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7. BEVINDINGS, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

7.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk van die verslag word die navorsing in bree trekke saamgevat deur die 

aanbieding van die bevindings (wat spruit uit die arti.kels ("hoofstukke") 2 tot en met 5), 

die maak van bepaalde gevolgtrekkings op grond van die gestelde bevindings en sekere 

aanbevelings word gedoen. 

7.2 BEVINDINGS 

7.2.1 Bevindings op grond van 'n Refonnatoriese perspektief op die verhouding 

skoolonderwys en die politiek 

* Skoolonderwys en die politiek is twee onderskeibare entiteite binne die 

ervaringswereld van die mens, elkeen met eie ontiese status (vergelyk 2.3). 

* Beide skoolonderwys en die politiek vertoon 'n eie en unieke ontiese struktuur of 

bouplan. Die ontstaan en bestaan van beide skoolonderwys en die politiek is slegs 

moontlik omdat God vir elkeen van hierdie twee entiteite sekere tipiese 

struktuurwette ( -norme) gegee het. Albei vorm ook deel van die totale skeppings

orde (vergelyk 2.3; 2.4). 

* Skoolonderwys en die politiek funksioneer onderskeidelik op 'n tipies-eie wyse 

soos bepaal deur elkeen se unieke wetmatige opbou. Anders gestel: skoolonderwys 

en die politiek vertoon elkeen 'n eie unieke struktuur wat verantwoordelik is vir 'n 

konstantheid wat skoolonderwys skoolonderwys sal laat bly, en politiek maak wat 

dit is (vergelyk 2.4). 

* Skoolonderwys word daaraan her ken dat dit 'n doelbewuste handeling is tussen 'n 

persoon (i.e. die onderwyser) en 'n leer-en (opvoedings-)behooftige waarin 

eersgenoemde deurlopend poog om sekere vaardighede, kennis en kundighede aan 
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laasgenoernde oor te dra (vergelyk 2.3). 

Politiek word daaraan herken dat dit bepaalde prosesse binne 'n staat veronderstel 

waarrnee 'n diversiteit van individuele en groepsbelange bevorder of benadeel word 

(vergelyk 2.3). 

* Deur die erkenning van die beginsel van soewereiniteit in eie kring word gestel dat 

skoolonderwys en politiek elkeen 'n eie en unieke bevoegdheidsfeer of 

kornpetensieterrein het. Die bevoegdheidsfeer van skoolonderwys word gekenrnerk 

deur die onderrigtende en onderriggewende aard daarvan, terwyl die bevoegdheid

sfeer van politiek weer gekenrnerk word deur die reg- en ordeskeppende aard 

daarvan (vergelyk 2.4; 2.5). 

* 

* 

* 

Deur die erkenning van die beginsel van universaliteit in eie kring word die 

vervlegting en sarnehang wat tussen skoolonderwys en die politiek bestaan, erken. 

Skoolonderwys en die politiek behoort, te rnidde van ander belange van die indivi

due, in beginsel by rnekaar aan te sluit (vergelyk 2.4). 

Deur die erkenning van beide beginsels van soewereiniteit en universaliteit in eie 

kring kan 'n harrnoniese verhouding en reeling ten opsigte van die gesagsterreine 

van skoolonderwys en die politiek bewerkstellig word. Anders gestel: skool

onderwys is op grond van die erkenning van die beginsels van soewereiniteit en 

universaliteit in eie kring nie aan die politiek ondergeskik nie, en die politiek ook 

nie aan skoolonderwys nie (vergelyk 2.5). 

Deur die ontkenning van die beginsels van soewereiniteit en universaliteit in eie 

kring, soos toegepas op skoolonderwys en die politiek, word die gevaar geloop 

word om in allerlei wanforrnulerings en wanopvattings ten opsigte van die verhou

ding tussen skoolonderwys en die politiek te verval (vergelyk 2.5; 2.6). 
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7 .2.2 Bevin dings op grond van die konseptuele verkenning van skoolonderwys en die 

politiek 

* 

* 

* 

Beide begrippe skoolonderwys en politiek is meerduidige begrippe op grond van 

die feit dat verskillende individue elkeen oor 'n eie stel begrippe-apparaat beskik, 

op verskillende vlakke beweeg ten opsigte van kognitiewe, emotiewe, volisionele 

konnotasies en denotasies. Verder speel persoonlike en bo-persoonlike betekenis

gewing ten opsigte van die begrippe ook 'n rol (vergelyk 3.1). 

Die woorde skoolonderwys en politiek is etikette of merkers van konsepte wat 

agter die woorde le (vergelyk 3.1). 

Uit die woordanalise van skoolonderwys blyk dit dat skool etimologies sy ontstaan 

in Ou Engels het en dui op die plek of lokaliteit waarin onderwys plaasvind. 

Oorspronklik het skoolonderwys beteken "tyd bestee in die strewe na kennis" 

(vergelyk 3.4.1). 

* 'n Woordanalise van politiek bring na vore dat daar, wat die etimologie van die 

woord betref, min onsekerheid bestaan. Uit die ontstaansgeskiedenis daarvan kan 

afgelei word dat politiek 'n inherente deel vorm van die lewenswyse van 'n 

samelewing (vergelyk 3.5.1). 

* Uit die analise van die konsep skoolonderwys is die volgende bevind: 

die konsep skoolonderwys verteenwoordig 'n konseptuele raamwerk 

(kluster) wat deur die woordmerker skoolonderwys be-teken word. So 

byvoorbeeld kan skoolonderwys vir die een persoon 'n positiewe ervaring 

oproep (sukses) en by 'n ander 'n negatiewe ervaring (mislukking). 

Verskillende individue wat oor verskillende konseptuele skemata beskik kan 

oor verskillende konsepte van skoolonderwys beskik (vergelyk 3.4.2). 

bekende konseptuele data wat meehelp in die verstaan en opheldering van 
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die konsep skoolonderwys sluit in: onderwys, leerlinge, onderwysers, leer, 

inrigting, onderrig en instelling (vergelyk 3.4.2). 

skoolonderwys veronderstel 1n formele of 1n informele situasie met die 

belangrike vereiste daarby dat daar tussen onderwyser en leerling 1 n gerigte 

handeling en interaksie plaasvind wat uitloop op die een of ander 

vaardigheid en/of vermoe (vergelyk 3.4.2). 

skoolonderwys roep bepaalde konseptuele konnotasies waaronder 

geletterdheid, beskawing, verantwoordelikheid, selfstandigheid, norme, 

progressie en tradisie op (vergelyk 3.4.2). 

skoolonderwys dra bepaalde emotiewe inhoud waaronder 1 n gevoel van 

geroetineerdheid, inperking, gebondenheid, openheid, indoktrinasie, ens. 

(vergelyk 3.2). 

Uit die analise van die konsep politiek is die volgende bevind: 

hoewel die ontstaansgeskiedenis van die woord politiek redelik eenduidig 

is, is die verskillende betekenisvariasies (omgangsbetekenis) daarvan alles 

behalwe eenduidig (vergelyk 3.5.2). 

die konsep politiek verteenwoordig 1n konseptuele raamwerk (kluster) wat 

deur die woordmerker politiek beteken word. So byvoorbeeld hou 

regulering, staat, prosesse, menings, besluite, beleid, dwang, ens. almal 

verband met die konsep politiek (vergelyk 3.5.2). 

die konsep politiek roep bepaalde konnotasies op wat direk gekoppel word 

aan die woord politiek, byvoorbeeld mag, beheer, reg, regering, wette, 

opposisie, en dies meer (vergelyk 3.5.2). 

die konsep politiek roep verder ook bepaalde emotiewe inhoud· op 
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byvoorbeeld slinks, slu, skepsis, behendig, vaardig en selfs knap (vergelyk 

3.5.2). 

7 .2.3 Bevin dings op grond van die eksemplariese bestudering van die verhouding 

skoolonderwys en die politiek 

7.2.3.1 Bevindings op grond van Plato se gedagtes (vergelyk 4.2) 

* Die polis (i.e. staat) vorm die allesoorkoepelende geheel waarbinne die lewe van 

individue gestalte kry. Enersyds verskaf 1 n effektieffunksionerende staat 1 n 

grondvoorwaarde vir die verwerkliking van die Iewe van sy burgers en andersyds 

is gelukkige burgers weer verantwoordelik vir 'n effektieffunksionerende staat 

(vergelyk 4.2.2). 

* 

* 

* 

* 

* 

Die staat ontstaan as gevolg van die behoeftes van individue. Deur opvoeding en 

onderwys kan die regeerder die mens in die regte rigting stuur (vergelyk 4.2.2). 

Geregtigheid in 1 n staat vorm 'n belangrike voorwaarde vir die saambestaan van 

individue. Vanwee die saambestaan van mense het mense mekaar nodig. Hierdie 

op-mekaar-aangewesenheid veronderstel dat mense mekaar tot diens kan wees 

(vergelyk 4.2.2). 

Opleiding (i.e. onderwys en opvoeding) vervul 1n uiters belangrike rol in die 

korrekte '1plasing" in die samelewing van elke individu (vergelyk 4.2.3). 

Wedersydse dienslewering veronderstel dat mense van mekaar verskil. Hierdie 

differensiasie in terme van aanleg, opleiding en spesialisasie skep 

moontlikheidsvoorwaardes vir geregtigheid in 'n samelewing (vergelyk 4.2.3). 

In 'n samelewing kan daar verskillende groepe of kategoriee mense onderskei word 

op grond van die take wat verrig (moet) word. Harmonie tussen die verskillende 

groepe mense kan die voortbestaan van 'n staat verseker (vergelyk 4.2.4). 
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7.2.3.2 Bevindings op grond van Augustinus se gedagtes (vergelyk 4.3) 

* Aile verhoudinge waarin die mens staan, ook sy onderwys- en politieke 

verhoudinge, moet herformuleer word op Bybelse beginsels en Christelike 

uitgangspunte (vergelyk 4.3.1). 

* 

* 

* 

* 

* 

Augustinus kontrasteer 'n "Aardse staat" met 'n "Hemelse staat", laasgenoemde 

gefundeer op 'n hemelse vrede en geestelike saligheid. Burgerskap van hierdie 

"Hemelse staat" is slegs moontlik omdat God dit gegee het. Die "Aardse staat" 

staan teenoor die "Hemelse staat" omdat eersgenoemde gerig is op tipiese aardse 

gebondenhede soos besitlikheid, gulsigheid, vrees, begeerte, en dies meer (vergelyk 

4.3.2). 

Deur opvoeding en onderwys moet die mens hom afwend van sy aardse 

ingesteldheid. Verder moet die mens deur opvoeding en onderwys gehelp en 

begelei word tot die aanvaarding van 'n suiwere lewe wat uitloop op die ontvangs 

van die ewige lewe (vergelyk 4.2.2). 

Die Kerk en streng ouerhuise het veral 'n belangrike rol te speel in die skepping 

van godsdienstige eenheid (vergelyk 4.2.2). 

Aile gesag, ook die van die staat, kom van God. Hierdie Godverleende gesag 

behoort gebruik te word met as doel die opruiming van die euwels in die 

samelewing (vergelyk 4.3.2). 

Die politiesgeorganiseerde samelewing behoort, benewens die verskaffing van 'n 

waarborg vir sosiale orde en welvaart van die individu, ook as doelstelling te he 'n 

waakhouding oor die desintegrasie en verval wat in die samelewing plaasvind 

(vergelyk 4.3.2). 
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7 .2.3.3 Bevin dings op grond van Locke se gedagtes (vergelyk 4.4) 

* Die individu beskik in sy natuurstaat oor aangebore onvervreembare regte. Dit is 

die prerogatief van die individu om sy optrede en handelinge so te orden, te 

reguleer en selfs op te hef soos wat hy binne die vryheid wat hy vir homself, en 

andere vir hulleself, toe-eien (vergelyk 4.4.2). 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Elke individu is binne die perke van die natuurlike regsorde volkome vry. Hierdie 

vryheid veronderstel egter nie 'n toestand van losbandigheid nie. Die mens word 

steeds beheer deur die wette of algemeengeldende reels en maatstawwe van die 

natuur wat deur God aan die mens gegee is (vergelyk 4.4.2). 

Om mense daarvan te weerhou om mekaar se regte (i.e. onderwys- en politieke 

regte) aan te tas en om toe te sien dat die bepalings van die wette van die 

samelewing nagekom word, word die toepassing daarvan in gelyke mate aan elkeen 

toevertrou. Op hierdie wyse verkry elke individu uitvoerende mag en gesag 

(vergelyk 4.4.2). 

Die bestaan van 'n owerheid verseker die beveiliging van die regte van die individu 

(vergelyk 4.4.3; 4.4.4). 

Die moontlikheid van die ontstaan van die staat le opgesluit in 'n onderlinge 

ooreenkoms of kontrak tussen soewereine individue. Die staat het dan as doel

stelling die beskerming van die algemene belang wat terselfdertyd strook met die 

belange van die individu (vergelyk 4.4.3). 

'n Owerheid verkry sy legitimiteit op grond van die uitdruklike instemming van 

elke individuele lid van die samelewing (vergelyk 4.4.3). 

Die beginsel van die meerderheidsbesluit in 'n samelewing vorm die sterkste krag 

in die daarstelling van 'n regering. Derhalwe vorm die meerderheidsbesluit die 

sanksie en dra so die stempel van gesag (vergelyk 4.4.3). 
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Die besit en eiendomsregte van die individu kan in enger en ruimer sin verstaan 

word. In 'n beperkte sin word ingesluit grond en ander vaste bates. In ruimer sin 

omvat besit en eiendomsregte die geheel van besit van die individu: sy persoon, sy 

vermoens en vaardighede, sy lewe en individualiteit, sy vermoe om te skep en te 

arbei, sy verstandelike vermoe, kortom, sy totale menswees (vergelyk 4.4.4). 

7.2.3.4 Bevindings op grond van Dewey se gedagtes (vergelyk 4.5) 

* 

* 

* 

* 

* 

Sosiale rekonstruksie en verbetering van die individu en die samelewing kan 

bewerkstellig word deur gebruik te maak van opvoeding en skoolonderwys 

(vergelyk 4.5.2). 

Skoolonderwys bevat 'n reguleringsproses waardeur sosiale bewustheid tussen die 

individu en ander lede van die samelewing geskep kan word (vergelyk 4.5.2). 

Ware opvoeding (i.e. skoolonderwys) is slegs moontlik indien die vermoens en 

vaardighede van die kind sodanig gestimuleer word dat die eise van die sosiale 

situasies waarin hy hom mag bevind, daarin vervat is. Indien in hierdie doelstelling 

geslaag word, sal die kind oorleef in die samelewing (vergelyk 4.5.2). 

Skoolonderwys het as doelstelling die voorbereiding van die kind as goeie en 

effektiewe burger van die samelewing. 'n Belangrike rede hoekom skoolonderwys 

faal is dat nagelaat word om die skool te sien as 'n vorm van gemeenskapslewe 

(i.e. politieke lewe). Derhalwe moet die onderwyser 'n seleksie maak uit daardie 

sosiale invloede wat die kind kan en mag beinvloed as lid van 'n gemeenskap 

(vergelyk 4.5.3). 

Skoolonderwys moet die samelewing as 'n vereenvoudigde ("embryonic") 

omgewing aan die kind bring. Verder moet die skool die waardelose eienskappe 

van die samelewing aan die kind uitwys en sodoende daardie elemente voorhou wat 

hom in lewende kontak met sy omgewing bring (vergelyk 4.5.3). 
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Bevindings ten opsigte van die verhouding skoolonderwys en die politiek op 

grond van die bistories-prinsipiele bestekopname van die tydperk 1983 tot 2 

Februarie 1990 

In die tydperk 1983-1990 het daar wyduiteenlopende ideologiese standpunte bestaan 

wat die verhouding tussen skoolonderwys en die politiek gekenmerk het. Uit die 

onderskeie en selfs botsende ideologiese standpunte is verskillende politieke 

leerstellinge ontwikkel wat die verhouding tussen skoolonderwys en die politiek 

gekenmerk het (vergelyk 5.3.1). 

Die verhouding tussen skoolonderwys en die politiek is verder daardeur gekenmerk 

dat die onderskeie deelnemers (waaronder onderwysers, ouers, leerlinge/studente, 

gemeenskapsleiers en politieke leiers) duidelik in twee kategoriee ingedeel kan 

word: die wat binne die bestaande grondwetlike strukture en prosesse gestaan het, 

en die wat daarbuite gestaan het (vergelyk 5.3.1). 

Wat die verskillende ideologiese uitgangspunte en hulle onderskeie aanhangers 

betref, en wat terselfdertyd die verhouding skoolonderwys en die politiek beinvloed 

het, is die volgende (vergelyk 5.3.1) geidentifiseer: 

- die sogenaamde "Pan-Africanist"-benadering

# Pan Africanist Congress (PAC); 

- die Swartbewussynsbeweging ("Black Consciousness") -

# die Azanian People's Organisation (AZAPO) en die National Forum (NF); 

- die Vryheidsbeweging ("Liberation movement") -

# die African National Congress (ANC) en 

# die United Democratic Front (UDF); 

- die Sosiaal-demokratiese standpunt -

# die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party (SAKP); 

- die "National Democratic Movement" (NDM) -

# die United Democratic Front; 
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- die Nasionaal-sosialistiese standpunt -

# die Afrikanerweestandsbeweging (A WB), 

# die Orde Boerevolk en 

# die Boerestaat Party; 

- die sogenaamde "Tribalist"-benadering -

# die Inkatha-vryheidsbeweging; 

- die neo-apartheidbeweging -

# die Nasionale Party (NP); 

- 'n Verwoerdiaanse benadering tot apartheid -

# die Konserwatiewe Party (KP); 

- klassieke apartheid -

# die Herstigte Nasionale Party (HNP) en 

- die Liberale uitgangspunt -

# die Progressiewe Federale Party (PFP) en 

# die Demokratiese Party (DP). 
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Die twee hoofstroomideologiee wat die gesprek rondom skoolonderwys en . die 

politiek in die tydperk 1983-1990 beinvloed het, was: (1) die amptelike en 

dominante standpunt van apartheid (geformuleer as "eie-" en "algemene sake") 

soos verteenwoordig deur die Regering en Nasionale Party, en (2) die 

Bevrydingsideologie ("Liberation") soos verteenwoordig deur die African National 

Congress en sy ondersteunerskorps (vergelyk 5.3.1). 

Onder die amptelike standpunt van "eie" en "algemene sake" is skoolonderwys 

struktureel op rassegrondslag (blank, swart, sogenaamde Kleurling en Indier) 

gereel (vergelyk 5.3.1). 

Uit die oord van die Vryheidsbeweging het 'n doelgerigte en goedbeplande 

ideologiese voorskrif gekom, wat alle lewensfere omvat (i.e. politieke, 

ekonomiese, godsdienstige, sosiaal-maatskaplike, onderwys-, ensovoorts) het, 

waarmee die status quo rewolusioner bestry is (vergelyk 5.3.1). 
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Die 1976-Soweto-opstande en die meegaande opkoms van Swartbe

wussynsbewegings het as belangrike stimuli gedien vir die vestiging en uitbouing 

van 'n anti-Regeringsideologie (vergelyk 5.3.1). 

Die stigting van die United Democratic Front (UDF) op 20 Augustus 1983 het aan 

die Vryheidsbeweging 'n uiters belangrike geleentheid verskaf vir die verkryging 

van ideologiese fokus (vergelyk 5.3.1). 

Skoolonderwys het, as gevolg van die intensivisering van die ideogiese stryd tussen 

die twee hoofstroomideologiee, onvermydelik deel van die politieke stryd geword. 

Die volgende (vergelyk 5.3.1) is voorbeelde van die direkte koppeling tussen skool

onderwys en die politiek: 

- 'n "People's war"-program is aangekondig; 

- onderwysers, skoolleerlinge en studente het die opdrag gekry om boodskappe 

van 'n verenigde front teen die status quo van Stapel te stuur en te 

populariseer; 

- protesaksies, optogte en boikotte moet deel van die stryd wees, 

- bestaande onderwysstrukture (i.e. gesag en aile ander funksies) moet verwerp 

word; 

- alternatiewe gesagstrukture (i.e. "People"-strukture) moet ingestel word; 

- skoolonderwys is die omgewing waarbinne ideologiese samehang tussen 

individue, groepe en faksies bewerkstellig moet word, en 

- aile streeks- en seksionele verskille behoort ondergeskik te wees aan die 

nasionale stryd om bevryding. 

Onder swart leerlinge het daar die persepsie bestaan dat skoolonderwyseise direk 

gekoppel is aan politieke eise soos verwoord deur politieke en ander 

gemeenskapsleiers (vergelyk 5.3.2). 

Enige insident (byvoorbeeld 'n tekort aan onderwysers, 'n tekort aan handboeke, 

lyfstraf, die verhoging van verkoopbelasting, die verhoging van huurgelde, 
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afdankings, begrafnisse, konfrontasies met die veiligheidsmagte, verplasing van 

personeel, skorsing van leerlinge/studente, die aanhouding van individue, en dies 

meer) in die swart gemeenskappe, wat oor die geringste konflikpotensiaal beskik 

het, is deur politieke en ideologiese leiers gebruik in die stryd teen die bestaande 

orde en om op die nielegitimiteit van die status quo te wys (vergelyk 5.3.2). 

In 'n poging om enersyds die geweld en omverwerping in die swart gemeenskappe 

(i.e. skole en politieke geweld) te bekamp, en andersyds om die 

bevrydingsideologie in a1 sy vergestaltinge te beveg, het die staat (i.e. die 

Nasionale Party-Regering) vir die tydperk 1983-1990 byna alle magsmiddele tot sy 

beskikking gebruik. Die stryd is voortgesit in die skoolonderwys. Die volgende 

(vergelyk 5.3.2) is voorbeelde van hoe daar van staatswee (i.e. polities) te werk 

gegaan is: 

- twee noodtoestande (die eerste op 21 Julie 1985 en die tweede op 12 Junie 

1986) met gepaardgaande noodtoestandregulasies vir byna die hele Suid-Afrika 

is geprok'tameer; 

- lede van die veiligheidsmagte kry in gevolge noodtoestand regulasies byna 

onbeperkte beheer oor alle fasette van die burgerlike lewe; 

- spesiale regulasies word geproklameer ten opsigte van die beheer deur 

veiligheidsmagte van enige ongerymdheid rondom skole; 

- by byna alle geleenthede waar skoolleerlinge/studente met die veiligheidsmagte 

in aanraking kom, vind daar konfrontasie en verdere geweldpleging plaas, en 

- die Direkteur-generaal van die Departement van Onderwys en Opleiding kry, by 

wyse van proklamasie, verdere spesiale magte. Hy word in staat gestel om enige 

personeellid of leerling te eniger tyd, enige deelname aan enige 

skoolonderwysaangeleentheid te verbied. 

* Die tydperk 1983-1990 kan getipeer word as 'n tydperk van snelle politieke 

verandering. Gedurende die tydperk is die Suid-Afrikaanse samelewing blootgeste1 

aan die spanninge van 'n referendum, 'n verkiesing in twee van drie nuutgestigde 

kamers van die Parlement, asook twee algemene verkiesings (vergelyk 5.3.3). 
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Met die aanvaarding van Wet 110 van 1983 is selfbeskikking aanvaar as 'n 

fundamentele beginsel wat skoolonderwys as 'n "eie saak" verklaar het. 

Skoolonderwys aan swart leerlinge het steeds gestrook met die beleid van die 

Regering (i.e. Nasionale Party). Dit het behels dat swartmense 'n eie konstitu

sionele weg gehad het om te volg in die sogenaamde tuislande (vergelyk 5.3.3). 

Die verskillende politieke partye en bewegings het, as gevolg van hulle 

verskillende ideologiese uitgangspunte (vergelyk 5 .3.1), uiteenlopend gereageer op 

die aanvaarding van die nuwe Grondwet (Wet 110 van 1983). Die volgende 

standpunte (vergelyk 5.3.3), wat tekenend is van die invloed van die politiek op 

skoolonderwys, is onder andere gestel: 

- die Konserwatiewe Party het sy ondersteunerskorps aangemoedig om so gou 

doenlik beheer te verkry oor skoolrade en skoolkomitees. Sodoende sal 

onderwysers "opgevoed" kon word om leerlinge sodanig te beinvloed dat hulle 

die Grondwet sal opponeer; 

- die Progressief Federate Party het die Grondwet as 'n verskansing van 

rassediskriminasie, ook in die onderwys, gesien; 

- die United Democratic Front het by sy 600 geaffilieerdes gepleit vir die 

niedeelname aan die Grondwet en vir die daarstelling van 'n nierassige 

demokratiese onderwysstelsel. 

* Tydens elkeen van die verkiesingstydperke (daar was vyf in die tydperk 1983-1990) 

het grootskaalse geweldpleging en onrus in en om skole plaasgevind. Hierdie 

ontwrigting van normale skoolaktiwiteite het onderwys in Suid-Afrika 

onberekenbare skade berokken (vergelyk 5.3.3). 

* Die werksaamhede van die Departement van Onderwys en Opleiding (DOO) is, vir 

die tydperk 1983-1990, blootgestel aan die politieke gebeure in die Suid-Afrikaanse 

samelewing. Hoewel die DOO self groot moeite gedoen het om die gang van 

onderwys so normaal moontlik te laat verloop, is aile inisiatiewe en beplanning 

beide in beginsel en praktyk verwerp. Die DOO is onder andere deur onderwysers, 
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leerlinge, ouers, gemeenskapsleiers en politici gesien as (vergelyk 5.3.4): 

-
1 n uitvloeisel van Ban toe Onderwys; 

- In instrument van die Nasionale Party-Regering om In rasgesegregeerde 

samelewing in stand te hou; 

-
1 n minderwaardige tipe onderwys; 

- 'n manier om Swartmense uit die politieke prosesse van die land te hou; 

- een van die vergestaltinge van die "vyand" teen wie aile rewolusionere aksies 

geloods behoort te word; 

- 'n terrein waarop die vryheidstryd teen die status quo geveg behoort te word, en 

- 'n geleentheid om die gesag van die Regering op direkte wyse af te takel. 

7.2.5 Bevindings ten opsigte van die verhouding skoolonderwys en die politiek: die 

rolle van JeerJinge/studente, ouers en onderwysers tussen 1983 en 1990 

* Die politieke en ideologiese verskille en konflikte wat die Suid-Afrikaanse 

samelewing voor 1983 gekenmerk het, is in die tydperk 1983 tot 1990 voortgesit. 

Hoewel skoolleerlinge/studente reeds sedert 1976 betrokke was by die politieke 

konflik in die samelewing, het onderwysers en ouers ook toenemend betrokke 

geraak (vergelyk 6.3.1). 

* Verskillende vakbondorganisasies, ideologiese en vryheidsbewegings het 'n 

regstreekse rol gespeel in die verskaffing van 'n ideologiese tuiste en voedingsbron 

aan skoolleerlinge en studente (vergelyk 6.3.1). 

* Hoewel die eise van skoolleerlinge/studente gedurende die voor-1983-fase getipeer 

kan word as onderwysverbandhoudend, het dit, namate daar op die politieke front 

veranderinge en ontwikkelinge ingetree het, gaandeweg direk betrokke geraak by 

die politieke konflik en stryd. Skoolleerlinge/studente het op verskillende wyses die 

totale gemeenskap geaktiveer tot deelname aan die stryd teen die status quo 

(vergelyk 6.3.1). 
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Nasionale Onderwyserverenigings (i.e. die African Teacher's Association of South 

Africa (ATASA), die Union of Teacher's Associations of South Africa (UTASA) 

en die National Education Union of South Africa (NEUSA)) het, in aansluiting by 

die skoolleerlinge/studente se aksies, toegetree tot die verwerping van die destydse 

onderwysstelsel in Suid-Afrika (vergelyk 6.3.1). 

Leerling- en studente-organisasies wat in die tydperk 1983-1990 'n prominente rol 

gespeel het in die aktivering en stelselmatige verpolitisering van skole en 

universiteite, was die volgende (vergelyk 6.3.2): 

- die South African Students' Organisation (SASO), 

- die National Union of South African Students (NUSAS), 

- die South African Students' Movement (SASM), 

- die Congress of South African Students (COSAS), 

- die Azanian Students' Organisation (AZASO) - later bekend as die South 

African National Students' Congress (SANSCO), 

- die Azanian Students' Movement (AZASM), 

- die Azanian Youth Organisation (AZAYO) en 

- die South African Youth Congress (SAYCO). 

* Die "Freedom Charter" en "Azanian Manifesto" is deurlopend deur leer ling- en 

studente-organisasies gebruik as ideologiese en politieke dokumente waarop 

onderwys- en politieke aansprake gebaseer is (vergelyk 6.3.2). 

* Die nasionale trefkrag van leerling- en studenteboikotaksies, beide in skole en die 

gemeenskappe, het die Nasionale Party-Regering gedwing om van sterker 

staatsmag (waaronder noodtoestande) gebruik te maak (vergelyk 6.3.3). 

* Die desentralisasie van swart aangeleenthede deur die Regering na 

gemeenskapsrade en ander belanghebbende strukture, is deur die leerling- en 

studente-organisasies as oorwinnings vir die vryheidstryd en as geleenthede tot 

verdere ontwrigtingsaksies gesien (vergelyk 6.3.3). 
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In die na-1985-fase het die 1eerlinge en studente openlik saam met die politieke 

organisasies (waaronder die UDF, ANC, PAC, AZAPO, ens.), vakbonde, 

kerkliggame en ander gemeenskapsorganisasies aan 'n nasionale vryheidstryd 

deelgeneem (vergelyk 6.3.4). 

As gevolg van die sogenaamde "massastrategie" wat deur die vryheidsbewegings na 

1985 gevolg is, het skoolleerlinge en studente noodwendig deel geword van die 

stryd van die massas (vergelyk 5.6). 

Skoolleerlinge en studente was instrumenteel in die daarstelling van sogenaamde 

alternatiewe strukture van mag. Die volgende voorbeelde (vergelyk 6.3.2; 6.3.3; 

6.3.4) is verteenwoordigend hiervan: 

- die daarstelling van 'n eie Onderwysmanifes ("Education Charter"); 

- die aansluiting by en bevordering van die ideale van politieke organisasies; 

- die verskuiwing van departementeel geskeduleerde eksamendatums; 

- die instelling van "People's Education"; 

- die instelling van Student Representative Councils (SRC's) in weerwil van DOO 

se aanbeveling van Pupils'Representative Councils (PRC's), en 

- die heropening van departementeelgeslote skole. 

* Waar onderwyserorganisasies m die voor-1985-fase konsekwent die 

rasgesegregeerde onderwys (i.e. apartheidsonderwys) veroordeel het (vergelyk 

6.3.1), het hulle in die tydperk na 1985 direk toegetree tot die ideologiese en 

politieke stryd. Twee optredes (vergelyk 6.3.5) wat nasionale trefkrag gehad het en 

wat dui op die direkte betrokkenheid by die politieke stryd van die dag, was: 

- die gelyktydige onttrekking van die twee grootste onderwyserverenigings, 

naamlik die African Teachers' Association of South Africa (ATASA) in Maart 

1986 en die Union of Teachers' Associations of South Africa (UTASA) in Julie 

1986, uit die "eie-" en "algemene sake-departemente" van onderwys, en 
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die doelbewuste beywering deur onderwysers vir die daarstelling van een 

oorkoepelende onderwysersliggaam soos beliggaam in die "Teacher Unity talks" 

wat gedurende November 1987 begin is en die aanvaarding van die sogenaamde 

Harare-beginsels vir onderwysereenheid in Suid-Afrika. 

Die betrokkenheid van ouers by skoolonderwys en die politiek bet van 'n staat van 

byna passiwiteit oorgegaan tot volledige betrokkenheid. Aanvanklik het ouergroepe 

ad hoc-ondersteuningsgroepe ("support groups") gestig vir bulle kinders wat in 

polisie-aanhouding was. Hierdie inisiatiewe het uiteindelik gekulmineer in die 

stigting van die National Co-ordinating Committee of Parents' Committees 

(vergelyk 6.3. 7). 

* Die Soweto Parents' Crisis Committee (SPCC) was instrumenteel in die 

beplanning, organisering en totstandkoming van die National Education Crisis 

Committee (NECC). Die NECC het sedert sy totstandkoming 'n deurslaggewende 

rol gespeel in die sin dat hierdie organisasie beide onderwys- en politieke fokus aan 

leerlinge, studente, onderwysers en ouers verskaf het (vergelyk 6.3.7). 

7.3 BESONDERE GEVOLGTREKKINGS 

7.3.1 Gevolgtrekkings op grond van 'n Reformatoriese perspektief op die 

verbouding skoolonderwys en die politiek 

* Die Reformatoriese perspektief op die verhouding skoolonderwys en die politiek 

bied oplossings vir die problematiese wanvoorstellinge en waninterpretasies wat 

bestaan ten opsigte van die verhouding. 

* Skoolonderwys en die politiek verteenwoordig twee relatief outonome 1ewensfere in 

die 1ewe van die individu met sy diverse intermenslike verhoudinge in die 

samelewing. Die relatiewe outonomie waaroor elkeen van hierdie lewensfere 

beskik, skep moontlikhede vir harmonie en ordelikheid in die samelewingsver

bandelike ontplooiing. 
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Deur 'n erkenning van die outonomie van onderskeidelik skoolonderwys en die 

politiek, en die hieruitvoortvloeiende bevoegdhede (kompetensieterreine), kan die 

inherente konflik wat daar in 'n samelewing bestaan (i.e. tussen die diverse 

onderwys- en politieke ideale van die Suid-Afrikaanse samelewing) grootliks 

ondervang en selfs uitgeskakel word. 

Hoewel skoolonderwys en die politiek twee onderskeibare lewensfere 

verteenwoordig, kan die twee nie in twee waterdigte kompartemente van mekaar 

geskei word nie. 

7.3.2 Gevolgtrekkings op grond van 'n konseptuele verkenning van skoolonderwys 

en die politiek 

* Dit dien vermeld te word dat in enige gesprek rondom skoolonderwys en die 

politiek verskillende gespreksgenote oor verskillende konseptuele raamwerke 

beskik. As gevolg hiervan kan dubbelsinnigheid en uiteindelike verwarring 

ontstaan. 

7.3.3 Gevolgtrekkings op grond van 'n eksemplariese bestudering van die 

verhouding skoolonderwys en die politiek 

* Die staat is die allesomvattende geheel waarbinne individue mekaar in sosiale 

omgang kan ontmoet en waarin geregtigheid as samelewingsideaal vooropgestel 

behoort te word. Die staat kan lojaliteit van sy burgers verwag wat hy dan ook kan 

moontlik maak deur die tipe onderwys wat hy aan die jeug bied. Die verhouding 

tussen skoolonderwys en die politiek kan dus nie na behore ontleed en geformuleer 

word sonder die erkenning dat die staat 'n allerbelangrike rol te speel het nie. 

* Die staat behoort 'n kultureel-godsdienstige milieu en ruimte te skep vir a1 sy 

burgers. Verantwoordelike burgerskap behoort 'n werklikheid te word (onder 

andere deur middel van skoolonderwys) deur die erkenning van onderlinge 

individuele verskille tussen burgers van die land. 
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Die verhouding tussen skoolonderwys en die politiek le ingebed in die 

verweefdheid van die lewe van die individu met die van ander individue binne 'n 

staatlike omlysting. 

Een belangrike doelstelling van skoolonderwys behoort te wees die opleiding en 

toerusting van burgers tot die aanvaarding van verantwoordelike burgerskap. 

Hoewel skoolonderwys 'n taak het ten opsigte van die lewering van 

verantwoordelike burgers, word staatsonderwys as uitsluitlike middel van die staat 

(i.e. die regering) om eensydig, se nou maar bepaalde beroepe te bevorder of om 

individue voor te berei vir spesifieke rolle in die samelewing, in beginsel en 

praktyk van die hand gewys. 

Deur die erkenning van die bestaan van 'n religieuse dimensie in die verhouding 

skoolonderwys en die politiek, is 'n belangrike faset geidentifiseer van die 

verhouding waarmee rekening gehou behoort te word. Vir die opvoedkundige, 

opvoeder en kind wat binne die Christelike oortuigingsraamwerk sy onderwys- en 

opvoedingswerk beoefen, is hierdie dimensie uiters belangrik. So byvoorbeeld 

behoort skoolonderwys nie in die eerste plek gerig te wees op die verwerwing van 

staatsburgerskap nie, maar wel op die verwerwing van burgerskap van die 

Koninkryk van die God van die Skrif. Noodwendig vervul die ouerhuis en die Kerk 

hierin belangrike rolle. 

* Oat die individu oor bepaalde regte (i.e skoolonderwys- en politieke regte) beskik, 

en dat hierdie regte beskerm behoort te word, word erken. Die bes moontlike wyse 

waarop hierdie regte beskerm kan/moet word, val egter buite die fokus van hierdie 

navorsing. Oat die staat wei 'n rol hierin te speel het, byvoorbeeld in die 

beskerming van die regte van die individu, is 'n duidelike uitgangspunt. 

* Skoolonderwys verteenwoordig een van die belangrikste wyses waarop die individu 

(i.e. kind) voorberei kan word vir die vul van sy gekose plek en opneem van sy rol 

in die samelewing. Verder word aanvaar dat fasette van onderwys soos 
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byvoorbeeld die skepping van 'n sosiale bewustheid by die individu, die verskaffing 

van rekonstruktiewe inisiatiewe vir die samelewing en die voorsiening van 

geleenthede vir sosiale inoefening, deel sal wees van skoolonderwys. Selfs die 

uiteindelike verbetering van die samelewing is 'n ideaal wat in skoolonderwys 

verreken kan en behoort te word. Belangrik by al bogenoemde oorwegings, en wat 

elke oorweging individueel en gesamentlik beinvloed, is vrae soos: Wat word as 

samelewingsideale gestel? Wat word as opvoedingsideale gestel? Wat word as 

onderwysideale gestel? Hoe sien die verskillende politieke ideale binne een staat 

daar .uit? Wat is die plek en rol van die onderwyser? Wat is die plek en rol van die 

skool? Antwoorde op hierdie en ander vrae behoort die weg aan te dui vir 'n 

verantwoordelike posisiebepaling van skoolonderwys in die samelewing. 

7.3.4 Gevolgtrekkings ten opsigte van die verhouding skoolonderwys en die politiek 

op grond van die histories-prinsipiele bestekopname van die tydperk 1983 tot 

2 Februarie 1990 

* Die verhouding skoolonderwys en die politiek word daardeur gekenmerk dat beide 

aan die een of ander ideologiese uitgangspunt of standpunt verbind is. Uit hierdie 

ideologiese basis word dan vervolgens 'n bepaalde politieke stelling afgelei wat 

noodwendig implikasies inhou vir opvoeding en onderwys. 

* In die stryd tussen verskillende ideologiese en politieke opvattinge kan 

skoolonderwys aangegryp word as een van die terreine waarop sodanige stryd 

voortgesit (kan) word. 

* Veronderstelde persepsies oor sosiaal-maatskaplike misstande en ongeregtighede 

vorm kragtige bronne vir konflik wat kan manifesteer in skoolonderwys en die 

politiek. 

* Politieke partye en bewegings het, vanwee sterk ideologiese doelstellings, feitlik 

sonder uitsondering spesifieke opvattinge met betrekking tot die rol en plek van 

skoolonderwys. 
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Effektiewe nasionale skoolonderwys en politiek veronderstel hoe legitimiteit by 

onderskeidelik die gebruikers- en ondersteunerskorps. Indien daar 'n gebrek aan 

legitimiteit by enige een sou bestaan, verhoog die moontlikheid dat 6f die een 6f 

die ander gebruik kan word ten einde 'n gestelde ideaal te bereik. 

'n Onbeperkte en ongekontroleerde uitoefening van mag deur 'n staat, of enige 

ander magsgroepering, is nie net 'n resep vir rewolusionere opposisie nie, maar 

ontneem landsburgers die reg tot normale skoolonderwys en politieke deelname. 

Die oorskryding van bevoegdheidsterreine (i.e. die staat of politieke party) kan lei 

tot strukturele geweld. Derhalwe behoort wetenskaplik verantwoordbare analises 

met betrekking tot 'n sinvolle en aanvaarbare ordening van staatsmag kontinu op 

navorsingsagendas te wees. 

* Snelle (nasionale) politieke ontwikkelinge bring noodwendig (nasionale) 

onderwysverbandhoudende elemente na vore. Die versamelde konflik van snelle 

politieke ontwikkelinge en gepaardgaande politieke konflik en stryd kan oorgedra 

word na skoolonderwys. 

* Ideologiese en politieke dokumente vorm belangrike bronne vir die formulering van 

onderwys- en opvoedingsfilosofiee. 

* Skoolonderwys is in Suid-Afrika in die tydperk 1983-1990 doelbewus gebruik en 

uiteindelik misbruik in wat getipeer kan word as 'n ideologiese en politieke stryd. 

Hierdie stryd wat plek-plek sterk herinner het aan 'n rewolusionere stryd is geveg 

tussen die twee hoofstroomideologiee, soos verwoord en bevorder deur onders

keidelik die African National Congress (ANC) en die Nasionale Party-Regering 

(NP). 

* Skoolonderwys behoort as nasionale opgawe die legitimiteit van die meerderheid 

van sy gebruikers te geniet. Indien dit nie gebeur nie kan skoolonderwys juis 

gebruik word om in hierdie doelstelling te slaag. Omgekeerd geld dieselfde 

argument: nasionale politieke legitimiteit veronderstel ook legitimiteit in die 
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verskaffing van nasionaie onderwys. Hierdie standpunt sluit egter nie uit dat daar 

binne 'n nasionaie bestel ook ander politieke standpunte en ander formulerings met 

betrekking tot skoolonderwys kan en mag bestaan nie. In 'n demokrasie behoort 

laasgenoemde 'n vanselfsprekendheid te wees. 

Vanwee die besondere aard van opvoedende skoolonderwys, dit is die situasie waar 

volwassenes doelgerigte Ieiding en begeleiding aan nievolwassenes verskaf met as 

doel die bereiking van volwassenheid deur laasgenoemde, sal daar aityd 'n risiko 

wees dat die situasie deur die een of die ander ideologiese en politieke beweging op 

sleeptou geneem sal word. 

7.3.5 Gevolgtrekkings ten opsigte van die verhouding skoolonderwys en die politiek: 

die rolle van leerlinge en studente, ouers en onderwysers tussen 1983 en 1990 

* 

* 

Skoolleerlinge, studente, onderwysers en ouers vorm, as .. direkte 

onderwysbelanghebbendes, 'n magtige groepering waarmee rekening gehou behoort 

te word in enige politieke en/of ideologiese gesprek. 

Die wyse waarop skoolleerlinge, studente, onderwysers en ouers bulle polities en 

ideologies groepeer het in die tydperk 1983-1990, was in ooreenstemming met die 

politieke en ideologiese stryd van die dag. Hoewel daar sogenaamde "oop" 

politieke groeperinge bestaan het, dit wil se waar ras nie 'n rol gespeel het nie, . 
was skoolleerlinge, studente, onderwysers en ouers in die swart gemeenskappe 

hoofsaaklik as een rassegroep (i.e. swart) anti-Regerings- of anti-status quo 

gegroepeer. 

* Daar behoort vir aile onderwysbelanghebbendes, op aile vlakke van die voorsiening 

van onderwys, geleentheid tot deelname en gesprekvoering te wees. Dieselfde 

voorskrif geld vir politieke deelname. 

* Direkte politieke en ideologiese tussenkoms in skoolonderwys het implikasies vir 

die totaliteit van gebeure, waaronder die beheer, die kurrikulum, die plek en rol 
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van onderskeidelik die onderwyser en leer ling, die metode en dies meer, in en om 

die skool. 

7.4 ALGEMENE GEVOLGTREKKING 

Daar is in die doel van hierdie navorsing geslaag, aangesien tot die algemene 

gevolgtrekking gekom kan word dat skoolonderwys en die politiek in 'n aanduibare en 

beskryfbare verhouding tot mekaar staan (vergelyk 1.4). Hierdie gevolgtrekking word 

gebaseer op grond van die bevindings gemaak uit: 'n Reformatoriese perspektief op die 

verhouding skoolonderwys en die politiek (vergelyk 7.2.1), 'n konseptuele analise van die 

konsepte skoolonderwys en politiek (vergelyk 7.2.2), 'n eksemplariese ondersoek na die 

verhouding skoolonderwys en die politiek (vergelyk 7.2.3), 'n histories-prinsipiele 

bestekopname van die tydperk 1983-1990 (vergelyk 7.2.4) en bevindings ten opsigte van 

die verhouding skoolonderwys en die politiek: die rolle van leerlinge/studente, ouers en 

onderwysers tussen 1983 en 1990 (vergelyk 7.2.5). 

7.5 AANBEVELINGS 

Die volgende aanbevelings word gemaak op grond van die voorgaande bevindings en 

gevolgtrekkings. 

* Alle onderwysbelanghebbendes (i.e. leerlinge, onderwysers, ouers, studente, 

onderwysbeplanners, die staat/owerheid, politieke partye, die privaatsektor, die 

kerk, vakbonde, gemeenskapsleiers en dies meer) behoort daarvan kennis te neem 

dat skoolonderwys en die politiek altyd in 'n bepaalde verhouding tot mekaar staan. 

Anders gestel: geen skool kan in sy bree konteks 'n neutrale skool wees nie, die 

politiek van die dag het in 'n mindere of meerdere mate altyd bepaalde segswaarde 

vir die aangebode skoolonderwys. 'n Ontkenning van hierdie stand van sake dra by 

tot allerlei wanvoorstellinge van onderwys en die politiek en die verhouding tussen 

die twee sfere. 

* Daar behoort doelbewus opleidingsprogramme ontwikkel te word waarin die skool 
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en die breer gemeenskap opgevoed kan word in terme van wat onderwys en wat 

die politiek behels. Deur hierdie kennisbasis beskikbaar te stel kan die eerste tree 

gegee word in die rigting van die erkenning van die bevoegdheidsterreine van die 

twee onderskeie sfere en kan die moontlikheid verhoog word dat ewewigtigheid die 

plek sal inneem van alle vorme van politieke aktivisme en radikalisme. Verder kan 

die krisiskarakter wat die Suid-Afrikaanse onderwysbestel die afgelope twee 

dekades kenmerk en waarvan strukturele geweld 'n wesenlike deel gevorm het, tot 

'n minimum beperk word. 

Daar behoort 'n voortdurende waakhouding te wees by alle onderwysbe

langhebbendes (i.e. onderwysers, ouers en die breer gemeenskap) dat onderwys nie 

vir partypolitieke doeleindes gebruik en misbruik word nie. Hiermee word die bree 

ideologiese konsensusbasis waarin enige onderwys en politieke bestel noodwendig 

moet/kan funksioneer, nie ontken nie. 

Hoewel skoolonderwys in sy geheel 'n politiese relevantheid vertoon, kan daar 

deur die voorafidentifikasie van spesifieke aangeleenthede in die skoolonderwys 

(i.e. beheer oor die onderwys, toegang tot onderwys, voorsiening van onderwys, 

gelykheid en regverdigheid in die onderwys, finansiering van die onderwys, 

relevansie van die onderwys) wat meer (politieke) risiko inhou as ander, verhoed 

word dat dieselfde ontwrigting, verval en aftakeling in die onderwys sal plaasvind 

as wat die geval was in die tydperk 1983-1990. 

7.6 AANBEVELINGS VIR VERDERE NA VORSING 

Hierdie navorsing het laat blyk dat die verhouding tussen skoolonderwys en die politiek 'n 

navorsingstema is wat feitlik nooit van die navorsingsagenda afgehaal kan word nie. 

Omdat daar in hierdie navorsing noodgedwonge oor 'n wye veld beweeg is, is aanduidings 

aangetref dat die volgende navorsingsvelde uiters aktueel is en sal bly: 

* Die rol en taak van die onderwyser in 'n pluralistiese politieke milieu. 

* 'n Opvoedkundig-filosofiese presisering van die rol en taak van die skool in 'n 



* 

* 

* 

* 
* 
* 

* 

* 
* 
* 
* 

7.7 

154 

pluralistiese politieke milieu. 

Die wyse waarop verskillende ideologiese en politieke standpunte/uitgangspunte in 

'n skool hanteer kan/behoort te word. 

'n Voortsetting in die verkenning van konseptuele raarnwerke in die verstaan van 

skoolonderwys en die politiek. 

Staatsopvatting(e) en skoolonderwys. 

Staatsmag en die realisering van skoolonderwys. 

Individuele regte en skoolonderwys. 

Burgerskap en die skool in 'n nuwe politieke bedeling. 

Die idee van 'n sosiale kontrak en implikasies vir skoolonderwys. 

Polities-ideologiese brondokumente en skoolonderwys. 

Politieke bewustheid onder die jeug. 

Die militariseringsverskynsel in skoolonderwys. 

Vakbondwese in skoolonderwys. 

SLOT 

Die verslag is in hierdie hoofstuk afgerond met die bevindings, gevolgtrekkings en 

aanbevelings op grond van die gedane navorsing. Hoewel die navorsing groter insig en 

verheldering gebring het in die problematiek rondom die verhouding skoolonderwys en die 

politiek, het dit ook duidelik geword dat dit 'n uiters kontensieuse onderwerp is wat veral 

in Suid-Afrika lank nog nie uitgepraat of uitgeklaar is nie. 




