J.

INLEID1NG

l. 1

DOEL VAN /JIE Nl,VORSIN<;

Die primere doel van die navorsing wat in hierdie
proefskrif onderneem gaan word, is om die aard van
diE.' t'..:PiJcald tussen kultuur en onderv1ysstelsel
besondere verwysing na

di~

met

van die Republiek van

Suid-Afrika (RSA), te ondersoek.
1.2

ORDENING VAN IIIERDIE HOOFSTUK

Die onderwysverloop in die RSA het by die kruispad
ten opsigt* van onderwysvoorsiening aan al die bevol=
kingsgroepe gekom.

Daar word tans ernstig besin oor

'n moontlike werkbare toekomstiqe onderwysbedeling
(Barnard, 1982, p. 16).

Moontlike oplossings vir

die onderwysvoorsiening aan die diverse kultuurgro~pe

.

kan langs die weg van byvoorbeeld kultuurJsolasie
of kultuurintegrasie~> bereik word;

*l

")

assimilasie of

Uie kultuurbegiusels, naaml ik diffe.rensia.sie, inte~rasie
en kontinuiteit wurd in paragraaf 4 .~ vollediger bespreek.
In hierdie pro~:fskrif word di.: volg~:nde hesrivrc· in engt•r
:;in gebruik om veral die vermenging of geskeidenheid van
kinders uit ver~killende kultuurgroepe aan Le dui:

Met kld.iwa•isolasie word bedoel 'n staat van afsonderin1;
W<~<~T gecu of weinig beinvloeding deur 'n <trltler l<ultuur·
moontl B: i:; nie.
1

am<~l'J,"'ma.sic

("meltin<J pot") kon w<:!ens kulturele bot"'

sings nie in die VSA
Lande met 'n

sl~ag

hcterog~ne

nie

(~entz,

1980, p. 8-9).

bevolkingsam(!ste]ling soos

die Vereni'Jde Stilte viln 1\merika (VSJ\), 13rittanje f"n
die nepubliek van Suid-1\frika (RSJ\),

on~ervind

'n

probleem om aan diverse kultuurgroepe in dieselfde
klaskamer qelyke gehalte onderwys te voorslen.

In

hierdie hoofstuk v1ord die probleem, naamlik die
soeke na 'n ewewig tussen kultuurisolasie en kultunr=
integrasie, wat tot diA nnvorsing aanleiding gegee
het, gestel en die aktualiteit van die probleem aan=
r;etoon.

Oaarna word die veronderstellinge wat in

die loop van die navorsing getoets word geformuleer.
Die uavorsingsmetode gaan veranb-10ord word, die
ondersoekterrein gaan afgegrens word en die relevante
begrippe soos dit binne hierdie konteks voorkom, gaan
01nskryf word.

VPrvolgens die mees belanghebbende

van enige wetcnskaplike qeskrif -

die strukturering.

(vervolg)
~let

ku!t.wa•£nlPrfl'•lr.iq word hedoel die vPrmenging van
nit verskiUende kultuurgroepe in dieselfd~·
klaskamer (skool).
le(~rlinge

!let kllli1~11Y'rHj'j"PT'<'Ilr.l·,,m·f? word hrdof>l ilfr.onderlikf> skole
vir die verskillendc kultuur~roepe. dit wil sf:. sh•iding
van kinolers op grond v.1n die kultnurgroep W:tilraan hul
behoort, terwyt diese[fde kernkurrikulum aan atte kut=
tuurgroepe in die onderwys voors irm word.
IJusdilnig kan
kultuurverryking tot (ter voldoening aan die heskawinqs~
ont14ikkeling~bP1dnsel van "integr.~sie") voord('el v.,n die
kind plaasvind Pn tlie kind k.1n dan in t~y tot,,liteit ciPttr
<lie aangehode vakke sonder dat vermenp:ing in die klas=
k<1mer (skool) nodig is. ontsluit word.
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I•3

l'HOBLEE:.I.STELI. I tiG

Sdl1ll~~teJ

Lande met cU verse kul turele

1 i nos ondt'rvi nd

pro!Jleme in die ondenrJys (Ton>linson,

1971l, J'.

1'.:>-17).

Wdlllleer kult..urele integrasie !>laasvind, ontstaan daor
span~ing

tussen leerlinge onderliny en tussen

leer~

linge en die onderwysers (Spinctler, 197Y, l'· 37-4S).
Uy mi nderheidsgroepc ontstaan die gevoel dat tee1•
llulle gediskrimineer word wanneer hulle taal en
tuur nie soveel aandag ontvang as

di~

kul~

van die me('r=

derlleid nie (Spindler, 1979, p. 40-43).
Vol gens Genesis 11: 1-9 (vgl. oak Du 'foi t, 1944, p.
7-17)

aanvaar Christene dat God self nasies en vol=

kere in aansyn geroep het.

Christus erken en hand=

haaf daardie volkere (kulturele) pluriformiteit
(Joh. 1:11, Hatt. 15:24-26).

Wanneer die geskape

verskeidenheid van mense, waarvan die Skrif leer,
saarngedwing word, druis dit in teen die natuurlike
andersheid wat onderlinq bestaan.

naarteenoor sal

gedwonge isolasie 'n sondige geskeidenheid meebring
wat ook op diskriminasie dui.

Mense en kultuur=

groepe 1110et vry wees en in staat <Jestel

~.'nrd

om van

mekaar te leer, sodat kultuurverrykinq en -uitbouing
kan plaasvind;

trouens, onderlinge kontak tussen die

verskillPnde kultuurgrocpe word volgens die beginsels
soos dit in die Skrif vervat is, nie verbied nie, en
is dus Skriftuurlik verantwoordbaar.
\Jeens versoeke wat tot die ov1erheid van die T"!S.I\ gcrig
is, ten opsigte van gelykc

onderwysvoorsienin~,

beler
3

salarisstrukture,

en~ovoorts

het die Kabinet in

Junie 1980 die Rr;N versoek om 'n diepgaande onrlf>r=
soek na die onderwys in al sy fasette te doen.

Di...,

versoek aan die RGN het onder andere vereis rlat ver=
slag gedoen moet word oor "beginselriglyne vir 'n
prakties uitvoerbare onderwysbeleid in die RSl\" en
• •..

'n program ter hereiking van gelyke gehalte

onderwys vir alle bevolkingsgroepe" (RGil(l), 1981,
p.

1) .

In hier<iie opdrag het

sorr.miq~

1

)-"litnghAhben~

des die geleentheiu gesien om kultur•'le inteqntsie
in die onderwys te Lepleit.

In die verband het

lfuittle (1931, p. 1) opdrag ontvang om ondersoek in
te stel na "the merits and demerits of tntal ractalo:
ly integrated education in the RSl\".
Die vraag ontstaan:

Watter weg in die stelsel van

onderwysvoorsiening van die RSl\ moet gevolg word om
'n ewewig tussen die twee uiterste pole van kultuur=
isolasie en kultuurintegraGie in die onderwysstelsel
te verkry?
1. 4

DIE AK'rUALITEIT VAN DIE NJ\VORSING

Ua die onluste in Swart- en Kleurlingwoongebiede in
die RSA in 1976, wat onder andere oor onderwysaange=
leenthede gegaan het, het dnar 'n aandrang tot inte=
qrasie in die onderwys na vore ')ekom.

Gunter (1977,

p. 434) maak onder andere die stelling dat "die saam=
opvoeding van alle kinders - wit, bruin en swart -

Ln

dieselfde skool van aktuelB belang in die RSA qcwordp
het.
4

Na hy die stelling qemaak het,

onderso~k

Gunter (1977, p. 434-439) di(: wenslikheid aJ dan nit•
Vdll uie "saamopvoediii<J" Van allc kinders in die
Die Uilvoerende Komitee van die Transvaalse

[!~/\.

Provin~

siale Rclad het op 12 Oeseml>er 1978 besluit om 'n
sendin<J oorsee te stuur Wdt onder andere onder!Joel.
r.1oes gaan instel na "die differensi asie van leer in'-'
houd op grond van kultuut·verskille"
i-ii).

(Mentz, 1979, p.

Darnard (1979b, p. 1-9) het alreeds in 1979

geskryf oor die "nuwe"

onderwy~Jedeling

en wys

d~ar=

op dat daar "meestal net twee alternatiewe <Jcstel
(word), nl. afsonderlikheid

(ar~rtheid

en integrasie (oop skole vir almal)".
Barnard (1979b, p. 1) onder anderP:

Verdc>r poneer
denigeen van die

kul tuurgemeenskappe wat holll in isulasie
is tot ondergang gedoem.

of isolasie)

\li

1 handhaa (,

Integrasie hied ook geen

oplossing nie, omdat die kulturele verskille ... te
diepyaande is."

Viljoen (Anon., 1900, p.

127) word

aangehaal dat hy eweneens waarsku "dat ons onderwys
vals en ontrou aan sy taak en roeping sou wees as
dit net na binne gekeer l>ly".

Ily pleit dat naas die

beklemloning van die unieke afsonderlike eie,

"moet

die onderwys ook 'n bewustheid en waardcrinq kweek
vir die universele en gesamentlike elemcnte wat brae
vorm tussen die kulture van ons land".
Die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie (SAOU)
1980, p. 127) verklaar dat:

(l,non.,

"onderwys in 'n plurale

gemeenskap kultuurge!Jonde behoort te wees".

Daarmee

word die standpunt van die Minister van Nasionale
Opvoeding, Sy Edele G. van N. Viljoen (Anon.,

1980,
5

,p. 127) dat onderwys nie van volk en kultuur losge"'
maak mag word nie, onderskryf.
lllerdie uitsprake toon die aktualiteit van die pro=
bleem, naamlik hoe om 'n ewewig tussen kulturele
isolasie en integrasie in die onderwysstelsel te be=
werkstellig.
Die RGN-ondersoek waarna reeds in paraqraaf 1.4 VPr=
wys is, het noodsaaklik geword omdat daar opstand hy
nie-blanke kultuurgroepe (rasse- en kleurgroepe)
ontstaan het weens die vermeende ongelyke gehalte
onderwysvoorsiening aan die verskillende kultuur=
groepe.
Die HGil-onderwysverslag het in 1981 verskyn, en gc=
paard hierl'lee 'n 1'ur.scn tydr:e memorandum oo1• die
·"'·lfl ''(.Z'I

die

RarJ.{

IJ•'r•-::

ltir r;P«::tem.Jetenr;knplike novorr~il'(l

oor die mtdt?rsoek n.; muler1JYI.lVOOl'11irn1:nr1 in din R:;,J

wat deur die Kahinet vrygestel ls.
Die 1'unnentydse mem·n•ruulum bevat die volgende begin=
seluitgangspunte vir die oorweging van die RGN-onder=
wysverslag:
die

Christelik~

en

bre~

nasionale karakter

van die onderwys vir Blankes moet behou bly;
onderwys deur medium van die moedertafll moet
gehandhaaf word;
'n eie onderwysdepartement vir elke
kingsgroep moet voortbestaan en
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bevol~

keusevrylwhi van die individu en oucrs word
behou,

"n1..:1cH

biuue die raamwerk van eic skole

vir elk.e bevolkin(J:-.><Jroep"

(!{Sf\, l9til, p. 3).

Dit is duideUk dat dHi beginseLriglync meebring dat
die

s'~t~s

quu in die onderwys ten

o~sigtc

van kul=

turele differensiasie gehandhaaf en intecp:-a::;ie ver"'
werp word.
Hierdie beginselriglyne van die Hegering was nie vir
almal aanvaarbaar nie, soos duidelik op die National
Education Conference te Grahamstad op 4-6 Februarie
19t>2 gedemonstreer is (Oberholzer, 1982, p. 8;

llartshorne, 1982, p. 12) .

Sommige lede van die

lloofkomitee van die RGN onderwysondersoek het hulle
oak skerp teen die RegeL"ing se Tussc;dyds(.! memo,•ottdwn
uitgcspreek (Anon., 1981, p. 29).

Battersby (1981,

p. 29) het die Regering selfs van verraad en trou=
breuk beskuldig.

Genoemde persone en instansies het

hulle op die RGN-verslag (HGN(l), 1981, p. 207-211)
beroep waar uitgangspunte en aanbevelings soos by=
voorbeeld:

"die strewe na gelykheid ... , gelyke be=

haodeling ... , 9emeenskaplike mensliklteid ... , diffe=
rensiasie wat op suiwer ras- of kleurverskille berus,
kan nie as relcvante grande v1r

ongelyk~

hehandeling

Leskou word nie", gcntel word.

Teenoor die beginsels

van die Regering word

(een

integra~ie

ond~rwysdepar~

Lementl met oop (ge1ntegreerde) skolc bepleit (Anon.,
1981, p. 39, Hartshorne, 1982, p. 2).
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Teenoor die kulturele integrasiepteitbesorgers aan:
vaar die Afrikaner-onderwyskongres (1982, p. 6) die
beginse lstandpun te van die 'Reger ing soos di t in die

Tunsentydse m8morandum gestel is, naamlik dat die
status quo ten opsigte van afsonderlike skole en

onderwysdepartemente (kulturele differensiasie) ge:
handhaaf sal word en dat kulturele integrasie in die
onderwys verwerp word.
Bogenoemde bewyse van uiteenlopende standpunte, ten
opsigte van kulturele integrasie en differensiasie
vir die onderwysvoorsiening in die RSA, bevestig die
aktualiteit van die probleem.

'n Oplossing wat ewe=

wig bewerkstellig tussen kultuurisolasie en -integra=
sie in die onderwys wat op Skrifmatige beginsels ge=
baseer is, moet dus gevind (behou) word.
In die VSA is verskeie oplossings al gesoek vir die
prohteem van kultuurverskille in die onderwys.

Vol=

gens Ramirez en Castaneda (1974, p. 3) is die oplos=
sing eers gesoek langs die weg van assimilasie;
het egter nie die oplossing gebied nie.

dit

Assimilasie

is gevolg deur die "melting pot"-teorie wat eweneens
misluk het (Tiedt en Tiedt, 1979, p. 2).
"multicultural education"

(ME) aangeprys.

Tans word
In sekere

kringe word ME reeds bevraagteken (Smith, 1973, p.
143-144).

Ander skrywers (soos in hoofstuk 4 aangehaal) in die
VSA en llrittanje, wat hulle met die probleem van
kultuur en onderwys besig hou, is byvoorbeeld
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J.A. Banks,

t-1.1'-1.

Spindler.

Krug, Nancy ll. St. John en G.Ll.

llierdi e skrywer·s sock na ond.:rwyss l l ctle"-

giee wal gevolg moet word vir die onderwys wal kan
lei tot gelykwaardigheid, wcdersydse respek en
sonde ntenseverlloudings, sodal die

vn~edsame

ye~

naasbe~

staan van die verskillende kulluurqemeensk.appe be=
stendig kan word.
byvoorbeeld:

So betoog Spindler (1979, p. 42)

"The school is an instrument of the

culture.

Its purpose is to recrni t new members

(children)

into society and 111aintain the cultural

values and social structure of that society."
Gevolglik moet daar gesoek word na 'n evlewig tussen
kultuurisolasie en -integrasie in die onderwysstel=
sel.

Aan die hand van sekere veronderstellinge sal

navorsing gedoen word wat poog om die oplossiug te
bied.
l. 5

HIPOTESES WAT MET DIE NAVORSING GETOE'l'S \lORD

1. 5. l

lloofhipotese (1110

Om die navorsing van stape l tc s tuu1
di~

volgende hipotese gemaak:

(!I•

te riy, word

Kultuurdifferensiasie

is die aange\'llese weg om ewewig tussen die twee ui ter=
ste pole van kultuurisolasie en -integrasie in die
onderwysstelsel· te bewerkstellig.
Hierdie HH word in die vorrn van vier subhipoteses,
wat met die verskillende onderdele van die navorsing
getoels word, geoperasionaliseer.

Die subhipoteses
9

is:
1.5.2

Subhipoteses

:;u.bhipotese 1

(SHU

Ewewig tussen kultuurisolasie en

~integrasie

in die

onderwysstelsel kan slegs op grand van 'n Skrifmatige
beskouing van die mens bewerkstellig word.
Swbhipoteae 2

(SH2}

Ewewig tussen kultuurisolasie en -integrasie in die
onden.-ys kan slegs op grand van 'n Skrifmatige be=
skouing van kultuur bewerkstellig word.
Suhlz£po ts:::se

.5

(SH3}

Ewewig tussen kultuurisolasie en -integrasie kan
slegs op grand van 'n Skrifmatige beskouing van die
1J~rbrmd

tussen kultuur en onderwysstelsel

bewerkst~l=

lig word.

Subhipoteae 4 (SH4}
Ewewig tussen kultuurisolasie en -integrasie kan
slegs bewerkstellig word onder leiding van die Skrif=
matige grondmotief van skepping, sondeval en verlos=
sing wat die dryfkrag of stukrag agter Skrifmatige
kultuurbeskouings en -beplande onderwysstelsels is.

lO

I .6

METOOOLOGJESE VERANTWOORDlNG

1.6.1

Algt!meen

ln paragraaf 1.5 is enkele hipoteses wat deur di(o:
loop van die navorsing geformulecr is, ge::>tel.
die veronderstellinge is in die loop van die
sing getoets en geverifieer.

llicr=-

navor~

Die metodes waarvol=

gens die evaluering gedoen is, word vervolgens bon=
dig behandel.
1.6.2

Literatuurstudie

Literatuur het in hierdie navorsing die vernaamste
deel van die bronnemateriaal gelewer.

Kennis en

insigte wat deur die literatuurstudie bekom is, het
gelei tot die antwerp van die navorsingsprojek en
tot die uitsprake wat gemaak is.
Daar is gebruik gemaak van werke met 'n teologiese
strekking asook wysgerige geskrifte.

Die werke van

volkskundiges en antropoloe is geraadpleeg.

Opvoed=

kundige boeke, artikels, verhandelinge en proefskrif=
te het 'n verdere belangrike deel van die li teratuur-=
studie gevorm.

Daar is voorts gebruik gemaak van

sosiologiese boeke, tydskrif- en koerantartikels;
oak is ensiklopediee geraadpleeg.
Ten einde outentieke waarde aan hierdie studie te gee,
is daar saver moontlik van primere bronne gebruik ge=
maak.

Sekondere bronne moes egter oak ruim geLruik
ll

word.

In enkele gevalle (byvoorbeeld by Dooyeweerd)

is vertaalde werke bestudeer.
l.6.3

Verskynselontleding

'n Ontleding is gemaak van sekere verskynsels wat vir
hierdie navorsing van prirnere belang is

soos byvoor=

beeld kultuur, kultuurverskuiwing, opvoeding, onder=
wys, onderwysstelsel,

differensi~sie,

beskawing (vgl. oak par.
1.6.4

l . 1.

integrasie en

2) .

Skrifmatige benadering

Oaar is uitgegaan van die Christelike beginsel, naam=
lik dat God die mens geskape het en die verskillende
kultuurgroe;:>e (taalgroepe) in aansyn geroep het (Gen.
11:6-9, Matt. 24:7, vgl. ook Du Toit, 1944, p. 7-14).

Oaardie verskeidenheid van, en qeskeidenheid tussen
kultuurgroepe soos geopenbaar in die Woord van God
is in hierdie navorsing gerespekteer.

Aandag is

oak geskenk aan ander denkrigtings om nie in eensy=
digheid te verval nie.
1.6.5

Herbedinking van die probtematiek

Die beginseluitsprake wat met die verloop van die
navorsing gedoen is en nie empiries getoets is nie,
kan daaraan toegeskryf word dat hier nie met tasbare
gegewens gewerk is nie.

"Deur besinning oar en her:

bedinking van bepaalde fasette van die werklikheid
van bepaalde
12

vraagstukke~

(Vander Walt, J.L., 1982,

p. 12) het 'n mens tot eie slandpunte en g<.:volgtrek"kiny,; qekom.
l .6.6

Intarsubjektiewe

g~sprek

Vanat die voorbereiding van hierdie studie is

d~ar,

benev/t::ns mat die promoters, deur lo!Jt.:-lld gesprekke ye"voer met kundige persone, soos byvoorbeeld proff.
B.C. Schutte van die Potchefstroontse Universiteit
vir Christelik.e Hoer Onderwys en

;~

.J. Hentz van die

Onderwysburo van die Transvaalse Departement van
Onderwys, drr. C. R. Liebenberg van die RGN en S .J.
Eloff, predikant in diens van die Algemene Sinocte
van die N.G. Kerk..

Insigte en toeligting wat dcur

rniddel van die gesprekke verwerf is, was besonder
waardevol vir hierdie studie.
Die raadpleging van werke oor opvoedkundlge navorsing
van Landman

(1980) en J.L. van der Walt (1982) het die

navorsingstappe van die studie bepaal.
1.7
1.7.1

AFBAKENING VAN DIE TERREIN VAN ONDERSOEK
Wetenskapsteoretiese afbak.ening

llierdie navorsing word gedoen binne die veld van die
Vt=rgelykende Opvoedkunde.

Die navorsing handel ver=

al oor kultuur en die rol wat dit speel in die onder=
wysstelsel.

Dit is dus nodig dat kultuur as mens=

like bandeling ontleed word en daarvoor is 'n duide=
like en prinsipitile mensbeskouing noodsaaklik.
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Gevolglik word 'n Skrifmatige mensbeskouing gegee,
sodat 'n ware beeld gevorm kan word van die wyse
waarop die mens se kultuur hom in die onderwysstelsel
vergestalt.

Daar kan nie verwag word dat hierdie

studie verloop op 'n wyse wat 'n

kultuur~

of volke=

kundige dit sou onderneem nie, maar wel dat die op=
voedkundige essensies toegelig sal word.
Die wye spektrum wat gedek moet word, bring mee dat
die veld van die Fundamentele Opvoedkunde, sowel as
die Temporele Opvoedkunde geraadpleeg is, wat waarde=
volle hulp en perspektiewe gelewer het.

Die Wysbe=

geerte, Antropologie, Teologie, Volkekunde en Sosio=
logie het eweneens onontbeerlike insigte gelewer.
1.7.2

Afbakening van die terrein deur
begripsomskrywing

Sekere begrippe wat in hierdie navorsing gebruik
word, moet uit die aard van hulle meerduidige gebruik
gepresiseer word.
Die begrippe wat omskrywe \·lord, is in vier groepe ge=
groepeer, naamlik diA wat onderskeidelik te make het
met kultuur, mens,
1.7.2.1

onderwys en religie.

Begrippe wat met kultuur verband hou

Daar ontstaan by sommige mense verwarring omtrent
die onderskeie begrippe wat kultuuraspekte omskryf.
Die volgende begrippe, naamlik kultuur, akkulturasie,
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enkulturasie en beskawing wal in hlt;nJie r.avorsin<J
q~bruik

is, word nou toegelig:

!\ l< I i

IIU 1'

Kul t uzu· word in hoofstuk 3 breedvoeriy

soek.

onder~

Bier kan volst.aan word met 'n kort om=-

' skrywin';).

Kultuur is die geakkumuleerde en

steeds wisselende, saamgestelde en gemeenskap=
like besit van die mens.

Kultuur word in 'n

bepaalde volksgemeenskap van geslag tot geslag
oorgedra deur informele, formele en nie-formele
opvoeding en onderwys.
Akk u l t ur•as ie

Akkultur•asie is die begrip wat gebruik word om
die kultuurverandering uit te druk, wat ont=
staan as gevolg van kultuurbeinvloeding wanneer
die draers van verski1lende kulture in noue aan=
raking met mekaar kom, byvoorbeeld deur volks=
verhuisinqs.

'n Akkulturatiewe situasie kan

oak ontstaan wanneer aanhoudende kultuurbein=
vloeding plaasvind deur onpersoonlike oordrags=
me.dia, byvoorbeeld die geskrewe woord, televish:,
radio en film (Coertze, 1968, p. 7;

Van der

Wateren, 1979, p. 125}.
Herskovi ts (1958, p. 10) omskryf die begrip
soos volg:

"Acculturation comprehends those

phenomena which result when groups of individuals
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having different cultures come into continuous
first-hand contact, with subsequent changes in
the original cultural patterns of nither or
both groups."

Akkulturasie kan kortliks om=

skry f word as:

<lie proses van

~rede

rsydse be In=

vloeding tussen kultuurgroepe wat deur direkte
en voortgesette aanraking met mekaar, karakter=
trekke en elemente ui twissel sodat 'n

Hltr.Je

kul=

tuur- of lewenspatroon ontstaan.

AstJ1·m£ lasic; is n6u verwant aan akkulturasie en

hulle word gradueel van mekaar onderskei op
grond van dominasie.

Waar twee kulture met

mekaar in aanraking kom, en die een dominerend
staan tot die ander, lei die aanraking tot assi=
milasie.

Kortom, by assimilasie sal die een

kultuur die ander s6 domineer dat die ander een
uiteindelik verdwyn, terwyl die dominante kul=
tuur behoue bly.
Van der Wateren (1979, p. 130) qee die volgende
simboliese voorstelling om die onderskeid te
illustreer:

"Akkulturasie vind plaas wanneer

k.ulture fl. en B sodani.g verander dat 'n nuwe kul=
kurele persoonlikhcid te voorskyn tree, dit wil
se A + B = C waar die resultaat

c

kenmerke van

beide A en B vertoon.
Assimilasie verloop
wesen1ik dieselfde maar vanwee dominasie sal die
resultaat die kulturele persoonlikheid van die
16

dominante kultuu1

(/\) Lehou 1\

-t

l.l

A."

Onder die Leyri!J assimilasie word verstaan die
al guhelc oorname van een kul tuu1· deur 'n domi
nant.e kultuur, sudat alleen die eienskdppe va11
laasyenoemde kul tuur in dil:! nuul ':levor1mlc volk
of kultuurgroep herkenbaar is.

Yeskawing word in paragraaf 3.6 vollediger ant=
leed.

Hier kan volstaan word ntct 'n kart om=

skrywing, naamlik:

beskawing is die geestelike

ontwikkeling en algcmene verfyning wat 'n mens
of kultuurgcoep bereik het, ten opsigte van be=
skawingsontplooiing.

t'nkulturast'e
r:nkultur•asi.:: is die oordrag van kultuur deur die
gemeenska!J en wat deur die enkeiing verwerf '<lord
(Dawson, 1961, p. 3).

Volgens Vander Wateren

(1979, p. 116) word met enkulturasie beduel: "hoe
... (A.M.H.) kultuur van geslag tot geslag oorge~
dra word".
Kultuurverandering mag in die proses
wel plaasvind.

Coertze ( 1965, p. 36) omskryf

enkulturasie as "'n gestadige kondisionerings=
proses waaraan elke nuweling onderwerp word om
hom in staat te stel om allengs as mens sy plek
naas ander mense in te neem".
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ltet enkul turasie ··1or.d hier bedo<'!l die oorname
en verwerwing van

~ultuur

van die ouer-gemeen=

skap deur die jong opkomende qeslag van daardie
kultuurgemeenskap.
1.7.2.2

Beqrippe wat met die mens te

~ake

het

Daar is drie begrippe, naamlik nasie, ras en volk
wat die mens in sy rasse- en volkereverhoudinge uit=
druk.

nelderheid, ten opsigte van die betekenis

van die begrippe, ontbreek dikwels by gebruikers
daarvan en word telkens met mekaar verwar.

Die

volgende betekenisse word in hierdie navorsing aan
die begrippe geheg:

Met die begrip nasie word 'n qroep mense aange=
dui wat aan verskillende rasse en volke behoort,
wat binne dieselfde geografiese grense woon en
dus dieselfde lotsbestemming deel en uit die=
selfde bodem 'n bestaan moet maak.

Die Alge=

mene Sinode van die N.G. Kerk (1974, p. 6) po""
neer dat:

"die term nasie •n staatkundige be=

tekenis het, en 'n groep mense aandui wat onder
dieselfde sentrale gesag staan".

• n Nasie kan

<;tus omskryf word as 'n groep enkellnge van

Vf>r=

skillende oorsprong en kulturele verhande wat
tot dieselfde staat bel1oort en 'n politieke ePn=
held vorm.
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Jn diE

vclll:skund~·

1110rd die bL·qrip 1·,:.: hoots.ii.ik"'-

lik (jebruik om die liq•Jaamlike k"nr,,<,rk<

'n

Vdli

g1·oep mense a an te du i .
ras wat mel die
v~.:lkJeur,

OO<J

\JilanH!(!mLadl-

is, hyvoorb(•eld

g~..:l<wt.strel:b::

haartipe,

e11

1-ldar·~

andur

neen.Uare erflik-hepaald"' tden,;kal•pe, word vir
hicrdie doel

saamge~1roepeer.

Bruwer en Van Zy l

(1958, p. ll) OliiSLryf ra::; soos volq:

"'n

!'itS

'n groep of vertakkin(j van die mensdorn wat
rc uitkenLare en oorerflike fisiesc

is

seke~

kenn~rke

gemeen het en waardeur die mense Wilt aan dH': rils
behoort, onderskei word van ander rasse

~~l

ander liggaamll.ke kenmerke wat. weer eie aan
hulle is."

Ras is dus dl.e begrip wat. 'n Lio=

logiese eenheidsgroep mense aandui al sou hulle
oor verskeie lande en volke versprei wees.
~'olk

'n Volk is 'n groep mense .,.tat 'n qt-meenskaplike
kultuurbesit deel, en wat. deur die loop van baie
geslagte reeds saamwoon,

'n yemeenskaplike

lewenswyse besit en gewoonUk 'n gemeenskaplike
taal ontwi kkel het.

Volk ven1ys dus na die

sosiaal-kulturele hoedanighedc van 'n groep men"'
se

(Coertze, 1960, p. 15).

van die N.G. Kerk
volg:

~inode

Die Algemene

(1974, p. 6) omskryf volk soos

'"n Volk il;; 'n groep mcnse

van 'n yemeenskaplike kul tuut <ts

\>Jat OJJ

grond

behorend•~

tot
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'n bepaald8 groer gPklasslfiseer word, d.w.s.
'n graep manse wat o.m.
tes, a lgemene

v~w"!nswyse

dleselfd~

taal, gewoon=

ens. 1\f'!t. ·''

'n Volk is dus 'n groep mense wat
bied bewoon en 'n kulturelc

dies~lfde

eenhei~

ge=

vorm, soos

byvoorbeeld die Afrikanervolk.
1.7.2.3

Oegrippe wat met onderwys verband hou

Drie belangrike hegrippe, naamlik opvneding,
wys en onderwysstelsel

ir-~

uie nnderwysvoorslening.

on~er~

van besonder.e belan<y in
Elkeen van die begrlppe

moet ten opsigte van hulle betekenis

<:~fgebaken

word,

w<tnt die hegrippe word menigvuldlqlik en in verskeie
verbande gebruik, wrtt meebring dRt 'n duidelike hF!=
tekenis aan elke begrip

gekapp~l

moet wees.

AI

urie die begrippe word in hoofstuk 4 brecdvot>riger
omskryf.

llier volg nou 'n saaklike uiteensettinq

van die onderskeie begrippe, sodat sekerheid van meat
af aan oor die hetekenis kan bestaan:

OpvlJr?.,f fng word deur If an Nyk

volg omskryf:

( 1975, p. 39) soos

"In die opvoedingsgP.beure rig die

opvoeder sy handeling opsetlik, doelbewus en
deur roeping gedw.ing op die opvoedeling om hom
tot valle ontsluiting te bring en hom sodoende
te lei, te help, te vorm, toe tc rus en nor te
haal tot betekenisvolle, bewuste, vrywilliqe en
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roepingsl>cwusle aanVadrdlng e11 veranl·..,.uorclel i kt-•,
mondiye ui tvoer ing van sy

Opsom=-

lewt~nsldak."

nt.:nd kan dus qt.•se word dal opvoedin<J di{· beoJhotdeni s is wat die volwasse pc-rsoon met die
onvolwasse kind maak, ho111 hystaan, riq, lei en
vorn1 tot die spontane aanvaat·di ng van en

to~o_•wy=

ding aan sy lewensroeping (vgl. ook Von Schalk-=wy k,

19 81 , p.

6 2 , 6 8) .

Onderwya word deur Van Schalkwyk (1981, p. 69)
soos volg omskryf:

"Die kind moet vollediq, ge=

balanseerd, norrnatief en gedifferensieerd ont:
sluit word aan die hand van 'n vollediqe, geha=
lanseerde normatiewe en gedifferensieerde we1·k
likheidsontsluiting wat deur rniddel van onder=
rig- en leerhandelingc plaasvifld. ·'

Onderwys is

dus die onderrig van verskillende vakke deur
onderwysers wat daarop toegespi ts is om !:ennis
en vaardighede deur die kind te laat verv1erf
(ook volwassenes) om dusdanig sy lewensroeping
te vervul

(vgl. ook Barnard, 1931, p. 39).

Opvoeding en onderwys is nie

sino1dc~me

he')rippe

nie;

hulle kan onderskei maar nie geskei word

nie.

Onderwys, net soos opvoeding, is altyd

'n doelbewuste, bewustelike, p1rtnmatige en ge=
organiseerde handeling waar daar na beplande
oogmerke wat ten goede bedoel v10rd, gestrc\ve
v1ord.
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Die rmd<-JruJyaatel:u?l word deur Oarnard (1981, p.
38-39) soos volg omskryf:
ondei'J''ifSRtt:~l--'H!L \~ord

"Met die begrip

bedoel die orqanisr!l:Driese

raarnwerk, naarnlik beplanning (insluitende navor=
sing, beraadslaginq en beleidsforrnulerinq),
onderwyswetgewing (parlementlre onderwyswette,
provinsiale onderwysordonnansies,

regulasi~s

in=

qevolge die wette en ordonnansies, ens.), die
uitvoering van die onderwyswetgewing (deur mid=
del van adrninistratiewe liggame en persone soos
onder andere onderwysdeparternente, skoolrade,
beheerrade, skoolkomitees, inspekteurs van on=
derwys, ens.), hulpdienste en die skoolstelsel
waarbinne die onderwyser en kind mekaar ontmoet
sodat die forl'lele skoolopvocding en -onderwys
kan plaasvind.H

Die ondcrwysstelsel is dus 'n

onderwys- en opleidingsgerigte vervlegting=
struktuur van verskillende gemeenskapstrukture
wat in noue verband met mekaar funqeer, sodat
geor~aniseerde

opvoedende

onde~~ys ~oontlik

word (vql. Stone, 1981 (b), p. 122-124).
1.7.2.4

O~qrippe

wat fasette van reliqie uitdruk

Van die moeilikste begrippl";! wat menslike bestaans=
wysel?l moet 11itrlruk, is die hegrippe vlat met reli.qi<>
te make het, naamlik religieuse qrondmotJef, geloof
en godsdiens.

Aangesien hierdie navorsi.ng Skrif"'

tuurlik gefundcerd is, maq daar nie verv1arrin!) ten
22

op~.igle

van di8 betekenis van hierdlt· l•P<'rlJ•J-•e by

die Ieser ontstc.an nie.

Du<~ro~l

geyaa11 tot 'n omskr)'\-li ng Vdn

elk~·

Y.'Orrl daa1
b~·qr

nou

nor~

i p:

Van Till (lY5Y, p. 17) ge8 die vol0ende omskry=
wing van religie:

"Religion Js the inPscapahle

covenantal relationship between Gorl as lord and
his image-bearer man."

llierdie relasie tussen

God en mens rus op die betroubaarheid van God
wat 'n verbond met die mens verordineer het tot
'n religieuse verwantskap.
die ganse

n~nslike

Religie omsluit

bestaan en is gesetel in die

"hart" van die mens (par. 2.3.2).

Die verband

tussen kultuur en religie word deur Tillich
(1962, p. 57) soos volg saarngevat:

"Religion

is the substance of culture and culture the
form of religion."

Vander Walt, Dekker en Van

\'lyk (1979(1), p. 39) omskryf J•eligit! soos volg:
"Religie is die aanvaarde lewensbeginsel wat
totaliter op die hart beslag le en daarom uni=
verseel (omvattend) alle uitgange van die hart
Of lewensfunksies van die mens Of menslike be=
staanswyse radikaal belnvloed, stempel en rig
sodat al die mens se aktiwiteite en die resul=
tate daarvan, of hierdie handelinge nou ook
voorwetenskaplik, wetenskaplik of nawetenskaplik
van aard is of nie, uit, deur en tot God is (in
die geval van die Christen, hyvoorbeeld), of
uit, deur en tot die een of ander aspek van, of
23

lndividualiteit (ding) ult die
he id."

q~skape

werklik=

Reliqie is dus die verwantskap tussPn

God en mens, en ornsluit die ganse merislike hf'!~
staan, en is gesotel in die hnrt van die mens
en rig die mens na God (of weg van God).

Dooyeweerd (1963, p. 8) ornskryf die hegrip

!F'ondmot£P-f :o:oos volg:

"llet is de volstrekt

c•e•ltr•ale drijfveer, omdat het V•<nuit

gieuae

lew~nRcentrum

h~~:t

r>eli=

alle tljdelijke lewens=

uitingen beheerst en op de ware of vermeende
onr>Rprong van het bestaan richt."

'n Religieuse grondmotief is nie die persoonlike
geloof van 'n enkeling nie.
skapskapsmotief wat

di~

(1974, p. 152) poneer:
a~ter,

Dit is die gemeen=

enkeling beheers.

Stone

"Oie grondmotief le

en ten grondslag van die normkomplekse

in 'n samelewing,

'n kultuurkring,

'n beskawings=

p·eriode."
Religieuse grondmotief kan dus omskryf word as:
'n geestesmag of geestelike dryfkrag wat in die
menslike samelewinq werksaam is.

Geloof
'n Besonder raak omskrywing van geloof word in
flebreers 11:1 gevind:
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"Die geloof dan is 'n

vaste vertrou ..~ op die dinqe

Wiil

oro!:> ho,>p,

llewy::; va1• Ole di11ge wat ons

111~

siLen !dt,."

Van dcr Wall d

11l. (1979(1), p, 46)

'11

poneer: "Vir

die Christen !Jeleken dit dat hy dil• sel:t•rheld
viud in die God van die Skn fte en dat hy in
geloofsvertroue aan

di~

wan: God va!:>hnu."

Geloof is een van die uit9ange of funksies van
die mens;

trouens, dit is die "hoogste" uiting

of modale funksie,

'n bestaans\vyse van alle

mense, dit is die funksie waarmee die mens reik
ua

di~

dinge wat sekerheid en vasti9heid in die

lewe gee.

Godediens
ilodsdlens word deur Vander \·1alt .:t al.

(1979(1),

p. 44) ornokryf "as die ganse lewe van die mens
in gehoorsaamheid van die reli qie wat op sy hart
beslag

gel~

bet",

Heligie en godsdiens v!Or<l rli kwtc ls in alqemenn
<Jesvrekke as sinonj erne gebruiL.

l:el i <Ji e is

egter 'n omvattender hcgrip as godsdien».

GoJsJienu vind sy wortel in die religie en is
dus religieus bepaalct.

In sy qodsdiens

(Chris~

telike) rig die mens hom "vertikaal" na Bu, na
God, die Oorsprong van alle din9e (Van cter
Bt

al.

(1979(1), p.

44).

1--~al

Daarom viOrd onder

yodsdicns alle handclinge verstaan v.•aarn.ee die
111ens hom direk tot God v1end, soos die gehed

j

n

t

die binnekamer, huisgodsdiens en die erediens
waar God aanbid, gedank en geloof word met woord
en lied en waar die Woord bedien en die sakr.a=
mente gebruik word.
1. 8

STRUKTURERING VJI.N DIE PROEFSKRIP

Die proefskrif qaan in ses hoofstukke verdeel word,
naamlik:
In hoofstuk 1 word die aanloop tot en die aktualiteit
van die studie aangedui.

Verder sal die onderskeie

hjpoteses geformuleer en die terrein afgebaken word
om sodoende die indeling ekspli3iet aan te dui.
'n Jl.ntropologiese perspektief, waarhy die

gelykwaar~

diglleid dog ongelykheld van mense, ten opsigte van
hulle samestelling en struktuur

aan~etoon ~ord,

gaan

in hoofstuk 2 onderneem word.
In hoofstuk J word 'n struktuurontleding van kultuur
gedoen·.
Die !Jerb•llld tussen die onderwysstelsel en k•tltuur
word in hoofstuk 4 aanqedui.
Die ontwikkeling van die onderwysvoorsiening aan diP
diverse kultuurgroepe oor meer as drie eeue in

Sui~

Afrika word in hoofstuk 5 onder die loep geneem.
Die proefskrif word met hoofstuk 6 afgcsluit waar die
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i>t:VillJingc en o..~anbevclin<J~i S<WIIIY<!V,lt

l •9

word.

!;;i\Ml:VJ\'l"l'IiJG

Die probleem, naumlik om 'n middcweg

tu~l::ien

kulturclc

isolasie en integrasie vir die toekomstige onderwys•
vuorsiening in die RSA te vind, is gcstel.

Terrein=

afbakening is gedoen en die metodc wat vir die navor=
sing gevolg is, is aangedui en die indeling van die
proefskrif uiteengesit.
Uit gaan in hierdie proefskrif om twee Laie helanw=
rike en sensitiewc aspekte van die mf':nslike hestaan,
naarulik kultuur en
nodig om volgens 'n

onder~yssteZseZ.
~krifmatige

Dit is egter

mensheskouing tot

ware en egte kennis van die mens self te kom sodat
die uitinge van die mens deur sy kultuur geevalueer
kan word.
onderneew.

Oil taak word in die volgende hoofstuk
In hoofstuk 2 word die beginsel van

aa=

Lykt.>a<n•dighuid dog o1.gelykhuid van menst:! en kultuur=

groepe onder die loep geneem.
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