez, 1971:11 ). 
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Die "Nuwere" Humanisme as filosofiese stroming word ook beskou as een van die 

irrasionalistiese strominge van die 20ste eeu (Van der Wall, 1983:38). Hierdie 

stroming het vera! seder! die sestigerjare sterk na vore gekom in reaksie teen die 

ontwikkeling op tegnologiese gebied en die massa-samelewing (Van der Walt & 

Postma, 1987:25; Steyn, 1989:59). Die nuwere Humanisme streef na 'n verbelering 

van menslike gedrag en vestig baie aandag op die ontwikkeling van die menslike 

potensiaal (Van der Walt & Postma, 1987:27). Daar word gestrewe na 

menswaardigheid, menslike vryheid, na die mens as outonome, sosiaal 

goedaangepaste wese. 'n holistiese wese, asook na 'n opvoedingsdoel wat 

beantwoord aan hierdie strewes (Steyn, 1989:60). 

Die Sekulartsme het in die Nederland van die 20ste eeu ook vinnig ··ld gewen. Dit 

word byvoorbeeld duidelik in die "Mammoetwet" waar die sekul~re humanisme sy 
stempel saam met die Christendom afgedruk het. Die "Mammoetwet" van 1968 sA 

byvoorbeeld dat die openbare skool moet opvoed met ''waarden, in de Nederlandse 

traditie met name door Christendom en humanisme erken" (Kalsbeek, 1977:169). 

Volgens Vogelaar en Bregman ·(1984:35) kan die 20ste-eeuse kultuur getipeer word as 

Godloos en gesekulariseer, as vertegniseerd, versaaklik, onpersoonlik, sonder 

behoefte aan diepere lewensvrae en 'n pluriformiteit van opvattinge. Die sekularisme 

het tot gevolg dat die mens homself losmaak van God en sy wette en ook van 

byvoorbeeld die landswette (Capellen, 1987: 167) en het Nederland totaal oorrompel 

(vgl. Velema, 1992; Schuurman, 1992). 

Dit wil voorkom asof die mens mede as gevolg van die Sekularisme tans in die Post

Modemisme verkeer (Oelkers, 1992:189). Die Post-Modernisme word gekenmerk 

deur die opvatting van 'n "radikale pluraliteit" waar die vraag na "verhoudinge" tussen 

verskillende groepe akuut gevra word (Nipkow, 1992:217). Die post-modeme stroming 

hoop op kulturele, wetenskaplike en maatskaplike vooruitgang (Van der Walt, 

1989:189). Volgens 'n mededeling van Schuurman (1992) is reeds sowat 20% van die 

Nederlandse bevolking op die Post-Modemisme geori6nteer. 

'n Filosofiese stroming wat ook herkenbaar is in die 20ste eeu is die llberallsme. Dit 

is egter belangrik om daarop te let dat die Liberalisme reeds vir baie eeue werksaam is 

as 'n filosofiellewensbeskouing. Die aanhangers van die liberalisme glo aan die 

vryheid van die individu (vgl. Edwards, 1972a:458). Hierdie strorning staan teenoor die 

Konserwatisme (Baldwin, 1960:4) en wil vryheid en demokrasie bevorder (Wiener, 

1962:36). Die Uberalisme verwelkom hervorming en progressiewe opinie en aksie 

(Baldwin, 1960:4). 
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Oil blyk dat strominge in die 20ste eeu in die eerste plek ontstaan het in reformatoriese 

gelowige-geledere, naamlik die Bevrydingsteologie en die Gerefonneerde 

skolastiek. In die tweede plek het daar ook apostatiese slrominge ontstaan, wat 

elkeen op sy beurt 'n bedreiging vir die identiteit van die Christelike skoal inhou, omdat 

elke stroming gerig is op 'n "afgod" ('n idool) en nie die ware God van die Bybel nie. 

4.8 Die ldentlteit van die skoolse opvoedende onderwys In die 20ste 
eeu 

Die De Visserwet van 1920 het die einde van die 19de-eeuse skoolstryd beteken, 

maar dit was nie die einde van die stryd van die besondere Christelike skoal om sy 

identiteit in ongunstige omstandighede te handhaaf nie. 

Volgens Vree (1991:30) het die Christelike onderwys in die jare na 1920 met rasse 

skrede toegeneem en is die skoal, kerk, gesin en jeugvereniging in die proses 

saamgesnoer. Volgens 'n mededeling van Schuurman (1992) is daar egter vandag 

nog net organisatoriese oorblyfsels van die versuiling, wat na 1920 ingestel is, oor. Die 

verskillende Christelike suile besit nie meer die lewens- en w6reldbeskoulike 

beginselgrondslag van voorheen nie. 

Ouweneel ( 1992) is van mening dat die Christene in Nederland slags vir sowat 20-30 

jaar die werklike voordele van die besondere ( waar onder Christelike) skoal gehad 

het. In hierdie tyd van bloei vir die besondere Christelike onderwys het prof. Jan 

Waterink 'n besondere rol gespeel. Waterink was deel van die neo-Calvlnlstlese suil 

in Nederland wat op die terrain van die pedagogiek meer daarop ingestel was om die 

skoal kindvriendelik te maak en terselfdertyd die Christelike identiteit te handhaaf (vgl. 

Sturm, 1991:5-10). Vir Waterink was dit belangrik dat die ouers sal toesien dat die 

onderwys Christelik is, sander om te veel in te meng in die skoal (Postma, 1986:45). 

Oil het duidelik geword dat die bree Protestants-Christelike suil deur die jare algaande 

vervlak het, in so 'n mate dat baie Christene hulle nie meer luis gevoel het in die 

Protestants-Christel ike sui I nie (Oskam, 1992:11; Schuurman, 1992). Die besondere 

identiteit van die Protestantse skole het langsamerhand verlore gegaan en baie skole 

het met "neutrale" en Rooms-Katolieke skole begin saamwerk. So ontstaan die 

sogenaamde samewerkingskole (Oskam, 1992: 12). 

Die Christendom word in baie Christelike skole dikwels vereenselwig met blote 

humaniteit en medemenslikheid. Die benaming "Christelike skoal " het dus te 

algemeeri geword (Stalk, 1987: 155). Daar word gevolglik eerder gebruik gemaak van 

die begrip "Reformatories" om die skole se identiteit mee te beskryf. Die 
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Reformaloriese suil het ontstaan uit die Protestants-Christelike suil en bestaan uit die 

ortodokse vrygemaakte Gereformeerdes en die meer "bevindelike" Gereformeerdes 

(Schuurman, 1992; Van den Berg, 1992:7). Die Reformatoriese suil voel hom 

verbonde met die beginsels van die Reformasie. Die ware Reformatoriese skool staan 
op hierdie beginsels en stel Gods Woord as reAl vir leer en lewe (Stolk, 1987:155; 
Budding, 1987:269) 

Die Reformatoriese suil het die stryd om die Christelik-Reformatoriese identiteit van 

die skool en onderwys in Nederland voortgesit. Volgens Janse (1987:256) wil 

Reformatoriese onderwys die Christelike skool se identiteit handhaaf deur Bybelse 

waardes en norme aan die kinders oor te dra en aan te sluit by die opvoeding luis, by 

die kategese en by Sondag se prediking. Oil is belangrik vir die Reformatoriese skool 

se identiteit dat die owerheid vir die skool ruimte moet gee ten opsigte van die 
opstelling van die toelatingsbeleid en die onderwysprogramme waarin sy identiteit 

gestalte kan kry (Jansa, 1987:264). Oil is ook verder belangrik dat die onderwyser 

gereformeerd moet wees en die kinders moet lei om die sout van en lig in hierdie 

w~reld te wees (Budding, 1987:271 ). Die onderwyser in die Christelik-Reformatoriese 

skool het ook die verantwoordelikheid om verder te studeer, sower inhoudelik as 

didakties (DeJong, 1975:59). 

Die Christelike skool moet nie slegs die Woord van God na binne dra nie, maar het 

ook 'n verantwoordelikheid om die Woord na buite uit te dra (DeJong, 1975:58). 

Volgens Kraaijeveld-Wouters (1975:123) vind die identiteit van die Reformatoriese 

skool ook uitdrukking in die kwaliteit van die verhouding tussen leerlinge en 

onderwyser, laasgenoemde se benadering tot leerinhoude, die leerlinge se 

benadering tot leerinhoude. en die soeke na die beste eksamenvorm sodat aile 

leerlinge die beste kanse kry. Die Reformatoriese opvoeder is ook geroepe om aile 

ander denkstrome van die tyd krities te toets aan die leer van die Skrif en die 
belydenis (Golverdingen, 1987b:148). 

In die gesekulariseerde wAreld van vandag waarin baie apostatiese lewens beskoulike 

strominge figureer (kyk 4.7 hierbo), het die Reformatoriese skool'n besondere taak om 
sy identiteit te bly handhaaf. Oil blyk uit die gedane navorsing dat die Nederlandse 

owerheid sy invloed op die besondere skole wil vergroot (vgl. Van leijenhorst, 

1975:130; Blaauwendraat et al., 1993:6) en daarteen moet die besondere 

Reformatoriese skool steeds waak, want die vryheid van die skool om te funksioneer 
volgens sy unieke lewensbeskoulike identiteit. kan s6 in gedrang kom. 
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4.9 Samevatting 

Die 20ste-eeuse geskiedenis van die Nederlandse onderwys het in der waarheid met 
'n duidelike hoogtepunt begin, te wete die 1920-Laeronderwyswet van De Visser. Vir 
die besondere onderwys het dit vryheid van die onderwys en ook finansi81e 
gelykstelling beteken. Waar die voorstanders van die besondere onderwys gejuig het 

oor die 1920-Wet, was die voorstanders van die openbare onderwys minder 

opgewonde daaroor. Hulle het bedreig gevoel en was bang dat die openbare skool tot 

niet sou gaan. Ongelukkig het die 1920-Wet die besondere onderwys op sy louere laat 

rus en het die sekularisme en verwAreldliking mede as gevolg daarvan hand oor hand 

toegeneem. 

Die 20ste eeu word gekenmerk deur die grater wordende identiteitskrisis van die 

Christelike skool en (wyer gesien) ook die krisis in die Westerse samelewing (vgl. 

Berkhof, 1975:98). Die "Mammoetwet" van 1968 het nie veel veranderings gebring ten 

opsigte van die vryheid van die onderwys nie. Slags organisatoriese aspekte van die 

onderwys het die aandag ontvang aangesien selfs die besondere skole oor die 

algemeen lewensbeskoulik neutraal geword het Dit blyk dus dat die Reformatoriese 

skool tans 'n groot verantwoordelikheid het om die Woord van God in die skool aan die 

leerlinge oor te dra en om aansluiting te vind by die opvoeding in die Christelike 

ouerhuis ten einde die kind voor te berei vir sy lewenspad in 'n gesekulariseerde 
wereld. Die kind moet geleer word om in die wereld te leef, maar nie van die wllreld te 

weesnie. 

In die volgende hoofstuk word daar gelet op sekere gesigspunte wat die geskiedenis 

van die identiteitshandhawing van die Christelike skool in Nederland soos wat dit tot 

hier beskryf is, moontlik kan bied vir enkele onderwysvraagstukke in Suid-Afrika 

vandag. 
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5; Enkele gesigspunte gebled deur die geskiedenis van die 
Christelike skool se ldentlteltshandhawing in Nederland vir die 
onderwys in Suld-Afrlka na 1990 

5.1 lnleiding 

In hierdie hoofstuk sal daar nou gepoog word om enkele gesigspunte uit te lig wat 

gebied word deur die geskiedenis van die Christelike skool in Nederland se 

identileitshandhawing vir die Suid-Afrikaanse situasie/onderwysvraagstukke van die 

1990's. As agtergrond hiervoor sal daar in die eerste plek 'n oorsig gegee word van die 

vernaamste onderwysgebeure in Suid-Afrika sedert 2 Februarie 1990 (die datum van 

die openingstoespraak van die Staatspresident in die Parlement, 'n toespraak wat 

ingrypende veranderinge in die land en dus ook in die onderwys teweeggebring he!). 

Die openingsrede van die Staatspresident het plaasgevind tydens die Tweede sessie 

van die Negende Parlement van die Republiek van Suid-Afrika. Dit is voorafgegaan 

deur 'n algemene verkiesing vir blankes in September 1989 en moe! gesien word teen 

die agtergrond van groeiende geweld, veral in swart geledere. Die toespraak he! Suid

Afrika op 'n nuwe pad geplaas, deurdat dit geleenthede geskep he! vir 

onderhandelinge oor 'n nuwe staatkundige bedeling en dus ook vir 'n nuwe 

onderwysbedeling in Suid-Afrika. 

Alhoewel 'n nuwe onderwysbedeling vanaf 1 April 1993 in die vooruitsig gestel word, 

word die vier verskillende hoofbevolkingsgroepe, naamlik die blankes, swartes, 

Kleurlinge en lndiers tans (Maart 1993) nog afsonderlik geadministreer wat die 

onderwys betref. Dit is om hierdie rede dat besluit is om die oorsig oor die onderwys 

van elkeen van hierdie groepe ook afsonderlik te behandel. Die samevatting daama is 

egter gefokus op knelpunte in die onderwys oor die hele spektrum. 

Nadal die vemaamste knelpunte in die Suid-Afrikaanse onderwys waarvoor antwoorde 

gesoek word uitgelig is, word in die volgende paragraaf gekonsentreer op die 

gesigspunte wat die Nederlandse geskiedenis van identiteitshandhawing in die 

onderwys moontlik kan bied vir die onderwysvraagstukke in Suid-Afrika. Ten slotte 

word 'n samevatting gegee van die argumentasielyn in die hoofstuk. 
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5.2 Oorsig van onderwys in Suid-Afrika sedert 2 Februarie 1990 met 
die oog op die IJiootlegging van knelpunte waarop 
antwoordc gevind moet word 

5.2.1 lnleiding 

Die onderwysgeskiedenis van Suid-Afrika is soos in ander Iande, nou verweef met die 

maalskaplike en politieke ontwikkelinge in die land. Vir die doel van hierdie navorsing 

word slegs onderwysgebeure seder! 2 Februarie 1990 behandel. Tog is dit nodig om 

ook vluglig te verwys na die agtergrond van die onderwys in Suid-Afrika voor 1990. 

Die onderwys van veral die blankes is grootliks bepaal deur die' Wet op 

Onderwysbeleid {Wet 39 van 1967), naamlik dat staatskole Chrislelik en nasionaat 

moe! wees (vgl. Schutte, 1984:38), oak deur die Wet op Nasionale Beleid vir 

Algemene Onderwyssake {Wet76 van 1984) en die Wet op Onderwysaangeleenthede 

(Wet 70 van 1988). Onderwys vir blankes ressorteer dusver nog onder die 

Departement van Onderwys en Kulluur (Administrasie: Volksraad) en word deur vier 

provinsiale departemenle bestuur. 

Die onderwys vir die Kleurlinge en lndi~rs word weer gere~l kragtens die Grondwet 

{Wet 110 van 1983). Kleurlingonderwys word behartig deur die Departemenl van 

Onderwys en Kultuur {Administrasie : Huis van Verteenwoordigers) en die 

lndieronderwys deur die Departement van Onderwys en Kultuur {Administrasie : Raad 

van Afgevaardigdes). Onderwys vir swart mc>nse in Suid-Afrika word deur die Minister 

van Onderwys en Opleiding en sy departement behartig. Die onafhanklike (TBVC

Iande) en selfregerende stale hel elkeen 'n eie relalief onafhanklike 

onderwysdepartement. 

Dit is dus duidelik dat die onderwys in Suid-Afrika tot dusver gere~l is volgens die 

verskillende bevolkingsgroepe/rassegroepe wat in Suid-Afrika woon. Sedert daar mel 

onderhandelinge in 1992 begin is, was daar verskeie oproepe uit vera! die swart 

gemeenskap vir een uniforme onderwysdepartement vir Suid-Afrika (vgl. Anon., 

1992g:6). In reaksie hierop het Staatspresident De Klerk in sy parlementere 

openingstoespraak op 29 Januarie 1993 die koms van een onderwysdepartement met 

ingang 1 April1993 aangekondig (De Klerk, 1993: par.6). 
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5.2.2 Openingstoespraak van die Staatspresldent tydens die Tweede 
Sessie van die Negende Parlement op 2 Februarie 1990 

Die openingstoespraak van die Staatspresident mnr. F.W. de Klerk, op 2 Februarie 

1990 het die weg gebaan vir 'n nuwe politieke en onderwysbedeling in Suid-Afrika en 

dit het ook implikasies vir die onderwys in Suid-Afrika gehad. Daar sou basin moet 

word oor die beheer in die onderwys, finansi~le implikasies en verskeie ander 

prinsipiele vraagstukke. AI die bevolkingsgroepe in Suid-Afrika sou deur vernuwings in 

die onderwys geraak word. Die toespraak van die Staatspresident he! die weg gebaan 
vir hierdie vernuwings. 

Dit het egter ook uit die navorsing duidelik geword dat die Kleurling- en lndiAronderwys 

seder! 2 Februarie 1990 sonder groot onderbrekings en ander verwikkelinge 

voortgegaan het en dat die grootste roeringe veral voorgekom het in die onderwys vir 

blankes en onderwys vir swartes. Die Staatspresident het in sy toespraak onderneem 

om die Suid-Afrikaanse samelewing te normaliseer en om 'n regverdige en vrye 

gemeenskap vir almal nate street (De Klerk, 1990:par.2). 

Die Staatspresident stel dit ook verder dat staatkundige hervorming nie in isolasie van 

problema op ander lewensterreine gehanteer kan word nie. Die problema wat bestaan 

in die onderwys moet dus ook aan die orde kom (vgl. De Klerk, 1990:par.8). 

Sy toespraak het ook ander belangrike implikasies ingehou. In die eerste plek is die 

verbod op verskeie organisasies soos die African National Congress (ANC), die Pan 

Africanist Congress (PAC), die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party (SAKP) en 'n 

aantal ondergeskikte organisasies opgehef (De K!erk, 1990:par.12). Verder is verskeie 

persone wat gevangenisstraf uitgedien het omdat hulle lid van een van hierdie 

organisasies was, onvoorwaardelik vrygelaat. 

Een so 'n persoon was mnr. Nelson Mandela, wat tans die president van die African 

National Congress is. Beperkings op organisasies soos die National Education Crisis 

Committee, South African National Students Congress, United Democratic Front, 

Congress of South African Trade Unions en die Blanke Bevrydingsbeweging van Suid
Afrika is ook opgehef. 
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5.2.3 Oorslg oor onderwys vir blankes sedert 2 Februarie 1990 

Kort na die toespraak van die Staatspresident in die Parlement. het die Minister van 

Onderwys en Kultuur in die Volksraad, mnr. Piet Clase, op 27 Februarie 1990 nuwe 

onderwysmodelle vir blanke skole aangekondig. Die nuwe voorstelle het voorsiening 

gemaak vir twee modelle vir onderwysvoorsiening. Volgens die aankondiging behels 

die eerste model die privatisering van 'n staatskool met 'n staatsubsidie van 45 

persent. Die tweede model het aan die ouergemeenskap die reg verleen om die 

toelating van leerlinge van ander groepe tot die bepaalde staatskool te magtig. Die 

staat het hier die skool nog beheer en gefinansier, terwyl die ouers besluit het oor die 

toelatingsvereistes (Anon., 1990h:2). 

In September 1990 is die onderwysmodelle verder uitgebrei tot sogenaamde Model C

en D-skole. Model C-skole is staatsondersteunde skole, waar die staat die 

onderwysers se salarisse betaal. maar die ouers die verantwoordelikheid dra vir die 

bedryfskoste van die skool (ongeveer 17% van die uitgawes). Model D-skole is weer 

skole vir blankes wat weens te min leerlinge gesluit is en wat daama veetrassig 

geword het (vgl. De Bruin, 1990:11; Anon .• 1992a:6). 

Na aanleiding van bogenoemde het party skole gedurende 1990 begin stem oor hulle 

toelatingsbeleid (vgl. Anon .. 1990a:5) en in Januarie 1991 het verskeie skole geopen 

as Model B-skole wat as 'oop skole' bekend sou staan (Anon .• 1991a:10). 

In die loop van 1991 is verskeie apartheidswette van die wetboek geskrap, soos 

byvoorbeeld die Bevolkingsregistrasie-wet. die Groepsgebiede-wet en die 

land/Grond-wette van 1913 en 1936 (Vander Walt, 1991a:164). Die skrapping van 

hierdie wette was 'n poging om die weg te baan vir verdere staatkundige 

onderhandelings en ook vir 'n nuwe onderwysbedeling (vgl. Anon., 1991 b:3). 

In Februarie 1992 word aangekondig dat aile bestaande blanke skole, insluitende 

Model B-skole, vanaf 1 Augustus 1992 outomaties Model C-skole sou word, dit wil s~ 

staatsondersteunde skole, tensy die ouergemeenskap daarteen gekant sou wees. Dit 

is gedoen omdat die onderwys vir blankes se begroting heelwat gesny is en die staat 

dus van daardie datum af net verantwoordelik sou wees vir die betaling van 

onderwyssatarisse (Stuart, 1992: 1,2; Molefe, 1992a: 1 ). Hierdie aankondiging het 

heelwat implikasies gehad. In die eerste plek sou sowat 4 000 blanke onderwysers 

hulle poste verloor en in die tweede plek is vera! die blanke ouergemeenskap geraak, 

omdat daar baie groter finansiele eise aan die ouers gestel is om die bedryfskoste van 

die skole te dra. Die staat sal egter steeds waak oor die professionele posisie van die 
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onderwyser, die standaard en gehalte van onderwys, leerplanne en kurrikula, 

eksaminering, evaluering en sertifisering (Theron, 1992a:13). 

Dit is verder belangrik om daarop te wys dat daar op daardie stadium wei Model B

skole was wat hulle eie toelatingsvereistes verander het en reeds veelrassig was (vgl. 

Anon., 1990a:5; Anon., 1991d:10) en ook skole wat deur blanke Afrikaners opgerig is 

wat slegs blanke leerlinge toelaat, soos byvoorbeeld die skool op Orania wat op 3 
Junie 1991 geopen het. Hierdie sogenaamde volkskole moes streng privaatskole wees 

en dus selfvoorsienend funksioneer (vgl. Anon., 1991c:2; Anon., 1992b:5). 

Kenmerkend van onderwys vir blankes sedert 1990 is dat daar steeds minder kinders 

elke jaar ingeskryf word. Dit kan toegeskryf word aan die krimpende geboortesyfer by 

blankes. Dit het verder daartoe gelei dat blanke skole gesluit moes word as gevolg van 

te min leerlinge (vgl. Abendroth, 1991:11) of anders as Model D-skole wat aan ander 

bevolkingsgroepe gegee is. 

Die kemprobleme van die onderwys vir blankes lit in die feit dat sy onderwysbegroting 

ingekort moet word ten einde te kan voldoen aan die eise van pariteit wat deur die 

bree gemeenskap gestel word. Die onderwys vir blankes moet ho&r eise stel aan sy 

ouergemeenskap wat betref die finansiele aspek daarvan en ook wat betref die 

handhawing van die identiteit van die dusver tradisionele Christelike skool van die 

blankes. 

Die problema van die onderwys in die algemeen in die Republiek van Suid-Afrika 

word in 'n latera paragraaf (5.2.7) in meer besonderhede bespreek. 

5.2.4 Oorslg oor onderwys vir swartes sedert 2 Februarle 1990 

Die onderwys vir swartes in Suid-Afrika is stellig die terrain van die onderwys wat die 

meeste 'roeringe' beleef het Die agtergrond van die problema in onderwys vir swartes 

het reeds in 1976 begin met die Soweto-onluste wat ontstaan het onder andere oor 

ontevredenheid met die onderrigmedium in skole vir swartes (Van der Walt, 

1991 a: 158). 

Die openingstoespraak van die Staatspresident pp 2 Februarie 1990 wat handel oor 

die normalisering van die samelewing, kon die verwagting geskep het by die mense in 

Suid-Afrika dat dit baie beter sou gaan in die land, insluitende in die onderwys. Die 

teendeel het egter gebeur, want in skole vir swartes het daar steeds wanorde geheers 

(Anon., 1990b:1). In baie skole, veral in onrusgeteisterde gebiede,. het daar teen einde 

F ebruarie 1990 nog geen onderrig plaasgevind nie en sommige skole moes vanwe~ 
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boikolle sluit (Anon., 1990c:13). Swart onderwysers het ook voortdurend gestaak om 

die Departement van Onderwys en Opleiding te dwing om aan hulle eise toe te gee. 

Die belangrikste eis is dat swartes hulle onderwys wil beheer (vgl. Anon., 1990d:4), 

asook die regstelling van die tekort aan klaskamers en onderwysers en 'n 

onderwyserlleerling-verhouding van 1:26 in Soweto en Alexandra (wat vir baie 

onaanvaarbaar was). 

'n Belangrike rolspeler in die onderwysvoorsiening vir swartes is die National 

Education Crisis Committee (NECC), wat in 'n groot mate stakings en boikotte 

georganiseer het. Die NECC het nou saamgewerk met die South African Democratic 

Teachers Union (SADTU). wat in September 1990 gestig is. SADTU is nie deur die 

Departement van Onderwys en Opleiding erken nie, en in reaksie daarop het sowat 40 

000 onderwysers in Augustus 1991 begin staak (vgl. Molefe, 1991c:3; Devereaux, 

1991:7). SADTU het verder getis dat afgedankte onderwysers weer in diens geneem 

moes word en dat diskriminasie betindig moes word (Anon., 1991d:5). Die NECC het 

in Junie 1991 bekend gemaak dat hy van plan was om let! blanke skole te beset ten 

einde 'n oplossing te vind vir die krisis van oorvol skole vir swartes (Bates, 1991:4; 

Molefe, 1991b:1) en om die regering se aandag daarop te vestig dat kinders nie kan 

eksamen skryf as hulle in klaskamers saamgehok is nie (Erwee, 1991 :2). Die paging 

van die NECC is onder andere ook deur SAOTU gesteun (Stirling, 1991:1,2). 

Teen die einde van 1991, met die aanvang van die eksamen, het die NECC en SADTU 

leerlinge aangemoedig om eksamen te gaan skryf en nie deel te neem aan verdere 

stakings, soos onder andere die massa-optrede teen die installing van die Belasting 

op Toegevoegde Waarde, nie (Marincowitz, 1991:11). Die uitslae van die st.10-

eksamen van swart kandidate het egter duidelik gewys dat onderwys vir swartes in 'n 

krisis was, aangesien die slaagsyfer slegs 39,2% was. Volgens Theron (1992b:4) was 

die vemaamste remmende faktore wat op swart leerlinge ingewerk het, die intimidasie 

en geweld in baie gebiede, die versetveldtog en die feit dat baie skoolhoofde, 

kringinspekteurs en vakadviseurs verbied is om ondersteunende, professionele en 

bestuursdienste te !ewer. Omdat daar groot getalle leerlinge vir matrieklstanderd 10 

aangemeld het, was daar ook 'n tekort aan boeke. 

Aan die begin van 1992 is Model 0-skole (voormalige skole vir blankes) (vgl. 5.2.3) 

oorval deur aansoeke van swart leerlinge (Anon., 1992d:4; Marincowitz, 1992:3). Oil 
dui daarop dat daar 'n groot meerderheid swart kinders was wat graag wou leer en 

wou wegkom uit die kringloop van boikotte en intimidasie. Daar is ook 'n beroep 

gedoen deur die Azanian Students' Movement en ander organisasies soos die NECC 

op leerling~ om in 1992 nie skole te boikot nie en om skool te gaan met die hoop op 

beter uitslae (Theron, 1992b:4; Vander Westhuizen, 1992:2). Met die opening van die 
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nuwe skooljaar in 1992 was baie ·skole vir swartes heeltemal vol, veral as gevolg van 

leerlinge wat die matriekjaar wou herhaal (Molefe, 1992b:6). Die situasie het dit 

duidelik gemaak dat daar 'n emstige tekort is aan skole vir swartes in Suid-Afrika. 

Ten spyte van verskeie oproepe van swart leiers om 1992 'n vrugbare jaar te maak op 

die terrain van die onderwys, he! geweld en boikotte weer eens uitgebreek in skole vir 

swartes, veral op die Witwatersrand en is blanke onderwysers by swart skole verjaag 

en in sommige gevalle aangerand (Van Graan, 1992:1,2; Kafaar, 1992:1). Gedurende 

Augustus 1992 (veral 3-7 Augustus) was skole vir swartes weer feitlik heeltemal 

variate as gevolg van die massa-aksie wat gere61 is deur die ANC/SAKPICOSATU

alliansie om hulle ontevredenheid uit te spreek oor die regering se standpunte oor 

verskeie sake, soos onder andere die stemreg en parlement~re verteenwoordiging. 

Die genoemde organisasies het onderhandelinge by die Konvensie vir 'n 

Demokratiese Suid-Afrika (KODESA) opgeskort en besluit om die regering deur middel 

van massa-aksies te dwing om aan hulle eise toe te gee. 

Volgens koerantberigte is 40. persent van skoolure en R4 miljoen vermors, omdat 

onderwys by skole, vera! in Soweto, stilstaan en dit weer kan lei tot baie swak 

matriekuitslae (Erwee, 1992:4; Anon. 1992e:8). Die matriekuitslae van 1992 was ook 

maar 44%, slegs sowat 4% meer as die vorige jaar (Van Rensburg, 1993: 11). 

Dit wil voorkom asof die kemprobleme van onderwysvoorsiening vir swartes die gebrek 

aan voldoende geriewe en die nodige infrastruktuur is. 'n Ander groot probleem in die 

onderwys vir swartes is dat die partypolitiek 'n te groot rol speel en dat die onderwys 

die speelbal geword het van die maghebbers in die swart gemeenskap. Daar moet 

daama gestreef word om al die kinders sover te kry om sonder intimidasie en 

onnodige onderbrekings opvoeding te ontvang. 'n Verdere probleem in die onderwys 

vir swartes is die tekort aan goed opgeleide onderwysers, waarsonder behoorlike 

opvoeding nie moonllik is nie. 

5.2.5 Oorslg oor onderwys vir lndllrs sedert 2 Februarle 1990 

Sedert die openingstoespraak van die Staatspresident op 2 Februarie 1990 het 

onderwys vir lndi~rs met baie minder problema voortgegaan as byvoorbeeld onderwys 

vir swartes. Onderwys vir lndiers is nog altyd beskou as onderwys van h~ standaard, 

omdat die lndiers baie gesteld is op goeie opvoeding vir hulle kinders. Tog was daar 

gedurende 1990 problema as gevolg van 'n geskil oor frnansies.in die h~r strukture. 

Daar was baie kritiek oor groot besnoeiings in die onderwysbegroting en vrese het 

ontstaan dat die handhawing van hoe onderwysstandaarde in gedrang sou kom 

(Anon., 1990e:10; Anon .. 1990f:9). 
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Gedurende 1991 was daar ook stakings deur lndieronderwysers wat protes 

aangeteken het teen oorvol klasse, vermeerdering van onderwysure en moontlike 

afdankings van onderwysers (Bulbulia & Molefe, 1991 :3; Molefe, 1991 a:S; Pillay, 

1991:5). Die jaar 1992 het ook nie goed begin nie, aangesien onderwysers met die 

skooljaar wat reeds begin het, geweier het om skool te hou as gevolg van oorvol 

klaskamers en ook 'n tekort aan onderwysers by baie skole. 

Die lndiergemeenskap het na hierdie berigte 'n beroep gedoen op die 

ouergemeenskap om te sorg dat die hoe standaarde van die onderwys gehandhaaf 

word (Anon., 1992f: 1 0). Daar was ook uit die lndiergemeenskap die eis van een 

ministerie van onderwys in Suid-Afrika sodat geld bespaar kon word op die 

administratiewe vlak (Anon., 1992g:6). 

Daar was ook baie ontevredenheid in 1992 oor die bekendmaking dat 

laerskoolonderwysers mag aansoek doen om hoerskoolposte en die verwydering van 

23 name van die Departemerit se bevorderingslys (Anon., 1992e:B). Dit wil dus 

voorkom of die grootste problema en struikelblokke in onderwys vir lndiers by die 

ontevredenheid van die onderwyserskorps 16, aangesien die leerlinge oor die 

algemeen gewillig is om die skool by te woon. 

Die kernprobleem by die onderwys vir lndiers blyk ook finansies te wees. Die 

onderwys vir lndiers sal ook minder geld ontvang wanneer die beginsel van pariteit in 

die onderwys in Suid-Afrika toegepas word. Die ouers en die gemeenskap sal 

noodwendig groter finansiele bydraes moet !ewer om die standaarde van voorheen te 

kan bly verseker. 

5.2.6 Oorslg oor onderwys vir Kleurllnge sedert 2 Februarle 1990 

Sedert 2 Februarie 1990 en die daaropvolgende aankondiging van die verskillende 

modelle vir blanke skole, het baie Kleurlinge wat in Kaapse privaatskole was, aansoek 

gedoen om by Model B-skole in te skakel (Anon., 1990g:5). Die rede hiervoor blyk te 

wees dat dit as goedkoper beskou is. Net soos die onderwys vir blankes het onderwys 

vir Kleurlinge ook finansiele problema, omdat daar ingekort moet word op die 

onderwysbegroting. Dit kan duidelik gesien word in drastiese maatreels: daar moes 

vanaf 1 Januarie 1993 met baie minder onderwysers klaargekom word, sodat die 

salarisse van die oorblywende onderwysers betaal kan word (Anon., 1992h:4; Anon., 

1992i 11 ). 
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Oil blyk uit die navorsing dat hierdie maatre~ls gelei het tot 'n stryd tussen mnr. Abe 

Williams, die Minister van Onderwys in die Huis van Verteenwoordigers en die 

Kleurlingonderwysers. Die onderwysers het gedreig om uitslae terug te hou en het 

protesaksies gehou teen die moontlike afdanking van onderwysers. Dit het daartoe 

gelei dat die rasionalisering deur minister Williams laat vaar is (Walter, 1992:6; 

Molefe, 1992c:2) 

Oil blyk dat daar in die onderwys vir Kleurlinge baie min spanning is in vergelyking met 

die onderwys vir swartes en dat die gee van onderrig met baie minder onderbrekings 

kan voortgaan. Die Kleurlinge is ook baie gesteld daarop dat die opvoeding van hulle 

kinders bo ander sake gestel moet word (vgl. Anon., 1992j:2). 

5.2.7 Die vernaamste prinslpllle knelpunte In die Suld-Afrlkaanse 
onderwys waarvoor antwoorde gesoek word 

5.2.7.11nleiding 

Uit voorgaande oorsig van die verskillende bevolkingsgroepe in Suid-Afrika se 

onderwyssituasie, tree 'n paar kemprobleme na vore. Die problema verg aandag ter 

verbetering van die onderwys van almal in Suid-Afrika. Daar word tans nog nie 

definitiewe oplossings aangebied vir die onderwys van die toekomstige Suid-Afrika nie, 

dog net probleme opgewerp waarvoor oplossings gevind moet word. In die eerste plek 

gaan daar in hierdie afdeling gelet word op algemene problema van die onderwys en 

in die tweede ptek op die problema wat spesifiek die Christelike skool in die gesig 

staar, vera! wat betref die handhawing van sy Chrlstelike identltelt. 

5.2.7.2 Finansitile voorsiening 

Volgens 'n mededeling van Kruger (1992) is een van die grootste problema van die 

onderwys die van finansi~le voorsiening. Die eis vir 'n toekomstige Suid-Afrika is een 

van demokrasie en gelykberegtiging en die Pi~ kan ook deurgetrek word na die 

onderwys: pariteit ten opsigte van die per cariia-toedeling uit die staatsbegroting 

word vereis. Oil sal betaken dat aan elke kind in Suid-Afrika in die toekoms 'n gelyke 

bedrag geld bestee moe! word. Die eerste implikasie hiervan is dat die blanke, 

Kleurling- en lndier-onderwys tevrede sal moet wees met 'n kleiner toewysing, omdat 

die drie groepe tans heelwat meer uit die staatskas ontvang as die onderwys vir 

swartes. 
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5.2.7.3 lnstelling van skoolplig 

Die installing van skoolplig vir aile kinders van skoolgaande ouderdom gaan beteken 

dat die getal kinders in Suid-Afrika op skool baie gaan toeneem. Die rede hiervoor is 

dat slegs blankes. Kleurlinge en lndiars tot op hade skoolpligtig was. 

Dit gaan verder daartoe lei dat die onde!Wyser/leerling-verhouding groter gaan word, 

omdat daar baie meer leerlinge gaan wees. Daar sal gevolglik baie aandag gegee 

moe! word aan die opleiding van onde!Wysers, veral swart onde!Wysers, soda! daar 

genoeg onde!Wysers sal wees om die leerlinge te onderrig. 

5.2. 7.4 Opleiding van onderwysers 

'n Verdere probteem van die ondefWYS is dat alhoewel meer onde!Wysers benodig 

word, daar nie genoegsame fondse beskikbaar is om ondefWYsers op te lei nie en om 

daarna hulle salarisse te betaal nie. Die staat sal dus deur die gemeenskap en deur 

private organisasies en nywerhede ondersteun moe! word deur die beskikbaarstelling 

van fondse. 

5.2.7.5 Oopstelling van staatskole 

Een van die realiteite waarrnee in die onde!Wys rekening gehou moet word, is dat aile 
staatskole oopgestel sal word vir aile rasse. Die Bevolkingsregistrasie-wet (Wet no. 

114 van 1991) is reeds afgeskaf, dus kan daar nie meer in die ondefWYS 

gediskrimineer word op grond van ras nie. Tans is daar egter 'n kontradiksie in die 

wetgewing, want alhoewel die Bevolkingsregistrasiewet afgeskaf is, bestaan eie sake

departemente (waaronder ondefWYs) nog in die huidige Parlement. laasgenoemde 

sal egter in die toekoms verdwyn, sodat onde!Wys nie meer 'n "eie saak" sal wees nie. 

Daar is reeds in 1992 met Wette 146 en 147 aan die Staatspresident magtiging 

verleen om aangeleenthede wat tans eie sake is van 'n bevolkingsgroep tot algemene 

sake te verklaar en om voorsiening te maak vir die gesamentlike administrasie (Anon., 

1993a: 1 ). 

5.2.7.6 Gebruik/mlsbruik van onderwys vir politjeke doelelndes 

Dit is verder ook so dat die onde!Wys gebruiklmisbruik word as 'n terrain om party

politiek op te bedryf Gedurende die afgelope jare het baie jongmense van 

skoolgaande ouderdom hulle opvoeding op die altaar gele ten eiRde hulleself toe te 

spits op die "power struggle" (vgl. Van der Walt, 1992a:6). Uit 'n reformatoriese 
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oogpunt beskou, is dit egter nie moontlik om die onderwys en politiek te skei nie, 

aangesien dit gesien word as twee groothede in die menslike leefw~reld (vgl. Van der 

Walt, 1989 16-17). Oil moet egter by die jeug tuisgebring word dat die slagspreuk 

"Liberation now, education later" nie tot hulle voordeel strek nie aangesien dit aan die 

(party-)politiek voorrang verleen bo die onderwys (vgl. Truter, 1988:1-2). 

5.2.7.7 Kontrolering van standaarde, kurrikula en sertiflserlng 

Vanaf 1 April 1993 gaan Suid-Afrika een sentrale staalsdepartement vir onderwys h~. 

met uitvoerende onderwysdepartemente op streeksvlak wat verantwoordelik sal wees 

vir aile onderwys in die streak. Hierdie stelsel gaan bepaalde eise stel ten opsigte van 

die kontrolering van standaarde, kurrikula en sertifisering. Die slagspreuk van "pass 

one, pass all", wat veral gehoor word onder swart leerlinge, is opvoedkundig nie 

verantwoordbaar nie (Kruger, 1992). Akademiese standaarde behoort deurentyd 

gehandhaaf te word, sodat die skoolverlaters in staat sal wees om dit waarvoor hulle 

opgelei is na behore te kan doen. Oil is nie 'n oplossing om die onderwysstandaarde te 

verlaag bloot soda! meer leerlinge kan slaag nie (vgl. Vander Walt, 1991b:31). Daar 

sal gewaak moet word oor die handhawing van onderwysstandaarde. Daarom sal daar 

in die toekoms baie aandag gegee moet word aan die opleiding van onderwysers, 

want die vlak van opleiding van die onderwyser is 'n belangrike faktor in die leerling se 

akademiese vorming (Kruger, 1992). Stakings en die aanblasing van geweld deur 

onderwysers kan nie geduld word nie, veral as die handhawing van akademiese 

standaarde hoe prioriteit geniet. 

5.2.7 .8 Taalmedium of voertaalkwessle 

'n Verdere baie belangrike kwessie in die · onderwys is die taatmedium of 

voertaalkwessie. Die onderrigmedium in skole is reeds baie jare lank 'n netelige 

kwessie in Suid-Afrika. Die 1976-Soweto-onluste het juis die aandag daarop gevestig 

dat geen volk gedwing kan word om in 'n ander taal as sy moedertaal onderrig te 

ontvang nie (vgl. Vander Walt, 1992a:10; Vander Walt et al., 1987:32). Sedert 1 April 

1992 kan swart ouers die voertaal van hulle kinders se skool kies en die oorgrote 

meerderheid het verkies dat hulle kinders in Engels onderrig word (Anon., 1992k:4). 

Die ouergemeenskap word dus in 'n toenemende mate by die skool betrek en dit plaas 

'n groot verantwoordelikheid op die skouers van die ouers (vgl. Van der Walt, 

1992c:19). 
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5.2.7.9 Die kulturele identiteit van die skoolfaard en etos 

In die toekoms gaan die ouers by staatsondersteunde skole die voorreg hA om die 
gees en karakter van die skoal te bepaal (vgl. De Klerk, 1993:par 6-7; Anon., 1993b:1). 

Oil is 'n baie belangrike punt wanneer dit kom by die handhawing van die identiteit van 

die skool en die onderwys Die skool wat deur die bydraes en ywer van die 

ouergemeenskap as 'n Christelik-Reformatoriese skool wil voortbestaan, moet self 

sorg dra dat die Christelike identiteit gehandhaaf word. Oaar sal ook aanvaar moet 

word dat daar skole van uiteenlopende gees en karakter in die skoolstelsel gaan wees, 

byvoorbeeld Moslemskole. Hindoeskole. skole wat 'n neutrale karakter gaan 

voorstaan, ensovoorts. In welke mate hulle volle staatskole, staatsondersteunde of 

privaatskole sal wees, sal die tyd moet leer. Wat egler verwag kan word is dat die 

volle staatskole waarskynlik 'n neutrale, gesekulariseerde karakter gaan M. 

Die gees en karakter van 'n skool hang ook nou saam met die (volks-)kultuur van die 

ouergemeenskap. Onderwys is kultuuroordrag, want die kind leer vanuit sy eie kultuur 

en verwerk die kennis in terme van die kultuur wat aan hom bekend is (Van Niekerk, 

1991:6). Die skool wat dus opvoedende onderwys gaan verskaf, kan nie kultuurloos en 
neutraal wees nie, want dil sou indruis teen die wese van die skool. In Suid-Afrika 
bestaan daar 'n situasie waar daar baie verskillende kulture saam (moet) bestaan. Die 

onderwys in Suid-Afrika moet dus nie vir die spesifieke groep kultuurvreemd wees nie. 

Volgens Van der Wall (1991c:25) skep multikulturele onderwys ook problema. 

Kulturele verskille is 'n werklikheidsgegewe en die leerling moet die reg tot vrye 

assosiasie he sodat hy hom kan voeg by die groep waar hy hom die beste luis voel. 

Verskillende kultuurgroepe kan dus nie sander meer saamgedwing word nie. Oil mag 

egter gebeur dat byvoorbeeld 'n swart kind in so 'n mate verwesters het dat hy hom 

meer tuisvoel in die Westerse kultuurmilieu as in sy eie oorspronklike kt •ftuur (vgl. ook 

5.2.7.8). 

5.2.7.10 Handhawing van ldentitelt 

Die Christelike skool gaan in die posisie staan waar hy sal moet veg vir sy Christelike 

identiteit deur sterk te staan op dit wat vir hom belangrik is, soos die 

Godsdiensonderrig en die Christelike karakter van die vakonderrig. Sodanige 

Christelike skole sal hulle credo duidelik uiteen moet sit, sodat voornemende ouers 

bewus gemaak kan word daarvan dat die skool Christelik-Reformatoriese beginsels 

nastreef (vgl. Vander Wall, 1992c:17; Vander Walt, 1990:5). Die Christelike skool sal 

homself verder moet handhaaf leenoor ander skole, wat van die Christelike skool se 
gees en karakter gaan verskil. 
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In die volgende paragraaf gaan daar gelet word op enkele gesigspunte wat die 

Nederlandse geskiedenis aangaande die identiteitshandhawing van die Christelike 

skool mag bied te midde van onderwysvraagstukke wat voorkom in Suid-Afrika. 

5.3 Geslgspunte wat die Nederlandse geskledenls van 
ldentlteltshandhawlng moontllk mag bled op hierdie 
onderwysvraagstukke 

5.3.1 lnleiding 

In hierdie paragraaf gaan dit oor die vraag of en hoe die Christelike skool in die nuwe 

bedeling sy identiteit as Christelike skool sal en kan handhaaf te midde van die 

kompleksa situasie in Suid-Afrika. Die navorsing wat gedoen is oor die Nederlandse 

geskiedenis van identiteitshandhawing (en waaroor in 2, 3 en 4 hierbo verslag gedoen 

is) mag moonllik enkele antwoorde bied op die knelpunte wat pas hierbo uitgelig is. 

Dit is egter belangrik om daarop te let dat vanwt*! die aard van hierdie navorsing, 

naamlik dat dit handel oor die identiteit van die (Christelike) onderwys in dre 

Nederlandse onderwysgeskiedenis, laasgenoemde nre noodwendrg antwoorde sal 

kan bied op al die knelpunte of vrae in die Suid-Afrlkaanse sltuasle nie. Die 

vergelykende opvoedkunde het al ten oorvloede die redes daarvoor na vore gebring. 

Elke onderwysstelsel is onlosmaaklik verbind aan die gemeenskap waaruit dit 

ontwikkel het Daarom kan 'n onderwysstelsel van een land nie net oorgeneem word 

deur 'n ander land nie, omdat elke land se onderwysstelsel uniek is (vgl. Barnard. 

1984:251-252) en omdat elke onderwysstelsel binne die konteks van verskillende 

kulture praktyk word (vgl. Steyn, 1991:86; Stone. '1981 :39-41). 

Die vernaamste knelpunte of vrae in die Suid-Afrikaanse onderwys, soos aangedui, is 

die volgende: die finansi~le tekorte, onderwysersvoorsiening, die oopstelling van 

skole. die feit dat onderwys as politieke speelbal gebruiklmisbruik word, standaarde. 

kurrikula en sertifisering, onderrigmedium en die handhawing van die kultuur-eie 

godsdientige identiteit 

5.3.2 Enkele Nederlandse geslgspunte ten opslgte van 
identlteltshandhawing van die Chrlstellke skool uit die tydperk 
1600-1992 

In die 400 jaar van die Nederlandse onderwysgeskiedenis wat ontleed is, het 'n aantal 

gedagtes na vore gekom wat tans oorweging kan genie! in die Suid-Afrikaanse 
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onderwyssituasie. Die Reformatore het byvoorbeeld reeds in die 17de eeu get;is dat 

onderwys toeganklik moet wees vir die hele volk en dat daar klem gel~ moet word op 

moedertaalonderrig (vgL 2.5.1 en 2.5.2). Daar is reeds in die 17de eeu besef dat die 

skool en ouerhuis nie op geskeide well mag gaan nie. Die ouerhuis en skool moet dus 

in hulle opvoedingsdoelstellings by mekaar aansluit, anders is dit die kind wat verwar 

word in sy gemoed (vgl. 2.5.6). 

Aan die begin van die 19de eeu het die stryd van die Christelike skool eers werklik in 

Nederland begin, omdal die staat wetgewing uitgevaardig het wat neutrale skole 

voorgestaan het, sonder onderskeid van godsdienstige oortuiging (vgl. 3.3.2 en 3.2.3). 

In reaksie daarop is daar teen ongeveer 1834 begin met die oprigting van besondere 

(i.e. Christelike) skole. Dit was skole wat geen steun van owerheidswel! ontvang het 

nie. Die hele 19de eeu word in die Nederlandse geskiedenis oorheers deur 'n 

skoolstryd (vgl. 3). Die skoolstryd het juis ontstaan en onlwikkel omdat daar manse 

was wal bekommerd was oor die identiteit van die (Christelike) skool en ontevrede was 
oor die feit dat die openbare skool hom voortaan sou weerhou om enige leerstellige 

godsdiens op skool te verkondig. Dit was vir die voorstanders van die Christelike skool 

onaanvaarbaar dat die kinders net tot algemene Christelike en maatskaplike deugde 

opgevoed sou word. 

Die skoolstryd het uitgeloop op die 1920-0nderwyswet wat tegelyk finansiAie 

gelykberegtiging vir en vryheid van die onderwys tot gevolg gehad het (vgl. 4.3). 

Christenouers het dus die vryheid ontvang om besondere Christelike skole op te rig 
met die voordeel dat dit ook deur die owerheid gefinansier sou word. Dit was vir die 

voorstanders van die besondere skool 'n groot oorwinning, want die besondere skool 

kon sonder veel teenkanting daaraan werk om sy Christelike identiteit te behou. 

'n Verdere oplossing wat bedink is vir die akkommodering van verskillende 

lewensbeskoulike groepe in die onderwys, was versuiling. Oil het betaken dat elke 

groep in sy eie suil sy skole en ander samelewingstrukture kon oprig en sy besondere 

lewensbeskoulike identiteit kon handhaaf. Vir die Christelike skool het dit betaken dat 

die Christelike gees en karakter van die skool in die skool aan die leerlinge oorgedra 

word omdat die leerlinge homogeen in hulle lewensbeskouing is. 
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5.3.3 Moontlike oplossings vir Suid-Afrikaanse onderwysknelpunte 
voortvloeiend uit voorgaande 

5.3.3.1 Finansii!le gelykberegtiglng 

Die 1920-0nderwyswet van Nederland bied moontlik 'n oplossing vir die Suid

Afrikaanse onderwys. FinansiAie gelykberegtlglng is 'n moontlike oplossing vir die 

finansi~He problema tans in die onderwys. Oil word ook uit verskeie oorde ge~is vir 'n 

toekomstige onderwysbedeling in Suid-Afrika. Dit sal beteken dat die finansiele 

voorsiening vir blanke, Kleurlinge en lndi~ronderwys afgeskaal moe! word en meer 

fondse bestee moe! word aan die voorheen minderbevoorregte mense in die land. So 

'n slap is nodig ter ver1uyging van onderwyspariteit. 

5.3.3.2 Besondere skole 

Die feit dat die Nederlanders reeds in die vorige eeu begin he! om besondere skole 

op te rig en dit met redelike sukses laat voortbestaan het tot nou toe, is 'n aanduiding 

dat dit ook 'n moontlike oplossing kan wees vir Suid-Afrika met sy multi-religieuse en 

multi-kulturele samelewing. Die besondere Christelike skoal kan in so 'n opset bly 

voortbestaan, terwyl openbare skole dalk 'n "neutrale" karakter kan M. Dit sal dit ook 

moontlik maak vir verskillende groepe om eie skole met 'n eie besondere identiteit op 

te rig. Soos in Nederland, gaan dit egter ho~ eise stel aan die ouergemeenskap wat 

standvastig sal moe! besluit of hulle besondere skole wil M en of hulle gaan tevrede 

wees met openbare skole met 'n "neutrale" karakter. 

5.3.3.3 Versuiling 

Versuiling van die samelewing kan ook 'n moontlike oplossing vir Suid-Afrika wees. Dit 

sou beteken dat die versklllende lewensbeskoullke groepe elk met 'n eie "suil" 

kan funksioneer met eie skole en samelewlngstrukture. Oil sou ook 'n oplossing 

wees vir die probleem om die verskillende kulture in Suid-Afrika naas mekaar te 

handhaaf. [l~e suil sou dus sy eie godsdiens in sy skole kan beoefen en ook die 

onderrigmedium kan kies wat hy voel die beste is vir sy kinders (leerlinge). Dit sal in 

die reel die moedertaal wees wat ten minste aanvanklik as onderrigmedium gebruik 

word. 
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5.3.3.4 Enkele ander moontlike oplossings 

Oaar is nog 'n paar ander sake wat uitgelig moe! word in die proses van soeke na 

moonllike oplossings vir Suid-Afrika en in die besonder vir die handhawing van 

identiteit van die Christelike onderwys in Suid-Afrika. 

In die eerste plek is die Wet op Groepsgebiede (Wet no. 77 van 1957) reeds afgeskaf. 

Oil beteken dat die inwoners van Suid-Afrika die reg het om te woon waar hulle wil en 

dus ook om hulle kinders in die skole te plaas wat hulle veri<.ies. Die onderskeid gaan 

dus nie ras of kleur wees nie; ander faktore soos religie en lewensbeskouing gaan 'n 

groter rol speel in die keuse en bestaan van skole. Oil gaan dus beteken dat die 

kriteria vir toelating in staatskole nie meer ras sal wees nie, maar dat die gemeenskap 

sy eie skole sal kan oprig met eie toelatingsvereistes, byvoorbeeld aanvaarding van 

die religieuse oortuigings en spesifieke taalmedium van die skool en die betrokke 

ouergemeenskap. 

Alhoewel sowat 68% van die inwoners van Suid-Afrika volgens die jongste sensus 

Christene is (vgl. Suid-Afrikaanse Statistiek, 1992: 1.18), kan aanvaar word dat 'n 

kleiner persentasie ware Christelike onderwys gaan voorstaan. Ous gaan die staat- of 

openbare skole nie noodwendig Christel ike skole wees nie en die verantwoordelikheid 

om Christelike skole op te rig gaan rus op die skouers van die ouers en die 

gemeenskap. 

'n Verdere eis van verskeie groepe in Suid-Afrika is dat daar erkenning gegee sal moe! 

word aan die diversiteit van tale en kulture. Oil is belangrik dat groepe in 'n multi

kulturele samelewing nie daarvan weerhou moe! word om dit wat vir hulle kosbaar is, 

te bewaar nie. Ous sal die verskillende groepe ook klem moe! I~ op die feit van 

verdraagsaamheid teenoor die wat nie soos jy dink en voel nie Oil sal van alma! in 

Suid-Afrika verwag word en dil behoort ook so aan die jeug op skool oorgedra te 

word. Verdraagsaamheid kan moonllik wees sonder om die eie prys te gee. 

Oil wil dus voori<.om of 'n moonllike oplossing vir die onderwys in Suid-Afrika die 

volgende is: dat onderwys op 'n opvoedkundig verantwoordbare wyse gelykelik aan 

aile kinders van skoolgaande ouderdom voorsien moe! word. Oil is daarby egter 

belangrik om die godsdiens, lewensbeskouin,g, kultuur en taal van elke kind in 

aanmerking te neem. Hierdie vertrekpunt stel hoe eise aan die stelsel van 

onderwysvoorsiening en beteken dat elke lewensbeskoulike en/of kultuurgroep die 

vryheid moe! h~ om 'n eie skool op te rig met gelyke finansiele steun (finansiele 

gelykberegtiging) van die staat, hoe gering ook al. 
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Hierdie uitgangspunt gaan verder'baie ho~ eise stel aan die ouergemeenskap, wat sal 

moet besluit oor die skool waar hulle hulle kinders gaan laat onderrig. Wat Christelike 

onderwys betref, wa!': baie ouers se mening in die verlede dat dit nie nodig was om 

betrokke te raak by die onderrig van hulle kind nie, want Suid-Afrika is 'n Christelike 

land, die onderwysers is Christene en die openbare onderwys is Christelik in karakter. 

Oil sal bes moontlik in die toekoms nie meer die geval wees nie. daarom sal ouers 

meer aktief betrokke moet raak by die onderwys. 

Christelike onderwys/skole gaan in die toekoms 'n groot taak hA om die Christenouer 

by te staan in die opvoedingshandeling. Oil is belangrik dat die kind voorberei moet 

word vir 'n lewe en toekoms in 'n multi-religieuse en multi-kulturele samelewing. 

Alhoewel daar dan baie verskillende skole sal wees, byvoorbeeld Christenskole, 

Moslemskole en dies meer, behoort beleid oor kurrikula, standaarde en sertifisering 

deur een sentrale onderwysdepartement behartig te word, dog die uitvoering daarvan 

kan op plaaslike. streeksvlak of binne 'n "suil" gegee word. 

5.4 Samevattlng 

In hierdie hoofstuk is daar in die eerste plek 'n oorsig gegee oor die Suid-Afrikaanse 

onderwys seder! die openingstoespraak van die Staatspresidenl op 2 Februarie 1990. 

Oil is gedoen ten einde die vemaamste knelpunte in die Suid-Afrikaanse onderwys, 

waarvoor prinsipille antwoorde vir die toekoms gesoek word, vas te stel. Oaarna is 

gepoog om in die Nederlandse onderwysgeskiedenis en veral in die geskiedenis van 

die identiteitshandhawing van die Christelike skoal aldaar, enkele moontlike antwoorde 

en oplossings te soek vir die vrae rakende toekomstige onderwys in Suid-Afrika. 

Oaar is tot die slotsom gekom dat daar uit die Nederlandse onderwysgeskiedenis 'n 

aantal moontlike oplossings kan voortkom vir die onderwysprobleme in Suid-Afrika. 

Oil wil egter voorkom asof Suid-Afrika tans in 'n sin staan waar Nederland in 1920, met 

die De Visserwet gestaan het. Wat sedert 1920 met die Christelike onderwys in 

Nederland gebeur het, is in 4. hierbo beskryf, en kan saamgevat word in die stelling 

dat die Christelike onderwys in Nederland vandag so gesekulariseerd geraak het dat 

dit weinig verskil van die openbare "neutrale" skoal. Die gevolg hiervan was dat daar 

uit die bree Christelike suil 'n aparte suil, die Christelik-Reformatoriese. ontstaan het 
wat tans nog stry vir die behoud en handhawing van die identiteit van die Christelik

Reformatoriese skool. 

Hierdie gebeure in Nederland seder! 1920 kan dus ook as 'n waarskuwing dien vir die 

voorstanders van Christelike onderwys in Suid-Afrika. Oil is duidelik dat dit geen 
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maklike taak is om die identiteit van die Christelike skool te handhaaf te midde van 

baie ander lewensbeskoulike groepe en die toenemende sekularisering van die wereld 

nie. 

Die Christelike onderwys he! aktiewe ouers en gelowige, roepingsbewuste 

onderwysers nodig. Die belangrikste is egter bowenal die vryheid om Christelike 

(reformatoriese) skole op te rig en die wil om die identiteit van sulke skole te handhaaf 

en uit te bou. 
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6. Bevindings, gevolgtrekklngs en aanbevelings 

6.1 lnleiding 

In hierdie laao:;te hoofstuk word daar in hoofsaak gekonsentreer op die bevindinge van 

hierdie navorsing. So 'n bevinding is moontlik nadat die verloop van die Nederlandse 

onderwys seder! 1600 tot vandag toe nagegaan is en daar gepoog is om enkele 

antwoorde te vind vir die probleme in die Suid-Afrikaanse onderwys van die huidige en 

die afsienbare toekoms. Die bevindinge wat gemaak word, lei daaropvolgend lot 

gevolgtrekkings, wat verband hou met die doelstellings van die navorsing (vgl. ~ .4). 

Vervolgens word enkele aanbevelings gemaak. Oaar word onderskei tussen tw~ 

soorte aanbevelings: eerstens die aanbevelings wat verband hou met die doelstellings 

van die navorsing en tweedens aanbevelings wat handel oor verdere 

navorsingsmoontlikhede. Ten slotte sal daar tot 'n oorkoepelende samevatting gekom 

word. 

6.2 Bevindings 

Die volgende bevindings het na vore gekom uit die onlleding van die stryd van die 

handhawing en behoud van die identiteit van vera! die Christelike skool in die 

Nederlandse onderwys, en 'n bepaling van die moontlike betekenis daarvan vir Suid

Afrika: 

1. Uit die verloop van die Nederlandse geskiedenis in die periode 1600-1789 is 

bevind dat Nederland ten spyte van die voortdurende afwisselende lydperke van 

oorlog en vrede, veral gedurende die 1600's redelike voorspoed beleef het en dal 

die Nederlandse volk oor die algemeen Christelik godsdienslig was. Oil kon wees as 

gevolg van die invloed van die Sinode van Dordrechl (1618- 1619) wat aan die begin 

van die eeu plaasgevind het ( vgl. 2.2 ). Hierdie Sinode he! nuwe lewe in die onderwys 

geblaas met bepalings soos onder andere dat skole ook opgerig moes word in dorpe 

en dat volksonderwys bevorder moes word (vgl. 2.3). 

2. Oil blyk egter dat die daaropvolgende eeu (1700's) in Nederland as 'n eeu van 

verval beskryf kan word en dat die bepalings van die Sinode van Oordrecht nie meer 

lot hul!e reg gekom het nie (vgl. 2.3). Die 1Bde-eeuse verslapping en sekularisasie he\ 

ook die leerinhoud van die skoal betnvloed in die sin dat die Christelike godsdiens nie 

meer 'n sentrale plek gehad he! nie, maar dat die leerinhoude so gekies is dat die 

verslandelike vermoens van die kind slegs daardeur ontwikkel sou word (vgl. 2.5.2). 

84 



Hierdie verval in die samelewing het ook daartoe gelei dat die kerk gaandeweg sy 

beheer oor die onderwys verloor het (vgl. 2.5.5). 

3. Die navorsing het getoon dat die wese en die doel van die skoolse opvoedende 

onderwys na die Reformasie was om die kind ten eerste voor te berei vir die 

Hiernamaals. Die belangriksle was dus om die kind te leer lees, sodat hy self die Bybel 
kon lees ter voorbereiding vir sy burgerlike en kerklike lewe (vgl. 2.5.2). Die invloed 

van Liberaai-Humanisliese strominge (vgl. 2.4) het daartoe gelei dat meer klem gel~ is 

op die opvoeding van die kind tot goeie staatsburgerskap, dus 'n meer "aardse" en 

humanisliese doel (vgl. 2 5.2). 

4. Uit die literatuur het dit duidelik geword dat tug sedert 1600 geleidelik al minder 

hardhandig toegepas is as in die voorafgaande eeue. Die Dordtse Sinode en die 

Calvinistiese leer het duidelik gestel dat die mens slegs verleende gesag het en dat 
die uitoefening van gesag moes plaasvind volgens God se wil. Die Verligting (veral na 

aanleiding van Rousseau se gedagtes (vgl. 2.4)) het die toepassing van tug weer as 

onnodig beskou, want die kind moes ongebonde opgroei (vgl. 2.5.3). 

5. Die navorsing het aan die Jig gebring dat in die 17de eeu die ouerhuis, kerk en staat 

baie n6u saamgewerk het ten opsigte van onderwys, omdat die Nederlandse volk in 

hoofsaak 'n geestelik homogene volk was (vgl. 2.5.6). Oil blyk egter dat die invloed van 

die staat bo die van die kerk in die onderwys toegeneem het (vgl. 2.5.6) en dit het 
verder daartoe gelei dat algemeen aanvaar is dat die kind slegs ingelig moes word oor 

die bestaan van God en dat eers op 'n latera stadium 'n poging aangewend kan word 

om hom te vorm tot Christen (vgl. 2.5.4). 

6. Daar is bevind dat die skool na die Reformasie (in die 17de eeu) die skool met die 

Bybel was, dit wil se Bybelse waardes en norme is aan die kinders oorgedra (vgl. 2.6; 

2.5.2) en die onderwyser het 'n leidende rol gespeel om die kinders in die ware 

Christelike leer op te voed tesame met hulle vele ander verpligtinge {vgl. 2.5.7). 

7. Oil blyk dat die Christelike skool gedurende die 17de eeu sy identiteit bewaar het 

deur sy Protestants-Christelike waardes en norma te handhaaf, maar in die 18de eeu 

as gevolg van liberalistiese invloede sy Christelike karakter in 'n ho~ mate ingeboet 

het (vgl. 2.5.2; 2.6) 

8. Dit blyk dat die sekularisasieproses wat reeds in die 18de eeu in Nederland begin 

het. uiteindelik gelei het tot die amptelike skeiding tussen kerk en staat in 1796 en dit 

het tot gevolg gehad dat die onderwys die meeste daaronder gely. het, aangesien n6g 

kerk n6g staat sy verpligtinge ten opsigte van die onderwys nagekom het (vgl. 3.2. 1 ). 
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Dit het beteken dat die Christelike identiteit van die skoal blootgestel is aan die 

werking van nie-Christelike invloede. 

9. Daar is bevind dat die skoalwette van 1801 en 1803, wat deur J.H van der Palm 

opgestel is. die begin was van 'n lang en moeilike stryd vir die Christelike skoal in 

Nederland. Die rigting van die staatsonderwys was nog verder van die Bybelse norme 

en waardes weg as in die vorige eeu en het die rasionalistiese invloede duidelik laat 

blyk, naamlik dat die kind opgevoed moet word tot 'n deugsame en nuttige mens en nie 

noodwendig ter voarbereiding van 'n !ewe in die vrese van die Here nie (vgl. 3.2.4). 

Dit het ook duidelik geblyk uit die skoolwet van A. van den Ende in 1806 se 

bewoording "oplei tot die maatskaplike en Christelike deugde" (vgl. 3 2.3). 

10. Daar is bevind dat die Afskeiding in 1834 van die Hervormde Kerk (vgl. 3.2.4) en 

die Reveil ('n ontwakingsbeweging binne die Hervormde Kerk om geloofsvemuwing te 

bewerkstellig (vgl. 3.2.4 en 3.3.2)) hulle beywer het vir die oprigting en onderhouding 

van die besondere Christelike skoal. 

11. Dit blyk dat daar ernstige meningsverskille bestaan het tussen twee baie 

prominente figure in die skoolstryd, naamlik J.J.l. van der Brugghen en Groen van 

Prinsterer, nadat hulle aanvanklik saamgestry het vir die besondere Christelike skoal. 

Groen van Prinsterer woo hA dat die staat 'n Christelike staat moes wees en die 

openbare skoal 'n Christelike karakter moes hll. Vir J.J.l. van der Brugghen, 

eksponent van die elies-ireniese rigting, was dit nie nodig nie. Hy het dan oak in die 

onderwyswet van 1857 bepaal dat aile openbare skole neutraal sou wees sander 

enige leerstellige onderwys (vgl. 3.2.5 en 3.3. 1 ) .. Die onderwyswet van 1857 kon 'n 

werklikheid geword het nadat die Grondwet in 1848 hersien is (vgl. 2.6). 

12. 'n Baie belangrike mylpaal in die stryd van die besondere Christelike skoal was 

egter dieselfde Onderwyswet van 1857, aangesien die stigting van besondere skole 

nie meer owerheidstoestemming nodig gehad het nie (vgl. 3.2.5). Daar is egter oak 

bevind dat daar nog geen sprake was van finansi61e gelykberegtiging nie. 

13. Die navorsing het aan die Jig gebring dat voorstanders van die besondere 

onderwys besluit het om die skoolstryd oak 'n J?Oiitieke stryd te maak deur die eerste 

politieke party in die Nederlandse parlement6re geskiedenis in 1879 te stig, naamlik 

die Anti-Rewolusion~re Party onder Ieiding van Abraham Kuyper (vgl. 3.2.6 en 3.3.2) 

en so te stry vir die identiteit en bestaansreg van die Christelike skoal. 
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14. Daar is voorts bevind dal die grondslag vir finansiele gelykberegliging in die 

onderwys reeds in 1889 met die skoolwet van Aeneas Baron Mackay gele is, deurdat 

die monopolie van die openbare skool verbreek is en die besondere skool die kans 

gegun is om te groei (vgl. 3.2.7 en 4.2). 

15. Die navorsing het laat blyk dat die vraagstuk van die identiteit van die skool en 

spesifiek van die Christelike skoal, die middelpunl was van die skoolstryd wat 

gedurende die 19de eeu plaasgevind het. Alhoewel die besondere Christelike skool 

baie struikelblokke op die weg na vryheid moes oorbrug het, het die einde van die 

19de eeu aangebreek met die wete vir die voorstanders van die besondere skoal dat 

die skoolstryd in 'n male gewen is, omdat beide die openbare skool en die besondere 

skool in "vrede" fangs mekaar kon bestaan weens finansi~le gelykberegtiging (vgl. 

3.4) 

16. Die navorsing het getoon dat die geskiedenis van die Nederlandse onderwys in 

die 20ste eeu begin met 'n hoogtepunt, naamlik die totstandkoming van die Oe 

Visserwet in 1920. Dit is vooraf gegaan deur die werk van 'n staatskommissie in 1913, 

wat die situasie in die onderwys ondersoek het. Oit het gelei tot die hersiening van die 

Grondwet in 1917. Die "pacificatie", wat 'n kompromie beteken tussen die liberates en 

die Protestante (vgl. 4.3), het aanleiding gegee tot die bepalings van 1920-Wet van De 

Visser. 

17. Dit blyk dat deur die 1920-wet 'n "skoolvrede" tot stand gekom helen verder dat 

elke lewensbeskoulike groep in Nederland sy eie skool kon oprig met finansil!le 

gelykberegtiging deur die staat. Daar word allerwee van hierdie unieke verskynsel in 

Nederland gepraat as versuiling (vgl. 4.4). 

18. Daar is bevind dat die sekularisasieproses na 1920 vinniger toegeneem het, 

omdat Christene hulle leruggetrek hel in hulle eie suil en nie meer hulle invloed ten 

valle in die samelewing laat geld het nie. Dit het daartoe gelei dat daar meltertyd nie 

groat verskille was tussen die Christelike skole en die openbare, neutrale skole nie 

{vgl. 4.4 en 4.6). 

19. Oit blyk dat die "Mammoetwet" in 1968 nie aan die beginsels van die 1920-

0nderwyswet verander hel nie, maar slegs organisatoriese veranderinge 
teweegggebring het. Die identileil van die Christelike skool is dus nie daardeur 

aangetas nie (vgl. 4.5). 

20. Dit blyk dat daar sedert die 1970's 'n nuwe skoolstryd besig is om te woed. Die 

sekularisasieproses en die invloed van apostatiese strominge het tot gevolg dat daar 
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pogings is om uit die onderskeie suile uit te breek en skole te stig wat kinders vanoor 

die hele spektrum toelaat (vgl. 4.6). 

21. Daar is bevind dat die Reformatoriese suil weggebreek het van die Protestants

Christelike suit, mede as gevolg van die vervlakking wat daar selfs in laasgenoemde 

ingetree het. Die Reformatoriese suit het, om sy eie identiteit te behou, teruggekeer na 

die beginsels van die Reformasie. Hierdie suil word, ten spyte van die pogings tot 

ontsuiling, steeds deur die Nederlandse owerheid er1<en as 'n suil, vanwee die respek 

wat hy afgedwing het met sy beginselvastheid (vgl. 4.6 en 4.8). 

22. Oil blyk dat wetgewing in 1981 dit van skole vereis het om hulle identiteit in 'n 

volledige skoolwerkplan uiteen te sit. Om die onderwysers van hulp te voorsien is 'n 

skoolbegeleidingsdiens gestig (vgl. 4.6). 

23. Oil blyk dat die stryd om identiteitshandhawing van die Christelike skool in die 

20ste eeu net so fel was as in die vorige eeue. Die verskil het egter daarin gel€! dat 

daar reeds vryheid in die onderwys was om besondere Christelike skole op te rig, 

maar die stryd vind in die Christelike skool self plaas as gevolg van die vervlakking 

wat ook in die skool begin intree het (vgl. 4.8). 

24. Literatuurstudie en onderhoudvoering het aangetoon dat Suid-Afrika tans in die 

proses van verandering is. Hierdie proses gaan die onderwys ook beinvloed en die 

onderwysreelings wat baie jare lank gegeld het, gaan verander word om te voldoen 

aan eise van die breer gemeenskap vir paritieit in die onderwys (vgl. 5.2.1 ). 

25. Oil wil voorkom asof die grootste problema betreffende die onderwys in Suid-Afrika 

voorkom in die swart gemeenskap en ook in die blanke gemeenskap (vgl. 5.2.2). 

26. Oil blyk dat die openingstoespraak van die Staatspresident op 2 Februarie 1990 

ingrypende veranderings in Suid-Afrika van stapellaat loop het en dat daar momentum 

gegee is aan die hervormingsproses wat ook die onderwys in Suid-Afrika n6u raak 

(vgl. 5.2.2). 

27. Die navorsing het getoon dat die blanke onderwys gebuk gaan onder die feit dat 

sy begroting gesnoei is en dit beteken dat daar minder geld van staatswee beskikbaar 

is vir blanke onderwys, dat daar dus groter finansiele eise aan die ouers en die 

gemeenskap gestel sal word (vgl. 5.2.3). 

28. Die oorsig van die onderwys vir swartes het getoon dat die verwagtinge wat 

moontlik deur die toespraak van die Staatspresident geskep kon gewees het, teen die 
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einde van 1992 nog nie gerealiseer het nie en dat dit net so sleg gegaan het met hulle 

onderwys as voorheen_ Oaar het nog steeds stakings deur onderwysers en 

wegblyaksies plaasgevind en die situasie in skole vir swartes was nog steeds 

naastenby dieselfde as voorheen, naamlik oorvol klasse, te min boeke en dies meer 

(vgl. 5.2.4). 

29. Oaar is gevind dat die onderwys deur te veel persone en instansies gebruik word 

om partypolitieke doelwitte te bereik. Dit is nie vir vreedsame en doeltreffende 

onderwys bevorderlik nie (vgl. 5.2.4 en 5.2.7). 

30. Dit blyk uit die navorsing dat onderwys vir lndil!rs hoofsaaklik met twee 

kernprobleme worstel, naamlik eerstens die ontevredenheid by die onderwyserskorps 

oor onder meer die klassituasie en die aanstelling van onderwysers, en tweedens 

finansies. aangesien onderwys vir lndiArs ook minder geld sal ontvang wanneer 'n 

bedeling van pariteit in die onderwys tot stand gekom het (vgl. 5.2.5). 

31. Navorsing het getoon dat die onderwys vir Kleurlinge se problema soortgelyk is 

aan die wat by die onderwys vir blankes voorkom, naamlik dat problema ondervind 

word met die finansiering van die huidige onderwys (vgl. 5.2.6). 

32. Daar is bevind dat daar in die toekoms aandag gegee sal moet word aan die 

infrastruktuur van die onderwys om al die skoolpligtiges te akkommodeer, sowel as 

voorsiening te maak vir die opleiding van onderwysers (veral in die swart 
gemeenskap) (vgl. 5.2.7). 

33. Daar sal nie meer in skole op rassegrondslag gediskrimineer kan word nie, maar 

wei ten opsigte van verskille in religie en lewensbeskouing (vgl. 5.2.7 en 5.3.3). 

34. Dit blyk dat daar in die nabye toekoms besin sal moet word oor die taalmedium of 

voertaalkwessie, die kontrolering van standaarde, kurrikula en sertifisering sodat die 

standaarde van en in die onderwys nie verlaag hoef te word nie (vgl. 5.2.7). 

35. Die navorsing het getoon dat dit vera! die ouergemeenskap is wat sal moet waak 

oor die gees en rigiting van die skool. Die ouer sal ook die reg hA om dit te doen, 

omdat daar van hom groter finansiele bydraes vir die onderwys verwag sal word (vgl. 
5.2.7en533). 

36. Daar is bevind dat daar reeds in die 17de eeu in Nederland besef is dat die skool 

en ouerhuis baie nou by mekaar behoort aan te sluit. Oil is dan ook die eis aan die 

onderwys vandag dat die skool nie vir die kind vreemd moe! wees nie. Die 
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verantwoordelikheid van die ouer kom hier ter sprake : hy moe! toesien dat die skoal 

waarin hy sy kind plaas, aansluit by die lewensbeskouing (gees en rigting) en die 

opvoeding van die ouerhuis (vgl. 5.3.2). 

37. Die navorsing het na vore gebring dat enkele van die oplossings wat in Nederland 

vir onderwysprobleme aldaar bedink is, met enkele aanpassings ook in Suid-Afrika 

toegepas kan word, byvoorbeeld finansiele gelykberegtiging van aile skole en die 
versuiling van die samelewing in verskillende lewensbeskoulike groepe {vgl. 5.3.3). 

38. Daar is verder bevind dat 'n moontlike oplossing vir die behoud van 'n skoal se 

Christelike identiteit is om soos in Nederland besondere Christelike skole op te rig wat 

'n eie unieke lewensbeskoulike karakter of identiteit het {vgl. 5.3.3). Dit sou dan ook 

beteken dat groepe wat nie noodwendig Christelik is nie, ook hulle eie skole met 'n 

karakter/identiteit kenmerkend van hulle lewensbeskouing sou kan oprig. 

6.3 Gevolgtrekklngs 

Op grond van voorgaande bevindings, kan daar tot die volgende gevolgtrekkings 

gekomword: 

1. Die Nederlandse onderwys van die 17de eeu het aanvanklik 'n oorwegend 

Protestants-Christelike karakter/identiteit gehad en daar word gepraat van die skool 
met die Bybel. Nadat die skeiding van kerk en staat in 1796 'n werklikheid geword het, 

kan twee duidelike lyne in die Nederlandse skoolstelsel, naamlik die "neutrale", 

openbare skool en die besondere Christelike skool, onderskei word. Dit was veral die 

besondere Christelike skool wat hom ten doel gestel het om die ware Christelike 

identiteit van die skool te bewaar. Hierdie allesoorheersende doel van Christene het 

aanleiding gegee tot 'n skoolstryd, wat gewoed het tot in die 20ste eeu. Dit was 'n stryd 

wat veral gehandel het oor die erkenning van die besondere Christelike skool en om 

finansiele gelykberegtiging vir aile onderwys in Nederland. 

Die Christelike skool het dus 'n deurlopende stryd gehad om hom te handhaaf 

teenoor ander lewensbeskouings, wat sekularisties en ontkerstenend op die skool 

probeer inwerk het. Die 18de eeu word allerwee as die eeu van verval vir Nederland 

beskryf en daar kan tot die gevolgtrekking gekom word dat dit die begin was van die 

geleidelike sekularisasie wat tot vandag toe toeneem en wat daartoe gelei het dat die 

Nederlandse volk nie meer 'n homogene Christelike volk is nie. Na die totstandkoming 

van die De Visserwet in 1920 en die gepaardgaande versuiling van die onderwys 

moet die Christen steeds sy identiteit teenoor ander lewensbeskouinge handhaaf. Die 

situasie is egter tans dat die sekularisasie van die Nederlandse samelewing gelei het 
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tot 'n nuwe skoolstryd wat ontsuiling eis en 'n samelewing wil skep waarin weinig 

religieuse pluriformiteit erken word. 

2. Waar Suid-Afrika op die drumpel staan van 'n nuwe era, kan daar (met enkele 

aanpassings) van die Jesse wat Nederland deur die eeue geleer het, gebruik gemaak 

word vir die problema op onderwysgebied wat Suid-Afrika in die gesig staar. Die 

gevolglrekking wat gemaak word, is dat die geskiedenis van die identiteitshandhawing 

in Nederland vir Suid-Afrika 'n riglyn kan wees. Daar kan ook soos in Nederland van 

versuiling gebruik gemaak word, sodat elke lewensbeskoulike groep die reg kan hll om 

sy eie skole op te rig. Oil skep die moontlikheid vir die reformatoriese Christen om sy 

Christelik-Reformatoriese skool op te rig en om die vryheid ook vir ander groepe te 

gun. Die moontlikheid word dus geskep vir multi-religieuse en desgewens 'n 

multikulturele samelewing. 

3. Laastens kan tot die gevolgtrekking gekom word dal die tweeledige doel van die 

navorsing soos in 1.4. gestel, bereik is. Ole doel was naamlik (a) om te bepaal hoe die 

lewensopvatlike identiteit in die Nederlandse onderwys in die tydperk 1600 tot vandag 

hanteer is en (b) walter insigte die Nederlandse onderwys vir die akkommodering van 

hierdie soort identiteit in die onderwys in Suid-Afrika sedert 2 Februarie 1990 kan 

lewer. Die oorsig in hoofsaaklik 2, 3 en 4 sowel as die bevindings en aanbevelings tot 

dusver in hierdie hoofstuk was gerig op die bereiking van hierdie doelstellings. 

6.4 Aanbevelings 

6.4.1. Aanbevelings op grond van die gestelde bevindings en 
gevolgtrekkings 

1. Oil word aanbeveel dat die geskiedenis van identiteitshandhawing van Chrislelike 

Reformatoriese skole in Nederland in gedagte gehou word by die hervorming van die 

onderwys in Suid-Afrika. Oil kan van groot hulp wees wanneer daar strategiee 

uitgewerk word vir Suid-Afrika se onderwystoekoms. 

2. Ten tweede behoort daar noukeurig gelet te word op die invloed van ander 

lewensbeskoulikelfilosofiese strominge op die samelewing en spesifiek op die 

Christelik-Reformatoriese skole. Sulke strominge moet steeds ge"identifiseer word, 

soda! daar gewaak kan word teen hul!e invloede. Die bestudering van sulke strominge 

in Nederland dui daarop dat hulle aktief werksaam was en is in aile 

samelewingsverbande, dog vera! in die skool waar daar maklik be"invloedbare kinders 

teenwoordig is. 
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3. Ten derde behoort die oplossings wat die Nederlandse geskiedenis van die 

identiteitshandhawing van die Christelike skool gebied het vir probleme in die 
onderwys grondig geEWalueer te word en waar moontlik met enkele aanpassings in 

Suid-Afrika toegepas te word. Die "Nederlandse antwoorde" kan met vrug toegepas 

word ter gedeeltelike oplossing van die "Suid-Afrikaanse onderwysvrae". 

6.4.2. Aanbevelings met die oog op verdere navorsfng. 

Die volgende navorsingsprojekte kan aangepak word. 

1. Die geskiedenis van identiteitshandhawing in die onderwys in Nederland en Suid

Afrika sedert 1600: 'n vergelykende studie. 

2. Die geskiedenis van identiteilshandhawing in die onderwys in die Verenigde Stale 

van Amerika en Nederland : 'n vergelykende studie. 

3. Die identileit in die onderwys van Groot Britlanje!Ouitslandlander Europese Iande 

en die implikasies van die geskiedenis van idenlileitshandhawing van bqgenoemde 

Iande vir die onderwys in Suid-Afrika. 

4. Die handhawing van identiteil van Christelike onderwys in Suid-Afrika sedert die 

koms van Jan van Riebeeck in 1652 na die Kaap die Goeie Hoop. 

6.5 Samevatting 

In hierdie studie oor die identiteitshandhawing van die Christelike skole in Nederland 

het veral die volgende na vore gekom : Wanneer die staat nie meer 'n Christelike staal 

is nie, word die verantwoordelikheid om die idenliteit. van die Chrislelike skool te 

handhaaf vierkantig geplaas op die skouers van die ouers en die gemeenskap. In 

Nederland is daar sedert die Reformasie beweeg vanaf 'n godsdienstige relalief 

homogene volk na 'n gesekulariseerde samelewing, waarin die Christelik

Reformatoriese skool sy identiteit steeds moeslmoet behou. Hierdie ondersoek oor 

die Christelike onderwys en skool in Nederland het getoon dat dit wei moontlik is vir 

die Christelik-Reformatoriese skool om sy identiteit te bly handhaaf, al bevind hy hom 

in die minderheid in die samelewing. Daarom kan daar met reg ges~ word dat wat die 

toekoms ookal vir Suid-Afrika inhou, dit wei moontlik sal wees vir die Christelik

Reformatoriese skool om sy identiteil te handhaaf. Dit gaan egter groter offers verg 

van sowel onderwyserskorps as die ouergemeenskap. Met die genade en krag van 
God sal dit egter vir Christenouers en -onderwysers moontlik wees, en sal hulle hulle 

Christel ike roeping kan nakom om die kinders van die verbond in sy lig op te voed. 
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