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4. 'N lllSTORIES-EKSEMPLARIESE ONDERSOEK NA 

DIE VERHOUDING SKOOLONDERWYS EN DIE POLITIEK 

4.1 PROBLEEMSTELLING EN DOEL VAN DIE ARTIKEL 

Suid-Afrika bevind hom in die negentigerjare in 'n onderwysdilemma: in 'n samelewing 

wat in 'n fase van hervorming, transformasie en oorgang staan, het politieke eise die 

primaat in die veranderingsproses - ook op onderwysgebied. Die Suid-Afrikaanse samele

wing word reeds die afgelope dekade of meer gekenmerk deur pogings om die totale 

gemeenskap te mobiliseer en te (ver-)politiseer om kollektiewelik teen onder andere 'n 

gevestigde onderwysstelsel - wat histories ontwikkel en beslag gekry het - in verset te kom 

en selfs rewolusioner te verander (vergelyk Delancey, 1988:1-8; Garbers, 1988:14-15; 

Oberholster, 1988:39; Mostert et al. 1988:59 e.v. en Snyman & LOtter, 1988:105 e.v.; 

De Vries & Steyn, 1990). 

Konflikgeorienteerde gedrag in die vorm van oproer, stakings, brandstigting, skoolboikotte 

en boewery was gedurende die tagtigerjare kenmerkend van 'n destyds hoogs ontvlambare 

onderwystoneel. Skoolonderwys is onder meer aangewend vir die vestiging van bepaalde 

politieke persepsies en vir die realisering/handhawing van bepaalde politieke ideale 

(Brynard, 1989:20; Stone, 1989). Politiek-maatskaplike oogmerke van veral radikales, 

soos gelykheid en die aandrang op meer legitieme politieke en ander instellings (dit wil se 

waarin alle mense verteenwoordig word), gekoppel met grootskaalse ontevredenheid oor 

onderwysaangeleenthede (soos ongelyke salarisse; ongelyke voorsiening van fisiese 

fasiliteite; ongelyke gehalte van onderwys; ongelyke bekostiging van onderwys; irrele

vansie van onderwys, swak prestasie in eksamens, ensovoorts) noop veral sedert 1985 die 

huidige monopolistiese onderwysmaghebbers om van hulle mag oor die onderwys afstand 

te doen of dit minstens met almal te deel. In die magstryd word onderwysprogramme ge

bruik/misbruik vir politieke doeleindes (Shingler, 1973:291-292; Van Heerden, 1986:127 

e.v.; Coetzee, 1983:E56; NECC, 1987:1). 

In 'n poging om enigsins moontlike oplossings te vind vir die problematiek rondom die 

verhouding skoolonderwys en die politiek soos hierbo uiteengesit, kan die doel van hierdie 
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artikel so geformuleer word: watter insigte en perspektiewe bied 'n histories-eksemplariese 

ondersoek aangaande die verhouding skoolonderwys en die politiek? 

Daar word slegs op vier verskillende epogmak:ende figure (i.e. Plato, Augustinus, Locke 

en Dewey) se bantering van onderwys en politiek gelet. Die keuse van die genoemde 

figure is deur die volgende oorwegings bepaal: eerstens dat elkeen binne sy kultuur-histo

riese omlysting epogmakende invloed gehad het; tweedens dat elkeen blootstelling aan 

sosiaal-maatskaplike oorgang of transformasie gehad het en derdens dat daar by elkeen, 

vanwee hierdie blootstelling, 'n duidelikgeformuleerde opvatting oor beide onderwys en 

die politiek bestaan het. Die gekose figure is ook verder verteenwoordigend van spesifieke 

histories-filosofiese tydperke, naamlik die Klassiek-Griekse tydperk (Plato); die vroee 

Christelike tydperk (Augustinus); die Empiristiese Rasionalisme (Locke) en die 

Irrasionalisme (Dewey). Die fokus van die artikel sal derhalwe val op die hoofmomente 

van elkeen van hierdie denkers se politieke opvattinge asook op bulle gepaardgaande 

opvoedingsgedagtes. Moontlike afleidings daaruit word gemaak: wat vir die huidige tyd lig 

kan werp op die verhouding skoolonderwys en die politiek. 

4.2 PLATO (428-347 v.C.) 

4.2.1 ~eidLng 

Om enigsins • n greep op Plato se beskouinge en opvattinge oor onderwys en die politiek te 

verkry, is dit noodsaaklik om te let op die agtergrond waarteen hy sy idees opgeteken het: 

Die Atheners se oorwinning in die Peloponnesiese oorlog; sy leermeester en mentor 

Sokrates se dood; Plato se eie omswerwinge na die dood van Sokrates (Plato was na oorle

wering toe sowat 28 jaar oud (Davies & Vaughn, 1897: viii - ix)); sy verblyf in Athene 

gedurende die heerskappy van die Dertig Tiranne; die Vrede van Antalkidas; die verval 

van die stadstaat met sy sterk tradisionele morele kodes (wo. lewenskragtigheid, selfver

troue en verantwoordelikheid); die laagtepunt waarop demokrasie gestaan het en die 

verbrokkeling van die polis (Catlin, 1976:42; Forsyth & Keens-Soper, 1988:9). Hy was 

as't ware vasgevang in 'n depressie en politieke ontgogeling. Teen hierdie agtergrond 

skryf hy vir sy land, sy mense en die ganse beskawing (Bowie, 1949:49). 
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Sy belangrikste werk oor die staat en die wysgerige opvoedkunde is die Politeia, wat 

vertaal word as Die Staat of Die Republiek of Regime (Dreyer, 1987:42; Forsyth & 

Keens-Soper, 1988:7). 

4.2.2 Die rol van die staat in die onderwys en die politiek 

Plato ontwerp, as antwoord op die polities-sosiale problematiek van sy tyd, die Ideaal- of 

Ideestaat wat as die norm moet dien vir hoe 'n staat daar uit behoort te sien (Plato, s.a. 

(IV) 420;423-424)4
• Omdat die lewe van die burger so met die van die polis (i.e. staat) 

verweef was, was 'n lewe buite die polis ondenkbaar. Wat hy hiermee bedoel het, is as 

daar na die staat gekyk word, dan kan die geaardheid en lewe van die burgers ook raakge

sien word. Die staat hied aan sy burgers die moontlikheid om 'n bepaalde lewe te lei 

(Sahakian, 1968:57; Dreyer, 1981:4-6). Die staat is verder ook die toonbeeld van die 

verwerkliking van die lewe van die burgers. Die goeie staat (Plato het geglo dat die staat 

inherent goed is) sal vanselfsprekend goed funksioneer. Die goedheid is 'n sedelike 

goedheid wat ook 'n uitdrukking van die sedelike goedheid van die burgers is. Die 

sedelike mens is ook die gelukkige mens, sodat die goeie staat ook 'n gelukkige staat is 

(Plato, s.a. (VIII) 544-545). 

Die staat ontstaan as gevolg van die behoeftes van die mens (Plato, s.a. (II) 369). Deur 

opvoeding en onderwys is die volgende moontlik: " ... the ruler shapes human nature in 

the right direction to produce a harmonious state" (vgl. Sabine, 1981:68). So belangrik 

beskou Plato opvoeding en onderwys dat hy selfs die staat in die eerste plek beskou as 'n 

onderwysinstelling. 

Om saarn te vat: die staat is die allesomvattende geheel waarbinne individue mekaar in 

sosiale omgang kan ontmoet en waarin geregtigheid heers. Die staat verwag lojaliteit van 

sy burgers wat hy dan ook kry deur die opvoeding en onderwys wat aan die kinders en 

burgers gegee word. 

4Alle Plato-verwysigings kom ui t werk Die Republiek met 
spesifieke verwysing na bepaalde hoofstukke en paragrawe. 
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4.2.3 Die rolle van onderwys en die politiek in die totstandkoming van geregtigheid 

Die Republiek begin met die probleem van geregtigheid: die goeie waarvolgens 'n mens 

behoort te lewe en wat tegelykertyd geluk inhou (Plato, s.a. (I) 331 ;332; Sahakian, 

1968:58-59; Forsyth & Keens-Soper, 1988:8). Sokrates het reeds betoog dat die goeie en 

gelukkige lewe slegs moontlik is in die gemeenskap waar die mens saam met sy medemens 

bestaan (Plato, s.a. (I) 327; Rhys, 1937: 1). Hierdie saambestaan is in die Ideaalstaat 

waarin geregtigheid as hoogste deug uitdrukking vind. Die staat waar geregtigheid heers is 

'n staat wat goed en gelukkig is. Die probleem wat Plato gebruik as vertrekpunt om die 

Ideaalstaat te beskryf, is sedelik van aard. Die goedheid van die Ideaalstaat is primer en 

fundamenteel 'n sedelike goedheid wat geregtigheid veronderstel (Plato, s.a. (I) 335;336; 

Monroe, 1932:67). 

Die mens is 'n wese wat van nature in gemeenskap met ander mense bestaan. Die mens 

het ander mense om hom nodig. Mense moet aan mekaar dienste lewer, elkeen met sy eie 

bekwaamheid en opleiding. Dit is hierdie dienslewering, wat verkry kan word deur die 

gepaste onderwys, wat die mens se plek in die samelewing bepaal. Die staat is die 

totaliteit van van-mekaar-afuanklike dienslewerende mense (Plato, s.a. (II) 368-370). Die 

gesag van die staat moet daar wees om deur geregtigheid toe te sien, in die verskaffing 

van die nodige opleiding en geleentheid (i.e. onderwys), dat elkeen in die staat sy bepaal

de taak uitvoer en dat hierdie dienslewering vlot verloop. Die gedagte van dienslewering 

vorm een van die pilare van Plato se staatsbeskouing. Wedersydse dienslewering impliseer 

dat mense van mekaar verskil. Verskille tussen mense is deels toe te skryf aan aangebore 

aanleg en deels aan spesialisasie en opleiding. Die een mens kan doen wat die ander een 

nie kan doen nie. Hierin le die moontlikheid - en ook die regverdiging daarvoor - dat 

mense vir mekaar tot diens kan wees (Plato, s.a. (III) 414-416). 

4.2.4 Staatsonderwys vir die handhawing van 'n klasseverdeling in die samelewing 

Plato onderskei drie klasse in die staat, wat volgens hom ooreenstem met die drie soorte 

mense wat daar is en wat weer 'n uitdrukking is van die drie siele wat bestaan. Die 

laagste klas is die werkers wat die oorweldigende meerderheid van die bevolking uitmaak. 
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Die taak van die werkers is om in al die fisiese behoeftes van die staat te voorsien, 

behalwe in die van verdediging; dit is die taak van die wagters. Om in die behoeftes van 

die regering te voorsien, is weer die taak van die regeerders (Plato, s.a. (III) 412-e.v. & 

(IV) 423-424; Sabine, 1981:19 e.v.; Sahakian, 1968:59-60; Monroe, 1937:6; Wilds & 

Lottich, 1970: 104). 

Belangrik vir die voortbestaan van die Ideaalstaat is die verhouding tussen die drie klasse. 

Fundamenteel berus die verdeling in klasse op die drie basiese dienste wat noodsaaklik is 

vir die voortbestaan van die staat. Iemand behoort tot 1 n bepaalde klas in die staat omdat 

hy In bepaalde diens lewer. Hierdie diens word gelewer op grond van erflike aanleg en 

opleiding (i.e. onderwys) wat ontvang is. 

Om saam te vat: die staat vorm die totaliteit waarbinne die I ewe (i. c. onderwys en 

politieke lewe) van die individu vorm aanneem. 'n Effektiewe staatsbestel is 'n 

allervoorwaarde vir effektiewe onderwys en politieke aktiwiteit. Die staat vind veral sy 

taak en opdrag in die besondere onderwysbehoeftes van sy burgers. Daarom het die staat 

ook 1 n verpligting en verantwoordelikheid ten opsigte van die onderwys van sy burgers. 

Die staat is hierom in die eerste plek 'n opvoedingsinstelling. Die nastrewing van gereg

tigheid in 'n samelewing vorm 1n fundamentele bousteen vir gesonde saamleef. Die 

individue in 'n samelewing is om verskillende redes (i.e. behoeftes in/van die samelewing) 

op mekaar aangewese. Die staat het die verantwoordelikheid om toe te sien dat hierdie 

aangewesenheid op mek:aar in geregtigheid geskied en ook om toe te sien dat daar ge

leentheid is vir die opleiding van sy burgers. Differensiasie op grond van aanleg en 

belangstelling behoort beskou te word as riglyne in opleiding. 

4.3 AUGUSTINUS (354-430 n.C.) 

4.3.1 Inleiding 

Augustinus het, net soos Plato, geleef in 'n tyd van sosiale transformasie, sosiaal-politieke 

onstuimigheid, sedelike verval en militere konflik wat gesamentlik simptome was van die 

verval van die eens magtige Romeinse Ryk - die katastrofe van die Westerse wereld 
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(Bowie, 1947:124; Ebenstein, 1957:167-168). Augustinus se lewe, en daarom ook sy 

teologiese, filosofiese en opvoedkundige opvattings, is verder beinvloed deur die oorgang 

wat plaasgevind het vanaf 'n eeuelange tradisie van paganisme (heidense geloof en 

gebruike) na die van die Christelike leer (Edwards, 1972: 198; Versveld, 1987: 119; 

Bowie, 1947: 124). Die rol wat Augustinus hierin gespeel het, kan beskou word as die van 

'n teologies-filosofiese brugbouer na die Middeleeue (Sabine, 1981:183 e.v.; Berki, 

1988:84; Ebenstein, 1957: 169). 

Met die oorname van die Pax Romana deur Alarik in 410 n.C. is die ganse destydse 

wereld gedwing om aile destyds gangbare aannames fundamenteel te ondersoek. 

Augustinus se primere bekommernis was om die kloof tussen die twee werelde van die 

pagane (heidense) en die Christelike uit te wys. Dit het hy gedoen teen die agtergrond dat 

die Christendom indertyd grootliks gesien is as "an ambiguous offshoot from the common 

stock of classical literature" (Haddock, 1988:69). Hy het hom doelbewus beywer om die 

· tekortkominge in die pagane opvatting rakende die mens en sy totale lewe uit te wys. Aile 

vrae rondom die verhoudings waarin die mens tot sy medemens staan, tot die regeerders, 

tot die regte en verpligtinge van individue moet, volgens Augustinus, herformuleer word . 

binne die intellektuele struktuur en gebaseer wees op die beginse1s van die Bybel en 

Christelike teologie (Haddock, 1988:85). 

In direkte antwoord op die heidene van daardie tyd, en selfs op sommige Christene, se 

verwyt (Augustinus, 1947; Ebenstein, 1957:168; Wanlass, 1957:100; Sabine, 1981:85) dat 

die aanneming van 'n nuwe geloof en kultus (i.e. Christelike) die oorsaak was van hulle 

ondergang, het Augustinus sy hoofwerk Die Godstaat geskryf. In hierdie werk wat uit 

twee en twintig hoofstukke bestaan en waaraan hy dertien jaar gewerk het, val Augustinus 

die heidense gebruike aan: hy toon aan dat die afgode van die Romeine nie in staat is om 

die Romeine te red nie en voer verder aan dat indien Christenskap korrek deur die mense 

en deur regeerders toegepas word, die staat gered kan word (Knowles, 1972:xv; 

Eben stein, 1957: 169; Wanlass, 1957: 100). 
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4.3.2 Onderwys in diens van 1 n Godstaat 

In sy werk Die Godstaat ontwikkel Augustinus die gedagtes van die "Civitas Terrena" (die 

Aardse staat) en van die "Civitas Dei" (die Hemelse staat). Die "Civitas Terrena" is 

volgens hom 'n samelewing wat gebind word deur 'n tipies aardse ingesteldheid van 

besitlikheid en begeerte soos wat dit na vore kom in jaioesie, vrees, gulsigheid en begeerte 

(Augustinus, V 19; XIV 28)5
• Die "Civitas Dei" daarenteen is 'n samelewing wat gefun

deer is in die hoop op 'n hemelse vrede en geestelike saligheid (Augustinus, V 13). Die 

Godstaat is 'n genaderyk waaraan net die nederiges deel kan he. Burgerskap van hierdie 

genaderyk is slegs moontlik omdat God dit gegee het (Augustinus, II 4-6; II 8-11). Aan 

die ander kant is die burgers van die Wereldstaat soos rowerbendes. Om mag te verkry, 

word vaste punte in die wereld beset, stede verower en die bevolking onderwerp sonder 

dat hulle gestraf word (Augustinus, IV 4). 

Dit is in die Godstaat dat die mens hom moet afwend van " ... the world, the flesh, and 

the devil" (Wilds & Lottich, 1970:149). Hierdie dinge is by uitstek die bron van aile 

euwels en korrupsie. Die mens moet daarom opgevoed en onderwys word om hom te 

wend tot God deur 'n suiwere lewe te lei, waarop die uiteindelike beloning die ontvangs 

van die ewige lewe sal wees (Augustinus, XIV 4; XIX 27). Die Kerk het 'n belangrike rol 

te speel in die onderwysing van kinders. Die rol van die Kerk behoort gerugsteun te word 

deur streng en rigiede ouerhuise waaruit die kinders kom (Augustinus, XVII 49; Wilds & 

Lottich, 1970:151). Godsdienstige eenheid staan as opvoedingsideaal voorop. Indien dit 

bereik sou word, is die moontlikheid vir eenheid op aile ander lewensterreine oopgemaak. 

4.3.3 Politiek in diens van 1 n Godstaat 

Die politiesgeorganiseerde samelewing, wat insluit die verskillende meganismes van gesag, 

regering en dwang, is nie natuurlik aan die mens nie. Aile gesag kom van God 

waarvandaan dit daal na aile aardse gesag (De Groot, 1988:79). Augustinus sien die 

5Alle Augustinus-verwysings kom uit die werk Die Godstaat 
met spesifieke verwysing na boeke en hoofstukke 
onderskeidelik. 
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politiesgeorganiseerde samelewing as 'n bruikbare en nodige reeling vir die mens in sy 

gevalle toestand met as doel die opruiming van die euwels teenwoordig in die gevalle staat 

waarin die mens verkeer (Augustinus, II 21). 

Die funksie van die politiesgeorganiseerde samelewing kom neer op die van 'n 

waakhouding oor die sosiale wanorde en opruiming van die disintegrasie wat bestaan 

sedert die sondeval van die mens (Augustinus, XIX 21;24; De Groot, 1988:78). Die rege

ringsinstellings, die onderwerping van die geregeerde deur die regeerder, en die 

dwangmag van die politieke gesag oor die onderdane, is maar enkele voorbeelde van die 

ondergeskiktheid van die mens aan die mens. Hierdie toestand het, volgens Augustinus, 

nie bestaan in die staat van geregtigheid voor die mens se sondeval nie. Die rol van die 

staat is beperkend van aard: die staat gee •n waarborg van sosiale orde en welvaart aan die 

individu. Die mens se uiteindelike welvaart en ewige bestemming le buite die bevoegdheid 

van die staat (Augustinus, XIX 15;26). 

Om saam te vat: Augustinus gee 'n godsdienstige totaliteitsvisie op die werklikheid. God 

is die finale punt en doel waarna almal en alles (ook die onderwys en politiek) moet 

streef. Lidmaat- en burgerskap moet verander van die van 'n wereldburger na die van 'n 

Hemelburger. Die rol en taak van opvoeding/onderwys is om die mens (i.e kind) toe te 

rus om uiteindelik sy plek as Hemelburger te kan volstaan in die Godstaat. Aile onderwys 

moet op 'n Christelike grondslag plaasvind. Aile verhoudinge (i.e. politiek en onderwys) 

waarin die mens staan, moet 'n sigbare teken wees van die liefdeswerking van God. 

Uiteindelik moet gestreef word na die vestiging van 'n Christelike staat en samelewing. 

4.4 WCKE (1632-1704) 

4.4.1 ~eiding 

John Locke word nie net allerwee beskou as een van die grootste Engelse filosowe nie, 

maar ook as een van die vernaamste Engelse opvoedkundiges. Hierdie roem ontvang hy 

op grond van sy belangrike geskrifte oor die opvoeding en die filosofie (vergelyk byvoor

beeld sy Two Treaties on Government (1690), Thoughts Concerning Education (1693), 
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Essay Concerning Human Understanding (1690) en On the Conduct of the Understandin~ 

(1706)). Waaroor daar ook eenstemmigheid bestaan, is die plasing van Locke as wysgerig

opvoedkundige (Cilliers, 1987:254; Sabine, 1981:489; Vander Walt, 1986:27-28; Laslett, 

1988: 16). So byvoorbeeld bet hy in sy filosofiese opvattinge aansluiting gevind by die 

nuwere denkrigtings in die natuurwetenskappe, wat besig was om te ontwikkel in die 

tweede helfte van die sewentiende eeu. Van die bekendste persone wat 'n invloed op hom 

uitgeoefen bet, was die fisici Robert Boyle en Isaac Newton (Cilliers, 1987:254; Sabine, 

1981:489). 

Wat sy politieke en teologiese oortuigings betref, bet Locke telkens teruggegryp na groot 

denkers uit die verlede. So bet sy Second Treatise veral aansluiting gevind by Hooker se 

Ecclesiastical Polity en verder by die Middeleeuse politieke denkwyse van Thomas van 

Aquino. Hieruit bet hy 'n eie matriks ontwikkel waaruit sy filosofie in die algemeen, maar 

ook sy politieke filosofie in die besonder ontwikkel bet (Parry, 1978:21; Sabine, 

1981:483; Berki, 1988: 142; Edwards, 1972:489). 

4.4.2 Die natuurstaat van die mens as basis vir sy regte (i.e. onderwys- en politieke 

regte) 

Behalwe vir sy ander belangwekkende werke (vergelyk byvoorbeeld sy Thoughts 

Concerning Education (1693), Essay Concerning Human Understanding (1690) en On the 

Conduct of the Understanding (1706)) skryf Locke ook sy Second Treatise (1690), die 

werk waarin hy veral 'n uiteensetting gee van sy politieke filosofie. Nie net is dit 'n 

hoogstaande geskrif wat handel oor die gebeure en strominge van die sewentiende eeu nie, 

maar ook 'n tydlose beroep op die mens deur die eeue vanwee die universele probleme en 

vraagstukke waarmee geworstel is (Parry, 1978:21; Sabine, 1981:483; Berki, 1988:142; 

Edwards, 1972:489). 

Sabine (1981:495) wys op nie minder nie as vier vlakke in Locke se siening en bantering, 

filosofies gesproke, van die samelewing. In die eerste plek word die grondslag van die 

totale sisteem aangebied as die individu en sy regte, veral sy eiendomsregte ("property"). 

In die tweede plek is die mens deel van 'n gemeenskap. Alhoewel Locke die samelewing 
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beskryf bet as a:fhanklik van 'n inherente toestemming/instemming ("consent") - van 'n 

meerderheid - verwys hy voortdurend na die gemeenskap as 'n spesifieke eenheid en die 

trustee van die individu se regte. Derdens is daar naas die samelewing ook 'n regering, 

wat weer die trustee is van die gemeenskap, soos wat die gemeenskap is van die individu. 

Vierdens is daar die uitvoerende gesag wat minder belangrik is en laer in gesag is as die 

wetgewende gesag. 

Locke begin sy Second Treatise deur die menslike natuur en die natuurtoestand waarin die 

mens hom oorspronklik bevind het te bespreek. Hy poneer soos volg (Locke, IT ii 4)6
: 

"To understand political power aright, and derive it from its original, we must consider 

what state all men are naturally in, and that is, a state of perfect freedom to order their 

actions, and dispose of their possessions and persons, as they think fit, within the bounds 

of the law of nature, without asking leave, or depending upon the will of any other man. 

A state also of equality, wherein all the power and jurisdiction is reciprocal, no one 

having more than another". 

Hy gaan van die veronderstelling uit dat die mens in die voorstaatlike natuurtoestand oor 

subjektiewe, aangebore, en dus onvervreembare regte, beskik bet. As soewereine, vrye 

individu is die mens slegs gebonde aan die wet van die natuur. Die mens is dus in die 

natuurtoestand volkome vry; daar is ook 'n gelyke vryheid van handeling binne die perke 

van die natuurlike regsorde. Dit is egter nie 'n toestand van losbandigheid nie. Die mens 

word, volgens Locke, steeds beheer deur die wette of algemeengeldende reels en 

maatstawwe van die natuur wat deur God aan die mensdom gegee is en aan die mens deur 

sy rede geopenbaar word (Locke, IIi 1-3; IT ii 5; Kramnick, 1969:105-109). Die wet van 

die natuur sou kragteloos word indien daar nie iemand is wat dit kan toepas nie. Om 

mense daarvan te weerhou om mekaar se regte aan te tas of te benadeel (soos die reg tot 

onderwys en die reg tot politieke deelname), en om toe te sien dat die bepalings van die 

wet nagekom word, word die toepassing daarvan in gelyke mate in elkeen se hande 

geplaas. In die natuurtoestand beskik elke mens dus oor uitvoerende mag en gesag; 'n reg 

6Verklaring van hierdie en verdere verwys1g1ngs: "II" 
verwys na die Second Treatise, "ii" na hoofstuk 2 en "4" na 
paragraaf 4. 
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om oortreders van die wet in so In mate aan bande te le en te bestraf dat dit oortredings 

sal verhoed en as afskrikmiddel sal dien (Locke, IIi 2; King & McGilvary, 1973:230-

232). 

4.4.3 'n Maatskaplike kontrak as beveiliging van regte 

Die beveiliging van aangebore regte, veral eiendomsregte, maak die bestaan van 1 n 

owerheid noodsaaklik. In hierdie vryheidsbehoefte van die soewereine individu vind die 

staat sy oorsprong. Elke individu beskik in die voorstaatlike natuurtoestand oor subjek

tiewe, aangebore en onvervreembare menseregte (Locke, II vi 59; II viii 95; 97; 99; 107; 

119-122). Die wyse waarop die staat ontstaan is volgens hom gegee in die onderlinge 

ooreenkoms of kontrak van die soewereine natuurtoestandindividue. Die taak van die staat 

is dus om die algemene belange - wat volgens hom vanself strook met die enkeling se 

belange - te handhaaf. Die belangrike beginsel hier is nie ooreenkoms tussen die individu 

en die staat as sodanig nie, maar die feit dat elke individu sy toestemming daartoe sal ver

leen. Hierdie uitdruklike instemming van elke individuele lid is die grondslag waarop In 

wettige regeringstelsel berus. Sodoende kan geluk aan die mens verseker word en kan hy 

hom verlaat op gewaarborgde vryheid, veiligheid en eiendomsbesit (vergelyk Sabine, 

1981 :495-496). 

Omdat aile mense van nature vry en gelyk is, is (die) politieke gesag slegs moontlik indien 

daar tot 1n kontrak of "consent" hieroor gekom kan word. Hierdie politieke gesag moet 

dan aangewend word vir die regulering en bewaring van eiendom in die belang van die 

samelewing en elke individuele lid van die samelewing. 

Deur gebruik te maak van die liggaam as metafoor, wat as 1 n eenheid funksioneer, gee 

Locke 'n uiteensetting van die beginsel van meerderheidsregering. Wanneer die liggaam in 

beweging kom, beweeg dit in 'n bepaalde rigting. Volgens die wette van die natuur sal die 

liggaam beweeg in daardie rigting waarin die sterkste krag wat daarin werksaam is, dit 

aandryf (Locke, II viii 95-99; 132 Kramnick, 1969: 119; Sabine, 1981:491). In 1n 

gemeenskap of staat is die sterkste krag die getalsoorwig van die meerderheid van sy lede. 

Dit wil voorkom asof die daarstelling van In regering minder belangrik was as die 
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"original compact that makes a civil society" (Sabine, 1981 :492). So word die meer

derheidsbesluit die sanksie vir die geheel en dra dit ook die stempel en die gesag van die 

geheel (King & McGilvary, 1973:236-237). 

4.4.4 Besit en eiendomsregte van die mens 

Locke het aangeneem dat besit en eiendomsregte daardie regte verteenwoordig waaraan 

aile natuurlike regte van die mens analoog is. Hy stel dat elkeen die reg het om gebruik te 

maak van dit wat die natuur bied. Hierdie reg op eienaarskap omskryf Locke as die die 

reg wat ontstaan omdat die mens deur sy arbeid as't ware sy eie persoonlikheid verleng in 

die objekte om hom heen. Deur sy interne energie word die objekte dan ook deel van 

homself (Locke, II v 25-27). 

Die natuurlike reg van die mens op private eienaarskap moet in beide 'n beperkte en 

terselfdertyd in 'n baie omvattende sin verstaan word. In die beperkte sin verwys die 

eiendomsregte na sake soos grond en ander vaste bates. In 'n ruimer sin verwys dit egter 

na die geheel van besit van die individu, wat insluit sy persoon, sy vermoens en vaardig

hede, sy lewe, sy individualiteit, sy vermoe om te skep en te arbei, sy verstandelike/redel

ike vermoe, ensovoorts (Locke, II v 26; 27; 44; 45). Hughes (1988: 157) omskryf die eie

naarskap van die individu soos volg: "One's property is the whole of one's social persona

lity. One is what one has: in property the external world, or portions of it, become a part 

of oneself, one's personality, one's freedom, one's life". 

Daar kan selfs onderskei word tussen die verskillende objekte van die "property". In die 

heel binneste sirkel plaas Locke "one's own body" (Locke II v 27; 40). In die volgende 

konsentriese sirkel "are the things that the body grasps or treads on ... this joining is 

called labour, the labour of my hands . . . this labour is itself a commodity which can be 

bought and sold". Hierop volg 'n volgende sirkel wat "capital" genoem kan word; dit sluit 

in eiendom en grond wat gebruik en waarop iets tot stand gebring kan word. Uiteindelik 

wil Locke se dat die regering hierdie kapitaal of besit moet verseker en beskerm. In die 

woorde van Hughes (1988: 161): "Government has no other end but the preservation of 

property". 
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Om op te som: elke individu in die samelewing beskik oor onvervreembare individuele 

regte. Hierdie regte veronderstel dat daar in 'n samelewing vryheid van handeling en 

optrede behoort plaas te vind. Die samelewing tree op as trustee vir die individu se regte

ook sy onderwys- en politieke regte. Die wyse waarop hierdie kontra.k ("consent") gen~el 

word, kan geskied by wyse van 'n meerderheidsooreenkoms. 'n Regering behoort op te 

tree as trustee vir die regte van die gemeenskap. Om toe te sien dat individue nie op 

mekaar se regte inbreuk maa.k nie, en om toe te sien dat gestelde wette nagekom word, 

kan die toepassing daarvan in gelyke mate in elke individu se hande geplaas word. Die 

beveiliging van die regte van die individu (i.e. onderwys en politieke regte) maa.k die 

bestaan van die staat (i.e. owerheid) 'n noodwendigheid. Die taa.k van die staat 1~ dan 

onder andere daarin dat daar na die algemene belange van individue omgesien moet word. 

Die toe- en instemming van die individu tot 'n behartiging van sy onderwys- en politieke 

belange verleen legitimiteit aan 'n regeringstelsel. Kontraktueelverkree politieke gesag 

behoort aangewend te word tot die welsyn van die individu en die bree samelewing. 

4.5 DEWEY (1859-1952) 

4.5.1 Inleiding 

Aan die begin van die twintigste eeu was dit die gedagtes van John Dewey, die 

Amerikaanse (opvoedings-)filosoof en psigoloog, wat wereldwyd bekend geraa.k bet. 

Benewens groot opvoedkundige werke bet by ook talle boeke geskryf in die teoretiese en 

toegepaste psigologie wat 'n dwingende invloed op die denke van sy tyd gehad bet. Reeds 

aan die begin van sy studies bet by 'n besondere belangstelling getoon in die filosofie en 

die sosiale denke van sy tyd. In hierdie vormingsjare word by beinvloed deur die fllosofie, 

soos beoefen deur G.S. Morris wat weer onder die invloed van Hegel en die Idealisme 

gestaan bet, en die eksperimentele psigologie soos beoefen deur G.S. Hall (Edwards, 

1972:380-381). 

Om sy onvergenoegdheid met die spekulatiewe aard van die filosofie te help oorkom, bet 

Dewey onder die besef van die organiese geheel en interafhanklikheid van aile dinge hom 

gewend tot wyses om die filosofie meer prakties relevant en toepasbaar te maa.k. Hierdie 
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verandering in sy benadering is gestimuleer deur sy ervaringe in die toegepaste en 

eksperimentele psigologie. Vanwee aanstellings in 'n verskeidenheid poste kom hy in 

aanraking met sosiale en ekonomiese probleme wat teweeggebring is deur verstedeliking, 

snelle tegnologiese ontwikkeling en die invloei van immigrante na Amerika. Hy meng met 

die gewone werkers, unie-organiseerders, gemeenskaps1eiers, politieke radikales en Jan en 

alleman. Hierdie sosiale ervaringe speel 'n direkte rol in sy waardering en voorgeste1de 

hervorming van die Amerikaanse same1ewing en word deurgaans in sy werk gereflekteer 

(Somjee, 1968:vii; Edwards, 1972:380-381). 

Een be1angrike kenmerk van die werkwyse van Dewey is die fynuitgewerkte en 1ogiese 

uiteensetting van sy denke. 'n Moontlike verklaring hiervoor is sy blootstelling aan die 

forme1e dissipline wat veronderste1 word deur die gebruikmaking van die wetenskap en die 

eksperiment. Dit is daarom nie vreemd dat eksperimentalisme en instrumentalisme met 

Dewey vereenselwig word nie (Edwards, 1972:383; Gunter, 1938:53 e.v.). Dewey is heel 

waarskynlik primer bekend vir sy werk in die filosofie van die opvoeding. So oortuig was 

hy van die fundamente1e rol wat die opvoedingsfilosofie gespeel het, dat hy alle filosofie 

as uiteindelik filosofie van opvoeding beskou het (Edwards, 1972:383-384). Die 

be1angrikste e1emente in sy opvoedingsdenke, asook sy politieke denke, is opgeneem in sy 

werke My Pedagogic Creed (1897), The School and Society (1900), The Child and the 

Curriculum (1902) en Democracy in Education (1916). 

4.5.2 Opvoeding as middel tot sosiale rekonstruksie en bewustheid 

Dewey pleit vir 'n sosiale rekonstruksie, en hervorming van die totale samelewing. Omdat 

die mens voortdurend in kontak is met mense en dinge rondom hom (die totale 

samelewing) is dit belangrik dat 'n demokratiese samelewing geskep moet word waarin die 

ervaringe van die individu optimaal kan realiseer. In hierdie vrye en oop milieu kan die 

individu op 'n eksperimentele wyse tot homse1f en sy omgewing kom. 

Opvoeding, ook skoolonderwys, is middele waardeur die sosiale rekonstruksie en 

verbetering van die individu en same1ewing teweeg gebring kan word. Skoo1onderwys 

bevat 'n reguleringsproses waarin individue sosiale bewustheid met mekaar onderling deel. 
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Die aanpassings wat die individu self in hierdie proses maak, verteenwoordig die enigste 

werklike metode van sosiale rekonstruksie (Dewey, 1975:84). Hieruit kan afgelei word dat 

die individu as't ware deurgroei van die een sosiale ervaring na die ander. Hy glo verder 

dat ware opvoeding slegs moontlik is "through the stimulation of the child's powers by the 

demands of the social situations in which he finds himseir' (Dewey, 1975:84). Opvoeding 

en onderwys word 'n noodsaaklikheid om te lewe (Dewey, 1938:2). In die woorde van 

Scruton (1982:367-368) verkry denke binne hierdie konteks (i.e. onderwys- en politieke 

denke) 'n sekere oorlewingswaarde. 

Elke mens wat deel uitmaak van 'n sosiale groep word onvolwasse, hulpeloos, sonder taal, 

ideale, of sosiale standaarde gebore. Die samelewing bestaan deur 'n proses van oordrag. 

Hierdie oordrag geskied by wyse van die kommunikasie van sekere gewoontes, denke en 

emosies vanaf die ouer mense na die jongeres. Die rol wat verskillende individue hierin 

speel, beskryf Dewey (1938: 12) soos volg: "By various agencies (die ouer, die onder

wyser, die skool, die kerk, die regering - CTV) ... a society transforms uninitiated and 

seemingly alien beings into robust trustees of its own resources and ideals. Education is 

thus a fostering, a nurturing, a cultivating, process". 

4.5.3 Skoolonderwys as politieke sosialiseerder 

Benewens "industrial competency" stel Dewey (1938: 139) ook voor "civic efficiency" of 

"good citizenship" (Dewey, 1938:140) as opvoedingsdoelstellings. 'n Goeie burger doen 

daardie dinge wat nodig is (soos deur ervaring opgedoen) en wat die individu se verhou

ding met ander mense kan bevorder. Hy waarsku teen 'n benepe opvatting van goeie 

burgerskap. Die skool is 'n sosiale instelling en die opvoeding en onderwys wat daarin 

plaasvind, is 'n sosiale proses (Dewey, 1975:86-87). Die skool moet die huidige 

verteenwoordig en nie voorberei vir die toekoms nie. Die skool as instelling het die 

opdrag "... to simplify existing social life . . . to an embryonic form". Hierdie aandrang 

word gemaak omrede die bestaande sosiale lewe so kompleks is dat die kind juis hierdeur 

gefrustreer en ontmoedig word. 

Een van die belangrikste redes hoekom die skool faal om op te tree as voorbereider vir die 
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samelewing is dat daar nagelaat word om die skool te sien as 'n vorm van gemeens

kapslewe (Dewey, 1967:67). Verder is die skool 'n plek waar kennis oorgedra word en 

sekere gewoontes aangekweek word. Die kind moet gestimuleer en beheer word in sy 

werk deur die 1ewe in die gemeenskap. Die onderwyser is nie net daar om sekere 

gewoontes en kennis aan die kind oor te dra nie, maar om as 'n lid van die gemeenskap 'n 

seleksie te maak uit die sosiale invloede wat die kind kan beinvloed. Hy gaan van die 

grondoortuiging uit dat opvoeding en skoolonderwys 11 
• • • the fundamental method of 

social progress and reform" is. Hy voer verder aan dat skoolonderwys die 11 
••• regulation 

of the process of coming to share in the social consciousness" is "and that the adjustment 

of individual activity on the basis of this social consiousness is the only sure method of 

social reconstruction" (Dewey, 1975:93). 

Die skool word as 'n spesiale "modus" of "wyse" van sosiale omgang gesien en het drie 

funksies of take. Eerstens omdat 'n beskaafde samelewing geweldig kompleks is in same

stelling, moet dit wat daarbuite gebeur, opgeneem word ("assimilated piecemeal") in 

kleiner en meer hanteerbare eenhede. Die skool moet daarom 'n vereenvoudigde 

("embryonic") omgewing aan die kind verskaf. Hierdie vereenvoudigde omgewing moet 

dan in progressiewe orde (stygende lyn) aan die kind gegee word sodat hy in staat is om 

algaande sy plek te vind. Tweedens is dit die taak van die skoolomgewing om, sover dit 

moontlik is, die waardelose eienskappe van die bestaande omgewing uit te wys en so te 

verhoed dat negatiewe invloede op die verstand van die kind kan inwerk. Die skool het 'n 

herstellende en helende rol te speel in die sin dat invloede van die verlede wat nie 

bevorderlik is vir die individu nie, verwyder moet word (Dewey, 1938:22-24). In die 

derde plek is dit die skool wat die onderskeie elemente van die sosiale omgewing moet 

balanseer sodat die kind in lewende kontak kom met die breer omgewing (Dewey, 

1938:24). 

Hier word 'n baie spesifieke rol aan die skool (i.e. onderwys) toegeken, naamlik die van 

'n politieke sosialiseerder, maar nog steeds as 'n verruimer van die individu se 

ervaringswereld. Hy formuleer: "The intermingling in the school of youth of different 

races, differing religions, and unlike customs creates for all a new and broader 

environment" en .. the school has the function also of co-ordinating within the disposition 
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of each individual the diverse influences of the various social environments into which he 

enters" (Dewey, 1938:25-26). 

Om op te som: die samelewing, waarvan die individu deel is, bestaan uit 'n 

verskeidenheid organisasies. Hierdie organisasies het elkeen sy eie stel doelstellings. 

Skoolonderwys behoort die brug wees tussen die kind se individuele vermoens en 

vaardighede en die eise van die sosiale instellings van die samelewing. Een van die belan

grikste verbande tussen skoolonderwys en die politiek le daarin dat die burgers van 'n land 

deur onderwys begelei behoort te word tot die inhoudgewing van verantwoordelike bur

gerskap. Deur die burgerskapsdoelstelling nate streef kan verseker word dat 'n demokra

tiese samelewingsideaal, wat die voortreflikste waarborg is vir saamlewe, tot stand kom. 

Skoolonderwys vervul 'n kommunikatiewe rol in die sin dat die kind deur sy deelnarne aan 

die onderwys ge'inisieer word in die verskillende rolle soos wat dit na vore kom in die 

samelewing. Skoolonderwys behoort selfs verder te gaan as inisieerder van die kind tot 'n 

groter samelewing; dit behoort deur die skepping van 'n sosiale bewustheid ook te lei tot 

sosiale transformasie. Hier le 'n direkte verband tussen skoolonderwys en die politiek. 

4.6 SAMEV ATTING 

Die doel van hierdie artikel was om histories-eksemplaries te let op enkele insigte en 

perspektiewe ten opsigte van die verhouding skoolonderwys en die politiek. Dit is nie 

moontlik om in die bestek van een artikel aandag te gee aan die voile omvang van die 

betrokke vier opvoedingsfilosowe se politieke en onderwysopvattinge nie. Desondanks is 

waardevolle waarnemings gemaak wat nou by wyse van samevatting weergegee word. 

* Die verhouding skoolonderwys en die politiek kan nie na behore bepaal word 

sonder die erkenning van die onwegdinkbare belangrikheid van die staat waarbinne 

hierdie groothede realiseer nie (vergelyk 4.2.2; 4.3.2). Anders gestel: die staat 

vorm die totaliteit waarbinne die lewe (i.e. skoolonderwys en politieke lewe) van 

die individu vorm aanneem. 'n Effektiewe staatsbestel is • n grondvoorwaarde vir 

gesonde skoolonderwys en politieke aktiwiteit. Die staat vind veral sy taak en 

opdrag in die besondere behoeftes van sy burgers. Daarom het die staat ook 'n 
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verpligting en verantwoordelikheid ten opsigte van die onderwys van sy burgers. 

Deur die burgerskapsdoelstelling na te streef kan verseker word dat 'n 

demokratiese samelewingsideaal, wat die voortreflikste waarborg is vir saarnlewe, 

tot stand kom. 

Die nastrewing van geregtigheid in 'n samelewing vorm 'n fundamentele bousteen 

vir gesonde saamleef (vergelyk 4.2.3; 4.3.2; 4.4.3). Individue in 'n samelewing is 

om verskillende redes op mekaar aangewese. Die staat het die verantwoordelikheid 

om toe te sien dat hierdie aangewesenheid op mekaar in geregtigheid geskied. Die 

staat het verder die verantwoordelikheid om toe te sien dat daar geleentheid is vir 

die opleiding van sy burgers. Differensiasie op grond van aanleg en belangstelling 

behoort opgeneem te word as riglyne vir sodanige opleiding. 

Die samelewing, waarvan die individu deel is, bestaan uit 'n verskeidenheid 

instellings (vergelyk 4.2.4; 4.3.2; 4.4.3; 4.5.3). Hierdie instellings het elkeen sy 

eie stel doelstellings. Skoolonderwys behoort op te tree as 'n brug tussen die kind 

se individuele vermoens en vaardighede en die eise van die instellings van die 

samelewing. 

* 'n Christelike staatsopvatting maak voorsiening vir 'n totaliteitsvisie op die 

samelewing. Skoolonderwys en politieke verhoudinge behoort as einddoel te he die 

vestiging van 'n Christelike staat en samelewing. Lidmaatskap en burgerskap van 

die individu behoort te verander van die van 'n wereldburger na die van 'n Hemet

burger. In hierdie doelstelling is skoolonderwys instrumenteel (vergelyk 4.3.2). 

* Elke individu in die samelewing beskik oor onvervreembare individuele regte (i.e. 

ook skoolonderwys- en politieke regte) (vergelyk 4.2.3; 4.3.2; 4.4.4). Hierdie 

regte veronderstel dat daar gelyke mate van vryheid van handeling en optrede vir 

en tussen alle indivdue is. Die samelewing behoort op te tree as trustee van die 

individu se regte. Die wyse waarop hierdie kontrak gereel word, kan geskied op 

grond van 'n meerderheidsooreenkoms. Verder behoort 'n regering op sy beurt 

weer op te tree as trustee vir die samelewing. Om toe te sien dat individue nie op 
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mekaar se regte inbreuk maak: nie, en om toe te sien dat die wette nagekom word, 

dra elke individu verantwoordelikheid vir die toepassing daarvan. Die beveiliging 

van die regte van die individu maak: die bestaan van 'n staat (i.e. owerheid) 'n 

noodwendigheid. Die taak van die staat 1~ onder andere daarin dat daar na die 

algemene belange van individue omgesien moet word. Die toe- en instemming van 

die individu tot 'n behartiging van sy belange verleen legitimiteit aan 'n rege

ringstelsel. Kontraktueelverkree politieke gesag behoort aangewend te word tot die 

welsyn van die individu en die bree samelewing. 

Skoolonderwys vervul 'n kommunikatiewe rol in die sin dat die kind deur sy 

deelname aan die onderwys geinisieer word in die verskillende rolle soos wat dit na 

vore kom in die samelewing (vergelyk 4.5.2). Hierdie direkte verband tussen 

skoolonderwys en die politiek word nog duideliker indien aanvaar word dat 

skoolonderwys deur die skepping van 'n sosiale bewustheid ook uiteindelik kan lei 

tot sosiale transformasie. 
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