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OPSOMMING 

In hierdie studie word gepoog om die sinkretisme as omvattende verskynsel 

vanuit 'n histories-opvoedkundige perspektief te ontleed en te omskryf. Die 

glohaliseringsverskynsel, die inwerking van die modeme wetenskap en 

hepaalde idees in die modeme onderwys hang saam met die manifestasie van 

die sinkretisme in die eietyd. 

In 'n eksemplariese verlede- en eietydse studie is grondig ondersoek ingestel 

na tendense en verskynsels wat die wesenlike van die sinkretisme openhaar. 

Religieuse grondmotiewe in die Westerse heskawingsontwikkeling het 'n 

wesenlike hydrae gelewer tot die opkoms van die sinkretisme van die modeme 

wereld. Die wesenskenmerke wat prominent in die eksemplariese ondersoek 

hetreffende die realisering van die sinkretisme gemanifesteer het, was die 

multireligieuse/intergeloofsidee en sintesedenke ( eenheidsidee ), die sekulari

seringsverskynsel en die relatiwiteitsverskynsel. Die identifisering en 

ontleding van die wesenskenmerke van die sinkretisme en ondersteunende 

religieuse grondmotiewe word moontlik indien die sinkretisme teenoor die 

Byhelse en reformatoriese denkhouding gestel word. Byhelgefundeerde 

onderwys hied 'n altematief vir die sinkretisme in 'n snel veranderende en 

postmodeme wereld en gee perspektief aan die mens se heheersingsopdrag in 

die skeppingswerklikheid. Die wesenskenmerke van Byhelgefundeerde 

onderwys is as evalueringskriteria aangewend in 'n poging om die sinkretisme 

in sy ware gedaante te onthloot. Die wesenskenmerke wat terselfdertyd die 

raamwerk vir die daarstel van 'n korrektief vir die prohlematiese 

onderwyssituasie hied, is: 

• God Drie-enig as sentrale uitgangspunt; 

• die Byhel/Heilige Skrif as essensieel vrr 'n Christelike lewens- en 

wereldbeskouing; 
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• die Christelike mensbeeld ( antropologie) as voorwaarde vrr Bybel

gefundeerde onderwys; 

• onderwys en opvoeding as die bevestiging van God se verbond met die 

mens; 

• die rigtinggewende rol van Bybelgefundeerde norme; 

• kultuuroordrag en Bybelgefundeerde onderwys; 

• die Bybelse skeppingsleer as 'n uitdrukking van die Christelike geloof; 

• die reformatoriese/gereformeerde inslag van Bybelgefundeerde onder

wys. 

In die evaluering van die sinkretisme is bevind dat die mens se 

grondverhouding met God Drie-enig aangetas word indien die Christelike 

godsdiens nie as die enigste bron van waarheid betreffende die mens se 

redding en toekomsverwagting beskou word nie. Die inwerking van die 

sinkretisme noodsaak in die modeme onderwyssisteem 'n reformatoriese en 

antitetiese denkhouding wat die mens deurlopend opskerp ten opsigte van sy 

rol as opvoeder in die opvoeding en onderwys van die kind. 
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SUMMARY 

This study is an attempt to analyse and describe syncretism as an 

encompassing phenomenon :from a historical-educational perspective. In 

recent times, the ideas of globalization, the influence of modem science, as 

well as certain ideas concerning modem education, are closely related to the 

manifestation of syncretism. 

A study of various exemplars :from the past and present disclosed the essences 

of syncretism, thus unveiling the religious ground-motives that underlie 

syncretism, which also played an important role in the development of 

Western civilization and the modem world. The multi-faith idea (the idea of 

unity and synthesis), the idea of secularization, and the idea of relativity, were 

identified as prominent characteristics of syncretism. The identification and 

analysis of the essences of syncretism and supporting religious principles, 

become possible when syncretism is set in opposition to the Biblical and 

reformational thought processes. Bible-based education provides an 

alternative to syncretism in a fast changing and post-modem world. It gives 

perspective on the instruction to people to care for and develop God's creation. 

The intrinsic characteristics of Bible-based education were used as evaluation 

criteria in an attempt to expose syncretism. The characteristics of Bible-based 

education which also provide a :framework for establishing a corrective to the 

problematic educational situation, are the following: 

• the acknowledgement of the Holy Trinity as central to man's existence; 

• the Bible/Holy Scriptures as essential for a Christian world and life 

view; 

• the essence of a Christian anthropology; 

• education as the fulfilment of God's covenant with man; 

• the directive role of Bible-based norms; 
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• the transfer of culture through education; 

• Biblical cosmology as an expression of the Christian faith; 

• the reformational aspect of Bible-based education. 

In the evaluation of syncretism, it was discovered that the relationship 

between man and the Holy Trinity would be negatively affected if the 

Christian religion were not regarded as the only source of truth concerning the 

salvation of man and the true meaning of life. The influence of syncretism 

necessitates a reformational and antithetical approach, which constantly 

emphasises the importance of the educator's role in the teaching and education 

of the child in the modem educational system. 
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HOOFSTUKl 

ORieNTERENDE INLEIDING 

1.1 Inleiding 

Al die handelinge en teoriee wat die mens bedink en uitvoer, geskied in die 

lig van 'n religieuse grondmotief 'n Grondmotief kan omskryf word as die 

diepste oortuigings of geloofsuitgangspunte wat grondliggend is aan, of 

bepalend is vir die mens se handelinge en teoriee met betrekking tot die 

skeppingswerklikheid en die wyse van beskawingsontwikkeling. Hierdie saak 

kry veral hier aan die begin van die 21 ste eeu opnuut prominensie vanwee die 

multireligieuse karakter wat die meeste gemeenskappe aanneem. Daar is vele 

idees en sieninge binne die tydsgees wat wil he dat 'n eksklusiewe 

grondmotief soos die Christelike geloofsuitgangspunt nie dermate as in die 

verlede aanspraak mag maak op absolute geldigheid en as enigste waarheid 

beskou moet word nie. 

Die prommens1e van onder andere menseregte, relatiwisme, pluralisme, 

globalisme en sekulere humanisme (kyk hoofstukke 2, 3 & 4) bring mee dat 

die Christelike lewens- en wereldbeskouing vanwee sy uniekheid en 

eksklusiwiteit nie as 'n toepaslike grondmotief en opsie met betrekking tot die 

realisering van beskawingsontwikkeling beskou word nie. Die neiging 

bestaan deesdae om verskillende religieuse idees en uitgangspunte (met 

inbegrip van die Christelike godsdiens) in 'n mindere of meerdere mate by 

wyse van die idee van inklusiwiteit/akkommodering/verdraagsaamheid/ 

sintese saam te voeg. Dit lyk verder asof die hedendaagse mens bevoeg 

( outonoom) voel om hierdie eenwording en versoening ( verandering) van 
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botsende motiewe soos dit m die eietydse situasie manifesteer, te 

bewerkstellig. 

In hierdie studie sal gepoog word om die invloed van die sinkretisme op die 

modeme onderwys te ontleed en aan te toon. Daar sal gepoog word om vas te 

stel watter denkingesteldheid en grondmotiewe in die geskiedenis tot 

sinkretisme aanleiding gegee het. Verder word ook gepoog om deur die studie 

vas te stel watter ingesteldhede en praktyke ten opsigte van die eietydse 

situasie aan die sinkretisme verdere prominensie verleen. Die navorser wil dit 

egter pertinent stel dat die sinkretisme nie in al sy geledinge ontleed en geeien 

kan word indien die ondersoek nie vanuit die Christelike lewens- en 

wereldbeskouing geskied nie. Alleen deur die sinkretisme en afvallige 

motiewe teenoor die waarheid te stel, kan 'n deeglike ontleding daarvan 

gedoen word. Daarom sal daar ook telkens in die verloop van die studie 

verwys word na die Bybelse antwoord as riglyn en as antitese ten opsigte van 

die probleem van die sinkretisme. 

1.2 Die aktualiteit van die studie 

Die studie is aktueel op grond van sekere beskouings, religieuse 

grondmotiewe en veranderings wat biruie die eietydse bestel aktief is. Hierdie 

aspekte word vervolgens hanteer. Dit word breed gestel, juis omdat 

beskouings op byvoorbeeld teologiese/kerklike of staatsvlak telkens 'n 

invloed op die onderwys het. 

'n Beskouing wat hedendaags toenemend op die voorgrond tree, is die idee en 

praktyk om onderskeie godsdienstige groeperinge ter wille van eenheid saam 

te snoer en verskille te akkommodeer. Hierdie beskouing word deur die idee 

van 'n intergeloofsbenadering betreffende die onderwys gerugsteun. 
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Hiervolgens word van die standpunt uitgegaan dat die kind volgens 

voorstanders van 'n intergeloofsbenadering groter waardering en begrip vir sy 

eie geloof sal he indien hy/sy deur 'n proses van (lewenslange) leer tot die 

besef kom dat antler gelowe en lewens- en wereldbeskouings ook 'n bydrae 

tot sy toekoms en saligheid kan maak. 'n Wereld word in die vooruitsig gestel 

waarin "the world's ethnic groups, cultures, and religious and spiritual 

communities are taught life-long about each other in such a way that each 

becomes appreciative of the other; ... Moreover, life-long learning should be 

a cultural opportunity and a personal challenge for people of all ages" 

(Council for the Parliament of the World's Religions 1999a:l-2). 

Die intergeloofsbenadering sluit by die tendens aan om godsdienste 

intemasionaal saam te snoer - 'n aksie wat hedendaags onder die vaandel van 

die Parlement vir Wereldgodsdienste groter prominensie verkry. Ten einde 

groter lig op hierdie voomemende aksie te werp, is die volgende voorstel van 

belang: "1996 - San Francisco Summit Meeting for a Global United 

Religions Initiative: Proposal of a United Religions that would begin with the 

purpose of pursuing peace among religions for the sake of wholeness for the 

entire order of life. This United Religions has a target date of the year 2000 

for its charter signing" (Braybrooke 1996:2). 

Tydens die Parlement vir Wereldgodsdienste wat in 1999 te Kaapstad 

plaasgevind het, is bogenoemde voorstel bevestig met 'n meer uitgebreide 

voorstel en uitdaging tot die onderwys wereldwyd: "Public education must 

never be used to further the exclusive aims of interest groups, ideologies, 

political parties, or religions" (Council for the Parliament of the World's 

Religions 1999a:2-3). Hierdie beskouing is ook vei-vat in 'n uitnodiging wat 

tot die onderwys gerig is en betrek ook die kontemporere onderwyssituasie in 

Suid-Afrika met die woorde: "... to integrate learning about different 
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cultures, religions, and spiritual practices into the standard educational 

process; ... " (Council for the Parliament of the World's Religions 1999a:2-3). 

Die Council for the Parliament of the World's Religions hou ook sekere 

onderliggende beginsels voor wat intemasionaal aangewend behoort te word. 

Instansies soos die kerk, skool en die ouerhuis word toenemend met 'n 

uitspraak soos die volgende gekonfroriteer: "It is vital that we develop a 

global perspective [Global Ethic - Wereldetiek - BBA] in order to meet 

adequately our ethical responsibilities as human beings . . . In this spirit, we 

invite all individuals, communities, groups, and organizations engaged with 

the institutions of religion and spirituality ... to safeguard against the use of 

religious and spiritual belief and practice as briefs for intolerance, tools/or 

political manipulation, or warrants for conflict, terror, and violence; 

(Council for the Parliament of the World's Religions 1999b:2-3). 

" 

Dit lyk asof die Suid-Afrikaanse samelewingsbestel gaandeweg gereed 

gemaak word om in pas te kom met idees en grondmotiewe soos voorgehou 

deur onder andere die Parlement vir Wereldgodsdienste. Die volgende 

uitspraak wat in Die Burger van 22 Februarie 1996 verskyn het, bevestig 

hierdie moontlikheid en behoort teen die agtergrond van inisiatiewe soos deur 

die Parlement vir Wereldgodsdienste geloods, beskou te word: "Die 

kurrikulumraamwerk vir onderwys en opleiding moet buigsaam wees om die 

uiteenlopende behoeftes van mense van verskillende taal-, kultuur-, 

ouderdom- en godsdienstige groepe, geslag en leefomstandighede te 

akkommodeer" (Die Burger 1996:5). 

Hierdie akkommoderende denkhouding word ook weerspieel in resente 

teologiese uitgangspunte en kritiek wat uitgespreek word. Dit blyk verder 

asof daar 'n veranderde siening met betrekking tot die sendingopdrag en 
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beheersingsopdrag van die Christen-gelowige bestaan. So byvoorbeeld 

impliseer die volgende uitspraak van die teoloog, prof. Sakkie Spangenberg, 

<lat mense op allerlei wyses gered en tot geloof in God kan kom: "Ek het 

probleme met die tradisionele sendingbenadering wat se mense is verlore as 

hulle nie jou geloof deel nie. As God wou gehad het <lat almal Christene moet 

wees, hoekom gebeur <lit dan nie? ... Moet ons nie liewer daarmee volstaan 

<lat daar altyd 'n variasie van godsdienste sal wees nie? Is <lit nie deel van 

God se veelkleurige genade nie?" (Wessels 2000:2). 

Op grond van bogenoemde uiteensetting kan die vraag ontstaan wat die 

grondslag van die geimpliseerde beskouings, verskynsels en grondliggende 

motiewe is. Teen hierdie agtergrond word in hierdie studie as doelstelling 

gestel die ondersoek na die oorsprong van sekere denkingesteldhede en -

praktyke. Hierdie denkingesteldhede en -praktyke word ontleed en 

geanaliseer ten einde vas te stel in watter mate <lit hydra tot die manifestering 

van die sinkretisme. Vervolgens word net kursories en orienterend na enkele 

idees en uitgangspunte verwys wat die sinkretisme ten grondslag le. 

Binne die kontemporere bestel is die mens opnuut bewus van sy religiositeit 

wat 'n invloed op sy totale bestaan uitoefen. Hy ervaar 'n behoefte aan 

geborgenheid en liefde en koester sekere verwagtings ten opsigte van sy 

eietydse en toekomstige bestaan. Hierdie behoefte aan groter sinsvervulling in 

sy lewe word ervaar te midde van 'n wereld gekenmerk deur bekommemis, 

angs, lyding, teleurstelling, hopeloosheid en vertwyfeling (kyk Venter 

1992:38-40). Hierdie angswekkende belewing van die werklikheid word nog 

verder versterk deur die snelle vooruitgang wat die mensdom op tegnologiese 

en wetenskaplike gebied maak, wat <lit al hoe moeiliker maak om perspektief 

te behou. Die mens glo egter <lat hy weens sy tegnologiese prestasies 

outonoom is en alle strategiee en beskouings op 'n holistiese wyse tot sy en 
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die mensdom se heil moet inspan sonder om (so glo hy) sy eie spesifieke 

geloofsoortuiging te versaak. Hieruit volg dit en word geglo dat die nood wat 

die mens (kind) aan opvoeding en dus begeleiding het, op so 'n wyse 

beantwoord moet word dat die kind daaraan gewoond raak om in harmonie 

met die pluralistiese en veranderende omgewing te verkeer. Die geloof in 'n 

volkome Krag of Bron buite die mens (wat tegelyk die Skepper en 

Onderhouer van all es is) word met antler woorde nie as haalbaar en wenslik 

binne 'n omgewing waar die mens outonoom sy eie heil moet uitwerk, beskou 

me. 

In 'n studie soos die sou die navorsing en gepaardgaande gevolgtrekkings in 

die lug hang indien die wortels van die sinkretisme nie vanuit 'n verlede

perspektief bepaal kon word nie. Daarom vind die navorser dit nodig om in 

die verlede te gaan delf, so ver terug as die oud-Israelitiese tydperk om dan 

daarvandaan ondersoekend te bepaal watter motiewe slegs in 'n nuwe 

gedaante binne die kontemporere bestel voortbestaan en tot sinkretisme 

aanleiding gee. Op hierdie wyse word nie net 'n begrip verkry van die 

sinkretisme as verskynsel nie, maar ook van die omvang en aard daarvan soos 

dit binne die Suid-Afrikaanse konteks figureer. 

Ten einde die sinkretisme in sy ware gedaante te ontbloot/ontmasker en te 

beskryf, is die navorser van oortuiging dat 'n kritiese denkingesteldheid 'n 

voorvereiste in hierdie studie is. Hierdie kritiese ingesteldheid veronderstel 'n 

antitetiese (teenstellende) denkhouding waar die sinkretisme telkens by wyse 

van die reformatoriese denkhouding teenoor die Christelike grondmotief 

gestel word. Die Christelike grondmotief is die leidende motief in hierdie 

studie en word beskou as die lig waarin 'n korrektief ( altematief) vir die 

sinkretisme aangedui behoort te word. 
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1.3 Probleemstelling 

Vanwee die aktualiteit van hierdie studie, asook op grond van ontwikkelinge 

op die onderwysfront in Suid-Afrika sedert 1994, het die navorser bewus 

geword dat die sinkretisme in multireligieuse omstandighede ook vir die 

onderwys 'n relevante verskynsel is. Die navorser wil daarom vasstel in welke 

mate die sinkretisme problematies vir Christelike onderwys en 'n Christelike 

lewens- en wereldbeskouing is. In die lig hiervan sal die volgende 

rigtinggewende vrae as noodsaaklike bakens in die verloop van die navorsing 

geag word: 

• Watter beskouings en verskynsels binne die kontemporere bestel dra 

daartoe by dat die sinkretisme hedendaags prominent manifesteer? 

• Watter religieuse grondmotiewe het 'n bepalende rol in die vestiging 

van die sinkretisme in die W esterse wereld gespeel? 

• In watter mate realiseer die sinkretisme in die RSA, veral met 

betrekking tot die kontemporere onderwyssituasie? 

• Watter evalueringskriteria kan aangewend word ten einde die ware aard 

van die sinkretisme aan die kaak te stel? 

• Watter korrektiewe ( aanbevelings) kan ten opsigte van die onderwys in 

die RSA gemaak word ten einde die sinkretisme se invloed te beperk? 

Ten einde tot die wese van die sinkretisme oop te boor, is dit essensieel dat 

bostaande probleemgerigte vrae deeglik verreken word aan die hand van 

spesifieke doelstellings. 

1.4 Doel van die navorsing 

In die oopdekking van die sinkretisme sal die volgende doelstellings as 

belangrike riglyne geld: 
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• 'n eksemplariese ondersoek en verwysing na enkele beskouings en 

verskynsels in die kontemporere bestel waarin die sinkretisme 

manifesteer (kyk hoofstuk 2); 

• 'n histories-eksemplariese ondersoek na die grondliggende motiewe wat 

uiteindelik tot die realisering van die sinkretisme lei en gelei het (kyk 

hoofstuk 3); 

• 'n histories-eksemplariese ondersoek na sinkretistiese tendense in die 

RSA ten einde te bepaal in watter mate die sinkretisme in die onderwys 

manifesteer (kyk hoofstuk 4); 

• die evaluering van die sinkretisme aan die hand van die gestelde 

wesenskenmerke van Bybelgefundeerde onderwys ten einde uiteindelik 

'n Bybelgefundeerde korrektief vir die sinkretisme vas te stel (kyk 

hoofstuk 5). 

1.5 Titelontleding 

Die begrippe "sinkretisme" en "onderwys", asook die invloed wat 

eersgenoemde op laasgenoemde het, vorm die kem van hierdie studie. Ten 

einde die onderlinge verband van hierdie twee begrippe in perspektief te 

plaas, is dit nodig dat deeglik kennis geneem word van die inhoud en 

verklarings van hierdie begrippe. 

Pienaar ([S.a.]:6) toon aan dat die sinkretisme die filosofiese beskouing is 

waarin die idee gehuldig word dat alle godsdienste een gemeenskaplike 

grondslag of beginsel, wat van 'n gemeenskaplike oorsprong stam, het. Van 

Rensburg en Landman (1986:184) verklaar die begrip "sinkretisme" vanuit 

Grieks met die woord synkretizein; syn beteken saam en kretizein verwys na 

die stede op die eiland Kreta. Hiervolgens het die begrip sy ontstaan gehad op 

grond van die inwoners van die stede wat in tye van gevaar saamgespan het 
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om hulle stede te verdedig. 'n Verdere betekenis van die oorspronklike begrip 

is dat krasis - wat mengsel beteken - 'n versmelting van wysgerige en 

godsdienstige opvattinge van verskillende herkoms impliseer sonder dat 'n 

dieper sintese ( samevoeging) bereik word. 

Die Nasionale Woordeboek (De Villiers, Smuts, Eksteen & Gouws 

1988a:450) omskryf die begrip soos volg: " ... versmelting van verskillende 

gelowe of godsdienstige opvattings ... ". Imbach ([S.a.]:1) gee 'n meer 

breedvoerige beskrywing van die sinkretisme: 

"The process by which elements of one religion are assimilated into 

another religion resulting in a change in the fundamental tenets or nature 

of those religions. It is the union of two or more opposite beliefs, so that the 

synthesized form is a new thing. It is not always a total fusion, but may be a 

combination of separate segments that remain identifiable compartments". 

Imbach ([S.a.]:1-2) gaan verder en verduidelik die effek van die sinkretisme 

op onder andere die Bybelse boodskap: 

• Volgens horn vind sinkretisme plaas wanneer kritieke of basiese 

elemente van die Evangelie deur godsdienstige elemente van 'n 

betrokke kultuur vervang word. Dit word as 'n poging beskou om die 

uniekheid van die Evangelie soos dit in die Bybel beskryf word, te 

ondermyn (kyk afdeling 3.2.2). 

• Die Bybel openbaar en onthul die sinkretisme as 'n beproefde 

instrument van die Satan om God van sy kinders te probeer skei. 

Hierdie wete word ook deur die eerste gebod in God se Wet (kyk 

Exodus 20) bevestig. In die Ou Testament word die afgodediens en 

Baal-aanbidding hiermee in verband gebring (kyk afdeling 3.2.1). 

• In die Nuwe Testament word aangetoon dat bewindhebbers daarop uit 

was om kulture te vermeng deur wat beskryf kan word as sinkretistiese 
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monoteisme - verskillende vorme van dieselfde God. Voorbeelde 

hiervan word gevind in die pogings om die gode van Egipte, Persie en 

Babilon 'n Griekse karakter te gee. Verder het Rome die gasheer van 

verskeie kultes en misterieuse godsdienste geword (kyk afdelings 3.3 & 

2.5). 

• In die strewe van sendelinge om 'n eie inheemse nasionale kerk met 'n 

samehangende evangelie te vestig, was die gevaar van sinkretisme altyd 

aanwesig in pogings van akkommodasie, wysiging en aanpassing (kyk 

afdeling 3.4). 

In 'n verdere poging om die "sinkretisme" te omlyn, is <lit belangrik om van 

die insigte van prof. dr. H. Visscher soos vervat in die Christelijke 

Encyclopaedie voor het Nederlandsche Volk (1929), kennis te neem. Op 'n 

metabletiese wyse (waarin die fokus op verandering met verloop van tyd val) 

toon Visscher (1929:347-348) aan <lat die begrip "sinkretisme" nie altyd 

presies dieselfde betekenis gehad het nie. Oorspronklik het <lit die betekenis 

van koalisie gehad waardeur aangedui is <lat uiteenlopende politieke partye 

met mekaar verenig is. Tydens die tydperk van die Reformasie is die begrip 

met 'n beskrywing van die aanhangers van die Renaissance wat gepoog het 

om uiteenlopende en onderskeibare beskouings te versoen, in verband 

gebring. Daar is gepoog om verskeie wysgerige rigtings byeen te bring. So 

byvoorbeeld is gepoog om die verskille, wat tussen die volgelinge van Plato 

en Aristoteles bestaan het, te besweer. Van die sinkretiste (aanhangers van die 

sinkretisme) wat geglo het <lat God in alle godsdienste en filosofiee 

geopenbaar word, was Johan Pico van Mirandola. Na sy dood in 1533 is 

Johan Pico se idee voortgedra in die denke van Johan Reuchlin en Ulrich von 

Hutten wat, veral met die aanloop tot die Reformasie, die idee van die 

sinkretisme verkondig het. 
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Visscher (1929:348) wys verder daarop <lat die woord "sinkretisme" met 

verloop van tyd 'n goeie en slegte betekenis verkry het. Sinkretisme sou dan 

enersyds 'n poging wees om verdeeldheid te voorkom, kleinlike verskille op 

te hef en eenheid te bewerkstellig. Andersyds is pogings om Roomse 

geloofstandpunte en beskouings met Gereformeerde Protestantisme te 

vereenselwig as sinkretisties en dus as sleg en onversoenbaar beskou. In die 

geskiedenis van die godsdienste het die sinkretisme as verskynsel dikwels 

tesame met politieke ontwikkelinge en die samesmelting van onderskeie 

groepe tot een volksgemeenskap gepaard gegaan. Dit weer het aanleiding 

gegee tot die samesmelting van onderskeie eredienste, die vestiging van 

politeisme en die akkommodering van die onderskeie godhede. Hierdie 

samesmelting het weer op sy beurt aanleiding gegee tot 'n veranderde idee oor 

die skepping en God. Visscher (1929:348-349) vat die dinamiek en aktualiteit 

van die sinkretisme soos volg saam: 

"Als zoodanig is het syncretisme een blijvend verschijnsel, dat de 

geschiedenis der menschheid als op den voet volgt. Alle uitwisseling van 

cultuur, alle geestelijk contact, dat er tusschen de volken plaats grijpt, gaat 

met syncretisme gepaard... Zoodra culturen of volken ten ondergang 

neigen, zijn zij minder in staat zichzelven rein te houden in hunne 

ontwikkeling. Vreemde elementen warden dan als modeartikelen, 

overgenomen en nagevolgd. Zoo kenmerkte zich de tijd van den ondergang 

van het Romeinsche rijk en van de classieke cultuur door een zeer sterk 

inwerkend syncretisme. Vele Oostersche religies deden in het Westen haar 

intrede. Het Oostersch mysticisme werd in zijn veelheid van 

openbaringsvormen ingehaald, bei'nvloedde in sterke mate het godsdienstig 

[even en ook de wijsbegeerte. " 

In die lig van bostaande verduidelikings van die sinkretisme kan volstaan 

word met die volgende omskrywing van die sinkretisme deur Stoker en 
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Gerber (1997:15) soos wat dit ook in hierdie studie van toepassing gemaak sal 

word: " ... die vereniging of vermenging van verskillende geloofsinhoude, of 

van verskillende stelsels, of van verskillende lewens- en wereldbeskouings, 

wat op botsende grondslae berus" (kyk ook Pienaar [S.a.]:1-34). In hierdie 

proefskrif (kyk afdeling 5.2) word op grond van die ondersoek na die 

sinkretisme die volgende wesenstrekke van die sinkretisme uitgelig: 

• sinkretisme, multireligie/intergeloof en sintesedenke ( eenheidsidee ); 

• sinkretisme en die sekulariseringsverskynsel; 

• sinkretisme en die relatiwiteitsverskynsel. 

Alhoewel die begrip "onderwys" in hierdie studie grotendeels na die praktyk 

van onderrig en opvoeding verwys soos dit binne die skool beoefen word, 

word die begrip ook verbind met teoriee betreffende onderwys, die 

voors1enmg van onderwys asook voorgestelde programme en 

onderrigstrategiee (kyk afdelings 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4 & 4.5). Verder word 

die begrip ook verbind met ideale wat op politieke, sosiale, nasionale en 

intemasionale gebied nagestreefword en die invloed wat hierdie ideale op die 

onderwys mag he (kyk afdelings 2.3.1, 4.2 & 4.3). 

Uit die histories-opvoedkundige ondersoek blyk dit dat onderwys nie neutraal 

kan wees nie en altyd aan die hand van 'n sekere grondmotief geskied. Indien 

neutrale onderwys wel as hoe prioriteit gestel word, is die motief 

"neutraliteit". Die haalbaarheid daarvan is egter 'n debatteerbare punt. In 

hierdie studie word van die standpunt uitgegaan dat die onderwys van die 

verlede en van die hede in Suid-Afrika, soos beskryf in onder andere die 

missies van skole (en spesifiek staatskole ), grotendeels in die bree Christelik 

georienteerd was. Of die onderwyspraktyk hierdie orientering deurlopend ten 

opsigte van alle fasette van die skool weerspieel of weerspieel het, is 'n ope 

vraag en word in hierdie studie ten opsigte van die onderwys verder 
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uitgeklaar. In hierdie studie word voorts dit wat onder Christelike onderwys 

spesifiek verstaan behoort te word, gespesifiseer en gekwalifiseer met die 

begrip "Bybelgefundeerde onderwys" en die ware aard daarvan (kyk afdeling 

5.3). Die wesenskenmerke van Bybelgefundeerde onderwys wat as 

evalueringskriteria (kyk afdeling 5.3) ten opsigte van die sinkretisme 

aangewend sal word ten einde die begrip "onderwys" met betrekking tot die 

hede-situasie in perspektief te stel, is: 

• God Drie-enig as sentrale uitgangspunt; 

• die BybeVHeilige Skrif as bepalend vir 'n Christelike lewens- en 

wereldbeskouing; 

• die essensie van 'n Christelike mensbeeld (antropologie); 

• opvoeding as die bevestiging van God se verbond met die mens; 

• die rigtinggewende rol van Bybelgefundeerde norme; 

• kultuuroordrag en Bybelgefundeerde onderwys; 

• die Bybelse Skeppingsleer as 'n uitdrukking van die Christelike geloof; 

• die reformatoriese/gereformeerde grondslag van Bybelgefundeerde 

onderwys. 

Die navorser wil uit bogenoemde wesenskenmerke van Bybelgefundeerde 

onderwys en die uiteindelike korrektief vir die sinkretisme, dit stel dat in 

hierdie proefskrif vir die modeme en eietydse onderwyssituasie 'n altematief 

aangebied word. Die onderwys, as dinamiese en daarom veranderende 

samelewingsverband, behoort dus Bybelgefundeerde onderwys as deel van 

die modeme altematief in die _geskiedenis van onderwys te beskou. Teen 

hierdie agtergrond verwys die begrip "modeme" in die titel van die proefskrif 

na 'n tydperk in die geskiedenis, na 'n tydsgees en die manifestering van 

sekere tendense/verskynsels asook bloot na die heersende onderwyssituasie in 

die samelewing en wereld soos dit tans daar uitsien. Vir groter perspektief sou 

daar egter beweer kon word dat die mens oor eeue heen sedert die 



14 

Renaissance binne die tydsomstandighede waarin hy horn bevind en leef, sy 

wereld en die verwikkelinge wat plaasvind as modem beskou het. 

Met betrekking tot die eksemplare wat in hierdie studie betrek en aangewend 

word, is dit belangrik dat die nodige perspektief verkry sal word in die 

gebruik van die begrip "modem". W eliswaar verwys die modeme tydperk na 

die tydvak wat aangebreek het met die Renaissance. Tog is die navorser van 

die oortuiging dat 'n verlede-studie betreffende die sinkretisme wat verder 

teruggaan as die modeme tyd, segswaarde vir die eietydse situasie en 

derhalwe vir die modeme tyd het. Daarom word daar in die lig van 'n 

histories-opvoedkundige perspektief gebruik gemaak van eksemplare wat 

onder andere insluit die oud-Israelitiese en Grieks-Romeinse tydperke -

tydperke wat as antiek geklassifiseer kan word, maar tog op grond van die 

aktualiteit vir die studie oor die sinkretisme ook vir die hede van belang is. 

Hierteenoor word ook van 'n eksemplaar soos die oor Afrika-onderwys 

gebruik gemaak - 'n eksemplaar wat juis relevant is omdat dit met die 

modeme Westerse formele onderwys in interaksie verkeer. Teen hierdie 

agtergrond blyk die keuse van die Afrika-onderwys as eksemplaar 'n 

geregverdigde keuse te wees, juis omdat daar binne die kontemporere 

pluralistiese bestel in die RSA nuwe moontlikhede opgesluit le om die 

sinkretistiese uitlopers van die Afrika-kultuur en religie binne 'n toekomstige 

bedeling te vestig. 

Binne die begrip "modeme" is daar ook ruimte vir die beskrywing van die 

modemisme (en die postmodemisme) en die invloed wat dit op die 

onderwysdenke sou he. Beide hierdie -ismes kan met mekaar in verband 

gebring word met die woorde dat, waar God se absolute gesag op alle 

lewensterreine verontagsaam word of waar die ware godsdiens buite die 
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speelveld geplaas word, afvalligheid, en soos in die geval van hierdie studie 

blyk, sinkretisme intree (kyk Opperman 2000:61). 

Opperman (2000:61) praat met verwysmg hiema van paradokse 

(teenstrydighede) wat deur 'n veelheid subjektiewe uitgangspunte bepaal 

word. Die beweging wat byvoorbeeld die Rede bo alles verheerlik het, het 

uiteindelik die redelike in elke lewensterrein 'n plek ontse. Die beweging wat 

begin het om die menslike self te vergoddelik, het uiteindelik die verlies van 

daardie menslike self tot gevolg gehad. 'n Ander perspektief hierop kan soos 

volg verwoord word: :Oie bewuswording van religie as deel van die ganse 

menslike bestaan (en wat in der waarheid 'n erkenning is van die 

skeppingsfeit dat die mens 'n religieuse wese is) het nie noodwendig daartoe 

gelei dat die mens horn opnuut aan God en Bybelgefundeerde beginsels 

verbind het nie. Die outonome mens van die modemisme met sy aksent op die 

rede as hoogste gesag, het in die postmodemisme sy outonomiteit slegs 'n 

trappie verder gevoer deur self verantwoordelikheid te aanvaar vir sy eie 

geestelike wording, sonder 'n verbintenis aan en erkenning van slegs een 

godsdiensoortuiging as bepalend vir sy bestaan. 

Die studie dui aan dat in beide gevalle (die modemisme en postmodemisme) 

die sinkretisme uiteindelik realiseer. In die studie word ook aangetoon dat die 

sinkretisme nie eensklaps sy verskyning gemaak het nie, maar 'n lang 

aanloop, so ver terug as die tydperk van oud-Israel (soos beskryf in die Ou 

Testament) gehad het. Vanaf daardie tyd tot vandag toe het verskeie teoriee 

en praktyke tot die manifestering van die sinkretisme aanleiding gegee (kyk 

hoofstuk 3). Dit kan alleen in 'n grondige ondersoek aan die lig kom. 

Hierdie "ondersoek" impliseer 'n diepliggende en ontledende kyk na die 

idees, denke en grondmotiewe wat men&e motiveer en aandryf. Dit 
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veronderstel verder 'n wesesoekende deurskouing van die sinkretisme as 

verskynsel. Dit impliseer dat die sinkretisme op grond van 'n antitetiese 

benadering in 'n groot mate geisoleer word om daardeur die ware aard van die 

verskynsel oop te dek en te beskryf. Die ondersoek veronderstel ook 'n 

kritiese beoordeling en evaluering van gebeure of aspekte en kan alleen slaag 

indien 'n vaste norm vir hierdie beoordeling van toepassing is. In die verband 

word die reformatoriese denkhouding ingespan met die Bybel as riglyn, 

waarin God se Wet as vaste norm geopenbaar word. Die ondersoek vertoon 'n 

sterk tydsperspektief en kan as histories-opvoedkundig getipeer word. 

'n Histories-opvoedkundige ondersoek word verkies aanges1en dit 'n 

perspektief verteenwoordig waarin die drie tydsmodi van verlede, hede en 

toekoms volle en gelyke erkenning geniet. In die ondersoek na die 

sinkretisme is die drie tydsmodi onderskeibaar, maar nie skeibaar nie. In 

hierdie studie is die vertrekpunt sekere aktuele probleme en word daar 

deurgevra na die verlede en na die oorsprong/ grond van die saak wat 

ondersoek word. Daar kan dus van oorsprongsoekende of grondliggende 

denke sprake wees (Smith & Van Niekerk 1996:64). 

In die histories-opvoedkundige ondersoek bevestig die · tyd as 

begrondingsprinsipe die fyn verweefde samehang tussen die drie tydsmodi, 

maar bring ook die tydelike, tydlose en bowetydlike ( ewige) as tydsdimensies 

na vore. In hierdie tydsperspektief is dit moontlik om grondig na die waarheid 

en sin van die lewe en begeleiding te vra. Die besinnende denke, en in hierdie 

studie die reformatoriese denke, is met antler woorde moontlik op grond van 

die begronding in die tyd. Wat hieruit voortvloei, is dat die histories

opvoedkundige ondersoek nie net 'n horisontale blik (berekend met die aksent 

op die denke) op die verlede, hede en toekoms werp nie, maar ook vertikaal, 

sinsoekend en vraend na God se wil deurvra. Alleen deur hierdie twee 
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blikvelde (horisontaal en vertikaal) met mekaar te integreer, word 'n 

korrektief betreffende die probleem van die sinkretisme en die krisis waarin 

dit die mens ten opsigte van die sin van sy bestaan dompel, moontlik (kyk 

Smith & Van Niekerk 1996:64-66). 

1.6 Metodologiese aanpak 

Uit die titel van die proefskrif kan afgelei word dat die historiese aspek van 

die ondersoek vir hierdie studie as essensieel geag word. Dit is inderdaad ook 

so, maar soos wat uit die begripsontleding in afdeling 1.5 geblyk het, is die 

historiese ( wat verwys na al drie die tydsmodi van verlede, hede en toekoms) 

en daarmee saam die opvoedkundige element, van onontbeerlike belang in die 

oopdekking van die verlede. Alhoewel daar 'n verband is, moet die historiese 

metode van ondersoek met ander woorde nie verwar word met die historiese 

as tydsperspektief ten opsigte van die benadering van die tema van hierdie 

studie nie {kyk Venter & Van Heerden 1989:86). 

Benewens die historiese metode word ook van die eksemplariese en 

metabletiese metodes, asook van die strategie van vergelyking en beskrywing 

gebruik gemaak ten einde die navorsingstema te deurskou. Laasgenoemde 

strategiee sal veral binne die eksemplariese en metabletiese metodes in 

samehang aangewend word. Daarom sal dit nie as afsonderlike metodes 

bespreek word nie. Die waarde van hierdie strategiee le daarin dat bepaalde 

prosedures en tegnieke beskryf, met ander vergelyk, met mekaar in verband 

gebring, geevalueer en met sekere voorbehoude aangewend word (Landman 

1980:6; Steyn 1981:26-27). Uiteraard is die navorser van oortuiging dat die 

metodes in die eerste plek ingespan moet word om die waarheid aangaande 

sekere motiewe en verskynsels betreffende die sinkretisme te ontbloot en 'n 

alternatief voor te hou. Die navorser is verder van oordeel dat genoemde 
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metodes die nodige struktuur en ordelike raamwerk vir die navorsing verleen 

en 'n bydrae sal lewer in die verwerkliking van die navorsingsdoelstellings 

wat gestel is (kyk Mouton & Marais 1992:198-199). 

Daar word nou kortliks by die aard van elkeen van hierdie metodes 

stilgestaan. 

1.6.1 Historiese metode 

Die waarde van die historiese metode le daarin dat dit die basisveld van die 

studie rekonstrueer. Dit is 'n omvattende metode deurdat dit die studie van die 

begin tot die einde rig. Die historiese metode kan in die volgende hoofpunte 

saamgevat word: 

• 'n deeglike vooraf-ondersoek na die probleem soos dit in die hede 

bestaan deur op die hoogte te kom van bestaande kennis en opvattinge 

van die probleem (kyk afdelings 1.1 & 1.2); 

• 'n afbakening van die veld van ondersoek ten einde 'n indringende 

analise van die onderwerp te maak; 

• 'n kritiese ondersoek van die verskillende bronne (primer en sekonder) 

ten einde te bepaal watter aspekte en gegewens pedagogies relevant is 

met betrekking tot die tema van die studie; 

• die interpretasie van die gegewens asook die maak van relevante 

gevolgtrekkings (wat 'n moeisame proses is, veral as in aanmerking 

geneem word dat gebeure en idees in antler sfere van die samelewing 

wel implikasies vir die onderwys en opvoeding mag inhou)(Venter & 

Van Heerden 1989:114-119; kyk ook Van Dalen 1979:352-366; Steyn 

1981:39-40; Robinson 1993:227-232). 
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Samevattend kan gemeld word dat die historiese metode 'n belangrike bydrae 

lewer in die verheldering van die opvoedingsverlede en opvoedingshede, 

maar dat dit deur die nodige interpretasies en gevolgtrekkings ook sinvolle 

perspektiewe en riglyne vir die toekoms kan verskaf (kyk Venter & Van 

Heerden 1989:119). 

1.6.2 Eksemplariese metode 

W aar die historiese metode die totale oopdekking van die verlede ten doel 

het, het die eksemplariese metode, aanvullend tot die historiese metode, 'n 

meer gedetailleerde sowel as afgebakende beskrywing van die verlede en 

hede tot gevolg. Dit veronderstel dat doelgerigte en positiewe wording of 

verandering aan die hand van 'n voorbeeld of voorbeelde uitgeklaar word. 

Hierdie metode is vir hierdie studie veral van belang deurdat dit daarop wys 

dat die werklikheid nie net in die verlede deurgrond is nie, maar nog steeds in 

die hede en toekoms deurgrond sal word en gee daarom betekenis aan 

besondere gebeure. Die eksemplariese metode dui met antler woorde aan dat 

die nodige perspektief op die eietydse situasie verkry kan word deur die 

lewende of bestaande eksemplaar met die historiese eksemplaar te vergelyk 

(Potgieter 1980:260-261 ). 

Die eksemplariese metode lig byvoorbeeld die personale as grondstruktuur 

van 'n histories-opvoedkundige ondersoek uit. Hierdeur word gesien dat 

opvoedkundiges, asook antler persoonlikhede van die verlede soos in 

byvoorbeeld die politieke lewensfeer, met insigte vorendag gekom het wat die 

geestelike klimaat en tydperk waarin hulle geleef en gewerk het, vergestalt 

het. Vanuit die hede kan dan gesien word dat dit wat vandag in die idees en 

praktyke van mense manifesteer dikwels slegs gewysigde vorme van 'n 

vergete idee is (kyk Venter 1987:230). Die eksemplariese metode gee onder 
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andere opnuut prominensie aan byvoorbeeld die idees van kommissaris J.A. 

de Mist tydens die Bataafse bewind aan die Kaap. 

Waar algemeen erken word dat De Mist se hervormings (kyk afdeling 4.2.2) 

verreikend was en hy spreekwoordelik sy tyd vooruit was, bring die 

toepassing van die eksemplariese metode betreffende die onderwerp van 

hierdie studie nuwe perspektief op sy idees en praktyke. Daar word onder 

andere gesien dat hy - sterk onder die invloed van die rasionalisme - die rede 

(verstand) hoog geag en godsdiens en onderwys grootliks geskei het. 

Hierdeur het hy dan die reformerende effek van die godsdiens ten opsigte van 

veranderings in die samelewing gering geskat en die weg geopen vir die 

sinkretisme. In die lig hiervan word die hedendaagse ideaal van 

demokratisering, transformasie en nasionale eenheid en daarmee saam die 

idee van transformasionele onderwys soos weerspieel in byvoorbeeld 

Uitkomsgebaseerde onderwys en die gepaardgaande kurrikula (kyk hoofstuk 

4) deur 'n eksemplariese verledestudie met betrekking tot die hede in verband 

gebring. 

In hierdie studie is eksemplaries gedelf in die denke van Christendenkers en 

-opvoedkundiges soos Herman Dooyeweerd (1894-1977) en Stuart Fowler 

asook die Christen-teoloog en hervormer, Johannes Calvyn (1509-1564)(kyk 

afdelings 3.3 & 5.3). Hulle denke aangaande God se skeppingswerklikheid en 

die Christelike wetenskap het telkens bevestigend gestaan met betrekking tot 

die Bybelse openbaring van sonde, straf en verlossing. Hieruit het dan ook 

geblyk dat die Bybel as God se W oord die Eksemplaar is wat die norm 

betreffende die menslike aksies kan aandui en kon daar byvoorbeeld krities 

gekyk word na die holistiese en evolusionistiese denkpatroon van J.C. Smuts 

(1870-1950)(kyk afdeling 4.3.1) en na die invloed wat sy lewensbeskouing op 

veranderings in die samelewing gehad het. 
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1.6.3 Metabletiese metode 

Die begrip "metableties" dui op verandering. W aar die studie onder andere te 

make het met die invloede, idees en grondmotiewe wat in die tyd daartoe 

bygedra het dat insigte ten opsigte van die skepping en die mens se bestaan 

daarin verander of aangepas is, kan die metabletiese metode die nodige 

agtergrond en perspektief daaromtrent verskaf. Ten einde die aard van die 

verandering wat in die verlede 'n aanvang geneem het, vas te stel, is dit 

belangrik dat kennis geneem word van die teoretiese beginsels betreffende die 

aanwending van die metabletiese metode. Venter en Van Heerden (1989: 161-

162) lig die volgende beginsels uit: 

• Die beginsel om nie te versteur nie. Dit impliseer dat die navorser niks 

by die onderwerp byvoeg of wegneem nie. Die tema en probleem moet 

daarom so ver moontlik en op grond van beskikbare bronne in sy ware 

gedaante beskryf word. 

• Die beginsel van die werklikheid. Die opvoedingswerklikheid moet 

sonder enige skyn en wanvoorstellings beskryf word. Die werklikheid 

mag daarom nie verdraai word nie. Ter uitbreiding van hierdie beginsel 

moet dit duidelik gestel word dat die navorser nooit 'n volledige beeld 

van die verlede sal kan weergee nie, juis op grond van sy beperktheid as 

sondaarmens en omdat hy horn verlaat op die waarnemings van mense 

wat ook binne hulle spesifieke omstandighede nie volle perspektief 

gehad het nie. Alhoewel die mens glo dat hy die nodige perspektief op 

gebeure het, bly dit 'n gebrekkige perspektief op grond van gebrekkige 

getuienisse. Alleen God wat bowetydlik is, het ware perspektief en is 

die geloofwaardigste Getuie van alle getuies. 

• Die beginsel van veranderlikheid. Hiervolgens word kennis geneem van 

veranderde en veranderende denke en idees asook van 'n verandering 

ten opsigte van 'n verskeidenheid lewens- en wereldbeskouings. 
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Met betrekking tot die beginsel van veranderlikheid wil die navorser dit 

beklemtoon dat verandering deel van die lewe is. Die metabletiese metode 

bevestig hierdie lewensfeit. Tog moet gewaak word om verandering as s6 

radikaal te sien dat die wesenlike van die mens en van die opvoedingsgebeure 

aangetas word. Wat dit in der waarheid impliseer, is dat daar in alle 

verandering ook die blywende is - nuwe vormgewing van blywende en 

essensiele waarhede in verband met opvoeding en onderwys (Venter & Van 

Heerden 1989:93). 

In hierdie studie poog die navorser om die radikale verandering wat deur die 

sinkretisme veronderstel word, evaluerend te ontbloot (kyk hoofstuk 5). 

Terselfdertyd word die Bybel as onveranderlike grondslag aangebied ten 

einde aan die veranderde en veranderende opvoedingswerklikheid perspektief 

te verleen. 

Daar kan nou voortgegaan word om verdere struktuur aan die navorsing te 

gee. 

1. 7 Strukturering van die navorsing 

In Hoofstuk 1 is orienterend verwys na die aktualiteit van hierdie studie en na 

die sinkretisme as navorsingsprobleem. Die aard en betekenis van die 

begrippe sinkretisme, onderwys, histories-opvoedkundige ondersoek, 

modeme en navorsingsmetodes is met betrekking tot hierdie studie in 

perspektief geplaas en verduidelik. Die Gereformeerde en Bybelse grondslag 

waarop hierdie studie berus, is ook kortliks bespreek. 

In Hoofstuk 2 word aandag gegee aan enkele beskouings en verskynsels in 

die kontemporere bestel waarin die sinkretisme manifesteer of wat die 
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sinkretisme ten grondslag le. Die gedagterigtings/idees wat in die betrokke 

hoofstuk aan die orde kom, is soos volg: 

• 'n veranderde beskouing van tyd en verandering; 

• die globaliseringsidee; 

• die rol van wetenskap en tegnologie; 

• benaderings tot multikulturele onderwys. 

Daar word onder andere in Hoofstuk 2 kennis geneem van die rol wat 

eenheid, vrede en versoening, sekularisering (met inbegrip van die sekulere 

humanisme ), menseregte asook die relatiwiteitsidee in die manifestering van 

die sinkretisme speel. 

In Hoofstuk 3 word 'n meer diepgaande histories-eksemplariese ondersoek 

ondemeem ten einde vas te stel in watter mate die sinkretisme alreeds vanaf 

die tydperk van oud-Israel, die tydperke van die Grieke (427 v.C.) en die 

Romeine (146 v.C.), asook die Middeleeue manifesteer. Die rol van 

grondmotiewe in beskawingsontwikkeling word onder andere in van hierdie 

eksemplare aan die orde gestel. Daar word veral gelet op die invloed van die 

vorm-materie motief, die motief van natuur en genade, asook die 

humanistiese motief van natuur en vryheid in die uiteindelike realisering van 

die sinkretisme. In dieselfde hoofstuk word ook groter perspektief verkry 

aangaande sinkretistiese tendense in Afrika met 'n ondersoek na die rol van 

die tradisionele Afrika-religiee. Hoofstuk 3 word afgesluit met 'n bespreking 

van die New Age-geloofsbeweging as postmoderne verskynsel. Daar word 

ook aangedui dat die New Age-beweging (NAB) 'n liggaam is vir die 

akkommodering van verskeie geloofsoortuigings. 

Hierdie studie bereik sy afsnypunt binne die Suid-Afrikaanse situasie tydens 

2001 soos in Hoofstuk 4 beskryf. In die betrokke hoofstuk word spesifiek 

ondersoek ingestel na sinkretistiese tendense in die RSA. Dit is 'n histories-
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eksemplariese analise met betrekking tot die volgende tydperke in die Suid

Afrikaanse geskiedenis: 

• die Kaap en Europese betrokkenheid (l 7de tot vroee 19de eeu); 

• unifikasie en Uniewording (1910); 

• vanafRepubliekwording (1961tot1984); 

• die verskyning van die Witskrif oor Onderwys en Opleiding (1995); 

• kurrikulumontwikkeling sedert 1997. 

In Hoofstuk 4 word ook aangedui in watter mate die grondmotiewe soos 

bespreek in die voorafgaande hoofstukke in onderwysontwikkelinge in die 

RSA aanwesig is en tot die manifestering van die sinkretisme aanleiding gee. 

In Hoofstuk 5 word die wesenskenmerke van die sinkretisme kortliks beskryf 

en saamgevat. Ten einde die sinkretisme sinvol te omlyn, word die 

struktuurelemente van Bybelgefundeerde onderwys uitgelig, waama <lit as 

kriteria ingespan word ten einde die sinkretisme te evalueer. Ten slotte sal 

sekere aanbevelings as korrektiewe vir die probleemgeorienteerde vrae (kyk 

afdeling 1.3) aangebied word. Die navorser sal horn in die aanbied van die 

korrektiewe sterk laat lei deur die beginsels soos vervat in Bybelgefundeerde 

onderwys. 

1.8 Samevatting 

In hierdie hoofstuk is struktuur aan die navorsing gegee. Daar is aandag gegee 

aan die sinkretisme as navorsingsprobleem en die doel van die navorsing is 

uiteengesit. Die metodologiese aanpak om die navorsingsdoel te bereik, is 

bespreek. Die titel is kortliks ontleed en die verdere strukturering van die 

navorsing is verskaf. 



25 

In die volgende hoofstuk word ondersoek ingestel na enkele beskouings en 

verskynsels in die kontemporere bestel waarin die sinkretisme manifesteer. 
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HOOFSTUK2 

ENKELE BESKOUINGS EN VERSKYNSELS IN DIE 

KONTEMPOReRE BESTEL W AARIN DIE SINKRETISME 

MANIFESTEER 

2.1 Inleiding 

Vanwee die sondeval beleef die mens 'n verskeidenheid, maar ook botsende 

lewensbeskouings. Die Christen word daagliks gekonfronteer met idees wat, 

6f in stryd is met God se Woord, 6f wat daarmee te vereenselwig is. Die mens 

is met antler woorde deur sy denke en praktyke deurentyd besig met die 

vraag: Wat is die waarheid en Waarheid? 

Hierdie vraag is essensieel ten opsigte van alle lewensterreine/-verbande 

waarin die mens horn mag bevind. Die mens bevind horn hedendaags deur die 

aanwending van sy Godgegewe talente en gawes in 'n hoogs ontwikkelde en 

ontwikkelende omgewing. Die moontlikheid bestaan dat die Christelike 

religieuse grondmotief (wat die mens in totaliteit op God rig) binne hierdie 

omgewing aangepas en beinvloed kan word om in pas te kom met die 

modeme tegnokratiese bestel. 

God het die mens in 'n magsposisie (as rentmeester) gestel deur die opdrag 

om die aarde te onderwerp en daaroor te heers (Genesis 1 :26-28). Die mens is 

God se verteenwoordiger. Die balans in die opdrag le egter daarin dat die 

mens nie in die uitvoering van sy opdrag belangriker as God word of op 

gelyke vlak met God kan verkeer nie. Die mens as gelowige moet die 

almagtige God in die uitvoering van sy taak verheerlik. 
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Die sondeval het ook die ongeloof en afvallige religiee met hul kenmerkende 

verskynsels/idees laat verskyn (kyk afdeling 2.4). Hierdie verskynsels en 

idees is vir die mens aanloklik en bei"nvloed sy beskouings aangaande die 

wereld en God. Afvalligheid van God deur toewyding aan die afgodedom en 

die vermenging van die ware godsdiens en die skyngodsdiens/afgodediens is 

sedert die sondeval 'n algemene menslike verskynsel. In die lig van sy 

sondigheid, maak die mens homself dit wys dat hy ook ruimte kan skep vir 

uitgangspunte wat nie uitsluitlik tot eer en verheerliking van God is nie. Die 

sinkretisme word die instrument om God se alleenseggenskap te neutraliseer. 

Hierdie poging tot neutralisasie manifesteer veral met betrekking tot die 

volgende gedagterigtings en/of verskynsels wat in hierdie hoofstuk aan die 

ordekom: 

• 'n veranderde idee/beskouing betreffende tyd en verandering; 

• die globaliseringsidee; 

• wetenskap en tegnologie; 

• multikulturele onderwys. 

Ten aanvang sal gekonsentreer word op die persepsies wat rondom die 

begrippe tyd en verandering bestaan en wat meehelp om die sinkretistiese 

denkhouding te laat realiseer. 

2.2 Tyd en verandering 

Verandering is deel van die mens se lewe. Die opvoedende bemoeienis van 'n 

opvoeder met 'n opvoedeling berus op die idee dat verandering in die kind se 

lewe sal plaasvind in sy op-weg-wees na volwassenheid. Henning (2000a:3) 

stel dit dat die historiese aspek van menswees die verskynsel van verandering 

impliseer. Verandering kan egter 'n nie-Christelike of anti-Christelike gees ter 

wille wees. Hiervolgens word verandering in byvoorbeeld onderwyspraktyk 
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dikwels/meestal nie aan die hand van Bybelgefundeerde norme beoordeel nie, 

en is soms verandering ter wille van verandering (Henning 2000a:3 )(kyk 

afdelings 4.5.3.1 & 4.5.3.2, asook afdeling 5.3). Wanneer gese word dat die 

historiese aspek van menswees verandering impliseer, word in der waarheid 

daarop gewys dat verandering tydgebonde is. 

Tyd kan as moontlikheidsvoorwaarde vir die normgerigte leiding deur 'n 

opvoeder beskou word. So het die mens tyd nodig om sinvol aan sy toekoms 

gestalte te gee. Alhoewel dit 'n behoefte mag wees, kan die opvoedingsge

gebeure nie verhaas word in die sin dat die opvoedeling en opvoeder die tyd 

kan aanpas of versnel nie. Op grond van die inwerking van sekere lewens- en 

wereldbeskouings en ander invloede soos tegnologiese ontwikkelinge en die 

globaliseringsverskynsel (kyk afdeling 2.3), word tyd en verandering deur 

individue en groepe verskillend beleef en het dit 'n besliste effek op die 

religieuse grondmotief wat opvoeding ten grondslag le. 

Die mens as sondige wese beleef tyd as 'n beperkende faktor en kan dit nie in 

sy volheid ervaar en deurskou nie. In die geskiedenis van verskeie 

godsdienste word gevind dat daar 'n diep gewortelde afkeer van tyd bestaan 

weens die geordende en afgebakende aard daarvan (kyk Prediker 3:14-15). In 

godsdienste en gepaardgaande lewensbeskouings word die heelal ook op 

grond van die tydsbeskouing op 'n eie manier gei'.nterpreteer. So word die 

heelal onder andere gesien as ewig, vasgevang in 'n eindelose herhaling van 

siklusse van miljoene jare. Die sikliese beskouing van tyd word byvoorbeeld 

by die Chinese, in die Ou Ooste (Assiriers en.Babiloniers), by die Egiptenare, 

by die ou Grieke en die Afrika-godsdienste gevind (Mbiti 1969:17; Van den 

Bergh 1995:154-155; Schulze 1999:8-9). Daar is geglo dat die jaarsirkel van 

lente, somer, herfs en winter weerspieel word in die lewe van die mens se 
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geboorte en groei (lente), volwassenheid (somer), ouderdom en aftakeling 

(herfs) en dood (winter) (Schulze 1999:9). 

Mbiti (1969:19) wys ook op 'n verdere effek van die sikliese tydsbeskouing 

van byvoorbeeld die tradisionele Afrikaan. Hy (Mbiti 1969:19) toon aan dat 

die Afrikaan op sekere gebeure ingestel is en nie op 'n numeriese kalender 

wat lineer van dag tot dag en van week tot week verloop nie. Tyd is alleen 

betekenisvol tydens die oomblik wanneer iets plaasvind. So word 'n maand of 

dag aangedui as die dag van die reen of die maand van die eerste reen. 

Volgens tradisionele Afrika-denke word die verlede nie beskou as 'n dimensie 

wat deurloop na die hede en na die toekoms nie. Daar is met ander woorde in 

die tradisionele Afrika-denke nie plek vir die idee van 'n toekoms wat 

gaandeweg uitloop op 'n eindtyd of voleinding en 'n ewige lewe nie. Vir die 

Afrikaan is geskiedenis/tyd 'n ewigdurende proses en ritme wat nie tot 'n 

einde kom nie, maar voortdurend in 'n sirkelgang verkeer (Mbiti 1969:23-24; 

kyk ook afdelings 3.4.1tot3.4.4). 

Teenoor die tradisionele Afrika-denke glo die Christen in 'n lineere 

tydsverloop. Hiervolgens glo die Christen dat hy op grond van sy 

onvolmaaktheid tyd grootliks as teisties behoort te beleef. Daarmee word 

bedoel dat die mens in sy daaglikse beplanning en arbeid glo dat God as 

Skepper en Onderhouer van die heelal sal beskik en in die mens se fisiese en 

geestelike behoeftes van geboorte tot dood sal voorsien. Inderdaad het God 

dan ook in die tyd ingegryp en aan die mens die Ewige Lewe 

(redding/verlossing) deur die soenverdienste van Sy seun, Jesus Christus, 

verseker. Hierdeur kry elke oomblik/tydstip wat die mens beleef nuwe inhoud 

op grond van die wete dat die eindbestemming ( toekoms) ewigheid 

veronderstel. God het met Sy ingrype vir die mens die weg aangedui 

waardeur alle verandering wat die mens mag beleef, beskou moet word. Hy 
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toon aan dat daar in alle verandering ook die onveranderbare bestaan - dit wat 

geen mens of mag ongedaan kan maak nie, naamlik Hyself, Sy wil, weg en 

norme. Op grond van hierdie ontwyfelbaarheid, kan die mens onwrikbaar glo 

en vertrou dat God as Beskikker sal voorsien, maar dat die mens ook aktief 

as deel van sy opdrag en verantwoordelikheid in die tyd kultuurskeppend sal 

arbei ten einde in God se voorsienigheid te deel en Sy eer te soek (kyk 

afdelings 5.3 & 5.4). 

Teen die agtergrond van 'n teistiese tydsbeskouing was dit die taak van die 

Christendom om die lewe so te probeer rig dat duidelikheid bestaan het oor 

die rol van onder andere die gesin, skool, bedryf, wetenskap, kuns en staat. 

Vir die funksionering van elk van hierdie samelewingsvorme moes God se 

norme geld (Dooyeweerd 1963:53-56; kyk ook Pistorius 1975:77-84, 86). 

Enige veranderinge in die samelewing moes aan die hand van hierdie norme 

beoordeel en ontleed word. Die Protestantse Kerkhervorming was juis 'n 

voorbeeld van 'n denkingesteldheid waarin teorie en praktyk deurlopend aan 

die hand van Bybelgefundeerde beginsels beoordeel is. 

Met die aanbreek van die tydperke bekend as die Renaissance en Verligting, 

asook die Industriele Rewolusie, met antler woorde die modeme era, het die 

mens gaandeweg nuwe tegnieke/vaardighede ontwikkel wat sy 

omstandighede en omgewing drasties verander het. Hier word onder andere 

gedink aan uiteindelike tegnologiese uitvindings soos die televisie, rekenaar, 

satelliete en so meer. Hierdie uitvindings sou noodwendig 'n effek op die 

mens se idee van tyd en verandering gehad het. Inligting wat die mens oor 

jare en maande sou bereik, het nou skielik terstond deel van die mens se 

ervaringsveld geword. Hierdie toedrag van sake het die mens onder die indruk 

gelaat dat hy tyd kan aanpas en reguleer soos hy goeddink. Die mens het 

homself gaandeweg op die troon geplaas en daardeur te kenne gegee dat hy 
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onbeperkte potensiaal besit. Die gevaar het dan ook bestaan dat, binne 'n snel 

veranderende samelewing, die opvoedingsgebeure negatief deur die pas van 

verandering beinvloed kon word. 

Dit impliseer dat nuwe moontlikhede kon ontstaan wat kon verhoed dat 

opvoeding nie in sy outentieke aard plaasvind nie. So kon tegniese 

vaardighede as onontbeerlike faset van die bedryf oorbeklemtoon word ten 

koste van ware opvoeding. Die feit dat die kind op 'n jong ouderdom 

blootgestel is aan die fabriekswese en Vlf 'n beroep geskool is, kon 

veroorsaak dat gapings in die kind se geestelike ontwikkeling gelaat word en 

dat kortsigtig slegs op die tydelike en materiele behoeftes gekonsentreer 

word, sonder om die effek van God · se verlossende genade op alle 

lewensterreine te deurgrond. Wat by implikasie gese word, is dat die mens die 

Christelik-lineere tydsopvatting van verlede, hede en toekoms nie ontken het 

nie, maar slegs van sy ewigheidsaspek ontkoppel het, en sodoende gestalte 

gegee het aan die sekulere humanisme (kyk Pistorius 1975:112-123; Van 

Niekerk 1998:19, 25). Die sekulere humanisme het egter nie rekening gehou 

met die omvattendheid van die veranderinge wat die mens in die gesig gestaar 

het nie (kyk afdeling 2.3.1.3). 

Die veranderinge wat so snel op vele terreine van die samelewing plaasvind, 

bring mee dat die mens die toekoms as't ware antisipeer ten einde 'n sinvolle 

bestaan te maak. Toffler (1971:380) wys daarop dat "the generalized 

acceleration of life compels us to lengthen our time horizon or risk being 

overtaken and overwhelmed by events" (Waldner 1999:6; kyk Bell 1974:75-

76). Met betrekking tot onderwys en die toekoms en spesifiek die oordra van 

waardes, is die volgende aanhaling van belang aangesien dit onteenseglik die 

klimaat skep vir die manifestering van die sinkretisme: "Change is so rapid, 

and new alternatives arise so quickly in every area of life-choice, that no set 
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of specific beliefs and behaviours could possibly answer all the choice 

situations of the future . . . Kids just don't seem to be buying what the 

moralizers are selling any more. They've got to discover it for themselves" 

(Kirschenbaum & Simon 1974:260-261). Dit veronderstel <lat die mens van 

j ongs af geleer moet word om nie net op een waardesisteem ag te slaan nie, 

maar uit soveel moontlike teoriee en praktyke te put ten einde 'n veeleisende 

en uitdagende toekoms die hoof te bied. In hierdie vooruitsig speel godsdiens 

'n bepalende rol, maar met die voorbehoud dat nie net een geloofsoortuiging 

soos die Christelike lewens- en wereldbeskouing as geldige altematief 

aanvaar sal word nie, maar 'n verskeidenheid waaruit keuses gemaak kan 

word (kyk afdeling 4.5.3). Hierdie ingesteldheid het spesifieke implikasies vir 

die mens se belewing van die werklikheid. 

In sy poging om beheer uit te oefen oor die toekoms loop die hedendaagse 

mens gevaar om perspektief te verloor omdat die noodsaaklike kontinuiteit 

tussen verlede, hede en toekoms vanwee die versnelde lewenstempo uit die 

oog verloor word. Die vraag kan inderdaad gestel word op watter 

basis/grondmotief die mens 'n sinvolle toekoms in sodanige omstandighede 

(van 'n gebrek aan perspektief) kan stig/ontwerp. 

Die mens het op grond van die tegnologiese rewolusie in die wereld gereken 

<lat sy vermoens en kultuurskeppinge die nodige sin aan sy tydelike lewe sal 

gee. Gaandeweg het die mens begin besef <lat sy rede (verstand) nie die volle 

antwoord op sy probleme kan gee nie en <lat hy nie meer die middelpunt (die 

belangrikste) in die heelal is nie. Die werklikheid is al hoe meer ervaar as 'n 

lappieskombers waaruit nie koherente (samehangende) sin gemaak kan word 

nie en waar nie op God as objektiewe waarheid in die beoordeling van 

gebeure in die wereld gefokus word nie. Alle perspektiewe vir die verklaring 

van die werklikheid is aanvaarbaar. Religie en wetenskap word naas mekaar 
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gestel en religie word beskou as slegs een van die vele perspektiewe (kyk 

afdeling 3.5.1). Teen hierdie agtergrond word transendensie (om uit te reik, 

bo die sinlik waameembare, na God as Bowetydlike) herskryf en is daar nie 

meer 'n "daarbo" nie, maar slegs 'n "daarlangsaan" (Loubser 1997 :4 7-49). 

W aar die W esterse mens in sy sondigheid vroeer makliker sy hoop op die 

Ewige God as Bowetydlike gestel het, het hy gaandeweg sy eie eer en 

outonomiteit hoog geag en sodoende homself vir afgodediens oopgestel (kyk 

Dooyeweerd 1963:88-89). 

Van den Berg (1995:37) kan tereg vra wie die baas (gesag) in hierdie wereld 

is. Hy verwys in die verband na Descartes se anti-Aristoteliese Wet van 

Traagheid om aan te toon dat God buite werking gestel word. Hiervolgens het 

God by die skepping die nodige beweging in die wereld gebring, maar daama 

het die mens self oorgeneem en wending aan gebeure gegee. Met betrekking 

tot die toekoms verwys Van den Bergh (1995:37, 193) na die idees van 

Descartes en De Berulle en hulle ontkenning van die toekoms (afwijzing van 

de toekomst), soos volg: "Descartes en De Berulie besloten dat God in zijn 

schepping handelde zonder in overweging te hoeven, ja te mogen nemen wat 

het doe! of de bestemming van zijn initiatief zou zijn ... de afwijzing ... een 

afwijzing op religieuze grand". God, as die Skepper van !YQ (beweging), word 

nie ontken nie, maar Hy word op 'n dei:stiese wyse as't ware uit die wereld en 

uit die tyd verban asof Hy nie vir die toekoms segswaarde het nie. Wanneer 

die Godsbegrip 'n begrip is/word wat slegs met die aanvanklike skepping in 

verband gebring word, word die waarde van begrippe soos Onderhouer 

( vanaf verlede tot toekoms) en Beskikker ( vanaf verlede tot toekoms ), wat 

ook te make het met die mens se aardse en alledaagse bestaan, relatief. Dit 

beteken dat die mens sy hoop vandag kan vestig op aspekte wat dalk vir die 

huidige situasie relevant/toepaslik is, maar kan verander soos die mens se 

behoeftes verander. Hierdie lewensingesteldheid lei in die onderwys tot 'n 



34 

soort situasie-etiek, en 'n situasie-leierskap. Hiervolgens is 'n gedagte of 'n 

optrede slegs geldig en aanvaarbaar vir die besondere situasie, en nie vir alle 

tye en omstandighede nie. Die praktyk om byvoorbeeld die onderwys aan die 

hand van sekere projekte soos Opvoeding vir Vrede, Opvoeding vir 

Demokrasie en Seksuele Opvoeding in te rig, is heel dikwels onder 

verdenking - juis op grond van die sekulere wyse waarop hierdie projekte van 

stapel gestuur word. Anders gestel: die universele, die algemeen-geldende is 

nie meer belangrik nie, maar wel die unieke, die hier en nou as historiese 

moment (Van der Walt 1999:34-35). 

Ter opsomming kan gemeld word dat die sikliese tydsopvatting en die lineer 

sekuler-humanistiese tydsopvatting op dieselfde einddoel afstuur - die 

akkommodering van 'n verskeidenheid grondmotiewe met inbegrip van die 

Christelike grondmotief. Die sikliese tydsopvatting impliseer dat die mens sy 

totale bestaan vanuit 'n verlededimensie interpreteer. Hiervolgens word byna 

alles wat op 'n persoon se lewenspad mag kom (hede en toekoms ), binne die 

sikliese tydsopvatting geakkommodeer. Die gebruik van die begrip "god" is 'n 

voorbeeld van sodanige akkommodering, verdraagsaamheid en samebinding 

sonder om aan een enkele standpunt absolute geldigheid te verleen (vergelyk 

afdeling 3.4.2). 

Die vryheidsideaal van die sekulere humanisme het die ontkenning van God 

as Absolute W aarheid ten doel. Die mens wil, onafhanklik van enige 

verwysing na die skepping, sonde, straf en verlossing soos dit in die verlede, 

hede en toekoms van toepassing is en deur God se verlossende genade bewerk 

is, sy eie heil en utopia op aarde uitwerk en vestig. Van die middele wat die 

sekulere humanis hedendaags inspan om verandering te bewerkstellig, is 

onder andere die filosofiese stroming genaamd postmodernisme. Die 

postmodernistiese denke akkommodeer en relativeer alle standpunte, 
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verklarings en grondmotiewe met betrekking tot die skepping, die mens se 

aard en sy uiteindelike bestemming sonder om absolute geldigheid aan een 

enkele standpunt toe te ken. Hierby inbegrepe is die relativering van die 

Christelike tydsbegrip. 

Verder bestaan die idee dat die mens te midde van 'n pluralistiese omgewing, 

en in die lig van toenemende relativisme en die akkommodering van 

verskillende geloofsoortuigings, steeds 'n unieke religieuse grondmotief kan 

huldig en aanhang sonder dat die betrokke motief daardeur verduister word 

(kyk afdelings 3.5.1 & 3.5.2, asook afdeling 4.5.3.2). 

Vervolgens word die begronding en realisering van die sinkretisme ontleed. 

2.3 Begronding en realisering van die sinkretisme 

In hierdie afdeling sal aangetoon word hoe die globaliseringsverskynsel 

daartoe hydra om aan die sinkretisme gestalte te gee. 

2.3.1 Die sinkretisme en die globaliseringsverskynsel 

Van Niekerk (1992: 134) merk op dat die ontwikkeling van die globalisme 

duidelik in die geskiedenis aangetoon sou kon word indien 'n 

intergerelasioneerde beskrywing van onder andere die religieuse, sedelike, 

filosofiese, politieke, ekonomiese, wetenskaplike en tegnologiese verloop 

daarvan gegee kon word. 

Die globalisme impliseer 'n nuwe bewussyn. Dit omvat alles en almal. Dit 

betrek die hele wereld en word deur sommige humaniste as deel van die 

proses van evolusie beskou, wat 'n kosmiese bewussyn veronderstel (Toffler 
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1981 :336). Die globalisme raak alle fasette van die mens se bestaan en kan 

spesifiek ook die religieuse aspek bei:nvloed en bepaal (kyk Van Niekerk 

1992:16). 

Die effek wat die globalisme op die religieuse aspek het, word duidelik indien 

Pienaar (1988:8; 1989:9; 1990:9-10) se bevindinge oor die globaliserings

verskynsel noukeurig ontleed word. Hy beweer <lat die globalisme of holisme 

die ideologie is wat nie net na eenheid strewe nie, maar ook na eendersheid en 

eenvormigheid. Dit impliseer <lat 'n enkele godsdiens nie totale of absolute 

segswaarde vir almal het nie, maar <lat die baie godsdienste en gode onder die 

globaliseringsidee tot een gemeenskaplike godheid saamgevoeg word. Binne 

hierdie nuwe denkwereld geld dan nuwe en gerelativeerde waardes en norme 

(kyk Pienaar 1988:8-9). Dit is hierdie eenheidstrewe wat 'n moontlikheids

voorwaarde is vir die realisering van die sinkretisme: die mens identifiseer of 

assosieer homself met die samevoeging van 'n verskeidenheid godsdiens

beskouings en idees. So word elk van die verskillende godsdienste in die 

wereld beskou as deel van 'n spiraal waarin gestreef word na samehang. Die 

godsdienste is almal drade van die gemeenskaplike stuk materiaal van die 

menslike soeke na betekenis. 

Hiervolgens is religieuse pluralisme niks anders as verskillende manifestasies 

van 'n oorspronklike moederreligie nie (Kriiger 1994:4-6). Wanneer 

byvoorbeeld modelle betreffende godsdiensonderrig ter sprake is, word die 

idee van eenheid as hoe prioriteit gestel (vergelyk afdeling 4.5.3.2; kyk ook 

Kriiger 1994: 15-16). 

Van die idees/verskynsels waarop die globalisme gegrond 1s en wat 

aanleiding tot die sinkretisme gee, is: 

• die eenheidsidee; 
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• die idee van die ewige vrede en versoening; 

• die sekulariseringsverskynsel (Pienaar 1988:8-14; Pienaar 1989:42-43; 

kyk ook Van Niekerk 1992:263-285). 

Oppervlakkig beskou mag dit voorkom of die eerste twee idees moontlik 

verwys na 'n beskawingsontwikkeling waar die eenheid en vrede wat God in 

die heilige Skrif aan die gelowige openbaar, aan die orde is. In hierdie 

verband is dit belangrik om te besef dat die globalisme teenoor God se 

alomteenwoordigheid en almag staan en as sodanig beskryf moet word. 

Daar sal nou kortliks aangetoon word hoe bostaande idees die sinkretistiese 

denkhouding rugsteun en laat manifesteer. 

2.3.1.1 Die eenheidsidee en sinkretisme 

Die eenheidsidee impliseer dat alle instellings ( ongeag die doelstellings van 

so 'n inrigting of instansie) die breer geheel moet respekteer en ken. By die 

eenheidsidee gaan dit onderliggend daaroor om die mensdom tot 'n eenheid 

oor religieuse, lewensopvatlike, kulturele en antler grense heen saam te snoer 

(Van Niekerk 1992:263). 'n Belangrike element in hierdie voomeme tot 

eenheid is dat die partikuliere waardes, wat begrond word in 'n partikuliere en 

unieke religie, erken word, maar slegs as een van vele waarhede. 

Die eenheidsidee in die onderwys impliseer dat die onderwys van sy 

identiteitsvormende en identiteitsbevestigende karakter beroof word (Van 

Niekerk 1992:236). Vir die sinkretis sou die eenheid ter sprake kon beteken 

dat eenheid in Christus ook eenheid met die wereld en die verskeie religieuse 

grondmotiewe wat daarin figureer, impliseer. Pienaar (1988:7; 1989:50) wys 

in hierdie verband op die "Ganzheitsperspektief' wat impliseer dat die mens 

die antitese (teenstelling), wat die Christendom beklemtoon, eiemagtig wil 
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ophef. Op hierdie wyse word 'n planetariese mensheid gevorm wat glo dat 

antler godsdienste ook geldige verlossingswee is omdat almal uiteindelik na 

een God lei (kyk Lutzer 1994:44-45). In 'n globalisties-relativistiese bestel 

word geglo dat God in die sentrum van alle godsdienste staan en dat daar 

afgesien moet word van Christus as unieke Verlosser (Denkema 1999:30). 

Die genoemde antitese verwys na die skeiding wat daar in hierdie 

teenswoordige wereld tussen aspekte soos geloof en ongeloof en waarheid en 

leuen, bestaan. In 'n poging om die verdeling en verskeurdheid wat in die 

wereld bestaan, op te hef, word die weg gebaan vir die gelykstelling en 

moontlike eenwording van godsdienste. Hick, (In: Denkema 1999:30) as 

eksponent van 'n uiters relativistiese siening van die Christendom en 

voorstander van 'n Global Ethic, is van mening dat alle mense gelyke 

geleenthede tot verlossing moet he. Dit impliseer dat alle mense in en deur 

hulle eie godsdienste gered moet word en dat daar intemasionaal meegewerk 

moet word om beginsels daar te stel wat eenheid kan bewerkstellig. 'n 

Uiteensetting en voorbeeld van hierdie beginsels is vervat in die Declaration 

Toward a Global Ethic wat op 4 September 1993 by 'n byeenkoms van die 

Parlement van Wereldgodsdienste aanvaar is en wat daarop gemik is om 

eenheid tussen alle mense ( ongeag hulle geloofsverband) te bewerkstellig. 

Van die beginsels wat volgens die verklaring aangewend moet word ter 

verkryging van eenheid, is: 

• die nastreef van 'n nuwe wereldorde deur die skep van 'n wereldetiek 

gebaseer op menseregte, vryheid, geregtigheid, vrede en die idee van 

die bewaring van die aarde; 

• die goue reel wat alle godsdienste in 'n mindere of meerdere mate 

betrek, naamlik dat die mens aan antler moet doen wat hy ook aan 

homself gedoen wil he; 
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• die verbintenis tot 'n kultuur van verdraagsaamheid en 'n lewe van 

waarheidsliefde; 

• die transformasie van die sedeleer en waardes (Parliament of the 

World's Religions 1993:2-14). 

Van genoemde beginsels sou, op die oog af beoordeel, kon inpas binne die 

raamwerk van byvoorbeeld die Christelike lewens- en wereldbeskouing. Die 

gebrek aan 'n duidelike Christelike grondmotief waar God sentraal staan en 

alle aksies tot Sy eer aangewend word, wys op die effek wat die 

globaliseringsverskynsel het in die vestiging van die sinkretisme: Jesus 

Christus kan nie as universele en normatiewe Verlosser beskou word nie 

(Denkema 1999:31 ). Vir die globalis moet eenheid bevorder word in 'n 

interafhanklike wereld waarbinne verskillende religiee, kulture en lewens- en 

wereldbeskouings figureer en gesamentlik tot die mens se redding verskyn 

(Van Niekerk 1992:183; Hick 1997:1-3). Sinkretisme word as't ware die 

voertuig in die bereiking van die kosmiese eenheid. 

Van Niekerk (1992: 183) wys in hierdie verband skerpsinnig daarop dat 

sommige globaliste naarstigtelik na raakplekke en ooreenkomste in die 

onderskeie religiee soek ten einde te bepaal hoedanige rol die godsdiens in 'n 

planetere, humanistiese solidariteitsrevolusie kan speel. Hieruit wil dit 

voorkom of die partikuliere religie as inbegrepe by 'n holistiese bestel beskou 

word, aangesien die holis van mening is dat almal, ongeag hulle 

geloofsoortuiging, aan die daarstel van 'n eenheidsbestel moet meewerk. 

Binne die globalistiese eenheidsbestel bestaan die moontlikheid dat die 

partikuliere religie wel op eksklusiwiteit en uniekheid aanspraak kan maak, 

maar dan nie ten koste van eenheid nie. Die toenemende druk en effek van die 

beklemtoning van eenheid binne 'n globalistiese bestel het nie net implikasies 
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vir die religieuse beskouing van die mens nie, maar be1nvloed ook die aard 

van 'n gemeenskap. 

Dit raak al hoe moeiliker om binne die geglobaliseerde omgewmg te 

onderskei tussen die beskouings van die partikuliere religie en die van antler 

grondmotiewe, veral met betrekking tot begrippe soos vrede, eenheid en 

versoening. Hierdie verweefdheid is die gevolg van die skolastiese 

denkingesteldheid wat die godsdiens wel as 'n belangrike terrein van die 

menslike lewe erken, maar ontken dat dit van enige belang vir die antler 

terreine van die lewe is (kyk afdelings 3.2.3 tot 3.3.2). 

Hierdie skeiding tussen godsdiens aan die een kant en die onderskeie 

kultuurterreine aan die antler kant, veroorsaak dat die besinnende denkweg 

nie konsekwent deurgevoer kan word nie (kyk afdeling 3.2.2). Dit impliseer 

dat die mens die onderskeie fasette van die openbare lewe nie oopstel en 

blootstel vir evaluering by wyse van die besinnende denkhouding nie. 'n 

Besinnende denkhouding veronderstel dat die mens bewus raak van God se 

uitsluitlike gesag met betrekking tot alle lewensverbande. Hiervolgens roep 

God die mens tot stilstand deur Sy Woord en skepping. Hy toon aan die mens 

deur Sy geopenbaarde en opgetekende waarheid dat die onderskeie 

lewensverbande (byvoorbeeld kerk, skool, huisgesin en maatskappy) 

onderskeibaar is, maar nie van God se absolute gesag losgemaak mag word 

nie (kyk afdelings 5.3 & 5.4). 

Van den Berg (1995:73) sien die besinnende denkhouding as die "halt". Dit 

impliseer 'n terugkeer na God en bevestiging van God se almag ten opsigte 

van die kultuur, wetenskap en religie. Van den Berg (1995:75) stel dit soos 

volg: "In een niet-promiscue sameleving ['n samelewing gebaseer op 

ordelikheid en antitese - BBA] is dit halt alom aanwezig, maar niet zigtbaar: 
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voorwaarde voor het ganse rijk van cultuur en wetenschap en religie". 

Wanneer die partikuliere geloofsoortuiging se aanspraak op objektiewe 

waarheid uit die weg geruim of gerelativeer is, breek die tydperk (so word 

geglo) van ewige vrede binne die globalistiese bestel aan. Hierdie aanname 

bestaan op grond van die idee dat die bevoorregte posisie van 'n religie as die 

religie, wat die botoon oor ander religiee voer, uit die weg geruim is en dat 

die konflik wat daaruit kon ontstaan, besweer is. 

Die vrede- en versoeningsideaal as onderliggende dryfkrag vir 'n 

humanisties-gei:nspireerde globalistiese bestel, kom vervolgens aan die orde. 

2.3.1.2 V rede, versoening en sinkretisme 

Daar word hedendaags verskeie pogings aangewend om vrede in die wereld 

te verseker. Groot moondhede poog om by wyse van vredesmagte in 

oorloggeteisterde gebiede vrede te handhaaf. Ontwapening blyk 'n ander 

metode te wees wat ingespan word om vrede te bewerkstellig. In skole word 

selfs voorsiening gemaak vir projekte soos opvoeding vir vrede en opvoeding 

vir demokrasie. In kort: alle mense het wesenlik die behoefte aan vrede - 'n 

behoefte wat veral na twee vemietigende wereldoorloe in omvang toegeneem 

het. 

Die strewe en doelbewuste soeke na vrede en versoenmg binne die 

intemasionale/globale bestel behoort aangemoedig te word. Vrede en 

versoening het egter ten diepste te make met norme, waardes en beginsels en 

is godsdienstig partikulier gekleur. Vir die Christen sou Bybelgefundeerde 

norme, waardes en beginsels 'n onontbeerlike faset in enige versoenings- en 

vredesaksie wees, meer nog - alle aksies binne byvoorbeeld skoolverband is 

waardebepaald (kyk Henning 2000a:10; Fowler 1990a:51). Tog blyk dit dat 
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daar in die globalistiese bestel 'n vrede nagestreef word wat berus op die idee 

van die universele broederskap met die rigtinggewende en fundamentele 

norm om aan ander te doen watjy ook aanjouself gedoen wil he. 

Om hierdie ideaal van die bevestiging van die universele broederskap van die 

mensdom te verwesenlik, is dit vir die globalis noodsaaklik dat die persepsies 

met betrekking tot begrippe soos vrede en oorlog soos dit in verskeie 

geloofsoortuigings figureer, ondersoek en uitgeklaar word. Wat in der 

waarheid verklaar en geimpliseer word, is dat die globalis bogenoemde norm 

aanwend om die verskillende godsdienste te betrek en nie net gelyk te stel nie, 

maar selfs ondergeskik aan 'n bepaalde norm soos vanuit die Bybel bely, te 

stel. Op hierdie wyse word die sekulere humanis en ateis se uitgangspunte 

geakkommodeer wat hulself ook as moreel-ingestelde persone met regte 

beskou (Kurtz [S.a.]:2-3). Die Declaration Toward a Global Ethic 

(Parliament of the World's Religions 1993:2) impliseer hierdie gesindheid 

van dienstigheid/verdraagsaamheid met die volgende opmerking: "We affirm 

that there is an irrevocable, unconditional norm for all areas of life, for 

families and communities, for races, nations, and religions. There already 

exist ancient guidelines for human behaviour which are found in the 

teachings of the religions of the world and which are the condition for a 

sustainable world order" (vergelyk ook die beginsels soos gestel in afdeling 

2.3.1.1). 

Die Global Ethic Foundation is 'n sambreelorganisasie wat bogenoemde 

vredesideaal najaag. Die organisasie se doel met betrekking tot wereldvrede is 

vervat in die Global Ethic Project en kan ook as 'n sinkretistiese projek wat 

die onderskeie godsdienste wil saamsnoer, beskou word. Die Stigting se 

basiese uitgangspunte bevestig hierdie geimpliseerde sinkretistiese projek: 

• No peace among the nations without peace among the religions. 
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• No peace among the religions without dialogue between the religions. 

• No dialogue between the religions without investigation of the 

foundations of the religions (Global Ethic Foundation [S.a.]:1-2). 

Die altematief wat die globalis met ander woorde vir die heersende krisis (op 

grond van die mens se onvolmaaktheid, gebrekkighede en uitbuiting) vir die 

wereld en godsdienste voorhou, is 'n kollektiewe (holistiese) en 

transformasionele ingesteldheid. Dit impliseer <lat die individu (en uiteindelik 

groepe) 'n bewussynsverandering moet ondergaan waar afstand gedoen word 

van die mens se aandrang op slegs een bepaalde religieuse grondmotief (soos 

by die Christen en sy geloofsbelydenis) as antwoord op die mens se 

krisisbestaan (kykParliament of the World's Religions 1993:13-14). 

Uit bogenoemde uitgangspunte is <lit duidelik <lat vrede (verdraagsaamheid) 

tussen die godsdienste as voorwaarde vir wereldvrede gestel word. Die vraag 

is in watter mate genoemde uitgangspunte bewustelik of onbewustelik 

neerslag vind in die denke van onderwysbeplanners en in projekte wat op 

onderwysgebied geloods word, veral gesien teen die agtergrond <lat daar nie 

spesifiek aan God Drie-enig die erkenning as Abslotute Gesag verleen word 

nie (vergelyk in die verband afdelings 4.4 & 4.5). Wanneer die spesifieke 

doelwitte van die Stigting onder oe geneem word, word <lit duidelik <lat daar 

doelgerig meegewerk word om aan hierdie uitgangspunte gestalte te gee, en 

daarom kan daar op grond van die aard van die globaliseringsverskynsel 

aanvaar word dat onderwys en opvoeding hier te lande nie ten opsigte van 

hierdie doelwitte uitgesluit is nie. 

Die Global Ethic Foundation ([S.a.]:2) se doelwitte en die wyse wat hierdie 

Stigting beplan om <lit te laat realiseer, kan soos volg verwoord en verduidelik 

word: 
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• die aanmoediging en uitvoering van inter-kulturele en inter-religieuse 

navorsing. Hierdie doelwit kan volgens die Stigting deur middel van 

teologiese en ander navorsingsprojekte aandag geniet. Die publisering 

van boeke en artikels speel hierin 'n k~dinale rol; 

• die stimulering en implementering van inter-kulturele en inter-religieuse 

onderwys. Hierdie doelwit kan volgens die Stigting bereik word deur 

die aanbieding van konferensies, werkswinkels en seminare. Kerke, 

kolleges, skole, universiteite en die media ( soos byvoorbeeld 

koerantartikels, onderhoude, radio- en televisieprogramme) is geteiken 

ten einde groter publisiteit aan die idee van 'n wereldetiek (global ethic) 

te verleen; 

• die ondersteuning van inter-k:ulturele en inter-religieuse kontak 

betreffende navorsings- en onderwysgeleenthede; 

• die stimulering en aanmoediging van inisiatiewe op politieke en 

kulturele gebied word as middele beskou wat kan hydra tot die 

bymekaarbring van godsdienste. Verder word die kontak tussen 

verskillende kulturele en godsdienstige groepe tydens studiebesoeke en 

kongresse as belangrik geag vir die daarstel en intensivering 

(verskerping) van 'n wereldetiek. Die beskikbaarstelling van 

sleuteldokumente en literatuur via modeme tegnologiese 

kommunikasiemiddele soos die Internet word ook as 'n belangrike 

hulpmiddel in die uitdra van 'n wereldetiek en die realisering van 

die vredesideaal beskou (kyk ook Global Ethic Foundation 1998:1-13). 

Om op te som: Genoemde argumente betreffende die vredesideaal kan die 

sinkretistiese denkhouding soos volg rugsteun: die mens maak homself op 

grond van sy ongeborge en onvolmaakte aard telkens wys dat die partikuliere 

religie/Christelike godsdiens (in die geval van die Christene) in wese 

onaangetas sal bly in 'n omgewing van praktyke wat daarop uit is om die 
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unieke aard van sodanige religie te verander om by veranderde 

omstandighede en sieninge aan te pas (vergelyk Genesis 3:5-6). Binne 

sodanige omstandighede word die Christelike vredesbegrip gerelativeer met 'n 

vredesbegrip wat die mens op grond van sy eie vooroordele en voorkeure 

skep en ervaar. 

Die mens se verknogtheid aan en beheptheid met 'n wereld waarin die mens 

skynbaar die inisiatief van God wil oomeem, word verder deur die bespreking 

van die sekulariseringsverskynsel na vore gebring. 

2.3 .1.3 Die sekulariseringsverskynsel en sinkretisme 

Sedert die Renaissance het die mens deur die oorbeklemtoning van die 

menslike rede (verstand) in elke faset van die lewe, God as't ware buite 

rekening gelaat. Die gevolg hiervan is toenemende sekularisasie wat in die 

sekulere humanisme as lewens- en wereldbeskouing uitmond (Van Niekerk 

1996:49; Fowler 1987:189). Dit impliseer dat die mens homself as die 

rigtinggewende beginsel in die menslike denkpatroon en aksies beskou 

(Fowler 1987:189). 

Die sekulere humanisme vorm deel van verskeie uitgangspunte binne die 

wereld. Dit word onder andere gerig deur die geloof in: 

• die wetenskap; 

• die menslike rede; 

• die praktiese ervaring van die mens; 

• die mens as outonome individu. 

Die geloof in die wetenskap dui daarop dat die mens horn beroep op die 

uitsluitlike aanwending van wetenskaplike metodes vir die vind van 
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antwoorde vir sy lewenskwessies op die onderskeie lewensterreine (Fowler 

1987:189). Die effek van hierdie ingesteldheid (van menslike outonomiteit in 

wetenskapsbeoefening) word soos volg deur Fowler (1987:189) verwoord: 

"In this way a scientific order of human analytical thought is substituted for 

the creational order of God's Word and science displaces the Word of God as 

the guide to life, at least in large areas of life". 

Die geloof in die outonome menslike rede veronderstel dat die mens sekere 

sleutelbegrippe en tegnieke inspan om die "waarheid" te ontdek. 

Beredenering en bevraging word as essensieel in die daarstel van 'n 

sistematies-gestruktureerde kennisbank van die totale werklikheid beskou. In 

hierdie ontdekking word standaarde, waarhede, beginsels en vaste 

verwysingsraamwerke nie deur God se Woord bepaal nie, maar word dit as 

die produk van die menslike rede (denke) beskou (Fowler 1987:190). 

Die geloof in die mens se praktiese ervaring verwys na die idee dat slegs dit 

wat die toets van bruikbaarheid en nuttigheid vir die mens slaag 

(pragmatisme), as waardevol en reg beskou kan word (Lutzer 1994:35). Die 

mens se vermoe om sake prakties vir die bruikbaarheid daarvan te evalueer, 

word verabsoluteer ten koste van God se Woord as die gids vir die lewe. 

Bogenoemde drie humanisties-georienteerde religieuse ingesteldhede is 

tiperend van die vierde opvatting, naamlik die outonomiteit van die mens. Dit 

is juis hierdie ingesteldheid wat hedendaags sterker na die voorgrond tree 

wanneer gepoog word om God as Absolute Gesag te vervang (kyk Fowler 

1987: 190-191 ). 

Die mens het oenskynlik so magtig geword dat hy <link dat hy God nie meer 

nodig het nie. Dit het die verdere implikasie dat die mens homself van God 

vervreem. Die mens verhef homself op grond van sy prestasies tot die begin 
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en einde van alles. Dit het onder andere die gevolg dat die mens buite God 

om, self sy waarde- en normsisteem bepaal. Die struikelblokke en 

problematiek wat die mens in sy lewe ervaar, word aan die hand van eie 

insigte hanteer en beredder (Council for Secular Humanism 1980:4-5). 

Hierdie denkhouding lei tot skeptisisme, relativisme, subjektivisme en 'n 

verdraagsaamheid wat kenmerkend van die gesekulariseerde en globalistiese 

eietydse bestel geword het (Van Niekerk 1996:50; kyk Lutzer 1994:29; 

Henning 2000a:15-18). Lutzer (1994:29) vertolk hierdie verdraagsame 

houding as "uncritical tolerance" wat impliseer dat 'n heftige debat in die 

soeke na waarheid vermy word. Die tipe verdraagsaamheid word gebruik as 

'n verskoning vir onophoudelike skeptisisme en het 'n besliste invloed op die 

onderwys. 

Die effek van die sekulere humanistiese denkhouding betreffende die 

onderwys word in die Secular Humanist Declaration (Council for Secular 

Humanism 1980:5-6) soos volg weergegee: "Although children should learn 

about the history of religious moral practices, these young minds should not 

be indoctrinated in a faith before they are mature enough to evaluate the 

merits for themselves . .. As secular humanists, we are generally skeptical 

about supernatural claims . . . We consider the universe to be a dynamic scene 

of natural forces that are most effectively understood by scientific inquiry ... 

Human beings can develop the self confidence necessary to ameliorate the 

human condition and to lead meaningful, productive lives". Hieruit vloei 

voort dat die oordeel en soewereiniteit van God deur die mens se subjektiewe 

en skeptiese oordeel vervang word. 

Vir die sekulere humanis bestaan die waarheid nie (net) in godsdiens nie, 

maar veel eerder in wiskunde, wetenskap en 'n veelheid altematiewe 

beskouings (Lutzer 1994:29). Die effek van hierdie akkommoderende 
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denkhouding is dat die mens hedendaags nie net 'n reg op sy eie opinie het 

nie, maar dat alle opinies ewe geldig is. Lutzer (1994:30, 23) verwoord 

hierdie verandering (van die akkommodasie van 'n veelheid altematiewe 

beskouings en wat op sinkretisme dui), soos volg: "We have moved from 

genuine pluralism, the idea that the religions of the world can peacefully co

exist, to syncretism, the idea that the beliefs of various religions can be 

mindlessly combined" en "Christ is being redefined to suit the syncretislll of 

our times". 

Sekularisering het 'n geestelike vakuum gelaat wat die W esterse mens op . 

allerlei wyses los van die Christendom probeer vul. Sekularisering lei met 

antler woorde daartoe dat die mens van allerlei tegnieke/wee gebruik maak 

om sin aan sy bestaan te gee ('n holistiese benadering). Op grond van die 

hedendaagse pleidooi vir die beklemtoning van vryheid (die vrye ondersoek 

van idees en altematiewe lewensbeskouings) en demokrasie, soek die mens sy 

heil onder andere in tegnieke soos Transendentale Meditasie, Joga en in 'n 

verskeidenheid godsdienste en kultusse. Hiermee saam is die sekulere 

humanis van oortuiging dat mense vrylik opinies onder mekaar kan wissel om 

daardeur nuwe waarhede/oplossings te probeer ontdek. Die proses van 'n 

wisselwerking van gedagtes is vir die humanis net so belangrik as die 

resultaat/uitkoms daarvan (vergelyk in die verband hoofstuk 4). Dit alles is 'n 

poging deur die mens om sy sluimerende geestespotensiaal ten volle te 

ontwikkel en te benut. Met die humanistiese etiek as bousteen vorm die mens 

'n intemasionale morele kode (global ethic) en is daar sprake van 'n 

Kosmiese Sekularisme (Council for Secular Humanism 1980:1-3; Lutzer 

1994:16; vergelyk ook afdelings 2.3.1.1 & 2.3.1.2). 

Die Council for Secular Humanism ondersteun en bevestig in 'n groot mate 

bostaande standpunte rakende die humanistiese geloof. Hierdie Raad se 
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bevestiging van die humanisme is vervat in 'n Verklaring van Beginsels (A 

Statement of Principles) en beklemtoon veral die wetenskap, die menslike 

rede, die praktiese ervaring, en die mens as outonome wese. Enkele van 

hierdie beginsels word ter wille van grater perspektief weergegee: 

• We are committed to the application of reason and science to the 

understanding of the universe and to the solving of human problems. 

• We believe that scientific discovery and technology can contribute to 

the betterment of human life. 

• We believe in an open and pluralistic society and that democracy is the 

best guarantee of protecting human rights from authoritarian elites and 

repressive majorities. 

• We are committed to the principle of the separation of church and state. 

• We cultivate the arts of negotiation and compromise as a means of 

resolving differences and achieving mutual understanding. 

• We attempt to transcend divisive parochial loyalties based on race, 

religion, gender, nationality, creed, class, sexual orientation, or 

ethnicity, and strive to work together for the common good of humanity. 

• We are skeptical of untested claims to knowledge, and we are open to 

novel ideas and seek new departures in our thinking (Council for 

Secular Humanism [S.a.]:1-3; vergelyk ook afdelings 2.3.1.1 & 2.3.1.2). 

Kortom: die sekulere humanis beskou humanisme (teen die agtergrond van 

die demokratisering van die samelewing) as 'n realistiese altematief vir 

teologiee van wanhoop en ideologiee wat geweld veroorsaak. Sekulere 

humanisme kan ook as Demokratiese Sekulere Humanisme beskryf word. 

Terselfdertyd word humanisme ook voorgehou as 'n ideologie wat vir die 

mens van groot betekenis kan wees en ook tot <liens van ander aangewend 

kan word (Council for Secular Humanism [S.a.]:2). Uit die altematief is dit 

duidelik dat die sekulere humanis nie die Christelike godsdiens (op grond van 



50 

gebeure en konflik in die verlede) as die enigste opsie vir die mens se nood 

aan bystand beskou nie. Ironies genoeg is daar in die altematief van die 

sekulere humanisme 'n duidelike behoefte/soeke tot dienslewering en 

sinsvervulling te bespeur. 

Waar God aanvanklik "dood" verklaar is, het die mens God weer "nuwe 

lewe" gegee ten einde sin aan sy bestaan te gee. Dit geskied egter op 'n 

humanistiese wyse. Waar die vraag aanvanklik na die bestaan van God was, is 

die fokus nou op die wyse waarop daar met God in verbinding getree kan 

word - volgens die aard van menslike ervaring (Vorster 1999: 11 ). Die mens 

het egter nog steeds getrou aan die humanistiese denkhouding gebly deur op 

eie insig te vertrou in die besluitnemingsproses met betrekking tot watter god 

vir sy spesifieke omstandighede geld. Henning (2000a: 16) verwoord die effek 

van hierdie poging, wat deur die humanis tot groter sinsvervulling aangewend 

word, treffend SOOS volg: "... in die plek van die een stuk humanisme kom 

daar maar weer 'n ander god .. afvallige stuk humanisme". Die humanis aanvaar 

nie soos die Christen dat die mens 'n unieke Bron as enigste Bron buite 

homself nodig het om sy vasgelopenheid aan te spreek en uitkoms te gee nie 

(kyk Fowler 1997:179). Die humanis huldig 'n globalistiese/holistiese 

uitgangspunt en is oortuig dat die mens nie inherent onvolmaak is nie en 

daarom selfstandige keuses onafhanklik van God se ingrype kan maak. 

Die sekulariseringsverskynsel impliseer met ander woorde dat die menslike 

rede ingespan kan word om as't ware "godsdiens" te skep (bou) ten einde die 

geestelike behoeftes van die mensdom wat mettertyd mag ontstaan, te 

akkommodeer en te bevredig. In hierdie poging gebeur dit dan dat alle 

godsdienste gelykgestel word ( sinkretisme) en vorm die mens en God en die 

ganse kosmos 'n gelykgeskakelde eenheid (Van Niekerk 1992:283). Anders 

gestel: die sekulariseringsverskynsel, met inbegrip van die sekulere 
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humanisme, skep die "klimaat" vir die regverdiging van die sinkretistiese 

denkhouding. Binne hierdie "klimaat" word fasette van die sinkretisme op 

byvoorbeeld die Christelike wereld- en lewensbeskouing oorgeent, wat weer 

op eietydse opvattings wat hierdie veranderde tydsgees weerspieel, uitloop. 

Benewens die aksent wat op byvoorbeeld die eensydige en verabsoluteerde 

toepassing van morele opvoeding geplaas word, is die eksperimentering met 

veelvuldige spirituele bedrywighede (soos uitgedra deur die New Age

beweging) 'n aanduiding van die effek wat die sinkretisme het (Henning 

2000a:l 7-18; kyk ook afdeling 3.5). 'n Ander voorbeeld wat getuig van 'n 

sekuler-humanistiese en ook sinkretistiese denkhouding, is die opsies wat 

dikwels voorgehou word betreffende godsdiensonderrigprogramme in skole, 

veral teen die agtergrond van en binne 'n oorwegend Christelike onderwys- en 

skoolopset in sommige Suid-Afrikaanse skole (kyk afdeling 4.5.3). 

Die waarde en doel van 'n multireligieuse onderrigprogram word heel dikwels 

in die lig van die multikulturele skoolomgewing beoordeel. Dit rugsteun 

terselfdertyd die toenemende druk wat daar in die wereld ten opsigte van die 

vestiging van 'n wereldetiek bestaan. Die volgende woorde van dr. Cornelia 

Roux (In: Bonthuys 2000:7) tydens 'n konferensie oor die demokratisering 

van die onderwys op Stellenbosch, blyk 'n poging te wees om steun te verleen 

aan die daarstel van 'n sekuler-demokratiese waardesisteem, wat as 

noodsaaklik vir die transformasie van die Suid-Afrikaanse samelewing 

beskou word: "Histories is religieuse onderrig in 'n bepaalde paradigma 

aangebied. Dit het tot baie konfrontasie gelei en kniehalter nou die 

transformasie na demokratiese waardes in die pluralistiese Suid-Afrikaanse 

samelewing". Wat by implikasie gese word, is dat 'n uitsluitlik Christelik

gefundeerde paradigma betreffende die aanbieding van 'n 

godsdiensonderrigprogram in skole, vrede en eenheid kniehalter. Daarom 
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word daar gepoog om, op grond van 'n gees van verdraagsaamheid en 

versoening tussen godsdienste, nie net die konflik aan te spreek nie, maar om 

aspekte wat indruis teen die sekulere tydsgees nie deel van die 

onderrigprogram (in die bree) te maak nie (kyk afdeling 4.5.3). Ook die 

teologie spring nie die invloed van toenemende sekularisering en sinkretisme 

vry nie en word by hierdie navorsing betrek juis op grond van die wete dat 

standpunte betreffende die teologie noodwendig 'n invloed op die mens se 

denkraamwerk rakende die onderwys het. 

Met betrekking tot die teologie word die strategie van verdagmaking gevolg 

ten einde onder andere Bybelse waarhede af te water/aan te pas/te vermeng en 

in lyn te bring met sekulere opvattings en 'n nuwe Skrifbeskouing oor die 

mens se idee van God, die skepping en die mens se uiteindelike bestemming 

(kyk afdelings 3.2.3 tot 3.3). Daar word byvoorbeeld hedendaags pogings 

aangewend om die Bybel/Skrif aan die wetenskap van Skrifkritiek te 

onderwerp. Die wortels van Skrifkritiek le so ver terug as die begin van die 

agtiende eeu, wat as die tydperk van die Verligting getipeer word. Die 

beweging vertoon twee kenmerke, naamlik: 

• die loslating van die gesag van die Heilige Skrif en kerk; 

• 'n onbegrensde vertroue in die menslike rede (Coetzee 1997:12; Floor 

1997:16-17). 

Die effek van hierdie twee kenmerke kan soos volg verwoord word: Wat in 

die Bybel strydig is met die verstand kan nie aanvaar word nie. So word die 

wonderwerke van Jesus Christus in die Bybel (byvoorbeeld die verandering 

van water in wyn) bevraagteken. Verder word die Bybel beskou as bloot die 

sieninge van mense of mites soos in 'n sekere tyd gehuldig. Uiteindelik word 

die opstanding van Christus ook bevraagteken. Wat dus met die verstand bots 

en wat wetenskaplik nie bewys kan word nie, kan nie waar wees nie (Floor 

1997:16). Wat verder gesuggereer word, is dat die waarheid soos wat dit in 
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die Bybel geopenbaar word, nie iets vasstaande is wat vir ewig en altyd 

dieselfde is en vir almal geld nie. Die waarheid van die Heilige Skrif kan 

slegs in relasie (verhouding) tot die mens geken word. Hierdie 

waarheidsbeskouing staan bekend as die idee van 'n relasionele waarheid 

(Buys 1997:21). 

Die implikasie van hierdie beskouing is dat die mens se leefwereld 

medebepalend word van die waarheid wat in die Skrif staan. As die mens se 

situasie met antler woorde verander, verander die Skrifwaarheid ook om 

daarby aan te pas (Buys 1997:21). Die waarheidsverskuiwing kan verder 

gei1lustreer word in die beskouing oor sonde. So word daar volgens die Bybel 

geleer dat egbreuk sonde is, maar volgens die relasionele waarheidsbeskouing 

(as uitvloeisel van die sinkretisme) beteken dit nog nie dat egbreuk werklik 

sonde is nie. Die implikasie hiervan is dat die mens se situasie - sy 

hartsingesteldheid en emosie op daardie oomblik en tyd - die deurslag gee of 

dit sonde word ofnie (Buys 1997:21-22). 

Hierdie eiewillige denkpatroon wat toenemend met die sekulere humanisme 

as religieuse grondmotief ontvou, word deur die wetenskap en tegnologie 

gerugsteun en verder gestimuleer. In 'n ondersoek na die rol van die 

wetenskap en tegnologie sal oorvleueling noodwendig met gedagtes wat 

ten opsigte van die idee van sekularisering en globalisme uitgespreek is, 

voorkom. Daarom word die bespreking slegs oorsigtelik ondemeem. 



54 

2.4 Die rol van die wetenskap en tegnologie ter realisering van die 

sinkretisme in die onderwys 

Na aanleiding van Genesis 1:28 kan beweer word dat God die mens met die 

nodige gawes en talente (byvoorbeeld verstandelike vermoens) geskep het ten 

einde die mens in staat te stel om oor die aarde te heers en dit te bewerk. Die 

rp.ens is deur God toegerus om hierdie kultuuropdrag uit te voer. Die 

kultuuropdrag impliseer dat die mens die aarde (die natuur) deur middel van 

sy talente en met die nodige vaardighede skeppend moet bewerk. Die 

vermoens/moontlikhede waarmee die mens toegerus is, veronderstel kennis 

('n wete/wetenskap) van bronne wat aangewend kan word om met die nodige 

vaardigheid (tegniek) iets sinvol te bedink en te vervaardig. Verskeie gebeure 

getuig van die mens se vermoens om prestasies van belangwekkende omvang 

te lewer. 

So is daar byvoorbeeld in die biologiese wetenskappe gedurende die 

negentiende eeu belangrike werk gedoen. Pasteur se bydrae in die bestudering 

van mikro-organismes is byvoorbeeld alombekend. Die nywerheids

omwenteling in Engeland is eweneens 'n voorbeeld van 'n tydperk waaruit 

groot tegnologiese ontwikkelinge gespruit het (Van der Wateren 1979:6-7). 

Gaandeweg het die mens, op grond van die natuurwetenskaplike metode (van 

praktiese ondersoek en proefneming) en natuurwetenskaplike resultate (die 

bevinding dat alle kennis drade van dieselfde netwerk is), filosofiese 

denkrigtings omtrent die werklikheid en die mensbeskouing saamgestel wat 

neergekom het op die idee van groter vryheid, vemuwing en 'n afwyking van 

die ou orde - 'n orde gerig deur die onvoorwaardelike aanvaarding van God en 

die Bybel as middelpunt van die mens se bestaan. Dit wat byvoorbeeld 

betreffende die skepping en die ontstaan van die heelal nie duidelik deur God 

se Woord uitgespel is nie, het vir die bevryde mens nuwe moontlikhede 
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gebied. Aan die hand van die natuurwetenskaplike metode ts 

nuwighede/nuwe verklaringe deur sintese saamgevoeg (Van der Wateren 

1979:7-8; kyk ook afdeling 2.3.1.3). 

Filosofiese denkrigtings/denksisteme wat uit die heersende vryheidsdrang na 

vore getree bet en waarin die mens homself voorop stel, is onder andere: 

• Rasionalisme: die mens se denke is die bron van alle sekerheid; 

• Pragmatisme: dit wat nie tot die mens se praktiese voordeel strek of 

nuttigheidswaarde bet nie, is nie die moeite werd nie; 

• Humanisme: dinge moet tot voordeel van die mens en mensheid strek, 

anders is dit sonde teen die mensdom. Die mens self word vergoddelik; 

• Naturalisme: die wereld en die mens word volgens die natuurwette 

verklaar; 

• Neo-Marxisme: die sonde le in die strukture wat voortdurend moet 

verander; 

• Postmodernisme: elke mens bet sy eie waarheid waarvolgens geleef 

mag word (Stoker, H.G. 2000:2; kyk Van der Wateren 1979:8-10; 

Griessel, Louw & Swart 1986:192-199; vergelyk ook afdeling 2.3.1.3). 

In die lig van bostaande denksisteme en die vryheidsdrang van die mens, bet 

die mens gaandeweg kerk en godsdiens as knellend aangevoel en as 'n 

belemmering in sy onafhanklike soeke na nuwighede beskou. Alhoewel die 

negentiende-eeuse mens horn teen eng en kerkistiese opvattinge verset bet en 

gepoog bet om die verkeerde invloede wat op die Christendom ingewerk bet, 

te bestry, bet hy terselfdertyd die geldigheid van God se Woord bevraagteken 

(Van der Wateren 1979:8; Van der Wateren 1997:65-66). Hierdie genoemde 

denksisteme bet 'n sekere siening omtrent die wetenskap vergestalt. 

Wetenskap is as 'n neutrale, objektiewe, onbevooroordeelde ondememing 

beskou. Die vooruitgang van die wetenskap kon daarom alleen plaasvind 



56 

indien die beoefening daarvan tot duidelik verifieerbare feite lei. Die 

geskiedenis van die wetenskap is verder gesien as die emansipasie 

(bevryding) van die religie en die emansipasie van die belemmeringe van die 

Christendom (Ouweneel 1998:130). Hierdie opvatting betreffende die 

wetenskap word deur Ouweneel (1998: 130) as die realistiese of positivistiese 

paradigma beskryf wat tot grootskaalse sekularisasie gelei het (kyk ook Van 

der Wateren 1979:8; afdeling 2.3.1.3). 

As 'n reaksie teen die realistiese idee van die ontdekking van nuwe feite, as 

rigtinggewende gedagte in die ontwikkeling van die wetenskap, het 'n tweede 

paradigma, die idealistiese paradigma, ontstaan. Hierdie paradigma, wat die 

ontwikkeling van nuwe idees veronderstel het, was gebaseer op die idee dat 

wetenskap nie neutraal en objektief kan figureer nie, maar altyd binne 

bepaalde wysgerige en wereldbeskoulike denkraamwerke beweeg (Ouweneel 

1998:130-131). Alhoewel die Christelike benadering betreffende wetenskap

beoefening by die idealistiese beskouing aansluiting vind, meld Ouweneel 

(1998: 131) dat die idealistiese beskouing net soos die realistiese idee tot 

reduksionisme kan lei. Die wetenskap word bloot tot waarneming gereduseer 

(in die geval van die realistiese beskouing) of alle onderskeie 

wereldbeskouings en paradigmas word gelykgestel en gerelativeer (in die 

geval van die idealistiese paradigma). Die implikasie hiervan is dat heersende 

idees aan historiese willekeur toegeskryf word: die spesifieke tyd en 

omgewmg waarin die mens leef, bepaal sy lewensbeskouing (Ouweneel 

1998:131). Die postmodemisme as sekulere denksisteem is 'n voorbeeld van 

'n idealistiese paradigma waaruit ook die sinkretistiese denkhouding 

voortvloei (vergelyk afdeling 2.3.1.3). 
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Dit wil voorkom of die idealistiese paradigma se geneigdheid tot 

reduksionisme, deur die gelykstelling van alle onderskeie wereldbeskouings 

en paradigmas, die volgende idees/verskynsels kan insluit: 

• Pluralisme: Die Christelike godsdiens is net nog een van die vele 

godsdienste of geloofsoortuigings wat die mens ter realisering van beter 

omstandighede kan aanwend. 

• Godsdienste is interafhanklik en humanitere samewerking tussen 

godsdienste word as teenvoeter vir eietydse en toekomstige 

konfliksituasies beskou (Oberholzer 1989:526-527; Barbour 1990:xiv; 

kyk ook Denkema 1999:31). 

• 'n Godsdienstige ekumenisme waarin geen godsdiens aanspraak kan 

maak op die absolute waarheid nie (Knitter In: Denkema 1999:31 ). 

• Godsdienste moet gesamentlik ingespan word om waarhede wat vroeer 

onbekend was, te ontdek. Jesus word beskou as een van baie verlossers 

- 'n opsie tussen 'n verskeidenheid. Die volgende stelling en vraag 

verwoord hierdie moontlikheid: "If Christ were seen as one option 

among many, Christians could give allegiance to other expressions of 

the devine. Why not find common ground, the central unity of all 

religions?" (Lutzer 1994:44; vergelyk ook afdeling 2.3.1.3). 

• Die tekorte en boosheid wat in die wereld bestaan, is nie die gevolg van 

die mens se sondige natuur nie, maar is die resultaat van 'n onnatuurlike, 

kunsmatige en irrasionele samelewing. 

• Onderwys word beskou as 'n wyse om die mens van emge 

gestremdhede te bevry ten einde ongehinderd sy goeie bedoelings uit te 

leef en sy volle potensiaal nie net te bereik nie, maar as mens 

onafhanklik te funksioneer (kyk Gutek 1987:140-141). 

• 'n Denkhouding word gevestig waar die mens sy geestelike en materiele 

behoeftes van mekaar skei (die sogenaamde natuur-genade 

dualisme/tweeslagtigheid). Christelike dogma word met ander 
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Christelik-vreemde en botsende filosofiese denkpatrone verenig. Anders 

gestel: die humanisme word in terme van die Christelike dogma 

geinterpreteer sonder om die idee van die humanisme en die fasette 

waaruit dit opgebou is, sonder meer te verwerp of te ontken (Fowler 

1980:2, 3-7; Dooyeweerd 1968:5; Dooyeweerd 1963:132). 

• Die skolastiek: God word nie op alle vlakke van die lewe as hoogste 

Bron geeer nie. God word geeer deur 'n plusfaktor tot die verering by te 

voeg - God plus afgod, God plus humanisme, God plus rasionalisme, 

God plus pragmatisme. Hierdie denkhouding is tiperend van die sintese

denker en impliseer dat die mens 'n lewe kan lei sonder om aan enige 

god gehoorsaam te wees (kyk Fowler 1980: 13-14). 

• Die Teologie van die Natuur: Hiervolgens word geglo dat God en 

wetenskap en tegnologie op gelyke vlak, maar onafhanklik figureer. 'n 

Standpunt wat hieruit voortvloei, is dat sekere tradisionele religieuse 

uitgangspunte aangepas behoort te word in die lig van die modeme 

opvatting betreffende wetenskap. 'n Sintese bestaan tussen 

wetenskaplike en religieuse idees soos afgelei vanuit die Christelike 

tradisie en ervaring (Barbour 1990:26-27). 

• Die wetenskaplike idee van evolusie: Volgens die evolusieleer ontplooi 

die skepping stelselmatig, word dit herskep en volmaak. Die uniekheid 

en verskeidenheid in die ordelike skeppingseenheid van God word 

vervang met 'n vaste, deterministiese transformasie vanaf die 

sogenaamde laere na hoere lewensvorme (Van der Wateren 1979:12; 

Carlson 1999:1-2; Darwin [S.a]:2-4). 

In die lig van die uniekheid en verskeidenheid binne God se ordelike 

skeppingseenheid, word vervolgens aandag gegee aan beskouings met 

betrekking tot die idee van multikulturaliteit en multikulturele onderwys wat 

ondersteunend op die sinkretistiese denkhouding inwerk. 



59 

2.5 Benaderings tot multikulturele onderwys wat met 'n sinkretistiese 

denkhouding saamhang 

Die begrip multikultureel en multikulturele onderwys is nie 'n eenduidige 

begrip nie. Verskeie denkwyses bestaan rondom die begrip. Heelwat 

navorsing is al gedoen oor multikulturele onderwys, veral die aard en doel 

daarvan. In hierdie navorsing sal die invloed wat dit op opvoedende onderwys 

mag he, en dan spesifiek op die rigtinggewende Christelike grondmotief van 

die opvoedende onderwys, ondersoek word, ten einde te bepaal in watter mate 

hierdie grondmotief ter realisering van die sinkretisme vervals of aangetas 

word. 

In kort word multikulturele onderwys as 'n teenvoeter vir die konflik en 

verskille wat daar in 'n land tussen groepe met uiteenlopende kulture mag 

ontstaan, beskou (Louw 1983:10; Du Toit 1992:158; kyk ook Paxton 

1994:96-97). Coutts (1990a:21; 1990b:5; 1992:8) verwoord multikulturele 

onderwys soos volg: "Multi-cultural education . . . essentially implies the 

presence of children drawn from different racial, cultural and socio-economic 

class backgrounds learning together in the same classrooms". Starkey 

(1986:60) beskou die doel van multikulturele onderwys soos volg: " ... to give 

young people an opportunity to develop a less ethnocentric view of the 

world". McCarthy en Bullard (In: Beckmann 1992:6) wys daarop dat 

multikulturele onderwys op die respektering van die regte van sowel 

minderhede as meerderhede gerig is terwyl gestreef word na die daarstelling 

en instandhouding van 'n oorkoepelende bree gesamentlike kultuur deur die 

soeke na gedeelde waardes en tradisie sonder dat die eie (regte) bedreig word 

(kyk ook Ravitch 1992:8-10). 
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Met verwysing na die Tussentydse Grondwet van die Republiek van Suid

Afrika (Wet 200/1993) en die publikasie van die Witskrif oor die 

Onderwys (1995), meld Van der Walt (1997:13-14) dat 'n nuwe vorm van 

multikulturele onderwys hedendaags beoefen word, naamlik onderwys vir 

kulturele pluralisme. Van der Walt wys daarop dat onderwys vir kulturele 

pluralisme daarop gemik is om ruimte te hied vir die bestaan en erkenning 

van alle soorte kulturele verskille soos byvoorbeeld tussen volke, stande, 

statusse, atkoms, sosio-ekonomiese ontwikkelingsvlakke, gestremdhede, tale 

en godsdienste, sonder om enige vorm van apartheid toe te laat. Van der Walt 

(1997:17-20) wys egter ook daarop dat, benewens die erkenning van die 

diversiteit en verskille, die persepsie bestaan dat "Waarheid" nie objektief en 

vas is nie, maar deur mense in verskillende tye verskillend ervaar word: die 

individuele mens-in-opvoeding bepaal wat vir horn of haar goed en reg in 'n 

sekere tydvak van die geskiedenis is. 

Onderwys vir kulturele pluralisme word gekenmerk deur sterk pragmatistiese 

en relativistiese eienskappe. So byvoorbeeld word die outonomiteit van die 

individu in die situasie gehandhaaf, is sy vryheid onaantasbaar, word sy 

uniekheid asook die groepsituasie waarin hy horn bevind, beklemtoon. Verder 

word dit as noodsaaklik beskou dat elkeen se stem en opinie gehoor word en 

dat die kontekstualiteit (samehang) van die eietydse situasie benadruk word. 

In die onderwys vir kulturele pluralisme word 'n vaste archimedespunt (vaste 

vertrekpunt of grondmotief) afgewys en word Christelike norme, beginsels en 

waardes byvoorbeeld tot blote waardes-vir-my, relatief tot die situasie 

gedekonstrueer (bevraagteken en selfs verwerp) (Van der Walt 1997:20; 

Loubser 1997:48-50; kyk Janzen 1994:9-10). 

Die verskeidenheid wat die eie of andersheid impliseer, word in genoemde 

beskouings betreffende multikulturele onderwys as 'n gegewe aanvaar. Tog is 



61 

daar bedenkinge rondom dit wat as eiesoortig beskou word. Die vraag is in 

watter mate die partikuliere ( eie) religie in die soeke na gemene delers 

ongeskaad in die onderwys kan bly figureer? Die antwoord op hierdie vraag 

kan soos volg verwoord word: "It is the job of the schools to promote a 

generous appreciation of the common humanity that transcends skin colour, 

religion, language, and other accidents of birth" (Ravitch 1992:11). Hieruit 

blyk dit dat die behoud van die unieke karakter van byvoorbeeld die 

Christelike grondmotief moeilik gehandhaaf kan word, veral in die lig van die 

gedagte van kulturele emansipasie waama McCarthy (In: Beckmann 1992:7) 

verwys. 

In hierdie multikulturele benadering sal minderhede bemagtig word om aan 

sosiale prosesse en besluitnemingsprosesse deel te neem ten einde die 

wanverhouding tussen die kurrikulum op skool en wat die beroepswereld 

vereis, uit te skakel. Dit wil voorkom of die beroepswereld dit in der waarheid 

as 'n vereiste stel dat die grondmotief wat die kurrikulum se inhoud rig, in lyn 

moet kom met die meer "neutrale" en sekulere samelewingsbestel waarin die 

kind horn heel moontlik na skool kan bevind. Die aanspreek van en deelname 

aan "sosiale prosesse" blyk 'n poging te wees om dit wat religieus vreemd vir 

die opvoedeling is (die sekuler-humanistiese samelewingsbestel) meer 

aanvaarbaar te maak. So sou die begrippe norme en waardes binne die 

leerplan wat in 'n skool met 'n multikulturele karakter gevolg word, nie 

noodwendig die wesenstrekke van 'n partikuliere religie omvat nie. Dit sou 

eerder as oorkoepelende/inklusiewe begrippe gebruik kon word sonder om 

spesifiek aan 'n Absolute Bron gekoppel te wees. Met hierdie 

akkommoderende effek in gedagte, kan van kulturele reinterpretasie sprake 

wees. 
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In sy definiering van sinkretisme wys Vogel (1981: 1) daarop dat sinkretisme 

die resultaat of waameembare reaksie is wat gedurende 'n proses van 

kulturele rei:nterpretasie tot stand kom. Dit vind plaas ten einde toe te laat 

dat 'n gemeenskap eksteme nuwighede sinvol verwerk. Die kulturele 

reinterpretasie is ten nouste verbonde aan die verskillende aspekte van 

kultuurverandering en is veral waarneembaar op religieuse terrein (Vogel 

1981: 1-2). Wat Vogel met antler woorde impliseer, is dat kulturele nuwighede 

'n invloed het op hoe die mens religieus sy wereld beskou - 'n beskouing wat 

alle nuwighede vanuit die godsdienstige beskouing vir moontlike inskakeling, 

al dan nie, evalueer. Wanneer voorstanders van multikulturele onderwys 

versoening en aanvaarding van verskille propageer, word dit gedoen met die 

idee dat verskille ( ook godsdiensverskille) nie inbreuk moet maak op die 

doelwit van versoening, verdraagsaamheid en samewerking, wat as hoe 

prioriteit in multikulturele onderwys figureer, nie. Wat dan uiteindelik kan 

gebeur, is dat gepoog word om godsdiensverskille (teen die agtergrond van 

die multireligieuse aard van die wereldbevolking) binne 'n godsdienstige 

model/plan op 'n sinkretistiese wyse aan te spreek, sodat die sosiale en 

nasionale doelwitte betreffende multikulturele onderwys nie agterwee bly nie 

(kyk afdelings 4.5.3, 4.5.5 & 4.5.6). 

Alhoewel die idee van nasionale eenheid deur byvoorbeeld die Christelike 

lewens- en wereldbeskouing gerugsteun kan word, is daar die gevaar dat die 

Christelike godsdiens binne 'n heterogene samelewingsbestel ondergeskik 

aan nasionale doelwitte gestel kan word. Die volgende opmerking van Cross 

(1992: 191) impliseer hierdie gevaar: "National unity is a process whereby the 

mutual acceptance, cohesion and harmony of ethic, linguistic, cultural, 

religious, economic and social differences concur to the project of nation

building, through the consciousness of common history, common values and 

common interests". Banks (1994:4) stel die ideaal van eenheid as "e pluribus 
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unum" - "out of many, one". Hiervolgens blyk dit dat 'n godsdiens soos die 

Christelike godsdiens nie uitsluitlik as die rigtinggewende grondmotief in die 

nastrewing van nasionale doelwitte beskou kan word nie. Teoreties 

beskou, bestaan die moontlikheid dat godsdienste, op grond van byvoorbeeld 

die uitgangspunte in die grondwet van 'n land, in beginsel en by implikasie 

gelyk gestel kan word (Malan 2000b ). Ook in daardie tipe multikulturele 

skool waar verskeie godsdienste verteenwoordig word, kan die situasie 

ontstaan dat daama gestreef word dat die onderskeie godsdienste gesamentlik 

dieselfde doel <lien, onder andere die van nasionale eenheid. Verskeie 

uitkomstes van byvoorbeeld die kurrikulum (kyk afdeling 4.5.1) kan 

inderdaad die ruimte hiervoor skep. 

Dit blyk asof die voorstanders van multireligieuse en multikulturele kontak 

met die oog op eenheid en gelykheid terdee bewus is van die moontlikheid 

van botsende grondmotiewe. Om die ideale orde te skep, word meganismes 

ingespan om, bo religieuse verskille heen, groepe saam te snoer. Die idee van 

menseregte kan inderdaad aangewend word om eenheid te bewerkstellig en 

die kontrasterende waardesisteme gaandeweg te oorbrug (Claassen 1989:430; 

Aucamp 1995:205). 

2.5 .1 Menseregte en sinkretisme 

Die uitvoering van 'n Menseregte Onderwysprogram word onder andere deur 

die volgende projekte gerig: 

• onderwys vir diversiteit en sosiale verantwoordelikheid; 

• kooperatiewe leer en kooperatiewe opvoedkundige praktyke; 

• konflikbestuur en vredesopvoeding (Adams, Pardo & Schniedewind 

1992:38). 
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Teen die agtergrond van 'n Handves van Menseregte word die mens in die 

multikulturele en multigodsdienstige situasie/skool gaandeweg daaraan 

gewoond gemaak <lat sy spesifieke godsdiens op gelyke vlak met antler 

godsdienste figureer. Sodanige situasie, waar die mens se handel en wandel 

onder die gesag van 'n Handves van Menseregte verkeer, is sinkretisties van 

aard: mens en God verkeer op gelyke vlak. In der waarheid domineer en 

dikteer menseregte elke antler godsdiens, ook die Christendom met sy 

antitetiese karakter. Dit impliseer <lat die dogma van menseregte bepaal wat in 

skole, universiteite en selfs kerke gedoen mag word, al dan nie (Jordaan 

1996:5). Menseregte is religieus bepaald. Daaruit blyk <lat die humanisme as 

religieuse grondmotief onderliggend daaraan, langsamerhand in die wereld 

die oorhand kry (Jordaan 1996:5). Die volgende woorde van Banks (In: 

Brandt 1994:31) demonstreer die dominansie van menseregte met sy sterk 

grondliggende humanistiese grondmotief: "In a democratic, just society, ... 

Views and opinions that violate the human rights of others, ... , cannot be 

sanctioned or tolerated ... ". 

Met humanisme as rigtinggewende religieuse grondmotief blyk alle aksies 

betreffende die onderriggebeure in multikulturele onderwys daarop ingestel te 

wees om 'n harmonieuse klimaat tussen kultuurgroepe te vestig. Met die 

aksent op aanpassing word die kind in die rigting beweeg om meestal self 

verantwoordelikheid vir sy morele en godsdienstige keuses te aanvaar. 

Hierdie keuses is in 'n groot mate situasiegebonde. Hiermee word bedoel <lat 

die mens soos die situasie en soos sy emosionele toestand verander, sake op 'n 

deurlopende basis in 'n antler lig beskou. Die multikulturele situasie is juis 'n 

situasie waar individue vanuit verskillende omstandighede en dikwels 

verskillende geloofsoortuigings, sodanig moet optree <lat daar nie aanstoot 

gegee moet word nie (kyk Adams, Pardo & Schniedewind 1992:40-42). 

Starkey (1986:61) wys daarop dat in die bepaling van regte daarop gelet 
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moet word dat dit in 'n gees van kompromie en respek vir die regte van ander 

moet geskied: "A right should not be claimed without concern for the 

consequences for others of the assertion of that right". Dit impliseer dat die 

individu horn nie summier kan beroep op 'n partikuliere religie en die 

partikuliere belewing daarvan sonder om die effek daarvan vir ander groepe 

met ander godsdienstige oortuigings te voorsien nie. So 'n benadering het ook 

'n effek op die begrippe wat uniek aan 'n partikuliere religie is en wat volgens 

die idee van menseregte nie aanstoot mag gee nie. Hierdie omsigtigheid ter 

sprake kan tot "neutraliteit" lei, want dit is nie moontlik om nie aanstoot te 

gee wanneer met sake soos byvoorbeeld die openbaringskenmerke van die 

godheid gewerk word nie (Fowler 1980:25; Fowler 1987:186-187; Romeine 

1 :21-23). 

Die morele keuses wat die individu ten opsigte van byvoorbeeld 

aanvegbare/betwisbare sake (soos seksuele opvoeding) moet maak, word 

uiteindelik op so 'n wyse hanteer dat menseregte nie geskend en die mens se 

vryhede nie aan bande gele word nie. Hierdie keuses berus verder ook op die 

geloofwaardige, maar eensydige/enkelvoudige idee dat daar nie twee mense is 

wat dieselfde is en wat dieselfde ervaringe, idees en begeertes het nie. Die 

gedagte gaan egter verder deurdat ook veronderstel word dat daar op grond 

van verskille tussen mense geen vaste strukture of 'n onveranderlike waarheid 

in die wereld bestaan nie. Wat uiteindelik binne die multikulturele situasie 

uitgelig word, is dat elke individu sy eie waarheid bepaal wat nie op ander 

afgedwing kan word nie aangesien die ander persoon se situasie of 

omstandighede mag verskil. Alles versmelt in die geskiedenis en word in elke 

tydperk opnuut deur individue bepaal. Ook die waarheid versmelt en so het 

elke tydperk sy eie waarheid. Op hierdie wyse ontstaan 'n eklektiese kultuur 

waarin elke persoon kan aantrek, praat, glo en doen soos hy goeddink (Malan 

2000a: 10-11 ). Die menseregte-idee is duidelik 'n uitvloeisel en gestalte van 
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die eklektiese natuur-vryheidsmotief wat veral na die Middeleeue as 

denksisteem duideliker gemanifesteer het (kyk afdelings 3.3.2 & 3.5.1). 

Verskeie veranderinge in die onderwyspraktyk, met inbegrip van persepsies 

rakende die filosofie van opvoeding, toon die effek van die menseregte-idee 

aan (kyk hoofstuk 4 ). 

Die vervanging van godsdiensonderrig met byvoorbeeld Religieuse studies of 

Multireligieuse onderrig blyk 'n poging te wees om nie die individu se 

persoonlike godsdiens te verhef tot die geldende godsdiens en daardeur die 

antler persoon se vryhede en regte te bedreig nie. Die naamsverandering het 

blykbaar enersyds, ten doel om ontslae te raak van die konnotasie wat daar 

aan 'n eksklusiewe godsdiens soos die Christelike godsdiens was en 

andersyds, die samebinding van godsdienste en die bepaling van die 

kollektiewe waarde van die godsdienste binne die multikulturele skoolopset 

(Kriiger 1994:8-16; kyk ook afdeling 4.5.3). 

Starkey (1986:57) beskou menseregte as die grondliggende waardesisteem 

van "world studies" en multikulturele onderwys, maar ook as die skakel met 

projekte soos vredesopvoeding, ontwikkelingsopvoeding, nie-seksisme, nie

rassisme asook sosiale en politieke opvoeding (kyk ook Singh 1986:76-77). 

Hiervolgens betrek menseregte die totale spektrum van menslike 

bedrywighede en vind <lit ook in die onderwys neerslag. Starkey (1986:59) 

brei hieroor soos volg uit: "Human rights are the explicit values on which all 

education should be based. They are perhaps most helpful in the area of 

multicultural education, but they remain strong underlying values whatever 

the curriculum content". Die neutraliteitskonsep blyk duidelik uit hierdie 

siening en voorafgaande argumente rakende die verdraagsaamheid jeens 

antler botsende motiewe. 
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Volgens die neutraliteitskonsep word aanvaar <lat die skool nie meer die 

verantwoordelikhed ten opsigte van 'n spesifieke religieuse, etniese of 

kulturele groepering aanvaar nie, maar eerder die belange van die individu 

binne die skool as hoe prioriteit aksentueer (Davies 1988:13). Binne hierdie 

omstandighede gedy die sinkretistiese denkhouding veral waar die Christelike 

godsdiens op 'n gelyke vlak (maar selfs ondergeskik) met betrekking tot 

menseregte benader word. Ralph Pettman (In: Starkey 1986:62) stel hierdie 

saak soos volg in perspektief: 

"... human rights ... are based on the concepts of Justice and Peace, 

Equality and Dignity, Democracy and Freedom, Solidarity and Reciprocity 

and finally Universality and Indivisibility. 'Universality' is the notion that 

all human rights apply to all human beings without exception. These rights 

may be asserted above and beyond religious or cultural traditions. They 

are not tied to a particular system of values. They are a system of values. 

They are also indivisible. That is to say, they are to be taken as a package 

and not separately" ( eie onderstreping). 

Hieruit word <lit duidelik <lat menseregte die beginsel of waardesisteem word 

wat verskille op grond van godsdiens oorbrug. Dit word die middel om 

godsdienste onder een sambreel te akkommodeer - 'n sinkretistiese 

denkhouding. Menseregte word beskou as die sisteem om religiee te verenig 

en om mense se kollektiewe mag binne alle fasette van die lewe, met inbegrip 

van die huisgesin en skool, te demonstreer (Starkey 1986:64-65). 

Menseregte word die metode waarvolgens baie aksies/projekte (ook binne 

skoolverband) betreffende die oplos van wereldprobleme benader en hanteer 

word. Die bindingskrag wat die Christelike godsdiens ten opsigte van die 

onderskeie lewensverbande uitoefen, word deur menseregte verplaas. Die 

mens het as't ware die laaste se oor sy lewensomstandighede. Die implikasie 
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hiervan is dat 'n boek soos die Bybel slegs as net nog 'n handboek/bron 

beskou word wat antwoorde op morele kwessies van die dag verskaf. 

Met verwysing na die situasie in Engeland waar die mense nie meer so getrou 

aan die Christelike geloof soos vroeer is nie, en immigrante-families met 

ander gelowe die land binnegekom het, toon Blackham (1981:38) aan dat daar 

ooreengekom is dat godsdiens nie onderrig moes word nie, maar eerder by 

wyse van bespreking en ondersoek bestudeer moes word. Die grondliggende 

gedagte hieragter word soos volg deur Blackham (1981:38) verwoord: 

"The underlying agreement that makes this national consensus on moral 

education possible is at least tacit consent to education for responsible 

personal autonomy instead of instruction in a particular moral code [soos 

die Christelike sedeleer - BBA] or induction into the morals of a 

particular community. Each is inalienably responsible for his or her own 

life and conduct, and merely to do as one is told or to conform, with what is 

done is to be morally irresponsible". 

Die implikasie hiervan is dat die outonome individu uit 'n veelheid 

geloofsperspektiewe en waardesisteme kan kies en daaruit kan haal wat na sy 

oordeel vir die spesifieke situasie/probleem toepaslik is. 

Indien so 'n benadering met betrekking tot die kind se opvoeding aan die orde 

is, is daar rede tot kommer en wel op grond van die volgende argument: 

Menseregte bring mee dat die kind self moet kies watter norme hy wil 

aanvaar en hierin moet sy verstand die deurslaggewende rol vervul. Die 

aksent word op die kind se vryheid en die rasionele geplaas (Oberholzer 

1989:525). 

As Louw (1983 :72) oor multikulturele onderwys standpunt inneem, toon hy 

indirek die effek van 'n menseregte-benadering vir die mens soos volg aan: 
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Hy (Louw 1983:72) wys daarop dat 'n multikulturele benadering die h~ns 

dwing om die eie persoonlike belange steeds die swaarste te laat weeg en as 

sodanig leef die mens net vir homself. Die gevolgtrekking waartoe gekom 

word, is dat die nuwe samelewing waama gestreef word, gekenmerk sal word 

as 'n siellose en onpersoonlike samelewing, juis vanwee die beklemtoning 

van die onbeperkte vryheid van die mens en die regte van die individu. 

Van Niekerk (1992:23 7) wys daarop dat menseregte fundamentele menslike 

waardes daarstel waardeur die partikuliere, lewensopvatlike waardes en 

norme in die opvoeding getransendeer en genivelleer word. Binne die oop 

gemeenskap en skool waar 'n verskeidenheid godsdienste, ideologiee en 

kulture geakkommodeer word, verkeer die sedelike opvoeding in 'n dilemma, 

want geen religie, lewensopvatting en kultuur mag as uitgangspunt geneem 

word nie. Dit is binne hierdie omstandighede dat 'n strategie soos die 

waardeverplasing- of waardeverhelderingstrategie (values clarification) 

ingespan word om die fundamentele menslike waardes te bevestig. Sedelike 

opvoeding word tot 'n individuele en subjektiewe aangeleentheid gemaak 

waar religie en waardes in die lig van 'n eie opinie verhelder word (Van 

Niekerk 1992:253-254; Lutzer 1994:38). Dit impliseer dat die onderwyser 

(opvoeder) met behulp van onder andere 'n kurrikulum, gebaseer op die 

sogenaamde "neutrale" waardes, as 'n veranderingsagent en fasiliteerder 

beskou word. Die opvoedeling word op grond hiervan sodanig gelei dat hy 

gehuldigde waardes en norme ( soos deur die partikuliere religie vergestalt) op 

'n gelyke vlak met ander waardes en norme moet hanteer ten einde aan die 

eis van 'n veranderde en veranderende samelewing te voldoen. Binne die 

hedendaagse samelewing word religie toenemend as die somtotaal van alle 

godsdienste beskou en word daar geoordeel dat geen godsdiens op 

absoluutheid kan roem nie (Lutzer 1994:13-14). 
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Weliswaar mag daar stemme opgaan wat die subjektiwiteit betreffende die 

morele en sedelike keuses nie as 'n gevaar vir die partikuliere religie en 

lewensbeskouing beskou nie. Tog moet die besef veral by Christene 

deurdring dat die kind as opvoedeling op sy lewensweg ingestel behoort te 

word op die sekerheid van 'n groeiende verhouding met 'n unieke God. Word 

die kind dan nou met verskeie waardesisteme ter wille van 'n pluralistiese en 

gelykgeskakelde (sinkretistiese) samelewing gekonfronteer, bestaan die 

gevaar dat die opvoedeling nie God as Beskikker (en as die oorsprong en 

uiteinde van sy bestaan) kan herken en erken nie. Binne sodanige verduisterde 

opvoedingsomgewing bly die vraag na wat reg is, 'n ope vraag. Die antwoord 

daarop is ook nie finaal nie, want finaliteit betreffende absolute waardes skep 

konflik en verwydering tussen mense en is volgens die pleitbesorgers van 

multikulturele onderwys nie aan te beveel nie. 

Benewens die waardeverplasingstrategie word 'n leerbenadering soos 

kooperatiewe leer ook aangewend om die aksent op die mens en sy regte te 

plaas. In kooperatiewe leer word op die idee van 'n aktiewe, kleingroep 

leeromgewing gekonsentreer. Die leerlinge word in bekwaamheidsgroepe 

ingedeel. Verskeie onderwerpe word bespreek en terselfdertyd word die 

leerlinge daarvan bewus gemaak om vir hulle eie leer verantwoordelikheid te 

aanvaar (Adams & Hamm 1991:20). Om hierdie benadering te laat realiseer, 

word die volgende aspekte as moontlikheidsvoorwaarde gestel: 

• die ontwikkeling van 'n klaskameratmosfeer wat ondersteunend inwerk 

op kulturele diversiteit; 

• inter-kulturele sosialisering; 

• debat oor kontensieuse sake ( soos byvoorbeeld verskille in religieuse 

uitgangspunte en opinies betreffende rassisme ); 
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• projekte waarby die uitkoms (resultaat) deur verskillende kultuur

gebaseerde standpunte/gesigspunte verryk word (Coutts 1990b:9; 

Coutts 1992: 11 ). 

In aansluiting by bostaande aspekte dui Banks (1994:4) vyf dimensies aan 

wat in die aanbied van 'n kurrikulum deur opvoeders aangewend kan word ten 

einde multikulturaliteit te akkommodeer. Die elemente is soos volg: 

• Content integration: die erkenning van bydraes uit verskillende groepe 

soos uitgedra deur byvoorbeeld helde en die Vroueregte Beweging; 

• Knowledge construction: die samestelling van 'n eie kennisraamwerk op 

grond van die perspektiewe van verskillende groepe en hulle siening 

van die lewe (wat noodwendig die religieuse beskouing insluit); 

• Prejudice reduction: die ontwikkeling van positiewe gesindhede jeens 

antler kulturele groepe; 

• Empowering school culture and social structure: die vestiging van 'n 

geskikte opvoedkundige en kulturele omgewing waarin elke individu op 

gelykheid en kulturele bemagtiging kan staatmaak. Van die praktyke 

wat ingespan kan word ten einde hierdie geskikte omgewing te vestig, is 

groepsaktiwiteite, assesseringspraktyke en personeelverwagtinge; 

• Equitable pedagogy: die aanwend van meganismes soos kooperatiewe 

onderrigaktiwiteite ten einde akademiese vordering te fasiliteer. 

Die doelstellings van byvoorbeeld kooperatiewe leer bevorder die 

proses/gesindhede waarop interpersoonlike en interkulturele verhoudings 

gebou word, aldus Manning en Lucking (1993:12). Die transforma

sionele/herskeppende benadering met betrekking tot die saamstel van 

kennisinhoude in die kurrikulum rugsteun kooperatiewe leermetodes. Die 

transformasionele benadering het ten doel die verandering van die struktuur, 

veronderstellings en perspektiewe waarop die kurrikulum berus - om 
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uiteindelik vakinhoude vanuit die perspektief en ervanng van 'n 

verskeidenheid groepe te beskou. Die benadering poog ook om die 

beskouings ten opsigte van onderrigmateriaal, onderrigtegnieke en die wyse 

waarop die kind leer, te verander. Verder word geglo dat die benadering ook 

aangewend kan word om aan groepe, wie se belange (geskiedenis en 

lewensbeskouings) in die verlede nie binne die kurrikulum vervat was nie of 

waaraan beperkte dekking verleen is, 'n meer prominente plek toe te ken 

(Banks 1994:6-8; Ladson-Billings 1994:23-24; Banks In: Brandt 1994:28; 

kyk ook afdeling 4.5). Die groter aksent wat hedendaags op die rol en plek 

van tradisionele Afrika-onderwys en die gepaardgaande beskouings geplaas 

word, is 'n voorbeeld van die effek van die transformasionele benadering ten 

opsigte van die samestelling van 'n kurrikulum (kyk afdeling 3.4.4). Hierdie 

transformasionele denkwyse rym met die grondhouding waarop die 

multikulturele gedagte gerig is, te wete die van die globalisme (kyk afdeling 

2.3.1). Die globaliseringsverskynsel het die daarstel van 'n universele stel 

menslike waardes, wat goddelike en kulturele waardes relativeer en 

verdraagsaamheid ten opsigte van 'n verskeidenheid gesigspunte aanmoedig, 

tot gevolg (Van Niekerk 1992:238; Du Toit 1992:160; kyk ook Ozturk 

1992:79; Coutts 1992: 10-11; Bullard 1992:7). 

Alhoewel die idee van relatiwiteit alreeds aangeraak is, word dit nou in meer 

besonderhede as bousteen van multikulturele onderwys en met betrekking tot 

die realisering van die sinkretisme bespreek. 

2.5.2 Die relatiwiteitsidee as bousteen vir die implementering van 

multikulturele onderwys 

Volgens die relatiwiteitsidee word verskillende waarde-orientasies 

gelykwaardig behandel. Volgens Lutzer (1994:34) dui relativisme op die 
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beskouing dat daar geen vaste verwysingspunt bestaan waaraan moraliteit en 

godsdienste beoordeel kan word nie. In sodanige omstandighede kan die 

Christelike geloof wel as geldig beskou word, maar so ook antler ideologiee 

en denkrigtings. So gebeur dit dan dat die grens tussen die heilige en die 

onheilige verval (Vorster 1997:7). Oberholzer (1989:525) toon aan dat alles 

relatief word en dat die gronde waarop bepaalde gemeenskappe etiese 

uitsprake regverdig, verval. Miller (In: Oberholzer 1989:525) wys op die 

praktiese implikasies van hierdie siening: "No tradition possesses the final 

truth, so why bother to know (or teach) one's own tradition, its theological 

heritage, or social forms it has inspired''. Binne die multikulturele situasie 

word die pluralistiese kurrikulum as die versinnebeelding van waarheid 

beskou. 

Vir die pluralis is waarheid alleen bereikbaar binne 'n pluralistiese kurrikulum 

- pluralisme is sinoniem met waarheid aangesien menslike kultuur die gevolg 

is van die worstelinge wat die mensdom deurgemaak het (Hilliard III 

1992:13-14; kyk ook Adams, Pardo & Schniedewind 1992:37). Teen hierdie 

agtergrond kan nog steeds van waardes en norme sprake wees. Die 

onderliggende gedagte is dat hierdie waardes en norme nie die karakter van 

enige partikuliere religie behoort te weerspieel nie. Hierdie toedrag van sake 

waar alles relatief figureer, dra die kiem van 'n sinkretistiese denkhouding. 

Die navorser is van mening dat die vaagheid waarmee met begrippe soos 

waardes, norme, godsdiens en kultuur binne die filosofiese deurtasting en 

beskrywing van 'n saak soos multikulturele onderwys omgegaan word, tot die 

sinkretistiese denkpatroon hydra. Dit blyk verder of die idee van die 

demokratisering van die gemeenskap stukrag aan die relatiwiteitsidee verleen. 
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Demokrasie het in 'n groot mate 'n gerelativeerde begrip geword. Dit het 'n 

sambreelterm geword wat gebruik word om na 'n konglomeraat 

(samevoeging) van sosio-politieke sisteme en werklikhede te verwys. Die 

rede hiervoor is <lat demokrasie intemasionaal as geheiligde begrip beskou 

word. Demokrasie is skynbaar so verhewe <lat niemand <lit waag om 

ondemokraties op te tree nie (Nguru 1995:59-60). Begrippe soos vryheid, 

gelykheid en gesag (wat ook in die Christelike godsdiens figureer) word 

verabsoluteer (Aucamp 1995:44). In die demokratiseringsproses word die 

mens van sy gehoorsaamheid aan 'n enkele god bevry. Almal word as gelyk 

beskou en die mens besluit op grond van sy eie voorkeure onder wie se gesag 

hy wil staan. 

Binne die demokratiseringsomgewing waar na gemeenskaplike waardes 

gestreef word, sou geskeidenheid en die partikuliere aksent met betrekking tot 

etnisiteit, waardes, godsdiens en kultuur nie wenslik wees nie. Dit sou 

negatief inwerk op die evolusionere proses van die gesamentlike 

(maatskaplike, sosiale) soeke na gedeelde waardes (Smolicz 1984:21). Met 

betrekking tot die demokratiseringsidee word verwag <lat die burgers nie net 

van die demokratiese waardes soos gelykheid, geregtigheid, vryheid, 

verskeidenheid, integriteit, respek vir menselewens en waardigheid, 

eerlikheid en empatie moet kennis neem nie, maar hulle ook moet verbind tot 

die realisering van hierdie ideale (Nguru 1995:61). Teen die agtergrond van 

die demokratiseringsidee verkry multikulturele onderwys en die spesifieke 

onderrigbenaderings 'n nuwe dimensie: waardes word gedeel (gerelativeer) 

ten einde 'n oorvleuelende konsensus (overlapping concensus) te 

bewerkstellig (Putnam & Putnam 1993:374). 

Op grond van bogenoemde argumente wil <lit voorkom asof waardes suiwer 

op menslike oortuiging berus. Multikulturele onderwys en die sinkretistiese 
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denkhouding van gelykstelling word die middel om alle waardes ( ook 

Bybelgefundeerde waardes) so in te span om daardeur die mens te behaag en 

te verheerlik. 

2.6 Samevatting 

In hierdie hoofstuk is aangetoon op watter wyse die sinkretisme sigself in die 

kontemporere bestel vergestalt. 

Daar is eerstens aangetoon in watter mate die mens se persepsie van tyd en 

verandering die sinkretistiese denkhouding versterk. Die in-sonde-gevalle 

mens wil van nature gesag voer oor die tyd en verandering beheer. Aangesien 

die mens sy tydsbeskouing nie aan God as die Bepaler van tyd wil vasmaak 

nie, maak hy horn skuldig aan afvallige denksisteme soos byvoorbeeld die 

voorgehoue situasie-etiek en relasionele waarheidsbeskouing, wat impliseer 

dat die heiden en Christen se waarhede albei as geldig beskou word (kyk 

afdelings 2.2 & 2.3.1.3). 

In die hoofstuk is ook aangetoon hoe die globaliseringsverskynsel die 

sinkretistiese denkhouding rugsteun. Die globalisme beinvloed alle fasette 

van die mens se lewe en het dus ook 'n invloed op die religieuse beskouing 

van die mens. Dit beinvloed die partikuliere religieuse grondmotief negatief 

deurdat die partikuliere waardes nuwe inhoud kry in die vermenging met 

antler religiee. Van die idees wat hierdie beinvloeding rig, is die eenheidsidee, 

die vredes- en versoeningsideaal, asook die sekulariseringsverskynsel, as die 

belangrikste voorgehou. So is aangetoon dat die mens op grond van die 

sekulere humanisme homself as die rigtinggewende beginsel in sy daaglikse 

aksies beskou (kyk afdelings 2.3.1, 2.3.1.1, 2.3.1.2 & 2.3.1.3). 
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Voorts is op die effek van die ondersoekende denkhouding wat die wetenskap 

en tegnologie in die vestiging van sinkretisme kan hied, gewys. Hiervolgens 

kan die mens so magtig word dat hy selfs God aan kritiek wil onderwerp. 

Verder word wetenskaplike metodes en riglyne as kriteria aangewend om 

God se funksionaliteit in verskeie lewensituasies te evalueer. Dit het die 

implikasie dat God nie meer die alleenseggenskap met betrekking tot die 

absolute waardestrukture en vaste norme in die mens se lewe het nie (kyk 

afdeling 2.4). 

Daar is ook aangetoon in watter mate multikulturele onderwys, gerugsteun 

deur die idee van multireligieuse onderwys en menseregte, die sinkretisme 

laat manifesteer. Die relatiwiteitsidee as bousteen by die implementering van 

multikulturele onderwys, is ontleed. Daar is onder andere daarop gewys 

hoedanig die demokratiseringsidee 'n bydrae in die daarstel van 

gemeenskaplike waardes binne 'n plurale gemeenskap lewer (kyk afdeling 

2.5). 

In die volgende hoofstuk sal 'n histories-eksemplariese blik op die 

sinkretisme gegee word. Dit word ondemeem ten einde groter perspektief op 

die situasie in Suid-Afrika te kry. 
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HOOFSTUK3 

'N HISTORIES-EKSEMPLARIESE BLIK OP DIE SINKRETISME 

3.1 Inleiding 

In die voorafgaande hoofstuk is op die sinkretisme en die effek daarvan ten 

opsigte van God se almag en gesag in die mens se lewe gewys. Daar is 

aangetoon dat die mens, vanwee die sondeval, sodanig op sy eie selfsugtige 

en sondige begeertes ingestel is dat hy die geneigdheid openbaar om God se 

gesag in sy lewe te wil ondergrawe en te neutraliseer. Dit word veral duidelik 

in pogings wat die mens aanwend ter verkryging van eenheid en vrede, maar 

ook in sy pogings om sy leefwereld op grond van sy Godgegewe gawes en 

talente meer gemaklik in te rig. 

In hierdie pogings stel die mens homself dikwels in die sentrum om naas God, 

maar ook buite God, mag en beheer in die wereld uit te oefen. Hierdie 

ingesteldheid is nie net tekenend van die mens van vandag nie, maar het ook 

die mens van die verlede gekenmerk. 

In hierdie hoofstuk word eers ondersoek ingestel na religieuse grondmotiewe 

wat in die Westerse wereld die lewensbeskouings van mense bepaal het. Daar 

sal aangetoon word in watter mate die onderhawige motiewe sinkretisme in 

die hand gewerk het. Oud-Israel, die Grieks-Romeinse tydperk en die 

versmelting van godsdienste in Afrika sal as eksemplare voorgehou word ten 

einde die manifestasie van die sinkretisme te illustreer. Die effek van die 

sinkretisme op die onderwys sal veral met betrekking tot Afrika voorgehou 

word, omdat dit vir die onderwys in Suid-Afrika van aktuele belang is. Ten 

slotte sal ook ondersoek ingestel word na die realisering van die sinkretisme 
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in die New Age-beweging. Hierdie ondersoeke word ondemeem om die 

nodige perspektief te gee op die sinkretisme soos dit hier te lande manifesteer, 

wat in die volgende hoofstuk bespreek sal word. 

3.2 Oud-Israelitiese tydperk 

Die geskiedenis van oud-Israel word enersyds gekenmerk deur die volk Israel 

se onvermoe (op grond van die sondeval) om uit hulself getrou aan God se 

Wet te bly. Andersyds toon die geskiedenis ook God se trou teenoor en 

bemoeienis met Israel duidelik aan. 

Israel se ontrou aan God vind keer op keer plaas. Telkens raadpleeg die volk 

God se wil, maar dit word dikwels afgewissel deur tydperke van ontrou en 

afgodediens. Hierdie wisselvalligheid word in die Bybel veral in die 

Rigtersboek beskryf. Onder die leiding van Josua dien Israel die Here, maar 

wanneer J osua sterf, raak die volk afvallig en aanbid Israel die Baals en ander 

gode. Josua as Rigter en leier, word vir die volk, Israel, die dryfveer en 

uitbeelding van hul ideale. W anneer hy dan sterf, verloor die volk koers en 

verval weer in afgodediens. God toon aan Israel ( deur middel van die 

Abimelek-verhaal in Rigters 9) dat 'n koningskap wat deur die mens vir die 

mens ingestel is, nie tot heil van Israel strek nie (Swanepoel 1991 :31 ). 

Abimelek se optrede is gerig op eie eer, op moord, en het die volk benadeel. 

Dit lei weer tot vyandskap, geweld en uiteindelik tot Abimelek se dood 

(Swanepoel 1991 :29). God wys die volk daarop dat wanneer die mens se 

aksies nie op God gerig is en tot Sy eer strek nie, die mens homself vir die 

sinkretisme oopstel. 

Die boek Rigters toon duidelik aan dat 'n geloof wat beskryf kan word as 'n 

'deeltyds-tydelike' geloof in die Here, fataal is (Swanepoel 1991 :31 ). Hierdie 



79 

geloof kan beskryf word as 'n houding by die mens wat daarop dui dat hy sy 

geloof en vertroue nie onomwonde in die Here gestel het nie. Hierdie 

sinkretistiese denkhouding waar Israel geloof en ongeloof nie onderskei nie, 

maar verwar en vermeng, lei uiteindelik ook tot godsdienstige verval op alle 

lewensterreine - militer, polities, ekonomies, sosiaal en moreel (Swanepoel 

1991:31). Die uiteindelike disintegrasie van die Noordelike Ryk (Israel) is 

daaraan toe te skryf dat die patroon van sonde-straf-verlossing-sonde 

voortgesit is. 

Hierdie patroon is versterk deur die neiging om die koningskap en kultusdiens 

mensgesentreerd in te stel (Swanepoel 1991:31). Die dualistiese ingesteldheid 

waar God en afgodediens op grond van menslike redenasies en insigte 

gelykgestel word, is tekenend van die sondige menslike natuur wat 

veronderstel dat die mens ( ook die oud-lsraelitiese mens) nie na die wil van 

God vra nie, maar eiewillig handel (Rosenberg 1990:15). Hierdie 

eiewilligheid word waargeneem wanneer Israel probeer om die dien van 

Jahwe (God/Here) en die van Baal (afgod) as afgodediens, en daarom as 

afvalligheid van die Here, te verenig (Bybelse Ensiklopedie 1977:75). 

Daar word nou kortliks in meer besonderhede na die effek van die Baaldiens 

verwys. 

3.2.1 Die Baaldiens 

Baal was 'n Palestynse vrugbaarheidsgod wat veral vereer is omdat daar 

geglo is dat hy die reen beheer en dus die groeikrag en vrugbaarheid van die 

grond, maar ook van mens en <lier, bepaal het (kyk 1 Konings 17:1; 18:21). 

Die woord Baal dui in baie gevalle aan dat iemand in 'n besondere 
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verhouding tot iets staan. Die woord ba 'al beteken heer/besitter (Bybelse 

Ensiklopedie 1977:75). 

Baal is ook as oorkoepelende begrip beskou wat antler volke se gode en 

godsdiens ingesluit het. So word Baal en Babel beskou as die god Bel. In die 

Amamabriewe word Baal op gelyke voet geplaas met Adad of Hadad, die 

Babilonies-Assiriese dondergod (Bybelse Ensiklopedie 1977:75). 

Individue het ook veroorsaak dat Baal naas God verheerlik is. So was Isebel, 

dogter van die koning van Tims, verantwoordelik dat die diens van die Baal 

van Tims (Melkart) in Israel ingevoer is (Bybelse Ensiklopedie 1977:75). In 

die Bybel en meer spesifiek 1 Kronieke 12:5, asook 1 Kronieke 14:7 word 

gewys op die gedagte dat die Israeliete hulle God Jahwe, Baal genoem het. In 

eersgenoemde teks word van Bealja gepraat wat beteken: Jahwe is Baal. In 

laasgenoemde teks beteken die naam Beeljada, die ba 'al weet (of God weet) 

(Bybelse Ensiklopedie 1977 :7 5). 

Baal was ook die versinnebeelding van die mens se sondige begeertes en 

spesifiek sy welluste (Numeri 25) - begeertes en welluste waaraan die mens 

dikwels vasgeklou het en nie mee wou breek nie. In die Bybel (Rigters 6) 

word die verhaal van Gideon beskrywe. Hy moes in opdrag van God die 

altaar van Baal en die gewyde pale gaan afbreek ten einde die volk Israel te 

red. Die mense was kwaad en wou Gideon doodmaak (Rigters 6:30; Vogel 

1981 :6). Hierdie optrede kan as afvalligheid van die Here ('n toestand waar 

die mens God se hulp soek, maar tog nog wil vashou aan die sondige 

begeertes en welluste) bestempel word en word herhaaldelik afgekeur 

(Rigters 2:11; 3:7; 8:33; Bybelse Ensiklopedie 1977:75). 
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In die ontstaan van die Samaritane kan 'n goeie voorbeeld van sinkretisme 

gesien word (2 Konings 17:14-41; Vogel 1981:7). Die Samaritane kom voort 

uit die nasies wat deur die koning van Assirie weggevoer is en in die stede 

van Samaria gevestig is. Alhoewel 'n Israelitiese priester vir hierdie nasies 

moes aandui hoe hulle God moes dien en vereer, het hulle voortgegaan om 

hulle eie afgodsbeelde te maak en dit te vereer. In 2 Konings 17:33 word die 

idee van sinkretisme (kyk afdeling 1.4) duidelik saamgevat: "Hulle het die 

Here vereer en ook hulle eie gode gedien volgens die gebruik van die 

heidennasies waaruit hulle weggevoer is" - 'n praktyk wat deur God in sy 

verbond met Israel verbied is toe Hy beveel het dat Sy volk nie antler gode 

moet aanbid nie (2 Konings 17:37). 

Waar die volk Israel op grond van hulle sondige begeertes hulle by verskeie 

geleenthede skuldig gemaak het aan dwaalleer, het individue doelbewus 

gepoog om Israel te mislei en van God afvallig te maak. Een so 'n poging is 

vervat in die leer van Bileam en word kortliks toegelig. 

3 .2.2 Die Bileamsleer 

In Openbaring 2: 14, word melding gemaak van Bileam se afvalligheid en sy 

ontrou aan God, maar ook God se toom teenoor die plan wat Bileam gemaak 

het om Israel van God afvallig te maak. Bileam het aan Balak getoon hoe om 

die volk Israel van God afvallig te maak. Hierdeur verontagsaam Bileam God 

se wil en bevele. Bileam se ontrou word duidelik indien Openbaring 2 teen 

die agtergrond van gebeure soos beskryf in Numeri 22, 23 en 31, beskou 

word. 

Balak, koning van Moab, het die Israeliete as 'n bedreiging beskou en het 

planne beraam om hulle as gevaar te neutraliseer. Hy roep toe die hulp van 'n 



82 

heidense waarseer, Bileam, in. Van meet af het Bileam God misbruik en nie 

sy motiewe teenoor God en Balak bekend gemaak nie - 'n ingesteldheid wat 

daarop wys dat Bileam van oortuiging was dat God se gesag nie vir die mens 

se denke geld nie. Bileam skep egter by Balak die indruk dat hy alleen na 

God se opdragte sal luister in enige planne wat teen die Israeliete beraam sal 

word. 

Oenskynlik is Bileam bewus van God se besondere plan met Israel en deel 

ook hierdie wete, tot Balak se ontsteltenis, in verskeie uitsprake aan Balak 

mee (vergelyk Numeri 23:11, 25; 24:10). Uit die Bybelgedeelte word dit 

gaandeweg duidelik dat Israel deur vermenging geneutraliseer kon word, met 

antler woorde deur die inskakeling en vereenselwiging met heidense 

godsdienste en gebruike. Hierdie vermenging vind dan ook plaas toe 

Moabitiese vrouens die Israelitiese mans uitgenooi het om gesamentlik deel te 

he aan die afgodediens ter ere van Baal-Peor. Bileam het geweet dat 'n 

bloedige oorlog vir horn en Balak en die Moabiete (wat alreeds bang vir die 

Israeliete was) nadelige gevolge sou he. Verder moes daar ook met God en Sy 

verhouding met die Israeliete rekening gehou word (vergelyk Bileam se 

uitsprake in Numeri 23 & 24). 

Bileam kies dan die strategie van gelykstelling, vermenging en verwarring, 

maar onder die dekmantel van samewerking tussen mense. In die Bileamsleer 

word die sinkretisme as 'n strategie aangewend, naamlik dat die volk van God 

se absolute gesag met betrekking tot alle lewensterreine losgemaak word. 

In die Nuwe Testament kry ons dieselfde sinkretistiese tendense en ter wille 

van die verband daarvan met die ontwikkelinge in die W esterse wereld, word 

dit ook by die navorsingstema betrek. Daardeur word ook 'n goeie oorgang na 

die eksemplare uit die Westerse ontwikkelingsgeskiedenis bewerkstellig. 'n 
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Verdere motivering vir die insluiting van die gedeelte uit die Nuwe 

Testament, le juis in dit wat as deel van die wese van die sinkretisme beskou 

kan word en die effek wat dit op God se gesag het. Die ingeslote gedeelte het 

betrekking op die tydperk van Paulus en sy medewerkers se sendingreis na 

Europa (kyk Handelinge 16:16-18). Daardeur word aangetoon dat die wese 

van die sinkretisme soos vanuit 'n Christelike perspektief beskou, baie 

duidelik in sowel die Ou en Nuwe Testament na vore kom. 

Paulus en sy medewerkers se aankoms en teenwoordigheid in Macedonie 

word aangekondig deur 'n waarsegster wat aanhoudend uitroep dat Paulus

hulle dienaars van God die Allerhoogste is. Sy verwys in haar aankondiging 

dat Paulus-hulle se sending daarop gemik was om die weg tot verlossing en 

saligheid te verkondig. 'n Oenskynlik prysenswaardige houding van die vrou 

word egter deur Paulus van die hand gewys. Hy gaan tot so ver om te beveel 

dat die gees uit die vrou moet gaan. Gelei deur die Heilige Gees, besef Paulus 

dat die vrou se motiewe nie suiwer is nie. Die vrou was vervul met 'n gees 

afkomstig van 'n draak of slang wat die tempel van Delphi bewaak het. 

Paulus besef dat die vrou en die demoon in haar die ware evangelie wou 

verdraai deur voor te gee dat: 

• in sowel die nu we godsdiens ( wat deur Paulus verkondig is) as die 

plaaslike ( demoniese/valse) godsdiens die Allerhoogste aanbid word; 

• God en afgode saam gedien kan word soos die Israeliete vir God en 

Baal wou dien (kyk 1 Konings 18:21, asook afdeling 3.2.1); 

• die godsdiens wat Paulus verkondig het, een van vele wee na die 

Allerhoogste was en niks unieks was nie (Stoker 1998:7). 

Die moontlike gevolge van die gelykmaking (sinkretisme) van die Christelike 

godsdiens en valse godsdiens vir Europa word deur Stoker (1998:7) 
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aangetoon. 'n Valse evangelie wat aan die mense in Europa verkondig word, 

sou wees: 

• 'n evangelie waar die ware God met afgodediens vermeng word; 

• 'n evangelie waar Christus se kruisiging onnodig was, aangesien daar 

antler maniere is om by God uit te kom; 

• 'n godsdiens waarin God en mens nie versoen is nie; 

• 'n godsdiens wat nie bestaansreg het nie en wat saam met die antler 

valse (heidense) godsdienste sou uitsterf. 

Veral die gedagte dat die sinkretisme tot 'n godsdiens lei waarin God en mens 

nie versoen is nie, is hier essensieel. Die sondige/vervalle mens se 

geneigdheid om op twee gedagtes te hink, is hier van toepassing (kyk 1 

Konings 18:21). Dit kan as 'n denkpatroon/grondmotief met 'n dialektiese 

karakter beskryf word. Dit impliseer dat die motief intrinsiek of op sigself 

onherroeplik deur 'n religieuse antitese (teenstelling) verdeel is. Dit word 

veroorsaak deurdat die motief uit twee opponerende kragte bestaan wat 

uiteindelik tot twee uiteenlopende pole wat nie met mekaar versoen kan word 

nie, aanleiding gee (Dooyeweerd 1968:35-36). 

In die W esterse wereld is daar drie rigtinggewende grondmotiewe wat 

benewens die Bybelse grondmotief van skepping, sondeval en verlossing deur 

Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees, 'n sterk invloed op 

die ontwikkeling en vestiging van die W esterse beskawing gehad het. Die drie 

grondmotiewe ter sprake is: 

• die Griekse vorm-materie motief; 

• die skolastiese motief van natuur en genade; 

• die modeme humanistiese motief van natuur en vryheid. 

Die onderskeie motiewe sal kortliks toegelig word ten einde die verband met 

die modeme situasie te bepaal. 
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3.2.3 Griekse tydperk (vanaf 427 v.C.) 

Daar kan beweer word dat die Grieke 'n positiewe rol vervul het in die 

ontwikkeling en vestiging van die W esterse beskawing met betrekking tot 

letterkunde, wiskunde, wysbegeerte en demokrasie. Benewens die positiewe 

rol, is daar ook religieuse grondmotiewe wat in die Grieke se denke neerslag 

gevind het, wat 'n stremmende effek gehad het op God se onbetwiste gesag in 

die mens se lewe en wat meegewerk het dat die Christendom as 'n positiewe 

beskawingskfag in sy werking vertraag is (Dooyeweerd 1963:14; 

Dooyeweerd 1968:163-167). 

Die grondmotief van vorm en materie is die gevolg van die kontak tussen 

twee Griekse religiee. Die een kan beskryf word as die natuur-religie van 

lewe en dood en die ander as die kultuur-religie van die Olimpiese godedom. 

In eersgenoemde religie (met die aksent op lewe en dood) is die 

ewigvloeiende stroom van organiese lewe wat vanuit moederaarde sy 

oorsprong het, vergoddelik. Die veronderstelling was dat hierdie lewenstroom 

nie tot die liggaamlike of stoflike beperk word nie. Mettertyd het daar uit 

hierdie vormlose lewenstroom individuele entiteite (plant, dier en mens) 

ontstaan. Die stoflike en tasbare vorme soos plante, diere en mense vorm 'n 

sikliese bestaan wat impliseer dat die individu ontwikkel, ryp word, tot niet 

gaan en weer gebore word (Dooyeweerd 1963:15; Dooyeweerd 1968:164; 

kyk afdelings 3.4.1 & 2.2). 

In die nuwe en jonger kultuur-religie van die Olimpiese godewereld word die 

aksent geplaas op vorm, maat en harmonie waarin die kultuuraspek van die 

Griekse polis (stadstaat) vergoddelik (verabsoluteer) is (Dooyeweerd 

1963:16; Dooyeweerd 1968:164-165; Strauss 1978:105; kyk Gutek 1987:19-

21). So was die Olimpiese gode verpersoonlikte kulturele kragte. Die gode 
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het hulleself bevry van die mag van die dood en het 'n onsterflike en heilige 

voorkoms besit. Tog het hierdie gode nie mag oor die lot van die sterflike 

entiteite gehad nie en daarom was die nuwer religie slegs aanvaarbaar as die 

openbare of publieke religie van die Griekse polis. In hulle privaat lewe het 

die Grieke steeds vasgehou aan die ou vormlose godhede van lewe en dood 

(Dooyeweerd 1968:165; kyk Boyd & King 1977:4-5). 

Die Griekse vorm-materie motief het uiteindelik tot 'n dualistiese 

denkpatroon in die Griekse religieuse bewussyn aanleiding gegee. Die Grieke 

wou egter nie in hulle filosofiese deurtasting van die lewenswerklikheid met 

die dualistiese grondmotief breek of afreken nie. Daar is eerder gepoog om 'n 

gesamentlike beginpunt vir die verskillende filosofiese tendense en denkskole 

te bewerkstellig. Aangesien 'n werklike sintese (vereniging) van die 

opponerende motiewe van vorm en materie nie moontlik was nie, het dit nie 

'n antler keuse gelaat as om die religieuse voorrang aan een van die motiewe 

te verbind nie. Die gevolg was dat die antler motief se effek of invloed 

verminder is (Dooyeweerd 1968:165). Die menslike natuur is as 'n 

samestelling van 'n verganklike materiele liggaam en 'n onsterflike rasionele 

siel beskou. Die vorm-materie motief en die dualistiese denkpatroon kan 

enersyds ook as die oorsprong van die nie-rasionele, liggaamlike en materiele 

beskou word (materie-motief), terwyl die rasionele aan die vorm-motief 

en die Olimpiese godedom verbind is (Dooyeweerd 1968:165-167; kyk 

afdeling 2.4). Die invloed van die dualistiese denkpatroon is duidelik by Plato 

waarneembaar. 

Vir Plato verkeer die mens se siel en liggaam in stryd met mekaar. By horn 

bestaan daar 'n prinsipiele teenstelling tussen die ryk van die ewige "Idees" 

enersyds en die onvolmaakte materie (natuur) andersyds (Ouweneel 

1998:134; kyk Good & Teller 1969:32; Boyd & King 1977:34; Gutek 
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1987:35-36). Volgens Plato se denke was die materie vir die Griek die kwade 

en onrein en het dit onafhanklik van God bestaan. Hiervolgens was God nie 

verantwoordelik vir die materie nie, maar wel 'n laere persoon 

( demiurg/handwerkman). Op grond hiervan is hande-arbeid geminag en deur 

slawe verrig (Ouweneel 1998:136; Strauss 1978:105; Pistorius 1975:57). 

W anneer die Griek dan met materiaal werk en dit verwerk, doen hy dit op 

grond van kennis wat hy vanuit die onverganklike ideewereld daarvoor kry 

(Pistorius 1975:50; Strauss 1978:106). 

Terwyl Plato die waarheid (werklikheid) met die rede alleen soek (die 

ontstaan van die idealisme en rasionalisme ), was Aristoteles ingestel op die 

studie van die werklikheid self (die ontstaan van die realisme en die 

empirisme ). Aristoteles se standpunt dat die idee direk bestudeer moet word 

( deur sintuiglike waameming) het gelei tot die bevordering van die 

natuurwetenskap en die empirisme. Vir Aristoteles was die analisering en 

sistematisering van gegewens uit die werklikheid belangrik en het die klem, 

soos by Plato, op die rede geval. Hierdie ingesteldheid lei tot die afbakening 

van verskillende vakgebiede soos onder andere die Biologie, Aardrykskunde 

en Geskiedenis (Pistorius 1975:56; Strauss 1978:100; kyk Good & Teller 

1969:35-36; Boyd & King 1977:37-38; Gutek 1987:41-42). 

Alhoewel Aristoteles horn met die idees van Plato vereenselwig het en die 

dualistiese gesigspunt van siel en liggaam aanvaar het, het hy tog gepoog om 

hierdie dualisme te vermy. So het Aristoteles gepoog om die konflik tussen 

die vorm en materie motief te versag met die argument dat materie in 'n vorm 

kan verander of dat materie vorm nodig het. Hy het geredeneer dat die 

rasionele siel as die wesenlike vorm van die verganklike materiele liggaam 

voorgestel kan word. Volgens Aristoteles is dit slegs die aktiewe teoretiese 
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intellek ( denke) wat nie van die menslike natuur afstam nie. Dit is van buite 

die siel afkomstig. 

Hierdie aktiewe teoretiese denkpatroon negeer individualiteit aangesien die 

van materie afkomstig is. Aktiewe tebretiese denke bly heeltemal geskei van 

die materiele liggaam (Dooyeweerd 1968:171). Die fundamentele dualisme 

wat in die vorm-materie motief heers en wat aanvanklik deur Aristoteles 

vermy is, vind opnuut weer neerslag en bepaal die sentrale uitgangspunt van 

Grieks filosofiese denke (Dooyeweerd 1968: 171 ). Uit die denke word 

geredeneer dat God die mens sodanig geskape het dat sy onsterflike siel 

onafhanklik van sy liggaam bestaan. Dooyeweerd (1968: 1 71) wys op die 

implikasies van die Griekse denke. Hy toon aan dat dit God se finale 

heerskappy oor Sy skepping weerspreek. 

Om die Bybelse grondmotief van skepping, sondeval en verlossing by die 

Griekse grondmotief aan te pas, is gedurende die Middeleeue gepoog om 'n 

sintese (versoening) te bewerkstellig. Hiervolgens is geredeneer dat die 

skepping op grond van die vorm-materie motief verstaan moet word en dat 

die sondeval en verlossing op die genade-terrein van kerk en godsdiens 

tuishoort (Strauss 1978: 106). Die skeiding tussen God en natuur laat die 

ruimte vir die verabsolutering van die natuur deurdat die natuur as 

onafhanklik/soewerein vergoddelik word. Dit wat dan uit die natuur op grond 

van byvoorbeeld tegnologiese ontwikkelings voortspruit, word nie 

· 'bevraagteken en ontleed nie, maar word as "heilig" en gesaghebbend beskou. 

Die sinkretistiese denkingesteldheid spruit voort uit die gedagte dat God se 

gesag wat Hy op alle lewensterreine besit, 'n gedeelde gesag kan wees. Die 

mens eien homself die reg toe om in die materiele wereld (natuur) outonoom 

te wees. Die opkoms van die modeme humanisme veronderstel 'n historiese 
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ontwikkelingsgang vanaf die Griekse, Bybels-Christelike en Middeleeuse 

grondmotiewe. In die loop van die geskiedenis is genoemde motiewe 

omgebuig en diensbaar gemaak aan die mens wat, 6f outonoom volgens die 

vrye persoonlikheid wou ontwikkel, 6f die wetenskap wou aanwend om oor 

die natuur te heers (Strauss 1978: 106). Hierdie outonome denkhouding het 

ook in die Romeinse denke aanklank gevind, veral nadat Rome in 146 v.C. 

die oorwinning oor Griekeland behaal het (kyk afdelings 2.3.1.3 & 2.4). 

3.3 Aanloop tot die moderne tyd 

3.3.1 Die Romeinse tydperk (vanaf 146 v.C.) 

Rome kan as die "brug" beskou word in die vestiging van idees in die 

modeme wereld wat hul oorsprong in die Antieke tyd gehad het. Asquith 

(1968:2) beskryf die proses met betrekking tot die Romeinse bydrae soos 

volg: "Her [Rome - BBA] genius was not creative but assimilative; its 

function was not to originate but to adapt; and not unfrequently, in the 

process of adaptation, to transmute" (kyk Boyd & King 1977:75). So het 

Rome dan ook die Griekse filosofie aangepas en sy eie gemaak. Deur sy 

handelsbedrywighede het Rome die Griekse filosofie met die Christendom in 

aanraking gebring en laasgenoemde veral op teologiese vlak be1nvloed. 

Vanuit Christelike perspektief was hierdie be1nvloeding ongewens. Die 

dualistiese liggaam-siel onderskeiding het later ook in die Christendom inslag 

gevind en dit van wesenlike invloed op alle lewensterreine in die wereld 

ontkrag. Die liggaam en materiele werklikheid is as minderwaardig beskou en 

net die geestelike is as belangrik beskou. Die Middeleeuse kloosterwese waar 

die monnike hulle teruggetrek het uit 'n sondige wereld was eintlik 'n tipe 

ontvlugting van die liggaamlike, · materiele werklikheid (kyk Pistorius 

1975:88-92). 
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Die Romeinse tydperk is gekenmerk deur 'n praktykgerigte filosofie en 

vitaliteit wat Rome deur filosofiese ekletisisme teweeggebring het (Bailey 

1968:238; kyk Good & Teller 1969:45; Gutek 1987:51, 61). Die begrip 

"ekletisisme" impliseer dat die Romeine 'n wysgerige sisteem uit 'n veelheid 

wysgerige sisteme saamgestel het (kyk Van Rensburg & Landman 1986:40). 

Alhoewel die idee van 'n praktykgerigte filosofie (soos die Christelike 

lewensfilosofie) of die praktykmaking van 'n filosofiese idee, essensieel is en 

aangemoedig behoort te word, behoort toegesien te word dat die praktyk (of 

alle aksies binne die praktiese leefwereld) uitsluitlik deur die Christelik

teoretiese grondslag, soos dit uit God se Woord manifesteer, gerig word. Dit 

waarmee die Romeine hulleself egter vereenselwig het, kan verklaar word uit 

die religieuse kenmerke van die vroee Romeinse godsdiensbeoefening. Die 

Romeine het 'n animistiese godsdiensbeskouing gehuldig. Dit impliseer dat 

aan alles 'n siel of toorkrag toegeken word (kyk Nasionale Woordeboek 

1988 :27). Vir elke lewensterrein en faset van die daaglikse lewe was daar 'n 

gees/geesteskrag wat sy wil uitgeoefen het (Bailey 1968:239). Die Romein 

het oor godsdiens gepraat asof dit net nog 'n aspek was wat in die werklikheid 

funksioneer. Daar is van "having gods" in dieselfde trant as van wette en 

gewoontes gepraat, eerder as om in die gode te glo (Nock In: Wilken 

1986:380). 

Vir die mens in Rome was 'n vroom lewe/optrede die kenmerk wat sy 

religieuse aksies en gevoelens onderskei het (Wilken 1986:380). 'n Duidelike 

verwysing na God as Absolute en Objektiewe Waarheid en Gesag het egter 

ontbreek. Hierdie vaagheid het die indruk gelaat dat alle godsdienste op grond 

van die kenmerk van vroomheid aanvaarbaar is. Tereg kan die vraag gevra 

word tot wie se eer die vroom leefwyse dan was. Die gebrek aan 'n duidelike 

verwysing na God as persoon wat oor alles en almal beheer uitoefen, het in 

die Grieks-Romeinse stede tot 'n valse indruk van God aanleiding gegee 
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(Wilken 1986:286). God word net nog een van die alledaagse en 

mensgemaakte begrippe wat soos enige praktyk uitgedien kan raak en met 'n 

nuwe idee vervang kan word. 

Toe die Christelike godsdiens as die amptelike godsdiens van die Romeinse 

Ryk erken is, het die Romeine die vroee godsdienstige gebruike binne die 

Christelike godsdiens geassimileer. Baie aspekte van die hedendaagse 

Kersfeesgebruike soos vakansiedae, die gee van geskenke en die belewing 

van hartlikheid spruit voort uit die Romeinse winterfees van Saturnalia 

(Bailey 1968:242). Die instandhouding van die ou godsdienstige praktyke het 

aanleiding gegee tot formalisme waardeur meer waarde geheg word aan die 

vorm eerder as aan die ware betekenis van byvoorbeeld die geboorte van 

Jesus Christus (kyk Bailey 1968:243). Die aksentuering van sekere 

formaliteite het ook in die vestiging van 'n staatsgodsdiens neerslag gevind. 

Die Romeine het verskeie uitgangspunte, idees, praktyke en oortuigings met 

inbegrip van die Christelik-religieuse geloofsoortuiging betrek en vermeng 

( sinkretisme) ten einde hulle eie idee van wat reg is, te vestig. 

Dit is hierdie alledaagsheid/vervlakking van God wat sinkretisme in die hand 

werk: God word gelykgestel met ander/vreemde lewenspraktyke en 

uiteindelik word God 'n "onbekende" God - iemand wat vereer word sonder 

dat Hy geken word (Handelinge 17:23; Totius 1998:2; kyk ook Bailey 

1968:245). Die mens glo dat hy die waarheid tegelykertyd by God en antler 

geloofsoortuigings kan ontdek. So word die heiligheid van God en sy Naam 

aangetas en selfs misbruik deur dit met afgodiese praktyke gelyk te stel 

(Jordaan 1996:4-5; kyk ook Exodus 20:7). 

Die Romeine het hulle juridiese idees van versoening en geregtigheid op 

vroeere godsdienstige gebruike gebou. Die staat het stelselmatig 'n godsdiens 
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"geskep" wat onder andere op die idee van boetedoening gebou was en wat 

oenskynlik ooreenkomste met die soenverdienste van Jesus Christus vertoon 

het. Die staat het in die vestiging van 'n staatsgodsdiens ou kultusse 

oorgeneem en tot sy eie voordeel omgebuig (Bailey 1968:243). Jupiter, die 

ruimte-gees, is aangewend as die godheid van inteme · geregtigheid. Mars is 

beskou as die god van oorlog. 'n Tempel is selfs op die Capitoline Heuwel 

(die sentrum van die nu we Rome) gebou en is as die aanbiddingsplek van die 

heilige drietal antieke geeste wat die religieuse heerskappy van die staat 

gesimboliseer het, gevestig. Vir die mens in Rome was die staat in der 

waarheid die vergestalting van sy hunkering na 'n persoonlike verhouding 

met God. Die bevoorregte posisie wat die staat vir homself beding het, het 

egter tot die verlaging/degradasie/misbruik van godsdiens tot die voordeel 

van die staat aanleiding gegee (Bailey 1968:244). 

Toe Rome tot 'n wereldryk gevorder het, het die behoefte ontstaan om sy 

juridiese idees, wat gebou was op 'n religieuse regsmotief, na ander 

werelddele uit te brei. Die ontwikkeling van 'n burgerlike wereldreg wat as 'n 

gemene reg vir alle mense sou geld, het vir die Romeinse regslui, ironies 

genoeg, voor 'n probleem te staan laat kom. Hulle kon nie bepaal wat die 

grondslag van die gemene reg sou wees nie. Hierdie was 'n duidelike teken 

dat, wanneer 'n sintese tussen botsende grondmotiewe bewerkstellig word, dit 

maklik aanleiding gee tot 'n stap wat daarop dui dat die mens God in sy 

lewensbeskouing buite rekening laat. Uiteindelik het die keuse op die Griekse 

wysbegeerte as grondslag geval met die leer van natuurreg wat impliseer dat 

die mens se reg tot burgerlike vryheid en gelykheid as mens nie aangetas mag 

word nie. Hierdie denkingesteldheid was tiperend van die Griekse vorm

materie motief waarvolgens die mens homself die reg toe-eien om in die 

materiele wereld outonoom te wees. Dit mag volgens die modeme opvatting 
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as die voorloper van die humanisme met sy menseregte-idee bestempel word 

(Dooyeweerd 1963:23-26; 111; kyk afdelings 2.5.1 & 4.4.1). 

3 .3 .2 Die Middeleeue 

Gedurende die Middeleeue, toe die Roomse kerk se invloed en leiding in die 

samelewing op 'n hoogtepunt was, het 'n nuwe dialektiese grondmotief 

duideliker gemanifesteer. Dit was die motief van natuur en genade, ook 

bekend as die skolastiese motief (Dooyeweerd 1968:44-45; Dooyeweerd 

1963:111; Gutek 1987:92-93). Die "natuur"-begrip is, soos reeds kortliks 

vermeld, afkomstig en bepaal deur die Griekse wysbegeerte. Die Griekse 

opvatting van die natuur is geheel en al beheer deur die religieuse vorm

materie motief (kyk afdeling 3.3) wat impliseer dat die natuur enersyds uit 'n 

vormlose stroom van lewe en dood (materie) bestaan en andersyds uit die 

onverganklike en onsigbare vorm (Dooyeweerd 1963: 111 ). 

Waar die Griekse vorm-materie motief die skepping uitsluit, poog die 

Roomse grondmotief van natuur en genade om die Griekse grondmotief by 

die Goddelike Woordopenbaring aan te pas (kyk Gutek 1987:64-65). Die 

verband word op die volgende wyse gele: 

• God het die mens as "materie" en "vorm" geskape; 

• die mens is 'n redelike wese met 'n siel en 'n liggaam; 

• die denke en siel is deel van die onsigbare vorm van die liggaam; kan 

los van die liggaam bestaan en is onsterflik; 

• God het by die skepping aan die mens 'n "bowenatuurlike genadegawe" 

gegee - 'n bomenslike denk- en wilsvermoe ten einde in die regte 

gemeenskap met God te bly; 

• die "bowenatuurlike genadegawe" het by die sondeval verlore gegaan 

wat die mens geheel en al op sy menslike natuur aangewese maak; 
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• die menslike natuur wat deur die natuurlike lig van die rede verlig word, 

is nie op grond van die sonde verdorwe nie en hoef nie deur Christus se 

soenverdienste herstel te word nie; 

• die natuur is slegs deur die sondeval verswak; 

• die menslike natuur besit outonomie (mag); 

• die menslike natuur kan deur die bemiddeling van die Roomse Kerk die 

genade deur Christus ontvang ten einde tot 'n hoere vorm van 

volmaaktheid te vorder; 

• die genade word verwerf/verkry op grond van goe1e werke 

(Dooyeweerd 1963:112; kyk afdeling 3.5.2.1). 

Die beskrewe grondmotief van natuur en genade veroorsaak dat die 

skriftuurlike grondmotief van sy karakter ontneem word, daar dit nie die volle 

betekenis van die sondeval en verlossing deur Jesus Christus verbeeld nie 

(Dooyeweerd 1963: 112). Aangesien slegs die bowenatuurlike deur die son de 

beinvloed is, word die weg vir die verabsolutering van die natuur met die 

daaruit-voortvloeiende kultuurskeppinge gebaan. Dit het die verdere 

implikasie dat afgodediens inherent 'n deel van die mens se lewe word (kyk 

Dooyeweerd 1963:112-113). 

Dooyeweerd ( 1963: 113) verwoord die dilemma waarin die grondmotief van 

natuur en genade die mens dompel, soos volg: 

"Het grondmotief ... bevat, even goed als het Griekse vorm-materiemotief, 

dat het in zich heeft opgenomen, de kiem ener religieuze dialectiek in zich, 

die de !evens- en denkhouding nu eens naar de pool van het natuurlijke, 

dan weer naar de pool van het boven-natuurlijke drijft. Zo dreigt nu eens 

een naturalistische !evens- en denkhouding die de "genade " - waarheden 

der kerk voor de rechtbank van de natuurlijke rede daagt. Dan weer een 

supra-naturalistische mystiek, die de "natuur" ontvluchten wil in de 
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mystieke ervaring der "genade ". Of eindelijk de consequente proclamering 

van een onoverbrugbare kloof tussen "natuur" en "genade ", waarbij de 

"natuur" volledig in haar zelfstandigheid wordt aanvaard en geen 

"aanknopingspunt" tussen "natuur" en "genade" wordt erkend''. 

Laasgenoemde opmerking waarin gewys word op die moontlikheid dat geen 

verband te vind is tussen natuur en genade nie, is teen die laat-Middeleeue 

verder gevoer. 

Die dialektiese karakter van die natuur-genade motief het duidelik in die laat 

Middeleeuse nominalistiese beweging gemanifesteer (Dooyeweerd 1968:45). 

Hierdie beweging dui op 'n wysgerige denkrigting waar algemene begrippe 

net as name beskou is en hulle werklikheidswaarde nie duidelik geblyk het 

nie. Die universele besit geen realiteit nie. 'n Menigvuldigheid entiteite kan 

saamgevat word onder 'n naam wat as plaasvervanger vir verskeie dinge wat 

alleen werklik bestaan, optree. So byvoorbeeld bestaan die geneigdheid om 

weg te doen met struktuur en om 'n aspek soos die plantewereld nominalisties 

in 'n struktuurlose eenheid sonder enige verband byeen te bring. So kan die 

onderskeiding tussen plant en <lier as willekeurige name vir entiteite wat 

anders benoem kon word, beskou word en kan dit vervang word met 'n 

groepering soos byvoorbeeldprotista (Strauss 1978:166). 

Die Thomistiese sintese van natuur en genade is vervang deur 'n skrille 

antitese. Enige verband tussen die natuurlike en die bowenatuurlike sfeer is 

ontken en hierdie ontkenning het daartoe gelei dat die natuurmotief voorrang 

gekry het. Hierdie tendens het die era van die sekularisering van filosofie 

ingelui (Dooyeweerd 1963:114-116; 132-134; Dooyeweerd 1968:45; Gutek 

1987:113). Die Middeleeuse standpunt het voorwaar die weg gebaan vir 'n 

religieuse motief wat in die modeme tyd as die modeme humanisme of ook 

bekend as die motief van natuur en vryheid bekend sou staan (Dooyeweerd 
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1968:45; Dooyeweerd 1963:143; kyk Good & Teller 1969:114; Boyd & King 

1977:159-160; Gutek 1987:99; kyk afdelings 2.3.1.3, 2.4 & 2.5.1). 

Die vryheidsmotief spruit voort uit die idee van 'n religie van die mensdom 

waarin die basiese Bybelse motief van verlossing heeltemal getransformeer is. 

Dit impliseer 'n wedergeboorte van die mens en die uiteindelike realisering 

van 'n totaal nuwe persoonlikheid - 'n persoonlikheid wat absolute vryheid 

het en wat die alleenbepaler van sy eie bestemming en die van die wereld is 

(Dooyeweerd 1968:46; Dooyeweerd 1963:144; Strauss 1978:106-107). Die 

effek van hierdie siening/idee met betrekking tot die Bybelse motief van 

verlossing word treffend soos volg deur Dooyeweerd (1968:46) verwoord: 

"The biblical conception of the rebirth of man and his radical freedom in 

Jesus Christ was replaced by the idea of a regeneration of man by his own 

autonomous will, his emancipation from the medieval kingdom of darkness, 

rooted in the belief of the supra-natural authority of the Church". Die effek 

van die mens se outonome denkhouding hou ook vir die opvoedkunde 

gevolge in. So word die mens as inherent goed beskou wat nadelige gevolge 

vir tug en dissipline inhou. Hiervolgens glo die outonome mens dat hy sy eie 

gesag bepaal en bestaan die moontlikheid dat hy nie antler ( soos byvoorbeeld 

die opvoeder) se gesag sal aanvaar nie. 

Die geweldige verandering wat Copernicus se teotje met betrekking tot die 

aarde se aswenteling ( draaiing om eie as) meegebring het, is deur die 

humanisme voorgehou as die uitvloeisel/logiese gevolg van die godsdienstige 

rewolusie soos deur die Italiaanse Renaissance teweeggebring (Dooyeweerd 

1968:47). Dooyeweerd (1968:47) som hierdie kenmerk van emansipasie van 

die modeme mens soos volg op: "The modern autonomous man recreates 

both his divine Origin and his world in his own image". Die uiteinde van 

hierdie beskouing is dat die mens homself beskou as die een wat die natuur 
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beheers, nie op grond van God se opdrag aan die mens nie (vergelyk Genesis 

1 :28), maar aan die hand van vaste wette waaraan alle verskynsels op alle 

terreine onderworpe sou wees. Die skeppende krag van die wetenskaplike 

denke word die maatstaf en die grond van sekerheid word in die mens self 

gesoek. 

In Hoofstuk 2, afdeling 2.4, is die effek van hierdie humanistiese 

vryheidsmotief in die hedendaagse beskouings betreffende wetenskap en 

tegnologie waargeneem. In die betrokke afdeling is aangedui dat wetenskap 

beskou word as die middel tot die emansipasie van die religie en die 

emansipasie van die belemmerings van die Christendom. Teen hierdie 

agtergrond word die Christelike religie vanuit humanistiese oortuiging net 

nog een van die vele religiee met 'n sedeleer (Dooyeweerd 1963: 144-145). 

Die mens skakel op grond van sy outonomie die Christelike religie gelyk met 

antler religiee en beywer horn op hierdie wyse vir 'n sinkretistiese 

denkpatroon en lewensbeskouing. Die gelykskakeling wat die motief van 

natuur en vryheid tot gevolg het, het die verdere implikasie dat dit die mens 

nie net op 'n Bybelse perspektief laat fokus nie. Die mens kom onder die 

indruk en raak bewus van verskeie antler motiewe wat sy lewe sodanig 

beinvloed dat hy nie meer onderskeidend kan dink met betrekking tot die 

mens se sentrale bestaansmotief vanuit Bybelse lig nie (Dooyeweerd 

1968:47-48; kyk afdeling 5.3). Dit rig 'n appel op die mens se religieuse 

hartsingesteldheid en wend die mens tot die tydelike wereld met sy vele 

modale aspekte waarvan verskeie in die loop van die geskiedenis 

verabsoluteer is. Op grond van die verabsolutering van die aspekte bly die 

vraag na die ware bestaansmotief van die mens onbeantwoord (Dooyeweerd 

1968:47-48). 
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Die mens veroorloof homself die "vryheid" om sy heil in byvoorbeeld 

tendense soos die verabsolutering van materiele aspekte (materialisme), die 

rasionele (rasionalisme), die mistieke (mistisisme) en die natuur (die 

naturalisme) te soek (kyk Oberholzer 1983:367-372; Griessel, Louw & Swart 

1986:191-196; Dooyeweerd 1963:149; afdeling 2.4). Die Metodisme wat in 

die agtiende eeu as reaksie op die dooie ortodoksie en verstarde vorms van 

die Anglikaanse staatskerk ontstaan het, is tekenend van die outonome 

denkhouding wat die mens homself veroorloof. Die denkhouding berus op die 

veronderstelling <lat die mens nie totaal bedorwe is nie. Die mens het na die 

sondeval nog die krag tot die goeie behou. Die mens kan op grond van 'n 

wilsbesluit die keuse uitoefen of hy gered wil word, al dan nie (Salomons 

1999:17-18). God word die een wat moet wag vir die mens. God se 

outonomiteit word hierdeur met die mens se outonomiteit gedeel of 

gelykgeskakel. 

Tot nou toe is gewys op die mens se onvermoe om eiehandig sin aan sy 

bestaan te gee. Dit is toe te skryf aan die mens se sondeval en afvalligheid. 

Die mens probeer telkens om op grond van eie insigte en redenasies eiewillig 

te handel deur sin in God en afgod te soek. Dwarsdeur die eeue het die mens 

op grond van die vryheidsmotief gepoog om God se geopenbaarde wil deur 

Jesus Christus, met betrekking tot die mens se verlossing, te transformeer tot 

'n "verlossing" deur die mens, van die mens vir die mens. Hierdie 

outonomiteit van die mens vind veral neerslag in sy soeke en akkommodering 

van verskeie tendense en opsies (kyk afdeling 2.3.1.3). Die Afrika-religieuse 

grondmotief kan as 'n uitloper van die outonomiteitsoeke van die mens 

beskou word waar sin in afgod en God gesoek word. 

As die Afrika-religie vervolgens in oenskou geneem word, word tot die 

slotsom gekom <lat die beoefenaar van Afrika-religie sinkretisties te werk 
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gaan. Die Afrikaan en die tradisionele Afrika-religie word by hierdie studie 

betrek omdat daar met betrekking tot die modeme tydperk en spesifiek die 

kontemporere pluralistiese bestel in die RSA nuwe moontlikhede opgesluit le 

om die sinkretistiese uitlopers van die Afrika-kultuur en religie binne 'n 

toekomstige bedeling te vestig. 

3.4 Sinkretistiese tendense in Afrika 

Wanneer A. van Niekerk (1992:6) daarop wys dat daar in Suid-Afrika twee 

geesteswerelde is en dat daar nog geen oplossing vir die vraag is hoe hulle 

binne dieselfde ruimte geakk:ommodeer moet word nie, dan verwoord dit 

waarskynlik die konteks waarbinne die sinkretisme manifesteer. A. van 

Niekerk (1992:7) beskryf die dilemma van twee geesteswerelde binne 

een geografiese ruimte soos volg: "Ons [Afrikaan en Westerling - BBA] is 

nie dieselfde nie, maar ons kan ook nie apart wees nie. Ons uitdaging is juis 

om 'n verhouding te vind met die ander sonder om aan horn die voorwaarde 

te stel dat hy soos ons moet wees". Dit is juis binne die raamwerk van die 

'~erhouding" dat die gevaar van sinkretisme 'n realiteit is en waarmee 

rekening gehou behoort te word. 

Voordat in meer besonderhede na daardie aspekte in die Afrikaan se 

religieuse beskouing wat tot sinkretisme aanleiding gee, gekyk word, word in 

'n kort uiteensetting op die basiese kenmerke van die Afrika-religie lig 

gewerp. 

3.4.1 Basiese kenmerke van die Afrika-religie 

Vir die Afrikaan is die hele lewe (skepping) die ''temper' wat aangewend 

word om met die heilige te kommunikeer (Tedla 1995:18). Die Afrika-mens 
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beskou gevolglik natuurtekens soos weerlig, droogte en vloede as tekens wat 

direk vanaf kwaadwillige geeste afkomstig is (Twesigye 1987:85-86). Enige 

aspek van die skepping soos fonteine, riviere, mere, die see, die grond, rotse, 

borne, sekere plante en woude kan as middele aangewend word ten einde met 

die "Bron" van die lewe te kommunikeer (Tedla 1995:18). 

So word die sigbare en onsigbare wereld as verweefd beskou. Die twee 

werelde is in voortdurende kontak en in wisselwerking deur middel van 

siklusse soos geboorte en dood. Die simboliese voorstelling van die Afrikaan 

se tradisionele lewensbeskouing is 'n sirkel - aanduidend van 'n tydsbegrip 

wat wys op die sirkelgang van die natuur se ritmes, van son en maan en 

seisoene, van vernietiging en regenerasie, van lewe en dood. Van der Walt 

(1993:10) toon aan dat volgens die tradisionele Afrika-religie daar slegs een 

kontinue werklikheid is. Dit kan diagrammaties soos volg voorgestel word: 

Die kleiner sirkel verwys na die goddelike en die groter sirkel stel die nie

goddelike of menslike voor. Dit impliseer dat 'n gedeelte van die werklikheid 

goddelik (kleiner sirkel) is en van die res (groter sirkel) afhanklik is. Hierdie 

tendens kom ook in die sekulere W este voor - iets in die werklikheid word as 

outonoom, onafhanklik en absoluut beskou waarvan die res afhanklik is (Van 

der Walt 1993:10; kyk afdeling 2.2). 



101 

Binne die werklikheid word sterk klem op die sosiale geplaas en <lit het 

implikasies vir die Afrikaan se mensbeeld. Die persoon is byvoorbeeld nie 

volledig mens as hy nie inskakel en betrokke raak by die gemeenskap nie. Die 

Afrikaan het 'n kollektivistiese (kommunalistiese) lewensbeskouing. So 

byvoorbeeld praat die tradisionele Afrikaan van "ons" eerder as van "my" in 

die sin van "Dis ons huis". Hierdie kenmerk realiseer ook wanneer besluite 

geneem word. Besluite word altyd gesamentlik geneem. Die lewensbeskouing 

maak nie voorsiening vir of le nie groot nadruk op die idee van 'n 

gedifferensieerde samelewing nie. Dat die lewe uit 'n verskeidenheid 

samelewingsverbande bestaan, word grootliks ontken. So byvoorbeeld omvat 

die staat (vroeer die stam) verbande soos die kerk, gesin en skool. Wanneer 'n 

toekomstige samelewingsbestel bedink of beplan sou word, word aspekte 

soos kuns, religie, ekonomie en onderwys in 'n enkele sisteem georganiseer 

(Van der Walt 1993:14-15; Van der Walt 1988:2, 7, 8, 9-11; Van der Walt 

1990:45; kyk afdeling 2.3.1). Die werklikheidsbeskouing soos dit in die 

tradisionele Afrika-religie tot uitdrukking kom, staan in kontras met die 

Bybels-Christelike beskouing van die werklikheid waar daar 'n duidelike 

onderskeid tussen Skepper en skepping is: 

r_ 

God as onajhanklik en 

soewerein 

Die skepping as afhanklik 

en wetsonderworpe 

Die pyle tussen die sfere dui die verhouding tussen God en die skepping aan. 

Die skepping is die sfeer waarbinne die mens in gemeenskap met en <liens aan 
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God moet lewe. Bostaande onderskeiding in twee sfere impliseer nie <lat God 

onbetrokke by die skepping en die mens is nie. God is, inteendeel, intiem by 

sy skepping betrokke. Hy openbaar Homself aan die mens en die mens kan 

met Hom in gemeenskap tree (Van der Walt 1993:11-12). Die Afrikaan het 

(in teenstelling met bogenoemde uitgangspunte betreffende die 

lewenswerklikheid) spesifieke oortuigings. 

Geboorte word beskou as die kontak vanaf die onsigbare na die sigbare en 

dood die kontak vanaf die sigbare na die onsigbare. Tussen die twee punte 

kommunikeer die verskeie vonne van lewe met mekaar. Binne hierdie 

raamwerk figureer die voorouer of afgestorwene as die een wat bevestig dat 

die lewe eindeloos is. Vir die Afrikaan is die natuur (moederaarde) deel van 

sy lewe en daarom deel van horn (Tedla 1995:26; Van Niekerk, A. 1996:8; 

kyk ook afdeling 2.2). 

Die begrafnis word beskou as die hereniging wat tot nuwe geboorte lei. 

Omdat lewe en dood albei in die sirkelgang opgeneem is, is die wat 

heengegaan het nog steeds wesenlik by die lewendes teenwoordig. Vir die 

Afrikaan en aanhanger van die tradisionele Afrika-religie is 'n diep 

bewustheid van die groot sirkelgang essensieel en dit word as teenvoeter 

beskou vir die Weste se koorsagtige gejaag na al groter verowering en 

verbruik, ekonomiese groei teen elke prys en prestasie (Van Niekerk, A. 

1996:8-9). Die sirkel veroorsaak <lat mense vir hulleself kan se dat geen 

toestand vir altyd voortduur nie. So kom daar na slegte tye weer goeie tye en 

na mislukking weer sukses. Die lewe bestaan uit 'n ewewig en opeenvolging 

van teenstrydige magte soos krag en swakheid en droogte en reen. Verder 

hied die sirkelgang ook inspirasie. Dit inspireer die mens om duur offers te 

bring in tye van stryd, soos byvoorbeeld teen apartheid en kolonialisme. Die 

geloof in die sirkelgang van vernietiging en regenerasie (opbou) het 'n 
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gevaarlike uitloper: dit laat sien vernietiging as voorvereiste vir herlewing -

eers afbreek, afbrand, staak en dan bou (Van Niekerk, A. 1996:9; kyk 

afdeling 2.2). 

Die natuur met sy verskillende objekte is die versinnebeelding van die 

onsigbare wereld. Die onsigbare wereld word deur middel van objekte vanuit 

die natuur ge'interpreteer (Tedla 1995:28). Die Afrikaan maak 'n onderskeid 

tussen dit wat inherent deel is van 'n objek en die uiterlike voorkoms. Die 

inherente, die onsigbare krag, die aktiewe beginsel, die bron van energie word 

as die intrinsieke element beskou. Genesing en selfs die vergewing van 

sondes mag afhang van die belangrike kem aangesien alle simbole wat 

gebruik word aan hierdie essensiele krag/energie deel het. In die verband besit 

die woord en daad van 'n leier/outoriteit/profeet besondere krag wat as 

lewenskrag geklassifiseer kan word (Oosthuizen 1979:5). 

Die basiese kenmerke van die Afrika-religie kan soos volg opgesom word: 

• die tradisionele Afrikakultuur kan as animisties (die hele natuur besit 

lewenskrag en is besiel) beskrywe word; 

• die tradisionele Afrikaan beskou die geesteswereld as reeel en 

belangrik; 

• die Afrikaan beskou sy heil in die inskakeling of regte verhouding tot 

die geesteswereld wat alles beheers; 

• die Afrikaan wil voorafgaande doel bereik deur middel van magiese 

kennis ( dit is kennis van die wette van die geesteswereld); 

• die geluk of saligheid (redding) wat nagestreef word, berus altyd by die 

gemeenskap; 

• die kemwaardes wat nagestreef word, is aanpassmg, inskakeling, 

tradisie en groepskakeling (Van der Walt 1993:12-13). 
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Ter wille van groter perspektief betreffende die. realisering van die 

sinkretisme, word 'n vergelyking tussen die tipiese Afrika lewensvisie, die 

sekuler-humanistiese/W esters gesekulariseerde lewensvisie (kyk afdeling 

2.3.1.3) en die Christelik-Bybelse lewensvisie vervolgens getref: 

VIS IE AFRIKA GESEKULARI- DIE BYBEL 
m.b.t. SEERDE WESTE 
Sentrale Sentrale fokus is op die Sentrale fokus is ook op Die sentrale fokus is op 
fokus mens en hoe hy krag die mens en hoe hy God. Soek allereers die 

kan kry om 'n lewe van krag kan kry om 'n lewe koninkryk van God en 
voorspoed en van voorspoed en Sy geregtigheid en al 
gesondheid te kan leef. gesondheid te kan leef. die antler dinge sal vir 
Die kem van die lewe is Die kem van die lewe is jou bygevoeg word 
die mens en sy geluk en die mens en sy geluk en (Matt. 6:33) 
voorspoed voorspoed 

God Glo dat God wel Daar is geen God nie. Die Here God is die 
bestaan, maar Hy is ver Jou lewe word bepaal Skepper en Onderhouer 
en onbetrokke en deur wetenskap en en Regeerder van alle 
onbereikbaar. Ons tegniek waarmee jy dinge. Hy is naby ons 
daaglikse lewe word materiele dinge tot jou en is persoonlik 
primer bepaal deur die voordeel en gerief en betrokke by die groot 
geeste van afgestorwe geluk manipuleer. en klein aspekte van 
voorvaders rondom ons Materiele dinge is ons lewe en die heelal 

eintlik jou waarborg (vgl. bv. Matt 10:28-30) 
Gou god) vir 'n goeie 
lewe 

Geeste en Geeste en die Daar is glad nie so iets Daar is baie geeste 
geestes- geesteswereld is soos geeste nie. 'n Mens ( engele en demone) 
wereld ontsaglik belangrik. bepaal self sy rondom ons. Hulle het 

Elke aspek van 'n mens voorspoed deur die ook 'n invloed op ons 
se lewe en kultuur beste van lewens. Ons kan en 
word deur die geeste, wetenskaplike kennis hoefhulle nie te beheer 
veral die en tegniek gebruik te nie. God alleen regeer 
voorvadergeeste, maak. Alhoewel, in die oor hulle en gebruik 
beheers. Alle geluk en postmodernisme word hulle in die koms van 
voorspoed hang van die die bestaan van geeste Sy koninkryk. Ons 
geeste af. Goeie en en die geesteswereld aanbid en vereer die 
slegte geeste is oral weer erken. Oosterse Here God alleen. Sy 
rondom ons en in alles godsdienste, veral engele beskerm ons (Ps. 
rondom ons Boeddhisme, word 90). Die duiwel en 
(Animisme ). Die vinnig meer populer. demone val ons aan (Ef. 
geheim van 'n goeie Dit sal op die ou end 6: 10-13), maar ons kan 
lewe is om die geeste veroorsaak dat die met God se krag hulle 
tot jou voordeel te Weste en Afrika teenstaan (Jak. 4:7-10) 
manipuleer geestelik nader aan 

mekaarkom 
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Die mens se Die "lewendige dooies" Ons het geen kontak Die geeste van 
verhouding ( badimo of amadlozi) met dooies nie. Hulle is afgestorwenes is na 
tot die beheers elke aspek van stof. Spiritisme en hulle dood 6freeds by 
geestevan ons lewe. Hulle is heksery beleef tog wel Jesus Christus 6f in die 
afgestorwe "middelaars" tussen ons in die Weste 'n vlamme van die hel 
voorvaders en God. Ons kan hulle herlewing wat met New (Luk. 16:27-31). Dit is 

manipuleer met behulp Ageen 'n gruwelike sonde om 
van rituele, hekse en postmodernisme hulle aan te roep (Deut. 
toordokters en saamgaan 18:9-12). As ons hulle 
medisyne (muthi) stemme hoor of hulle 

"sien", is <lit demoniese 
bedrog 

Invloedsfeer Die hele lewe is Daar is geen godsdiens Die hele lewe is 
van godsdiens, omdat die nie, of <lit is hoogstens inderdaad godsdiens 
godsdiens hele lewe deur die een faset van die lewe omdat ons elke oomblik 

geeste beheers word en beperk tot Sondag en in alles wat ons doen 
die kerk voor die aangesig van 

God leef. Christus 
woon m ons en ons 
liggame is tempels van 
die Heilige Gees. Daar 
is geen duimbreedte 
van die lewe wat nie 
onder die heerskappy 
van Christus staan nie 
(Abraham Kuyper) 

Die mens se Die mens is altyd deel Die mens is 'n individu. Die mens is persoonlik 
verhouding van 'n familie. Deel Bande met naby familie as individu vir God 
tot sy wees van 'n is al wat belangrik is belangrik, maar moet sy 
gemeenskap gemeenskap gee ouers eerbiedig en 

identiteit. Motho ke gehoorsaam en broers 
motho ka batho. Die en susters en sy naaste 
uitgebreide familie is liefhe en <lien. Die 
baie belangrik. Kinders verbond het kollektiewe 
het dikwels 'n nouer gemeenskapsbetekenis. 
band met grootouers as God is die God van 
met direkte biologiese ouers en hulle kinders 
quers. 'n Mens het baie tot in die duisendste 
vaders en moeders en geslag. Dit ontneem 
broers en susters. As niemand sy persoonlike 
individu het jy geen verantwoordelikheid 
waarde en betekenis nie voor God nie 

Die mens se N atuurlike hulpbronne Voorspoed is die God self is 'n 
verhouding is beperk en elke resultaat van slim en onbeperkte Bron van al 
tot die individu het alleen reg kreatiewe denke en wat goed is. Hy gee 
skepping op 'n beperkte harde werk. meer as wat genoeg is 

eweredige deel daarvan. Selfdissipline, harde in sy skepping vir alle 
Die algemene werk en toewyding mense om in voorspoed 
"kosmiese goed" (vital waarborg sukses. te leef. Die mens is 
force, mag, prestige, Privaatbesit en geskape na God se 
gesondheid en geluk) persoonlike ruimte is beeld as Sy 
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wat iemand besit of ontsaglik belangrik. verteenwoordiger; 
beheer, kan alleen ten Selfdissipline, daarom moet hy die 
koste van iemand toewyding, pligsbesef aarde onderwerp en 
anders vermeerder en hardwerkendheid daaroor heers (Gen. 
word. W anneer dit waarborg vooruitgang. 1 :20). God is egter die 
verminder, is dit omdat Daar is 'n algernene Eienaar en die mens is 
iernand anders dit tap. neiging om antler vir alleen bestuurder wat 
As jy bo antler uitstyg, eie voordeel uit te buit God moet verheerlik en 
word jy met suspisie altyd die heil van sy 
bejeen. Privaatbesit is naaste moet soek 
nie belangrik nie 

Tyd Tyd beweeg terug na Westerse mense is Die profete het die 
die verlede. Die verlede toekoms georienteerd. heidense sikliese 
is belangriker as die Die toekoms kan tydsbeskouing 
toekoms. Tyd is soos 'n gemanipuleer, beheer deurbreek en die 
rivier waarin ons staan en verseker word deur geskiedenis verkondig 
en stroomafkyk na die goeie strategiese as 'n beweeg na 'n 
voorvaders, tradisies en beplanning. 'n Liniere toekomstige doel, die 
persoonlike geskiedenisbeskouing. koms van die Messias. 
geskiedenis. 'n Sikliese Ewolusionistiese In die Nuwe Testament 
geskiedenisbeskouing vooruitgangsgeloof word verkondig dat die 

koninkryk in Christus 
reeds gekom het, maar 
tog eers met die 
wederkoms ten volle sal 
kom en 'n nuwe hernel 
en aarde die erfdeel van 
die gelowiges sal wees 

Etiese Interpersoonlike Industrie, kreatiewe Kinderlike vrees vir die 
norme en verhoudinge is denke, Here en 'n heilige lewe 
waardes belangriker as enigiets toekomsbeplanning, voor Sy aangesig is die 

anders. V riendelikheid, individuele voordeel, belangrikste norm. Ons 
mededeelsaarnheid, arnbisie en idealisme is hele lewe moet beheers 
lojaliteit aanjou eie belangrik. Vooruitgang, word deur ons liefde en 
groep en sterk materiele voorspoed en ontsag vir die Here en 
groepsbewussyn is ontwikkeling is ons liefde en respek vir 
kemwaardes. Ubuntu as belangrike waardes. Die ons naaste. Integriteit, 
mededeelsaamheid is negatiewe kant is eerlikheid, volharding 
egter beperk tot die eie gierigheid, selfsug en en harde werk en 
groep. Respek vir korrupsie om jouself te persoonlike 
seniors en tradisies en verryk, ongeag hoeveel verantwoordelikheid 
omjou eie plek te ken, antler hierdeur ly en weeg swaar. Kreatiewe 
word hoog aangeslaan. benadeel word denke en oorspronklike 
In die geheel pas dit om inisiatief, 
plooibaar te wees, toekomsbeplanning en 
kompromiee te maak en duidelike 
'n aangenarne mens te doelwitstelling en 
wees om mee om te arnbisie is ook 
gaan. Die negatiewe belangrik, maar is 
kant hiervan is ondergeskik aan die wil 
tribalisme, nepotisme, van die Here en liefde 
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swig voor groepsdruk vir Hom en ons naaste 
wat lei tot korrupsie ten 
einde jou eie mense te 
verryk. Taboes van die 
stam voorsien die 
vemaamste etiese 
waardes 

(Buys 2001:8-10; vergelyk ook afdelings 2.3.1.3 & 5.3). 

Die vraag kan tereg, op grond van bostaande vergelyking en die basiese 

kenmerke van die tradisionele Afrika-religie, gevra word watter faktore of 

fasette tot sinkretisme aanleiding gee. Hierdie faktore sal uiteraard die basiese 

kenmerke verder verbreed en verfyn. 

3.4.2 Faktore wat aanleiding tot sinkretisme gee 

Op grond van die feit dat die Afrikaan tekens, en spesifiek natuurtekens, as 

heilig beskou, beskou hy aspekte soos die doop en die Nagmaal nie suiwer 

vanuit Bybelse perspektief nie. Die Afrikaan beoordeel dit vanuit sy 

tradisionele religie. Die tekens van besprinkeling ( doop) en die wyn, 

wynbeker en gebreekte brood is vir die Afrikaan nie net bloot tekens wat na 

Christus se kruisdood en verlossingsdaad verwys nie, maar dit besit inherent 

krag/energie waaruit hy lewenskrag kan put. So word die mening gehuldig dat 

die water by die doop letterlik die mens van sy sondes en kwale/siektes 

genees. Die gebruik van die sakramente geskied herhaalde kere ten einde elke 

keer opnuut genesing en verlossing te bewerkstellig. Vandaar dan ook die 

gebruik dat die volwassenes (priester/predikant en ander aanwesiges) tydens 

die doopplegtigheid deur die water beweeg om die krag en effek van die 

water te demonstreer. So word elkeen betrokke weer opnuut en letterlik 

skoongewas. 



108 

Om aan die water groter krag/effek te verleen, word 'n totale 

indompeling/onderdompeling met water in 'n rivier/dam of see gedoen. Die 

doel is om met die kwaadwillige kragte/magte binne die water te worstel en 

uiteindelik met 'n gejubel uit die water te spring en daardeur die oorwinning 

oor die magte te simboliseer. 'n Verdere gebruik tydens doopplegtighede is 

om die ongedoopte slegs in die naam van die Vader te doop (Oosthuizen 

1979:7). Hieruit blyk dit dat Jesus Christus se verlossingsdaad en 

middelaarskap en die Heilige Gees as Trooster, as minderwaardig teenoor 

God beskou word. Die vraag wat vervolgens gestel kan word, is wat die 

Afrikaan se godsbegrip behels en impliseer. 

Die tradisionele Afrikaan glo ook in 'n god. Hy beskou sy god as ewig, 

alwetend, weldoenend, moreel, almagtig, kreatief en die een wat al die mens 

se behoeftes op rasionele, sosiale, morele en emosionele vlak bevredig (Mbiti 

1969:31). Hierdie kenmerke is op die oog af met die Christendom se 

beskouing van God te vereenselwig. Tog is daar 'n ander siening wat daartoe 

lei dat die Afrikaan se tradisionele godsbegrip teen die agtergrond van die 

Christelike beskouing onder verdenking is. Hierdie siening herinner sterk aan 

die Middeleeuse motief van natuur en genade (kyk afdeling 3.4). Op grond 

daarvan dat die Afrikaan glo dat daar net een kontinue werklikheid is waarvan 

'n gedeelte goddelik en die res afhanklik is (kyk Waarom alle godsdienste nie 

gelyk is nie 1995:14), plaas die Afrikaan die mens in die sentrum van die 

wereld. God se sentrum is die hemel en Hy is ver weg en verwyderd. Die 

mens is deur "God" op die aarde geplaas om die aarde so in te rig dat dit vir 

die mens gemaklik is. Hiervolgens word die mens die maatstaf vir alle dinge 

(Twesigye 1987:97-98; kyk ook Van der Walt 1988:13-14). 

Hierdie godsbegrip vorm 'n gemeenskaplike draad dwarsdeur Afrika. Die 

karakter van die godheid dra daartoe by dat van 'n Afrika-religie sprake is. 
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Vir die Afrikaan is "God" die saambindende faktor ten spyte van die aksent 

wat op voorouergeeste geplaas word (Oosthuizen 1978:262; Mbiti 1969:29). 

Hoewel "God" aan die een kant as "Alomteenwoordig" en "Almagtig" 

beskou word, is die Afrikaan aan die antler kant van oortuiging dat aspekte uit 

die natuur soos berge en rotse heilig is en "God" verteenwoordig (Mbiti 

1969:55-56; kyk afdeling 3.5.2.1). Benewens die godsbegrip (wat 'n 

opperwese veronderstel), bestaan die tradisionele Afrika-godsdiens uit 'n 

verdere vier komponente, naamlik hul geloof in mindere godhede, hul geloof 

in voorvaders, hul geloof in die magiese praktyke en medisyne elk met sy eie 

kultus en hul geloof in geeste (Oosthuizen 1978:263; kyk ook Mbiti 1969:36). 

Vir die Afrikaan is baie geeste en hulle heilige karakter 'n werklikheid 

(Oosthuizen 1978:270; Oosthuizen 1979:6; Mbiti 1969:75; Vogel 1981:25). 

In die tradisionele Afrika-gemeenskap was die voorspeller (waarseer) daaraan 

gewoond om onder die leiding van voorouers en heilige geeste te werk 

(Oosthuizen 1979:6). 

Daar is breedweg van twee kategoriee geestelike wesens sprake, naamlik die 

wat as geestelike wesens geskep is en die wat in 'n stadium 'n menslike 

gestalte gehad het. Hierdie kategoriee kan weer verder verdeel word in geeste 

wat "God" verteenwoordig, gewone geeste en geeste van afgestorwenes 

(Mbiti 1969:75). Laasgenoemde kan bestempel word as voorvadergeeste en 

drie tipes word onderskei, naamlik die van die gesin, die van die "clan" of 

groter familie en die van die nasie. Voorvadergeeste behou die term of 

aanspreekvorm van "vader" of "moeder" wat impliseer dat die familielewe in 

die hiemamaals voortgaan. Die idee dat hulle geeste geword het, verander 

slegs die gemeenskap (bemoeienis) na 'n geestelike vlak. Hulle funksie is om 

as tussengangers op te tree tussen die opperwese, die gode en hulle eie 

kinders (Oosthuizen 1978:274; Kurpershoek 1998:20). 
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Wanneer sekere aspekte van die werking van geeste in die Afrika-tradisie 

beklemtoon word, soos byvoorbeeld om as tussenganger of as die bewaker 

van sedes en tradisie op te tree, word aanvanklik raakpunte met die werking 

van die Heilige Gees vanuit die Christelike tradisie beleef (Makhubu 

1988:60). In sy bewuswording van die Heilige. Gees (op grond van 

sendingwerk) het die Afrikaan die Heilige Gees heel dikwels net as nog 'n 

gees ervaar wat tevrede gehou moet word ten einde sy verhouding met die 

opperwese gesond te hou (kyk Kurpershoek 1998:20-21). Makhubu (1988:62) 

verduidelik die Afrikaan se begrip van geeste en van die Heilige Gees soos 

volg: "The belief in the Holy Spirit is a corollary to the belief in the spirits of 

the ancestors ... To say the Holy Spirit is a person presents no problem. He is 

thought of as the Spirit of God just like the spirits of the ancestors". 

Vervulling met en betrokkenheid by die gees het 'n spesifieke betekenis vir 

die Afrikaan en wys daarop dat die Afrikaan op twee gedagtes hink met 

betrekking tot die funksie en inhoudelike van gees en dan spesifiek Heilige 

Gees. 

Om met die "Gees" vervul te word of om die gees te laat neerdaal, is dit 

noodsaaklik dat dit voorafgegaan word deur die nodige eerbetoon in die vorm 

van danse, sang, onderdompeling in water en gebed vir die siekes. By antler is 

daar 'n intense emosionele belewing met herhalende geluide en woorde soos 

halleluja en amen. Die mening word gehuldig dat dit somtyds vir die Afrikaan 

moeilik is om te onderskei tussen die Afrika-vorm van vervulling met die 

gees en die Christelike Pinkstergedagte wat verwys na die uitstorting van die 

Heilige Gees (kyk Oosthuizen 1979:6). 

Wanneer die Afrikaan van "gees" praat, sluit dit voorvadergeeste of 

natuurgeeste of plaaggeeste of vreemde geeste of wraaknemende geeste in. 

Voorouergeeste verskyn in drome en visioene aan die oudste lede van die 
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gesin. Hulle vemeem na familiesake en waarsku teen dwalinge. Verder waak 

die geeste oor alle aktiwiteite binne die groep soos byvoorbeeld 

inisiasieseremonies, tradisies, etiek en antler aktiwiteite (Oosthuizen 

1978:273). 

Dit blyk dat die Afrikaan nie 'n eenduidige beeld van die Christendom het 

nie. Die rede hiervoor moet in Europese betrokkenheid in Afrika gesoek word 

en die idee of opinie wat die Afrikaan van die tipe betrokkenheid het. 

3. 4 .3 Die historiese verloop van die sinkretisme in Afrika 

Die gebrek aan 'n eenduidige beeld van die Christendom in Afrika kan 

daaraan toegeskryf word dat verskeie sektes en denominasies in Afrika 

werksaam was en dat elk sy eie idee met betrekking tot die Christendom 

uitgedra het (Mbiti 1969:232). 

'n Insiggewende opmerking van Mbiti {1969:232) verklaar die vele 

opvattings wat die Afrikaan ten opsigte van Christenskap huldig: "Different 

Church structures and traditions have been imported from overseas, and 

African Christians have inherited them without even understanding their 

meaning or background' (eie onderstreping). Wat die Afrikaan ook nie 

begryp het nie, was die hele gedagte van sendingwerk. Vir horn was daar teen 

die agtergrond van sy tradisionele religie nie plek vir sendingwerk nie 

aangesien hy van die oortuiging was dat alle groepe mense deur een en 

dieselfde "God" geskep is en daarom deur almal as die "Skepper" aanbid 

behoort te word (Twesigye 1987:130). Dit is juis in hierdie omstandighede 

dat sinkretisme 'n teelaarde vind - daar waar die evangelie onbegrepe by die 

Afrikaan verbygaan. Dit impliseer dat 'n Christus wat horn verlos van skuld 

wat aan horn gesuggereer word en sondes vergewe waarvan die kerk (en nie 
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sy gewete nie) horn beskuldig, nie vir die Afrika-mens veel betekenis het nie 

(Denkema 1998:9). 

Verder blyk dit dat sendingwerk eerder ingestel was om ideale Anglikane, 

Rooms-Katolieke, Lutherane, Baptiste, Sewendaagse Adventiste en so meer 

te vorm, as om die mense tot goeie volgelinge van Jesus Christus te lei. 

Sendelinge was grootliks op praktiese aspekte met betrekking tot 

evangelisasie, onderwys en mediese sorg ingestel. Akademiese en teologiese 

kwessies wat uit die teenwoordigheid van die sendelinge en die Christendom 

kon spruit, was van minder belang (Mbiti 1969:232). Mbiti (1969:232) som 

die problematiek betreffende Christelike sendingaksies in Afrika soos volg 

op: "Mission Christianity was not from the start prepared to face a serious 

encounter with either the traditional religions and philosophy or the modern 

changes taking place in Africa" (kyk ook Tedla 1995:5). Oosthuizen (1979:1-

2) wys daarop dat in die betrokkenheid van sendelinge in Afrika en hulle 

poging om die Christendom te vestig, sending en opvoeding nie rekening 

gehou het met teologie en filosofie vanuit die Afrika-idioom nie. Daar is nie 

genoegsaam kennis geneem van die aard van Afrika-religie nie (Mbiti 

1969:233). Verder was die Christendom handig vir die mens in Afrika en die 

antwoord op die konflik en sosiale disintegrasie wat in dele van Afrika 

plaasgevind het (kyk Mbiti 1969:234-235). 

Vir die Afrikane het die Christelike sendingboodskap bloot 'n stel reels, 

beloftes, ritmelose hallelujaliedere en ander rituele geimpliseer. Die Christen 

is beskou as iemand wat sy Christenskap slegs vir twee ure op 'n Sondag en 

moontlik een keer gedurende die week beoefen - 'n Christendom wat slegs in 

'n gebou aktief is (Mbiti 1969:233-234). Vir die Afrikaan het die tradisionele 

religie en die Christendom nie mekaar uitgesluit nie, en het hy gevolglik nie 

gereken dat die Bybelgefundeerde Christendom in stryd met sy tradisionele 
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religieuse opvattinge is nie. Hierdie opvatting moedig horn eerder aan om sy 

godsdiens onafhanklik te beoefen en die Christelik-Bybelse boodskap aan te 

pas en sodanig te interpreteer dat dit met die tradisionele religie in lyn gebring 

kan word (kyk Mbiti 1969:233). Teen hierdie agtergrond het 'n onafhanklike 

kerkbeweging in die onstabiele politieke omstandighede begin groei (kyk 

Mbiti 1969:234-235). 

In sy kontak met die Christendom het die Afrikaan slegs belanggestel in die 

sterk leier of pro feet wat met verbeeldingrykheid die groep kon lei ten opsigte 

van liturgie en rituele. Dogmatiese kwessies was irrelevant en goddelike 

betrokkenheid het hoe voorkeur gekry. Hierdie betrokkenheid is veral waar te 

neem in die ikonografie (beeldebeskrywing) wat die Afrikaan saamgestel het 

en wat veral op die vlak van gesondheid/genesing en medisyne 'n rol vervul. 

Ander simbole wat ingespan word, is uniforms (kleredrag), togas, mantels, 

vlae en heilige stokke. Hierdie aksent wat op tasbare simbole/tekens geplaas 

word, herinner sterk aan die houding van die oud-Israelitiese volk vir wie die 

profeet, offerandes, die vas, en die verrnyding van varkvleis, rein en onrein 

diere, bepalende elemente in hulle godsdiensbeskouing was (Oosthuizen 

1979:5). 

Hierdie simbole was en is ingespan ten einde die godsdiens 'n meer 

aanskoulike en effektiewe karakter te gee. In sy blootstelling aan die Bybel 

het die Afrikaan die Bybelse gebeure beskou as 'n wyse om aan sy eie 

seremonies en kommunikasie 'n nuwe intrinsieke waarde toe te ken 

(Oosthuizen 1979:2-4). 

Met bostaande as agtergrond kan beweer word dat die Afrikaan as 

verdraagsaam en tegemoetkomend bestempel kan word met betrekking tot 

vreemde godsdienste se praktyke en rituele. Dit word sinkretisties deel van 
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die eie godsdiens gemaak sonder dat die tradisionele religie emgsms 

prysgegee word. Die hegte verbondenheid aan sy godsdiens word enersyds 

daaraan toegeskryf dat sy godsdiens onlosmaaklik deel is van sy kultuur. 

Andersyds word alle tradisionele Afrika-godsdienste as verskillende 

uitingsvorme van dieselfde religie in sy komplekse verskeidenheid beskou 

(Mbiti 1969:29; Twesigye 1987:84-85). 

Kultuur en religie vervul in enige mens se lewe 'n belangrike rol. Vir die 

Afrikaan is sy kultuur egter 'n aspek wat nie aan enige ondersoek onderwerp 

moet word nie. Sy kultuur en kultuurskeppinge uit die natuur word as 't ware 

vergoddelik (kyk Tedla 1995:35-36). Die Afrikaan beskou die sogenaamde 

tradisionele Afrika-religie nie as 'n religie as sodanig nie (Mbiti 1969:30). 

Twesigye (1987:86) verwoord hierdie gedagte soos volg: "... African 

Traditional Religion was so much all-pervasive and so identical to African 

life itself that it was hardly conscious of itself as a religion!". Om 

doodgewoon deel te kon wees van die tradisionele Afrika-religie, moet die 

mens 'n Afrikaan (inwoner van Afrika) wees (kyk ook Van der Walt 

1993 :29). Dit impliseer dat die mens horn vereenselwig met die idee dat die 

totale skepping religieus bepaald is. Gevolglik ervaar die Afrikaan (as 

Christen of Moslem) die werklikheid as heilig en beskou natuurtekens (vanuit 

die konteks van die tradisionele religie) soos weerlig, droogte en vloede as 

tekens wat direk vanaf kwaadwillige geeste afkomstig is (Twesigye 198 7: 85-

86). 

Ter illustrasie van die sinkretistiese denkingesteldheid word vervolgens 

kortliks aandag gegee aan die Sionisme as godsdienstige groepering wat 

onder die Afrikane voorkom: 

• Die Sionisme is die gemeenskaplike naam vir of verwysing na die 

onafhanklike swart kerke/denominasies/genootskappe in Afrika en meer 
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spesifiek Suid-Afrika (Vogel 1981:40-41). Die meeste van hierdie 

genootskappe is 'n vermenging (sinkretisme) tussen die Christelike 

godsdiens en die tradisionele Afrika-godsdienste (De Gruchy 1995:98). 

Om deel te word van die kerk/ genootskap is dit nie nodig om heidense 

praktyke af te sweer nie (Kiernan 1995:117). Die uiteinde is dat die 

Afrika-godsdiens, soos beoefen binne die Sionistiese Beweging, slegs 

die skyn van Christelikheid kry sonder dat 'n dramatiese verskuiwing of 

keuse weg van heidense praktyke plaasvind (Vogel 1981:42). 

• Die vermenging van godsdienste vind veral op mediese gebied neerslag. 

By die Zoeloe-volk maak die toordokters van 'n metode wat hulle 

"ukutkaka" noem, gebruik. Dit verwys na die gebruik om medisyne van 

'n antler dokter by sy eie te voeg ten einde die medisyne dubbel so sterk 

te maak. Dieselfde gedagte word ingespan betreffende die Christelike 

godsdiens en die tradisionele Afrika-godsdiens van die Afrikaan en die 

veronderstelling is dat die geloof dubbel so sterk sal wees (Vogel 

1981:43). 

• Die Sionis gebruik (op grond van bogenoemde ingesteldheid waar hy 

. meer as een filosofie inspan om sy leefwereld te orden) begrippe wat vir 

die Christen bekend mag voorkom. Tog verskil die inhoud daarvan. So 

praat hy van profesie, maar eintlik is dit 'n vorm van waarseery soos 

wanneer hekse wat siektes veroorsaak, uitgeruik word en geeste spesiaal 

deur sang en danse opgeroep word ten einde die profesie aan die profeet 

deur te gee (Vogel- 1981:44; Makhubu 1988:63). Wanneer die Sionis 

van goed en kwaad praat, hang dit nie saam met wat heilig en onheilig 

is nie, maar van die lewenskrag van die persoon af en dit wat die 

genootskap bevorder al dan nie (Vogel 1981 :46). Herskovitz (In: Vogel 

1981:46) wys op die effek van hierdie ingesteldheid: "The concepts of 

good - bad thus become relative, not absolute, and in understanding the 

magic of West Africa from which New World Negro magic has derived, 
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we can better understand why, of all Africanisms, this element of belief 

has most persisted in the morses of Negro life everywhere in the New 

World'. 

• Die Sionis huldig met betrekking tot die gebruik van die sakramente die 

volgende idee: water het heilige kenmerke. Hiervolgens kan "heilige 

water" op die mens, motors en huise besprinkel word ten einde die mens 

van onsuiwerhede te genees. In hierdie geval neem die Sionis Esegiel 

36:25 letterlik op en glo hy dat die water op sigself die krag besit om die 

kwade te bestry (Anderson & Otwang 1993:44). 

Vervolgens word die aksent geplaas op Afrika-onderwys en die manifestering 

van die sinkretisme daarin. 

3.4.4 Die manifestering van die sinkretisme in Afrika-onderwys 

3. 4. 4 .1 Tradisionele Afrika-onderwys 

Ter wille van groter perspektief word kortliks stilgestaan by die aard van 

tradisionele (inheemse) Afrika-onderwys. 

Die Afrikaan se siening met betrekking tot die heelal/skepping is die basis 

waarop tradisionele onderwys hems. Dit impliseer dat die tradisionele Afrika

religie 'n prominente rol in die Afrikaan se idee van onderwys speel. Vir die 

Afrikaan is onderwys onlosmaaklik deel van sy gemeenskapslewe en dit 

omsluit die waardes wat deur ervaring uit die verlede oorgelewer is 

(Twesigye 1987:111-112; Tedla 1995:112-113; Dzobo In: Tedla 1995:113; 

kyk Van der Walt 1994:16). 

Binne die gemeenskap beoefen die Afrikaan sy tradisionele religie en leer hy 

wat sy plek en rol binne die gesin, familie en gemeenskap behels. Hy leer die 
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nodige vaardighede ten einde 'n bydrae binne die gemeenskap te maak. In 

kort kom die tradisionele onderwys daarop neer dat die mens van die status 

van kindwees tot volwassewees vorder om daardeur 'n integrale deel van die 

gemeenskap te word - dit behels vordering vanaf 'n egosentriese 

ingesteldheid tot 'n groeps-(kommunale) ingesteldheid. Die bedoeling is 

dat onderwys 'n lewenslange proses moet wees waarin die mens (kind) 

langsamerhand by die tradisies van die groep ingelyf word (kyk af de ling 

4.5.1). Tradisionele Afrika-onderwys is in wese holisties (Tedla 1995:113-

116; Twesigye 1987: 108). Met betrekking tot hierdie uitgangspunt word 

Afrika-onderwys soos volg gekarakteriseer: 

• dit is noodsaaklik; 

• almal (oud enjonk, man en vrou) word in die onderwys betrek; 

• onderwys kan oral plaasvind; 

• dit is kollektief en sosiaal van aard; 

• dit is intiem verweef met die sosiale lewe met inbegrip van die 

materiele en spirituele aspekte wat daarin gesetel is; 

• dit het 'n multidimensionele karakter in terme van sowel die 

doelstellings as die wyse waarop dit manifesteer; 

• dit vergestalt 'n geleidelike en progressiewe ontplooiingslyn waarin die 

fisiese, emosionele en verstandelike ontwikkeling van die kind aandag 

geniet (Moumouni In: Tedla 1995:115; Tedla 1995:143). 

'n Belangrike element in die ontplooiing van die onderskeie stadia van 

ontwikkeling is die aksentuering van sekere seremonies. Inisiasieseremonies 

(inlywing) speel 'n essensiele rol in die proses van lewenslange leer. Inisiasie 

verbeeld die idee dat die mens homself moet afsonder, as 't ware moet "sterf' 

om dan weer "gebore" te word. Dit veronderstel dat die mens 'n duidelike 

breuk moet maak met 'n lewe waar selfsug onder andere hoogty vier. Op 
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hierdie wyse word die mens voorberei om nuwe/altematiewe gedragswyses te 

aanvaar (Tedla 1995: 136). 

Uit die bogenoemde ontleding word dit duidelik dat tradisionele Afrika

onderwys op grond van sy inklusiewe/holistiese aard die Afrika-religie by alle 

fasette van die menslike bestaan betrek. Teenstrydige benaderings word almal 

'n plek gegun. So byvoorbeeld betrek die Afrikaan die Christendom en pas hy 

dit aan ten einde dit te laat inskakel by sy tradisionele Afrika-denke (kyk 

Mbiti 1969:265; Van der Walt 1988:14-16). Die Weste se betrokkenheid by 

Afrika wat tot die modemisering van Afrika-onderwys gelei het, moes juis 

rekening hou met die idee dat die Afrikaan se tradisionele denkpatroon 

holisties van aard is en nie geignoreer kan word nie. 

3.4.4.2 Modeme Afrika-onderwys 

Soos alreeds vermeld (kyk afdeling 3.4.3) het Afrika met die Weste kennis 

gemaak via Europese sendelinge en koloniale regerings. In hulle 

betrokkenheid by Afrika het die Europese moondhede nie rekening gehou met 

die kulturele botsings, die versteuring van Afrika-tradisies en die 

vervreemding van die jeug van hulle Afrika-erfenis nie. 

Die hoofmotief van Europese betrokkenheid in Afrika was om die Afrikaan 

uitsluitlik te beskaaf en te kersten. Volgens die Christelike roepingsbesef is 

hierdie ideaal op die oog af lofwaardig, maar as daar nie rekening gehou word 

met die sterk invloed van die diepere lewensbeskoulike en godsdienstige lae 

van 'n kultuur (soos die Afrika-kultuur) nie, mag die ideaal in sy volheid 'n 

hersenskim bly. 
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Volgens Tedla (1995:168) is die koloniale sisteem van onderwys, wat as die 

boustene van modeme Afrika-onderwys beskou kan word, soos volg ervaar: 

"This colonial system of education was grounded on liberal evolutionary 

theory of culture, religion, economics and governance ... According to this 

Social Darwinist theory, societies, cultures and religions are viewed to be 

in a state of evolution ... they evolve in stages from simple to complex, from 

primitiveness to civilization, from animism to Christianity, from religion to 

secular science, and from traditional to modernity" (kyk ook Twesigye 

1987:86; Mbiti 1969:266). 

Uit die aanhaling blyk die humanistiese denkhouding ~n die grondliggende 

vryheidsmotief, waar die mens homself as outonoom beskou, duidelik (kyk 

afdeling 3.4). Die Europese kultuur (wat onder die invloed van die 

vryheidsmotief beoefen is) is deur middel van kolonialisme in die onderwys 

van die Afrikaan ingedra en daar is van die Afrikaan verwag om sy tradisies 

wat oor geslagte heen kom, prys te gee (Tedla 1995:169; Twesigye 1987:97). 

Europa moes egter rekening gehou het met die onafhanklikheidstrewes wat in 

Afrika begin posvat het. 

Soos wat die onafhanklikheidsgedagte in Afrika sterker op die voorgrond 

getree het, het Europeers koersaanpassings gemaak ten einde nog steeds 

beheer in Afrika uit te oefen. Die verwestering van Afrika op onderwysgebied 

is as voorwaarde vir die verkryging van onafhanklikheid beskou. Afrika-leiers 

is geidentifiseer en volgens Europese maatstawwe opgelei/geskool. Hierdie 

leiers wat as die elite beskou is, het egter nie suksesvol standpunt teen 

koloniale invloede met betrekking tot politieke, ekonomiese en 

opvoedkundige instansies ingeneem nie. Inteendeel, hierdie elite het die 

modemisering van hulle lande verhaas ten einde in lyn te kom met 

buitelandse ontwikkelings op industriele gebied. Die Westerse konsepte van 
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ekonomiese groei en modernisering het vereis dat Afrika in die oe van die 

Weste totaal getransformeer (hervorm) moes word (Tedla 1995:172-174). 

Met onafhanklikheidswording was ongeveer 90% van Afrika se bevolking op 

die platteland woonagtig, terwyl ongeveer 10% in die stede werksaam was. 

Op die platteland is die Afrikane nog volgens 'n tradisionele regeringsvorm 

bestuur. Wat die onderwys betref, het die tradisionele onderwysvorm nog 

gegeld. Die Afrikaan het daaraan gewoond geraak dat hy 'n leiersposisie in 

die tradisionele, sowel as die moderne omgewing kon beklee. Net so was dit 

ook nie nodig dat die Afrikaan 'n skeiding (keuse) maak tussen sy 

tradisionele ekonomie, sy politieke en geestelike lewe nie (Tedla 1995:174-

175). Die situasie dat die Afrikaan spreekwoordelik met die een voet in die 

tradisionele en met die ander voet in die moderne omgewing staan, het met 

ander woorde geheers. 

Toe Westers-opgeleide Afrikane (die elite) politieke beheer op nasionale vlak 

verkry, het hulle in 'n groot mate die tradisionele regeringsvorm geignoreer 

en buitelandse beheerstrukture onder die dekmantel van nasionale 

ontwikkeling en nasiebou, geimplementeer. Voorbeelde hiervan is 'n 

W esterse vorm met betrekking tot verkiesings, die parlement, ho we, die 

onderwysstelsel en kurrikula. Daar is grootliks nagelaat om die Afrikaan 

breedvoerig in hierdie sisteme op te lei ten einde dit effektief toe te pas. 

V erder is verkeerdelik aanvaar dat die Afrikaan se onderwys op die platteland 

(die tradisionele) geleidelik ook in lyn sou kom met die modeme tendens in 

die stede (Tedla 1995:176-177). Dit was eerder 'n geval dat die Afrikaan die 

moderne in sy eie idioom verwerk en beskryf het, sonder om die tradisionele 

met betrekking tot religie, kultuur en gewoontes af te sweer. Die neiging om 

die tradisionele te versterk en te bevestig, spruit voort uit die teleurstelling 

waarmee Afrika die moderniseringsproses begroet het. Die Afrikaan het 
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onder die indruk gekom dat die Weste glad nie ag slaan op die Afrika

tradisies en die leringe wat deur oorlewering van geslag tot geslag oorgedra is 

nie (Tedla 1995:203-204). Hierdie verwydering vind veral neerslag in die 

waardes en doelwitte wat die Weste vir Afrika op onderwysgebied voorhou, 

wat radikaal verskil van die tradisionele waardesisteem. 

Vir die Weste was dit belangrik dat die mens vir sy eie onderwys op grond 

van sy talente en prestasies verantwoordelikheid neem. Die individu en dit 

wat hy uit eie krag en insigte kan verwerf, is as essensieel beskou. 

Hierteenoor het die Afrikaan geglo dat onderwys so beoefen moet word dat 

die gemeenskap uiteindelik daardeur gedien word. Vir die W este het 

onderwys ten doel gehad om die mens by die materialistiese, industriele 

beskawingspatroon met sy verbruik van die nuutste modes, motors, 

gewoontes (byvoorbeeld rook en kosmetiese produkte) in te skakel. Verder 

het die W este groot kl em op die denke en die verstand se abstrakte vermoens 

gele. Vir die Afrikaan is sy bestaan gerig op 'n gemeenskaplike ekonomiese 

stelsel waar hy grootliks selfversorgend is. Die Afrikaan het onderwys in 'n 

groot mate beskou as 'n wyse om die mens prakties voor te berei vir 'n lewe 

saam met die groep. Die Westerse onderwyssisteem was ook daarop gemik 

om die kind tot die besef te bring dat die natuur maksimaal benut moet word 

ten einde die mens se behoeftes tot modernisering, industrialisasie en 

verstedeliking te bevredig. Moraliteit en karakterbou het nie 'n prominente 

plek in Westerse skoolkurrikula ingeneem nie. Vir die Afrikaan was aspekte 

soos spiritualiteit deel van die lewe en daarom deel van onderwys (Tedla 

1995:179-182; kyk Twesigye 1987:108). Die vraag is nou hoe hierdie 

uiteenlopende doelwitte tot sinkretisme bygedra het. 

Die antwoord le deels in die Westerse evolusieteorie opgesluit. Hiervolgens 

kan die Afrikaan se primitiewe religie as 'n vroeer stadium in die 
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ontwikkeling van religie en kultuur oor die algemeen beskou word. Hierdeur 

word gepoog om die boodskap tuis te bring dat religiee op bepaalde vlakke 

van ontwikkeling figureer en dat die mensdom uiteindelik religieus op 

dieselfde eindbestemming afstuur. 'n Ander faktor wat die sinkretistiese 

denkhouding by die Afrikaan kon aanwakker, was die halfhartigheid Guis op 

grond van die verabsolutering van die menslike vryheid en outonomiteit) 

waarmee die Afrikaan betreffende sy kerstening benader is. Die Afrikaan het 

onder die indruk gekom dat hy sy tradisionele godsdiens kan handhaaf en nog 

steeds aan die eise van modemisering kan voldoen. 

Waar die skole in 'n groot mate die industriele veranderinge in Europa en die 

W este weerspieel het, het dit al hoe moeiliker geword om die tradisionele 

leefwyse in stand te hou. Teen die agtergrond van die Westerse invloed en 

betrokkenheid het die Afrikaan die sinkretisme as teenvoeter en skild 

gebruik om sy eie tradisionele religie te beskerm en te bewaar. Twesigye 

(1987:98-99) som die dilemma waarin die Afrikaan homself bevind het, 

asook sy reaksie daarop, treffend soos volg op: 

"Very often there is deliberate syncretism so as to produce a better, and a 

more efficient functioning religion in order to meet the challenges and 

stresses of this modern age, which the African Traditional Religion alone is 

unable to meet most effectively, due to its being largely tribal, culturally 

bound, static and rural community oriented in nature, whereas modern 

times are characterized by rapid social change, urbanization, 

technological development, westernization and globalization or 

"universalization "" (kyk Mbiti 1969:222-228, 272; kyk ook afdeling 2.3). 

Onderwys is benut ten einde nuwe waardes, identiteite en 'n nuwe 

selfbewussyn te vestig. In hierdie soeke word daar gehoop dat alle religiee 'n 

bydrae kan lewer. Op skoolvlak impliseer dit dat daar akkommoderend (met 
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verdraagsaamheid) te werk gegaan sal word om gesamentlik die religieuse 

ingesteldheid van die mens uit te bou en lewend te hou (kyk Mbiti 1969:274-

277). Die vraag wat van krag bly, is of die Afrikaan binne die 

gemodemiseerde omstandighede op 'n sinkretistiese wyse sy religieuse 

ingesteldheid wil voed, sonder om rekening te hou met God se omvattende 

gesag en beheer. 

Waar die Afrikaan se religieuse motief en opvattinge horn oopgestel het vir 

verskeie antler tendense en sinkretisme in die hand gewerk het, wend die 

NAB die sinkretisme aan om 'n planetariese (wereldse, utopiese) bewussyn 

aan te wakker. In der waarheid bestaan die moontlikheid dat religiee soos die 

Afrika-religie binne die NAB geakkommodeer word. 

3.5 Die New Age sinkretisme as 'n tipiese postmoderne verskynsel 

Die toenemende realisering van die NAB word as 'n reaksie beskou op 'n 

tydperk waar die invloed van die wetenskap en die tegnologie 'n 

polariserende effek gehad het en waar daar vanuit vaste sekerhede en 

teenstellings ( antiteses) gedink en gehandel is. Volgens die New Age-denke 

het die wetenskap en tegnologie nie daarin geslaag om die wereld 'n veilige 

en leefbare plek te maak nie. Vir die mens wentel sy voortbestaan rondom die 

vraag na die sin en bestemming van die lewe. Die primere doel wat die NAB 

in die vooruitsig stel, is die aanwakker van die geestelike en religieuse in die 

mens se lewe. Die individu word aangemoedig om 'n keuse tussen 'n 

verskeidenheid van religieuse geloofsoortuigings en tegnieke te maak ten 

einde sin in die lewe te ontdek (Hom 1996:14). 
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Die NAB ontmoedig 'n lewensbeskouing of toestand waar daar van absolutes 

(reg of verkeerd) sprake is. Die NAB is 'n beweging wat veral binne die 

postmodeme samelewing 'n teelaarde vind. 

3 .5. I Die postmodernisme as teelaarde vir die sinkretisme 

Alvorens die postmodernisme in bree trekke hanteer word, word kortliks op 

die tydperk wat as die modernisme bekend staan, lig gewerp. Die modernisme 

is 'n bree intellektuele beweging wat in die Verligting van die sewentiende en 

agtiende eeu 'n hoogtepunt bereik het. Die modernisme wou op 'n 

sistematiese wyse ( deur waarneming en streng logiese redenering) algemene 

en universele beginsels aflei. Op hierdie wyse, is geglo, kon objektiewe 

sekerhede wetenskaplik vir alle mense in alle tye en in alle plekke verklaar en 

vasgestel word. Hierdie voomeme is egter deur twee vernietigende 

wereldoorloe in die wiele gery. Die mens het sy geloof in die wetenskap en 

tegnologie verloor en het 'n nuwe tydsgees verwelkom (Vergeer 1999:13; 

Fowler 1997:176-179; Hom 1998:107). Hierdie tydsgees word as 

postmodernisme getipeer. 

Die karaktertrekke van die postmodernisme as lewensbeskouing kan soos 

volg opgesom word: 

• Postmodernisme veronderstel me net 'n nuwe s1emng van die 

gemeenskap, kultuur, godsdiens en wetenskap nie, maar vestig opnuut 

die mens se aandag op die belang van godsdiens; 

• die eg menslike soos ervaring, menslikheid en verskeidenheid word op 

die voorgrond gestel; 

• absoluuthede en absolutistiese stelsels word verwerp; 

• die fokus val op die subjek, die mens self met sy voorveronderstellings, 

gevoel, geloof en spiritualiteit; 
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• die mens kyk deur die "bril" van sy voorveronderstellings (kultuur, 

godsdiens, lewens- en wereldbeskouing) na die werklikheid; 

• verskillende "waarhede" en etiese kodes kan tegelykertyd geldig wees 

(relativering); 

• in idees soos byvoorbeeld die demokrasie, val die klem op elke 

individu/enkeling. Elke enkeling het die finale seggenskap en leiers 

staan volledig in diens van "die mense"; 

• in opvoeding word gekonsentreer op selfvorming van die leerders. 

Leerders moet sodanig ondersteun en begelei word dat die kind homself 

kan vorm, sy eie waardesisteem kan opbou en eie maniere van dink en 

doen kan ontwikkel; 

• die mens wil nie stelselmatig of in terme van groot teoriee/stelsels dink 

nie en plaas die aksent op losstaande indrukke en momente van die 

historiese oomblik. Op teologiese vlak word hierdie tendens in die 

verwerping van dogma en teologiese stelsels herken. Op onderwysvlak 

kan die weersin wat daar ten opsigte van studievelde soos die 

Fundamentele Pedagogiek en die teorie aangaande ware opvoeding 

bestaan, hieruit verklaar word; 

• God is in die sentrum en nie Christus nie; 

• vryheid van assosiasie word nagestreef; 

• plek word gemaak vir die netwerk-bestuurstyl of deelnemende bestuur; 

• Christus se goddelikheid word mitologies en nie letterlik verklaar nie; 

• 'n godsdienstige ekumenisme (skakeling en eenwording van 

godsdienste wereldwyd) word nagestreef (kyk Hom 1998:107-112; 

Jordaan 1998:4-5; Denkema 1999:29-31; Van der Walt 1999:34-37; 

Duvenhage 1999:26-28; Vorster 1999:10-12). 

Dit moet duidelik gemaak word dat sommige elemente van bogenoemde 

beskrywing prysenswaardig lyk. So kan die aanname tereg gemaak word dat 

die postmodernisme die weg oopmaak dat sake soos geloof weer sy regmatige 
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plek kry. Tog veroorsaak hierdie openheid nie noodwendig dat die Christelike 

lewens- en wereldbeskouing met die Bybel as rigsnoer, in die wereld as die 

rigtinggewende beskouing kan dien nie. In die postmodeme wereld is die 

Christendom se standpunt van sonde, straf en verlossing slegs een van die 

vele standpunte wat nie bindend op alle mense toegepas kan word nie (Fowler 

1997:178-180). Op grond van die idee van 'n velerlei van standpunte kan die 

bewering gemaak word dat die postmodemisme, ten spyte van die 

verdraagsaamheid wat dit propageer, uiters onverdraagsaam is. Teenstand 

word daarom nie geduld nie (Jordaan 1998:5). Die toedrag waar alle 

geloofsoortuigings ewe veel segswaarde vir die mens se bestaan het, versterk 

die sinkretisme en word vervolgens meer pertinent in 'n bespreking van die 

New Age-onderwys toegelig. 

3.5.2 Die sinkretisme soos vergestalt in die New Age-onderwys 

Die NAB akkommodeer verskeie ideologiese en godsdienstige beskouings 

(Gardiner 1991:13). Standpunte en verskille kom binne die NAB tot 'n 

sintese. Hierdie sintese het betrekking op die godsdiens, wetenskap, 

staatkunde, die ekonomie en natuur. Die NAB se samebinding van alle 

godsdienste word gevoed deur die mens se sondige begeertes en geneigdheid 

om ander gode langs God in 'n ereposisie te stel (Jordaan 1991:32, 50; Malan 

1991 :5; Raath 2000:2-3). 

Vir 'n meer volledige uiteensetting van die NAB se denkingesteldheid, kan 

die D. Ed.-proefskrif van I.H. Hom (1996) getitel The implications of New 

Age thought for the quest for truth; a historical perspective geraadpleeg word. 

In 'n poging om die NAB te tipeer/omskryf, word daar dikwels tot die 

slotsom gekom dat dit nie maklik as begrip, juis op grond van die 
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veelfasettige aard daarvan, afgebaken kan word nie. Hom (1996:15) en De 

Bruyn (1991:30-31) verwys na die NAB as 'n geloof waar God, mens en 

natuur in wese een is. Die NAB kan as 'n religie wat teenoor die Christelike 

partikuliere religie te staan kom, beskou word. Vanuit die Christelike 

lewensbeskouing is die NAB 'n valse religie wat daarop uit is om die mens 

ten opsigte van alle lewensverbande tot die New Age-lewensbeskouing oor te 

haal. 

Met hierdie doel voor oe beywer die aanhangers van die NAB hulle vir die 

transformasie vanaf 'n ou, onaanvaarbare lewe na 'n nuwe en opwindende 

toekoms (Melton, Clark & Kelly 1990:xiii). Die NAB betrek alle moontlike 

rolspelers op elke moontlike wyse om aan die idee van transformasie 

uitvoering te gee. Die onderwys kan as een so 'n primere rolspeler beskou 

word, juis op grond van die wete dat onderwys uiteindelik 'n invloed op alle 

fasette van die samelewing uitoefen. 

Die gevaar van die NAB vir die hedendaagse samelewing le in die tipe 

aanslag wat die NAB op onder andere die onderwys maak. Daar word met 

begrippe en uitgangspunte gewerk wat oenskynlik vir die Christen bekend en 

aanvaarbaar mag voorkom. So byvoorbeeld word opvoeding en onderwys as 

die tot stand bring van 'n nuwe mens beskou. Hierdie mens se hele bewussyn 

is ontwikkel en volledig ontplooi. Opvoeding en onderwys is daarom hulp 

wat aan kinders gegee word om deur 'n proses van evolusie 'n transformasie 

van die ou mens na die nuwe mens te ondergaan. Die "ou mens" is die 

persoon wat m terme van absolutes en teenstellings <link en wat tot 

verdeeldheid en konfrontasie aanleiding gee aangesien nie alle mense 

dieselfde waardes en norme aanvaar nie. Die "nuwe mens" <link in terme van 

relasies en sinteses en poog om verskille te akkommodeer. Dit lyk met antler 

woorde of die terme "ou" en "nuwe" na onderskeidelik sonde/verval en 
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versoening heenwys. In der waarheid word die Bybelse boodskap van die 

Nuwe Eeu van God se koninkryk egter deur die NAB nageboots en kan dit as 

'n vervalsing beskou word (Jordaan 1991:30-31; Jordaan 1992:13-14). 

Vervolgens sal op 'n vergelykende wyse enkele van hierdie begrippe wat 

kenmerkend van die New Age-denke is, bestudeer word. Terselfdertyd sal die 

verduistering wat ten opsigte van die partikuliere religieuse grondmotief 

plaasvind, ook ontleed word. 

3.5.2.1 Enkele begrippe wat die New Age-onderwys tipeer 

Soos alreeds na verwys, speel die idee van transformasie 'n deurslaggewende 

rol in die New Age-denke. By 'n ontleding van hierdie begrip kom die 

volgende verklaring na vore: "omsetting in 'n ander vorm; gedaante

verandering" (De Villiers et al. 1988b:529). Vir die persoon onder die 

invloed van 'n partikuliere religie sou hierdie betekenis 'n geestelike 

konnotasie kon he: die aanvaarding van 'n ander lewensvorm/-wyse wat op 

bekering of 'n drastiese koersverandering gegrond is. Dit sou impliseer dat 'n 

altematiewe lewenswyse, wat verbetering veronderstel, aanvaar word. 

Vir die oningeligte sou die begrippe transformasie en reformasie 

(hervorming) na dieselfde saak verwys. Vir die New Age-denker impliseer 

transformasie die daadwerklike ingrype in die gang van tyd en die verloop 

van wereldgebeure (kyk afdeling 2.2). Dit is die proses waardeur mense se 

bewussyn, denkpatrone en instellinge verander word (Malan 1991:23). 

Roszak (1976:37) praat van 'n wedergeboorte (rebirth) as 'n wyse om die 

sosiale onregverdighede, asook die verlede waarin dit gemanifesteer het, te 

skrap. In die proses van oorgang bevry die mens homself van probleme en 

mislukkings. Die mens word as 't ware 'n martelaar ten einde met die verlede 
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te breek. Die sogenaamde wedergeboorte word 'n oorwinning oor tyd en 

sterflikheid (Roszak 1976:38). 

Die mens moet gaandeweg onder die besef gebring word <lat alles wat bestaan 

een is, en <lat daar een "God" is en <lat die mens ook daarom "God" is (Meier 

[S.a.]:6; Gardiner 1991:13; Jordaan 1991:31; Malan 1991:16-20). Alhoewel 

hierdie 'n radikale stellinginname is, moet besef word <lat <lit die doel is 

waarop afgestuur word (kyk Hom 1996, hoofstuk 2 in die verband). Om 

hierdie doelwit te bereik, is transformasie noodsaaklik en word kurrikula 

dienooreenkomstig aangepas. Die kind word daarop gewys <lat hy 'n verskil 

in 'n verdeelde wereld kan maak. Dat die mens as individu 'n verskil kan 

maak in die oplos van probleme, is weliswaar so. Die NAB wys egter die 

mens daarop <lat hy nie in sy strategiese beplanning kan staatmaak op die 

ondersteuningsbasis van 'n partikuliere religie soos die Christelike religie nie 

(kyk Capra 1990:5; Roszak 1976:19). Vir die Christen impliseer <lit <lat hy 

nie uitsluitlik op God se verlossende genade soos deur Jesus Christus 

verbeeld, kan reken nie (kyk afdeling 3.3.2). 

Die sondeval wat 'n krisis vir die mensdom meegebring het, word deur Jesus 

Christus as Middelaar deur sy kruisdood, opstanding en hemelvaart besweer. 

Uit die verlossing openbaar God ook aan die sondige mens <lat Hy weer sal 

kom om alles (<lit is alle aspekte van die menslike bestaan) nuut te maak (te 

"transformeer"). Dan sal God Sy ewige koninkryk en heerskappy bevestig 

(kyk Openbaring 21; 1 Korinthiers 15). 

Hierteenoor wys Capra (1990: 1) in sy boek The Turning Point ook op 'n 

wereldwye krisis ("sonde") waarin die mens in totaliteit vasgevang is. Die 

probleem kan opgelos word deur wat Capra (1990:7) "human culture 

evolution" noem. Die mens transformeer tot die ideale orde deur 'n proses 



130 

van evolusie. In wese impliseer dit dat die mens gaandeweg 'n toestand van 

"godheid" (volmaaktheid) kan bereik deur 'n proses van herskepping. In 

hierdie evolusionere proses word begrippe soos rei'nkamasie (Oosters) en 

wedergeboorte (Christelik) oor dieselfde boeg gegooi. Die geloof en religie 

wat die sintese ( eenheid) bewerk, is die religie van Karma (die geloof dat die 

mens se leefwyse van die verlede die teenswoordige en volgende lewe 

bepaal) (Malan 1991: 111 ). Deur hierdie religie verkry die mens binne die 

NAB 'n heenkome wat van outonomiteit spreek en waar die mens sy eie 

verlossing kan bewerk: "It is man himself whose activities, in harmony with 

the laws of nature, build his own fulfilment" (Fuss 1997:4). Wat die onderwys 

betref, moet die kind sy eie toekoms uitwerk en sy ideale verwesenlik (Van 

Wyk 1992:13-14; kyk afdeling 4.5.1). 

Die ooreenkoms met die Christelike religie is opmerklik. Dat die persoon se 

werke (kultuurskeppinge en vaardighede) en die aanwending daarvan vir die 

Christen se lewe in hierdie wereld bepalend is, is wel so. Tog kan die mens 

nie op grond van sy goeie werke en verdienste uit die staanspoor redding 

verkry nie, maar alleen deur Jesus Christus wat as Middelaar die mens se 

werke heilig ter uitbreiding van God se koninkryk. Vir ewewigtige 

kultuurbou is gehoorsaamheid aan die Woord/W et van God noodsaaklik. 

Vir die NAB is die gedagte van plaasvervangende boetedoening soos deur 

Jesus Christus vergestalt, onaanvaarbaar (Fuss 1997:4). Dit is met antler 

woorde nie Christus wat alles nuut maak nie, maar eerder die mens wat 

deurentyd paradigmaskuiwe moet maak betreffende bestaande gedagtes, 

persepsies en waardes (Capra 1990:12). Met betrekking tot die sinkretistiese 

denkhouding stel Capra (1990:12) voor dat die boustene vir die ideale orde in 

die verskeidenheid waardesisteme in die wereld gesoek moet word. Die rede 

hiervoor (so word gereken) is gelee in die idee dat alle godsdienste in wese 
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dieselfde waarhede verkondig (Malan 1991:16). Binne die sinkretistiese 

denkraamwerk word godsdiensvryheid as 'n manier om eenheid te 

bewerkstellig, ingespan. 

Groothuis (1986:44) wys op die effek van godsdiensvryheid met betrekking 

tot New Age-persepsies. Hy toon aan dat die godsdiensvryheid wat in 

Amerika heers, 'n vrugbare teelaarde vir altematiewe geestesstrominge hied: 

"The very presence of a dizzying variety of religious claims makes each claim 

more socially acceptable and, at the same time, makes each less 

comprehensibly credible; that is, the belief in absolute truth is replaced by 

one 's "religious preference "" (kyk Groothuis 1988: 18-19). Hierdie gedagte 

sluit sterk aan by die New Age-siening dat daar verskeie paaie na die Een is. 

Die keuse van watter pad 'n persoon kies, berus by sy voorkeure. Hierdie 

toedrag van sake impliseer verder dat daar 'n aksentverskuiwing 

(waardeverplasing) plaasvind - 'n verskuiwing van die partikuliere 

waardesisteem na 'n algemene of universele sisteem (Capra 1990:30). 

Hierdie verskuiwing na 'n groter geheel ondersteun die holistiese benadering 

wat in die NAB figureer. 

Daar word hedendaags groot gewag gemaak van die holistiese benadering in 

die onderwys. Dit impliseer dat die totale kind onderrig moet word. Dit wil 

voorkom of hierdie idee 'n bevestiging is van die wesenskenmerk van 

opvoedende onderwys wat daarop dui dat die kind in sy totaliteit (met die 

partikuliere religie as grondmotief) opgevoed word. In werklikheid vereis die 

New Age-denker egter dat die kind sodanig moet leer dat alle aspekte van 

die mens getransformeer moet word om aan die eis van eenwording te 

voldoen. Die holistiese of globaliserende effek van die sinkretistiese 

denkhouding het spesifieke implikasies vir die opvoedende onderwys. Die 

verskeidenheid binne die modeme skool wat betref die religie kan aan die 
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hand van verskeie modelle geakkommodeer word, maar die uiteindelike doel 

bly die inskakeling daarvan by die hoofstroomdoelwitte, wat eenheid 

impliseer. 

Roszak (1976:20) wys op 'n "religious renaissance ... religion by any other 

name and every other name that binds our attention". Capra (1990:285) praat 

van die "~ew vision of reality". Hy wys verder op die "awareness of the 

essential interrelatedness and interdependence of all phenomena - physical, 

biological, psychological, social, and cultural". Die nuwe realiteit 

veronderstel dat alle konseptuele en dissiplinere grense oorskry word en dat 

'n nuwe raamwerk geskep word waarin die altematiewe paradigma 

vergestalting vind (Capra 1990:285). 

In hierdie beskouing moet die partikuliere religie aangepas word en moet daar 

anders en nuut gedink word oor sake soos die absolute en wat dit behels. Dit 

wat as fundamenteel beskou word, sal nie meer alleen op geldigheid 

aanspraak kan maak nie. Op grond hiervan sal filosofies vreemde en botsende 

teoriee so aangebied word dat daar oenskynlik inherent geen verskille bestaan 

nie (Capra 1990:285-286). Dit impliseer die moontlikheid dat die 

wesenskenmerke van religiee oorvleuel. Die mens kan uit hierdie 

verskeidenheid religiee keuses maak en op 'n holistiese wyse sy eie geloof en 

"Waarheid" skep. 

Die idee van "wholeness" ( eenheid) kan soos volg aan die hand van die 

tregtermodel voorgestel word: 
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CHRISTENDOM/AFRIKA-GODSDIENSTE/OOSTERSE GODSDIENSTE 

Gesamentlike bydrae genereer die nodige 

mag/krag om die eenheid (die Een) 

te manifesteer 

Teen en binne die wande van hierdie "tregter" verseker die nuwe waarde- en normsisteem die 

transformasie tot eenheid. 

Bostaande model beklemtoon die relativerende karakter van die NAB. Die 

NAB beskou die verskillende godsdienste bloot as verskillende en gelyke 

paaie na dieselfde eindpunt (Kennedy 1999-2000:19-20). Met die oog op 

bostaande model en vir groter perspektief, is dit raadsaam om vlugtig 

ondersoek in te stel na die invloed wat die Oosterse godsdienste in die NAB 

se godsdiensbeskouing het. 

Die Hindoeisme ('n Oosterse godsdiens) word as 'n belangrike element in die 

godsdienstige idees van die NAB beskou. Die rede vir hierdie toenadering 

kan na die effek wat sekularisasie en ontkerstening (verwydering van die 

Christendom) op die Christendom in die Weste gehad het, teruggevoer word 

(kyk afdeling 2.3 .1.3 ). Die Weste het geestelik "bankrot" geraak en om 

hierdie "leegheid" te vul, word die Hindoe-filosofie as teenvoeter aangehang 

(De Bruyn 1995:27). 'n Geestelike tuiste is gevind, veral met betrekking tot 

die aksent wat in die Oosterse godsdienste op die ervaring, die emosie en die 

belewing geplaas word. Begrippe en idees wat die sinkretistiese karakter van 

die NAB tipeer en aansluiting by die Oosterse godsdienste vind, is die idee 
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dat alles god is (panteisme ). Die mens kan deur praktyke soos joga en die 

Oosterse wyse van meditasie homself van alle bande losmaak en volkome een 

met God wees (De Bruyn 1995:28). 

Vir die NAB is die Oosterse godsdienste soos verskillende riviere wat hulle 

water uit dieselfde bron kry. Die naam Christus word as 'n amp in die 

goddelike hierargie beskou. Die Maitreya - 'n naam wat verband hou met die 

Boeddhisme - word as die verwagte verlosser en profeet van alle godsdienste 

voorgehou. Die Maitreya word beskou as die vergestalting van Jesus van die 

Christene; die ware Messias van die Jode; die vyfde reinkamasie van die 

Boeddha van die Boeddhiste; die groot Iman Madhi van die Islam; die 

Krishna van die Hindoes. Die NAB vereenselwig horn ook met die idee dat 

die mens se siel in 'n nuwe menslike liggaam wedergebore kan word 

(reinkamasie). Hiervolgens word geglo dat die mens op 'n sikliese 

(herhalende) wyse tot die ideale/volmaakte toestand ontwikkel en die god in 

homself laat manifesteer (De Bruyn 1995:27-28; kyk Kaminsky 1999a; 

1999b; 1999c; Holbeche 1999-2000:37). 

Die NAB beywer horn vir 'n doelwit waar die mens homselfvolledig kan laat 

geld. Dit impliseer dat die mens volle verantwoordelikheid vir sy eie heil en 

vir die aard van sy eie onderwys moet neem. Hy moet ook alle middele 

(byvoorbeeld uit die natuur) aanwend om sy potensiaal te verwesenlik. Dit 

gee uiting aan die NAB se opvoedingsdoelstelling van selfekspressie of 

selfaktualisering. Dit is egter 'n verskraalde siening wat veral na vore kom in 

die NAB-motiefwat as die verinnerliking van die mens beskou kan word. 
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3.5.2.2 Die verinnerliking van die mens 

Die idee van verinnerliking impliseer dat die mens gaandeweg al hoe meer sy 

eie potensiaal sal ontdek op grond van die aanvaarding van die idee van 

'onbeperkte moontlikhede'. 

Teen hierdie agtergrond is die NAB van mening dat die onderwys sodanig 

getransformeer behoort te word dat die kind sy potensiaal kan ontdek. Hom 

(1996:140) praat van "transpersonal psychology" waar die individu as 

inherent goed beskou word (Groothuis 1986:82). Die mens se nood tot 

selfaktualisering word in die lig van hierdie inherente goedheid van die mens 

beskou. Dit beteken dat die kind deur 'n evolusionere proses dieper in sy eie 

vermoens kan delf om dan as 't ware die godheid, die Een, in homself te 

ontdek. 'n Tegniek wat vir hierdie doel van selfontdekking en verinnerliking 

ingespan word, is meditasie. 

Ten opsigte van meditasie dui Allison (1999-2000:62) aan dat dit 'n "life-long 

process" is. Sy (Allison 1999-2000:62) brei soos volg hierop uit: 

"Meditation enables you to find answers inside yourself, instead of getting 

them from others; to love yourself fully; to take responsibility for yourself 

and your environment; ... ; to free your mind from negative and neurotic 

patterns; ... it enables you to connect with your spiritual self. The concept 

'spiritual self' is just one of the many names that have been given to 

describe the state of meditation. Some other names are: pure mind, 

enlightenment, the void samadhi, . . . self-actualisation, self-realisation, 

higher self, pure self and God'' ( eie onderstreping). 

Die tegniek van meditasie word hedendaags al hoe gewilder. In Suid-Afrika 

byvoorbeeld vorm dit volgens Allison (1999-2000:63) deel van die 

opvoedende proses. Hiervolgens wend sommige onderwysers tegnieke en 
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ervarings soos onder andere visualisering, joga en waardeverplasing aan om 

kinders oenskynlik te help met konsentrasie, selfbeeld en die ontwikkeling 

van hulle kreatiwiteit en ongekende potensiaal (kyk Groothuis 1986:79-81; 

Capra 1990:405; Woodbridge 1991:130-132; Hom 1996:139-152). Die 

betroubaarheid van hierdie tegnieke is onder verdenking en word deur die 

Christelike wereld- en lewensbeskouing afgekeur. 

Op grond van bogenoemde tegnieke en idees kan die aanname gemaak word 

dat die kind sy eie gesag word. Die Christen-onderwyser se rol as die 

bevestiger van God se gesag in die kind se lewe word buite rekening gelaat. 

Hierdie degraderende rol van die onderwyser kan deels toegeskryf word aan 

die idee dat die onderwyser-opvoeder in die hedendaagse situasie slegs 'n 

fasiliteerder is wat die omgewing fisies en organisatories ter verwesenliking 

van die kind se potensiaal tot aktualisering inrig (Ferguson 1989:320-321; 

kyk afdeling 4.5.1 ). Die kurrikulum word die middel waarvolgens die kind 

as't ware teen gesagstrukture (God > mens > lewensverbande) rebelleer ter 

bevestiging van sy eie gesag. Die negatiewe effek hiervan vir skooldissipline 

en die gesagsposisie van die onderwyser word deur Woodbridge (1991:133) 

onderstreep. 

In die Christelike opvatting 1s die mens se verbeelding en geestelike 

ingesteldheid (psige) deur die sondeval so aangetas dat hy nie op sy eie in die 

wereld oor die weg kan kom nie. Die Heilige Gees werk in die mens se lewe 

en word die Een wat die mens tot Christelike volwassenheid inspireer 

(vergelyk Galasiers 5). Die mens se daaglikse arbeid behoort hierdeur gerig 

te word. Visualisering soos deur die NAB voorgehou, kan as 'n gevaarlike 

tegniek beskou word, gesien in die lig van die NAB se beskouing dat die 

mens innerlik goed is (vergelyk afdeling 3.4, veral die idee van vorm en 

materie asook die motief van natuur en vryheid). Die NAB se mening is dat 
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die mens self deur 'n proses van verinnerliking sy gees (psige) evolusioner tot 

'n "heilige gees" kan laat ontwikkel. Groothuis (1986:81) se treffende siening 

van die saak is soos volg: "God is pulled into the human breast. Scientific 

prowess and rationality as the crowning human achievements are 

outstripped by psychic abilities and unlimited potential" (kyk Capra 

1990:407). 

Wanneer die mens homself op hierdie manier verheerlik dan word hy, met die 

oog op die verwerwing van kennis en sin, sy eie leraar. Hy kies sy eie 

waardes en bepaal sy eie vordering. Op grond van transpersonale psigologie, 

stel die mens homself in beheer. Terwyl God mag het oor almal, ook die 

heiden, eien die mens homself nou die ereplek toe. Vir so 'n mens word die 

onderskeie religiee en lewensbeskouings nie meer as 'n bedreiging vir die 

partikuliere religie beskou nie, maar eerder as die verryking van 'n eie 

godsdiens. Op grond hiervan kan die mens die valse uitspraak maak dat hy 'n 

Boeddhis, maar ook 'n Christen, kan wees (kyk Kriiger 1994:2-23). Hierdie 

lewensbeskouing is sinkretisties en het implikasies vir die morele bewussyn 

van die mens. 

Hom (1996:152) verwoord die implikasies soos volg: "The idea of creating 

one's own reality subverts moral conscience. The victim becomes the creator 

of his own misfortune, be it tragedy or the lack of exceptional talent". Op 

grond van die geloof dat die mens oor sy eie lewe beheer uitoefen 

(selfvergoddeliking), kan hy ook sy eie tekortkominge verklaar en ophelder 

en is daar vir alle gebeure en verskynsels in die wereld en lewe 'n verklaring. 

Na aanleiding van die voorafgaande paragrawe kan gekonstateer word dat die 

NAB die menslike bestaan verabsoluteer. Die mens word self die hoogste 

bron en die gewer van gawes ten einde volmaaktheid te bereik. In die 
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opvoedingsdenke van die New Ager is daar oenskynlik lofwaardige ideale, 

"but the problem is that they put their complete trust in the hope that without 

external controls every individual will mobilise his inner resources to allow 

the same freedom for others" (Hom 1996:242). 

3.6 Samevatting 

In hierdie hoofstuk is aangetoon in watter mate religieuse grondmotiewe en 

lewensbeskoulike idees tot sinkretisme aanleiding gee. 

Verskeie tydperke in die geskiedenis is uitgelig ter illustrasie van die 

sinkretistiese denkpatroon wat by mense aanwesig was. Die mens se sondige 

begeertes om God en Baal te dien, is by die volk Israel in die oud-Israelitiese 

tydperk uitgelig. Daar is gewys op die gevolge van die gelykmaking van die 

Christelike godsdiens en die valse godsdienste. Daar is onder andere daarop 

gewys dat 'n evangelie waar God met afgodediens vermeng word, 'n valse 

evangelie is (kyk afdelings 3.2, 3.2.1 & 3.3.2). 

In aansluiting hierby is kortliks na drie grondmotiewe wat 'n invloed op die 

ontwikkeling en vestiging van die Westerse beskawing gehad het, verwys. 

Die grondmotiewe van 

• vorm en materie; 

• natuur en genade en 

• natuur en vryheid 

het aan die orde gekom. Die rol wat hierdie motiewe in die manifestering van 

die sinkretisme gespeel het, is uitgestippel (kyk afdelings 3.2.2, 3.3.1 & 

3.3.2). 
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Vervolgens is ook aangedui hoe die Afrikaan teen die agtergrond van sy 

tradisionele religie op die invloede van Europa en die Weste gereageer het. 

Daar is onder andere daarop gewys hoe die Afrikaan sy lewensbeskouing in 

lyn gebring het met motiewe wat aanvanklik vir horn vreemd was (kyk 

afdelings 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4.1 & 3.4.4.2). 

Ten slotte is gekonsentreer op die postmodemisme en NAB as 'n tipiese 

postmodeme verskynsel (kyk afdelings 3.5, 3.5.1 & 3.5.2). Die post

modemisme verbeeld 'n tydsgees wat dui op die uitskakeling van antiteses en 

absoluuthede. Die NAB akkommodeer hierdie tydsgees. In kort is die NAB 

daarop uit om alle standpunte en verskille tot 'n sintese saam te voeg. In 

wese volg die NAB 'n sinkretistiese denkpatroon. Vir die NAB is die mens 

totaal vry om sy eie godsdiens uit 'n veelheid godsdienste te skep. ,Wat die 

onderwys betref, word die kind tot die indruk gebring dat alles een is en dat 

die mens die potensiaal het om sy eie "God" te wees. Dit impliseer die 

moontlikheid dat die kind nie ag slaan op die leidende gesag van 'n meerdere 

(volwassene) nie en daarom ook nie sy toekomsverwagting op God stel nie. 

In die volgende hoofstuk sal ondersoek ingestel word na die omvang van 

sinkretistiese tendense in die RSA. 
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HOOFSTUK4 

SINKRETISTIESE TENDENSE IN DIE RSA - 'N 

HISTORIES-EKSEMPLARIESE ANALISE MET BETREKKING TOT 

DIE KONTEMPOReRE SITUASIE 

4.1 Inleiding 

Ten einde 'n wyer perspektief op die onderwyssituasie hier te lande te verkry, 

word kortliks die hoofmomente van Hoofstuk 3 in oenskou geneem. In 

Hoofstuk 3 is aangetoon in watter mate sekere grondmotiewe 'n rol in die 

manifestering van die sinkretisme gespeel het (kyk afdeling 3.3). Daar is 

aangetoon hoe hierdie grondmotiewe mense in hulle kontak met mekaar 

wedersyds bei:nvloed en hoe byvoorbeeld die modeme humanistiese motief 

van natuur en vryheid uiteindelik die mens se lewens- en wereldbeskouing 

bepaal. 

Verskeie eksemplare is met betrekking tot die onderskeie grondmotiewe 

voorgehou. Daar is aangetoon hoe die mens telkens op 'n dwaalspoor beland 

indien hy God nie in ag neem nie en eiewillig handel. So het die gebrek by 

die volk Israel om met onderskeidingsvermoe tussen God en afgod te 

onderskei, tot verwarring gelei wat 'n effek op alle lewensterreine gehad het. 

In die bespreking van die Griekse vorm-materie motief, die skolastiese motief 

van natuur en genade en die modeme humanistiese motief van natuur en 

vryheid (kyk afdelings 3.2.2 tot 3.3), is telkens opgemerk dat die mens wat 

van hierdie motiewe tot die grond van sy bestaan verhef, die gevaar loop om 

sy heil in verabsoluteerde aspekte uit die alledaagse leefwereld te soek. 
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Suid-Afrika het me die invloed van die grondmotiewe vrygespnng me. 

Inteendeel, Suid-Afrika was sedert 1652 met die koms van die Nederlander, 

Jan van Riebeeck, blootgestel aan verskeie idees en motiewe, wat op grond 

van Westerse betrokkenheid en beinvloeding, vastrapplek gekry het. 

Hedendaags vind hierdie beinvloeding plaas teen die agtergrond van snelle 

tegnologiese ontwikkelings wat die wereld in 'n figuurlike sin kleiner maak. 

In die onderhawige hoofstuk word 'n ondersoek ondemeem ten einde vas te 

stel in watter mate Suid-Afrika aan sinkretistiese idees/motiewe blootgestel is 

en word. Die effek van hierdie blootstelling met betrekking tot die onderwys 

en spesifiek die Christelike grondmotief sal aangetoon word. Die volgende 

sake sal in bree trekke as eksemplare in die analisering van die kontemporere 

situasie aan die orde kom: 

• die Kaap en Europese betrokkenheid; 

• die staat en onderwysbeleid vanaf 1910 tot 1994; 

• resente ontwikkelinge op onderwysgebied met betrekking tot 

onderwysvoorsiening; 

• die beplanning en vasstelling van nuwe kurrikula asook ondersteunende 

onderrigmetodes. 

Vervolgens word oorsigtelik aandag gegee aan die faktore wat gedurende die 

1 7 de eeu 'n rol gespeel het in die uitbreiding van die Kaapse nedersetting, 

maar wat ook terselfdertyd die klimaat geskep het vir die realisering van die 

sinkretisme. Hierdie ondersoek word ondemeem ten einde groter duidelikheid 

te kry oor die invloede en grondmotiewe wat vanwee Europese/Westerse 

betrokkenheid in Suid-Afrika vastrapplek gekry het. 
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4.2 Die Kaap en Europese betrokkenheid (17de tot vroee 19de eeu) 

Met die stigting van die verversingspos aan die Kaap was die hoofmotief om 

van die Kaap 'n handelstasie te maak waar amptenare tydelik sou vertoef. 

Daarom het onderwys aanvanklik weinig aandag geniet. Tog sou hierdie 

situasie mettertyd verander soos wat die nedersetting uitgebrei het en mense 

se verblyf permanent geword het (Pistorius 1975:267). Verskeie invloede het, 

soos wat die nedersetting geleidelik tot met Uniewording en verder ontwikkel 

het, 'n impak op die samelewing gehad. Die veranderinge en die faktore wat 

mense tot 'n sekere optrede beweeg het, sal in hierdie afdeling aan die orde 

kom. 

4.2.1 Onderwys en die eerste jare 

Die godsdienssin en spesifieke geloofsoortuiging van die Europeers wat die 

Kaap gedurende die 17de eeu beset het, was duidelik waameembaar. Die 

Nederlander, Jan van Riebeeck, het nadat hy in 1652 voet aan wal gesit het, 

'n standaardgebed ("Van Riebeeck se gebed") van die voe tot eer van die 

Here gedoen (Boeseken 1975:22). Vergaderings van die Raad is daama met 

gebed geopen (Venter 1980:19). Weldra het die kolonie onder verskeie 

goewemeurs uitgebrei en was dit die begeerte van die Nederlandse regering 

<lat die Kaap 'n verversingspos van die voe sou bly om aan verbygaande 

skepe op weg na die Ooste vars voorrade te voorsien. Onder Simon van der 

Stel se leiding het verskeie groepe hulle aan die Kaap kom vestig ten einde 

behulpsaam te wees met die uitbreiding van die kolonie. Met hierdie doel 

voor oe is Nederlandse en Duitse boere na die Kaap laat kom (Venter 

1980:23-24). 
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Toe Jan van Riebeeck in 1652 in die Kaap geland het, was die Tagtigjarige 

Godsdiensoorlog in Nederland tussen Protestant en Katoliek pas agter die rug. 

Dit was met die ideale van die Hervorming wat Van Riebeeck na die Kaap 

gekom het en dit sou eweneens die kem vorm van die eiesoortige beskawing 

wat hier te lande sou vorm aanneem (Pistorius 1975:266). Die 

Kerkhervorming het aanvanklik in 'n groot mate die Suid-Afrikaanse 

onderwys bepaal. Kerk en skool het 'n onafskeidbare eenheid gevorm en 

Bybel en kategismusboek was die belangrikste "handboeke". 

Belydenisaflegging, die vestiging van 'n Christelike lewenswyse en 

kerklidmaatskap was die hoofdoel van die onderwys (Pistorius 1975:267). 

Hierdie troue verbintenis tussen kerk en skool kan as 'n uitvloeisel van die 

Hervorming/Reformasie beskou word en 'n soeke na 'n Bybelgefundeerde 

lewenspraktyk. Die staat het kerk en skool hierin ondersteun en daar is 

gesamentlik toegesien dat Christen-onderwysers na die onderwys en 

opvoeding van die kinders sou omsien (Pistorius 1975:268). 

Daar kan met antler woorde met redelike sekerheid beweer word dat die 

onderwys in die vroee jare van die Kaapse nedersetting gekenmerk is deur 'n 

diepe bewuswees van die Christelik-reformatoriese lewensbeskouing wat 

impliseer dat alle verandering en vrysinnige idees aan die hand van 

Bybelgefundeerde beginsels antiteties (teenstellend) beoordeel is. Hierdie 

lewensuitkyk is ook later deur byvoorbeeld die Franse Hugenote se koms en 

uiteindelike vestiging, verbeeld. Die gebeure wat hulle koms voorafgegaan 

het, getuig juis van hulle antitetiese ingesteldheid teenoor humanisties

vrysinnige idees en word kortliks ter wille van groter perspektief in oenskou 

geneem. 

Die Franse Hugenote se koms kan as 'n poging beskou word om onder die juk 

van 'n humanistiese grondmotief uit te kom en hulle godsdiens sonder enige 
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vrees vir vervolging te beoefen. Die Franse Hugenote se Protestantse 

leerstellinge het vir die Franse koningstroon en sy regering in Frankryk 'n 

gevaar ingehou. Die leer van die uitverkiesing en die belydenisskrifte is in die 

lig van die verligte filosofiese en humanistiese idees, waar die mens as van 

nature goed beskou is, nie sonder meer deur die Franse koningstroon aanvaar . 

nie. Die koningstroon was onder die invloed van die Roomse Katolieke Kerk 

asook die idees van 'n vrysinnige denker soos Jean Jacques Rousseau (1712-

1778) wat die mens se wil hoog aangeslaan het en geglo het dat die verstand 

verlig is en die mens nie op grond van die Skrifwaarheid totaal in die sonde 

dood is nie (Pistorius 1975:165-167; kyk ook afdeling 3.3.2). Die gedagte dat 

daar 'n Gesag buite die mens as Objektiewe Waarheid heers en beheer in die 

wereld uitoefen, was met ander woorde vir die staatshoof, as regeerder en 

gesaghebber, tydens die tyd van die Franse Hugenote 'n bedreiging. Die 

lewensbeskouing van die Franse Hugenote het uiteindelik tot drastiese 

vervolging van diegene wat hulle vereenselwig het met die Bybelse 

beskouing van sonde, straf en verlossing, en volgens die koning sy mag 

ondergrawe het, aanleiding gegee (Gouws 1993:407-408; kyk ook Behr 

1988 :9-10). 

Die Roomse Kerk en sy leerstellinge het egter, in kontras met die Protestantse 

leerstellinge, meer prominensie aan die koningstroon verleen. So het verskeie 

gebruike en idees in die Roomse Kerk die mens op die voorgrond gestel. Die 

gebruik van boetedoening wat die mens (en priester) verhef tot "Middelaar" 

of "Heilige" was vir die koning die bevestiging van sy belangrikheid. Verder 

was dit volgens die Rooms-Katolieke beskouing moontlik dat die mens deur 

middel van sy optrede (<lade) 'n bydrae tot sy eie redding en saligheid kan 

maak. Hierdie idee staan ook bekend as die Pelagianisme en die semi

Pelagianisme. Laasgenoemde dui op die aanvaarding van 'n tussen-in 

standpunt: Die Roomse leerstellinge word grootliks gerig deur die idee dat die 
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boosheid nie in die mens is nie, maar wel in die natuur. Die genade van God 

staan daarom teenoor die natuur en nie teenoor die sonde nie (Gouws 

1993:376; kyk afdeling 3.3.2). 

Die gedagterigting waar die mens van die oortuiging is dat hy sy heil 

gedeeltelik kan bewerk, word treffend deur Gouws (1993:295) verwoord en 

vat eintlik die dilemma waarin die sinkretisme die Christendom laat beland, 

baie noukeurig saam: "Die ... 'kerk' het 'n 'kerk' van plustekens geword- ... 

; die werk van die Allerhoogste ·plus die werk van die mens; geloof plus die 

bydrae en verdienste van die mens; die Bybel plus die besluite van 

vergaderings en die tradisies van die verlede; die voorskrifte van die Bybel 

plus die voorskrifte van vergaderings". Dit was 'n gedagterigting soos hierdie 

wat die Franse Hugenote as Christene verwar het en hulle tot altematiewe 

optrede sou dwing. 

Dit blyk dan ook dat die Franse Hugenote se aandrang op 'n eie kerk, 

gemeenskap, taal, godsdiens en onderwyssisteem nadat hulle in die Kaap 

gearriveer het, teen die agtergrond beskou moet word van hulle wedervaringe 

in 'n orde waar daar 'n vermenging was tussen humanistiese/Roomse en 

Christelik-protestantse grondmotiewe en waar laasgenoemde uiteindelik nie 

geduld is nie. Die hervormings wat 'n persoon soos kommissaris J .A. de Mist 

later tydens die Bataafse bewind (1803-1806) in sy memorandum voorgestel 

het, het verreikende en lofwaardige moontlikhede ingehou, maar het tog in 'n 

sekere mate die ideale soos onder andere deur die Franse Hugenote vergestalt, 

gedemp. 
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4.2.2 De Mist en onderwyshervorming 

De Mist se bydrae tot die ontwikkeling van die onderwys in die Kaap kan nie 

onderskat word nie. Sy ideale van staatsteun aan skole, moedertaalonderwys 

en die oprigting van 'n kweekskool vir die opleiding van onderwysers was 

tekenend van sy vemuwende denke (Pistorius 1975:280-282; Van Zyl 

1975:114-119). Tog het sekere van sy idees kritiek ontlok. Van die 

veranderinge wat De Mist deur middel van sy Skoolorder in die vooruitsig 

gestel het en wat ontevredenheid veroorsaak het, kan soos volg opgesom 

word: 

• die erkenning van die reg van die kerk op medeseggenskap in die 

onderwys, terwyl die geestelikes in die minderheid in die Raad van 

Skolarge is; 

• kerklike beheer van die onderwys word vervang met staatsbeheer ten 

einde die verdelende effek wat die verskillende kerkverbande kon he, 

ten gunste van nasionale eenheid te ondervang; 

• die verlening van gelyke beskerming aan alle kerkgenootskappe 

(Pistorius 1975:280-282; Van Zyl 1975:115). 

De Mist se idees was grootliks gegrond op filosofiese denkers in Frankryk 

wat met hulle verligte idees horn gemotiveer het om die veranderings aan die 

Kaap deur te voer (Coetzee 1958:33-34; Van Zyl 1975:115-116; kyk Gouws 

1993:473-476). De Mist se geloof <lat die samelewing deur kennis en 

wetgewing hervorm moet word, het 'n duidelike ondertoon van die 

rasionalisme gehad. Hierdeur maak hy horn skuldig aan die miskenning van 

instellinge (soos die kerk en skool) wat die mens se lewe ten diepste rig. Sy 

ideaal van nasionale eenheid (wat 'n sekulere doel veronderstel), ten koste van 

die kerklike/godsdienstige, wys nie net op die skeiding wat hy tussen 

godsdiens en onderwys maak nie, maar verminder die kerk se gesag ten 
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gunste van wereldlike outoriteit en outonomie (Pistorius 1975:282-283; kyk 

Van Zyl 1975:115; kyk ook afdelings 2.3.1.3 & 3.3.2). 

W aar die Bataafse bewindstydperk gekenmerk is deur 'n groter bewuswording 

van demokrasie - van vryheid en onafhanklikheid - is die tydperk van Britse 

bestuur wat die Bataafse tydperk opgevolg bet, deur 'n outokratiese 

bestuurstyl gekenmerk, wat gelei bet tot taktloosheid, inkonsekwentheid en 

selfs moedswillige optrede. Hierdie optrede kon verder ook gelei bet tot die 

miskenning en selfs onderdrukking van aspekte soos taal en godsdiens 

(Pistorius 1975:285-286; kyk ook Kotze 1975:122). 

4.2.3 Die tydperk van Britse bestuur (1806-1839) 

Onder Britse bestuur (in teenstelling met De Mist se idees) bet dit geblyk of 

die skool weer in nouer verbintenis met die kerk sou funksioneer. So 

byvoorbeeld bet die kerklike amptenare weer die meerderheid 

verteenwoordiging op die Skoolkommissie geniet. Verder is die indruk deur 

die Britse regering gelaat dat hulle 'n vrysinniger beleid ten opsigte van sake 

soos godsdiensvryheid sou volg en dat verskeie kerkgenootskappe toegelaat 

sou word om by die onderwys betrokke te wees. In werklikheid bet die Britse 

regeerders De Mist se Skoolorder herbevestig. Teen die agtergrond van sy 

rewolusionere idees, bet De Mist die kerk (met inbegrip van die 

skool/onderwys) as 'n werktuig van die staat beskou (Kotze 1975:130). 

Vir De Mist en so ook die Britse regeerders, moes die kerk help om goeie 

orde te handhaaf (Kotze 1975:129-130). Hierdie taak van die kerk kan nie 

ontken word nie, maar om dit te doen ten koste van God se alleenheerskappy 

in kerk en skool en ten gunste van die bevestiging van die staat se 

magspos1s1e, was vir die gereformeerde lidmaat en burger nie ware 
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godsdiensvryheid nie, maar eerder sekuler-humanistiese pogings wat die kerk 

en onderwys op 'n sinkretistiese wyse gerelativeer het (kyk afdelings 2.3 .1.3 

& 2.5.2). Verskeie aksies, verklarings en motiewe soos deur die Britse 

owerheid en sy onderdane gei'.nisieer, getuig van hierdie denkpatroon en word 

kortliks weergegee: 

• 'n verklaring deur generaal Baird wat die goewemeur, as 

verteenwoordiger van Sy Majesteit, in alle opsigte as hoof van die kerk 

beskou het; 

• die verstewiging van beheer oor die kerk met die reeling deur Somerset 

dat die landdroste tot kommissarisse-politiek in hulle distrikte benoem 

word; 

• die doelbewuste inskakeling van die kerk as werktuig van die Britse 

owerheid ten einde die voortbestaan van die Afrikaners aan bande te le; 

• die gebruik van Calvinistiese predikante deur die Minister van Kolonies 

om Britse en veral filantropiese denkbeelde te versprei; 

• Somerset se idee dat Skotse Presbiteriaanse predikante en predikante 

van die Gereformeerde Kerk albei Calvinisties was en daar gevolglik 

geen leerstellige beswaar kon wees teen die invoering van Engelse 

predikante nie; 

• die bevordering van Engels en die gepaardgaande verengelsingsbeleid 

wat deur die onderwys uitgedra moes word (Kotze 1975:130-131; kyk 

afdeling 3 .2.2). 

Soos die Franse Hugenote hulle teen die aantasting van hulle Protestantse 

erfenis verset het, het die Voortrekkers se houding jeens die Britse invloed 

aan die Kaap van groeiende antagonisme getuig. Waar die Hugenote se 

Christenskap deur die opkomende humanistiese grondmotief bedreig is, het 

die Voortrekkers met 'n Britse gelykstellingsbeleid waarteen hulle hulself 

verset het, te doen gekry. Die Voortrekkers se verset het uiteindelik by wyse 
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van die Groot Trek duidelik gekristalliseer. Alhoewel verskeie redes 

aanleiding tot die Groot Trek gegee het, kan die aantasting van die 

Voortrekkers se Christelike geloofsoortuiging as van die belangrikste 

grondliggende oorsake van die Groot Trek beskou word. 

Die goedingeligte, vooraanstaande Voortrekkervrou en broerskind van Piet 

Retief, Anna Steenkamp (In: Muller 1975:157), het met die volgende woorde 

die Christelike grondmotief teenoor afvallige motiewe (byvoorbeeld 

filantropisme/oordrewe aksent op die mens, sy lyding en armoede) gestel en 

die dilemma van die Voortrekkers, asook hulle siening van sake soos volg 

saamgevat: 

"De schandelijke en onregvaardige handelswijs van de vrijhijt van onser 

slaven en nogtans heeft de vrijhijt ons so seer niet verdreven als de 

geleiikhijt de gelijkstelling met de Christenen. strijdig met de wetten van 

God en het natuurlik onderschijt van ajkomst en geloof Dat het 

onverdraaglijk was voor elk fatsoenlijk Christen onder sulk een last te 

buijgen waarom wij dan ons liever verwijderen des te beter ons geloof en 

leer in suvverhijt te behouden" ( eie onderstreping). 

Vir die Voortrekkers het die gelykstelling geiinpliseer dat die Christendom 

met die heidendom gelykgestel word. Teen hierdie agtergrond van genoemde 

gelykstelling en daarmee saam die innige same- en wisselwerking van die 

verskillende stoflike en geestelike beweegredes, het die Afrikaner-grensboer 

besluit om na die noorde en noordooste te trek. Die Groot Trek was vir die 

boere 'n wyse om vry te wees van Britse beheer en om hulle in staat te stel om 

hulle eie idees aangaande hul geestelike en stoflike welvaart in hulle eie staat 

toe te pas. Verder is die trek ook beskou as 'n poging om in 

verantwoordelikheid hulle Goddelike roeping tot God se eer in Afrika uit te 

leef (Muller 1975:158, 161). Gedagtig aan hierdie doelwitte het onderwys en 

Bybellees hand aan hand gegaan en het ongeletterdheid bykans nie bestaan 
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nie. Toegang tot die Bybel was 'n hoe prioriteit. So was die noue band tussen 

God en mens, deur middel van die W oord, die Trekker se grootste bron van 

sedelike krag en 1s daar duidelike lyne binne die spesifieke 

tydsomstandighede tussen reg en verkeerd getrek (Pistorius 1975:293). 

Alhoewel ongeletterdheid meer die uitsondering as die reel was, het daar 

mettertyd, soos wat die Trekkers hulle in gevestigde gemeenskappe gevestig 

het, die behoefte ontstaan om die onderwys meer gestruktureerd in te rig. 

Alhoewel daar gedeelde verantwoordelikheid tussen kerk en staat was met 

betrekking tot die organisasie, beheer en befondsing van die onderwys, het 

hierdie fasette van die onderwys mettertyd vanaf die kerk na die staat begin 

verskuif. Die benoeming van 'n Algemene Kommissie vir Onderwys in 1859 

deur die Volksraad van die ZAR, is 'n voorbeeld van hierdie verskuiwing. 

Verskeie pogings is hiema aangewend om die onderwys te hervorm en op 'n 

gesonde grondslag te plaas. President T.F. Burgers van die ZAR se 

Onderwyswet was een so 'n poging om die onderwys te hervorm. Dit het 

egter op grond van die invloed wat <lit op onder andere die 

godsdiensoortuigings van die bevolking gehad het, die wind van voor gekry 

(Pistorius 1975:293, 296, 299, 301). 

4.2.4 Onderwys m Transvaal (De Zuid-A{rikaansche Republiek)(l 872-

1907) 

Alhoewel De Mist met president T.F. Burgers se inhuldiging moontlik 'n 

vergete man was, het sy idees tog in verskeie aspekte van die Suid-Afrikaanse 

Republiek se staatstruktuur neerslag gevind. Die reeds genoemde 

Onderwyswet (1874) van T.F. Burgers getuig van De Mist se invloed (kyk 

afdeling 4.2.2). Dit was 'n progressiewe wet en het onder andere voorsiening 

gemaak vir die stigting van plaas- en dorpskole en middelbare skole 
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(gimnasia) waar onderwysers opgelei is. Ouerbetrokkenheid is ook deur 'n 

stelsel van gekose skoolkommissies aangemoedig. Die wet het inderdaad op 

die oog af beloof om vir die Republiek van baie groot betekenis te wees (Du 

Plessis 1975:265). Die bepalings in die wet met betrekking tot 

godsdiensonderwys het egter vanuit die gemeenskap, en wel om verskeie 

redes, kritiek uitgelok. 

Een van die redes was die reeling ten opsigte van godsdiensonderrig. 'n 

Artikel in die Onderwyswet het bepaal dat daar in elke skool uit die Bybel 

gelees en Bybelgeskiedenis onderrig sou word, maar dat geen 

godsdiensonderwys ( dogmatiese onderwys) onderrig mag word nie. Die 

veronderstelling was dat dogmatiese onderwys na skoolure sou plaasvind. 

Hierdeur wou Burgers moontlik verseker dat die onderwys, ongeag wat die 

geloofsoortuiging van die kinders _ en ouers is, 'n ondersteunende rol 

betreffende eenheid binne die Republiek speel. Die invoer van vrysinnige 

onderwysers uit Holland het blykbaar ook verdere stukrag verleen ten opsigte 

van die reelings rondom godsdiensonderrig in skole en sou makliker binne die 

nie-dogmatiese skoolomgewing kon inpas (Pistorius 1975:304-305; Du 

Plessis 1975:265). Burgers se hervormingsmaatreels en die idees wat dit 

ondersteun, toon verbande met die dualistiese denkpatroon wat gedurende die 

Griekse, Romeinse en Middeleeue gehuldig is en tot sinkretisme aanleiding 

gegee het. Verder is daar ook 'n verband met die sekulariseringstendens wat 

veral binne die kontemporere bestel sy invloed duidelik laat blyk het (kyk 

afdelings 2.3.1.3, 3.2.3, 3.3.1 & 3.3.2). Ter wille van groter perspektief word 

vervolgens kortliks aandag gegee aan die verwikkelinge wat aanleiding gegee 

het tot die vestiging van die CNO-gedagte. 

Teenoor die hervormings en idees van Burgers het die idee van Christelik

Nasionale Onderwys (CNO) kom stelling inneem. Dit was van die begin van 
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die volksplanting inherent deel van die Nederlanders, en later Afrikaners, se 

onderwyserfenis. Die CNO-gedagte het veral met betrekking tot die 

herwinning van die onafhanklikheid van Transvaal en die gepaardgaande 

opbloei van Afrikanernasionalisme sterk groei getoon. S.J. du Toit het die 

CNO-idee sterk ondersteun en wel om die volgende standpunte/redes: 

• onderwys is nie die plig van die staat nie, maar van die ouers en die 

kerk; 

• die staat moet slegs die onderwys subsidieer; 

• die staat moet toesig hou dat die geld reg gebruik word; 

• die staat moet sorg dat onderwys in 'n Protestants-Christelike gees 

geskied; 

• die onderwys moet nasionaal wees, gerig op die welvaart van die nasie; 

• godsdiensonderrig hoort by die kerk en nie by die staat tuis nie; 

• onderwysers sal in die skool Bybelgeskiedenis onderrig terwyl 

leerstellige onderwys deur die kerk tydens skoolure hanteer sou word; 

• elke gemeente sou sy eie skool he (Pistorius 1975:308). 

Bostaande beginsels (in sy geheel beskou) het in die praktyk tot groot 

vooruitgang in die Transvaalse onderwys gelei. 'n Wye verskeidenheid nuwe 

skole is onder andere in die lewe geroep en binne twintig jaar vorder die 

onderwys in so 'n mate dat die Republiek die hoogste internasionale 

erkenning ontvang (Pistorius 1975:310, 315). Alhoewel daar groot vooruit

gang tydens die CNO-tydperk was, het die CNO-idee ook die kiem van 'n 

sinkretistiese ingesteldheid gedra. Newens die begrip "Christelik" word die 

begrip "Nasionaal" gebruik. Die gevaar hiervan is dat die inhoudelike van die 

begrip "Nasionaal" met tydsverloop kan verander op grond van die inwerking 

van Christelik-vreemde invloede of selfs die verandering of omwenteling van 

die politieke struktuur van die land. Die uiteinde hiervan is dat Christelik

Nasionaal byvoorbeeld kan verander na Christelik-Demokraties of na 
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Christelik-Sosiaal. Fowler (1990c:126-127) wys op die onaanvaarbaarheid 

van hierdie moontlikheid met die volgende opmerking: 

"The ... most compelling, reason for finding the Christian-National idea 

unacceptable is that, by combining "Christian" with "National" in the one 

compound expression, "Christian-National", it simultaneously debases the 

meaning of "Christian" by placing it on a level with "National" and 

falsely exalts the meaning of "National" by placing it on a level with 

"Christian". ... "National", on the other hand, properly refers to one 

dimension, or aspect, of life among others. 

Placing the two expressions, "Christian" and "National" side by side 

inevitably leads either to the false reduction of "Christian" to one of 

several qualities of life or to the false elevation of "National" to a life

directing religious principle on an equal footing with "Christian"". 

In 1906 is die begrip Christelik-Nasionale Onderwys egter deur die 

kommissie wat benoem is om 'n program van aksie vir die CNO-beweging op 

te stel egter op 'n heel aanvaarbare wyse soos volg verwoord: 

"Onder Christelijk Onderwijs wordt verstaan: Onderwijs overeenkomstig 

de Heilige Schrift, in overeenstemming met de belijdenisschriften der drie 

Hollandsche Kerken. Onder Nationaal Onderwijs wordt verstaan: 

Onderwijs dat, met het oog op de leiding Gods de Geschiedenis van ons 

Volk, den Godsdienst, de taal en traditien onzer Vaderen in eere houdt en 

voortplant" (Scholtz 1978:439). 

Die afval van hierdie ideaal het gekom toe Afrikaners die nasionale aspek en 

die implementering daarvan in die onderwys tot 'n ideologie verhef het wat 

nie meer rigtinggewend vanuit die Christelike gerig is nie. 

Die CNO-gedagte het tydens en na die Anglo-Boere-Oorlog (1899-1902) 

voortgeleef, maar is mettertyd na die oorlog op grond van 'n sterk sentrale 
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staatsbeheerde onderwysorganisasie en die vervanging van CNO-onderwysers 

deur onderwysers uit Engeland, geskrap (Pistorius 1975:320-321, 323). 

Na die oorlog was daar 'n sterk behoefte aan eenwording en derhalwe het die 

Onderwyswet van 1907 (Smutswet) 'n nuwe era vir onderwys in Suid-Afrika 

ingelui. 

4.3 Onderwys in die Unie van Suid-Afrika en die RSA 

Opsommenderwys word gemeld <lat Suid-Afrika na die Groot Trek uit twee 

dele bestaan het, naamlik die Republikeinse noorde en die Koloniale suide. 

Die Koloniale suide onder Britse beheer het uit Kaapland en Natal bestaan en 

die noorde uit die Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) en Oranje-Vrystaat 

(OVS). Hierdie toestand het na die Anglo-Boereoorlog verander toe Brittanje 

albei die republieke (OVS en ZAR) verower het. 

4.3.1 Unifikasie en Uniewording (1910) 

Na die Anglo-Boereoorlog het vier afsonderlike state, elkeen met 'n eie 

parlement en administrasie, vorm begin aanneem. Pogings is hierna deur die 

politici van daardie tyd aangewend om die gebied te verenig. Die twee 

modelle op die tafel was vereniging volgens 'n federale model of deur middel 

van uniewording. Die kwessies wat binne 'n unie of federasie ondervang 

moes word, was onder andere -

• samewerking tussen Boer en Brit; 

• die beskerming van kultuur en identiteit; 

• die daarstel van nasionale simbole; 

• die rol van ras en godsdiens; 

• die skep van 'n Suid-Afrikaanse nasie/patriotisme; 
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• die administrering van die gebied; 

• die hantering van die Bantoe- (Swart) en Indiervraagstuk (Venter 

1980:107-108). 

Die standpunte ten gunste van 'n unie was in die meerderheid. Generaals J.C. 

Smuts (1870-1950) en L. Botha (1862-1919) het sterk voorspraak vir die idee 

van 'n unie gemaak. Genl. Botha het 'n beleid van konsiliasie (versoening) 

voorgestaan. Hy wou deur middel van 'n middeweg uiteenlopende elemente 

bymekaar bring. So wou hy die Afrikaners en Engelssprekende Suid

Afrikaners verenig sonder om kant te kies. Uit die geskiedenis blyk dit egter 

<lat genl. Botha nie op hierdie middeweg kon volhard nie aangesien hy 

doelbewus die guns van die Engelssprekendes en die Britse Ryk gesoek het. 

Sy lofuitinge teenoor die Engelse en die skenking van die Cullinan-diamant 

aan koning Eduard VII in 1907, asook sy afsydigheid teenoor die Afrikaanse 

taalbeweging, het horn die gramskap van die Afrikaners op die hals gehaal. 

Genl. Botha (sowel as genl. Smuts) se standpunte is beskryf met die begrip 

eenstroombeleid teenoor genl. J.B.M. Hertzog se tweestroombeleid. Genl. 

Hertzog se tweestroombeleid het daarop neergekom <lat op onderwysgebied 

van gelyke taalregte sprake was. Elke taalgroep kon parallel sy eie kultuur en 

identiteit ontwikkel en uitbou (Liebenberg 1975:388-389; Spies 1975:370-

371; Venter 1980:109). 

Genl. Smuts, wat as die argitek van die verenigde Suid-Afrika beskou word, 

se lewensopvatting het op die idee van holisme berus (vergelyk die idee van 

holisme met globalisme in afdeling 2.3.1). Hierdie idee vind veral neerslag in 

sy voorgestelde staatsvorm vir die Unie van Suid-Afrika. Hy het geglo <lat 'n 

unie 'n ideale staatsvorm vir Suid-Afrika sou wees. Hy was van mening <lat 

verskille met betrekking tot ras en godsdiens verdelende faktore in die 

byeenbring van (in die geval van Kanada) die Franse en Engelse Kanadese 
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was. So 'n situasie sou volgens Smuts in 'n unie ondervang word. Smuts het 

verder ook geredeneer dat 'n unie gemeenskaplike simbole en eenvormige 

wette sou meebring (Meiring 1975:67-68; Venter 1980:110). 

Die volgende woorde van Smuts (In: Meiring 1975:67) aan die Kaapse leier, 

John X. Merriman, getuig van Smuts se holistiese benadering wat baie 

ooreenstem met ontwikkelinge tans in Suid-Afrika en in die wereld: "A wider 

outlook on imperial matters, a spirit of amity and brotherhood between races 

and states of South Africa, a spirit of self-help in economic matters and closer 

union to crown all - surely this is as wise and broad a foundation as could be 

laid by South African statesmen". Smuts het die Afrikaner alreeds gesien as 

deel van 'n groter, struktuurlose en vormlose nasionaliteit (Meiring 1975:69). 

Op grond van sy lewensbeskouing, het Smuts (1987:9) geglo dat die ideale 

maatskaplike omgewing deur 'n proses van evolusie teweeggebring kan word. 

Hy het ses stappe onderskei waardeur die idee van holisme by wyse van 

evolusie kan realiseer, te wete (1) die sintese (samevoeging} van dele van 

liggame, byvoorbeeld in 'n chemiese samestelling, (2) funksionele strukture 

in lewendige liggame wat aktief word ter wille van die funksionering en 

onderhoud van die liggaam, byvoorbeeld in 'n plant, (3) die spesifieke 

aktiwiteit word deur sekere vaste en inherente beheermeganismes gereguleer, 

alhoewel dit onbewustelik gebeur, byvoorbeeld in 'n dier, (4) die inteme 

beheer raak bewustelik en vorm 'n persoonlikheid en individu wat 

terselfdertyd deel word van holistiese groepe in die samelewing, (5) die 

inteme beheer ontwikkel tot 'n nog verhewer posisie in die staat, en (6) in die 

laaste instansie word Absolute Waardes ontwikkel, onafhanklik van die 

menslike persoonlikheid. Hierdie waardes, wat die basis vorm van 'n nuwe 

orde in die heelal, is Waarheid, Skoonheid en Goedheid wat gesamentlik die 

geestelike wereld vorm (Smuts 1987: 106-107). Die gegewe inligting omtrent 
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Smuts se beskouings is noodsaaklik wanneer sy aksies en planne beoordeel 

word. 

Om eenheid te bewerkstellig, wou Smuts deur middel van die Smutswet (Wet 

no. 25 van 1907) die staat vir die onderwys verantwoordelik maak, want vir 

horn was die uiteindelike doel van die onderwys 'n inaatskaplik-politieke 

doel: die opbou van 'n eenheidsbewuste nasie (Pistorius 1975:326). Hoewel 

hy godsdiens (en spesifiek die Christelike godsdiens) se waarde nie gering 

geskat het nie, het Smuts gepoog om godsdiensonderrig te beperk. Sy aksies 

getuig van hierdie poging. Daar is bepaal dat skole met gebed geopen en 

gesluit word en dat die eerste halfuur van die dag aan Bybelgeskiedenis 

bestee word. Die Smutswet het egter vereis dat die onderrig in skole nie aan 

die hand van 'n spesifieke dogma of leer sou plaasvind nie (Statute Law of the 

Transvaal Colony 1907-1910:1860). Hierdeur wou Smuts blykbaar verhoed 

dat al die aktiwiteite in die skool deurlopend vanuit een godsdiensbeskouing 

soos byvoorbeeld die gereformeerde of reformatoriese beskouing aangebied 

word. Op hierdie wyse sou hy heel moontlik antler beskouings ( soos sy 

holisties-evolusionere denkpatroon) binne die staatskool kon akkommodeer 

(kyk afdelings 4.2.2 & 4.2.4). / 

Wee is ook geskep om kinders op grond van die ouers se keuse en deur 

skriftelike versoeke van die Bybelgeskiedenisperiode te verskoon (Statute 

Law of the Transvaal Colony 1907-1910: 1860-1861 ). Hierdie reeling het die 

ruimte gelaat dat die skoolomgewing gekenmerk kon word deur twee of meer 

kontrasterende lewensbeskouings - aan die een kant byvoorbeeld die 

Christelike lewensbeskouing en aan die antler kant die humanistiese 

lewensbeskouing wat vir 'n gedeelte van die skool se aktiwiteite kon geld. 

Die moontlikheid het daarom bestaan dat die onderskeie lewensbeskouings en 

grondmotiewe in die denke van die kind ( wanneer die werklikheid aan die 
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hand van gekose leerstofinhoude ontsluit word) vermeng word (kyk afdeling 

4.5.2). Hierdie moontlikheid is versterk deur wetgewing wat na 1910 verskyn 

het. 

4.3.2 Onderwys na Republiekwording (vanaf 1961tot1984) 

Desnieteenstaande die groter drang na eenwording en sentralisasie, is 

wetgewing deur 'n verbintenis om die Bybel as onderrigmateriaal te erken en 

. te eerbiedig, gekenmerk. Hierdie verbintenis tot en erkenning van God, het 

ook in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, Wet 32 van 1961 

(Suid-Afrika 1961:347-349) asook in die Onderwyswet, Wet 39 van 1967 

(Suid-Afrika 1967:952) vergestalting gevind. 

In laasgenoemde wet is die volgende beginsel neergele wat die tipe onderwys 

in skole sou bepaal: " ... die onderwys in skole wat deur die Departement (met 

inbegrip van provinsiale onderwysdepartemente) in stand gehou, bestuur en 

beheer word 'n Christelike karakter moet he, ... " (eie onderstreping). Teen 

die agtergrond van godsdiensvryheid (die vryheid om enige geloofs

oortuiging/godsdiens van 'n persoon se keuse aan te hang en te beoefen), is 

die beginsel betreffende die tipe onderwys (te wete Christelik) verder 

uitgebrei en is addisioneel bepaal: " . . . dat die geloofsoortuiging van die 

ouers en die leerlinge geeerbiedig moet word wat betref godsdiensonderrig en 

godsdienstige plegtighede;" en dat "onderwys 'n bree nasionale karakter moet 

he" (Suid-Afrika 1967:952). 

Wat duidelik uit bogenoemde aanhalings van die Onderwyswet van 1967 

blyk, is die aanvanklike karaktertrekke wat die onderwys (en die staatskool) 

in die Republiek van Suid-Afrika gekenmerk het. Die onderwys is 

gekarakteriseer deur Christelike trekke wat van toepassing gemaak kon word 
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op 'n vak soos Godsdiensonderrig en moontlike plegtighede soos die viering 

van Geloftedag. In die aanbieding van die ander vakke in die skool sou 

benewens die Christelike grondmotief ook ander grondmotiewe kon geld ter 

akkommodering van die idee van nasionale eenheid en die idee van 

godsdiensvryheid. Breed gestel: die onderwys wat in die tydperk van 1967 tot 

1984 verskaf is, was in ooreenstemming met die Christelike geloofsoortuiging 

van oorwegend die Afrikaner en sy kultuur en tradisies (Schoeman 

1999:126). Ter wille van balans en perspektief, moet gemeld word dat die 

persepsie by baie geloofsgroepe binne die Suid-Afrikaanse konteks bestaan 

het dat die staatsgesag en owerheid bepaal wat die begrip nasie en nasionale 

identiteit beteken. Verder is die bepalings van wetgewing as onderdrukkend 

beskou op grond van die afbakening van nasionale grense met die 

veronderstelling dat groepe en individue nie van een nasionale identiteit na 'n 

ander kan beweeg nie. Die Wet op die Nasionale Onderwyssake, 76 van 

1984, het 'n nuwe tydperk vir onderwys (1984-1993) ingelei. 

Daar is toenemend gepoog om die onderskeie onderwysbenaderinge van die 

verskillende kultuurgroepe in Suid-Afrika op nasionale vlak te akkommodeer. 

Met die doel voor oe is daar nie spesifiek vir 'n Christelik-nasionaal

georienteerde onderwysdoelstelling, leerinhoud, godsdiensonderrig en die 

moedertaal as medium van onderrig voorsiening gemaak nie. In kort: die 

Christelik-nasionale onderwysbenadering is deur wetgewing slegs as een van 

verskeie onderwysbenaderinge erken en beskou (Schoeman 1999:127; Suid

Afrika 1984:22). So het Wet 76van1984 (Suid-Afrika 1984:4) onder andere 

die volgende beginsels vir onderwysvoorsiening uitgelig ter bevestiging van 

die idee van verskeidenheid (multikulturaliteit): 

"(i) dat gelyke onderwysgeleenthede, met inbegrip van gelyke 

onderwysstandaarde, vir elke inwoner van die Republiek, ongeag ras, kleur, 

geloof of geslag, nagestreef moet word; 
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(ii) <lat erkenning aan sowel die gemeenskaplikheid as die diversiteit van die 

religieuse en kulturele leefwyse en aan die tale van die inwoners van die 

Republiek verleen moet word; 

(iii) <lat, behoudens die bepalings van die een of ander wet betreffende die 

bywoning van 'n skool vir 'n bepaalde bevolkingsgroep deur 'n leerling van 

'n ander bevolkingsgroep, erkenning aan die keusevryheid van die individu, 

ouers en organisasies verleen moet word; 

(iv) <lat die voorsiening van onderwys op opvoedkundig verantwoorde wyse 

op die behoeftes van die individu en die van die samelewing, en die eise van 

ekonomiese ontwikkeling, gerig moet wees, en rekening met die 

mannekragbehoeftes van die Republiek moet hou;" ( eie onderstreping)(kyk 

De Lange-verslag 1981:14; Aucamp 1995:160-162). 

Op grond· van bostaande aanhaling kan die volgende vraag gevra word: In 

watter mate sou die idee van gelyke geleenthede ten opsigte van 

onderwysvoorsiening binne 'n diverse samelewing prakties tot sinkretisme 

aanleiding gee? 'n Antwoord hierop kan uit 'n ontleding van konsepverslae 

en Witskrifte (en die publisering van verdere wetgewing) betreff ende 

onderwysvoorsiening- en beleidsrigtings asook die grondliggende motiewe 

wat hierdie verslae rig, verkry word. 

'n Paar van hierdie ondersoeke sal vervolgens kortliks onder die loep geneem 

word ten einde aan te dui hoe sekere uitgangspunte binne die ve:tslae en 

dokumente sinkretisme bevorder. 
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4.3.3 Die De Lange-verslag na onderwysvoorsiening in die RSA - die 

verslag van die hoofkomitee (1981) 

In 1981 het die De Lange-verslag na onderwysvoorsiening in die RSA die lig 

ges1en. Die De Lange-verslag se uitspraak dat aanwysbare ongelykhede 

verminder en uitgewis moet word, was 'n teken dat 'n onderwysstelsel wat 

uitsluitlik op 'n sekere godsdiensoortuiging berus, as ongewens beskou is. 

Alhoewel hierdie uitspraak ook betrekking kan he op onderwysgeleenthede 

en fisiese omstandighede, bestaan die gevaar dat so 'n uitspraak ook die aard 

van die godsdiens en godsdiensbeleid binne die onderwysstelsel kan bepaal. 

Hierdie uitspraak is versterk deur die beginsel waar positiewe erkenning aan 

sowel die gemeenskaplikheid as aan die diversiteit van die religieuse en 

kulturele leefwyse van die inwoners verleen is (De Lange-verslag 1981: 14, 

213). 

Die voorskriftelikheid rondom die vasstelling van gemeenskaplike en 

algemene standaarde wat uit die verslag blyk, tas die inteme vryheid wat 'n 

skoolgemeenskap ook oor norme vir standaarde en prestasie behoort te besit, 

wesenlik aan. Dit ontken in 'n groot mate die eiesoortige waardesisteem wat 'n 

opvoedkundige gemeenskap deur middel van die skool behoort te vergestalt. 

Prakties gesproke sou daar binne die begrip "Christelike staatskool" 'n 

teenstrydigheid wees. Op grond van die verlede sou die uitleef van die 

Christelike karakter 'n motief wees, maar daar sou weens die inmenging van 

die owerheid in veranderde situasies bepaal kon word dat dieselfde skool (op 

grond van die politieke doel van transformasie en demokratisering van die 

samelewing) ander gelowe moet toelaat en norme moet handhaaf wat vreemd 

aan 'n Christelike skoolgemeenskap is (kyk Fowler 1990c:134-135; vergelyk 

afdelings 2.5, 4.4 & 4.5.3). So 'n situasie waar die Christelike skool benewens 

sy Christelike roeping ook dienstig moet wees aan politieke motiewe, wat die 
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Christelike grondmotief aantas of selfs daarmee vermeng, is potensieel 

sinkretisties van aard. 

4.3.4 Die Onderwysvemuwingstrategie (OVS): Bestuursoplossing vir 

onderwys in Suid-Afrika - 'n verslag (1992) 

Die Onderwysvemuwingstrategie (OVS-verslag) wat in 1992 verskyn het, het 

onder leiding van die Komitee van Onderwysdepartementshoofde (KODH) 

ondersoek ingestel na moontlike bestuursoplossings vir onderwys in Suid

Afrika. In vergelyking met die De Lange-verslag, het die OVS-verslag 'n 

meer op-die-man-af-benadering gevolg en word <lit duidelik gestel <lat een 

onderwysdepartement 'n waarborg is teen onaanvaarbare praktyke soos om 

verskeidenheid in die onderwys bo eenheid en gelykheid te stel (OVS 

1992: 17). 

Verdere oogmerke wat in die OVS-verslag (1992: 17-18) aangespreek is en 

wat die rigting van 'n toekomstige onderwysmodel bepaal het, was: 

• die bevordering van nasionale eenheid; 

• die erkenning en akkommodering van taal, kultuur-, geloofs- en antler 

legitieme belange; 

• die erkenning van vryheid van assosiasie as hoeksteen van 'n nuwe 

onderwysstelsel. 

In die NEPI-verslag word die genoemde oogmerke in die OVS-verslag verder 

op die spits gedryf. 
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4.3.5 Die NEPI-verslag (1993) 

Die NEPI-verslag (National Education Policy Investigation) wat onder die 

vaandel van People's Education nie-rassigheid, nie-seksisme, demokrasie, 'n 

unitere stelsel, regstellende aksie en uiteindelik transformasie nagestreef het 

(NEPI 1993:6-7; Aucamp 1995:172), is as 'n projek van die National 

Education Co-ordinating Committee (NECC) geloods. 

Uit die NEPI-verslag het <lit onder andere geblyk <lat daar sterk standpunt 

ingeneem is teen enige vorm van eiesoortige onderwys (volgens sekere 

modelle) wat moontlik nog kon bestaan. Derhalwe is aan die hand gedoen dat 

'n toekomstige regering <lit as 'n prioriteit moet beskou om weg te doen met 

enige vorm van ongelykheid (NEPI 1993:157-158; Aucamp 1995:174). 

Anders gestel, die nuwe koers wat na 1994 (met die aanbreek van 'n nuwe 

politieke bedeling) gaandeweg ten opsigte van onderwysvoorsiening 

ingeslaan sou word, sou in 'n groot mate rondom die idee van gelykheid 

wentel (Summers 1995 :40-46). Hierdie wending sou veral na die 1994-

algemene verkiesing meer prominent word toe Suid-Afrika 'n nuwe 

demokratiese regeringsvorm gekry het en die ideaal van eenheid en gelykheid 

ook ten opsigte van aspekte soos 'n altematiewe godsdiensbeleid vir die 

onderwys as belangrik geag is (vergelyk afdeling 4.5.3). 

Baie van die idees wat in afdelings 4.3.3 tot 4.3.5 ter sprake is, word in die 

Witskrif oor Onderwys en Opleiding onderstreep en verder gevoer. 

4. 4 Die Witskrif oor Onderwys en Opleiding (1995) 

Die Witskrif oor Onderwys en Opleiding (hiema genoem Witskrif) het op 15 

Maart 1995 die lig gesien. Dit is een van die jongste ondersoeke en verslae en 
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kan bestempel word as die raamwerk en agtergrond waarteen toekomstige 

ondersoeke en verslae ondemeem sou word (kyk Witskrif 1995:5-6, 13-14). 

Alhoewel die filosofiese onderbou van die onderwyssisteem wat die RSA se 

onderwysstelsel help vorm het, so ver teruggevoer kan word as J .A. De Mist 

(1803-1806) (kyk afdeling 4.2) se Skoolorder en J.C. Smuts se Onderwyswet 

(1907) (kyk afdeling 4.3.1), het die publisering van die Witskrif 'n nuwe era 

in die geskiedenis van die onderwys ingelui en het die nuwe ontwikkelinge 'n 

meer prominente bydrae in die bevordering van die sinkretistiese 

denkingesteldheid gelewer. 

So byvoorbeeld het die ou koers (voor 1994) in 'n sekere mate nog 'n 

duidelike verwysing en verbintenis met God en spesifiek die Christelike 

karakter van die onderwys veronderstel. Gaandeweg het dit duidelik begin 

word dat die begrip en naam "God" 'n gerelativeerde begrip sou word. Die 

Aanhef tot die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (Suid-Afrika 

1996a) is 'n goeie voorbeeld hiervan. Teen die agtergrond van die erkenning 

van die demokratiese en oop samelewing en die begeerte om te verenig in 

verskeidenheid, word die behoefte in die Aanhef uitgespreek dat "God" die 

mense mag beskerm en sal seen (Suid-Afrika 1996a:l). Tereg mag die 

volgende vrae gevra word: Van watter "God" word hier gepraat? Is dit die 

God wat die Christene bely of verwys die naam na 'n god in 'n tradisionele 

Afrika-religie? (kyk afdeling 3.4). Indien die Grondwet, en daarmee saam 

antler wetgewing soos die Suid-Afrikaanse Skolewet, wel gegrondves en 

gerig word deur die God wat die Christene bely,. hoe vereenselwig die 

Christen-opvoeder en Christen-opvoedeling horn of haar met die standpunt 

dat Suid-Afrikaners binne 'n heterogene omgewing nie hulle rug moet keer 

op teenstrydige/Christelik-vreemde waardes en aspirasies nie, maar saam aan 

'n gemeenskaplike toekoms moet werk (kyk Witskrif 1995:17). Dit wil dus 
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voorkom of die verwysing na "God" ten doel het om almal in die land saam te 

snoer - ongeag wat die spesifieke geloofsoortuiging van mense is. 

Die idee blyk te wees dat daar ter wille van versoemng me onderskeid 

gemaak word tussen die onderskeie gode nie, en dat die burgers van 'n 

onverdeelde RSA self moet besluit wat die aard van die "God" is wat hulle 

aanbid. Indien laasgenoemde as geldige argument gebruik word, pas dit 

vierkantig binne die sinkretistiese denkingesteldheid in. Wat by implikasie 

gese word, is dat die onderskeie geloofsoortuigings ter wille van die idee van 

nasiebou en nie-aanstoot-gee-nie gesamentlik ter wille van eenheid moet 

saamwerk. So 'n uitgangspunt bevorder godsdienstige relativisme (kyk 

afdeling 2.5.2). 

Op grond van voorafgaande argumente, en aangesien die Witskrif as die basis 

beskou kan word vir antler en opvolgende inisiatiewe op onderwysgebied, sal 

nou verder gepoog word om lig te werp op idees, uitgangspunte en uitsprake 

wat in die Witskrif figureer en wat tot sinkretisme (gelykstelling en 

vermenging van grondmotiewe) aanleiding kan gee. 

Die Witskrif (1995:17) gaan van die standpunt uit dat die verlede gekenmerk 

was deur euwels en konflikte. Hierdie euwels en konflikte was verdelende 

faktore en het in die pad gestaan van nasionale eenheid, voorspoed en vrede. 

Die verlede word in sy geheel beskou as een wat tiperend was van botsende 

moraliteite (dit wat met die sedelike en geestelike te doen het) (Witskrif 

1995:17). Wat hier met antler woorde geimpliseer word, is dat die verlede in 

'n redelike mate deur antitese gekenmerk was. Dit beteken dat aspekte soos 

waardes nie summier as relatief hanteer en beskou is nie. Duidelike 

verskille/teenpole het die samelewing en gemeenskappe onderskei. Die 

gedagte van onderwys as 'n eie saak behoort teen die agtergrond van botsende 



166 

grondmotiewe beoordeel te word. Alhoewel opvoedkundige instansies soos 

skole nie altyd prakties gestalte gegee het aan die beginsel van Christelike 

onderwys nie, is skole tog op grond van die verklaarde missie en visie 

volgens 'n spesifieke religieuse grondmotief ingerig. Alhoewel die meeste 

mense in Suid-Afrika dit as diskriminasie beskou het, is demokrasie in die 

verlede beskou as 'n wyse om ten opsigte van die eie kultuur en godsdiens 

groter eksklusiwiteit te verseker. Morele waardes is byvoorbeeld vanuit 'n 

Christelike geloofsbeskouing onderskei van invloede en oortuigings wat deur 

antler geloofsoortuigings bepaal is. 

Hierteenoor was die demokratisering van die gemeenskap, veral na 1994, 'n 

poging om die samelewing sodanig te transformeer dat die onderwys volgens 

die Witskrif (1995:17) so ingerig word dat dit die kollektiewe 

(gesamentlike/totale) morele perspektief van die burgers illustreer. So is en 

word op 'n sintetiese wyse ( deur samevoeging) nuwe kodes vir gedrag 

vasgestel. Wat hier duidelik blyk is dat verskille nie ontken word nie, maar 

dat alle waardeperspektiewe onder een sambreel as 'n nuwe waardesisteem 

vir die onderwys gedefinieer word (kyk afdelings 2.3.1, 2.3.1.1, 2.3.1.2 & 

2.3.1.3). Teen hierdie agtergrond word kontrasterende moraliteite nie as 

konfliksituasies beskou nie, maar as boustene vir 'n nuwe nasionale 

onderwysbedeling (Witskrif 1995:17-20). Ten einde die transformasie 

moontlik te maak, hou die Witskrif sekere aspekte voor wat toekomstige 

beleid sal bepaal. Die volgende sake word as essensiele komponente in die 

realisering van nuwe beleid vir onderwys en opleiding geidentifiseer. Hierdie 

aspekte word ter wille van groter duidelikheid kortliks gestel en verduidelik: 

• menseregte (kyk afdeling 2.5.1); 

• onderwysdoelstellinge; 

• die realisering van vryheid, gelykheid en vrede (kyk afdeling 2.3 .1.2). 
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4 .4 .1 Menseregte 

Die Witskrif beskou die hand.hawing van basiese menseregte as 'n belangrike 

middel om te verseker dat alle burgers ongeag hulle ras, klas, geslag, 

geloofsbelydenis of ouderdom, die geleentheid kry om hulle potensiaal ten 

volle vir die gemeenskap aan te wend (Witskrif 1995 :21 ). 

Die humanistiese grondmotief onderle menseregte en verkeer in botsing met 

ander grondmotiewe (kyk afdeling 2.5 .1 ). Die menseregte-filosofie word as 

middel aangewend wat teenstrydige geloofoortuigings in byvoorbeeld een 

skoolopset ter wille van geleenthede saamsnoer. 'n Unieke geloof soos die 

Christelike geloof word met ander woorde nie as die rigtinggewende beginsel 

in die benutting van geleenthede tot eer van God en tot voordeel van die 

gemeenskap beskou nie. 

Die oorkoepelende onderwysdoelstelling wat in die Witskrif voorgehou word, 

plaas ook die aksent op die moontlikhede van die mens in die generering van 

kennis. 

4. 4 .2 Onderwysdoelstelling 

Volgens die Witskrif (1995 :21) word die oorkoepelende doel ten opsigte van 

beleid as 'n verbintenis aan die beginsel van lewenslange leer/onderwys en 

opleiding van 'n goeie kwaliteit beskou. 

Dat die mens leer, en dat <lit in 'n mindere of meerdere mate sy lewe lank kan 

voortduur en dat die mens na goeie kwaliteit hunker, is 'n lofwaardige 

gedagte wat aangemoedig behoort te word. Die Witskrif (1995 :21) vermeld 

dat die kind of leerder in die leerhandelinge eerste gestel moet word. Die 
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vertrekpunt in die oordrag van kennis is met ander woorde die kind self. Die 

kind se kennis en ervaring moet erken en daarop moet gebou word. Daar moet 

op die kind se behoeftes gereageer word. Die grondgedagte dat die kind (en 

elke mens) volgens die Christelike lewensbeskouing in wese onvolmaak en 

met sonde bevlek is, word met ander woorde op grond van die idee van 

leerder of kindgesentreerdheid onderbeklemtoon. 

Wanneer die kind as kennisbron en as vertrekpunt in die generering van 

verdere kennis beskou word, word geimpliseer dat, benewens God as die 

onafhanklike en absolute Bron van alle kennis, die mens inherent ook oor die 

vermoe beskik om onafhanklik met die werklikheid om te gaan. Dit doen die 

mens dan sonder om die geldigheid of die reg of verkeerd van verkree 

inligting aan die hand van 'n Bron l?uite die mens se bestaan, te bepaal. Die 

effek van hierdie outonome denkingesteldheid is sinkretisties aangesien die 

kind die gevolgtrekking maak dat onderskeie bevindinge betreffende die 

werklikheid gelyke gewig dra (kyk Hom 1999:78-80; kyk ook afdeling 

2.3.1.3). Met voorafgaande in gedagte mag die kind geleidelik onder die 

indruk kom dat 'n beskouing soos byvoorbeeld die evolusieleer 'n 

geregverdigde leer/standpunt in die verklaring van die skeppingsorde is 

sonder om daardeur uitdruklik afstand te doen van die Christelike 

geloofsoortuiging wat bepaal dat God Drie-enig die aarde geskep het en dit 

nog steeds onderhou. 

Ten einde lewenslange leer te waarborg, stel die Witskrif (1995:22) dit dat die 

realisering van vryheid, gelykheid en vrede as onontbeerlike elemente in 

hierdie doelstelling beskou word. 
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4.4.3 Die realisering van vryheid, gelykheid en vrede 

Volgens die Witskrif (1995:22) is die realisering van bostaande begrippe 

alleen moontlik indien alle Suid-Afrikaners sonder uitsondering deel het in 

dieselfde onvervreembare regte asook gelyke burgerskap en 'n 

gemeenskaplike nasionale bestemming. Verder word alle vorme van 

vooroordeel met betrekking tot onder andere ras, etnisiteit en geslag as 

ontmenslikend beskou. 

Teen die agtergrond van die idee van lewenslange leer, blyk dit dat die kind 

onbelemmerde vryheid moet he om langs verskeie paaie die sin in die lewe te 

ontdek sonder om met een spesifieke lewensbeskouing as die bepalende 

rigtinggewende motief te assosieer en daarvolgens verantwoordelikheid vir 

enige optrede te aanvaar. Die begrip gelykheid word as sterk dryfveer in die 

nastrewing van lewenslange leer gebruik (Witskrif 1995:22). Die 

gelykheidsidee sluit ook sterk by die eenheidsidee aan (kyk afdeling 2.3 .1.1 ). 

Dat die mens lewenslank leer en vir sy voortbestaan moet werk, is 'n Bybelse 

opdrag. Die aksent wat daar binne die konteks van die Witskrif op leer en die 

gelykheidsidee geplaas word, kan as 'n poging beskou word om nie net die 

ongelykhede wat daar tussen mense op grond van hulle talente en gawes 

bestaan, ongedaan te maak nie, maar ook die onderskeie religieuse motiewe 

wat bepalend is vir die aard van die mens se voortbestaan, gelyk te skakel. 

Die Witskrif (1995:22) bou hierop voort met die uitgangspunt dat alle vorme 

van vooroordeel onaanvaarbaar is. Wat met antler woorde voorgehou word, is 

die idee dat ongeloof en geloof nie die verskil betreffende die mens se 

voortbestaan maak nie, maar dat die mens se voortbestaan van kulturele 

prestasies, los van God se genade, afhanklik is (kyk Van der W ateren 

1979:87-97). 
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Uit die Witskrif (1995:22) kan afgelei word dat die blote afwesigheid van 

vooroordeel en konflik, asook die aanvaarding van menseregte sonder die 

verbintenis aan 'n Objektiewe Waarheid, op 'n horisontale vlak vrede sal 

waarborg. Die Witskrif (1995:22) wys op die waarde van die aanwending van 

sekere meganismes, aksies of bestuurstegnieke soos die beoefening van 

konflikbestuur, konflikresolusies, bemiddeling, verdraagsaamheid en 

samewerking ten einde 'n alternatiewe lewensraamwerk te help bou. 

Alhoewel hierdie meganismes of tegnieke geregverdigde metodes mag wees, 

is die huiwering om dit aan byvoorbeeld die rigtinggewende Bybelse 

grondmotief te knoop tekenend van die "neutrale" eri gelykgeskakelde orde. 

Die vrede wat nagestreef word, betrek die onderskeie religieuse oortuigings in 

die heterogene samelewing ter bereiking van 'n nuwe sosiale en 

gelykgeskakelde orde. Die beoefenaars van 'n spesifieke geloofsoortuiging 

mag met antler woorde hulle godsdiens sonder enige hindernis beoefen, 

solank dit as 'n bron van krag vir die eie gemeenskap en die van die nasie as 

geheel kan dien (Witskrif 1995:22; kyk afdeling 2.3.1.2). 

Die keuse van 'n spesifieke kurrikulum en die uitgangspunte daaromtrent het 

baie te doen met die doelstellings wat met 'n nuwe onderwyssisteem beoog 

word. Die Witskrif (1995:22) identifiseer drie aspekte wat 'n rol moet speel in 

die aanbied van alle programme en op alle vlakke betreffende onderwys en 

opleiding, naamlik die kurrikulum, onderrigmetodes en handboeke. Hierdie 

drie aspekte behoort onafhanklike en kritiese denke aan te moedig. Die kind 

behoort ook kennis te maak met tegnieke/vaardighede soos om te 

bevraagteken, navraag te doen, te redeneer, om bewyse te weeg/vergelyk en 

om oordele te vel (Witskrif 1995:22). Hierdie vaardighede is beslis aan te 

beveel en die waarde daarvan moet nie onderskat word nie. Die motief agter 
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die aanleer en toepassing van hierdie vaardighede moet egter in die lig van 

die voorafgaande inligting beskou word (vergelyk afdelings 4.4.1tot4.4.3). 

Die effek wat hierdie motiewe en antler idees op kurrikulumontwikkeling in 

die eietydse situasie het, sal vervolgens toegelig word. 

4.5 Kurrikulumontwikkeling (sedert 1997) 

Die spesifieke kurrikulum wat binne 'n land ge1mplementeer word, kan as die 

voertuig beskou word wat 'n sekere filosofiese beskouing betreffende 

onderrig en leer die onderwys en skool indra. Verskeie benaminge kan aan 

kurrikuluminisiatiewe gegee word, maar uiteindelik is dit die grondliggende 

motiewe en beginsels wat die gees en karakter van die kurrikulum bepaal. So 

is daar in die onlangse verlede baie gesprek gevoer oor byvoorbeeld 

Kurrikulum 2005 as 'n altematiewe kurrikulum vir die onderwys in Suid

Afrika. 

Ten aanvang sal eers 'n bree raamwerk en beskrywing van die ontstaan en 

aard van Kurrikulum 2005 en die onderrigmetode van Uitkomsgebaseerde 

onderwys (UGO) gegee word. Daama sal van die elemente wat in die 

kurrikulum en onderrigmetode aanwesig is, ontleed word ten einde vas te stel 

in watter mate dit tot die realisering van sinkretisme hydra. Uiteraard is dit die 

oogmerk om onder andere daardie idees en beginsels wat in byvoorbeeld die 

Witskrif (1995) figureer ook met die uitgangspunte wat in nuwe voorgestelde 

kurrikula aanwesig is, te verbind. Daarom mag 'n herhaling van tendense en 

idees noodwendig plaasvind. 
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4.5.1 Kurrikulum 2005 (1998) 

In Februarie 1997 kondig die eertydse Minister van Onderwys, prof. Sibusiso 

Bengu, aan dat 'n nuwe kurrikulum - Kurrikulum 2005 - die nuwe nasionale 

kµrrikulum met die oog op die 21ste eeu sal wees. Die infaseringsjaar van die 

nuwe kurrikulum sou 1998 wees. Die nuwe kurrikulum sou op die ideaal van 

lewenslange leer vir alle Suid-Afrikaners gegrond wees (National Department 

of Education 1997: 1 ). Verder sou die nuwe kurrikulum gemik wees op die 

wegbeweeg vanaf 'n oorwegend inhoudgebaseerde kurrikulum na een wat op 

uitkomstes (resultate) gebaseer is. Die doel hiervan sou wees om die leerders 

(leerlinge) toe te rus met die nodige kennis, bekwaamhede en orientasies wat 

nodig is vir 'n suksesvolle voltooiing van hulle skoolloopbaan of opleiding 

aan 'n opleidingsinrigting. 'n Essensiele deel van die kurrikulum sou wees om 

die leerder toe te rus met 'n kultuur van menseregte, multitaligheid en 

multikulturaliteit asook die vestiging van 'n sensitiwiteit ten opsigte van die 

waarde van versoening en nasiebou (National Department of Education 

1997:1; kyk afdelings 2.4, 2.5 & 3.5). 

Kurrikulum 2005 is beskou as die middel om baie van die ou algemene 

waardes en oortuigings te verander ten einde 'n verenigde Suid-Afrika daar te 

stel. Kritiese rasionele denke en 'n diepere begrip word as sentrale beginsels 

beskou in die vestiging van 'n nuwe onderwyssisteem met die doel om ou 

idees betreffende klas, ras en geslag af te breek. Kortom: deur die nuwe 

kurrikulum is gestreef na 'n onderwyssisteem wat mensgesentreerd is. Die 

mens word beskou as iemand met geweldige potensiaal wat deur kreatiewe en 

kritiese denke tot sy volle potensiaal kan ontwikkel (National Department of 

Education 1997:3; kyk afdeling 2.3.1.3). 
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Ten einde die doelwit van lewenslange leer te verwesenlik, is 'n raamwerk en 

struktuur wat op nasionale vlak ongelykhede betreffende geleenthede 

deurentyd sou aanspreek, die lig laat sien. Hierdie struktuur staan bekend as 

die Nasionale Kwalifikasie Raamwerk (NKR) en poog om ongeag ouderdom, 

omstandighede, geslag en vlak van onderwys en opleiding, leergeleenthede 

vir leerders te verskaf. Daar word geglo dat 'n uitkomsgebaseerde benadering 

ten opsigte van onderwys die beste middel is om die idee van lewenslange 

leer te verwesenlik. Met dit voor oe, was dit belangrik dat alle vorme van 'n 

ou benadering wat herinner aan 'n inhoudgebaseerde of inhoudgesentreerde 

onderrigbenadering, aangespreek moes word en deur 'n nuwe 

leerdergesentreerde en uitkomsgerigte benadering met nuwe terminologie 

vervang word (National Department of Education 1997:4-5; kyk ook Suid

Afrika 1996c ). Ter wille van grater duidelikheid word op 'n vergelykende 

wyse aangedui hoe die Nasionale Departement van Onderwys die verskil 

tussen die ou en nuwe benaderings beskou: 

OU BENADERING NUWE BENADERING (Uitkomsgebaseerd) 

Passiewe leerders Aktiewe leerders 

Eksamen georienteerd/ gedrewe Deurlopende assessering/ evaluering 

Gewoonteleer/pappegaaiagtige Kritiese denke, redenering, refleksie en aksie 

memorisering 

Sillabus is inhoudgebaseerd en verdeel Integrasie van kennis; relevant en verbind aan 

in vakke lewenswerklike situasies 

Handboek/werkvel gebonde en Leerdergesentreerd; onderwyser is 

onderwysergesentreerd fasiliteerder; die konstante gebruik van 

groepwerk en spanwerk ten einde nuwe 

benadering te konsolideer 

Onderwyser verantwoordelik vir leer; Leerders neem verantwoordelikheid vir eie 

motivering afhanklik van leer; leerders gemotiveer deur konstante 

persoonlikheid van onderwyser terugvoering en bevestiging van hulle eie 

waarde 
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Die aksent op wat die onderwyser hoop Aksent op uitkomstes - wat die leerder word 

om te bereik en verstaan 

Inhoud gestruktureer in vaste en rigiede Buigsame tydskedules; leerders werk teen eie 

tydskedules tempo 

Kurrikulumontwikkeling nie oop vir Kommentaar en bydraes van die bree 

openbare kommentaar nie gemeenskap word aangemoedig 

Sillabus is rigied en ononderhandelbaar Leerprogramme word beskou as gids wat 

meehelp dat onderwysers innoverend en 

kreatiefbetreffende die ontwerp van 

leerprogramme <link 

(National Department of Education 1997:6-7; Vermeulen 1997:43-44). 

Op grond van die prominente plek wat die nuwe onderrigbenadering beklee 

en wat as Uitkomsgebaseerde onderwys (UGO) beskryf word, is dit 

noodsaaklik dat UGO breedvoeriger ontleed word. 

4.5.2 Uitkomsgebaseerde onderwys (UGO) 

Uitkomsgebaseerde onderwys het die vermeerdering van die leerder se 

algemene kennis, maar ook die ontwikkeling van vaardighede, kritiese denke, 

houdings/ingesteldhede en begrip ten doel. Volgens die UGO-benadering 

word daar nie net gefokus op wat die kind leer nie, maar ook op h6e die kind 

leer. Met antler woorde, die leerproses is net so belangrik as die "wat" 

(National Department of Education 1997:8-9). 

In die RSA word die tipe UGO wat beplan word as Transformasionele UGO 

omskryf. Dit wentel om die vraag: Waarom bestaan skole in die hedendaagse 

tyd en era? Die veronderstelling is dat daar vemuwend oor die onderwys in al 

sy fasette gedink behoort te word. Spady en Marshall (1991:70) verwoord 

hierdie nuwe denke betreffende onderwys soos volg: "Transformational OBE 

takes nothing about schooling today as a given; no existing features are 
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considered untouchable in carrying out a curriculum design. Instead, 

Transformational OBE districts set their existing curriculum frameworks 

aside when addressing the issue of future-driven exit outcomes". Op grond 

hiervan is <lit duidelik <lat die onderwyssisteem wat vir Suid-Afrika beplan 

word in die finale instansie 'n sisteem moet wees wat aan die eise van die 

nuwe millennium sal voldoen. Die aard van die verandering wat op 

onderwysgebied beplan word, is gemik op 'n drastiese verandering ten 

opsigte van nasionaal ooreengekome, kruis-kurrikulere kritiese uitkomstes 

wat as die oorkoepelende doelwit van die hele proses beskou word (National 

Department of Education 1997: 16). 

Uiteindelik word die mikpunt gestel <lat sukses in die skool nie veel waarde 

het indien die student (leerder) nie toegerus is om die sukses te verplaas na 'n 

komplekse, uitdagende en tegnokratiese toekoms nie. Hierdie mikpunt kan 

volgens die voorstanders van die UGO-benadering slegs realiseer indien daar 

'n nuwe teoretiese en operasionele paradigma in die hele samelewing vorm 

begin aanneem - die sogenaamde paradigmaskuif wat gemaak moet word en 

wat die uitskakeling van onder andere ongelykhede ten doel het (Spady en 

Marshall 1991: 67, 72; Malan 1997:3; Naicker 1999:13, 46). 

Die volgende beskouing van Van den Horst en McDonald (1997:5) vat die 

aard van die paradigmaskuif, asook die motief van die verandering, kortliks 

saam: 

"Why is educational change required in South Africa? One reason is that 

the attitudes and values of most of the adult South Africans of this decade 

were formed in the apartheid era. As a result of the divisions which existed 

during this era, learners were not always taught to appreciate the different 

aspirations and perspectives of people from whom they were distanced. 

Educational change is now required to provide equity ... and to promote a 
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more balanced view, by developing learners' critical thinking powers and 

their problem-solving abilities. This is indeed the heart of Outcomes-Based 

Education" ( vergelyk afdeling 2.3 .1 ). 

Ten einde 'n duideliker idee te kry van Transformasionele UGO, 1s die 

volgende skema van Spady en Marshall (1991:68) van belang: 

Transformational OBE is not: Transformational OBE is: 

1. Calendar defined (schools, programs, Outcome defined (schools, programs, 

processes, credentialing, and decision- processes, credentialing, and decision-

making priorities) making priorities) 

2. Constrained in opportunity (which limits Expanded in opportunity (which enables 

time for teaching and successful learning to successful teaching and learning for all to 

occur) occur) 

3. Custodial in credentialing (credit based on Based on performance credentialing 

seat-time attendance and ambiguous criteria) (credit through accomplishment, using 

clear criteria, and demonstrating success 

of priority outcomes) 

4. Tied to curriculum coverage (approach to Aided by instructional coaching 

teaching and testing) (fostering successful performance for all 

students on essential outcomes) 

5. Segmented in content (curriculum Integrated in concepts (cross-curriculum 

structure, instructional delivery, testing, and approach to outcomes, curriculum 

credentialing) structure, instructional delivery, and 

assessment) 

6. Based on cumulative achievement Based on culminating achievement ("end-

(approach to curriculum planning, teaching, result" approach to outcomes, curriculum 

testing, and grading) design, instruction, and grading) 

7. Selection oriented (opportunity structures, Oriented to inclusionary success 

grading, and curriculum tracking) (structure of curriculum cross-groupings, 

learning, assessment, and credentialing 

opportunities) 

8. Characterized by contest learning Characterized by cooperative learning (to 
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(students compete for scarce rewards) foster learning success for all) 

9. Dependent on comparative evaluation Confirmed by criterion validation 

(emphasizing relative quality of work (expectations of high-level performance 

accomplished and grades assigned) on clearly defined outcomes and 

standards) 

10. Composed of cellular structures (school Formed on collaborative structures (for 

and curriculum organization, learning curriculum planning, instructional 

environments, and credentialing) delivery, and student learning) 

(kyk ook Claassen 1998:34-35) 

Met voorafgaande in gedagte is dit volgens die National Department of 

Education (1997:9} nodig dat onderwysers en leerders in die toepassing van 

UGO en die vestiging van 'n nuwe kurrikulum hulle aandag op twee aspekte 

vestig. In die eerste plek moet die aandag op die resultate wat aan die einde 

van die leerproses bereik moet word, gevestig wees. Hierdie resultate word as 

uitkomstes beskryf en 'n uitkomstebenadering kan daarom tereg ook as 'n 

resultaatgeorienteerde benadering beskou word (Spady 1994a: 18; Spady 

1994b:3-4; Spady, Marshall & Rogers 1994:29; O'Neil 1994:8). In die 

tweede plek moet onderwysers en leerders hulle aandag op die prosesse wat 

· nodig is om die uitkomstes/resultate te bereik of om sukses te behaal, vestig. 

Die prosesse kan nouer omskryf word as daardie ingesteldhede wat dit ten 

doel het om die idee met betrekking tot onderrig en leer te verander: onderrig 

word leerder-gesentreerd met die aksent op groepwerk en die ontwikkeling 

van die vermoe by mense om krities te <link asook om selfstandig na te vors 

en te analiseer (Spady 1994b:66-70; Mamary 1994:19-23; Malan 1997:35-

37). 

Die sleutelbeginsels wat 'n rol speel in die daarstel van die nuwe kurrikulum 

en die struktuur wat uiteindelik gevestig sal word, kan soos volg opgesom 

word: 
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• die integrasie van onderwys en opleiding; 

• alle leerders kan sukses behaal; 

• tyd beheer nie meer die leerproses nie (Dit beteken dat alle leerders nie 

op dieselfde tydstip sukses sal behaal nie. Leerders sal volgens hulle eie 

·pas ontwikkel); 

• daar sal van leerders verwag word om op verskeie wyses bewys te lewer 

(te demonstreer) van wat hulle geleer het; 

• leerders sal weet wat hulle leer en waarom hulle dit leer; 

• leerders sal aangemoedig word om verantwoordelikheid vir hulle eie 

leer te aanvaar; 

• uitkomstes of resultate sal op verskillende mamere geassesseer of 

geevalueer word en dit sal deurlopend geskied; 

• assessering is 'n integrale deel van die hele sisteem (Leerders verwerf 

nie net punte vir die memorisering van vakinhoude nie. Die leerder se 

vermoe tot kreatiwiteit en kritiese denke sal ook geassesseer word); 

• leerders moet ook aan die hand van assesseringskriteria bewys kan 

lewer dat hulle begrip toon vir die veronderstelling dat wetenskap 

byvoorbeeld slegs een wyse is om na verskynsels te kyk en dit te 

verklaar (National Department of Education 1997: 12; Department of 

Education 1997:NS21; kyk ook Olsen 1997:5-6). 

Uit veral laasgenoemde twee beginsels wil dit voorkom of assessering nie net 

op grond van die weergee van sekere feite sal geskied nie, maar dat die kind 

se kritiese ingesteldheid ook geassesseer sal word. Word dit saam met die 

uitgangspunte, wat in Kurrikulum 2005 en in die onderskeie leerareas geld, 

beskou, wil dit blyk asof die veronderstelling bestaan dat die kind by die punt 

gebring moet word waar hy nie net kennis neem van antler beskouings nie, 

maar hy ook waardering en begrip moet toon vir antler beskouings aangaande 

die skeppingswerklikheid. Die effek van hierdie veronderstelling is dat 

verskeie antwoorde in byvoorbeeld 'n vraag na die ontstaan van die heelal as 
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korrek aanvaar sou word (kyk Department of Education 1997 :NS21; Hom 

1999:80). Die laaste beginsel hierbo impliseer die moontlikheid van die 

akkommodering en respektering van verskeie standpunte en daarom kan 

gekonstateer word dat idees betreffende assessering tot die manifestering van 

die sinkretisme hydra. Die voorgestelde struktuur van Kurrikulum 2005 

verwys ook in 'n groot mate na die inklusiwiteit en akkommodering van 

verskeie standpunte. 

Die voorgestelde struktuur van Kurrikulum 2005 omvat agt leerareas. 'n 

Leerarea kan omskryf word as 'n term wat tentatiewe grense waarvolgens 

kennis geklassifiseer kan word, daarstel. Dit is 'n stelsel wat gebruik word om 

'n versameling leervelde of vakke saam te groepeer. Die groepering is 

gebaseer op gemeenskaplike kenmerke wat hierdie vakke deel met betrekking 

tot die inhoudelike, prosesmatige, kognitiewe, konseptuele en strategiese 

eienskappe (Vermeulen 1997:46; kyk National Department of Education 

1997:13). Die betrokke leerareas in Kurrikulum 2005 asook die uitgangspunte 

wat elkeen rig, kan soos volg in tabelvorm saamgevat word: 

LEERAREAS UITGANGSPUNTE/FOKUSPUNTE 

I .Tale, Geletterdheid en Kornmunikasie Verbeterde kornmunikasie kan aanleiding 

gee tot 'n veranderde Suid-Afrika waar 

onverdraagsaamheid, misverstande en 

vooroordele tot die minimum beperk 

word 

2. Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Die ontwikkeling van alle mense tot 

ekonomies-aktiewe burgers wat by magte 

is om deel te neem aan en leiding te 

neem in die ekonomiese ontwikkeling 

van die land 

3. Wiskundige Geletterdheid Syfervaardigheid en Wiskunde is 'n wyse 

(Syfervaardigheid), Wiskunde en om die wereld te verstaan. Wiskunde 
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Wiskundige Wetenskappe bevorder kritiese en analitiese 

vaardighede ten opsigte van 

probleemoplossings in 'n snel 

veranderende tegnologiese omgewing 

4. Lewensorientering Sluit die ontwikkeling van die selfbeeld, 

oorlewingsvaardighede, asook 'n 

gesondeleefwysein 

5. Kuns en Kultuur Deur middel van kreatiwiteit en die 

ondersoek van verskeie kulture, sal die 

spirituele, intellektuele en emosionele 

aspekte van mense se persoonlikhede 

bevorder word 

6. Tegnologie Intemasionale wedywering en die 

bevordering van die tegnologiese proses ~ 

te wete beplanning, ontwerp en 

vervaardiging 

7. Menslike- en Sosiale Wetenskappe Die funksionering van die mens in 'n 

multikulturele en demokratiese 

samelewing asook die wyse hoe mense 

met mekaar en hulle omgewing 

kommunikeer 

8. Natuurwetenskappe Mense behoort die heelal te verstaan -

sowel natuurlik as mensgemaak. Die 

leerder moet toegerus word met die 

vermoe om die natuurlike bronne te 

verstaan en hoe om <lit effektief te 

bestuur 

(National Department of Education 1997:14-15; Vermeulen 1997:47-48). 

Van die uitgangspunte wat in die leerareas van Kurrikulum 2005 geld, dra by 

tot die vestiging van die sinkretisme. 

By wyse van 'n voorbeeld en teen die agtergrond van bostaande 

uitgangspunte, word die volgende aanhaling uit 'n Leerderboek vir graad 7 in 
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die leerarea Mens- en Sosiale W etenskappe (Hall, Holomisa, Sekete & Weber 

1999:6) voorgehou: 

"Deur die eeue het mense verskeie verduidelikings vir die ontstaan van die 

Aarde geopper. Godsdienste soos Judaisme, Islam en die Christendom glo 

dat God die Aarde geskep het. Daar is 'n verskeidenheid legendes, mites en 

stories wat die bestaan en ontstaan van die Aarde verduidelik. 

Wetenskaplikes glo dat die Aarde miljoene jare gelede uit 'n groot wolk 

gas en stof ontstaan het. Hierdie wolk het inwaarts geval en 'n geweldige 

groot, rooiwarm bal gevorm. Toe die bal se oppervlak afgekoel en 'n kors 

gevorm het, het die Aarde ontstaan". 

Die uitgangspunt wat by bogenoemde leerarea geld, wys op die mens se 

funksionering in 'n multikulturele en demokratiese samelewing asook die 

wyse hoe mense met mekaar en hulle omgewing kommunikeer ( vergelyk die 

uitgangspunte in die leerarea Menslike- en Sosiale W etenskappe in bostaande 

tabel). Hierdie uitgangspunt mag aanvanklik die indruk wek dat daar 'n 

poging aangewend word om die plek van diegene wat 'n spesifieke/unieke 

lewensbeskouing uitleef duidelik te omlyn en te erken. Word bogenoemde 

aanhaling egter saam met die uitgangspunte in die gegewe tabel gelees, word 

dit duidelik dat begrippe soos multikultureel, demokraties en wyse van 

kommunikasie op 'n relativistiese wyse geinterpreteer word. Dit blyk onder 

andere uit die aanhaling dat die kind onder die indruk gebring word dat die 

skepping soos die Christendom dit vanuit die Bybel bely, maar net nog een 

van die vele mites is wat bestaan en dat die idee van die skepping deur die 

onderskeie kulturele groepe verskillend beleef word (vergelyk afdelings 2.5, 

2.5.2, 3.4 & 3.5.1). 
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Wanneer die godsdiensbeleid met betrekking tot godsdiensonderrig in die 

kurrikulum vervolgens bespreek word, moet bogenoemde uitgangspunte ten 

opsigte van die leerareas deeglik in gedagte gehou word. 

4.5.3 Die godsdiensbeleid in staatskole (Faller-verslag)(1999) 

'n Konsepverslag van die Ministeriele Komitee onder voorsitterskap van Paul 

Faller (hiema genoem die Faller-verslag) wat in Januarie 1999 verskyn het, 

som die stand van sake met betrekking tot die staat se verhouding tot 

godsdiens soos volg op: 

"Whereas in the past the state had aligned itself with Christianity, the new 

state [ na 1994-verkiesing - BBA] adopted a position of non-alignment 

with any particular religion" (Faller-verslag 1999:21-22). 

Ter wille van perspektief moet egter·gemeld word dat die nuwe staat (soos 

wat uit die vooraf bespreekte verslae geblyk het) se aksies deur 'n sekuler

humanistiese grondmotief, met die aksent op menseregte, gerig word (kyk 

afdelings 4.4.1 tot 4.4.3, asook afdeling 2.3.1.3). Op grond hiervan kan 

aanvaar word dat alle uitsprake en aksies, soos deur die nuwe staat geinisieer, 

deur hierdie grondmotief bepaal sal word. Daar bestaan nie so iets soos 

religieuse neutraliteit op enige samelewingsterrein nie, ook nie in die wyse 

waarop 'n staat regeer nie. 

Uit bostaande aanhaling is dit duidelik dat die rol van godsdiens in skole nie 

ontken word nie (kyk Suid-Afrika 1996b). Die Faller-verslag (1999:9) erken 

die verskillende standpunte betreffende die begrip "godsdiensonderrig". Twee 

kategoriee van standpunte word onderskei, naamlik (a) om kinders te leer om 

godsdienstig te wees en (b) om kinders bewus te maak van godsdiens en 

verskillende godsdienste. Hierdie twee standpunte rig dan ook die doel van 

die ondersoek, te wete die beleid rakende godsdiensonderrig in staatskole. 
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Die doel van die ondersoek na godsdiensonderrig in staatskole is om alle 

uitgangspunte te akkommodeer sonder om een spesifieke standpunt te 

beklemtoon en gevaar te staan om teen die konstitusionele regte van die 

leerder te diskrimineer (Suid-Afrika 1996a; Faller-verslag 1999:9; kyk ook 

Chidester, Mitchell, Omar & Phiri 1994:17). Die staat is egter van voomeme 

om op grond van die transformasieproses wat vanaf 1994 van stapel gestuur is 

en wat die multikulturele en multireligieuse samelewing moet insluit, aan alle 

godsdienste 'n gelyke aandeel in die godsdiensonderrigprogram van 'n skool 

toe te ken (Faller-verslag 1999:22). 

Die Faller-verslag (1999:22-23) steun byvoorbeeld op die aanbevelings van 

'n verslag betreffende godsdiens in die kurrikulum, wat deur die Nasionale 

Onderwys- en Opleidingsforum (NETF) gei'.nisieer is. Die volgende 

implikasies ten opsigte van die godsdiensbeleid wat in skole kan geld, blyk 

uit die gegewe verslag: 

• Die ouerhuis en die spesifieke geloofsgemeenskap (en nie die skool nie) 

waarin die kind horn of haar bevind, word primer beskou as die 

instellings wat die kind moet aanmoedig tot die navolging van 'n 

spesifieke geloofsoortuiging (kyk afdelings 3.2.2, 3.3, 3.3.1 & 3.3.2). 

• Godsdiens in die onderwys (skool) word as 'n middel beskou om 

kinders aan te moedig om begrip te toon en verdraagsaam te wees 

teenoor vreemde gelowe en die aanhangers daarvan. Hiervolgens kan 

kinders blykbaar ook groter begrip en waardering vir hulle eie geloof 

kry. 

• Aangesien godsdiens alle fasette van die lewe betrek, sal die insluiting 

van godsdiens in die onderwys 'n bydrae lewer om die onderwys 'n 

holistiese kleur te gee. 

• Waardes en idees soos deur die onderskeie godsdienste en tradisies 

vergestalt, sal belangrike komponente in die ideaal van nasiebou en die 
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rekonstruksie (transformasie) van die burgerlike gemeenskap m die 

nuwe Suid-Afrika wees (kyk afdeling 3.4). 

• Gedeelde waardes en beginsels soos gelykheid, anti-rassisme, 

geregtigheid, vrede, verdraagsaamheid en begrip, sal in alle fasette van 

die kurrikulum aangemoedig word (kyk ook Lahnemann 1985:123-'129; 

Mitchell, Mndende, Phiri & Stonier 1993:i-4). 

Die akkommoderende rol wat godsdiensonderrig in die skool moet vervul, 

blyk duidelik uit genoemde implikasies en word tereg as die "accommodation 

model for religious education" (Faller-verslag 1999:23) beskou. Ten einde die 

behoeftes van alle kinders m Suid-Afrika te akkommodeer, 1s 

Uitkomsgebaseerde onderwys as die wyse waarop kinders in skole voortaan 

onderrig moet word, gei"dentifiseer. Nadat die agt nuwe leerareas uitgestippel 

is, het die behoefte en ideaal van godsdiensonderrig as 'n afsonderlike 

skoolvak vervaag - juis ook as gevolg van die grondliggende idees wat 

Uitkomsgebaseerde onderwys rig (Faller-verslag 1999:24). Aangesien die 

nuwe leerareas nie uitsluitlik voorsiening maak vir godsdiensonderrig as 

afsonderlike nie-eksaminerende vak me, word die leerareas 

Lewensorientering en Sosiale- en Menslike Wetenskappe tesame met die 

kritieke uitkomstes, as die middele waarin godsdiensonderrig gedeeltelik en 

vir die wyle kan realiseer, beskou (Faller-verslag 1999:24). 

Die vraag wat byvoorbeeld pertinent in die Ministeriele verslag (Faller

verslag 1999:43) gevra word, is in watter mate die kritieke uitkomstes die 

beleid oor godsdiensonderrig en die praktyk kan help vorm of anders gestel: 

In watter mate kan godsdiensonderrig tot die verwesenliking van die kritieke 

uitkomstes in die aanbieding van leerprogramme meehelp? Ten einde die 

vraag te beantwoord, word die eerste twee kritieke uitkomstes kortliks gestel 

en verder uitgebrei ten einde die rol van godsdiens daarin aan te dui: 
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Kritieke uitkoms 1: Identifiseer probleme, los dit op en neem besluite op 

grond van kritiese en kreatiewe denke. 

Ter uitbreiding van die uitkoms en die realisering daarvan, word die volgende 

aspekte as rigtinggewende aktiwiteite uitgelig: 

• versterk die ruimte vir morele besluite; 

• identifiseer probleme deur die kennis van 'n verskeidenheid godsdienste 

en antler wereldbeskouings aan te wend; 

• le die verband tussen morele beginsels soos dit in godsdienste en antler 

wereldbeskouings uitdrukking vind en wend dit gesamentlik aan in die 

neem van besluite en oplos van probleme; 

• neem morele en religieuse dilemmas onder oe; 

• hanteer probleme rondom lewensvaardighede; 

• oordink, betrek en maak godsdienstige leringe van toepassing (National 

Department of Education 1997:16; Faller-verslag 1999:43). 

Kritieke uitkoms 2: Werk effektief saam met ander as lede van 'n groep, 

organisasie en gemeenskap. 

Die volgende aspekte verhelder die spesifieke uitkoms: 

• ontwikkel waardes wat inter-persoonlike verhoudinge kan versterk; 

• oordink daardie waardes wat deur godsdienste gekenmerk en gekoester 

word; 

• assosieer met mekaar deur byvoorbeeld te luister, te help, deur empatie 

met mekaar te he, deur geduld te beoefen, deur begrip te toon en 

verdraagsaam te wees; 

• deel die sieninge omtrent etiese kwessies soos byvoorbeeld eerlikheid, 

bedrog en diefstal; 

• moedig die integrasie van leerders van verskillende godsdienstige 

oortuigings ten opsigte van godsdiensonderrigklasse aan (National 

Department of Education 1997:16; Faller-verslag 1999:44; vergelyk 

afdeling 2.3.1 betreffende die effek van die "globalisme"). 
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Alhoewel die Faller-verslag (1999:43) dit beklemtoon dat bogenoemde 

uitbreidings van die kritieke uitkomstes nie as voorskriftelik beskou moet 

word nie, dui die uitgangspunte (soos vervat in die aanhef tot die Faller

verslag (1999:4)) duidelik die koers aan wat bogenoemde uitbreidings 

kenmerk. So byvoorbeeld word dit van meet af duidelik deur die Faller

komitee (Faller-verslag 1999:4) gestel dat Suid-Afrika 'n nuwe sisteem van 

godsdiensonderrig in skole nodig het, gebaseer op eenvormige norme en 

standaarde wat kan verseker dat: 

• die verlede se ongeregtighede wat betref die voors1enmg van 

godsdiensonderrig reggestel word; 

• voorsiening gemaak word om godsdiensonderrig van 'n progressief 

hoer kwaliteit aan alle leerders van verskillende agtergronde te bied; 

• 'n sterk basis gele word vir die ontwikkeling van hoe morele en etiese 

standaarde; 

• die demokratiese transformasie van die samelewing verhaas word; 

• godsdienstige bekrompenheid of dweepsug en bevooroordeeldheid 

asook antler vorme van onregverdige diskriminasie en 

onverdraagsaamheid beveg word ten einde tot nasiebou by te dra; 

• die land se verskeidenheid godsdienste en kulture beskerm en uitgebou 

word; 

• ouers die verantwoordelikheid op hulle neem om hulle kinders in 'n 

spesifieke geloofsoortuiging op te voed in vennootskap met die 

opvoeders en die staat (Faller-verslag 1999:28; vergelyk afdelings 4.2.2, 

4.3, 2.3.1.1, 2.3.1.2 & 2.3.1.3). 

Sterk ooreenkomste bestaan byvoorbeeld tussen die multireligieuse 

godsdiensonderrigmodel (kyk afdeling 4.5.3.2) en bostaande ideale 

betreffende 'n nuwe godsdiensonderrigsisteem. Die ideale van godsdiens

onderrig aan alle leerders ongeag hulle geloofsverband, die daarstel van hoe 

morele en etiese standaarde, asook die ideaal dat die ouers (en nie die skool 



187 

nie) hulle kind volgens 'n spesifieke geloofsoortuiging moet opvoed, wys 

byvoorbeeld op die noue verband wat tussen bogenoemde ideale en 'n model 

soos die multireligieuse model bestaan. 

Op grand van publieke reaksie ten gunste van die behoud van 

godsdiensonderrig in die skoolkurrikulum, is die volgende reeling deur die 

Nasionale Onderwysdepartement getref: Die uitkomstes (resultate) wat uit die 

leerareas voortvloei, bepaal die leerder (kind) se vordering. Op grand van die 

inklusiewe aard van die leerareas en die uitkomstes kan godsdiens nie in die 

leerprogramme ingesluit word nie aangesien nie-godsdienstige groepe nie sal 

instem om deel van sodanige onderrigprogram te wees nie. Tog word die plek 

en belangrikheid van godsdiens vir 'n groat deel van die bevolking erken en 

word 'n afsonderlike beleidsverklaring, waarin uitgespel sal word hoe 

godsdiensonderrig en godsdienstige aktiwiteite in staatskole kan realiseer, 

deur die betrokke minister verwag (Faller-verslag 1999:25). 

Die Ministeriele verslag oor godsdiens in Kurrikulum 2005 (Faller-verslag 

1999:26) blyk 'n paging te wees waarin sekere modelle as rigtingwysers vir 

die multikulturele en multireligieuse (diverse) situasie voorgehou word 

(vergelyk afdeling 2.5). Wanneer die effek en die toeganklikheid van die 

modelle noukeuriger ontleed en bepaal word, moet dit egter aan die hand van 

die rigtinggewende beginsels wat vir die godsdiensbeleid in staatskole 

neergele is, onderneem word. Van die beginsels, wat op 'n beskouing van die 

aard en doel van godsdiensonderrig dui, sal nou kursories hanteer word ten 

einde die invloed daarvan op moontlike toekomstige modelle vir 

godsdiensonderrig in die kurrikulum aan te dui: 

• Godsdiensonderrig behoort op die ontwikkeling van 'n nasionale 

demokratiese kultuur gemik te wees. Dit moet spesifiek meehelp om 

wedersydse respek op 'n interreligieuse basis te help skep. Hiermee 
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saam moet die godsdiensonderrigmodel by die kind 'n waardering vir sy 

eie godsdiens kweek (Faller-verslag 1999:39; kyk afdeling 4.5.3.2). 

• Leerders moet 'n gelyke geleentheid tot godsdiensonderrig kry. Ten 

einde die ongeregtighede van die verlede reg te stel of te verhoed, 

behoort godsdiensonderrigprogramme inhoudelik verbreed · te word. 

Nuwe en antler terminologie behoort ingesluit te word ten einde aan die 

reeks van godsdienstige perspektiewe 'n meer prominente gestalte te 

gee (Faller-verslag 1999:39; kyk afdelings 4.5.3.2 & 4.5.3.3). 

• Die waardes en ideale wat in die verskeie godsdienstige tradisies 

veranker is, word as 'n · bron en belangrike komponent vir nasiebou, 

morele ontwikkeling, asook die rekonstruksie (heropbou/transformasie) 

van die burgerlike gemeenskap in Suid-Afrika beskou. 'n Kurrikulum 

behoort hierdie waardes en ideale in te sluit sodat dit deur alle kinders 

van verskillende gelowe gedeel word (Faller-verslag 1999:39-40; kyk 

afdelings 2.3, 2.5 & 4.5.3.2). 

• Die vorige beginsel word uitgebrei met die idee dat godsdiensonderrig 

ten doel het om die volgende fundamentele beginsels, wat deur alle 

godsdienstige groeperinge onderskryf en gedeel word, te verkondig: 

gelykheid, nie-diskriminasie, geregtigheid, vrede, verdraagsaamheid en 

begrip (Faller-verslag 1999:40; kyk afdeling 4.5.3.2). 

• Wanneer die beleid vir skoolgebaseerde godsdiensonderrig vasgestel 

word, moet die ouers en geloofsgemeenskappe se belange in ag geneem 

word, maar terselfdertyd behoort die beleidsaspekte voorsiening te 

maak vir die fasilitering en skep van 'n beweging na 'n harmonieuse of 

ooreenstemmende visie vir godsdiensonderrig (Faller-verslag 1999:40; 

kyk afdelings 4.5.3.1 & 4.5.3.2). 

• Geen persoon wat in 'n staatskool aangestel is, mag in die uitvoering 

van sy pligte teen enige godsdiens diskrimineer nie. In die nakoming 

van hierdie beginsel word gepoog om begrip en waardering te kweek vir 
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godsdienste wat van die onderwyser of leerder se geloofsoortuiging 

verskil (Faller-verslag 1999:42; kyk afdeling 4.5.3.2). 

Bogenoemde beginsels hou verband met modelle wat in die Faller-verslag 

hanteer word. Van die modelle sal nou kortliks gestel en verduidelik word. 

Alhoewel hierdie modelle afsonderlik bespreek en onderskei word, is daar tog 

oorvleuelende aspekte wat deeglik in ag geneem moet word. 

4.5.3.1 Die neutrale of sekulere model 

Die model is gebaseer op die idee dat die mens die vryheid het om vry van 

godsdiens te wees. Dit impliseer dat geen formele godsdienstige aktiwiteite 

soos Bybellees en gebedsbeoefening mag plaasvind nie. Die regte van die 

individu kry absolute voorkeur en die meerderheid moet hulle weerhou van 

enige vorm van godsdienstige aktiwiteite op staatseiendom. Hierdie model 

verleen uiteindelik voorkeur aan 'n onderrigbenadering waar daar op 'n 

vergelykende wyse van godsdienste geleer word, maar dit nie beoefen word 

nie (Faller-verslag 1999:26). Die belangrikste bousteen van hierdie model is 

die humanisme (wat ook as godsdiens getipeer kan word) waar die individu 

homself onbeperkte mag toe-eien en outonooin oor sy eie lewe besluite neem. 

4.5.3.2 Die geintegreerde pluralistiese (multireligieuse) model 

Soos wat die geval by die neutrale of sekulere model is, veronderstel die 

multireligieuse model dat leerprogramme sodanig opgestel moet word dat 

studente, en uiteindelik die leerders, verskeie godsdienste bestudeer. Op 'n 

vergelykende wyse word verwag dat die student en leerder die godsdienste 

moet verbind aan programme wat morele sake aanspreek en wat as 
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onontbeerlik vir die totale opvoeding en onderwys beskou word (Faller

verslag 1999:27). 

Multireligieuse leerprogramme moet sodanig ontwerp word dat dit binne die 

geintegreerde pluralistiese samelewing gemeenskaplike doelwitte nastreef 

soos die daarstel van gemeenskaplike morele waardes, die bevordering van 

verdraagsaamheid, die afkeur van vooroordeel en 'n inskerping van die besef 

van nasionale eenheid (kyk Higgs 1995:117-119; Summers 1996:12-13; 

Faller-verslag 1999:27). Hierdie doelwitte word geregverdig teen die 

agtergrond van die uitgangspunt dat die skool nie veronderstel is om die kind 

in 'n spesifieke godsdienstige tradisie op te voed nie, maar dat hierdie taak 

deur die ouerhuis en die kerk vervul moet word. Volgens hierdie model 

behoort die skool die kinders wat alreeds godsdienstig geletterd is, verder aan 

die hand van gemeenskaplike norme en waardes te vorm (Faller-verslag 

1999:27; kyk ook Chidester et al. 1994:22-30). 

Binne die multireligieuse benadering word ruimte vir die kind gelaat om, aan 

die hand van onderskeie figure uit verskillende godsdienste, die leefwyse van 

persone soos Jesus, Rama, Muhammed, Abraham, Moses en Guru Nanak te 

ondersoek ten einde in 'n sekulere samelewing oor die weg te kom. Daar 

word geglo dat die implementering van hierdie model daartoe kan lei dat alle 

onverdraagsaamheid in die samelewing uit die weg geruim kan word, veral 

wanneer mense die intrinsieke waarde van antler godsdienstige beskouings 

begryp (Faller-verslag 1999:28). 

Om hierdie afdeling af te sluit, word Hom (2000:6-7) se uiteensetting van die 

leerstellings wat in multireligieuse onderrig geld en wat die sinkretistiese idee 

voed, onder die loep geneem. Sy (Hom 2000:6-7) toon die volgende aan: 
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• Multireligieuse onderrig gaan van die standpunt uit dat, ten spyte van 

die verskillende religiee, almal ewe deugsaam is. 

• Elke religie verteenwoordig slegs 'n verskillende draad van een 

gemeenskaplike stuk materiaal. 

• Verskille en teenstrydighede word geignoreer deur te beweer dat elke 

religie antler fasette van die goddelike en geestelike werklikheid 

weerspieel. 

• Terwyl alle religiee aanspraak kan maak op ware uitsprake, is elkeen se 

uitsprake beperk tot net enkele fasette van die goddelike en geestelike 

werklikheid. Nie een religie kan aanspraak maak op die volle waarheid 

nie en alle religiee geniet dieselfde waarheidstatus. 

• Die unieke Godheid en Heerskappy van Jesus Christus word eksplisiet 

ontken en Hy word op dieselfde vlak as onder andere Boeddha en 

Mohammed geplaas. 

• Die Bybel word nie as 'n unieke, onfeilbare God-openbaarde boek 

beskou nie, maar as 'n boek wat feilbaar en kultuurgebonde is. Die 

Bybel word beskou as 'n geskrif bestaande uit fabels en mites. 

• Multireligieuse onderrig hou 'n nuwe religie aan kinders voor wat 

individue of sosiale groepe die vryheid hied om daardie aspekte 

waarvan hulle nie hou nie, te verwerp. Die nuwe religie word beskou as 

die postmodeme New Age-religie (kyk afdeling 3.5) wat die wereld se 

religiee saamsnoer en waaruit mense 'n eie keuse volgens persoonlike 

smaak kan maak. 

• Die ware aard van God word verswyg aangesien daar nie plek is vir Sy . 

oordeel oor onberouvolle sondaars nie. 

Ten slotte word aandag aan die partikularistiese model gegee. 
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4.5.3.3 Die partikularistiese model 

Die partikularistiese model impliseer dat leerders binne 'n pluralistiese 

skoolomgewing toegang tot die beoefening en bestudering van slegs een 

godsdiensoortuiging kan verkry. So byvoorbeeld sal die Moslem, Christen, 

Jood en die aanhanger van 'n tradisionele Afrika-godsdiens almal volgens 'n 

afsonderlike program toegang tot die bestudering van hulle godsdiens kry 

(Faller-verslag 1999:30). Dit impliseer verder dat kinders gedurende 'n 

skooldag op 'n spesifieke tydstip na 'n klaskamer sou kon verskuif om aan 

die hand van unieke beginsels en norme onderrig te word. 

Teen die agtergrond van bogenoemde modelle is dit belangrik om te besef dat 

daar voorsien word dat onderwysers by wyse van indiensopleiding en 

opleiding aan tersiere inrigtings kennis moet neem van die verskeidenheid 

geloofsoortuigings en waardesisteme in Suid-Afrika waarop die totale 

kurrikulum gebaseer is en wat in die onderwyspraktyk neerslag moet vind 

(Faller-verslag 1999:60). Wat met ander woorde geiinpliseer word, is dat 'n 

blote kennis/wete nie net genoeg is nie, maar dat die onderwyser wat met 

godsdiensonderrig gemoeid is, 'n waardering en respek vir mense met 

verskillende waardes, oortuigings, praktyke en kulture moet he (kyk Norms 

and Standards for Educators In: Faller-verslag 1999:60). 

Alhoewel 'n finale beleid betreffende godsdiensonderrig ten tyde van hierdie 

navorsing nog nie gefinaliseer is nie, was genoemde modelle alreeds 

gedeeltelik van toepassing soos wat Kurrikulum 2005 in die Grondslagfase 

(Graad 1 tot 3) en Senior Fase (Graad 7) teen die jaar 2000 ontplooi is. Dit 

blyk verder asof 'n verslag na die hersiening van Kurrikulum 2005, wat op 31 

Mei 2000 verskyn he~ nie groter uitsluitsel betreffende godsdiensonderrig 
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gegee het nie, maar eerder die struktuur van die kurrikulum aan die hand van 

sekere uitgangspunte verder wou toelig. 

4.5.4 'n Verslag van die komitee na die hersiening van Kurrikulum 2005: 

A South African Curriculum for the Twenty First Century (Die 

Chisholm-verslag) (2000) 

Op 8 Februarie 2000 is 'n hersieningskomitee onder voorsitterskap van prof. 

Linda Chisholm (hiema genoem die Chisholm-verslag) deur die Nasionale 

Minister van Onderwys, prof. Kadar Asmal, aangestel om ondersoek in te stel 

en aanbevelings aangaande die volgende te maak: 

• die implementering van Kurrikulum 2005 in grade 4 en 8 in 2001; 

• sleutelfaktore en strategiee wat die implementering van die nuwe 

kurrikulum kan versterk; 

• die struktuur van die nuwe kurrikulum; 

• die vlak van begrip vir Uitkomsgebaseerde onderwys (Chisholm-verslag 

2000:6). 

Die Chisholm-verslag (2000:6) blyk verder 'n poging te wees om die leemtes 

wat ten opsigte van kurrikulumstruktuur, onderwysersorientering en -oplei

ding en onderrig- en leermateriaal bestaan, aan te spreek en uit die weg te 

ruim. Die verslag is duidelik daarop gemik om die nuwe kurrikulum te 

verhelder en meer soepel en verstaanbaar te maak ten einde die onderliggende 

sieninge en doelwitte (met inbegrip van die beginsels van Uitkomsgebaseerde 

onderwys) te laat realiseer (kyk afdelings 4.5.1 & 4.5.2). Die verslag poog om 

op 'n direkte wyse en sonder 'n omhaal van woorde rigtinggewende beginsels 

vir die implementering van die nuwe kurrikulum vas te stel (Chisholm

verslag 2000:6-7). 'n Spesifieke siening ondersteun die rigtinggewende 

beginsels. 
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Die Chisholm-verslag (2000:6) is gebaseer op die siening dat die kurrikulum 

duidelik ondersteun moet word deur beginsels wat persoonlike en sosiale 

ontwikkeling en transformasie met die oog op die 21 ste eeu bevorder. So 

byvoorbeeld moet sosiale doelwitte soos sosiale geregtigheid, billikheid en 

ontwikkeling deur die volgende twee uitdagings bevestig en gehandhaaf 

word: 

• die uitdaging om die verlede wat gekenmerk 1s deur apartheid, te 

oorkom; 

• die uitdaging om 'n kurrikulum vir die toekoms gebaseer op kennis, 

vaardighede, waardes, kulturele aktiwiteite en verdraagsaamheid -

aspekte wat onontbeerlik is vir die realisering van 'n Afrika

Renaissance daar te stel (Chisholm-verslag 2000:6). 

Die Chisholm-verslag (2000:9-10) stel dit pertinent en duidelik dat die idees 

en doelwitte wat Kurrikulum 2005 aanvanklik uitgedra het, nog steeds 

gekoester en verhelder moet word. Volgens die Chisholm-verslag (2000: 10) 

word gepoog om met behulp van die nuwe kurrikulum 'n gunstige klimaat te 

skep wat beter en meer onderwys van 'n hoer gehalte kan verseker. Ten einde 

deel te word van die intemasionale wereld is dit volgens die verslag 

essensieel dat nuwe waardes in Suid-Afrika gevestig word (Chisholm-verslag 

2000:10; vergelyk ook afdelings 2.3.1, 2.3.1.2 & 2.3.1.3). Uiteindelik sal die 

nuwe kurrikulum die onderliggende motiewe wat ook deur Kurrikulum 2005 

nagestreef is, ten doel he. Die Chisholm-verslag (2000:9) is baie duidelik oor 

hierdie motiewe: "No longer would curriculum shape and be shaped by 

narrow visions, concerns and identities. No longer would it reproduce the 

limited interests of any one particular grouping at the expense of another. It 

would bridge all, and encompass alI". 
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Laasgenoemde uitspraak impliseer egter nie 'n neutrale houding nie en word 

later in die verslag bevestig met die woorde: "Curricular content is by its 

nature never neutral .. . What it means is that we should be as clear as 

possible about the social project to be supported''(Chisholm-verslag 2000:42; 

kyk ook Chisholm-verslag 2000:50). Die gestelde motiewe betrek alle mense 

en aanvaar verskeie uitgangspunte as 'n gegewe en kan as 'n relativistiese 

uitgangspunt getipeer word (kyk Chisholm-verslag 2000:9, 72). Die bevorde

ring van relativisme blyk ook duidelik wanneer vermeld word dat 

Uitkomsgebaseerde onderwys nie vanuit 'n Bybelse perspektief beskou of 

aangebied kan word nie (Chisholm-verslag 2000:18; kyk ook afdelings 2.5 & 

2.5.2). 

Ander aanbevelings wat deur die verslag geinisieer is en wat noodsaaklik vir 

die realisering van bogenoemde motiewe van inklusiwiteit en eenheid geag 

word, is onder andere: 

• die rasionalisering van die agt leerareas na net ses in die Intermediere 

fase, te wete Tale, Wiskunde, Natuurwetenskappe, Sosiale Wetenskappe 

( Geskiedenis en Aardrykskunde ), Kuns en Kultuur en Lewens

orientering, en in die Grondslagfase, Geletterdheid, Getalbegrip en 

Lewensvaardighede; 

• die vereenvouding van aspekte soos uitkomstes en assessenng

standaarde, asook die bevordering van konseptuele (begrips-) verbande 

en integrasie; 

• die hand.hawing van die kritieke uitkomstes (Chisholm-verslag 2000:6-

7, 72-74). 

In die Chisholm-verslag betreffende die hersiening van Kurrikulum 2005 kom 

die volgende ook na vore: Ten einde die grondmotiewe van sosiale 

geregtigheid, billikheid en ontwikkeling te laat realiseer, behoort Menseregte-
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onderwys en onderwys geng op burgerlike verantwoordelikheid op 'n 

integrerende wyse in alle leerareas te figureer. Spesifieke en deurlopende 

aandag behoort ook aan kwessies soos anti-diskriminasie, anti-rassisme en 

anti-seksisme in die kurrikulum verleen te word (kyk Summers 1996:12; 

Chisholm-verslag 2000:50, 72). Volgens die verslag behoort die gegewe 

leerareas so aangebied te word dat die beginsels van Uitkomsgebaseerde 

onderwys duidelik in die lewens van die leerders blyk (Chisholm-verslag 

2000:72). Die onderwyser se opleiding en sy rol met betrekking tot die 

implementering van die kurrikulum is ook in die verslag aangespreek en word 

ten slotte onder oe geneem. 

Waar die Faller-verslag (kyk afdeling 4.5.3) na die plek en aanbieding van 

godsdiensonderrigprogramme binne Kurrikulum 2005 verwys het, is (soos 

reeds vermeld) die inhoud van die Chisholm-verslag meer ingestel op die 

aanspreek van leemtes in die implementering van die kurrikulum (kyk 

Chisholm-verslag 2000:48-50, 63). Op grond hiervan blyk dit dat aspekte 

soos die opleiding van onderwysers ten opsigte van spesifiek 

godsdiensonderrig nie pertinent aangespreek word nie, maar dat daar eerder 

gepoog word om die struktuur, waarbinne die beginsels van UGO en 

Kurrikulum 2005 moet figureer, binne opleidingsprogramme vir onderwysers 

te vereenvoudig. Sekere gehuldigde uitgangspunte binne die Chisholm

verslag dui egter daarop dat, SOOS alreeds vroeer na verwys, slegs een 

godsdiensbeskouing nie as wenslik geag word nie en dat Menseregte

opvoeding die leidende beginsel in die proses van transformasie behoort te 

wees (kyk Chisholm-verslag 2000:18, 50; kyk ook afdeling 2.5.1). Dit is met 

ander woorde verstaanbaar dat onderwysersopleiding en die aard daarvan 

deur voorafgaande idee betreffende menseregte en transformasie beinvloed 

kan word en daarvolgens aangepas sal word. Dit blyk verder op grond van die 

wyse waarop die verslag aangebied is, dat aanvaar word dat die oorgrote 
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meerderheid onderwysers hulle met die beginsels en idees van UGO en 

Kurrikulum 2005 vereenselwig en dat die nodigheid om spesifiek te wees ten 

opsigte van godsdiensoortuigings en hoe dit binne 'n nuwe sisteem 

geakkommodeer behoort te word, nie ter sake is nie (kyk Chisholm-verslag 

2000:62, 65). 

4.5.5 Die Draft Revised National Curriculum Statement en ander 

dokumentasie (2001) 

Die verskyning van die Draft Revised National Curriculum Statement (hiema 

genoem Draft Statement) op 30 Julie 2001 is 'n uitvloeisel van die Chisholm

verslag (kyk afdeling 4.5.4). Op grond van aanbevelings in die Chisholm

verslag verteenwoordig die Draft Statement 'n verfyning en vereenvoudiging 

van Kurrikulum 2005. Die volgende agt leerareas vir implementering vanaf 

2004 word in die verklaring as afsonderlike dokumente aangebied: Kuns en 

Kultuur, Ekonomie, Tale, Lewensorientering, Wiskunde, Natuurwetenskappe, 

Sosiale Wetenskappe en Tegnologie. 

Die Draft Statement is 'n bevestiging van die uitgangspunte wat ook in die 

Chisholm-verslag uiteengesit is. Dit word duidelik in die inleiding van die 

Draft Statement (South Africa 2001:21) gestel dat die Grondwet van die 

Republiek van Suid-Afrika die basis vir die transformasie van die kurrikulum 

vorm. Gedagtig daaraan word 'n tipe kind wat in pas met die ideale van die 

Grondwet en die in die verklaring optree, vir die toekoms voorsien. Van die 

karaktertrekke wat as essensiele doelstellings vir die kind se onderwys gestel 

word, is: 

• Be equipped with the linguistic skills and the aesthetic and cultural 

awareness to function effectively and sensitively in a multi-lingual and 

multi-cultural society; 
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• Adapt to an ever-changing environment, recognising that human 

understanding is constantly challenged and hence changes and grows; 

• Use effectively a variety of problem solving techniques that reflect 

different ways of thinking, recognising that problem solving contexts do 

not exist in isolation; 

• Understand and show respect for the basic principles of human rights, 

recognising the inter-dependence of members of society and the 

environment; 

• Are equipped to deal with the spiritual, physical, emotional, material 

and intellectual demands in society (South Africa 2001 :23). 

Die volgende aspekte word as beginsels in die Draft Statement (South Africa 

2001:27-30) hanteer en word as bepalend vir die onderwys beskou: 

• Outcomes-based Education; 

• Social and Environmental Justice, Human Rights and Inclusivity; 

• A High Level of Skills and Knowledge for All; 

• Balance of Progression and Integration; 

• Clarity and Accessibility. 

In die konteks van hierdie studie word eersgenoemde twee beginsels kortliks 

bespreek. Volgens die Draft Statement (South Africa 2001 :27) behoort 

Uitkomsgebaseerde onderwys aangewend te word ten einde die gedagtes van 

jongmense te aktiveer sodat hulle beter in staat is om deel te neem aan die 

ekonomiese en sosiale lewe. Uitkomsgebaseerde onderwys word as die 

sisteem beskou wat aan elke kind die moontlikheid hied om sy moontlikhede 

maksimaal te ontwikkel en horn toe te rus vir lewenslange leer (kyk ook 

afdeling 4.5.2). 

Die Draft Statement (South Africa 2001 :28) toon aan <lat daar gepoog is om 

die beginsels en praktyke van sosiale- en omgewingsgeregtigheid en 
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menseregte deur middel van die Leerarea-verklarings vas te le. Verder 

beklemtoon die Draft Statement (South Africa 2001 :28) die waarde van die 

verskeidenheid van religieuse erfenisse en beskou dit die skool as 'n 

belangrike agent in die onderrig van godsdiens en die verskeidenheid 

godsdienste in Suid-Afrika en die wereld. In hierdie verband word daar in die 

Draft Statement (South Africa 2001 :28-29) gemeld dat leerders van 

programme in godsdienste-onderwys (religion education) voorsien sal word. 

Dit word ondemeem ten einde by die kind 'n dieper en breer begrip van 

lewensorientering, geloofsisteme, wereldbeskouings, religieuse beginsels, 

praktyke en die etiese bronne van die mensdom te skep. 

Die Draft Statement (Department of Education 2001a: 12) beskou 

lewensorientering as die leerarea wat aan leerders moet toon hoe om 'n 

betekenisvolle en suksesvolle lewe te lei in 'n vinnig veranderende en 

getransformeerde samelewing. Anders gestel: Die woord en begrip 

"Lewensorientering" verwys na die orientering en aanpassing van die kind ten 

opsigte van die getransformeerde samelewing. In Hoofstuk 2, af de ling 2.2, is 

melding gemaak wat die invloed van 'n snel veranderende en tegnologies

gedrewe omgewing op die mens se idee van tyd en verandering het en hoe die 

mens sy lewe daarvolgens wil inrig. Dit blyk asof die verklaring die idees 

betreffende tyd en verandering in aanmerking geneem het in die samestelling 

van voorstelle betreffende Lewensorientering. Volgens die Draft Statement 

(Department of Education 2001a:12) is die kemfokus van die leerarea die 

ontwikkeling van die self-in-die-gemeenskap. Dit impliseer dat die leerder sy 

talente so moet inspan dat hy sy fisiese, spirituele, intellektuele, persoonlike, 

emosionele en sosiale potensiaal ten volle sal verwesenlik. 

Met betrekking tot sosiale ontwikkeling toon die Draft Statement 

(Department of Education 2001a:14) dat dit belangrik is dat die kind, in die 
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lig van die getransformeerde en demokratiese samelewing, sy persoonlike 

ontwikkeling in 'n sosiale konteks moet plaas. Hiervolgens ontwikkel die 

kind volgens die verklaring verdraagsaamheid, aanvaar hy verskeidenheid en 

wedersydse respek en verbind hy horn tot die navolging van demokratiese 

waardes. Die Draft Statement (Department of Education 2001a:14) spreek die 

mening uit dat die leerarea Lewensorientering die aangewese plek is om die 

voorafgaande kwessies aan te spreek by wyse van die hantering en onderrig 

van geloofsisteme, religieuse en konstitusionele regte en verantwoorde

likhede, verhoudings en kulturele begrip. 

Die leeruitkoms wat spesifiek met voorafgaande sake te doen het, is 

leeruitkoms 2. Hiervolgens moet 'n leerder vanaf graad R tot 3 (6 to 9 jaar) in 

staat wees om horn op 'n aktiewe wyse tot die demonstrering van 

konstitusionele regte en sosiale verantwoordelikhede te verbind. Verder moet 

die leerder mettertyd 'n sensiwiteit teenoor die verskeidenheid kulture en 

geloofsisteme toon. Die kind in grade R tot 3 word hiervolgens aan 'n reeks 

van geloofsisteme blootgestel ten einde te verseker dat die kind 'n positiewe 

gesindheid jeens verskillende gelowe ontwikkel voordat vooroordeel intree 

(Department of Education 2001a:18-19). 

Alhoewel die verklaring nie uitsluitlik oor godsdiensbeleid en die toepassing 

daarvan in staatskole handel nie, bevat dit tog aspekte/elemente wat 

rigtinggewend is ten opsigte van die wyse/praktyk waarvolgens 

godsdiensonderrig m skole in die toekoms sou kon plaasvind. Die 

voorgestelde reelings betreffende die implementering van die leerarea 

Lewensorientering is 'n voorbeeld hiervan. Dit blyk dus dat, hoewel daar nog 

geen amptelike beleidsverklaring en gepaardgaande beleid/wetgewing ten 

opsigte van godsdiensonderrig bestaan nie, daar tog weens verskeie verslae, 

dokumente en antler publikasies 'n klimaat geskep word wat bepalend is vir 
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die tipe godsdiensonderrigprogram wat tans in skole gevolg of in die toekoms 

gevolg gaan word. Die trant wat byvoorbeeld in koerantberigte asook in 

sekere regeringsdokumente aan die orde is, staan telkens bevestigend en 

ondersteunend teenoor 'n multireligieuse en sinkretistiese onderwysbestel en 

is verteenwoordigend van die uitgangspunte soos in die konsepverklaring 

beskryf. 

In Die Burger van 8 Junie 2001 het 'n berig van Jan-Jan Joubert onder die 

volgende opskrif "Godsdiensbeleid vir SA skole kom gou" verskyn. In die 

betrokke berig word die Minister van Onderwys aangehaal asof hy die 

volgende met betrekking tot die aard van 'n toekomstige godsdiensbeleid gese 

het: 

• "Dit sal nie beklemmend wees soos met Christelik-nasionale onderwys 

die geval is nie. Ongeag wat die meerderheidsgodsdiens in die land of in 

'n spesifieke skool mag wees, moet alle gelowe gerespekteer word en 

sal grondwetlike beginsels nougeset nagevolg word". 

• "Verskillende godsdienste behoort in skole onderrig te word. 

Beoefening van godsdiens behoort mi skool, tuis en in kerke plaas te 

vind" (Joubert 2001a:7; kyk ook Joubert 200lb:9). 

Die effek van bostaande uitsprake word in 'n omsendbrief (Omsendbrief 

13/2001) wat reeds op 6 Maart 2001 deur die Gauteng Onderwysdepartement 

uitgereik is, aangetoon. Met betrekking tot die godsdiensbeleid wat in skole 

gevolg behoort te word, meld die betrokke omsendbrief dat die leerarea 

Lewensorientering aangewend kan word om spesifieke godsdienstige inhoude 

te hanteer. Verder word aangedui dat die inhoudelike nie vanuit 'n 

enkelgeloofstandpunt aangebied kan word nie. Volgens die omsendbrief 

behoort die onderwys ingestel te wees op die respektering van godsdiensregte 

deur respek vir die verskeie gemeenskappe en tradisies aan te moedig. Op 
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grond hiervan word verwag dat leerders deel moet wees van die 

godsdiensprogram in skole en dat hulle nie van die lesse verskoon sal word 

nie ( Gauteng Department of Education 2001: 10-11 ). 

4.5.6 Die Manifesto on Values, Education and Democracy (2001) 

In 'n onlangse dokument genaamd Manifesto on Values, Education and 

Democracy wat op 23 Augustus 2001 verskyn het, word die uitgangspunte 

soos beskryf in bogenoemde koerantartikel, die omsendbrief van die Gauteng 

Onderwysdepartement asook in die Draft Revised National Curriculum 

Statement (kyk afdeling 4.5.5), verder bevestig. Benewens die verbintenis tot 

die implementering van Uitkomsgebaseerde onderwys, word waardes as 

essensieel in die daarstel van 'n nie-rassige, nie-seksistiese gemeenskap 

gebaseer op gelykheid, vryheid en demokrasie beskou (Department of 

Education 2001c:7-8). 

In die toepassing van opvoedkundige strategiee word in bogenoemde manifes 

ten opsigte van die handhawing van menseregte gestel dat jongmense deur 

middel van die kurrikulum ingelig moet word aangaande politieke 

geletterdheid, vredesopvoeding, omgewingsopvoeding, onderwys vir 

demokrasie en onderwys vir anti-diskriminasie.. Hierdie fasette word as 

onontbeerlik in die vestiging van 'n houding van verdraagsaamheid, 

vriendskap en respek by kinders beskou (Department of Education 

2001b:l4). 

'n Ander strategie wat deur die manifes as belangrik beskou word, is die rol 

wat godsdiens in die onderwys kan speel. Van die uitgangspunte betreffende 

godsdiens word kortliks bespreek ten einde te bepaal in watter mate dit tot die 

realisering van die sinkretisme aanleiding gee. 



203 

Die manifes (Department of Education 200lb:21-23) gee te kenne dat daar 

geen plek in die klaskamer is vir die bevordering van slegs een 

geloofsbelydenis of geloof ten koste van antler geloofsuitgangspunte me. 

Leerders behoort in skole aan 'n verskeidenheid van gelowe en godsdienste 

en die gepaardgaande morele en waardesisteme wat dit onderle, blootgestel te 

word. Skole behoort ook die Grondwet te versterk deur die aanbieding van 

godsdienste-onderrig (religion education) om daardeur die waardes van 

verskeidenheid, verdraagsaamheid, respek, geregtigheid, medelyde en 

toewyding by jong Suid-Afrikaners aan te moedig. Hierdie waardes kan 

volgens die manifes verwerklik word deur die aanvaarding van 'n 

multitradisionele benadering. Hiervolgens kan studente en leerders op 'n 

kritiese en kreatiewe wyse die morele kodes van alle godsdienste, met 

inbegrip van hulle eie geloofsoortuiging, evalueer. Die manifes dui aan dat 

indien godsdiensonderrig die verantwoordelikheid van die ouers, familie en 

geloofsgemeenskap is, kan godsdienste-onderrig binne die raamwerk van 

opvoedkundige doelwitte deur die skool hanteer word. 

Godsdienste-onderrig het volgens die manifes nie ten doel die bevordering 

van 'n spesifieke geloofsoortuiging nie, maar verteenwoordig 'n program 

waar godsdiens as 'n belangrike dimensie van menslike ervarings bestudeer 

word. Dit vorm deel van 'n spesifieke leerarea binne die kurrikulum en moet 

as sodanig behandel word. Volgens die manifes kan hierdie tipe onderwys lei 

tot sowel 'n dieper bewuswees van selfaktualisering as 'n verdraagsamer 

houding teenoor antler. Terselfdertyd kan voorafgaande hoedanighede 'n 

balans verskaf tussen dit wat bekend is en wat onbekend is, op 'n wyse wat 

aan studente insig ten opsigte van beide werelde gee. Verder kan hierdie 

akkommoderende denkhouding aan studente die geleentheid gee om nie net te 

leer van 'n wereld van 'n verskeidenheid godsdienste nie, maar kan hulle ook 
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aangemoedig word om in terme van 'n nuwe nasionale eenheid in Suid

Afrika te dink (Department of Education 2001b:21-23). 

Die manifes gaan voort en wys ook op die effek van die nuwe benadering ten 

opsigte van sekere praktyke. Die praktyk van onder andere saalbyeenkomste 

behoort volgens die manifes nie verpligtend te wees nie, maar moet eerder 

gemik wees op die versterking en vereniging van die skoolgemeenskap. 

Verder behoort 'n saalbyeenkoms ingestel te wees op die bevestiging en 

viering van die idee van eenheid in verskeidenheid (Department of Education 

2001b:23). 

4.6 Samevatting 

In hierdie hoofstuk is daar, op grond van die ondersoek, die moontlikheid 

geskep om in die slothoofstuk duidelik op die grondmotiewe en beskouings 

wat in Hoofstukke 2 en 3 bespreek is, te fokus. 

Ter wille van perspektief moet gemeld word dat die ondersoek wat in 

Hoofstuk 4 ondemeem is, aan die lig gebring het dat sekere aspekte van 

byvoorbeeld voorgestelde kurrikula (Kurrikulum 2005 en ander opsies) baie 

nuttig en met groot vrug in die onderwys toegepas kan word. Die idee dat die 

kind byvoorbeeld aktief in die leerhandeling betrokke moet wees, is voorwaar 

aan te beveel. 

Teen die agtergrond van die tema van hierdie hoofstuk, het dit tog duidelik 

geword dat van die voorgehoue uitgangspunte, beginsels en aanbevelings, 

uitvloeisels is van 'n dualistiese denkpatroon wat sinkretisme bevorder (kyk 

afdelings 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3, 3.3.1, 3.3.2 & 3.4). Van die uitgangspunte, 
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beginsels en aanbevelings word kortliks ter wille van groter perspektief 

gestel: 

• verskille met betrekking tot ras en godsdiens is verdelende faktore wat 

in 'n unie ondervang kan word (kyk afdeling 4.3.1); 

• die erkenning van sowel die gemeenskaplikheid as die diversiteit van 

die religieuse en kulturele leefwyse (kyk Suid-Afrika 1984); 

• die wegdoen met enige vorm van ongelykheid (kyk afdeling 4.3.5); 

• kontrasterende (teenstrydige) moraliteite word as boustene vir 'n nuwe 

nasionale onderwysbedeling beskou (kyk afdeling 4.4); 

• die nuwe kurrikulum moet kind- of leerdergesentreerd wees terwyl die 

onderwyser bloot 'n fasiliteerder is (kyk afdeling 4.5.1); 

• Kuns en Kultuur (as leerarea in die skool) het ten doel die ondersoek 

van verskeie kulture ten einde die kind se spirituele, intellektuele en 

emosionele aspekte te bevorder (kyk afdelings 2.5 & 4.5.2); 

• die waardes en ideale van verskeie godsdienste moet deel van die 

kurrikulum vorm sodat dit deur alle kinders van verskillende gelowe 

gedeel word (kyk afdelings 4.5.3, 4.5.5 & 4.5.6); 

• Uitkomsgebaseerde onderwys kan nie vanuit 'n Bybelse beskouing 

gei:mplementeer word nie (kyk afdeling 4.5.4). 

Bostaande opmerkings dui duidelik binne die konteks van die res van die 

hoofstuk op die manifestering van die sinkretistiese denkpatroon wat 

impliseer dat verskeie godsdienste binne een stelsel geakkommodeer kan 

word. 

Daar kan nou voortgegaan word om die sinkretisme se invloed met 

betrekking tot die modeme onderwys samevattend, evaluerend en 

korrektiverend in oenskou te neem. 
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HOOFSTUK5 

SAMEVATTING EN BEVINDINGE: WESENSANALISE, EVALU

ERING EN KORREKTIEF 

5.1 Inleiding 

Tot dusver het die navorsing getoon dat die sinkretistiese ingesteldheid 'n 

tendens is waarmee deeglik rekening gehou moet word. Die invloed van 

onder andere die globaliseringsverskynsel en benaderings betreffende 

multikulturele onderwys wys op die omvattende aard van die sinkretisme 

(kyk afdelings 2.3 & 2.5). 

Samevattend kan gemeld word dat die sinkretisme egter nie nuut is nie, maar 

alreeds vanaf die vroegste tye in 'n mindere of meerdere mate deel van die 

denke en aksies van mense was (kyk afdelings 3.2 & 3.3). Resente 

ontwikkelinge op onderwysgebied in Suid-Afrika (byvoorbeeld op die gebied 

van kurrikulumontwikkeling en onderwysvoorsiening) het die negatiewe 

invloed van die sinkretisme, veral met betrekking tot die Christelike en 

Bybelse grondmotief, opnuut aangetoon (kyk afdelings 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4, 

4.5, 4.5.2, 4.5.3 & 4.5.4). 

In hierdie slothoofstuk word die wesenskenmerke van die sinkretisme, asook 

'n evaluering daarvan en 'n korrektief daarvoor aangebied. Terselfdertyd dien 

dit as 'n samevatting van bevindinge en gevolgtrekkings en wil die navorser 

daardeur die uitslag van die ondersoek onomwonde aan die orde stel. 

Ten einde hierdie doelwitte te bereik, sal die onderskeie kenmerke van die 

sinkretisme, op grond van die eksemplare uit die voorafgaande hoofstukke, 

samevattend gestel en verduidelik word. Daama sal die sinkretisme aan die 
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hand van die kriteria wat vir Bybelgefundeerde onderwys geld, geevalueer 

word ten einde vas te stel in watter mate die sinkretisme die wese van 

Bybelgefundeerde onderwys en opvoeding verduister. 

Die volgende struktuur,elemente van Bybelgefundeerde onderwys sal in die 

evaluering van hierdie verskynsel uitgelig word: 

• God Drie-enig as sentrale uitgangspunt; 

• die Bybel/Heilige Skrif as bepalend vir 'n Christelike lewens- en 

wereldbeskouing; 

• die Christelike mensbeeld (antropologie) as voorwaarde vir Bybel

gefundeerde onderwys; 

• Bybelgefundeerde onderwys en opvoeding as die bevestiging van God 

se verbond met die mens; 

• die rigtinggewende rol van Bybelgefundeerde norme; 

• kultuuroordrag en Bybelgefundeerde onderwys; 

• die Bybelse skeppingsleer as 'n uitdrukking van die Christelike geloof; 

• die reformatoriese/gereformeerde grondslag van Bybelgefundeerde 

onderwys. 

Die wesenskenmerke van Bybelgefundeerde onderwys sal as riglyne geld in 

die uiteindelike korrektief/altematief wat vir die sinkretisme aangebied word. 

5.2 Die wesenstruktuur van die sinkretisme 

Die navorsing het getoon dat die sinkretisme 'n omvattende begrip is wat in 

'n mindere of meerdere mate 'n invloed op alle lewensterreine het. Teen die 

agtergrond en op grond van die verklaring van die begrip in Hoofstuk 1 

( afdeling 1.5), wil die navorser dit beklemtoon dat sinkretisme nie net vanuit 

sy enger betekenis (te wete die vereniging of vermenging van die Christelike 
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godsdiens met 'n heidense godsdiens) beskou moet word nie, maar ook in 

ruimer sin, naamlik die vereniging of vermenging van verskillende 

geloofsinhoude, of van verskillende stelsels, of van verskillende lewens- en 

wereldbeskouings, wat op botsende grondslae of botsende grondmotiewe 

berus, verstaan behoort te word (kyk Stoker & Gerber 1997: 15). 

W anneer die sinkretisme in afdeling 5 .3 in die lig van Bybelgefundeerde 

beginsels geevalueer word, word dit vanuit die ruimer sin gedoen, juis omdat 

die Christelike grondmotief nie afgegrens kan word tot slegs 'n sekere deel 

van 'n mens se lewe nie, en omdat die sinkretisme se invloed oor 'n wye front 

van die mens se lewe strek. Hierdie gedagte sal veral ten opsigte van die 

korrektief (kyk afdeling 5 .4) verder gevoer word. 

Die volgende wesenskenmerke van die sinkretisme sal vervolgens aan die 

hand van die eksemplare en idees uit die voorafgaande hoofstukke bespreek 

word: 

• sinkretisme, multireligie/intergeloof en sintesedenke ( eenheidsidee ); 

• sinkretisme en die sekulariseringsverskynsel; 

• sinkretisme en die relatiwiteitsverskynsel. 

Die onderskeie wesenskenmerke van die sinkretisme vorm 'n hegte eenheid 

en heel dikwels sal oorvleueling ten opsigte van die bespreking van sekere 

karaktertrekke plaasvind. In die lig hiervan moet dit duidelik gestel word dat 

die onderskeie wesenskenmerke, op grond van die vervlegtheid daarvan, 

mekaar dikwels verder kan kwalifiseer en kan uitbou (vergelyk byvoorbeeld 

afdeling 5.2.1 ten opsigte van die antler wesenskenmerke). Daarom moet die 

wesenskenmerke in geheel met die sinkretisme in verband gebring word. Dit 

is juis hierdie aspek wat groter perspektief op die figurering van die 

sinkretisme en sy wesenskenmerke bring. 
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5 .2.1 Sinkretisme, multireligie/intergeloof en sintesedenke ( eenheidsidee) 

Uit die navorsing het dit geblyk dat die sinkretisme inklusief van aard is en 

alle godsdienste en geloofsuitgangspunte binne 'n eenheidsbestel betrek en 

akkommodeer (kyk afdeling 2.3 .1 ). Dit kan as 'n intergeloofsbenadering 

getipeer word. Die globaliseringsverskynsel kan as die voertuig beskou word 

om hierdie geimpliseerde eenheid (kyk afdeling 2.3 .1.1) te bewerkstellig. 

Onderliggend aan die sinkretisme, is die sintetiese denkwyse wat telkens as 

strategie in die mens se omgang met die skeppingswerklikheid aangewend 

word. Anders gestel: Wie sinkretisine se, se sintese (vereniging/eenheid). 

Hiervolgens manifesteer die sinkretisme waar botsende grondmotiewe deur 'n 

proses van sintese betrek en vermeng word. Dit impliseer dat die bestaan van 

'n verskeidenheid religiee (religieuse pluralisme) erken word, maar dan op die 

voorwaarde dat die verskeie godsdienste onder een gemeenskaplike godheid 

verenig moet word om een kosmiese bewussyn te vorm. Op hierdie wyse 

word onder andere gepoog om die tradisionele Afrika-religieuse beskouing, 

Oosterse godsdienste en die Christendom tot 'n eenheid saam te snoer en 

word 'n nuwe waarde- en normsisteem wat tiperend van die nuwe 

gemeenskaplike godheid is, veronderstel (kyk afdeling 3.5.2.1). 

In afdeling 2.3 .1.2 is aangedui dat sintesedenke by wyse van 'n 

transformasionele denkingesteldheid (die idee van 'n bewussynsverandering) 

manifesteer. Hierdie ingesteldheid is duidelik waar te neem in verklarings wat 

deur die Parlement van Wereldgodsdienste die wereld ingestuur is (kyk 

afdeling 2.3.1.1). Teen hierdie agtergrond is opgemerk dat die Parlement van 

Wereldgodsdienste se idee van 'n wereldetiek (Global Ethic) en die 

uitgangspunte van die Global Ethic Foundation (kyk afdeling 2.3.1.2) deur 'n 

intergeloofsbenadering gekenmerk word met as einddoel die realisering van 

vrede en verdraagsaamheid tussen godsdienste. Die idealistiese paradigma 
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(kyk afdeling 2.4) is ook sinkretisties van aard. Dit is 'n sintetiese benadering 

wat aan die idee van pluralisme en godsdienstige ekumenisme verder gestalte 

gee. 

Beskouings betreffende multikulturele onderwys en uitsprake daaromtrent 

(kyk afdeling 2.5) steun sterk op die idee dat 'n vaste vertrekpunt of 

grondmotief afgewys word ( sintesedenke) en dat eerder gekonsentreer moet 

word op die uitskakeling van godsdiensverskille in 'n klimaat van 

verdraagsaamheid en samewerking. Die sinkretis voorsien daarom 'n situasie 

waar hyself op 'n sintetiese denkwyse verantwoordelikheid vir sy morele en 

godsdienstige keuses moet aanvaar sonder enige verwysing na die 

eksklusiwiteit van 'n godsdiens soos die Christelike godsdiens as 

rigtinggewende geloofsuitgangspunt betreffende byvoorbeeld kontensieuse 

sake soos vredesopvoeding en seksuele opvoeding. 

Beskouings so ver temg as die oud-Israelitiese tydperk (kyk afdeling 3.2) is in 

terme van die tema van hierdie studie nog steeds vir vandag aktueel. 'n 

Tipiese voorbeeld en effek van die sinkretistiese intergeloofsneiging met sy 

onderliggende sintetiese denkraamwerk word in die praktyk van afgodediens 

en Baal-aanbidding gesien (kyk afdeling 3.2.1). 

Die sinkretisme was ook prominent sigbaar in die Romeinse tydperk (kyk 

afdeling 3.3.1) en toon opmerklike ooreenkomste met hedendaagse idees en 

aksies. Aksies/idees waarin die sinkretisme gemanifesteer het, was die 

wysgerige sisteem van filosofiese eklektisisme wat uit 'n veelheid wysgerige 

sisteme saamgestel is. Die inklusiwiteit en akkommoderende aard van die 

Romeinse lewensfilosofie, wat na die animistiese godsdiensbeskouing 

temggevoer kan word, was op 'n sintetiese denkwyse gebaseer: God is slegs 

een van baie begrippe wat aanvullend tot mekaar ingespan word. Die 
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beskrywing van Rome as die "brug" betreffende die vestiging van idees in die 

modeme wereld vanuit die Antieke tyd (kyk afdeling 3.3.1) bevestig die 

sinkretistiese aard van die Romeine se denkwyse en hulle onvermoe om 

botsende grondmotiewe te herken en aan te toon. 

Die dialektiese grondmotief van natuur en genade wat veral tydens die 

Middeleeue (kyk afdeling 3 .3 .2) die mens se lewensingesteldheid beinvloed 

het, het ook tot die moontlikheid van die realisering van sinkretisme in die 

samelewing bygedra. Die idee dat slegs die bowe-natuurlike deur die sonde 

beinvloed is, het die weg gebaan vir die verabsolutering van die natuur en die 

oopstelling van die mens se lewe vir afgodediens soos met die Renaissance 

sou gebeur. Die motief van natuur en vryheid het sedert die Renaissance die 

mens verder beweeg om self in absolute vryheid (outonomiteit) sy eie 

humanistiese religieuse lotsbestemming te bepaal. 

Uit die bestudering van die basiese kenmerke van die tradisionele Afrika

religie (kyk afdeling 3.4.1), was dit duidelik dat daar beskouings is wat groter 

gestalte aan die sinkretisme verleen. So is aangetoon dat die aanhanger van 

die tradisionele Afrika-religie op grond van die inklusiewe aard van sy 

lewensbeskouing, homself vir 'n intergeloofsbenadering oopstel. Die Afrikaan 

se animistiese lewensbeskouing berus op sintese en versterk die sinkretisme. 

Die studie (kyk afdeling 3.4.3) het verder ook aangetoon dat die sinkretisme, 

met betrekking tot die tradisionele Afrika-religie, sy ontstaan veral te danke 

het aan eerstens, 'n gebrekkige begrip van die ware aard van die inhoud van 

Christenskap en tweedens, die gebrekkige begrip en kennis van die 

Christelike filosofie en teologie. Dit het veral uit 'n ontleding van die 

historiese verloop van die sinkretisme in Afrika geblyk. Die ingesteldheid 

betreffende sendingwerk het tot intergeloof en sinkretisme aanleiding gegee. 
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So het van die sendelinge wat in Afrika by sendingwerk betrokke geraak het, 

nie besef dat bekering tot die Christelike geloof vir Afrikane meer as net die 

blote hantering van praktiese aspekte ten opsigte van evangelisasie, onderwys 

en mediese sorg moet behels nie. Voorts is ook nie deeglik kennis geneem 

van die ware aard van die Afrika-religie en dat die Afrikaan se godsdiens 

onlosmaaklik deel van sy kultuur is nie. 

In die lig van bogenoemde twee sake het die sinkretistiese idee gegroei, 

eerder as dat die Christendom deur Afrikane teenoor heidense gelowe gestel 

is en daardeur die eksklusiewe karaktertrekke van die Christelike geloof en 

die Christelike wyse van beskawingsontwikkeling beklemtoon is. Genoemde 

sake betreffende die sinkretisme en eenheidsidee is ook van toepassing op die 

Sionisme en is in afdeling 3.4.3 bespreek. Daarom word volstaan met die 

opmerking dat die Sionisme 'n intergeloofsbeweging en sinkretisme vergestalt 

waar die afswering van heidense praktyke nie as voorwaarde vir deelname en 

lidmaatskap gestel word nie. 

Waar die Afrikaan poog om sy tradisionele religie binne die kader van die 

modeme samelewing op 'n sinkretistiese basis in stand te hou, verleen die 

tydsgees van die postmodemisme (kyk afdeling 3.5.1) nog verdere stukrag 

hieraan deurdat daar hedendaags erkenning aan die volgende idees verleen 

word: 

• dat verskillende waarhede en etiese kodes tegelykertyd geldig kan wees; 

• dat God in die sentrum staan en nie Christus nie; 

• dat vryheid van assosiasie 'n voorvereiste is; 

• dat die Christendom se standpunte slegs een van vele standpunte is wat 

nie bindend ten opsigte van alle mense binne 'n multireligieuse 

samelewingsbestel toegepas kan word nie. 
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Die studie het aangetoon dat bostaande idees in die kontemporere samelewing 

in 'n groot mate deur die New Age-geloof (as 'n tipiese postmodeme 

verskynsel) uitgedra word. 

Die NAB se hele bestaan en uitgangspunte berus op sintese. Dit moedig die 

sinkretisme aan deurdat met begrippe (kyk afdeling 3.5.2.1) wat vir die 

oningeligte persoon as bekend en aanvaarbaar mag voorkom, gewerk word. 

Net soos wat die Christen vanuit die Bybel met 'n verlossingsboodskap wat 'n 

nuwe mens in en deur Christus veronderstel, gekonfronteer word, net so 

verkondig die New Ager 'n transformasie na 'n nuwe bewussyn en mens wat 

uiteindelik in terme van relasies en sinteses dink. 

In Hoofstuk 4 is aangetoon hoedanig verskeie aksies en hervormings

maatreels die sinkretisme binne die RSA bevorder. Die sintetiese denkwyse 

en intergeloofsbenadering soos dit in die verlede en hede binne 

hervormingsmaatreels, verslae, antler regeringsdokumente en wette 

geimpliseer is en vergestalting gevind het, kan duidelik as 'n strategie ten 

opsigte van die manifestering van die sinkretisme omlyn word. 

Tydens die tydperk van Europese betrokkenheid by die Kaap (kyk afdeling 

4.2.1 ), kan die Franse Hugenote se koms na die Kaap en die beweegredes 

daarvoor deels as 'n teenreaksie op sinkretisme beskou word. So is aangetoon 

dat die Franse Hugenote se aandrang op 'n eie kerk, gemeenskap, taal, 

godsdiens en onderwyssisteem as 'n teenvoeter vir 'n orde wat gekenmerk is 

deur 'n vermenging tussen humanistiese en Roomse grondmotiewe, beskou 

kan word. 

Kommissaris J.A. de Mist (kyk afdeling 4.2.2) se voorstel in sy Skoolorder 

het 'n voorskriftelikheid geimpliseer wat daarop neerkom dat die onderwys 



214 

nie slegs vanuit een eksklusiewe geloofsoortuiging of kerkgenootskap mag 

geskied nie, maar uit 'n veelheid onder gesag van die staat. Teen hierdie 

agtergrond het die staat se houding, dat hy horn nie aan die kant van slegs een 

kerkgenootskap sou skaar nie, dus daarop neergekom dat 'n onderwysmodel 

in staatskole voorsien is wat geskoei sou wees op die staat se interpretasie van 

religieuse- en onderwyswaardes. Daardeur oorskry die staat vanuit 'n 

reformatoriese perspektief sy bevoegdheidsfeer as die handhawer van reg en 

orde, en meng hy in op die bevoegdheidsterrein van die skool as instelling 

wat aan die ouers volle erkenning behoort te gee by die daarstelling van die 

partikuliere lewensbeskoulike etos van die skool. 

Alhoewel daar ten opsigte van hervormings en toepaslike wetgewing 

lofwaardige veranderings met betrekking tot die onderwys gedurende die 

tydperk 1872 tot 1907 plaasgevind het, het die reeling in die Onderwyswet 

van 1874 (kyk afdeling 4.2.4) wat bepaal het dat daar ter wille van eenheid 

geen godsdiensonderwys of dogmatiese onderwys gegee mag word nie, ook 

die kiem van sinkretisme gedra. Hiervolgens sou 'n groot deel van die skool 

se onderrigprogram (benewens die lesse in Bybelgeskiedenis) ook vanuit 

verskillende geloofsoortuigings (soos die sekulere humanisme) kon plaasvind. 

Hierdie moontlikheid was ook opgesluit in die idee van Christelik-Nasionale 

Onderwys (CNO) en in die verdere ontwikkeling en uitlewing van hierdie 

begrip. 

Die studie het aangetoon (kyk afdeling 4.2.4) dat die CNO-ideaal in 'n groot 

mate skipbreuk gely het weens die verabsolutering van die nasionale aspek 

daarin en weens die feit dat die begrip "nasionale" nie meer rigtinggewend 

vanuit die Christelike gerig is nie en daarom die weg geopen het vir ander 

afvallige invloede met die idee dat dit "nasionaal" ondersteuning geniet en 

geakkommodeer behoort te word. 
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Tydens die tydperk wat unifikasie en uniewording (1910) voorafgegaan het 

(kyk afdeling 4.3.1) asook daama, het idees en beskouings betreffende 

eenheid en 'n verenigde Suid-Afrika ook die klimaat vir vermenging van 

grondmotiewe (sinkretisme) geskep. So het die beleid van konsiliasie en die 

idee van holisme, soos gepropageer deur onderskeidelik generaals Louis 

Botha en J.C. Smuts die weg vir akkommodasie op lewensbeskoulike terrein 

voorberei. Botha se beleid van konsiliasie wat 'n middeweg veronderstel het, 

was gemik op die byeenbring van uiteenlopende elemente. Verder was Smuts 

se sintetiese denkwyse dat ras en godsdiens verdelende faktore in die 

byeenbring van 'n nasie is, en dat die ideale maatskaplike omgewing en orde 

deur 'n proses van evolusie teweeggebring kan word, duidelike tekens van 'n 

benadering van die vermenging van grondmotiewe betreffende die 

strukturering van die maatskaplike orde in Suid-Afrika. Teen die agtergrond 

van die politiek-maatskaplike doelstelling om 'n verenigde nasie te verseker, 

is ook uit die navorsing gesien dat hervormings betreffende die onderwys in 

die lig van 'n vermenging van grondmotiewe ondemeem is. Soos tydens die 

tydperk van Bataafse en Britse beheer aan die Kaap (kyk afdelings 4.2.2 & 

4.2.3), kon die eis dat die onderrig in skole nie aan die hand van 'n bepaalde 

dogma of leer sou plaasvind nie, tot die akkommodering van verskillende 

godsdiensbeskouings in die staatskool lei. Dit het dan ook in die vakonderrig 

op skool plaasgevind. 

Volgens die navorser het die verklaring in die Onderwyswet (Wet 39 van 

1967) met betrekking tot die tipe onderwys wat in skole sou plaasvind (kyk 

afdeling 4.3.2) tot 'n teenstrydigheid en dilemma gelei, veral in die lig van die 

verklaarde beleid van godsdiensvryheid wat in die RSA van krag was en is. 

Daar is gepoog om deur wetgewing die Christelike karakter in die onderwys 

te behou, maar terselfdertyd is bepaal dat die geloofsoortuiging van ouers (ter 

wille van nasionale eenheid, gelyke geleenthede en die multikulturele 
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samestelling van die samelewing) gerespekteer moet word. Dit impliseer 'n 

verdraagsame en sintetiese denkhouding met betrekking tot oortuigings wat 

van die voorgenome Christelike karakter mag verskil. 

Die De Lange- en OVS-verslag (kyk afdelings 4.3.3 & 4.3.4) het 'n 

intergeloofsbenadering en sinkretisme geimpliseer, sonder om <lit 

noodwendig te bevorder, met die voorstel <lat aanwysbare ongelykhede uit die 

onderwyssisteem geweer moet word en dat erkenning aan die diversiteit 

sowel as die gemeenskaplikheid betreffende die religieuse en kulturele gegee 

moet word. Gewag is van die oogmerk gemaak om die verskeidenheid op 

grond van die idee van eenheid en vryheid van assosiasie binne die 

onderwysstelsel te akkommodeer. 

Die versoek wat in die Witskrif oor Onderwys en Opleiding (kyk afdeling 

4.4) tot alle Suid-Afrikaners gerig word om binne die heterogene 

(multikulturele en multireligieuse) samelewing nie hulle rug op teenstrydige 

of Christelik-vreemde waardes en aspirasies te keer nie, dui op 'n tipe 

samewerking wat op die vestiging van sinkretisme gerig is. Daar word 

inderdaad geglo <lat die euwels en konflikte van die verlede, asook botsende 

moraliteite deur 'n intergeloofsbenadering en sintese, uit die weg geruim sal 

word. Dit wat in die Witskrif beoog is, is tekenend van die ingesteldhede en 

boustene wat in 'n intergeloofsbenadering van krag is en wat as rigtinggewend 

vir 'n nuwe onderwysbestel beskou word - die handhawing van menseregte 

ten einde teenstrydige geloofsoortuigings te akkommodeer, die skep van 'n 

outonome en mensgesentreerde denkingesteldheid ten einde die 

skeppingsorde aan die hand van verskeie standpunte te verklaar, en die 

lewenslange verbintenis tot die verwerkliking van 'n horisontalistiese 

vryheids-, gelykheids- en vredesideaal (kyk afdelings 4.4.1, 4.4.2 & 4.4.3). 
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Met betrekking tot die meer resente en eietydse situasie in die RSA, het die 

studie aangetoon <lat sekere fasette van Kurrikulum 2005 en die 

onderrigbenadering van Uitkomsgebaseerde onderwys 'n intergeloofs

benadering impliseer en deur 'n sintetiese denkhouding ondersteun word. 

Teen die agtergrond van die idee van versoening en nasiebou (kyk afdeling 

4.5.1), kan die beskouing <lat Kurrikulum 2005 ou algemene waardes en 

oortuigings moet aanspreek en verander, as 'n sinkretistiese benadering 

beskou word waar mense gesamentlik, ongeag hulle geloofsverband en 

lewens- en wereldbeskouing, aan die verandering moet meedoen. Hierdie 

beskouing word ondersteun deur UGO (kyk afdeling 4.5.2) wat as 'n 

transformasionele benadering omskryf kan word. Hierdie benadering het 'n 

totale omwenteling van die onderwys, waar geen bestaande kenmerke (of 

beskouings) as onaantasbaar beskou word nie, ten doel. Die gevolgtrekking 

wat hieruit gemaak kan word, is dat die kind ten opsigte van die toekoms nie 

net alle standpunte behoort te verdra en waardeer nie, maar ook behoort te 

akkommodeer ten einde 'n sinvolle toekoms vir hom/haarself te verseker. 

Hierdie sintetiese denkwyse het ook 'n invloed op die assesseringsriglyne wat 

in UGO van toepassing is. 

So is die idee <lat verskillende antwoorde vir die ontstaan van die aarde 

aanvaarbaar is, tekenend van die sinkretisme. Van die uitgangspunte (in 

samehang met die UGO-benadering beskou) in die onderskeie leerareas (kyk 

afdeling 4.5.2) is ondersteunend tot die intergeloofsbenadering en skep as't 

ware die weg waarlangs die intergeloofsbeweging kan manifesteer. By die 

leerarea Kuns en Kultuur (KK) word die sinkretisme uitgebeeld met die 

beskrywing <lat die ondersoek van verskeie kulture onder andere die spirituele 

aspekte van mense se persoonlikhede sal bevorder. Teen hierdie agtergrond 

kry die uitgangspunt betreffende die leerarea Mens- en Sosiale W etenskap 

(MSW), waar <lit gaan oor die aard van die mens se funksionering binne 'n 
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multikulturele (heterogene) en demokratiese samelewing en die wyse hoe 

mense met mekaar kommunikeer, 'n besondere betekenis wat die 

intergeloofsidee verhelder. Hieruit is dit duidelik en kan aanvaar word dat 

kommunikasie op geloofsvlak vir alle mense geld en dat dit dus tussen alle 

mense 'n wyse van kommunikasie is. Op grond van bogenoemde 

uitgangspunte kan egter nie aanvaar word dat hierdie kommunikasie slegs 

tussen mense met dieselfde geloofsoortuiging sal plaasvind nie. Die aanname 

kan gemaak word dat intergeloofskontak en intergeloofsbeoefening wel 

ge"impliseer word. 

'n Aspek wat in hierdie stadium net weer geaksentueer moet word, is dat die 

begrip "intergeloof' (en sinkretisme) nie impliseer dat daar afstand gedoen 

word van die geloofsfaset van die mens se bestaan nie; inteendeel, dit gaan 

van die veronderstelling uit dat die mens 'n religieuse wese is en daarom ook 

'n wese is wat sy hoop op en geloof in iets vestig. Hierdie feit word telkens in 

van die eksemplare wat in die studie aangewend word, bevestig of 

ge"impliseer (kyk afdelings 4.5.3 & 4.5.4). Wat egter duidelik gestel moet 

word, is dat die studie aangetoon het dat geloofsbeoefening op grond van die 

sinkretisme nie eksklusief geskied nie, maar wel inklusief en dus ge"integreerd 

(sinteties) met antler geloofsoortuigings. In die ondersoek na die realisering 

van 'n godsdiensbeleid in staatskole (kyk afdeling 4.5.3) word telkens van 

laasgenoemde oortuiging uitgegaan. · 

Die Faller-verslag (kyk afdeling 4.5.3) se vermelding dat die staat op grond 

van die transformasieproses aan alle godsdienste 'n gelyke aandeel in die 

godsdiensonderrigprogram van 'n skool wil toeken, blyk op die oog af 'n 

lofwaardige ideaal te wees. Ook Christene is ten gunste van 

godsdiensvryheid. Let egter daarop dat alhoewel die Faller-verslag verskeie 

modelle as altematiewe vir godsdiensonderrig voorhou, blyk dit of die 
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gei:ntegreerde pluralistiese model (kyk afdeling 4.5.3.2) as oorkoepelende 

"model" ('n model gebaseer op sintese) betreffende alle fasette van 

Kurrikulum 2005 aangemoedig word. Die gedagte dat die waardes en idees 

van verskillende godsdienste, asook gedeelde beginsels, as belangrike 

komponente in die ideaal van nasiebou en transformasie in Suid-Afrika 

aangewend kan word, bevestig die intergeloofsidee en sinkretisme. Die 

intergeloofsidee word ook met die voorstel dat godsdiensonderrig as nie

eksaminerende vak nie meer van toepassing is nie, aangemoedig, maar dat 

godsdiensonderrig in van die leerareas geinkorporeer kan word. Gesien in die 

lig van die uitgangspunte wat in sekere leerareas geld en wat ook vroeer ten 

opsigte van die intergeloofsidee bespreek is, blyk 'n intergeloofsbenadering 

betreffende die implementering van Kurrikulum 2005 onafwendbaar te wees. 

Aan die hand van die eerste twee kritieke uitkomstes is daar in afdeling 4.5.3 

aangetoon dat die kind kennis moet neem daarvan dat hy probleme kan oplos 

deur nie net kennis te neem van die bestaande verskeidenheid godsdienste en 

wereldbeskouings nie, maar dat hy ook in 'n gesamentlike poging met ander 

kinders die morele beginsels van godsdienste kan aanwend ten einde 'n 

probleem op te los. Hierdie voorstelle, wat ook rigtinggewend vir die modelle 

vir godsdiensonderrig is, is gegrond op die beginsel dat godsdiensonderrig 

moet meehelp om wedersydse respek op 'n interreligieuse basis te verkry (kyk 

afdeling 4.5.3.2) - 'n beginsel wat ook implikasies vir die onderwyser en sy 

onderrig in die skool het. So word die onderwyser onderwerp aan die beginsel 

dat geen onderwyser in 'n staatskool in die uitvoering van sy pligte teen enige 

godsdiens mag diskrimineer nie (kyk afdelings 4.5.3 & 4.5.4). Dit mag 

uiteindelik tot sinkretisme lei. 

Wat hiermee bedoel word, is dat die Christen-onderwyser (in vrees vir die 

gevaar dat hy beskuldig kan word van diskriminasie) eerder die weg van 



220 

intergeloof sal probeer volg as om 'n uitspraak wat teenstrydig met antler 

godsdiensoortuigings is, te maak. Hierdie tussenin standpunt en sintetiese 

benadering word implisiet in die Chisholm-verslag (kyk afdeling 4.5.4) 

benadruk en so word die onderwyser se opleiding en sy rol ten opsigte van die 

implementering van die kurrikulum op 'n wyse wat heenwys na die vestiging 

van die sinkretisme aangespreek. In die Chisholm-verslag word 'n tipe 

onderwyser in die vooruitsig gestel wat klakkeloos aanvaar dat 

onderwys/onderrig vanuit slegs een godsdiensbeskouing binne die staatskool 

onaanvaarbaar is, en dat hy horn daarom tot 'n intergeloofsbenadering moet 

wend. 

Die sinkretistiese idee figureer ook prominent in die Draft Revised National 

Curriculum Statement (kyk afdeling 4.5.5) wat op 30 Julie 2001 verskyn het. 

Die uitgangspunt dat 'n kind op verskillende wyses moet dink ten einde 

probleme op te los, is 'n lofwaardige ideaal. Die verdere uitgangspunt wat 

aandui dat die kind in grade R tot 3, voordat vooroordeel intree, aan 'n reeks 

geloofsisteme blootgestel moet word, is sinkretisties van aard. Die 

voorgestelde vervanging van die benaming "godsdiensonderrig" met 

"godsdienste-onderrig" ten einde die kind bewus te maak van antler 

geloofsisteme, wereldbeskouings, religieuse beginsels en etiese bronne, 

bevestig die sinkretistiese aard van die Draft Statement. Die uitspraak in die 

omsendbrief van die Gauteng Onderwysdepartement soos hanteer in afdeling 

4.5.5, wat aandui dat die inhoudelike van die leerarea Lewensorientering nie 

vanuit 'n enkelgeloofstandpunt aangebied kan word nie en dat kinders nie van 

die betrokke lesse verskoon sal word nie, gee prakties gestalte aan die 

sinkretisme. Die verdere reeling en voorstel dat saalbyeenkomste eerder die 

idee van eenheid in verskeidenheid behoort te beklemtoon (kyk afdeling 

4.5.6), is ook tekenend van die aard van die sinkretisme. 
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Met betrekking tot die eenheidsidee kan volstaan word met di~ opmerking dat 

dit 'n benadering is wat tot groter sekularisering aanleiding gee en daarom die 

sinkretisme verder bevorder. 

5.2.2 Sinkretisme en die sekulariseringsverskynsel 

Aangesien die sekulariseringsverskynsel in afdeling 2.3 .1.3 as 'n afsonderlike 

opskrif aangedui en bespreek is, word daar nie met betrekking tot die aard van 

die sekulariseringsverskynsel verdere bespreking gevoer nie. Daar word slegs 

ter wille van perspektief opnuut 'n kort samevatting gegee van die betekenis 

van die sekulariseringsverskynsel waama aangedui sal word wat die effek van 

die sekulariseringsverskynsel ten opsigte van sekere eksemplare en die 

sinkretisme is. 

In Hoofstuk 2, afdeling 2.2 van die studie, is verwys na die invloed wat die 

modeme era en die Industriele Rewolusie op die mens se belewing van tyd en 

verandering het en gehad het. Daar is bevind dat die mens gaandeweg 

homself op grond van sy oenskynlik onbeperkte potensiaal in die sentrum van 

sy lewe geplaas het en daardeur God as't ware onttroon het. Die 

sekulariseringsverskynsel sluit hierby aan. Dit verwys na die idee dat die 

mens in sy op-weg-wees in hierdie lewe nie meer God nodig het nie en 

homself as die rigtinggewende beginsel in menslike denkpatrone en aksies 

beskou. Hiervolgens beskou die gesekulariseerde · mens homself as 

outonoom/bevry en bevoeg om sy waarde- en normsisteem self te bepaal 

sonder onderwerping aan God en Sy W oord as eksteme gesag (kyk afdeling 

2.3.1.3). Wat die gesekulariseerde en bevryde mens in der waarheid te kenne 

gee, is dat hy verkies en daama streef om sy eie heil en toekoms in die 

tydelike bestel sonder God se eksteme ingrype in sy lewe te bepaal. 
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Alhoewel die eenheidsidee se effek ook met betrekking tot die 

intergeloofsidee (kyk afdeling 5.2.1) bespreek is, het die eenheidsidee soos 

wat dit uit die globalisme voortspruit, ook segswaarde vir die ander 

wesenskenmerke van die sinkretisme. Wat die sekulariseringsverskynsel 

betref, is dit duidelik uit die studie dat die eenheidsidee (kyk afdeling 2.3 .1.1) 

aan die sekulere humanisme die nodige stukrag in sy soeke na kosmiese 

eenheid verleen. Daar is aangetoon dat dit by die eenheidsidee oor die 

vereniging van die mensdom oor religieuse, lewensopvatlike, kulturele en 

ander grense heen handel. Ten einde hierdie kosmiese eenheid te struktureer, 

is verder aangetoon dat die sekulere humanis horn tot die vasstelling van 'n 

stel beginsels wend waaraan alle mense gehoor moet gee en wat hulle aan die 

fisiese wereld waarin hulle 'n bestaan voer, bind. Een so 'n stel beginsels is 

vervat in die dokument genaamd Declaration Toward a Global Ethic (kyk 

afdeling 2.3 .1.1 ), wat onder andere 'n beroep op die mensdom doen om hulle 

kollektief te beywer vir 'n wereldorde gebaseer op menseregte, vryheid, 

geregtigheid, vrede en die idee van die bewaring van die aarde. Die instansies 

wat hedendaags hierdie beginsels propageer en prominensie daaraan verleen, 

is onder andere die Parlement van Wereldgodsdienste, die Global Ethic 

Foundation en die Council for Secular Humanism wat almal in 'n mindere of 

meerdere mate poog om die wereld met idees oor hoe om onder andere 'n 

kosmiese versoenings- en vredesaksie van stapel te stuur, te bedien (kyk 

afdelings 2.3.1.1, 2.3.1.2 & 2.3.1.3). 

Ten einde 'n kosmies-sekulere vredes- en versoeningsaksie in werking te stel, 

poog die sekulere humanis om 'n kollektiewe en transformasionele 

ingesteldheid by die mens te vestig (kyk afdeling 2.3 .1.2). Dit kom daarop 

neer dat daar van die mens verwag word om betreffende sekere aksies afstand 

te doen van sy aandrang op slegs een bepaalde religieuse grondmotief en 

homself te verbind tot die nastrewing van 'n intemasionale morele kode. 
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In afdeling 2.3 .1.3 is bevind dat opvattinge betreffende 'n begrip soos die 

"demokrasie" die sekulariseringsverskynsel rugsteun. Die beskouing dat die 

Christelike lewens- en wereldbeskouing die vestiging van demokratiese 

waardes kniehalter, bevorder 'n sekulere onderwyssisteem. In afdeling 2.3.1.3 

is ook verwys na invloede op teologiese terrein wat tot sekularisering 

aanleiding gee. Die geneigdheid om Bybelse waarhede af te water en verdag 

te maak en te onderwerp aan die kritiese oordeel van die menslike rede, is 

tekenend van die sekulariseringsverskynsel en die sinkretisme (kyk ook 

afdeling 1.2). 'n Ander beskouing wat die sekulariseringstendens versterk en 

wat tot die vestiging van die sinkretisme aanleiding gee, is die idee van 'n 

relasionele waarheidsbeskouing (kyk afdeling 2.3 .1.3 ). Hiervolgens word 

geglo dat soos die situasie verander, ook die idee rondom wat waar, reg en 

verkeerd is verander en so word die Skrifwaarheid van situasie tot situasie 

aangepas. 

In afdeling 2.4 van die studie is gesien in watter mate beskouinge van die 

wetenskap en tegnologie die sekulariseringsverskynsel ondersteun en tot die 

realisering van die sinkretisme hydra. Daar is aangetoon dat die groter 

vryheid, wat die mens (na die tydperk van die Verligting) op grond van die 

natuurwetenskaplike metode en die daaruit voortvloeiende resultate vir 

homself toegeeien het, filosofiese denksisteme wat getuig van die sekulere 

wyse waarop die mens wetenskap beoefen, help vestig het. Van hierdie 

denksisteme wat die sekularis individueel en gesamentlik aanwend, is die 

rasionalisme (die mens se denke is die bron van alle sekerheid), die 

pragmatisme (alles moet tot die mens se praktiese voordeel strek), 

naturalisme (die wereld en die mens word volgens natuurwette verklaar) en 

die neo-Marxisme (die sonde le in die strukture en dit moet derhalwe 

voortdurend verander). 
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In die hedendaagse bestel is dit veral die postmodemisme wat aan die 

sekulere humanis die raamwerk hied waarbinne hy sy wetenskap kan beoefen. 

Die eensydige rasionalisme van die modernisme het skynbaar in die 

irrasionalistiese pool van die sekuler-humanistiese grondmotief oorgeslaan 

(postmodernisme). Dit is egter nog steeds 'n sekulere vorm van 

wetenskapsbeoefening aangesien sowel modemisme as postmodernisme aan 

die humanistiese grondmotief verbonde is (kyk afdeling 2.4 ). 

Die idee van menseregte (kyk afdeling 2.5.1) is nou verbonde aan die 

sekulariseringsverskynsel en is ook rigtinggewend betreffende die realisering 

van die sinkretisme. Menseregte word die instrument om te verseker dat daar 

in die multikulturele situasie 'n gees van kompromie en respek heers. Die 

aksent wat daar binne multikulturele onderwys op die idee van sosiale 

prosesse en besluitnemingsprosesse geplaas word, blyk 'n verdere poging te 

wees om die kind gewoond te maak aan 'n lewensbenadering waar niks vas en 

seker is nie, maar waar bykans alles as 'n voortdurende proses beskou word. 

Afdeling 2.5.1 het aangetoon dat die idee van menseregte deur sekere 

onderrigstrategiee soos die waardeverplasingstrategie (values clarification) en 

kooperatiewe leermetodes bevorder word ten einde die 

sekulariseringsverkynsel en derhalwe die sinkretisme te bevestig. Hierdie 

strategiee word op so 'n wyse aangewend dat die kind mettertyd tot die 

slotsom kom dat religie die somtotaal van alle godsdienste uitmaak of dat 

religie eintlik nie segswaarde in die sosiale omgewing het nie. 

Weens die aktualiteit van hierdie studie (kyk afdeling 1.2) is dit essensieel dat 

die wesenlike van die sinkretisme, ook met betrekking tot die manifestering 

daarvan, vanuit 'n verlede-dimensie ontleed word. In die verband is in 

Hoofstuk 3 aangetoon dat die sekulariseringsidee ook onder andere in die 

lewe van die volk Israel (oud-Israelitiese tydperk) 'n prominente verskynsel 
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en 'n werklikheid was waarmee rekening gehou moes word (kyk afdeling 

3.2). Met betrekking tot die geskiedenis van die volk Israel word die 

sekulariseringsverskynsel in die begrippe ontrou, wisselvalligheid, afval

ligheid en afgodediens wat telkens deel van die volk se bestaan was, 

saamgevat. 

Die Bileamsleer soos beskryf in afdeling 3.2.2 kan ook as 'n eksemplaar 

waarin die sekulariseringstendens ontvou, beskou word. Die idees soos in die 

leer vervat, kan as't ware as 'n voorloper vir latere teoriee en praktyke wat 

binne die W esterse wereld werksaam sou wees, gesien word. In die 

Bileamsleer word die strategie van gelykstelling, vermenging en verwarring 

aangewend ten einde die volk van God se absolute gesag betreffende alle 

lewensterreine onder die dekmantel van samewerking en eenheid los te maak. 

Die tipe godsdiens wat die sekularis vir die wereld voorhou, is 'n godsdiens 

waarin God en mens nie versoen is nie. Hierdie tipe godsdiens is die gevolg 

van 'n denkpatroon wat deur spesifieke religieuse grondmotiewe bepaal is en 

wat 'n sterk invloed op beskawingsontwikkeling in die Westerse wereld gehad 

en nog steeds het. In afdeling 3.2.3 is die Griekse vorm-materie motief 

hanteer. Daar is bevind dat hierdie grondmotief tot 'n dualistiese denkpatroon 

wat weer tot die verabsolutering van 6f die natuur 6f die kultuur aanleiding 

gee, lei. 

Die sekulariseringsidee het ook gedurende die Middeleeue gemanifesteer. 

Gedurende die Middeleeue (kyk afdeling 3.3.2) word die Griekse en 

Christelike idees vermeng wat tot die skolastiese grondmotief van natuur en 

genade lei. Hiervolgens word God se Woord aangepas en word afgodediens 

deel van die mens se lewe en bei'nvloed dit derhalwe die mens se denke 

betreffende die skeppingswerklikheid - 'n denkhouding wat uitloop op die 
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ontkenning van enige verband tussen die natuurlike en bowenatuurlike sfeer 

en wat uiteindelik daartoe lei dat die natuurmotiefvoorrang kry. 

In die Afrika-religie (kyk afdeling 3.4.1) word telkens waargeneem in watter 

mate 'n mensgesentreerdheid na vore kom. So is daarop gewys <lat die 

beoefenaar van die Afrika-religie glo <lat daar een kontinue werklikheid is wat 

uit 'n goddelike en 'n nie-goddelike (menslike) sfeer bestaan en dat die 

goddelike van die nie-goddelike afhanklik 1s. Verder sluit die 

akkommoderende/verdraagsame en tegemoetkomende aard van die Afrikaan 

se lewensbeskouing (kyk afdeling 3.4.3) by die sekulariseringsverskynsel aan 

wat die navolg van verskeie godsdiensoortuigings as sinvol vir die mens se 

bestaan voorhou. 

Die inklusiwiteit wat hieruit spreek en wat deel van die 

sekulariseringsverskynsel is, karakteriseer Afrika-onderwys in die modeme 

tydvak (kyk afdeling 3.4.4.2). So is aangetoon dat die Afrikaan op grond van 

Europese betrokkenheid weldra tot die besef gekom het <lat inskakeling by 'n 

W esterse leefwyse nie noodwendig 'n breuk met sy tradisionele leefwyse 

veronderstel nie, juis op grond daarvan dat die Europese kultuur sterk onder 

die invloed van die vryheidsmotief verkeer het. Vir die Afrikaan is die 

sekulariseringsidee nie werklik 'n bedreiging nie. Dit komplementeer as't 

ware sy standpunte rakende die skepping en sy bestaan daarin. Afdeling 3 .4 

het aangetoon dat die Afrikaan sy tradisionele godsdiensbeskouing by die 

sekulariseringsverskynsel inpas en daarom kan hy sy godsdiensbeoefening 

grootliks handhaaf en nog steeds in 'n mate aan die eise van modemisering 

voldoen. Die feit dat die Afrikaan op grond van die aard van sy lewens- en 

wereldbeskouing nie die sekularisme teewerk nie, is 'n aanduiding <lat die 

sekulariseringsidee en die sinkretisme verdere stukrag kry. 
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Alhoewel alreeds na die invloed van die postmodemisme betreffende 

wetenskapsbeoefening verwys is, is in afdeling 3 .5 .1 van die studie, op grond 

van die kenmerke daarvan, bevind dat dit op 'n spesifieke wyse die 

sekulariseringsverskynsel bevorder. Die postmodemistiese idees van die 

verwerping van absoluuthede en absolutistiese stelsels, die beklemtoning van 

die regte van die individu om self in die finale instansie sy eie waardesisteem 

onafhanklik en subjektief vas te stel, is tiperend van die sekulariseringsidee en 

die sinkretisme - die mens het nie God nodig om sinsoekend rigting aan 

menslike denkpatrone en aksies te gee nie. In die verband het die studie 

aangetoon dat die New Age-idee van die verinnerliking van die mens (kyk 

afdeling 3.5.2.2) daarop ingestel is om die mens nie net te verheerlik nie, 

maar ook stelselmatig sy eie onbeperkte potensiaal te laat ontdek, ten einde 

eiehandig die gang van gebeure in die wereld te kan bepaal. In die NAB word 

die sekulere humanisme tot 'n nuwe hoogtepunt gevoer in die sin dat die mens 

homself tot 'n "God" verklaar om daardeur sy eie werklikheid, geluk of 

ongeluk te skep. 

Met betrekking tot Suid-Afrika en die vroeere geskiedenis van die land, is in 

Hoofstuk 4, afdeling 4.2.2, na kommissaris J.A. de Mist se 

onderwyshervormings aan die Kaap verwys. Sy reeling dat kerklike beheer 

oor die onderwys met staatsbeheer vervang moes word ten einde die 

verdelende effek van verskillende kerkverbande ten gunste van nasionale 

eenheid te ondervang, was 'n beweging in die rigting van die sekularisering 

van die onderwys. Die Britse regeerders het De Mist se denkpatroon verder 

bevestig met die standpunt dat die goewemeur (as verteenwoordiger van Sy 

Majesteit) as die hoof van die kerk beskou is (kyk afdeling 4.2.3). Die 

bepalings in die Onderwyswet van T .F. Burgers en die Smutswet van genl. 

Smuts (kyk afdelings 4.2.4 & 4.3.1) dat leerstellige/dogmatiese onderwys 

buite skoolverband moet plaasvind, het tekens vertoon van die dualistiese 
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denkpatroon wat tydens die Griekse en Middeleeuse tydperke aan die orde 

was. Die effek hiervan ten opsigte van die sekulariseringstendens en die 

manifestering van die sinkretisme is reeds aangetoon en word nie verder 

bespreek nie. 

Die idees in die NEPI-verslag en die Witskrif oor Onderwys en Opleiding 

(kyk afdelings 4.3.5 & 4.4) rakende nie-rassigheid, nie-seksisme, demokrasie, 

'n unitere stelsel, regstellende aksie, transformasie asook die handhawing van 

menseregte, vryheid, gelykheid, versoemng en vrede het die 

sekulariseringstendens bevorder deurdat alles daarop gedui het dat standpunte 

hieromtrent vanuit 'n outonome en mensgesentreerde benadering gehuldig is 

(kyk ook afdelings 4.4.1, 4.4.2 & 4.4.3). 

Die gebrek in Kurrikulum 2005 (kyk afdeling 4.5.1) om dit vir Christene 

moontlik te maak om erkenning te verleen aan God se soewereiniteit ten 

opsigte van die totale kurrikulum, 1s tekenend van die 

sekulariseringsverskynsel. Hierdie gebrek word aangevul deur die 

menssentriese benadering van UGO (kyk afdeling 4.5.2) ten opsigte van 

lewenslange leer, die mens se potensiaal/vermoens, sy vordering, assessering, 

asook die rol van die onderwyser as 'n fasiliteerder in die vestiging van 

kritiese denke by die kind. Die ontkenning van God se soewereiniteit word in 

van die uitgangspunte wat by die onderskeie leerareas ter sprake is, 

weerspieel. Die standpunt dat tale en geletterdheid en kommunikasie kan 

aanleiding gee tot 'n Suid-Afrika waar geen onverdraagsaamheid, 

misverstande en vooroordele bestaan nie, is 'n sekuler-gedrewe standpunt. 

In afdeling 4.5.3 is die Faller-verslag betreffende die godsdiensbeleid 

bespreek. 'n Aspek wat daarop dui dat die Faller-verslag 'n godsdiensbeleid 

vir staatskole voorsien wat deur die sekulariseringsverskynsel gerig word en 
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tot sinkretisme lei, is die dualistiese denkpatroon betreffende die rol en plek 

van godsdiensonderrig. Hiervolgens word leerstellige onderwys van 

godsdiensonderrig geskei deur geloofsake uitsluitlik na die ouerhuis en kerk 

te verskuif, terwyl die skool die geleentheid benut om 'n demokratiese 

kultuur, waardes en ideale vas te le. Die neutrale model asook die multi

religieuse model vir godsdiensbeoefening (kyk afdelings 4.5.3.1 & 4.5.3.2) is 

gemik op die vestiging van 'n sekulere godsdiensmodel wat waardes en 

moreel-etiese sake as bloot sekulerbeskou. 

Die Chisholm-verslag (kyk afdeling 4.5.4) is baie duidelik oor die doel van 

die onderwys betreffende die vestiging van waardes en aspekte soos 

geregtigheid, vaardighede en verdraagsaamheid, maar is ook duidelik sekuler 

in sy benadering. Die standpunt <lat die kurrikulum nie net vir 'n sekere groep 

geld nie en <lat alles en almal op grond van die idee van sosiale geregtigheid 

by Menseregte-onderwys betrek moet word, bevestig hierdie benadering. Ook 

die Draft Statement (kyk afdeling 4.5.5) se uitgangspunte betreffende die 

leerarea Lewensorientering is sekuler-humanisties georienteerd. Hiervolgens 

is die kernfokus van die leerarea op die mens self (mensgesentreerd), wat 

volgens die Draft Statement impliseer <lat die kind sy talente op so 'n wyse 

moet inspan <lat hy ten volle en onafhanklik die onderskeie lewensfasette 

(byvoorbeeld fisies en spiritueel) moet uitbou en verwesenlik. Die dualistiese 

denkingesteldheid figureer ook sterk in die Draft Statement, sowel as in die 

Manifesto on Values, Education and Democracy (kyk afdeling 4.5.6) waar 

aangedui word <lat godsdiensonderrig by die huis, familie en 

geloofsgemeenskap tuishoort en godsdienste-onderrig die skool se taak is. 

Soos vroeer in hierdie afdeling aangedui, lei hierdie benadering tot 

sekularisering en spesifiek tot die vestiging van die sekulere humanisme en 

sinkretisme. 
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Die inbegrependheid van alle mense en alle geloofsuitgangspunte by een 

onderwyssisteem is op die relatiwiteitsidee geskoei wat vervolgens ten 

opsigte van die realisering van die sinkretisme hanteer word. 

5.2.3 Sinkretisme en die relatiwiteitsverskynsel 

Alhoewel die relatiwiteitsidee met betrekking tot die implementering van 

multikulturele onderwys in meer besonderhede in Hoofstuk 2, afdeling 2.5.2, 

bespreek is, het die studie aangetoon dat verskeie ander eksemplare deur 

hierdie idee gerig is en dat dit daarom verdere aandag betreffende die 

realisering van die sinkretisme behoort te geniet. So 1s die 

relatiwiteitsverskynsel ook ten opsigte van die voorafgaande wesenskenmerke 

en die gepaardgaande eksemplare ge1mpliseer. In beide voorafgaande 

wesenskenmerke manifesteer die relativeringsverskynsel en sinkretisme 

daarin dat daar in die waargenome kenmerke geen vaste verwysingspunt 

aangedui is waarteen moraliteit en godsdienste beoordeel kan word nie (kyk 

afdeling 2.5.2). Dit beteken dat verskillende uitgangspunte en oortuigings 

binne gegewe omstandighede as geldig beskou word en dat daar nie meer op 

God as objektiewe waarheid gefokus word nie. Verskeie veranderinge en 

gebeure in die wereld het stukrag aan hierdie uitgangspunt, wat as die 

relatiwiteitsidee omskryf kan word, verleen. 

Teen die agtergrond van die sekulariseringsverskynsel (kyk afdeling 5.2.2) 

het die outonome mens die eise van die tyd op 'n relativistiese wyse probeer 

hanteer deur verskillende perspektiewe vir die verklaring van die werklikheid 

te aanvaar. Die globalisme (kyk afdeling 2.3.1) stimuleer hierdie tendens 

verder. So word ten opsigte van die eenheidsidee (en die sinkretisme) geglo 

dat God in die sentrum van alle godsdienste staan en dat daar afgesien moet 

word van die geloof in Christus as unieke Verlosser. So het die voorgehoue 
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Global Ethic (kyk afdeling 2.3.1.1) die transformasie (relativering) van norme 

en waardes wat impliseer dat daar redding vir alle mense is, ongeag wat die 

aard van hulle geloofsoortuiging is, ten doel. 

In afdeling 2.3.1.2 is die globalistiese ideaal van vrede en versoemng 

gehanteer. Die vrede wat die globalis (en die sinkretis) verkondig, is 

relativerend van aard. Wereldvrede en versoening kan volgens die globalis 

alleen bereik word indien godsdienste beskou word as verskillende 

vertakkinge van dieselfde waarheidsbron. Die studie het aangetoon dat so 'n 

standpunt impliseer dat die Christelike vredesbegrip met 'n begrip wat vreemd 

aan die van die Bybel is, gerelativeer word. 

Onderwys vir kulturele pluralisme soos dit in die studie tot uitdrukking kom, 

het sterk relativistiese eienskappe (kyk afdeling 2.5). In die verband is 

aangetoon dat die gebrek aan 'n vaste vertrekpunt of grondmotief daartoe lei 

dat Christelike beginsels, norme en waardes relatief tot die situasie 

gedekonstrueer word. Die effek hiervan is ook aangetoon deurdat daarop 

gewys is dat die begrippe norme en waardes as oorkoepelende en inklusiewe 

begrippe in 'n proses van kulturele rei"nterpretasie binne 'n heterogene 

samelewing gebruik word. 

In die aktivering van menseregte (kyk afdeling 2.5.1) betreffende die 

vestiging en instandhouding van 'n multikulturele, oop samelewingsmodel, 

word die werking van die relativeringsverskynsel in die aanmoediging van die 

individu om kompromiee tussen potensieel botsende geloofsoortuigings te 

aanvaar, waargeneem. Die idee dat elke persoon se situasie verskil en dat 

alles in die geskiedenis versmelt om opnuut deur individue herinterpreteer te 

word, is relativerend van aard en bevorder die sinkretisme (kyk ook afdeling 

2.5.2). Die sinkretisme word verder uitgebou deur die aanwending van die 
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waardeverhelderingstrategie (values clarification) en 'n onderrig- en 

leermetode soos kooperatiewe leer. Hierdie strategie en onderrig- en 

leermetode word so aangewend dat die kind sy waardes en norme op 'n 

subjektiewe wyse in pas moet bring met ander waardes en norme. Teen 

hierdie agtergrond word begrippe soos demokrasie, gelykheid, geregtigheid, 

vryheid, integriteit, respek en waardigheid aan die hand van die 

relativeringstendens met nuwe inhoud en betekenis gevul. 

In 'n histories-eksemplariese blik op die sinkretisme is in Hoofstuk 3 bevind 

dat die relativeringsverskynsel nie net 'n kontemporere verskynsel is nie, maar 

diep in die verlede gewortel is. Daarom word die relatiwiteitsidee (en die 

sinkretisme) nie net teen die agtergrond van die modeme tydperk bespreek 

nie, maar ook ten opsigte van 'n tydperk wat so ver terug as die Israelitiese 

tydperk dateer (kyk afdelings 3.2.1 & 3.2.2). Die ware <liens aan God is deur 

die aanwending van heidense praktyke/gebruike gerelativeer. Die eksemplaar 

in afdeling 3.2.2 waar melding gemaak word van 'n waarsegster wat uitgeroep 

het dat Paulus-hulle dienaars van God is, is 'n tipiese voorbeeld van die effek 

van die relativeringsverskynsel binne die alledaagse praktyk: op grond van 

sekere uitsprake en die gebruik van bekende terminologie word die illusie dat 

mense dieselfde uitgangspunte handhaaf, geskep. 

Die Middeleeuse nominalistiese beweging (kyk afdeling 3.3.2), wat 'n 

uitvloeisel van die natuur-genade motief was, het op 'n wysgerige denkrigting 

wat relativisties van aard was en die sinkretisme bevorder het, gedui. 

Algemene begrippe is net as name beskou en die werklike betekenis daarvan 

is buite rekening gelaat. 

In afdeling 3. 4 .1 is aangetoon dat baie aspekte van die tradisionele Afrika

religie aan die relativeringsverskynsel stukrag gee. Die idee dat enige aspek 
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van die skepping as middele aangewend kan word ten einde met die "Bron" 

van die lewe te kommunikeer, is in wese relativisties. Hiervolgens word 

aspekte van die skepping verhef en vergoddelik en word nie net die "Bron" as 

absoluut beskou nie, maar ook die skepsele in die skepping word as heilig 

beskou en besit volgens die Afrikaan se tradisionele lewensbeskouing 

besondere geesteskrag. Teen hierdie agtergrond is die Afrikaan se godsbegrip 

'n gerelativeerde begrip aangesien verskeie vergoddelikte aspekte uit die 

skepping gebruik word om met die godheid te kommunikeer. Die Afrikaan se 

geloof in "God", in voorvaders, in mindere godhede en in magiese praktyke is 

'n verdere voorbeeld van relativering. Die Afrikaan se siening dat die bestaan 

en werking van die Heilige Gees (soos in die Christelike geloof bely) 

sinoniem is met die bestaan en werking van voorvader-, natuur-, plaag- of 

vreemde geeste, is 'n relativistiese beskouing wat tot sinkretisme aanleiding 

gee (kyk afdeling 3.4.2). 

In 'n beskrywing van die historiese verloop van die sinkretisme in Afrika (kyk 

afdeling 3.4.3), is aangetoon dat die Afrikaan se beskouing en begrip van 

Christenskap relativisties is. Uit aangehaalde bronne en uit die mond van die 

Afrikaan self, is die siening gehuldig dat bekering tot die Christendom nie 

noodwendig 'n totale ommekeer en wegbeweeg van die tradisionele Afrika

religie impliseer nie. In sy kontak met die Christendom het die Afrikaan 

Christelike begrippe en praktyke gerelativeer eerder as om totaal afstand te 

doen van sekere godsdienstige praktyke van die Afrika-religie. Die 

Sionistiese Beweging is as eksemplaar wat relativisties in sy beskouings en 

werking is, voorgehou. Met betrekking tot die onderwys (en spesifiek 

modeme onderwys) poog die Afrikaan om by wyse van die relativering van 

onder andere waardes 'n onderwyssisteem in plek te kry wat ook gestalte aan 

sy tradisionele godsdiens kan gee (kyk afdeling 3.4.4.2). 
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In af de ling 3 .5 .1 is die karaktertrekke van die postmodemisme bespreek. Die 

gevolgtrekking kan gemaak word dat die postmodemisme die relativisme 

verabsoluteer. Met sy sterk aksent op die individu en groep en die verwerping 

van absoluuthede en absolutistiese stelsels, word voorrang verleen aan die 

idee dat verskillende waarhede, gelowe en etiese kodes binne gegewe 

omstandighede en veral in die lig van die postmodeme tyd geldig kan wees. 

Die NAB (kyk afdelings 3.5.2 & 3.5.2.1) wat sterk op 'n relativistiese siening 

steun, kry hedendaags teen die agtergrond van die postmodemisme groter 

prominensie (kyk afdeling 3.5.2). Die NAB slaag meesterlik daarin om met 

behulp van bekende begrippe en uitgangspunte soos transformasie, ou en 

nuwe mens en holistiese benadering die mens op die dwaalspoor van die 

relativisme mee te voer deur te kenne te gee dat na dieselfde sake soos in die 

Christendom bely, verwys word. Hierdie begrippe word veral ten opsigte van 

die vestiging van 'n eietydse en toekomstige onderwyssisteem as belangrik 

geag. Verskillende en uiteenlopende godsdiensoortuigings en idees word 

gerelativeer ten einde 'n altematiewe stelsel, geloof en 'n nuwe realiteit te 

vestig. 

Soos vermeld in Hoofstuk 4, afdeling 4.1, was Suid-Afrika nie gevrywaar van 

sekere invloede en idees nie. Die relativeringsverskynsel is een van die 

invloede wat ook in Suid-Afrika vastrapplek gekry het en wat die sinkretisme 

bevorder het. Die klagte van die Voortrekkervrou, Anna Steenkamp, soos 

aangehaal in afdeling 4.2.3, is nie net 'n voorbeeld van die ontevredenheid 

wat daar onder die V oortrekkers ten opsigte van die Britse bewind geheers het 

nie, maar kan ook as teenstand teenoor die relativeringsverskynsel beskou 

word en spesifiek die relativering (gelykstelling) van Christelike waardes met 

die van die heidendom. 
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Alhoewel onderwyswetgewing na Republiekwording in 1961 (kyk afdeling 

4.3.2) en spesifiek die Onderwyswet, Wet 39 van 1967, 'n Christelike karakter 

in skole ten doel gehad het, is die weg (in die lig van die idee van 

godsdiensvryheid) vir die relativering van verskillende uitgangspunte en 

gepaardgaande waardes gebaan. Hiervolgens sou dit aan die een kant wetlik 

moontlik wees om wel Bybelonderrig in die staatskool aan te hied, maar aan 

die ander kant sou ander grondmotiewe in die onderrig van vakke ook as 

geldige uitgangspunte kon geld. Hierdie moontlikheid het met die erkenning 

en realisering van multikulturele onderwys via Wet 76 van 1984 'n realiteit 

geword en sodoende het die relativeringstendens binne die onderwyskader 

nuwe momentum gekry. Die inhoud van verskeie verslae het hierdie 

momentum bevestig. 

In die NEPI-verslag (kyk afdeling 4.3.5) figureer die relativeringsidee op 'n 

radikaler wyse ten einde gelykheid op alle fronte van 'n toekomstige 

onderwyssisteem te verseker. In die Witskrif oor Onderwys en Opleiding wat 

in 1995 verskyn het (kyk afdeling 4.4), word 'n koers ingeslaan wat dikwels 

prakties gestalte gee aan die werking van die relativeringsverskynsel. In die 

Witskrif word die begrip en naam "God" gerelativeer ten einde alle 

godsdienste te akkommodeer. W aar die relativeringsverskynsel dus 

aanvanklik met betrekking tot die realisering van multikulturele onderwys 'n 

belangwekkende rol vervul het, het die Witskrif ook op 'n relativerende wyse 

multireligieuse onderwys geinisieer. Die Witskrif skep as't ware die klimaat 

vir die relativeringsverskynsel deur op 'n radikale wyse die euwels, konflikte 

en botsende moraliteite van die verlede uit te lig as sou dit in die pad staan 

van groter inklusiwiteit, gelykheid, lewenslange leer en demokrasie. 

Die onderrigbenadering van UGO (kyk afdelings 4.5.1 & 4.5.2) bevat 

elemente wat verdere ondersteuning aan die relativeringsidee gee. Die idee 



236 

dat die toekomstige sillabus minder op inhoud moet konsentreer en meer op 

die resultate/uitkomstes wat bereik moet word, behoort ag te slaan, bevorder 

die relativisme. Die aangehaalde voorbeeld in afdeling 4.5.2 uit 'n 

Leerderboek vir graad 7 in die leerarea Mens- en Sosiale W etenskappe 

betreffende die ontstaan van die aarde, bevestig die moontlikheid van die 

relativering wat deur die aanbieding van verskeie verklaringe ontstaan. 

Die idee dat die onderwyser in die toekoms merendeels 'n fasiliteerder moet 

wees, lei tot 'n verskraalde siening betreffende die rol en taak van die 

onderwyser en gee stukrag aan die relativeringsidee. Die vraag ontstaan hoe 

die onderwyser binne 'n multikulturele en multireligieuse omgewing 

opvoeding en die oordrag van waardes kan fasiliteer (facilitate) sonder om 

relativerend te werk te gaan. Hieruit volg dit dat die fasiliteerder (veral gesien 

teen die agtergrond van die multikulturele en multireligieuse , onderwys

situasie) as iemand wat nie aanstoot mag gee nie, beskou word en dat hy 

almal en alle standpunte moet akkommodeer (kyk afdeling 4.5.2). 

Van die uitgangspunte m die Faller-verslag (kyk afdeling 4.5.3) met 

betrekking tot die godsdiensbeleid in staatskole, is met relativisme gekleur. 

Die idee om kinders bewus te maak van godsdiens en verskillende 

godsdienste, sowel as die doel om alle uitgangspunte te akkommodeer sonder 

om een standpunt te beklemtoon, is op relativisme gebaseer en versterk die 

sinkretisme. 

Die effek van die relativeringsverskynsel word ook deur die geintegreerde 

pluralistiese/multireligieuse model (kyk afdeling 4.5.3.2) vir godsdiens

onderrig uitgebeeld. Hierdie model word in 'n groot mate deur die 

uitgangspunte wat in die Faller-verslag (kyk afdeling 4.5.3) van toepassing is, 

gerig en word daarom nie verder bespreek nie. Indien die partikularistiese 
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model, soos verwoord in afdeling 4.5.3.3, in die skool geimplementeer sou 

word, bly die moontlikheid van die relativering van waardes en norme nog 

steeds 'n werklikheid waarmee rekening gehou moet word. Die aanbieding 

van die model impliseer dat die kind wel in die aanbieding van die antler 

vakke met uitgangspunte wat sy eie partikuliere waardes en norme relativeer, 

gekonfronteer kan word. 

Daar kan nou voortgegaan word om die sinkretisme aan die hand van die 

wesenskenmerke van Bybelgefundeerde onderwys, eksemplaries te evalueer. 

5.3 'n Evaluering van die sinkretisme aan die hand van die 

wesenskenmerke van Bybelgefundeerde onderwys 

Die wesenskenmerke van Bybelgefundeerde onderwys sal vervolgens as 

opskrifte aangedui en beskryf word ten einde die sinkretisme daarteenoor te 

stel en sinvol te evalueer. 

Teen die agtergrond van die navorsing wat in hierdie studie ondemeem is, 

wil die navorser dit van meet af beklemtoon dat die gestelde wesenskenmerke 

van Bybelgefundeerde onderwys nie noodwendig in sy volle omvang in die 

huidige staatskool-opset figureer nie. Die beskrywing van Bybelgefundeerde 

onderwys bly gevolglik slegs 'n beskeie poging om aan die hand van 

prominente eksponente ( verteenwoordigers) van sodanige onderwys en die 

reformatoriese denke, Christelike onderwys te karakteriseer en uiteindelik 'n 

korrektief vir die sinkretistiese onderwyssituasie aan te hied. In hierdie 

poging sal ruim van Christen-opvoedkundiges se bydraes ten opsigte van die 

definiering van Bybelgefundeerde onderwys gebruik gemaak word. Die 

Bybel, en daaruit voortvloeiende Gereformeerde belydenisskrifte en teks

verwysings, bly egter in 'n ontleding soos die van primere belang. 
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5.3.1 God Drie-enig as sentrale uitgangspunt 

Die sentrale uitgangspunt, wat as 'n geloofsuitspraak beskryf kan word, van 

Bybelgefundeerde onderwys is die God wat ons uit die Bybel leer ken. 

(Romeine 11 :36). God openbaar homself in Sy Woord as God die Vader, God 

die Seun en God die Heilige Gees - die Drie-enige God. Die drie onderskeie 

persone is terselfdertyd ook die enige, ware en ewige God (Deuteron6mium 

6:4; Efesiers, 4:6; Jesaja 44:6). God is in beheer en onderhou en regeer al die 

skepsels. Niks word bloot aan die toeval oorgelaat nie. Alles (gesondheid, 

siekte, reen en droogte, lewe en dood; ja, alles) is in sy soewereine beheer en 

in alles is die mens afhanklik van Hom (Handelinge 4:24; Jesaja 45:7; 

Handelinge 17:25-28). God se almag en alomteenwoordigheid het spesifieke 

implikasies vir die onderwyspraktyk. 

In die onderwyspraktyk van Christelike onderwys is die kind en onderwyser 

in totaliteit aangewese op God. Dit impliseer 'n unieke verhouding met God -

'n gesagsverhouding. Die mens (kind en onderwyser) aanvaar en eerbiedig in 

alle onderrig- en leeraktiwiteite God se gesag. Hieruit word dit ook duidelik 

dat Bybelgefundeerde onderwys nie mensgesentreerd kan wees nie, maar wel 

Christusgesentreerd (kyk afdeling 5.3.3). Die verbondenheid met God vereis 

'n gesindheid van onder andere diensbaarheid, opregtheid en werksaamheid. 

Die mens beplan en voer sy take uit tot <liens aan God en sy naaste. Kortom: 

In Bybelgefundeerde onderwys word alles wat die mens beplan en doen, tot 

eer en verheerliking van God gedoen (Stoker 1997b:25). 

Teenoor die Christendom se Bybelgefundeerde belydenis, dat daar net een 

Drie-enige God is, verkondig die sinkretisme 'n eenheid waar daar slegs 

sprake van 'n "god" is (kyk afdelings 5.2.1 tot 5.2.3). Waar die Christendom 

'n eksklusiewe godsbegrip voorhou, maak die sinkretisme die mens wys dat 
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"God" inklusief is en daarom alle gode van alle godsdienstige oortuigings 

akkommodeer, asof daar verskillende paaie/roetes na dieselfde "God" is. 

Hierdie denkhouding maak met antler woorde die deur oop vir die vestiging 

van 'n veelgodedom en die gepaardgaande lewensbeskouings. Die navorsing 

het verskeie voorbeelde opgelewer waar aangedui is dat die sentrale motief 

van die eer en verheerliking van die Drie-enige God in die geskiedenis en 

vandag nog met afvallige motiewe vermeng en verduister is. 

Die verinnerlikingsgedagte (selfvergoddeliking) van die New Age-geioof, die 

Baaldiens en Bileamsleer (oud-Israelitiese tydperk), die dualistiese 

denkhouding tydens die Middeleeue, asook die aard van die godsbegrip in die 

tradisionele Afrikagodsdiens kan as voorbeelde <lien van waar God Drie-enig 

met antler gode gelykgeskakel word (kyk afdelings 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.2.l & 

3.5.2.2). Die sinkretisme is ook aktief in idees en grondmotiewe ter 

ondersteuning van byvoorbeeld multikulturele en multireligieuse onderwys, 

tesame met sekere onderrigstrategiee (byvoorbeeld in UGO). Uit 'n ontleding 

van hierdie idees het dit duidelik geword dat God Drie-enig as sentrale figuur 

ontken word (kyk afdelings 2.3, 2.5, 3.5.1, 4.4, 4.5 & 5.2.1). Alhoewel die 

sinkretisme die idee wil vestig dat die God wat die Christendom bely, nog 

steeds ( saam met alle antler gode) belangrik is, kan gekonstateer word dat die 

gelykskakelingsidee van die sinkretisme die sentrale tema en wese van 

Bybelgefundeerde of Christelike onderwys aantas deur die ware God naas 

antler gode te stel (kyk Exodus 20:2-5). 

5.3.2 Die Bybel/Heilige Skrif as bepalend vir 'n Christelike lewens- en 

wereldbeskouing 

Bybelgefundeerde onderwys impliseer dat God deur sy Heilige W oord 

homself aan sy gelowige volgelinge openbaar. Alhoewel God horn ook 
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byvoorbeeld deur die skepping aan die mens bekend maak, is die Bybelse 

openbaring uniek - God spreek persoonlik met die mens deur sy Heilige Skrif. 

Alleen deur God se W oord kan die sondebenewelde mens die dinge ( wereld, 

mense, ervarings, lewensverbande) in hulle volle verband en in hulle 

beperkinge beskou. Die Bybel is voorwaar 'n rigsnoer vir die mens se lewens

en wereldbeskouing. Deur die Bybel kan die mens die motiewe, aksies en 

lewenswaardes wat hy navolg deeglik oorweeg. Vir die Christen-gelowige is 

die Bybel die geloofsbril wat perspektief op die wereld rondom horn gee. 

Slegs die Bybel kan binne die konteks van Bybelgefundeerde onderwys die 

mens se denke en aksies rig. Bybelgefundeerde onderwys realiseer 

byvoorbeeld wanneer die hele skoolkurrikulum aan die hand van die Bybel 

beplan en tot uitvoer gebring word (Fowler 1987:213; Fowler 1990a:52-56; 

Dreckmeyr 1997:14, 17; Stoker 1997b:25). 

In Bybelgefundeerde onderwys word die Bybel nie net as nog 'n handboek 

gebruik wat antwoorde op elke moontlike vraag kan verskaf nie. In sy geheel 

beskou, lei God die kind en onderwyser deur Sy W oord en die werking van 

die Heilige Gees tot 'n ware en opregte geloof in Hom. Calvyn (1978:206; 

1988:705-706) wys in hoofstuk 1 (Boek 3) van sy Institusie van die 

Christelike Godsdiens daarop <lat geloof in God alleen deur die werking van 

die Heilige Gees en op grond van God se genade in die mens se lewe, 

gevestig kan word (kyk ook Calvin [S.a.]a; 2 Thessalonicense 2:13). Die 

mens kan nie op grond van sy werke God se genade en guns verdien nie. 

W anneer die Heilige Gees nie die geloof in die mens se hart vestig en 

daagliks versterk nie, stel die mens homself oop vir 'n geloof wat as afgodies 

getipeer kan word. Wanneer die mens sy vertroue in sy eie praktyke stel en sy 

geloof en hoop nie uitsluitlik op Christus berus nie, is die aard van sulke 

aksies afgodies . van aard (Fowler l 990d:6). Dit het implikasies vir die 

onderwys waarop Bybelgefundeerde onderwys as korrektief geld. 



241 

Deur Bybelgefundeerde onderwys word aangedui dat, wanneer God Hom aan 

die mens openbaar, die mens tot kennis van sy beperkinge en geloof in God 

Drie-enig kom (Dreckmeyr 1997:16; Stoker 1997b:25). Deur die Woord 

herken die mens sy tekortkominge (sy ellende)(Johannes 9:41; Mattheus 

9:12). Deur die Woord weet die mens hoe hy van sy ellende verlos en met 

God versoen kan word (Johannes 17:3; Handelinge 4: 12). God openbaar ook 

deur Sy W oord en Gees hoe die mens God vir sy verlossing moet dank deur 

in alles na daardie waardes wat God behaag, te soek (Efesiers 5:10; Galasiers 

5:22; 2 Timotheus 2:15; kyk Heidelbergse Kategismus 1999:570-584). 

Die sinkretis se lewensbeskouing, wat deur 'n veelheid perspektiewe 

beinvloed word, verkeer in botsing met die Bybelse grondmotief van 

verlossing en versoening wat alleen deur Jesus Christus moontlik is. Die 

sinkretis is van oortuiging dat die Bybel slegs een bron uit 'n veelheid 

waarhede is wat 'n lewens- en wereldbeskouing kan help vorm. So 

byvoorbeeld het die studie aangetoon dat, benewens Bybels-Christelike 

ideale, die ideaal van nasionale eenheid met sy onderliggende filosofiese 

denkrigtings dikwels daartoe kan lei dat die Bybel as rigtinggewende 

grondmotief sy unieke trefkrag in die bepaling van die mens se lewens- en 

wereldbeskouing kan verloor (kyk afdelings 4.2 & 4.3). Die relasio

nele/relativistiese waarheidsbeskouing en gepaardgaande situasie-etiek (kyk 

afdelings 2.3.1.1, 2.3.1.2 & 2.3.1.3) wat byvoorbeeld uit die sinkretisme 

manifesteer, kom daarop neer dat daar geglo word dat die Bybelse waarhede 

nie vir tyd en ewigheid geld nie en deur addisionele en altematiewe 

beskouings betreffende die werklikheid aangevul behoort te word. 

Die sinkretis se eiewillige en outonome denkpatroon bevorder die vestiging 

van altematiewe lewensbeskouings wat, in kontras met die Bybel, die idee 

huldig dat die mens wel 'n verdienstelike bydrae tot sy redding kan lewer. 
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Proj ekte en onderrigmetodes soos konflikbestuur, vredesopvoeding en 

kooperatiewe leer, lewensorientering en godsdienste-onderrig word heel 

dikwels deur die sinkretis as middele (teen die agtergrond van menseregte) 

aangewend ten einde antler lewensbeskouings te akkommodeer (kyk afdelings 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5 & 4.5). 

5.3.3 Die Christelike mensbeeld (antropologie) as voorwaarde vir 

Bybelgefundeerde onderwys 

Volgens 'n Bybelgefundeerde mensbeeld is elke mens uniek deur God 

geskep. Elke mens het met antler woorde bepaalde (unieke) talente en 

aanlegte wat deur opvoeding en onderwys ontwikkel moet word. Hierdie 

gawes moet die mens as God se verteenwoordiger (God se rentmeester, God 

se beeld, Sy kind, Sy ambassadeur) aanwend om die skepping te versorg en in 

stand te hou (kyk Genesis 1:26-28; Gerber 1997:37-38). Om dit te kan doen, 

beklee God die mens met kwaliteite wat uniek in die skepping is, en wat horn 

van alle antler skepsele onderskei. Die mens is 'n denkende, willende, 

handelende, fisiese en psigiese wese. Hierdie kwaliteite bring mee dat die 

mens die wereld kan beleef (ervaar) en daama kan uitreik. Wanneer die mens 

glo, impliseer dit die bewustelike uitreik na sy Skepper. Wanneer God die 

mens roep, roep Hy die mens in totaliteit op. Hy roep die mens om Hom te 

dien en lief te he met sy hele hart, sy hele siel, sy hele verstand en met al sy 

krag (Markus 12:29-30; kyk ook Exodus 20; Gerber 1997:38; Dreckmeyr 

1997:50-51). Geen deel van die mens se lewe kan daarom van God se 

heerskappy uitgesluit wees nie. In hierdie totale ontbloting van die mens in al 

sy lewensverbande vorm die hart van die mens die religieuse brandpunt van 

sy wese (Deuteron6mium 6:4-6). 
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Bybelgefundeerde onderwys herken in elke kind ( soos in elke onderwyser) 

die beeld van God (Fowler 1987:16). Dit beteken nie dat die mens God is of 

God word nie. Alhoewel die teenwoordigheid van 'n kind en volwassene in 

die opvoedingsituasie 'n voorwaarde is vir die realisering van Bybel

gefundeerde onderwys en opvoeding, kan die mens nie belangriker as God 

word nie. Die Bybelgefundeerde opvoedingsituasie is wel kind-georienteerd, 

maar nie kindsentries nie (Fowler 1987:16-17; kyk ook afdeling 5.3.1). 

Soos hierbo alreeds na verwys, onderskei die mens homself as religieuse wese 

van die res van die skepping (Gerber 1997:38). Die volgende voorstelling van 

die strukture en aspekte van die werklikheid verduidelik die onderskeiding en 

tipering van die mens as religieuse wese: 

Mens 

"Ryke" 

Hartsgerigtheid 

Di=er..-----

.. Plant 

.. Stof .. 

t Geloof 

Etiese 

Juridiese 

Estetiese 

Ekonomiese 

Sosiale 

Taal en simbole 

Kultuur/historiese 

Analitiese denke (logiese) 

Psigiese (gevoelsmatige) 

Biotiese ( organiese lewe) 

Fisiese ( energie) 

Kinematiese (beweging) 

Ruimtelike 

Getalmatige 

Aspekte 

Die mens, as kroon van God se skepping, het deel aan al die onderskeibare lewensaspekte en word 

hiervolgens van die <lier, plant en stoflike werklikheid onderskei (Stoker & Gerber 1997:12). 
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Die totaliteitskarakter van die mens (as beelddraer van God) plaas die mens in 

spesifieke verhoudings wat soos volg uiteengesit kan word: 

• die mens in verhouding tot God; 

• die mens in sy verhouding tot die naaste en medemense; 

• die mens in sy verhouding tot homself; 

• die mens in sy verhouding met die res van die skepping (Gerber 

1997:42-44). 

Binne skoolverband 1s hierdie verhoudings op 'n besondere wyse 

(byvoorbeeld deur vakindelings) bepalend vir die strukturering van die totale 

kurrikulum. 

Eersgenoemde verhouding bepaal byvoorbeeld al die ander verhoudinge 

waarin die mens horn mag bevind. Berkhof (In: Gerber 1997:40) verduidelik 

hierdie verband treffend soos volg: "Zo zijn wij dus ook in onze verhouding 

tot de natuur en tot de naaste tegen wil en dank steeds bezig met onze 

verhouding tot God, die de centrale en fundamentele relatie van onze !even 

is" (kyk ook Gerber 1997:39). Hierdie verhouding word veral in die 

Bybelonderrigklas aangespreek en uitgebou en is rigtinggewend vir die ander 

verhoudinge en werklikheidsaspekte. 

Die mens se beheersingsopdrag in die onderwys ten opsigte van sommige 

werklikheidsaspekte kan skematies soos volg opgesom word: 

WERKLIKHEIDSASPEK BEHEERSINGSOPDRAG EN PRAKTYK 

1. Aardrykskunde Ontdek, benut en bewaar die natuur 

Lig wondere soos water en besondere eienskappe 

daarvan uit 

Beklemtoon aarde as unieke planeet en 

skeppingswonder 

Dui aan dat die aarde as tuiste vir die mens deur 

God voorberei is 
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2. Wiskunde Getal is deel van God se skepping 

Wiskunde is die oopdekking van die eienskappe en 

aard van getalle en van ruirnte wat God geskep het 

God is nie gebonde tot ons aardse drie-

dirnensionele ruirnte nie en is alornteenwoordig 

God se teenwoordigheid, beheer en bestuur van die 

wereld le op die geloofsvlak 

3. Fisika en chernie Le God se skepping, orde en skoonheid daarvan uit 

Die mens het nie al die antwoorde aangaande die 

skepping en wat daarin gebeur nie 

Dit toon aan hoe die mens in sy lewensbehoeftes 

kan voorsien 

4. Biologiese wetenskappe Die waarneern van die ryke verskeidenheid en 

ooreenkornstes in die skepping van een en 

dieselfde Skepper 

Die mens is toegerus met veelvuldige gawes en 

talente en onderskei hornself as iernand wat kan 

leer 

Diere besit nie rnenslike verrnoens nie en reageer 

instinktief 

5. Kunste en estetiese Die mens kan kuns beoefen en die skone waardeer 

Die mens vorm kultuur deur sy skeppende 

aktiwiteite 

Die kunste (soos al die antler lewensaspekte) is aan 

Bybelse norme onderhorig 

Die kunste en estetiese is deel van God se 

geopenbaarde Woord 

6. Die taal en woordkunste Taal is die gawe van God aan die mens om Horn te 

eer 

Taal is 'n kornrnunikasierniddel in die mens se 

verbintenis met sy rnedernens, wereld, hornself en 

die res van die skepping 

Die letterkunde verbeeld waarhede en waardes en 

is op beginsels gerig wat uit die mens se lewens-
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en wereldbeskouing voortkom 

7. Geskiedenis Die geskiedenis staan in die teken van die verloop, 

sin en voltooiing van God se heilsplan deur die 

redding van die mens deur Jesus Christus 

Geskiedenis is nie 'n outonome _proses waarvan die 

voortgang deur kousaal-historiese faktore en 

immanente wetmatighede bepaal word nie 

Historiese werklikhede staan onder God se 

regering 

Geskiedenis verbeeld die kultuureie en volkseie en 

die bydrae daarvan tot groter 

beskawingsontwikkeling 

Geskiedenis beklemtoon 'n lewe waar antwoord 

gegee word op alle lewensvrae 

8. Sosiale wetenskappe Die beklemtoning van werklikheidsbeskouings, 

mensbeskouings, beskouings van gesag, vryheid, 

norme en beginsels 

Die waarde van selfbeheersing in die mens se 

kontak met die wereld, sy werkplek en 

beroepslewe in die lig van God se Woord 

9. Tegniek Die wyse waarop die mens die natuur met 

menslike gereedskap vorm 

Tegniek is 'n verlengstuk van die mens se eie 

liggaam en word deur die mens ingespan om groter 

beheer oor sy wereld te he 

Tegniek is nie outonoom nie, maar is slegs 

gereedskap 

Tegniese handelinge veronderstel dat die mens 

alles (teoreties en prakties) met 

verantwoordelikheid volgens die Christelike etiek 

beplan en uitvoer 

(Stoker & Gerber 1997:152-164). 
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Benewens bogenoemde werklikheidsaspekte en die opdrag daaromtrent wys 

Bybelgefundeerde onderwys ook daarop dat die beeld van die mens 

betreffende al sy verhoudinge (op grond van sy sondige aard) verwronge 

geword het. Op grond van die skeppingsopdrag bou die mens, maar die sonde 

breek af en verwoes. Die mens se selfvemietigende en selfverheffende 

optrede is tekens van hierdie sondige aard (Stoker & Gerber 1997: 161 ). 

Johannes Calvyn (Calvin [S.a.]b:9) skets die effek van die sondeval vir die 

mens soos volg in sy Institusie: "Here I only wished briefly to observe, that 

the whole man, from the crown of the head to the sole of the foot, is so 

deluged, as it were, that no part remains exempt from sin, and, therefore, 

everything which proceeds from him is imputed as sin" (kyk Calvyn 

1978:114-115; Calvyn 1986:363-364). 

Die verwronge beeld van die sondige mens beteken nie dat hy na die sondeval 

(kyk Genesis 3) sy talente en kreatiewe vermoens verloor het nie. Die sonde 

het die natuur van die mens nie weggeneem nie, maar dit bederf en in 

geestelike sin gedood. Daar het met ander woorde na die sondeval 'n gedeelte 

van die lig van die natuur in die mens oorgebly. Daardeur het die mens 'n 

mate van kennis van God, van die natuurlike dinge, van die onderskeid tussen 

die betaamlike en onbetaamlike bly behou en vertoon hy in 'n sekere mate 'n 

strewe na deug en uiterlike tug (Dordtse leerreels 1992:571, 575). Die effek 

van die sondeval is dat die mens nou geneig is om sy talente en gawes 

verkeerd in te span en teen God aan te wend (kyk Genesis 3:22). Wat hieruit 

voortvloei, is dat die mens as religieuse wese 6f God in geloofs

gehoorsaamheid kan <lien, 6f afvallig en opstandig teenoor God kan staan 

(Gerber 1997:39-41). 

Die sinkretisme vertoon toenemend 'n mensbeeld wat die mens se 

opstandigheid en afvalligheid teenoor God verder uitbou. Die sinkretisme 
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plaas die mens met sy talente, gawes, voor- en afkeure in die sentrum. 

Kortom kan verklaar word dat die sinkretisme 'n outonome, menssentriese 

mensbeeld (kyk afdelings 4.4.2 & 5.2.3) huldig en die Bybelgefundeerde 

mensbeeld, soos hierbo uiteengesit, verwerp. Waar die Bybelse mensbeeld 

impliseer dat die mens die beeld van God deur sy talente en gawes, hoe langer 

hoe meer, tot die uitbouing van God se koninkryk moet aanwend, is die 

sinkretis iemand wat wel die talente en gawes waarmee hy toebedeel is, 

erken, maar dit bloot tot sy eie eer of tot die mensdom se eer wil aanwend. 

Anders gestel: Die outonome mensbeeld wat die sinkretis voorhou, impliseer 

dat hy byvoorbeeld die kreatiewe gawe van skep uit materiaal of die gawe 

van verstand (rede) in so 'n mate wil aanwend dat hy die rasionele en 

kreatiwiteit uiteindelik verabsoluteer as 'n wyse om self "God" te word en 

beheer oor sy lewe te neem. 

'n Ander aspek wat die sinkretis op dieselfde wyse verabsoluteer, is die 

wilsaspek van die mens. So byvoorbeeld is die mens geskep met die wil om te 

leer en kennis te verwerf deur die aanwending van verskeie onderrig- en 

leerstrategiee. Wanneer die onderrig en leer op so 'n wyse plaasvind dat die 

kind toenemend sy eie potensiaal as onbeperkte potensiaal moet ontdek en die 

verwerwing van kennis gesien word as 'n wyse om volmaaktheid te bereik 

sonder om rekening te hou met die Bybelse grondmotief van sonde, straf en 

verlossing, word leer en onderrig bloot as 'n proses van evolusie beskou. Die 

New Age-onderwys (kyk afdeling 3.5.2 en vergelyk met afdeling 2.3.1.3) se 

aanwending van tegnieke soos meditasie (as 'n lewenslange proses) en 

visualisering, asook die idee van waardeverplasing (waar die kind ontslae 

moet raak van waardes wat sy natuurlike en vrye ontwikkeling kniehalter), is 

alles maniere wat die sinkretis aanwend om self buite God om, sy eie heil uit 

te werk (kyk afdelings 4.5.5 & 4.5.6). 
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Die hedendaagse benadering, waar die kind vir sy eie leer verant

woordelikheid moet neem (kyk afdeling 4.5.1), is eensydig en vaag aangesien 

nagelaat word om te vermeld wat die omvang en aard van hierdie 

verantwoordelikheid is. Die vaagheid waarmee gewerk word, is tiperend van 

die sinkretisme waar die vertrekpunt nie spesifiek Bybelgefundeerd is nie 

(kyk afdelings 4.5.4, 4.5.5 & 4.5.6). 

Uit bogenoemde is dit duidelik dat die sinkretisme die mens wil verhef tot 

iemand wat eiewillig en outonoom ho sy sondige aard en tekortkominge wil 

uitstyg. Teen hierdie agtergrond en sinkretistiese mensbeeld kan die 

Bybelgefundeerde mensbeeld nie realiseer nie en daarom sal alle verandering 

in die kind se lewe op 'n valse mensbeeld berus. 

5 .3 .4 Bybelgefundeerde onderwys en opvoeding as die bevestiging van 

God se verbond met die mens 

Uit die vorige wesenskenmerk het dit duidelik geblyk dat die verhouding 

tussen mens en God as wortelverhouding alle antler verhoudinge bepaal. 

Hierdie verhouding is op grond van die ontrou van die mens (sondeval) 

geskaad. God bly egter getrou. God belowe (Genesis 3) dat hierdie 

verhouding herstel sal word wanneer Sy seun, Jesus Christus (as Middelaar), 

deur Sy kruisdood versoening tussen God en kind (mens) sal verseker. In Sy 

voorsienigheid bevestig God Sy verbondenheid ( verbintenis) en lief de met die 

mens wanneer Hy Sy seun as soenoffer vir die sondige wereld gee. Hierdeur 

verseker God dat die Christen-gelowige as kroon van die skepping nie verlore 

sal gaan nie, maar ewig saam met Hom sal lewe. 

God se lief de en bemoeienis (as tekens van die verbond wat God met die 

mens sluit) dring die mens om te reageer. Bybelgefundeerde onderwys 
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impliseer dat die onderwyser en die kind op God se roepstem antwoord 

(reageer) en hierdie antwoord vind plaas in geloof, hoop en liefde (1 

Korinthiers 13:13). Geloof het die betekenis van kennis en kinderlike 

vertroue. Hoop is die geloofsekerheid en is op die toekoms gerig, en liefde 

wat uit die wortel van geloof en hoop stam, is die allesomvattende liefde tot 

God (Gerber 1997:42). 

Wanneer die kind via die onderwyser by die skepping, verhoudinge en 

lewensverbande betrokke raak, verskaf God die toerusting deur die Heilige 

Gees en fisies deur sy skepping om sy kinders toe te rus vir hulle lewenstaak 

en roeping tot eer en verheerliking van Sy Heilige N aam (2 Tim6theiis 3: 16-

1 7; Gerber 1997 :46-4 7). Die onderwyser en kind se betrokkenheid in die 

verbond veronderstel 'n uni eke verbintenis ( verbondenheid) met die God van 

die verbond. Prakties gesproke impliseer die verbond of eenheid (vereniging) 

'n spesifieke taak of roeping: Die onderwyser as verbondsopvoeder het die 

taak/plig/roeping om die verbondskind in die onderrig-leer-situasie toe te rus 

met God se wet en beloftes vir alle aspekte van die werklikheid wat Hy deur 

die Woord aan die mens openbaar. Bybelgefundeerde onderwys beteken met 

antler woorde ook verbondsonderwys. 

Die eenheidskarakter soos deur Bybelgefundeerde/-verbondsonderwys 

verbeeld, word deur die sinkretisme geskend en oenskynlik ongedaan 

gemaak. Die sinkretisme berus ook op eenheid (kyk afdeling 5.2.1). Die 

sinkretis glo dat 'n horisontalisties-globalistiese wereldeenheid ware eenheid 

sal verseker. Die sinkretis verbind met antler woorde alle oortuigings op 

allerlei wyses om uiteindelik 'n kosmiese eenheid daar te stel. Van die wyses 

en uitgangspunte is in die studie uitgewys. So byvoorbeeld het die reeling dat 

die onderwys onder staatsbeheer moet wees ten einde nasionale eenheid te 

bevorder (kyk afdelings 4.2 & 4.3) die kiem van 'n eenheid, ongeag die 
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godsdienstige oortuigings van die inwoners, gedra. Hierdie tipe eenheid kry 

verder prominensie met die idee wat in die Witskrif oor Onderwys en 

Opleiding (kyk afdeling 4.4) uitgespreek word, <lat die verlede deur botsende 

moraliteite gekenmerk is en dat die onderwysbedeling van die toekoms eerder 

gekenmerk behoort te word deur die daarstel van 'n kollektiewe morele 

perspektief. 

Die aard van die pleidooi wat daar hedendaags ten opsigte van die 

handhawing van menseregte (kyk afdelings 2.5.1 & 4.4.1) gelewer word, is 'n 

poging om verskille te akkommodeer en te relativeer. Die multikulturele 

onderwysdoelwit van "out of many, one" (kyk afdeling 2.5) asook die 

multireligieuse godsdiensmodel (kyk afdelings 4.5.3.2, 4.5.5 & 4.5.6), wat 

onder andere verdraagsaamheid tussen verskillende geloofsoortuigings 

bepleit, skend die wese van die inhoud van die verbond wat God met die 

mens deur Jesus Christus gesluit het. Wanneer uitdruklik verklaar word <lat 

Uitkomsgebaseerde onderwys nie volgens 'n Bybelse perspektief aangebied 

kan word nie (kyk afdeling 4.5.4), is <lit 'n duidelike vingerwysing <lat die 

implikasies wat die Christelike verbondsmotief van genade en versoening vir 

die Christen behoort te he, nie werklik besef word nie. 

Die waarde van Bybelonderrig ter bevestiging van die betekenis van die ware 

verbond, is onontbeerlik. God se W oord dui die norm aan waarvolgens al die 

lewensaspekte afsonderlik, maar ook in hulle onderlinge verband met mekaar, 

beskou moet word (kyk Lombard 1997:49-50). 

5.3.5 Die rigtinggewende rol van Bybelgefundeerde norme 

Soos in afdeling 5 .3 .4 beskryf, berus die verbond wat God met die mens sluit 

op geloof en daarom behoort alles wat die Christen-opvoeder en kind aanpak 
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en uitvoer, in vertroue op en gehoorsaamheid aan God en Sy Woord gedoen 

te word (Hebreers 11). 

Die mens, as God se verteenwoordiger, is vry om besluite te neem en aktief te 

reageer. Die mens is egter nie outonoom nie, maar sy hele lewe word georden 

deur God se wet. God se wet word aan die mens op 'n geintegreerde wyse 

deur die Woord en skepping geopenbaar en ontsluit (Fowler 1980:48; 

Lombard 1997:52-53). Lombard (1997:48) omskryf "ontsluiting" soos volg, 

en terselfdertyd word die rol en taak van die onderwyser, asook die doel 

betreffende Christe like onderwys en opvoeding opgesom: "... die oopmaak, 

perspektief gee en begelei tot meerdere en diepere insig, . . . op 

bekwaammaking van die kind as geroepene van God ... ". Teen die agtergrond 

is dit belangrik om te weet dat God se wet as riglyn dien, as maatstaf of as 

norm wanneer die mens die werklikheid (God se geordende skepping) 

deurgrond, verklaar en daaraan betekenis wil gee. Bybelgefun

deerde/Christelike onderwys impliseer egter nie dat ons die Bybel moet 

interpreteer asof dit 'n wetboek is wat deur middel van voorgeskrewe reels die 

onderwyser en kind se lewe rig nie. Die Bybel, as die Wet van God, is 'n gids 

wat op die Christen se totale lewe lig werp (Fowler 1990d:l6-17). 

Wanneer die Christen-opvoedkundige en/of -opvoeder deur sy beplande 

aksies ( wetenskapsbeoefening) kennis verwerf en struktuur aan daardie 

kennisinhoude (vakke en vakinhoude) gee, word dit aan die hand van God se 

normatiewe wet ondemeem (Fowler 1980:48-49; Dreckmeyr 1997:34-35; 

Lombard 1997:53). Die onderwyser leer daarom aan die kind dat die wette en 

beginsels wat hulle byvoorbeeld in die wiskundeklas ontdek en geformuleer 

het, deel van God (as W etgewer) se getalsorde en skeppingsorde is . 
(Dreckmeyr 1997:35; Ouweneel 1998:134; kyk ook afdeling 5.3.3). So 

beskou, is dit duidelik dat die kind tot die besef gebring word dat 
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wetenskapsbeoefening en leer op skool 'n strewe veronderstel om God se 

wetsorde wat Hy vir die geskape werklikheid ingestel het, te ontsluier 

(openbaar). Wat die kind daarom eers leer is dat geloof in God (kyk afdeling 

5.3.1) en 'n besef van Sy rasionaliteit 'n voorvereiste vir die uiteindelike 

bestudering van Sy skepping en die natuur se wetmatigheid is (Ouweneel 

1998:134) 

Op grond van bogenoemde is dit belangrik om te besef dat Bybelgefundeerde 

onderwys die kind daarop wys dat die mens se aktiwiteite in die skepping nie 

beperk kan word tot byvoorbeeld morele norme nie. Die mens se aksies sluit 

morele norme in, maar behels ook onder andere ekonomiese, juridiese en 

sosiale aspekte. In al hierdie aspekte is die mens verbind aan byvoorbeeld die 

strukturele, ekonomiese, sosiale en juridiese norme van die W oord van God. 

Om die normatiewe funksie van God se W oord te beperk tot die morele 

aspek, is om die groter gedeelte van menslike aktiwiteite van die gesag van 

God se Woord te verwyder, en is tiperend van die sinkretisme (kyk afdeling 

5.2.3). God het vir alle aspekte van die mens se bestaan norme daargestel en 

daarom mag geen aspek los van hierdie norme in die lewe van die Christen 

staan nie. Dit sou die Christen blootstel vir die be1nvloeding deur afgodiese 

grondmotiewe (Fowler 1980:49; Le Roux & Henning 1996:116-117, 120). 

Die implikasie van 'n relativistiese normbeskouing/waardebeskouing is dat 

niks vas en absoluut is nie (kyk afdeling 5.2.3), aangesien die mens se 

voorkeure, gevoelens en behoeftes van dag tot dag en van jaar tot jaar mag 

verander en daarom 'n konstante wisseling ·van norme en waardes mag 

teweegbring. Die beskrewe idee van 'n relasionele waarheidsbeskouing en 

situasie-etiek (kyk afdelings 2.3.1.3 & 2.4) is tiperend van die 

relatiwiteitsverskynsel wat beteken dat die sinkretis die waarheid en norm in 

'n veelheid godsdienste (religieuse pluralisme) soek (kyk afdelings 2.5.2 & 
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5.2.1). Multikulturele onderwys as onderwysmodel is grootliks gebaseer op 

die relatiwiteitsverskynsel betreffende waardes en norme (kyk afdelings 2.5 & 

5.2.3). In die studie (kyk afdeling 2.5) is dan ook aangetoon dat daar vir die 

suksesvolle implementering van multikulturele onderwys, gestreef word na 

die gelykwaardige bantering van verskillende waarde-orientasies met die 

aksent op menseregte as leidende orientasie. Teen die agtergond van die 

demokratiseringsidee, multikulturele onderwys en die gesamentlike soeke na 

waarheid of waarhede, sou die uitgangspunte van byvoorbeeld die 

tradisionele Afrika-geloof binne een onderwyssisteem saam met antler 

grondmotiewe geakkommodeer kon word (kyk afdeling 3.4). 

So byvoorbeeld sou die idees dat "God" in die natuur te vinde is; dat die mens 

met "God" deur die natuur kan kommunikeer en dat 'n geloof in geeste, gode 

en magiese praktyke (kyk afdeling 3.4.2) 'n bydrae kan lewer tot 

kommunikasie met "God", deel word van die hedendaagse onderwyspraktyk. 

Op hierdie manier word die Bybel as die uitsluitlike norm en gesag misken. 

Hierdie miskenning word verder deur die tradisionele Afrika-godsdiens se 

idee dat "God" ver weg is en dat die mens die norm vir alle dinge op die aarde 

word, versterk. Teen hierdie agtergrond sou die Afrikaan se lewensbeskouing 

en gepaardgaande waardesisteem, onderwysprojekte soos 'n menseregte 

onderwysprogram, seksuele opvoeding en opvoeding vir vrede (kyk afdelings 

2.3.1.2 & 2.5.1) sodanig kon beinvloed dat normgerigte besluite vanuit God 

se Woord nie effektief geneem kan word nie. Daar word uit die staanspoor nie 

gevra na die norm soos deur God se W oord vergestalt nie, maar eerder wat 

die situasie/omstandighede van die mens vereis. 

Die hedendaagse verskynsel om God se W oord te bevraagteken en te kritiseer 

(kyk afdelings 2.3.1.3, 4.5.5 & 4.5.6), is blykbaar 'n poging om God se 

W oord by die mens se eiewillige begeertes en idees aan te pas. Hierdeur eien 
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die outonome mens aan homself die normatiewe rol toe in die beoordeling 

van die wereld rondom horn (kyk Fowler 1980:38). Die vestiging van so 'n 

denkhouding waar die mens outonoom en in vryheid aan sy eie idees en 

persepsies gestalte gee, dra daartoe by dat die kind, en uiteindelik die 

volwassene, nie die betekenis van aspekte soos taal, gesondheid, die juridiese, 

die etiek, die sosiale en die opvoeding kan integreer en aan God se W oord as 

norm en wet verbind nie (kyk afdeling 5.2.1). Die kind kan ook nie 

konsekwent dit wat waar is van dit wat vals is, onderskei nie. So 'n situasie is 

destruktief ( afbrekend) van aard en verwar die kind betreffende die rol van 

godsdiens, en spesifiek God se Woord as norm, in sy lewe (Fowler 1980:47-

49). Hom (1999:77) is van oortuiging dat Kurrikulum 2005 (kyk afdeling 

4.5.1) ook nie gunstig meewerk om God se Woord as norm by die kind te 

vestig nie. Sy (Hom 1999:76-77) toon aan dat Kurrikulum 2005 op grond van 

die relativisme, geen samehangende basis besit om aan kinders sosiaal

opbouende waardes te leer nie. Dit hou eerder aan die kind een van twee 

keuses voor, te wete atei'sme of die idee dat alle godsdienste as 'n mite 

af gemaak word. Hierdie keuses kan slegs uitgeoefen word ten einde die 

selfgenoegsame mens psigologies tot selfontplooiing te laat kom en om aan 

sy onbeperkte moontlikhede gestalte te gee (kyk afdelings 4.5.5 & 4.5.6). 

Laasgenoemde altematief word veral deur die New Age-geloof (kyk afdeling 

3.5.2.2) aangewend in 'n poging om die godheid en die norm in die mens self 

te ontdek - 'n siening wat met die Christelike oortuiging dat die mens van 

nature sondig en daarom onvolmaak is, bots. 

Die effek van bogenoemde verwarring wat by die kind intree, kan aan die 

hand van die volgende teenstrydigheid verduidelik word: Sondag hoor die 

kind in die kategeseklas dat sy geloof in Jesus Christus uniek is. Hy leer dat 

daar naas die Drie-enige God van die Bybel geen ander God (norm) bestaan 

nie. Maandag egter, word hy in die skool aangemoedig om verdraagsaam 
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teenoor ander godsdienste te wees, op grond van die siening dat dit die krag 

van een nasie bevorder (Schoeman 1999:120; kyk afdeling 5.2.1). Uiteindelik 

word die kind as volwassene eendag met twee werelde (sekuler en Christelik) 

gekonfronteer wat hy op grond van 'n dualistiese (tweeslagtige) wyse soos 

volg sou inrig: Gedurende die week spandeer 'n persoon tyd aan sy werk en 

poog hy om op alle moontlike maniere (toelaatbaar en minder toelaatbaar, 

subjektief of selfgesentreerd) 'n sukses daarvan te maak. Sy godsdienstige 

ingesteldheid is een van Sondag gaan ek kerk toe, maar vanaf Maandag tot 

Vrydae is dit "business is business" (kyk Venter 1999:165). 

In 'n kritiese ontleding van Kurrikulum 2005 (kyk afdelings 4.5.1 & 4.5.2) 

verwys Hom (1999:78-79) na die teenstrydighede wat daarin voorkom en 

verwoord sy in werklikheid die verwarrende effek wat die sinkretistiese 

denkingesteldheid op die mens se lewensbeskouing het, soos volg: 

"If children are to become mathematically and scientifically literate, they 

must acquire both the knowledge and the mental disposition that rejects 

contradictions and inconsistencies. Curriculum 2005 demands therefore 

that children be taught to think logically, that is to recognise and reject 

contradictions. Yet at the same time Curriculum 2005 also demands that in 

regard to belief and value systems children should accept contradictions 

and, in fact, regard them as of equal truth status". 

Voorafgaande kritiek ten opsigte van die teenstrydighede kan net so van 

toepassing gemaak word betreffende die uitgangspunte soos vervat in die 

Draft Statement en die Manifesto on Values, Education and Democracy wat 

in afdelings 4.5.5 en 4.5.6 bespreek is. 

Hom (1999:79) verduidelik verder dat die teenstrydighede daartoe lei dat God 

se gesag nie as die enigste gesag in die mens se lewe beskou word nie, maar 

uiteindelik vervang word. Sy (Hom 1999:79) wys daarop dat " ... , children 
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will come to accept that natural science and religion are essentially 

incompatible, that the mind must keep them in separate, logic-tight 

compartments, and that it is natural science which is the real source of 

authoritative knowledge". Handboeke (kyk afdeling 4.5.2) wat met die oog op 

die implementering van Kurrikulum 2005 en UGO in sekere skole gebruik 

word, beklemtoon die idee dat wetenskap en wetenskaplikes (en nie God nie) 

gesaghebbend oor die ontstaan van die aarde uitsprake kan lewer. Hierdie tipe 

handboeke is daarom nie geskik vir gebruik in skole waar onderwysers vanuit 

Bybelgefundeerde oortuiging onderrig wil verskaf nie. 

Terwyl hierbo aangetoon is dat die relatiwiteitsverskynsel en die sinkretisme 

'n verduisterende effek op die uitdra van God se normgerigte Woord het, kan 

nou evaluerend verder gekyk word na die invloed van die sinkretisme op die 

beskouing van kultuur en die waarde daarvan. Eerstens sal kultuur vanuit 

Bybelse lig beskou word. 

5 .3. 6 Kultuuroordrag en Bybelgefundeerde onderwys 

Ter agtergrond kan vermeld word dat die Christen onlosmaaklik aan God 

verbind is deur sy religieuse hartsingesteldheid. Al die mens se handelinge 

word deur hierdie ingesteldheid bepaal en al hierdie handelinge (met inbegrip 

van kennis en wetenskap) kan as kultuur omskryf word. (Van der Wateren 

1979:59, 72; Stoker, P.H. 2000:96; kyk ook afdeling 5.3.3). 

Die mens se kultuur staan in 'n innige verhouding tot die mens. Van der 

Wateren (1979:62) noem dit die kleed wat die mens omhul. Fowler 

(1990b:40) beskou onderwys as 'n kulturele aktiwiteit wat nie net in 'n 

kulturele omgewing plaasvind nie, maar wat die totale spektrum van sosiale 

aktiwiteite in die gemeenskap omvat. Deur Bybelgefundeerde onderwys word 
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aan die kind deur die onderskeie vakgebiede getoon dat die mens God deur sy 

dade, deur sy kultuuraktiwiteite dien. Die kultuuraktiwiteite kan ook beskou 

word as die wyse om prakties gestalte aan geloof (kyk afdeling 5.3.1) te gee 

en kan op grond hiervan as die praktykmaking van die Christelike geloof en 

onderwys bestempel word. 

Alle kultuuraktiwiteite is egter van nature met sonde en verkeerde bedoeling 

bevlek (kyk afdeling 5.3.3). Die hervormer, Johannes Calvyn, plaas die mens 

se misstap of oortredinge en die invloed daarvan op die mens se arbeid soos 

volg in perspektief: "The offence is not with the work itself, but the corruption 

of the work'' (Calvin [S.a.]b:9; kyk afdelings 5.3.2 & 5.3.3). Op grond van die 

mens se onvermoe om homself uit eie kragte en goedheid te red, kan die 

sondaarmens alleen uitkoms kry deur God se ingrype deur Jesus Christus se 

middelaarskap. Christus se soendood beteken dat die mens se werke nie net 

praktyk ter wille van praktyk is nie, maar deur Christus en die Heilige Gees 

word die kultuurarbeid geheilig en tot God se eer aangewend (Openbaring 5). 

Van der Wateren (1979:62) verwoord Christus se bemiddeling treffend soos 

volg: 

"Waar die naakte mens voor God staan in die teken van skepping, sondeval 

en verlossing, staan sy kultuur in die teken van die kleed van bedekking, 

van versoening en van heiliging. So staan mens en kultuur voor God en 

herinner die kleed die mens aan sy roeping om sy kultuur (Pro Rege )[ vir 

die Koning - BBA] in die koninkryk van Christus [tot God se eer - BBA] 

te beoefen" (kyk ook Genesis 1-3). 

As gese word dat alle handelinge deur 'n religieuse ingesteldheid gerig word, 

beteken dit nie noodwendig dat alle aktiwiteite vanuit God se Skriflig 

ondemeem word nie. Inteendeel, kultuurbeoefening kan 6f op God gerig 

wees, 6f op 'n god (afgod). In laasgenoemde geval beoefen die mens nog 
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steeds kultuur, maar dit is in 'n groot mate die mens se eie bedenksel en 

daarom bloot kultuur sonder 'n gerigtheid op God (Van der Wateren 1979:59; 

kyk Fowler 1990b:41). In Jesaja 44 beskryf God die mens wat slegs kultuur 

beoefen sonder om God as Koning te eer. God dui aan dat die sonde die mens 

blind maak en daarom is alle arbeid wat nie op God se eer en koninkryk gerig 

is nie, tevergeefs (kyk Jesaja 44:18-19).Wanneer God die wereld tot volke en 

geslagte orden, kry die begrip kultuur 'n nuwe dimensie (kyk Genesis 10). 

Uit bostaande gegewens kan nou verder gestel word dat in Bybelgefundeerde 

onderwys die onderwyser (as opvoeder) horn dit ten doel stel om die kind (as 

opvoedeling) binne kultuurverband aan die hand van God se norm te begelei 

en op te voed. Binne die eie kultuur word taal as unieke kommunikasiemiddel 

aangewend ten einde die kultuur oor te dra en <liens te lewer. Hierdie 

dienswerk kan ook as dankbaarheidswerk (beskawingswerk), waar die mens 

poog om God deur sy kultuurskeppinge met dankbaarheid te eer en 

verheerlik, bestempel word (kyk Van der Wateren 1997:70-71). Alle pogings 

om die unieke band tussen kultuur en die mens se beoefening daarvan tot God 

se eer te verbreek, of aan te pas, is afvallig van aard en laat nie reg aan 

kultuuroordrag in sy Christelik-pedagogiese verband geskied nie (kyk 

Jakobus 2:18). In die verband verwys Fowler (1990b:40-41) na invloede of 

steumisse wat Christelike onderwys binne 'n kulturele omgewing belemmer, 

of wat die invloed wat Christelike onderwys op die kulturele omgewing het, 

verwring. Fowler (1990b:42) gaan verder en is oortuig dat alle pogings om 

outentieke Christelike onderwys te verwerklik, tevergeefs is indien invloede 

soos die outonome beheersingstrewe en die sekulere opvatting van die 

demokrasie wat binne die kulturele omgewing aktief is, nie aangespreek word 

nie. Die globalisme (kyk afdeling 2.3.1) as sodanig kan ook as 'n steumis wat 

Christelike onderwys verwring, gereken word. 
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Die globalisme met die aksent op eendersheid en eenvormigheid, tesame met 

die beklemtoning van religieuse pluralisme (kyk afdelings 2.3.1.1 & 4.5.3), is 

tiperend van die vervreemding wat in die wereld en die gemeenskap 

plaasvind en wat die Christelike invloed in die onderwys betreffende 

kultuuroordrag belemmer. Die sekulere denkhouding en gepaardgaande 

sekulere humanisme (kyk afdelings 2.3.1.3 & 5.2.2), as wesenskenmerk van 

die globalisme, werk ook belemmerend op die Christendom se 

kultuurbeskouing in. Fowler (1990b:41) ontmasker die sinkretistiese motief 

wanneer hy die volgende treffende opmerking maak: 

" ... the idol try of secularism ... does not consist, in the final count, in the 

denial of God's existence or of his importance in human life, though for 

many that is its end result. The idoltry of secularism consists in the claim 

that the meaning of the secular world, the world of human experience 

through our senses, is to be found within the human secular experience 

itself. For those who believe in him secularism allows God a place on 

another level of existence that complements and provides an ultimate 

explanation for the existence of this secular world. Yet for secularism 

whatever experience we have of God on this other level does not affect the 

meaning of the secular world in itself'. 

Die sinkretistiese denkhouding en beskouings (kyk afdelings 2.2, 2.4, 2.5, 

3.2, 3.3, 3.4 & 3.5) wat uit bostaande aanhaling blyk, is die denkhouding wat 

uiteindelik Christelike onderwys en die kulturele omgewing met betrekking 

tot onder andere kurrikulumontwikkeling, onderrigpraktyke en leerstyle 

verwring (Fowler 1990b:42). 

Die akkommoderende ingesteldheid wat in multikulturele en multireligieuse 

onderwys (kyk afdelings 2.5 & 4.5) ten opsigte van verskeie 

lewensbeskouings geld, laat weinig ruimte vir die inwerking van die 

Christelik-Bybelse grondmotief - nie net in morele kwessies nie, maar in alle 
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aspekte van die werklikheid. Die effek van hierdie ingesteldheid is dat die 

mens heel dikwels doen soos hy goedvind in sy eie oe (kyk afdeling 2.5.1). 

Die effek van die multireligieuse motief (kyk afdelings 4.5.3, 4.5.5 & 4.5.6), 

onderrigmetodes soos kooperatiewe leer asook die fasiliteringsrol wat die 

onderwyser vervul (kyk afdeling 4.5.1), word deur Malan (2001:14) soos volg 

uitgelig: "Weens die postmodemistiese inslag van die kurrikulum, mag die 

onderwyser [as fasiliteerder - BBA] nie die les vanuit 'n bepaalde perspektief 

(bv. Christelik) aanbied nie. Die gevolgtrekking wat die leerlinge maak, mag 

nie as reg of verkeerd beoordeel word nie. Wat reg is vir jou, is reg; en wat 

reg is vir my, is ook reg. Daar geld geen vaste waarheid nie" (kyk afdelings 

3.5.1 & 5.3.5). 

Die akkommoderende denkhouding spruit ook voort uit idees betreffende 

onder andere onderwyshervormings en die demokratisering van die 

samelewing. So byvoorbeeld word genoemde idees gekleur deur aspekte wat 

heel dikwels vir die Christen-onderwyser en opvoedkundige op die oog af 

bekend en aanvaarbaar mag voorkom, juis omdat sodanige idees deur 

voorveronderstellings (kyk Ouweneel 1998:133-135) wat nog altyd deel van 

die Christen se kultuur was en wat horn herinner aan die Bybelse 

kultuuropdrag soos in Genesis 1 :28 uiteengesit, gerig word. Die sekulere 

humanisme (kyk afdelings 2.3.1.3 & 5.2.2) betreffende die wetenskaps

beoefening bou voort op die voorveronderstellings wat die Christendom 

gebring het, maar het self van God vervreem geraak. Teen hierdie agtergrond 

is die globaliseringsverskynsel (kyk afdeling 2.3.1) onder verdenking 

aangesien dit nie God se almag bevestig nie, maar eerder afskaal ten einde by 

die idee van kosmiese eenheid in te pas. Wanneer die mens nie God in sy 

kultuurbeoefening eer nie, of wanneer God se invloed verdwyn soos wat die 

mens meer oor die natuur leer en ontdek (kyk natuur-genade dualisme, 
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afdeling 3.2.2; kyk ook Ouweneel 1998:137-138), word die kultuur (arbeid) 

self as hoogste norm gestel (verabsoluteer) en kry dit magiese krag. 

Die verabsolutering van arbeid beteken dat dit gesien word as 'n evolusionere 

proses wat tot volmaaktheid lei. Die idee van verinnerliking soos deur die 

New Age-beweging voorgehou (kyk afdeling 3.5.2.2), is 'n voorbeeld van so 

'n proses waar die mens sy eie werklikheid skep deur gebruik te maak 

(volgens New Age-denke) van sy onbeperkte vermoens (kyk ook afdeling 

4.5.5). Alhoewel daar in 'n vergelyking tussen die Christelike geloof en die 

New Age-geloof 'n ooreenkoms bestaan wat betref die feit dat die mens 

vermoens/moontlikhede/talente/gawes het, bots die New Age-standpunt (van 

onbeperktheid) met die Christelike oortuiging dat die mens weens die sonde 

beperk is en alleen uit genade deur Jesus Christus sy dagtaak (en 

kultuurmandaat) met moeite tot eer van God kan volvoer (kyk Heidelbergse 

Kategismus 1999:562). Wanneer die uitgangspunte en lewens- en 

wereldbeskouings van byvoorbeeld die New Age-beweging en primale 

Afrika-religiee deur die demokratisering en transformasie van die samelewing 

by die onderwysstruktuur betrek word, word die onderwyssisteem en die 

denkraamwerk daaromtrent weldra deur idees wat in botsing met die 

Christelike motief betreffende kultuur- en beskawingsontwikkeling verkeer, 

gekenmerk. 

Denkingesteldhede, idees en praktyke wat in die verlede en in die hede 

bygedra het tot die vestiging van afvallige religiee/ grondmotiewe en die 

kulturele manifestasies daarvan en wat die instelling van 'n uitsluitlik 

Bybelgefundeerde onderwysbestel verhinder het, is: 

• De Mist se miskenning van die gesag van die kerk en godsdiens in 

beskawingsontwikkeling deur die instelling van sy Skoolorder wat die 

onderwys onder staatsgesag geplaas het (kyk afdeling 4.2.2); 
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• die inskakeling van die kerk as werktuig van die staat en die 

aanwending van die kerk ter bevordering van die staat se 

onderwysagenda (kyk afdeling 4.2.3); 

• die weiering op grond van die Onderwyswet van T .F. Burgers <lat 

dogmatiese onderwys tydens skoolure mag plaasvind (kyk afdeling 

4.2.4); 

• die skakeling en gei"mpliseerde gelykstelling/neweskikking van die 

begrippe "Nasionaal" en "Christelik", wat uiteindelik die moontlikheid 

skep <lat Christelik-vreemde invloede, in die lig van nasionale belang en 

eenheid, Bybelgefundeerde onderwys verswelg; 

• die idee van holisme en evolusie wat genl. J.C. Smuts tydens unifikasie 

(1910) gepropageer het en wat daartoe gelei het <lat godsdiensonderrig, 

met inbegrip van Christelike onderwys, beperk is en die kind blootgestel 

is aan veelvuldige lewensbeskouings (kyk afdeling 4.3.1); 

• die De Lange-verslag (1981 ), die Onderwysvemuwingstrategie (1992), 

die NEPI-verslag (1992, 1993), asook die Witskrif oor Onderwys en 

Opleiding (1995)(kyk afdelings 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 & 4.4) wat nie net 

ongelykhede betreffende ras en godsdiens wou uitskakel nie, maar die 

invloed van 'n eiesoortige onderwyssisteem veral ten opsigte van die 

godsdienstige trekke daarvan, wou verminder; 

• die daarstel van 'n nuwe kurrikulum en ondersteunende 

onderrigstrategie soos UGO (kyk afdelings 4.5.1 & 4.5.2) wat aan 

leerlinge 'n verskeidenheid lewensbeskouings en verklarings van die 

skeppingswerklikheid waaruit hy/sy 'n keuse kan maak, hied; 

• die uitgangspunte wat by die onderskeie leerareas van Kurrikulum 2005 

geld en wat daarop gemik 1s om aan die kind enersyds 'n 

lewensbeskouing voor te hou wat sy outonomiteit en 

oorlewingsvaardighede beklemtoon, en andersyds aandui hoe 
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verskillende kulture en geestelike orientasies gesamentlik tot die kind se 

persoonsontwikkeling kan hydra (kyk afdeling 4.5.2); 

• die vestiging van 'n gees van verdraagsaamheid tussen die aanhangers 

van verskillende godsdiensoortuigings deur 'n stelsel van 

multireligieuse onderwys sonder om een spesifieke godsdiensoortuiging 

soos die Christelike godsdiens betreffende waardes en 

beskawingsontwikkeling, tot die norm te maak: (kyk afdelings 4 .5 .3, 

4.5.5 & 4.5.6). 

Vervolgens word die Bybelse Skeppingsleer teenoor die sinkretisme gestel. 

5 .3. 7 Die Bybelse Skeppingsleer as 'n uitdrukking van die Christelike 

geloof 

Bybelgefundeerde onderwys impliseer 'n duidelike geloofsuitspraak: en 

belydenis betreffende die ontstaan van die heelal. Aan die hand van Genesis 

1 glo en bely die Christen dat God die hemel, die aarde en alles daarop geskep 

het. Die Christen glo ook dat God alles uit niks geskape het en dat God dit 

alles nog steeds onderhou (kyk Stoker, P.H. 2000:90). 

Hierdie geloofsuitspraak: bepaal die verhouding tussen God en die wereld 

(kyk afdeling 5 .3 .3) en kan soos volg verduidelik word: God hou die wereld 

m stand terwyl die mens as rentmeester die skepping met 

verantwoordelikheid moet versorg. Die mens is in alles van God Drie-enig 

athanklik (Stoker 1997a:l02, 112-113; kyk ook Strauss, D. F. M. 1998:44). 

Op grond van die mens se athanklikheid en geloofsbelydenis, kan die 

volgende uitgangspunte as belangrike riglyne van Bybelgefundeerde 

onderwys beklemtoon word: 
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• ons aanvaar deur die geloof op grond van wat in Genesis staan <lat God 

die Skepper van die hemel en aarde is; 

• hemel en aarde het 'n begin gehad op 'n tydstip wat deur God bepaal is 

(kyk Genesis 1: 1 ); 

• die he le kosmos ( stot: plant, di er en mens) is dinamies bepaald, vanaf 

die skepping tot die voleinding van die skepping (Stoker, P. H. 

2000:87); 

• die skeppingsgeskiedenis dui op noukeurigheid en kan me aan die 

toeval oorgelaat word nie (kyk Genesis 1 ); 

• alle veranderinge is aan die kosmiese wetsorde ( skeppings

verordeninge/wette wat vir stof, plant, <lier en mens geld en nie deur die 

mens daargestel is nie) onderworpe (Stoker, P.H. 2000:87-88); 

• in die mens skep God 'n geestelike lewensbestaan binne die liggaamlike 

bestaan; 

• die geestelike lewe wat God in die mens skep, kan nie uit die 

fisiologiese funksies van die mens se liggaamlike bestaan afgelei word 

me; 

• die onsigbare wereld, die van waarheid, skoonheid, kennis en insig, is 

nie vir diere toeganklik nie; 

• al is die bou en fisiologiese funksies van die mens baie soos die van 

sekere aapsoorte, le die verskil nie in aspekte soos die grootte van die 

skedel nie, maar in die mens se sedelike aard; 

• God se skeppingswerk vind in stygende orde onafhanklik plaas: vanaf 

materie na plante na diere en dan na die kroon van die skepping - die 

mens met sy geestelike dimensie (kyk Genesis 1 :20-27); 

• natuurlike ontwikkeling tussen die gebiede ( te wete lewelose materie, 

die lewe en die geestelike bestaan) is glad nie moontlik nie; 

• die mens aanvaar in geloof en nederigheid God se skepping (kyk Stoker 

1997a:l 10-112). 
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Op grond van die sinkretisme en teenoor die Bybelse geloofsuitspraak, glo die 

postrnodeme mens dat verskeie teoriee betreffende die ontstaan van die heelal 

bestaan - en dat al hierdie teoriee 'n aanspraak op geldigheid en waarheid sou 

he (kyk afdelings 3.5.1, 4.5.2, 4.5.6 & 5.2.3). Die effek van byvoorbeeld die 

evolusieleer (kyk afdeling 2.4) op God se gesag word soos volg deur P. H. 

Stoker (2000:99) verwoord: "Met die vooruitgangsmotief [die idee dat daar 

geen grense aan die mens se groei en ontginningsmoontlikhede is nie en dat 

die mens se leefwereld steeds tot nuwe hoogtes sal vooruitgaan - BBA] 

reduseer die mens God as opperrnagtige Heerser tot sy denkvlak. . .. maak die 

mens van God se skepping iets wat hy kan beheer. . .. ervaar die mens deur sy 

tegnologiese prestasies dat sy lewensduur verleng, sy lewe aangenaarn en 

gerieflik word en dat die wereld k:lein geword het ... , het die mens die wonder 

uit die skepping gehaal. . . . Hy verkeer onder die indruk dat hy alles met die 

verloop van tyd al hoe beter sal kan beheer, dat hy die bepaler van die were Id 

se toekoms is" (kyk afdeling 2.2). 

W anneer die kind aan die hand van 'n assesseringskriteriurn in Kurrikulurn 

2005 (kyk afdeling 4.5.2) wysgemaak word dat wetenskap slegs een wyse is 

om na verskynsels te kyk en dit te verk:laar (Department of Education 

1997:NS21; Hom 1999:80), word God se skeppingsorde slegs as een van vele 

verk:larings vir die ontstaan van die heelal beskou. Op hierdie wyse word 

byvoorbeeld die Evolusieleer op gelyke voet met God se skeppingsorde 

geplaas. Alhoewel erkenning aan verskeie uitgangspunte verleen word as 

geldige wyses om die werk:likheid te deurskou, word byvoorbeeld slegs een 

teorie (naarnlik die Evolusieteorie) uiteindelik as 'n geldige verk:laring van die 

skepping (Hom 1999:79) voorgehou. Leerstof in van die handboeke en 

leerprograrnrne word dan ook so aangebied dat op 'n subtiele manier 

prorninensie aan God-afvallige teoriee verleen word. Die voorbeeld uit 'n 

handboek soos behandel in afdeling 4 .5 .2, plaas die bevindinge van 
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wetenskaplikes (byvoorbeeld die sogenaamde oerknal-teorie) langs en selfs 

bo die Bybelse skeppingsleer, asof wetenskaplikes/kundiges/ die mens die 

finale se oor die ontstaan van die aarde het. 

'n Ander interessante verskynsel wat die betrokke skrywers met betrekking tot 

bogenoemde handboek handhaaf, is die skryf van "aarde" met 'n hoofletter. 

Weliswaar sou gese kon word dat dit ongeregverdigde kritiek is, maar deur 

die gebruik van "aarde" op hierdie wyse, word die idee geskep dat die "aarde" 

(as "moedematuur") selfstandig deur 'n evolusionere proses tot 'n hoer vlak 

van ontwikkeling en lewe in staat is. Die wetenskaplike beredenering is 

grotendeels pragmaties van aard en daar word gepoog om die ontstaan van die 

aarde op 'n meer tasbare en rasionele wyse eksperimenteel te bewys (kyk 

Stoker, P. H. 2000:92; kyk afdeling 2.4). In der waarheid is hierdie 

benadering tiperend van 'n mens met 'n gebrek aan geloof in God wat bloot 

deur bevel kan skep. Die mens wat nie onomwonde glo dat God alles en 

almal geskep het en nog steeds alles onderhou nie, vestig uiteindelik sy hoop 

op 'n altematief, op sigbare dinge in die skepping en vergeestelik dit - 'n 

aanduiding dat God nie in die vorming en beoefening van wetenskap bestaan 

nie, of in postmodeme terme: God word nie as die enigste Bron in die 

verklaring van die ontstaan van die heelal gereken nie (kyk Stoker, P. H. 

2000:92). Die primale gemeenskappe in Afrika met hulle tradisionele geloof 

in die helende krag van water en die heiligheid van natuurverskynsels soos 

berge (kyk afdeling 3.4.2), is uiteraard baie akkommoderend en ontvanklik 

ten opsigte van die inhoud van handboeke waarin die skepping vergoddelik 

word. Dit is in dieselfde lig dat die aanhangers van die New Age-idees van 'n 

''new vision of reality" en "human culture evolution" (kyk afdeling 3 .5 .2 .1 ), 

asook hulle oortuiging dat God, mens en natuur een is, nie te vereenselwig is 

met die Bybelse waarheid soos vervat in Exodus 20 vers 3 tot 5 nie. 
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God beveel die mens in hierdie gedeelte uitdruklik om alle afgodery, towery, 

bygeloof en die aanroep van heiliges of antler skepsels te vermy of daarvan 

weg te vlug (kyk Heidelbergse Kategismus 1999:573). God dui ook duidelik 

deur Sy ingrype aan dat Hy pogings deur die mens om Sy almag en 

heerskappy met afgode te deel, verafsku en swaar straf. Die geskiedenis van 

Elia op die berg Karmel en sy ontmaskering van die valsheid van die profete 

van Baal (kyk 1 Konings 18) nadat hy tot God geroep het, is 'n voorbeeld van 

God se afkeur, oordeel en straf teenoor praktyke wat God se gesag wil aantas 

(kyk afdelings 3.2.1 & 3.2.2). Net so kan die outonome mens se pogings om 

God se skeppingsorde (kosmiese orde) op 'n sinkretistiese wyse (kyk afdeling 

5.2.1) om te keer, te vervang of aan te pas (soos byvoorbeeld met die bou van 

die toring van Babel, asook die skep van 'n globalistiese, multikulturele en 

multireligieuse onderwysbestel), nie op grond van God se wetsorde en 

geopenbaarde wil asook Sy kultuuropdrag aan die mens, ondersteun en 

goedgepraat word nie (Genesis 11:6-7; kyk afdelings 2.3.1, 2.5, 3.2.1, 4.5.3, 

4.5.5 & 4.5.6). 

Ten einde Bybelgefundeerde onderwys en die onderskeie wesenskenmerke 

daarvan in plek te hou, is dit belangrik dat 'n reformatoriese 

denkingesteldheid gehandhaaf word. 

5.3.8 Die reformatories/gereformeerde inslag van Bybelgefundeerde 

onderwys 

Die reeds genoemde wesenstrekke van Bybelgefundeerde onderwys verkry 

op grond van 'n reformatoriese denkingesteldheid wesenlik gestalte. Hierdie 

denkingesteldheid word hanteer om enersyds daarmee aan te toon dat dit 'n 

onontbeerlike faset van 'n Bybelgefundeerde onderwyssisteem is. Andersyds 

word die tipe denkhouding wat in Bybelgefundeerde onderwys behoort te 
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geld hinne die hegrip "reformatories" of "gereformeerd" saamgevat en 

daarom kan daar uiteindelik voortgegaan word om 'n korrektief vir die 

sinkretistiese onderwyssisteem, wat toenemend in die hedendaagse hestel 

ontvou, aan te hied. Dit moet egter gemeld word dat die kenmerke van 

Byhelgefundeerde onderwys ook reeds as korrektief dien. 

Ten aanvang moet gemeld word dat daar deur middel van Byhelgefundeerde 

onderwys aan die kind getoon word dat, alhoewel die mens se heste pogings 

met sonde hevlek is, hy sy take as verantwoordelike heerser in 

ooreenstemming met God se geopenhaarde normatiewe wet hehoort te verrig 

(Fowler 1980:48; kyk ook afdeling 5.3.2). Dit heteken dat nuwe of 

veranderde situasies volgens God se norme ingerig of hanteer moet word. Dit 

is 'n konstruktiewe ( ophouende) reaksie op invloede of veranderings wat in 

die mens se leefwereld op horn inwerk (Fowler 1980:48-49). So 'n reaksie 

kan as reformerend of gereformeerd getipeer word. Kortom: 'n reformatoriese 

denkhouding hetreffende die onderwys kan as 'n denkingesteldheid wat op 

alle lewensterreine van toepassing is, heskryf word. Dit impliseer (in die 

geval van Byhelgefundeerde onderwys) 'n kritiese en antitetiese denkhouding 

teenoor wisselende gestaltes van die tydsgees, wat die wese van 

Byhelgefundeerde onderwys aantas/verduister/vervals (kyk Calvyn 1978:40-

43; Calvyn 1984:273; Strauss, S. A. 1998:95-96). 

Ter hevestiging en uithreiding van hogenoemde denkhouding word verder 

veronderstel dat 'n reformerende denkhouding daarop dui dat die onderwyser 

en kind voortdurend hesig hehoort te wees om alle teoriee en praktyke ten alle 

tye in die lig van God se geopenhaarde Woord te ondersoek en te reformeer. 

Dit doen die mens ten einde die afgodiese invloede op die onderwyspraktyk 

nie net te identifiseer nie, maar om ook aan die hand van God se W oord en 

norm 'n alternatief vir sodanige praktyke aan te hied (Romeine 1:18-20; kyk 
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ook Fowler 1980:43; Fowler 1990d:7-8). Johannes Calvyn wys telkens in sy 

Institusie (1978; 1984; 1986; 1988) op hierdie reformerende denkhouding 

wanneer hy die mens se beoefening van valse praktyke en teoriee in die lig 

van God se W oord uitwys en aan die kaak stel. So byvoorbeeld verwys 

Calvyn (1978:43) teen die agtergrond van Romeine 1:22, na die mens se 

geneigdheid om die kennis van God te vervals. Hy (Calvyn 1978:43) stel die 

volgende standpunt: 

"As ek se dat sommige deur dwaling in bygeloof verval, verontskuldig dit 

hulle nie, want hierdie blindheid [as gevolg van die sonde - BBA] is byna 

altyd verbind met hoogmoedige hardnekkigheid. Die mense ... meet God af 

met die maatstaf van hulle eie stompsinnigheid en hou hulle besig met 

nietige bespieelinge. Hulle gryp God nie aan soos Hy Hom openbaar nie, 

maar in hulle vermetelheid formeer hulle Hom soos hulle Hom vir hulleself 

voorgestel het. . . . Want al hulle ondememinge om God te dien en te 

gehoorsaam, bestee hulle nie aan Hom nie, maar aan 'n versinsel van hulle 

eie hart". 

Wanneer hierdie reformerende denkhouding dan as 'n kritiese denkhouding 

beskou word, word dit gedoen nie net om kritiek ter wille van kritiek te lewer 

nie. Die kritiese houding veronderstel dat die mens alles waarby hy betrokke 

raak in die lig van God se Woord sal ontleed en beoordeel. Calvyn (1978:50) 

beskou die Skrif as 'n bril waardeur die mens tot 'n suiwere kennis van God 

kan kom. Hierdeur word die duistemis verdryf en word die ware God getoon. 

Wanneer God vergeet of buite rekening gelaat word, word die moontlikheid 

. groter dat die mens sal dwaal en is die begeerte daar dat die mens horn tot 'n 

afvallige godsdiens wend. Teenoor hierdie geneigdheid tot dwaling by die 

mens staan die reformatoriese denkhouding wat 'n voortdurende terugkeer na 

die W oord impliseer - die vasstelling van 'n suiwere leer wat die valse 
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godsdienste nie net blootle nie, maar ook uitroei sodat die ware godsdiens 

bevestig kan word (Calvyn 1978:51; Calvyn 1984:149-153). 

Bybelgefundeerde onderwys en daarmee saam 'n kritiese ingesteldheid, 

beteken egter nie 'n sorgeloosheid of hoogmoedigheid by die persoon wat so 

'n denkhouding huldig nie. Aan die hand van Bybelse beginsels word die 

kind begelei om sy tekortkominge te erken en word aangetoon dat die 

werking van die Heilige Gees ten opsigte van die sondige mens se 

hartsingesteldheid, tiperend van 'n reformatoriese denkhouding is (kyk 

Fowler 1987:58-60, 66-68; Dordtse Leerreels 1992:580-583). Verder word 

daarop gewys dat die reformatoriese ingesteldheid vir alle lewensverbande, 

waarvan die onderwys een is, geld. Van meet af word die kind tot die besef 

gelei dat alle lewensituasies gerig word deur 'n religieuse beginsel wat net 

een van twee tipes kan wees: 6f die troue liefde vir God Drie-enig, 6f die <lien 

van 'n plaasvervanger (afgod) vir God (Mattheus 6:24; Romeine 1:21-23; 

Romeine 6:16; Fowler 1987:187). Bybelgefundeerde onderwys onderstreep 

met antler woorde die belangrikheid dat godsdiens nie net ter wille van 

godsdiens, of geloof nie net ter wille van geloof, beoefen word nie, maar dat 

die ware godsdiens 'n godsdiens is wat vra na God se wil as die voortdurende 

reel; dat God altyd aan Homself gelyk bly en dat Hy geen produk is van die 

verbeelding, wat elkeen na sy eie lus kan verander nie (Calvyn 1978:44; 

Calvyn 1984:127). 

Die reformatoriese inslag van Bybelgefundeerde onderwys impliseer 

aanvullend tot die kritiese ingesteldheid ook 'n antitetiese (teenstellende) 

denkingesteldheid. Hiervolgens word die kind tot die besef gebring dat die 

samelewing waarin hy horn bevind, tekenend van botsende grondmotiewe is 

en dat hy heel dikwels teenoor sodanige grondmotiewe vanuit Bybelse lig 

stelling sal moet inneem. Fowler (1990b:43) plaas die teenstellende 
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denkhouding wat deur reformatoriese onderwys by die kind ingeskerp word, 

soos volg in perspektief: "Authentic Christian schooling is not marked by a 

spiritual purity free of distortions. It is marked by a continual turning away 

from idols in a continual renewal of faith" ( eie onderstreping). Dit impliseer 

egter nie dat die mens homself uit die samelewing na 'n kloosterbestaan 

onttrek nie, maar veronderstel 'n kinderlike gehoorsaamheid om binne 'n 

vyandige wereld gedurig en daagliks biddend te vra na God se wil en weg 

(kyk Fowler 1987:188). Die geskiedenis van Samuel soos beskryf in 1 

Samuel 3: 10 illustreer 'n reformatoriese gesindheid en 'n gehoorsame 

lewensingesteldheid teenoor God en Sy opdragte. Die woorde, "Spreek, want 

u kneg hoor", is tekenend van die wyse waarop Samuel sy lewe in totaliteit 

vir God se Woord oopstel en dit as sy norm vir die lewe aanvaar. Daar is met 

antler woorde by Samuel geen voorbehoude nie. Hy vertrou dat God se 

onderwysing essensieel is in die afweer van negatiewe invloede (soos 

byvoorbeeld die sinkretisme ). Van Brummelen (1990: 170-172) beskryf, aan 

die hand van Samuel se lewe en God se ingrype daarin, die volgende 

ingesteldheid, wat tipies van 'n reformatoriese denkhouding is: 

• verstand, hart en daad vorm 'n eenheid; 

• ware kennis is toegewyde diens; 

• maak die groot en prysenswaardige dade van God, Sy mag en 

wonderwerke bekend; 

• wys op wat goed en reg is in God se oe. 

Die reformatoriese denke maak dit moontlik om die sinkretistiese motief of 

projek in sy ware gedaante antiteties te beskryf. Calvyn (1978:67) wys met 

die volgende aanhaling weereens op die waarde van 'n reformatoriese en 

antitetiese denkingesteldheid ten opsigte van God-afvallige motiewe. Dit kan 

net so op byvoorbeeld die onderwys van toepassing gemaak word: 
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"Daar moet 'n vaste reel wees, sodat God nie op 'n verkeerde wyse gedien 

word nie. Anders sal die godsdiens deur dwalinge te gronde gerig word. 

Om sy reg op te eis, se God <lat Hy 'njaloerse God is en 'n Wreker sal wees 

as Hy met die afgod op een lyn [ sinkretisties - BBA] gestel word .... Ons 

moet dus vashou daaraan dat God van sy eer beroof word en sy <liens 

geskend word as nie aan Hom alleen toegebring word wat Hom toekom 

nie. Ons moet ook let op die listige wyse waarop die bygeloof te werk 

gaan. Dit stel God nie op een lyn met antler gode nie maar omring Hom 

met 'n skaar van mindere gode aan wie <lit die werke toeskryf wat God 

alleen do en. So word die eer van God aan stukke geskeur. . . . So word die 

majesteit van God verdonker en word ons verlei om verskillende gode na te 

volg" (kyk Calvyn 1984:206-208). 

Die gehoorsaamheid wat uit die reformatoriese denkhouding blyk en wat in 

Bybelgefundeerde onderwys neerslag vind, is 'n sprekende voorbeeld van die 

mens se liefde vir en afhanklikheid van God. Die liefde is tekenend van die 

verloste mens se dankbaarheid wat hy teenoor God betoon. Die mens se goeie 

werke ( dade) getuig hiervan. Die lief de en gehoorsaamheid motiveer die 

mens om te volhard in die paaie van die Here tot eer en verheerliking van die 

enige ware God (kyk Romeine 5:1; Galasiers 2:20; 1 Samuel 15:22; Esegiel 

20:18-19; kyk ook Dordtse Leerreels 1992:582-583). 

Volharding, as spesifieke element van 'n reformerende denkingesteldheid en 

Bybelgefundeerde onderwys, het spesifieke implikasies vir die mens se 

siening van die wereld en sy kennis van die lewenswerklikheid. In sy 

taakvervulling byvoorbeeld poog die Christen-denker, -opvoedkundige en -

onderwyser om in sy wetenskapsbeoefening, opvoedingsbemoeienis en voor

bereidingswerk, die kind as dissipel sodanig in te lig dat hy nie net alle vorme 



274 

van byvoorbeeld verabsoluterings, reduksionismes en dualismes sal herken 

nie, maar ook sal vermy (kyk Henning 1997:140). 

Gereformeerde of reformatoriese onderwys en Christelike opvoeding is met 

ander woorde die middel waardeur die kind grondig ingelig word aangaande 

sy taak as dissipel/rentmeester betreffende die geskape werklikheid. 

Hiervolgens wys die onderwyser die kind daarop om in alles wat hy mag 

beplan en ondemeem, God sentraal te stel (kyk Dreckmeyr 1997:9). Tog het 

dit uit die navorsing geblyk dat die gereformeerde tradisie nie in alle fasette 

van die lewe voorop gestel word nie en dat God nie die sentrale plek in die 

mens se lewe vul nie. Die reformatoriese bydrae is byvoorbeeld deur 

sekularisasie (kyk afdeling 2.3.1.3) afgewater en sodoende is die Christelike 

grondmotief gaandeweg grootliks ontken en verwerp (Reid [S.a.]:5). 

Fowler (1990b:43) verwys na 'n ander gevaar wat deur sekularisasie 

teweeggebring word. Hy (Fowler 1990b:43) toon aan dat die gesekulariseerde 

wereld 'n verskeidenheid van kompeterende idees oor die onderwys 

daargestel het. In die keuse wat tussen die onderskeie idees oor die onderwys 

gemaak word, gebeur dit dat mense 'n praktyk aanneem wat 'n uitkoms blyk 

te wees vir die probleemsituasie wat in die onderwys heers. Tog gebeur dit 

dikwels dat die altematief, wat as die ideaal voorgehou word, slegs die 

vervanging van een verwronge praktyk met 'n ander verwronge een is. Dit 

gebeur juis omdat die voorgestelde altematief nie aan kritiese toetsing deur 'n 

Bybels-reformerende denkhouding onderwerp is of word nie (Fowler 

1990b:43). Die omstandighede waaronder byvoorbeeld Kurrikulum 2005 en 

UGO (kyk afdelings 4.5.1 & 4.5.2) geimplementeer is, asof dit die oplossing 

sou wees van 'n onderwysverlede wat gekenmerk is deur ongelykhede en 'n 

kurrikulum wat oenskynlik te veel op inhoud gekonsentreer het, is tiperend 

van 'n denkhouding wat wel krities probeer wees, maar nie sy bevindinge op 
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grond van die Christelike antitese maak nie (kyk afdelings 2.2 & 5.2.1). Reid 

([S.a.]:5) vat die situasie, soos dit tans toenemend in die wereld daar uitsien, 

soos volg saam en illustreer hiermee die effek van die sinkretisme: "One 

cannot help wondering, therefore, if the condition of the Western world today 

is not the result of this rejection [van die reformatoriese denkhouding - BBA], 

with selfcentredness [as 'n gevolg van die humanisme - BBA] taking the place 

of doing all things "to the glory of God'"'. 

Die selfgesentreerdheid of mensgesentreerdheid, as die uiteinde van 'n 

horisontalistiese ingesteldheid by die outonome mens, lei uiteindelik tot 

praktyke wat die mensdom oor alle grense (godsdienstig en kultureel) wil 

saamsnoer. Die begrippe/uitdrukkings, byvoorbeeld multikultureel en 

multireligieus (kyk afdelings 2.5, 4.5.3 & 4.5.5), wat die diversiteit van die 

mensdom beskryf, word op grond van die sekulere humanisme en die 

ondersteunende wereldetiek (kyk afdelings 2.3.1.1 & 5.2.2) op 'n wyse 

aangebied dat dit eerder op die vermenging/samevoeging (sintese) van 

onderskeie grondmotiewe (soos die Christelike en New Age-geloofsmotiewe) 

dui (kyk afdeling 5.2.1). Dit tas die uniekheid van die Christelike godsdiens 

aan en hierdie verwringing van die Christelike godsdiens word deur 'n gees 

van verdraagsaamheid (toleransie) en sintese asook die transformasie van die 

waardesisteem verder versterk (kyk Fourie 2001:17-19; Raath 1997:18-20). 

F ourie (2001: 18) plaas hierdie tydsgees van verdraagsaamheid (en 

sinkretisme) en die invloed wat dit op die mens se lewensingesteldheid het, 

soos volg in perspektief: 

"Ons [die gereformeerde Christene - BBA] het so mak geword vir dit wat 

om ons bestaan dat ons Gereformeerde onderskeidingsvermoe nie meer 

geslyp is nie. Ons het al so gewoond geraak daaraan dat daar onheilige 

samevoeging van godsdienste en soveel strominge om ons bestaan dat ons 

nie meer onsself kan posisioneer nie. Daarom raak ons identiteitsloos, lam 
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en pap in ons oortuigings en verdra die valsheid en die kwaad. Ons mense 

raak so grys in ons oortuigings dat ons skaars bereid is om te se ons is 

Gereformeerd, dat die liefde vir die Gereformeerde leer skaars na vore 

kom. Ons is so passief in ons praktyk van Gereformeerd-wees dat die 

grensoorskryding na totale toleransie en uiteindelike ongeloof maar 'n klein 

treetjie is". 

Hedendaagse denke oor onderwys en opvoeding getuig van hierdie gebrek 

aan onderskeidingsvermoe (kyk veral hoofstuk 4 ). Dit blyk ook asof 

onderwyspraktyke daarop uit is om die kinders voor te berei vir, en bloot te 

stel aan 'n wereld van totale verdraagsaamheid (kyk afdelings 2.3, 4.5.5 & 

4.5.6). 

Indien die uitgangspunte/fokuspunte van die agt leerareas van Kurrikulum 

2005 (kyk afdeling 4.5.2) deeglik onder oe geneem word, word dit duidelik 

dat die kinders blootgestel word en gaan word aan multireligieuse onderrig en 

daarmee saam dwaalleringe. So byvoorbeeld word daar in die leerarea Kuns 

en Kultuur bepaal dat daar in die ondersoek van verskeie kulture van die 

bydrae wat spirituele, intellektuele en emosionele aspekte kan lewer in die 

bevordering van mense se persoonlikhede kennis geneem word. Die 

godsdienste-onderrig-benadering en die aard van lewensorientering soos 

beskryf in afdelings 4.5.5 en 4.5.6 bou op die multireligieuse benadering 

voort. Deur die tipe onderrigbenadering word kinders gekondisioneer om te 

glo dat Jesus Christus net een moontlike weg en "W aarheid" tussen ander wee 

is en dat daar ook hoop is vir mense wat sonder Jesus oor die weg kom. 

Hiervolgens leer die Christenkinders om in 'n Jesus te glo wat nie uniek en 

ook volkome God is nie (Hom 2000:6-7; kyk afdeling 5.3.1). Die kinders leer 

om die Bybel (soos 'n wetenskaplike wat met 'n eksperiment besig is) krities 

te benader. Wanneer die Bybel krities benader word (kyk afdeling 2.3.1.3), 

leer die kind dat Christelike leerstellings nie as onveranderbare vaste dogma 
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wat op die Bybel gegrondves is, beskou word nie, maar dat dit buigbaar is en 

aangepas/gerelativeer (kyk afdeling 2.5.2) kan word ten einde met die 

tydsgees van byvoorbeeld die postmodemisme tred te hou (Hom 2000:7). 

Waar die reformatoriese denkhouding geestelike onderskeidingsvermoe en 'n 

antitetiese ingesteldheid veronderstel, leer die kinders daarteenoor, by wyse 

van 'n multireligieuse onderrigprogram en sintetiese denkraamwerk, om God

afvallige motiewe (bygeloof) te akkommodeer, "Want dit wyk nie so duidelik 

af na vreemde gode dat dit lyk asof dit die allerhoogste God verlaat of Hom 

saam met die antler gode groepeer nie" (Calvyn 1984:207). Kinders kan dus 

(met verwysing na die woord "God") mettertyd verkeerdelik onder die indruk 

kom dat "God" na dieselfde persoon in verskillende godsdienste verwys (kyk 

afdelings 4.4 & 4.5). In so 'n geval stel die kind homself oop vir God

afvallige praktyke soos rituele, bygelowe, die okkulte en geesteskontak en so 

word die ware aard van God verswyg (vergelyk afdelings 3.4.1, 3.5.2.1 & 

5.3.1). Die kind wat aan hierdie praktyke blootgestel is, word van die ware 

God vervreem deurdat hy/sy binne 'n nuwe religie opgaan waar geen oordeel 

oor die mens se ongehoorsaamheid en sondes uitgespreek word nie en hy/sy 

daarom in alles volgens verdienste wil handel. 'n Uitvloeisel van hierdie 

geimpliseerde verdraagsaamheid is dat God se liefde ongekwalifiseerd 

beskryf word, asof Hy alles en almal sonder die vereiste om slegs aan Hom 

diensbaar en gehoorsaam te wees, aanvaar (Hom 2000:7; Fourie 2001:18; kyk 

Exodus 20:3,5). 

Om hierdie studie mee af te sluit, word nou voortgegaan om 'n korrektief vir 

die sinkretisme aan te hied. 
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5.4 'n Histories-pedagogiese en Bybelgefundeerde korrektief op die 

sinkretisme 

Op grond van die allesinsluitende aard van die sinkretisme (kyk afdeling 5.2), 

is daar byna nie 'n aspek van die mens se lewe waarop die sinkretisme nie 'n 

invloed het nie. Die begrip sinkretisme het dus 'n religieuse konnotasie. As 'n 

eg postmodeme verskynsel, spreek die sinkretisme die mens as religieuse 

wese aan, maar beklemtoon <lit nie net een godsdienstige orientasie as 

absolute oortuiging nie. Dus: net soos wat die Christelike grondmotief die 

totale wese en hartsingesteldheid van die mens aanspreek, net so rig die 

sinkretisme ook 'n appel op die mens se totaliteitsbestaan met die verskil <lat 

teoriee en praktyke nie uitsluitlik tot eer van die ware God nie, maar ook tot 

eer van 'n veelgodedom strek. Die dialektiek wat hieruit voortspruit, 

manifesteer duidelik in byvoorbeeld die sinkretis se wetenskapsbeskouing -

kennis aangaande die skeppingswerklikheid word nie slegs vanuit die 

Christelike denkraamwerk verkry nie, maar ook vanuit antler godsdienstige 

oortuigings soos die Afrika- en Oosterse godsdienste. Die mens glo 

uiteindelik <lat daar antler verklarings en beskouings ten opsigte van God se 

skeppingswerklikheid bestaan wat net soveel gewig dra as God se 

geopenbaarde Woord. 

As 'n aanloop tot die daarstel van 'n korrektief vir die sinkretisme, is <lit 

belangrik om opnuut te beklemtoon wat die effek van die sinkretisme op die 

mens se lewensbeskouing is. Die sinkretisme tas die Christen se 

grondverhouding met God aan - 'n verhouding wat op grond van die sondeval 

geskaad en deur Jesus Christus se soenoffer aan die kruis herstel is en wat 

deur die Heilige Gees bevestig en in stand gehou word .. Op grond van die 

sinkretisme word geglo dat, benewens Jesus Christus, daar meer as een weg 

na God is. Die sinkretisme tas ook die Bybelse grondwaarheid van sonde, 
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straf en verlossing op 'n wyse aan dat die Bybel, as God se W oord, nie meer 

as die enigste motiveerder en bepaler vir die sondaarmens se denke en aksies 

beskou word nie. Hiermee saam dra die sinkretisme daartoe by dat die 

Christelike godsdiens nie as die enigste bron van waarheid met betrekking tot 

die mens se redding en toekomsverwagting gesien word nie. Teen hierdie 

agtergrond en aangesien die kind, as iemand op weg na volwassenheid, veral 

in 'n tegnologies-vooruitstrewende en geglobaliseerde omgewing van vroeg af 

blootgestel is aan motiewe wat nie God se heerskappy bevestig nie, maar 

eerder wil aftakel, is dit van primere belang dat die opvoedeling van kleins af 

reg georienteer moet word ten opsigte van God, sy Skepper, asook God se 

opdrag aan horn betreffende sy spesifieke taak en roeping in die samelewing. 

Soos dit deurgaans uit die studie geblyk het, het die navorser homself nie 

gedistansieer van sy Christelike oortuigings nie. Trouens, hy het telkens 

vanuit 'n reformatoriese en antitetiese denkingesteldheid gepoog om die 

invloed van die sinkretisme betreffende die mens se teoriee en praktyke 

ontledend te evalueer en te beklemtoon. In die aanbied van 'n korrektief vir 

die sinkretisme sal nie van hierdie ingesteldheid afgewyk word nie, maar sal 

sterk gesteun word op die wesenskenmerke van Bybelgefundeerde onderwys 

as rigtinggewende orientasieraamwerk. Van meet af moet beklemtoon word 

dat die navorser nie daarop wil roem dat hy die finale antwoord of altematief 

vir die sinkretisme het nie, juis omdat die mens se beste pogings met sonde 

bevlek is. Dit moet eerder as vertrekpunt beskou word vir toekomstige 

gesprekke rakende die onderwys en opvoeding van ons kinders om uiteindelik 

Bybelgefundeerde onderwys in sy ware gedaante te vestig en in stand te hou. 

Ten einde dit te bewerkstellig, is dit belangrik om enersyds reformerend 

kennis te neem van 'n -isme soos die sinkretisme, en andersyds van die wyse 

waarvolgens daar op 'n daaglikse basis voorkomend te werk gegaan kan word. 
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Ten einde die sinkretisme effektief die hoof te bied of die invloed wat dit op 

die Christendom het, te verminder, is dit noodsaaklik dat die volgende 

aspekte betreffende opvoeding en onderwys in perspektief gestel word: 

• die begrippe Christelike onderwys en Christelike skool; 

• die rol van die staat in onderwysbeleid en onderwysvoorsiening; 

• die rol van die kerk in die karakterisering van die onderwys; 

• ouerbetrokkenheid; 

• onderwysersopleiding; 

• kurrikulumontwikkeling. 

Die voorstelle wat uit hierdie aspekte na vore sal kom, sal grootliks teen die 

agtergrond van die wesenskenmerke van Bybelgefundeerde onderwys (kyk 

afdeling 5.3) asook die navorser se interpretasie daarvan gemaak word. As 

gevolg daarvan sal bronverwysings in die volgende afdelings tot 'n minimum 

beperk word. 

5.4.1 Die begrippe Christelike onderwys en Christelike skool 

Christelike onderwys is eksklusiewe onderwys. Dit impliseer dat alle fasette 

van 'n skool wat as 'n Christelike skool gedefinieer wil word aan die hand van 

Bybelgefundeerde beginsels ingeklee moet word. Dit veronderstel nie net die 

strukturering en beskrywing van fasette in ChristelikP ~'lql of terme nie, maar 

dit veronderstel ten diepste in die eerste plek dat die beoefenaars van 

Christelike onderwys 'n persoonlike verhouding met die Drie-enige God moet 

handhaaf en Jesus Christus as hulle enigste Middelaar en Verlosser moet bely. 

Die verhouding moet ook daarvan getuig dat daar deurentyd na God se wil in 

alle lewensfasette gevra word. Dit gaan dus hier oor teorie en praktyk. In 

teorie behoort die Christelike skool sy voomemens ten opsigte van sy doel, sy 

grondslag en missie aan die hand van God se Woord uit te stippel. Hierdie 
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teoretiese voomemens behoort dan via kurrikula en onderrigmetodes in die 

praktyk tot uitdrukking te koni. 

Die Christelike skool kan me voors1enmg maak vir sowel 'n sekulere 

( ongeloof) standpunt as 'n Christelike geloofsfeer nie. Christelike onderwys 

behels daarom veel meer as net die blote en formele instelling van 

Bybelonderrig as vak of die lees van 'n gedeelte uit die Bybel aan die begin 

van 'n skooldag. Christelike onderwys binne 'n Christelike skool beteken dat 

die Bybel as die rigsnoer gebruik word om die kind uiteindelik tot die besef te 

bring dat elke vak in die skool 'n snit van God se skeppingswerklikheid 

verteenwoordig. Die kind en opvoeder moet derhalwe weet dat die onderskeie 

vakke nie verskillende standpunte of verklaringe of idees oor God se 

skepping verteenwoordig nie. Die indeling van die kurrikulum in onderskeie 

vakke wys slegs op 'n ordereeling en is 'n wyse om God se wette wat Hy vir 

die mensdom ten opsigte van verskeie aspekte van die werklikheid, 

lewensterreine en samelewingsverbande vasgestel het, uit te lig. 

In die bereiking van hierdie doel kan die Bybel me soos 'n handboek, 

naslaanbron of ensiklopedie gebruik word nie. God openbaar deur Sy W oord 

die norm (die "lig") en beginsel waarvolgens die onderskeie lewensterreine en 

samelewingsverbande ingerig moet word. Daarom kan daar nie sprake wees 

van Christelike onderwys indien Bybelonderrig nie as vak in die skool 

aangebied word nie. Aan die hand van 'n deeglik beplande en uitgewerkte 

Bybelonderrigleerplan vir alle ouderdomsgroepe moet die kind deur 'n 

grondige ondersoek van die Bybel kennis neem van die waarhede wat God vir 

die res van die kurrikulum as rigtinggewende beginsels neergele het. Deur 

Bybelonderrig leer die kind spesifiek wat die aard en inhoud van sy 

verhouding' met God Drie-enig is. Hy leer verder ook wat sy taak en roeping 

ten opsigte van die omgewing en samelewing behoort te wees. Hierdeur kom 
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die kind tot die besef dat sy verhouding met die Enige ware God bepalend vir 

sy verhouding met die antler (mens, <lier en plant) is. 

Wanneer die Bybelonderrigklas ingerig of selfs vervang word om die kind 

bewus te maak van verskillende godsdienste, asof dit daartoe sou hydra dat 

die kind nog steeds 'n waardering van sy eie godsdiensoortuiging het, is dit 

afgodies en druis dit teen God se wil in. Verder lei dit daartoe dat die unieke 

verhouding wat God deur Jesus Christus met die mens het, geminag word 

aangesien die mens deur hierdie afvallige aksies die boodskap uitstuur dat hy 

nie net God Drie-enig as Heerser erken nie, maar ook antler gode. Alleen deur 

'n volwaardige Bybelonderrigprogram kan die kind se geloof sodanig geoefen 

en versterk word dat hy deur alles God as die Beskikker sal erken en herken. 

Tog moet hier gewaak word teen 'n tipe Bybelonderrig wat slegs as 

Bybelgeskiedenis getipeer word, asof dit die behoefte na godsdiensonderrig in 

die skool bevredig. Bybelonderrig is meer as net 'n beskrywing van die 

lotgevalle van individue, volke en nasies soos dit grotendeels in die Ou 

Testament van die Bybel geopenbaar word. Benewens die geskiedenis

dimensie van die Bybel, is dit essensieel dat die volgende sake (as 

kriteria/riglyne vir Bybelonderrig) beklemtoon en onderrig word en dat die 

kind aktief sal deelneem aan die aktiwiteite wat uit die onderrig mag 

voortspruit: 

• God is die Skepper van die heelal, 1s m beheer en onderhou die 

skepping; 

• God skep die mens na Sy beeld en as kroon van Sy skepping; 

• God gee aan die mens opdrag om kultiverend te arbei; 

• God verordineer (skryf voor/bepaal wetlik) hoe die mens sy bestaan 

moet beskou en hoe hy dit ordelik binne volksverband, kultuurverband 

en teenoor sy naaste moet inrig; 

• God straf die mens vir sy sonde, maar bewys ook genade; 
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• God is die Verbondsgod; 

• God bemiddel verlossing en versoening deur Sy seun, Jesus Christus; 

• God stuur Sy Heilige Gees as troos vir die mens in 'n vyandige en 

afvallige wereld; 

• God openbaar die Vrug van die Gees as teken van 'n dankbaarheidslewe 

tot eer en verheerliking van God Drie-enig; 

• God skenk die Ewige Lewe aan elkeen wat opreg en waarlik in Hom 

glo, Sy Naam bely en Sy wil doen. 

Dit is belangrik dat bostaande aspekte in sy geheel aan die kind onderrig word 

met <lien verstande dat die kind se ouderdom en ontvanklikheid deeglik in 

aanmerking geneem word. Hierdie aspekte kan terself dertyd as 

moontlikheidsvoorwaarde vir die vestiging en bevestiging van 'n Christelike 

lewens- en wereldbeskouing (kyk afdeling 5.3.2) by die kind en opvoeder 

beskou word. Met betrekking tot die skepping sou die opvoedeling en 

verbondskind aan die hand van sy lewens- en wereldbeskouing glo dat God 

nie net die wereld geskep het en homself daama onttrek het nie, asof die mens 

self outonoom deur eksperiment evolusioner verder tot 'n hoer staat fisies en 

geestelik moet ontwikkel nie. Hy sou besef dat God geskep het en dat Hy 

daardeur die nodige materiaal tesame met die nodige talente/gawes aan die 

mens gegee het sodat hy sy leefwereld tot voordeel van homself en sy 

medemens, maar tot eer van God kan inrig. Bogenoemde aspekte orienteer 

ook die kind ten opsigte van al die antler vakke in die skool. 

W anneer die kind byvoorbeeld in die Aardrykskundeklas (of in die leerarea 

Mens- en Sosiale Wetenskappe, soos die benaming tans daar uitsien) besig 

sou wees met die onderwerp, die Aarde, sou die vraag na die "ontstaan" van 

die aarde Bybelgefundeerd gehanteer word en op grond van die 

voorveronderstellings wat in die Bybelonderrigklas gevestig is, in perspektief 
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geplaas kon word. Die volgende aksente sou in die Bybelonderrigklas geplaas 

kon word: 

• Wanneer oor die skepping en spesifiek die aarde gepraat word, word nie 

van die "ontstaan" van die aarde gepraat nie. 

• Die aarde is "geskep" en God is die Skepper. 

• God het die aarde volmaak en wonderlik geskep. In Sy Almag het Hy 

gese/beveel en dit was daar (kyk Genesis 1 ). 

• Dit is geen mite of versinsel nie, maar 'n uitspraak wat in geloof aanvaar 

word. 

• Die mens (man en vrou), as kroon van die skepping vir wie God uit die 

aarde (uit stof) geformeer (gemaak) en die asem van die lewe geblaas 

het (kyk Genesis 2) en wat bestem is om te heers oor die aarde, het die 

opdrag om God se skeppingswerklikheid te ontdek, te ken en te beskryf. 

• Die mens se sondige aard veroorsaak dat hy ten dele sien en dat sy 

kennis aangaande die werklikheid daarom nooit volkome sal wees nie. 

• Alleen die Almagtige God het volmaakte perspektief oor die skepping 

en die mens moet op 'n verantwoordelike wyse sy talente en beroep 

beoefen en die natuur tot God se eer benut en aanwend. 

Die belangrikheid van Bybelonderrig en sy orienterende funksie le juis daarin 

dat dit nie nodig is om ten aanvang van elke les en elke vak wat aangebied 

word, te verwys na die Bybelse teks om daardeur te probeer bewys dat alle 

vakke Bybelgefundeerd benader behoort te word nie. Dit sou volgens die 

navorser die realisering van Bybelgefundeerde onderwys eerder kniehalter en 

uiteindelik daartoe kon lei dat dit as Biblisisties afgemaak kon word. Die 

waarde van Bybelonderrig le daarin dat die nodige kennis en begrip 

aangaande God se geopenbaarde W oord by die kind ingeskerp word en dat dit 

as orientasieraamwerk vir alle vakke dien. Deur die reformerende 

denkhouding leer die kind om elke dag alle situasies (teoreties en prakties) 
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krities te benader en aan God se Woord te toets. Deur Bybelonderrig moet die 

kind ook leer dat hy nie in die Bybel vir elke probleem of vraag van 

vakwetenskaplike aard (binne die tyd wat hy leef) 'n klinkklare antwoord sal 

kry nie. Dit maak die Bybel nie skielik irrelevant nie. Inteendeel, die kind 

moet gou leer dat die Bybel 'n denkkoers en norm aandui waarin die mens 

gelowig en biddend moet volhard, sy oog gevestig op Christus, die volmaakte 

voorbeeld. 

Tot in hierdie stadium is gepoog om Christelike onderwys binne die 

Christelike skool teen die agtergrond van Bybelonderrig duideliker te omlyn. 

Vervolgens sal voorstelle wat bepalend ten opsigte van die rol van die staat is, 

oorweeg word. 

5.4.2 Die rol van die staat met betrekking tot onderwysbeleid en 

onderwysvoorsiening 

Van meet af moet gese word dat die staat nooit die verantwoordelikheid wat 

die Christen-ouer teenoor sy kind het, kan vervang of oorneem nie. Hierdie 

saak word veral in die eietydse situasie al hoe meer problematies deurdat die 

staat sy verantwoordelikheid al hoe meer teenoor die breer samelewing deur 

middel van die idee van gelykberegtiging uitoefen. In die lig van die 

multikulturele en multireligieuse samestelling van die bevolking van Suid

Afrika, asook in die lig van die beleid van transformasie en demokratisering, 

vind die staat dit egter onvanpas om een spesifieke godsdienstige beskouing 

as die ideaal voor te hou. Wat dit in der waarheid impliseer, is dat die 

Christelike godsdiens slegs as een van 'n verskeidenheid beskou word wat 

saam met ander godsdienste aan die idee van eenheid gestalte moet gee of een 

of ander politieke ideaal moet akkommodeer. Die studie het uitgewys dat 

waar die staat beheer oor die onderwys neem, die moontlikheid wesenlik 
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bestaan dat die staat die onderwys mag misbruik of met motiewe vermeng 

wat nie bevorderlik is vir Christelike onderwys nie. 

Tog het die staat/owerheid 'n taak te vervul. Die staat behoort alles moontlik 

te doen ten einde aan al die inwoners van die land die geleentheid tot 

onderwys te gee. Waar die staat deur middel van die Grondwet van Suid

Afrika (Suid-Afrika 1996a, art. 15 & 31) vryheid van godsdiens en die vrye 

beoefening van godsdiens, kultuur en taal as regte vir al die inwoners van die 

land voorhou of waarborg, behoort die staat slegs te vereis dat die ordening 

van hierdie vryhede in 'n atmosfeer van vreedsame naasbestaan moet geskied. 

V erder het die owerheid ook die plig om te verseker dat die inwoners se 

vryheid nie deur misdaad en onderdrukking in watter vorm ook al aan bande 

gele word nie. Die owerheid moet ook nie die eksklusiwiteit van Christelike 

onderwys as 'n bedreiging beskou asof dit teen die motiewe van transformasie 

en demokratisering indruis nie. Dit is dus van groot belang dat die owerhede 

hulleself deeglik vergewis van die aard van Bybelgefundeerde onderwys. 

Daar moet nie summier geglo/aanvaar word dat die behoefte aan 

Bybelgefundeerde onderwys by Christene 'n teken van diskriminasie of 

bevoorregting is nie. 

So behoort die owerheid tot die besef te kom dat Bybelgefundeerde onderwys 

'n antitetiese of reformerende denkhouding wil vestig wat weer impliseer dat 

die aanbidding van die Drie-enige God suiwer volgens God se Woord moet 

geskied. Hiervolgens is daar nie plek vir 'n tweeslagtigheid ( dualisme ), wat 

sinspeel dat die geloofaspek van die kind se opvoeding grootliks by die 

ouerhuis en kerk berus, en dat die skool (en indirek die staat) op die 

kennisterrein en opleidingsfeer moet konsentreer nie. Indien die staat begrip 

vir die Christen en sy geloofsoortuiging sou he, sou daar nie summier 

aangedring word op die implementering van nuwe kurrikula en 
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onderrigmetodes wat strydig met die Christelike geloofsopvatting is nie. Dan 

sou besef word dat die Christen alle fasette van die lewe vir God se W oord 

oopstel. Verder is dit essensieel dat die staat op grond van die wese van 

Bybelgefundeerde onderwys moet besef dat die kritiek wat teenoor 

onderrigstrategiee en leerplanne uitgespreek word, me soseer as 

ongeregverdigde aanvalle en wantroue vertolk moet word nie, maar as 

deel/uitvloeisel van die Christen-gelowige se roeping, verantwoordelikheid en 

taak om sy godsdiens suiwer volgens God se Woord, ook binne die skool, te 

beoefen. 

Die vraag mag gevra word of die Christen homself nie 'n pos1s1e met 

betrekking tot die onderwys toe-eien wat ongeregverdig is nie, asof aanvaar 

word dat alle onderwys Christelike onderwys is nie. Die navorser ontken nie 

die feit dat daar skole is wat teenoor Christelike onderwys ander 

geloofsmotiewe sou navolg nie. Tog moet dit duidelik gestel word dat 

wanneer 'n skool en die Beheerliggaam (met inbegrip van 'n staatskool) 

aandui dat sy uitgangspunte betreffende die onderwys en opvoeding van die 

kinders Christelik-gefundeerd is, dit tog nie iets anders kan beteken as sou die 

skool Christus as die norm vir alle onderwysaktiwiteite aanvaar nie. Daarom 

kan ook van Christus-gesentreerde onderwys gepraat word. Indien die begrip 

"Christelik" slegs as 'n beskrywende woord met betrekking tot die 

ingesteldheid/houding/waardes wat in die skool nagestreef word, aangewend 

word en niks meer as dit veronderstel nie, is die skool slegs besig om met die 

voorveronderstellings van die Christendom te werk sonder om dit direk met 

die Bybelse grondmotief van sonde, straf, verlossing en dankbaarheid in 

verband te bring. Die onderwys wat hieruit voortvloei, bly dus inherent 

sekuler-humanisties gekleurd alhoewel daar op die oog af sprake is van 'n tipe 

onderwys wat in Christelik-georienteerde terme beskryf word. In hierdie 

opsig is dit weer noodsaaklik dat die begrippe "Christelike/Bybelge-
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fundeerde" onderwys opnuut nadenke vra, ook ten opsigte van die Christelike 

staatskool waar Christen-verbondskinders onderrig ontvang. Die gevaar van 

die sinkretisme vereis <lit. Dit is in hierdie opsig van wesenlike belang <lat die 

aard van die staat se betrokkenheid betreffende onderwysvoorsiening in 

oenskou geneem sal word. 

Die navorser is van oortuiging dat die staat/owerheid se betrokkenheid in die 

oprigting van die nodige infrastrukture, asook finansiele bystand wat 

instandhouding en besoldiging van onderwysers betref, gelee is. In hierdie 

verband wil die navorser voorstel <lat eerder van staatsondersteunende skole 

gepraat moet word, wat weer op sy beurt verder gedefinieer kan word met die 

benaming "'n Bybelgefundeerde/Christelike staatsondersteunde skool". Die 

staat het, benewens die funksie van finansiering (of subsidiering) en die skep 

van die infrastruktuur, ook 'n kontrolerende funksie in die sin <lat hy moet 

toesien <lat daar, ter wille van die goeie orde in die samelewing, effektiewe 

onderrig in skole plaasvind (sonder om in die samestelling van leerplanne 

inhoud aan lewens- en wereldbeskouings, soos die evolusieleer, te gee wat 

God-afvallige grondmotiewe akkommodeer). Indien die staat se 

betrokkenheid beperk is tot <lit wat hierbo aangedui is, kan voortgegaan word 

om in die Christelike skool te konsentreer op dieselfde wetenskaplike kennis 

as "neutrale" staatskole, maar met 'n deurlopende aksent op: 

• die talle -ismes (byvoorbeeld die positivisme, forrnalisme, meganisme 

asook die sinkretisme); 

• die voorveronderstellings waarvan elke onderdeel van 'n vakwetenskap 

uitgaan; 

• die tydelikheid van wetenskaplike denkpatrone (byvoorbeeld <lat 

wetenskap 'n kultuurproduk van die mens is en daarom nie as absoluut 

voorgehou kan word nie ); 

• die lewensbeskoulike invloede in wetenskapvorming; 



289 

• die beperktheid van die wetenskap en wetenskaplike kennis; 

• die verband van 'n onderafdeling van 'n vak met die groter geheel; 

• toepassings van die wetenskappe in Christelike perspektief ten opsigte 

van die mens se rentmeesterskap (kyk Stoker 1997c:6-7). 

Die vraag na die rol van die kerk betreffende die spesifieke karakter van die 

onderwys, sal nou aan die orde kom. 

5.4.3 Die rol van die Christelike kerk in die karakterisering van die 

onderwys 

Die spesifieke rol wat die Christelike kerk met betrekking tot onderwys 

behoort te vervul, is reeds vervat in die betekenis en omvang van die begrip 

"kerk". 

Die Christelike kerk is nie gebonde aan of beperk tot 'n spesifieke plek, gebou 

of sekere persone nie, maar is oor die hele aarde versprei. Die wete maak 

egter nie die kerk inklusief asof alle oortuigings of variasies en ongeloof by 

die kerk inbegrepe is nie. Die Christen glo en bely dat die kerk 'n heilige en 

algemene vergadering is van almal wat nie net in Christus glo nie, maar ook 

in Sy verlossing, asook in die werk van die Heilige Gees wat God se 

verlossingswerk in elke Christen se lewe daagliks en deur 'n biddende 

geloofsverhouding bevestig. Verder is dit belangrik dat almal, ongeag hulle 

stand en status in die samelewing, hulle by die kerk (vergadering) sal skaar en 

as lede van een en dieselfde liggaam mekaar met hulle Godgegewe gawes in 

die geloof sal opbou en dien. In alles is dit belangrik dat die kerk nie sal 

terugdeins vir 'n wereld wat afsydig en vyandig teenoor horn staan nie, maar 

dat die gemeenskap van die gelowiges standvastig en in geloof, volhardend 

vir God se Woord sal stry (kyk Nederlandse Geloofsbelydenis 1999:534-535). 
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Uit bogenoemde beskrywing van die kerk kan afgelei word dat daar nie 

volstaan kan word met 'n vae algemene beskrywing nie. Net soos die 

onderwys moet stry teen afvallige motiewe wat Bybelgefundeerde en 

Christelike onderwys verwring, so is daar ten opsigte van die kerk ook 

valshede wat die gemeenskap van gelowiges in denke en praktyk wil 

verduister en waarvan kennis geneem moet word (kyk Nederlandse 

Geloofsbelydenis 1999:535-536). Tog, wanneer die kerk afvallig raak en die 

kenmerke van die valse kerk aanneem, het dit 'n direkte en besliste invloed op 

die antler lewensverbande soos byvoorbeeld die onderwys. Dit is dan ook 

hoekom die navorser dit in die verloop van die studie en ook nou nodig 

gevind het om besinnend na die Christelike kerk se rol betreffende die 

onderwys te kyk, veral gesien in die lig van toenemende kritiek wat vanuit die 

kerk teenoor die geloofwaardigheid van die Bybel en belydenisskrifte 

uitgespreek word. 

Hoe kan die kerk dan, na wat hierbo vermeld is, 'n leidende rol in die 

teewerking van die sinkretisme speel? Deur eerstens kerk in die ware sin van 

die woord te wees; deur sy belydende en dooplidmate (verbondskinders) vir 

hulle roeping in die gemeenskap en wereld toe te rus; deur die suiwere 

verkondiging van God se Woord, asook die suiwer bediening van die 

sakramente en deur die aanspreek van sondige praktyke met die toepassing 

van die kerklike tug (kyk Nederlandse Geloofsbelydenis 1999:536). Hieruit 

vloei voort dat die lidmaat wat in hierdie wereld werk, homself deur 

Bybelstudie en deur die prediking moet laat opskerp om sodoende die 

valshede (die sinkretisme) van die waarheid te onderskei. Dit impliseer dat 

die lidmaat die kennis wat hy op hierdie wyse uit oortuiging toe-eien, met die 

nodige onderskeidingsvermoe op alle lewensterreine sal aanwend en dan 

veral (met betrekking tot hierdie studie) op die onderwysterrein. Wanneer 

veranderings in die onderwys op byvoorbeeld kurrikulumgebied in werking 
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tree, behoort die kerk hierdie veranderings in die lig van God se W oord 

reformatories te beoordeel ten einde te bepaal of dit op afvallige en 

verwronge motiewe dui. Die kerk sal sy evangeliese roeping in hierdie wereld 

versaak indien hy nie Bybelgefundeerd stelling inneem teen afvallige 

invloede en horn daarvan distansieer nie. Daarom is dit ook belangrik dat die 

kerk antiteties ( deur die waarheid teenoor die leuen te stel) sal werk om die 

dwaalleer te bestry. 

Wat duidelik gestel moet word, is dat in die betrokkenheid van die kerk 

betreffende die onderwys dit nie gaan oor eersgenoemde wat op die terrein 

van die skool/onderwys oortree nie. Dit gaan wesenlik oor die antwoorde wat 

die kerk vir alle lewensterreine verskaf sodat die skool ook sy opvoedingstaak 

op 'n unieke wyse Bybelgefundeerd kan vervul. Die ouer se betrokkenheid by 

die onderwys behoort ook deur hierdie rigtinggewende antwoorde/beginsels 

gerig te word. 

5.4.4 Ouerbetrokkenheid 

Die ouer (as die primere opvoeder) het die verantwoordelikheid om sy kind 

van kleins af aan die hand van Bybelse norme op te voed (kyk Efesiers 6:4). 

Dit belowe die verbondsouerpaar aan God wanneer hulle hul kind voor die 

gemeente laat doop. Hulle belowe ook dat hulle sal toesien dat, wanneer hulle 

hul kind aan antler persone toevertrou, hierdie persone (as vennote) ook hulle 

opvoedingstaak op God se Woord sal fundeer. Daar moet met antler woorde 

geen twyfel wees oor die doel van die opvoeding en die wyses/metodes wat 

ingespan gaan word om hierdie doel te bereik nie. 

Verbondsouers kan nie toelaat dat hulle kinders by die skool blootgestel word 

aan die idee dat daar verskillende paaie bestaan om met God versoen te word, 
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of <lat die skepping volgens God se W oord slegs een weergawe uit 'n menigte 

skeppingidees is nie. Die vraag is op watter wyse kan die ouer verseker dat 

die onderwys van sy kind Bybelgefundeerd/Christelik sal wees en <lat die 

sinkretisme nie 'n teelaarde sal vind nie. Die volgende voorstelle kan van 

waarde wees: 

• Begin by die huis. Die ouer moet self God se Woord ken en Hom in 

gehoorsaamheid navolg. Die ouer moet die kind van kleins af (en 

wanneer hy/sy <lit verstaan) in die waarheid van God se Woord onderrig 

en daaruit leiding gee oor die noodsaaklikheid van morele waardes en 

verantwoordelike besluitneming betreffende sake soos byvoorbeeld 

seksuele losbandigheid, homoseksuele verhoudings asook godsdienstige 

pluralisme. Die kind wie se lewe van geboorte af in die leerstellings van 

God se W oord veranker is, sal in staat wees om die geestelike aanslae in 

'n globalistiese, postmodeme en gelykgeskakelde omgewing die hoof te 

hied. 

• Vra die kind uit oor die werk wat hy in die klas gedoen het. Vrana die 

inhoud van die werk en wat hy nuut bygeleer het. Vra na wat hy uit die 

les ervaar het en hoe hy daaroor voel en <link. Kyk na sy boeke en 

bepaal of die les nie dalk op 'n subtiele wyse aan die evolusieleer of 'n 

humanistiese lewensbeskouing gestalte gee nie. 

• Bo en behalwe die kind se skriftelike werk, moet die ouer ook deeglik 

kennis neem van die inhoud van handboeke, leerprogramme en 

onderrigstrategiee wat in die skool gebruik word. Van die nuwe 

handboeke huldig 'n multikulturele en multireligieuse denkhouding en is 

daarop gemik om 'n relativistiese waarheidsbeskouing by die kind te 

vestig. Indien hierdie handboeke wel deur 'n skool gebruik word, moet 

die afvallige motiewe daarin uitgelig word en onder die betrokkenes se 

aandag gebring word of selfs onttrek word. 
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• Die ouer moet daarteen waak om nie 'n skeiding tussen geloof/.genade 

en natuur te aanvaar nie. Die ouer moet begryp dat vakinhoude nie 

"neutraal" is nie en altyd deur 'n religieuse grondmotief bepaal word, 

hetsy deur Christelike denke, New Age-denke, 'n tradisionele Afrika 

religieuse motief of deur 'n sekuler-humanistiese motief. Daarom moet 

die ouer besef dat sy kind wel op grond van die inwerking van 'n 

verskeidenheid lewens- en wereldbeskouings 'n lewensingesteldheid 

wat nie noodwendig met die ouer se beskouing sal ooreenstem nie, sal 

vorm. 

• Ouers moet op verskillende vlakke van die skool se funksionering 

betrokke raak. Alhoewel slegs 'n beperkte getal ouers tot die 

Beheerliggaam van staatskole verkies kan word, moet die ouer

komponent op die Beheerliggaam volgens wetlike vereistes in die 

meerderheid wees. Ouers moet hierdie situasie benut en daardeur 

verseker dat 'n Christelike onderwyssisteem in die skool gevestig word 

of in plek bly. Die ouerverteenwoordiging kan ook deur kooptering nog 

verder uitgebrei word en ouers moet ook hierdie as 'n geleentheid 

beskou om op komiteevlak by die skool se onderskeie fasette betrokke. 

te raak. 

• Tydens onderhoudvoering, die benoeming en uiteindelike aanstelling 

van onderwysers, behoort die ouer wat sitting het op die 

benoemingskomitee seker te maak dat die kandidaat nie net die nodige 

kwalifikasies besit nie, maar dat die persoon die Christelike wereld- en 

lewensbeskouing in teorie en praktyk onderskryf. Dit doen die ouer in 

die lig van die grondwetlike reg wat hy besit ter versekering van die 

instandhouding van sy taal, kultuur en godsdiens. Bestudeer in die 

verband die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (Suid-Afrika 

1996a, art. 15, 29, 30 & 31). 
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• Ouers mag me toelaat dat hulle so besig raak by hulle e1e 

werksomstandighede en belange dat hulle hul verantwoordelikheid 

teenoor hulle kinders se opvoeding grootliks nalaat en dit gedeeltelik of 

geheel en al na die skool verskuif nie. Weldra mag die ouer besef dat dit 

wat die skool onderrig in botsing met die Christelike waardes van die 

huis en gesin verkeer. Die ouer kan verder ook nie in die waan verkeer 

dat die onderwys in 'n tydperk van demokratisering, transformasie en in 

'n klimaat van sosiale geregtigheid ongeskonde gebly het nie. Die skool 

word toenemend onderwerp en blootgestel aan nie-Christelike teoriee 

en daarom word daar nou meer as ooit tevore vereis dat die ouer in 'n 

omgewing van godsdiensvryheid by die onderwys en skool betrokke 

moet raak op 'n wyse waar daar na die kind se opvoeding in totaliteit 

gekyk moet word. 

Vervolgens word die invloed van die onderwyser met spesifieke verwysing na 

die rol wat opleiding in die onderwyser se mondering speel, bespreek. 

5.4.5 Onderwysersopleiding 

Die invloed wat die onderwyser op die kind het en kan he, mag nooit 

onderskat word nie. Wat die onderwyser vir die kind se, asook wat hy nie se 

nie, of wat hy in gebreke bly om te se, kan ewe veel invloed op die kind se 

volwassewording he. Indien die onderwyser nie duidelike Bybelgefundeerde 

normatiewe uitsprake met betrekking tot elke kind wat aan horn toevertrou is, 

maak nie, bestaan die moontlikheid dat die kind bo en behalwe die Bybel ook 

ander uitgangspunte as die waarheid sal aanvaar. Waar die onderwyser 

deesdae as 'n fasiliteerder beskou word wat slegs die "leerproses" deur die 

skep van 'n geskikte leeromgewing moet fasiliteer (inrig), bestaan die gevaar 

dat die kind in 'n groot mate sy eie gesag word en sy eie norm bepaal sonder 
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die aanvaarding van God as absolute gesag m sy lewe. Teen hierdie 

agtergrond is dit van groot belang dat die onderwyser as gesagsfiguur, as 

kundige en as opvoeder erken word, maar dan in die lig van die 

roepingsopdrag wat hy van God ontvang het. 

Dit blyk dat die onderwyser wat tot die onderwys toetree makliker by 'n 

multikulturele en multireligieuse skoolopset inskakel, juis op grond van die 

tipe opleidingsprogramme waaraan hy/sy tydens opleiding en later met 

indiensopleidingsprogramme blootgestel is. So word daar heel dikwels van 

studente en onderwysers verwag om 'n sogenaamde paradigmaskuif te maak 

en 'n groter openheid te vertoon en verdraagsaam en akkommoderend ten 

opsigte van beskouings wat vreemd aan die Christelike godsdiens is, te wees. 

Deur middel van groepwerk en kooperatiewe onderrigstrategiee, asook die 

heterogene samestelling van groepe, word die student en onderwyser beweeg 

om sy eie opinie te reserveer en nie aanstoot te gee nie. 'n Oop gesprek word 

aangemoedig waarin almal se oortuigings as waar aanvaar word. Daar word 

in hierdie gesprek nie gehuiwer om die gesagstruktuur van die ouerhuis, 

asook praktyke van die verlede te bevraagteken nie. Die Bybel word selfs 

krities bevraagteken en aangepas aangesien die postmodernisme oenskynlik 

nuwe waarhede aan die lig gebring het. Die oplossing vir hierdie situasie is 

nie so voor die handliggend nie, juis omdat die tersiere opleidingsinstansies 

nie net voorsiening maak vir een enkele geloofsgroep nie. 

Binne laasgenoemde tipe opleidingsentra sou 'n moontlike oplossing wees dat 

die inrigting al sy onderwysstudente met dieselfde wetenskaplike kennis met 

betrekking tot al die onderskeie vakrigtings bedien. Hiervolgens sou al die 

studente byvoorbeeld leer dat die son altyd in die ooste opkom en in die weste 

ondergaan; dat 2 + 2 = 4 is en dat dit in die bestudering van die verlede 

(geskiedenis) gaan oor die oopdekking en ontsluiting van gebeure aan die 
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hand van sekere bronne. Dit kan egter nie daar gelaat word nie. Die Christen

student sou nou binne die vak, Bybelonderrig of Bybelkunde, die kennis wat 

hy op die antler vakterreine verwerf het, in die lig van God se W oord met 

mekaar in verband bring (kyk Stoker 1997c:6). 

In die samestelling van die vak Bybelonderrig/Bybelkunde sou ook ruimte 

geskep kon word vir die kritiese waardering van die kennisinhoude wat op die 

antler vakterreine aangebied word, veral as in aanmerking geneem word dat 

dit moeilik is om kennis oor te dra sonder om dit aan die hand van 'n 

spesifieke religieuse grondmotief te doen. Die Bybelonderrigklas/Bybel

kundeklas sou die plek wees waar krities na tendense en verskynsels soos die 

sinkretisme gekyk word en watter invloed dit op die Christendom en die 

Christelike grondmotief het. Ander areas van ondersoek wat aandag behoort 

te kry of wat uitgebrei moet word, is: 

• God se geopenbaarde W oord as die vertrekpunt van Christelike 

onderwys en wetenskap; 

• verbondsonderwys as die goue draad wat deur Christelike onderwys 

loop; 

• die plek van die Christen in 'n multikulturele en multireligieuse 

gemeenskap met 'n spesifieke aksent op die invloed van byvoorbeeld 

die afrikanisering van die gemeenskap en die onderwys; 

• 'n Christe like wyse van evaluering/ assessering/toetsing/rapportering; 

• die Christen-onderwyser se onderrigmetodes; 

• 'n Christelike opvoedkunde. 

Bostaande ondersoeke en/of aspekte moet vanuit Bybelse perspektief met 

Bybelse beginsels as rigtinggewende bakens ondemeem word. Die navorser is 

egter daarvan bewus dat bogenoemde aspekte as vertrekpunte by sekere 

Christelike universiteite in die opleiding van onderwysers dien. Tog is daar 
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Christen-onderwysers en -studente wat met 'n tipe onderwys gekonfronteer is, 

en nog steeds gekonfronteer word, wat vyandig staan teenoor, of nie 

konsekwent gestalte gegee het aan Bybelgefundeerde onderwys ten opsigte 

van alle lewensterreine en samelewingsverbande nie. Daarom dan hierdie 

poging om opnuut na die essensie en omvang van Christelike onderwys te 

kyk teen die agtergrond van die wete dat baie Christen-onderwysers tans 

binne staatskole werksaam is en daarom blootgestel is aan Christelik-vreemde 

invloede. Wat egter nie uit die oog verloor moet word nie, is dat onderwysers 

in Christelike privaatskole nie van 'n verskynsel soos die sinkretisme 

gevrywaar is nie en daarom sou hierdie studie en die gevolgtrekkings, asook 

aanbevelings wat hieruit voortvloei, ook vir privaatonderwys van waarde 

wees. 

Om hierdie gedeelte mee af te sluit, moet beklemtoon word dat die Christen

onderwyser en -opvoeder nie kan berus in 'n voorgeskrewe kurrikulum en 

onderrigstrategie indien dit idees bevat wat in botsing met Bybelse 

leerstellings verkeer nie. Die dinamika van Bybelgefundeerde onderwys, as 'n 

tipe onderwys wat voortdurend die onderwyser en kind tot verantwoordelike 

rentmeesterskap betreffende God se skepping oproep, vereis dit. 

5.4.6 Kurrikulumontwikkeling 

Uit die studie het dit geblyk dat daar in die samestelling van kurrikulums van 

die verlede en in die inleidende opmerkings van dokumente na Christelike 

beginsels verwys is, maar heel dikwels nagelaat is om hierdie beginsels na al 

die vakke in die skool deur te trek. Tans word geen melding van die 

Christelike fundering van byvoorbeeld Kurrikulum 2005 gemaak nie. Waar 

daar wel van godsdiens sprake is, gaan dit breedweg oor die waarde wat 

aspekte soos spiritualiteit en religie in die byeenbring van verskeie kulture 
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het. Hierdie situasie kan toegeskryf word aan die idee van demokratisering en 

transformasie van die Suid-Afrikaanse samelewing. Tog kan die kurrikulum 

nie as "neutraal" gedefinieer word nie. Die uitgangspunte van Kurrikulum 

2005, asook idees betreffende multikulturele en multireligieuse onderwys, 

wys duidelik dat die begronding van die kurrikulum sekuler-humanisties is en 

dat dit weer op sy beurt die sinkretisme bevorder. Akademici, 

opvoedkundiges en onderwysers verkeer dikwels onder die waan dat die 

kurrikulum Christelik van aard is indien die begrippe "vredesopvoeding" en 

"lewensvaardighede" deel van die kurrikulum uitmaak. Intussen gaan dit 

dikwels oor die aanvaarding en akkommodering van verskillende 

waardesisteme en moreel-etiese orientasies; ter wille van die bevordering van 

die nuwe demokratiese gemeenskap. 

Binne die skool word aanvaar dat, indien die missie van die skool Christelik 

gekleur is, dit nie saak maak watter inhoude en teen watter agtergrond die 

kurrikulum aangebied word nie. Verder word blykbaar geglo dat 'n aspek soos 

kurrikulering by die onderwyskundiges tuishoort en dat daar nie ingemeng 

moet word nie. Enige vraag aangaande die begronding, karakter en inhoud 

van die kurrikulum word as professionele inmenging beskou. Uiteindelik bly 

die werklike begronding van die kurrikulum, asook die beskrywing daarvan, 

agterwee en skep dit 'n vakuum of 'n vaagheid waarin Christelik-afvallige 

motiewe vastrapplek kry. 

Indien die kurrikulum deeglik begrond is en dit duidelik uitspel dat die 

Christelike grondmotief (en nie byvoorbeeld die Handves van Menseregte 

nie) alle aspekte van die kurrikulum rig, word die Christelike motief 

onmiddellik die maatstaf waarteen alle bestaande inhoude, nuwe 

verwikkelinge en toevoegings beoordeel word (kyk Henning 2000b:5-6). In 

afdeling 5.3.3 word skematies uitgespel hoe die onderskeie 
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werklikheidsaspekte in God se W oord begrond is. Daarom word dit nie hier 

verder ontleed nie. Dit kan egter nuttig in die samestelling van 'n Christelike 

kurrikulum gebruik word. Vergelyk dit ook met die uitgangspunte in die 

leerareas van Kurrikulum 2005 soos beskryf in afdeling 4.5.2. 

In die aanwending van onderrigstrategiee moet weer gewaak word teen 'n 

benadering waar die kind self volgens eie oordeel en sonder die inmenging 

van die onderwyser bepaal wat reg of verkeerd is, wat bruikbaar is of verwerp 

moet word. Indien dit op hierdie wyse hanteer word, wil die kind kort voor 

lank net doen wat vir horn maklik en aangenaam is. Dit wat moeilik blyk te 

wees, word verwerp aangesien die idee by die kind bestaan dat hy in elk geval 

mettertyd die mas sal opkom. Tyd word met antler woorde in 'n groot mate 

irrelevant en relatief, en so ook inhoude. Hierdie tendens, asook antler 

verskynsels soos die skeiding van natuur en genade en die sekuler

humanistiese grondmotief, kan teegewerk word indien die kind van meet af 

via 'n Christelike kurrikulum in die waarheid van God se Woord onderrig 

word. 

Christen-onderwyslui en Christen-kurrikuleerders het die verantwoorde

likheid om Bybelgefundeerd en reformatories te verseker dat die 

verbondskind nie deur die sinkretistiese waarheidsbeskouing betreffende sy 

beheersingsopdrag wat hy van God ontvang het, verwar word nie. Hierdie 

gei"mpliseerde roeping en taak is 'n opdrag waaraan elke Christen voortdurend 

betreff ende die onderskeie lewensterreine aandag moet gee. Die navorser wou 

met betrekking tot die sinkretisme uitvoering aan hierdie Christelike opdrag 

gee. 

Ten opsigte van die toekoms en as 'n uitvloeisel van hierdie studie, is die 

volgende temas as moontlike navorsingstemas gei"dentifiseer: 
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• die mate waarin die idee van godsdiensvryheid as 'n hindemis met 

betrekking tot Christelike onderwys beleef word; 

• menseregte en Christelike of Bybelgefundeerde onderwys; 

• die Christelike kurrikulum as antwoord op 'n sinkretistiese 

onderwyssisteem; 

• onderwysersopleiding, Christelike wetenskap en Christelike onderwys. 

Die navorser 1s van oortuiging dat die bantering van bogenoemde temas 

verdere aktualiteit aan Bybelgefundeerde onderwys sal verleen. 

5.5 Samevattende slotopmerking 

In 'n oorsig oor die studie kan nou tot die gevolgtrekking gekom word dat die 

sinkretisme die suiwerheid en eksklusiwiteit van God se Woord aantas. Dit is 

voorwaar 'n gevaarlike verskynsel wat op 'n slinkse wyse die mens by 

verskeie godsdienstige oortuigings betrek met die idee dat daar verskillende 

paaie na God is. In der waarheid word God gelykgestel met die mens 

aangesien alle God-afvallige motiewe 'n humanistiese grondslag het - die 

afval ( dwaling) bestaan juis op grond van die feit dat die mens God wil wees. 

Die studie het aangetoon dat die sinkretisme alleen deur 'n grondige kennis 

van God se W oord asook 'n voortdurende soeke na die waarheid ontbloot kan 

word. Die navorser spreek die hoop uit dat hierdie studie die sluier effens 

gelig het betreffende 'n omvattende en veelfasettige tendens soos die 

sinkretisme. Die navorser is van oortuiging dat die sinkretisme as verskynsel 

nie eensklaps in die niet sal verdwyn nie. Inteendeel, daar waar onderwys 

bloot beskou word as die oordra van "neutrale" feite, bestaan die gevaar altyd 

dat die sinkretisme sal floreer aangesien dit op grond van sy sterk religieuse 
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aard die vakuum wat deur 'n "neutrale" onderwysbenadering geskep word, 

vul. 

Alleen die intense en konsekwente toepassing van Bybelgefundeerde 

onderwys en die reformatoriese denkhouding met betrekking tot alle 

lewensterreine en samelewingsverbande, kan die invloed van die sinkretisme 

beperk, of soos prof. dr. H.G. Stoker tydens die vyftigerjare dit beskryf het: 

"Want slegs deur ondersoek en vorming van die so nodige kennis, ... , kan ons 

hydra tot die skepping van die antitese en tot die vemietiging van die 

sinkretisme" (Stoker 1993 :25). 
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