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GENADEDOOD

Kan die 
verlede 
ons leer 
oor die 
toekoms?
GESKIEDENIS AS VERPLIGTE VAK KAN VIR LEERDERS DIE VERBAND 
TUSSEN DIE VERLEDE EN DIE TOEKOMS DUIDELIK MAAK, MAAR 
DAAR IS OOK BAIE SKEPTICI ...
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GESKIEDENIS IN SKOLE

Geskiedenis moet teen 2023 ’n verpligte vak op 
skool wees – dié aanbeveling is in Junie vanjaar 
gemaak deur ’n taakspan wat die minister van 

basiese onderwys aangestel het. In dié stadium is 
geskiedenis verpligtend tot in gr. 9, waarna dit as keusevak 
geneem kan word. Die voorstel is dat dit lewensoriëntering 
– tans ’n verpligte vak tot in gr. 12 – moet vervang.

Die taakspan het in hul navorsing, wat oor drie jaar 
gestrek het, vergelykende studies gedoen om te sien hoe 
ander lande geskiedenis op skool onderrig, waaronder 
Indië, Rwanda, Nigerië, China en Rusland. 

Die taakspan het sy kommer uitgespreek oor sekere 
aspekte van die huidige Suid-Afrikaanse leerplan, naamlik 
die uitbeelding van geslag – spesifiek die uitsluiting van die 
rol van swart vroue in die geskiedenis. Die leerplan “vier” 
ook Eurosentriese geskiedenis, terwyl daar ’n behoefte is 
aan ’n meer Afrosentriese geskiedenis. Daar word volgens 
die taakspan ook groot klem op leiers geplaas, maar min 
oor die gewone mens op straat gesê. Hulle meen deur 
geskiedenis verpligtend te maak sal kinders leer om krities 
te dink en dit sal bydra tot nasiebou omdat dit by leerders 
’n beter begrip sal skep vir mekaar – óór rasse- en 
klassegrense. 

Maar seker die grootste verwagte uitkoms is dat dit by 
kinders die vermoë sal kweek om – deur hul kennis van die 
verlede – beter toegerus te wees om hedendaagse politieke 
en maatskaplike probleme te verstaan en op te los.

Samantha Robinson, ’n doktorsgraadstudent en 
navorsingskonsultant aan die Universiteit van Oxford, doen 
veldwerk by skole in Kaapstad. Sy kyk spesifiek na gr. 
9-leerders se ervaring van geskiedenis. Sy het in ’n onlangse 
artikel in The Conversation, ’n aanlyn publikasie, geskryf 
haar voorlopige bevindings is dat kinders wat kennis van 
geskiedkundige gebeure dra, sukkel om te verduidelik hoe 
dit die kontemporêre gemeenskap vorm.

Hulle leer van geskiedkundige gebeurtenisse, maar het 
nie die vermoë om ’n verband tussen die hede en die 
verlede te trek nie. Hulle sukkel byvoorbeeld om die 
bestaande ongelykhede in die ekonomie terug te trek na 
strukturele ongelykheid wat deur apartheid veroorsaak is. 
Robinson sê dit word as ’t ware oorgelaat aan individuele 
onderwysers om hul eie subjektiewe interpretasies in die 
verband aan leerders oor te dra – indien dit hoegenaamd 
gebeur. Sy bepleit die onderrig van geskiedenis met ’n 
“geskiedkundige bewussyn”.

Opvoeding of propaganda?
Maar is dit haalbaar, of maak dit van dié vak ’n instrument 
vir propaganda? 

Dr. Angie Motshekga, die minister van basiese onderwys, 
het juis by die ontvangs van die taakspan se verslag gesê 

hier is nou ’n geleentheid om die leerplan te dekoloniseer en 
“apartheid se gesaniteerde weergawe van die geskiedenis te 
verwyder”. 

Paul Colditz, uitvoerende hoof van die Federasie van 
Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole (Fedsas), sê ouers 
en leerders moet besef dit is in dié stadium bloot ’n 
aanbeveling en dat die minister waarskynlik nog ’n verdere 
openbare konsultasieproses sal instel voor ’n finale besluit 
geneem word.

Hy erken wel daar is klagtes oor geskiedenisonderrig op 
skool omdat dit as eensydig beskou word en nie 
noodwendig die hele geskiedenis weerspieël nie. “Dis maar 
soos dit is met geskiedenis – daar is altyd klagtes oor ’n 
bepaalde ideologiese verdraaiing. Geskiedenis, as vak en 
optekening van die verlede, is nog altyd ’n wapen in die 
hand van politici. Hoewel daar nie dramaties aan feite 
gepeuter kan word nie, hang die perspektief op daardie 
feite dikwels nou saam met die uitgangspunt van die 
bewindhebber.”

Daarom, sê Colditz, is die gevaar daar dat geskiedenis 
misbruik kan word vir die bevordering van ’n bepaalde 
ideologiese of politieke standpunt. Hy sê as geskiedenis 
onverbonde op ’n hoë vlak aangebied word soos die 
taakspan dit in die vooruitsig stel, stem hy saam met die 
voorstel – as iemand wat glo die verlede help jou om nie 
foute te herhaal nie.

Lindie Koorts, skrywer en historikus aan die Universiteit 
van die Vrystaat, sê daar is kommer of die regering ’n 
gebalanseerde leerplan sal instel en of die vak weer as 
propagandatuig gebruik gaan word. 

“Dit was dit vantevore en dit kan weer wees. Dis juis wat 
ons nié wil hê nie.” Koorts sê sy was byvoorbeeld ’n ruk 
gelede geskok oor ’n vraag in ’n matriekgeskiedenisvraestel. 
“Die vraag – Hoekom het die swart bevolking die Waarheids- en 
Versoeningskommissie gesteun en was die wit bevolking daarteen? 
– was ’n verskriklike veralgemening wat wit en swart teen 
mekaar opstel.”

Die inhoud van die leerplan is maar een van die 
struikelblokke. Colditz is byvoorbeeld bekommerd omdat 
geskiedenis nie juis gewild onder leerders is nie. “Ek hou 
van geskiedenis en het dit as keusevak geneem, maar ek 
was destyds een van die min in ons klas wat dit gedoen het. 
Uit 30 matrikulante was ons maar net vyf met 
geskiedenis.” Volgens hom is dit besonder interessant dat 
geskiedenis as vak minder ongewild is by Engelse as by 
Afrikaanse skole. 

Hy meen die manier waarop die vak aangebied word, 
skrik baie leerders dalk af. “Jy moet spesifieke datums en ’n 
vreeslike klomp feite onthou, terwyl oorsaak en gevolg nie 
regtig ’n rol speel nie.” Hy is bekommerd daaroor dat die 
vak afgedwing kan word op kinders met geen 
belangstelling in geskiedenis nie.
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Die onnie maak die vak
Beteken dit daar is fout met die manier waarop 
geskiedenis in dié stadium onderrig word?

Koorts sê geskiedenis is ’n baie gekompliseerde vak. “Ek 
het self nie destyds ’n verband tussen die hede en die 
verlede getrek nie. Dis ’n vaardigheid wat ek later eers 
ontwikkel het. Ek het hóéveel jare ná skool eers verstaan 
waarom ons oor die Franse Revolusie moes leer – dat dit 
die begin van die moderne demokrasie was. Die 
relevansie van dit wat jy op skool leer, is nie dadelik 
duidelik nie. 

“Die andersheid van die verlede is ’n 
belangrike begrip. Jy bestudeer dalk 
apartheid en wonder wat het mense 
besiel om dit in te stel, maar 
mense het in die verlede met 
ander waardestelsels geleef. Ek 
weet nie of dit deurkom wanneer 
kinders oor geskiedenis leer nie. En 
’n mens moet kinders seker nie 
onderskat nie, maar ek dink ook nie dis so 
maklik om dit vir hulle te leer nie.”

Daarom, sê Koorts, moet jy regtig goeie 
onderwysers hê. “Daar is baie mense wat vir jou 
sal sê hulle hou van geskiedenis, maar hulle het dit 
geháát op skool. Dit kan dikwels direk aan ’n 
onderwyser gekoppel word. Hulle het nie gehou van die 
onderwyser nie of hulle is gedwing om datums te onthou. 
Dit maak die vak vir kinders onaangenaam en as historici 
is dit juis nié wat ons wil hê nie. Daarom is ’n mens 
teensinnig om dit op kinders af te dwing.”

Die kwessie van onderwysers is seker een van die 
grootste uitdagings indien dié besluit in werking gestel 
word, selfs al word dit – soos aanbeveel – stelselmatig 
infaseer.

Navorsing wat in 2017 by die Universiteit van 
Johannesburg gedoen is, dui daarop dat onderwysfakulteite 
nie genoeg gekwalifiseerde geskiedenisonderwysers kan 
lewer om die vak in 2023 aan te bied nie. Redes sluit in 
begrotingsprobleme, die lae status van geskiedenis as vak 
en onderwysersopleiding by universiteite in die algemeen. 
Navorsers het bevind sonder ekstra hulpbronne bestaan die 
risiko dat ongekwalifiseerde personeel ingespan kan word 
en die gehalte van onderrig kan dan selfs verder verswak.

Die minister se taakspan het in sy verslag erken meer 
onderwysers gaan nodig wees, maar geen aanduiding gegee 
van presies hoeveel nie. Colditz sê reguit Suid-Afrika het 
eenvoudig nie die gehalte-onderwysers wat nodig is om 
geskiedenis op ’n hoë vlak onverbonde aan te bied nie, selfs 
al is die bedoeling van die taakspan dat die tyd tot 2023 
gebruik moet word om onderwysers op te lei.

“En daar is soveel ander behoeftes aan opleiding van 

Geskiedenis, as vak en 
optekening van die verlede, 
is nog altyd ’n wapen in die 
hand van politici.
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onderwysers in rigtings soos tale. Ons het nie genoeg 
onderwysers om Afrika-tale tot gr. 12 aan te bied nie.  
Daar is ook agterstande in vakgebiede soos wiskunde en 
wetenskap.”

Koorts meen daar is puik onderwysers wat toegewyd is 
en die vak vir hul leerders lewendig wil maak, maar of dit 
in die meeste skole so is, is die vraag. Volgens haar is die 
gehalte van geskiedenis oneweredig. Die voordele van 
geskiedenis as verpligte vak hang amper 100% van die 
onderwyser af, meen sy. “In die verkeerde hande is 
geskiedenis ’n pyniging vir leerders.” 

’n Dooie vak?
Die druk om onderwysers op te lei word verder vererger 
omdat die besluit ’n hoë premie op geskiedenis as skoolvak 
plaas, terwyl daar by talle geskiedenisdepartemente by 
universiteite reeds besnoei is, omdat die vak nie gesien 
word as “krities vir ekonomiese ontwikkeling nie”. 

Colditz sê daar is ’n sterk persepsie dat geskiedenis ’n 
“dooie vak” is wat met die verlede verband hou en kinders 
nie noodwendig vir die toekoms voorberei nie. Hy meen dit 
is juis een van die sterkste argumente téén die aanbeveling. 
“Ons gaan die vierde tegnologiese revolusie binne, met ’n 
sterk fokus op tegnologie en die argument is dat kinders nie 
geskiedenis nodig het om in dié tydgees te oorleef nie.”

Boonop, sê Colditz, verskraal jy kinders se keuse ten 
opsigte van ander vakke – wat dwingend belangrik is vir 
die regte beroepskeuses – as jy geskiedenis verpligtend 
maak. “Daar is reeds drie ander verpligte vakke, naamlik 
twee tale en wiskunde of wiskundige geletterdheid. As jy 
geskiedenis nou ook verpligtend maak, maak dit die 
oorblywende keusevakke soveel minder, veral met die oog 
op die groot verskeidenheid rigtings waarin kinders vir ’n 
beroep voorberei moet word.”

Die ander realiteit van Suid-Afrika se werkmag – ’n 
groot tekort aan mense met tegniese vaardighede wat as 
ambagslui opgelei kan word – is ook hier ter sprake. 

“Om ’n ambag te beoefen hoef jy nou regtig nie iets van 
geskiedenis te weet nie. Dit is by uitstek ’n vak wat iemand 
sal neem wat ’n akademiese rigting wil inslaan,” sê Colditz.

Reg ... en verkeerd. Koorts sê historici verkies natuurlik 

dat mense van geskiedenis as vak uit eie reg moet hou en 
dat die klem nie heeltyd moet wees op relevansie en die 
gebruik daarvan nie. En daar is báie meer vaardighede wat 
oorgedra word as die blote memorisering van datums.

“Ek het byvoorbeeld nie op skool geleer om ’n behoorlike 
opstel te skryf nie. En vandag se studente leer dit beslis nie. 
Hulle weet nie daar is ’n inleiding, argumente en ’n slot nie. 
Hulle dink hoe meer feite hulle uitspoeg, hoe beter. Dis nie 
waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die seleksie van 
inligting, die bou van argumente, hoe om navorsing te 
doen en inligting te verweef. Om argumente te maak, 
helder te skryf en te kommunikeer behoort deel van die 
opleiding te wees, maar dit is nie, en dis hoekom ons so 
met plagiaat op universiteit sukkel.”

Die ander voordeel van geskiedenis is dat dit jou toerus 
met ’n goeie algemene kennis. Koorts sê veral haar kollegas 
wat met voorgraadse studente werk, sal kan getuig van die 
skokkende vlak van algemene kennis by skoolverlaters. 
“Geskiedenis hou nie op ná skool nie. Dit is deel van jou 
verantwoordelikheid as landsburger om geskiedenis te leer. 
Jy móét algemene kennis hê om besluite te neem soos vir 
watter politieke party jy gaan stem. Dit is waar ’n 
burgerlike komponent ter sprake is. 

“Maar dit gaan nie nét oor regering en staat en dat jy ’n 
goeie landsburger word nie, dit gaan daaroor dat jy ’n goeie 
medemens word. Wat my betref, is die vernaamste voordeel 
van geskiedenis – as dit reg oorgedra word – dat dit jou 
medemenslike verbeelding aanwakker. Jy kry empatie met 
iemand wie se verhaal verskil van joune, met iemand wat 
ánders as jy leef.”

Word geskiedenis wel ’n verpligte vak en word dit rég 
onderrig, meen Koorts die skoolstelsel kan meer volronde 
individue oplewer. “Daar word verskriklik klem gelê op 
die harde wetenskappe en mense vergeet van die 
geesteswetenskappe. Dit rond jou af as mens, ongeag watter 
soort werk jy uiteindelik doen. Dit frustreer my as mense 
na skoolvakke kyk en vra hoe dit dan in die werkplek 
benut gaan word. Ons dink kinders moet net opgelei word, 
pleks van opgevoed. Daar is nogal ’n verskil.” 

DEUR JOHANNA VAN EEDEN
FOTO’S: ANDRÉ BADENHORST

Maar dit gaan nie nét oor regering en staat en dat jy ’n 
goeie landsburger word nie, dit gaan daaroor dat jy ’n 
goeie medemens word. Wat my betref, is die vernaamste 
voordeel van geskiedenis – as dit reg oorgedra word – dat 
dit jou medemenslike Verbeelding aanwakker.


