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H·O 0 F STU K VI.
DIE PSIGOLOGIE VAN DIE OPVOEDING
VOLGENS ADAMSON ( UITGANGSPUNT) •
In die beoaling van die einddoel van die opvoeding het
ons tot die slotsom geraak dat Adamson geen tweespalt tussen
ewolusie en skepping voel nie.

Sy volmaak aangepaste indhllidu

sluit dus nie die bestaan van 'n skeppende God uit nie.
die hele werklikheid is vir hom God.

Immers

Die kind wat tot hierdie·

werklikheid moet aanpas, is vir hom, van wysgerige kant gesien,
•n produk van natuurlike en dinamiese ewolusie.

Van die siel-

kundige sy gesien, beskik die kind oor al die vermoa wat hom
in staat stel om deur middel van ,leer" tot rypheid en wasdom
te kom.

Hierdie sielkundige

eienska~pe

is egter aanvanklik

nog swak ontwikkel en kom maar geleidelik deur groei en voorligting tot 'n staat van rypheid en volmaaktheid.
wil

hi~rdie

Adamson ·

kind egter deur sy opvoeding tuismaak in 'n sig-

bare natuurorde, wat die weg baan na 'n meer geestelike
kultuurorde, en gesamentlik moet hierdie kennis die inspirasie
wees vir deelname aan, en die eie skepping van, 'n sedelike
bestaan.
(a) Die Mens of Indiwidu.
Volgens sy aard en aanleg openbaar die mens 1 n drieledigheid.
die

vermo~

As 'n mens tussen sy medemenseopenbaar hy eerstens
van saamvoeling in die sosiale aangeleenthede,

hoevrel hy di t volgens 'n eie indiwiduele patroon doen.

Tog

is hy in die tweede plek nie 'n bloot empiriese ek of self
.nie, wat geheel-en-al deur sy totale ervaring verklaar kan
word. nie.
uniekheid.

Hy beskik oor 'n kern, 'n lewende siel,. 'n eie
Wanneer hy in die derde plek teenoor die objek-

tiewe wereld te staan kom, openbae.r hy 'n persoonlike waardekenning, sodat elke mens dan eintlik in besit van 'n eie
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1)

11ereld is.

"So many men, so many V'Jorlds" .

Sodra die ervaring dan begin hetsy natuurkundig, kultureel of sedelik, gee hy 'n eie interpretasie daaraa;n,
en omdat hy die objektiewe slegs sover ken as

\~~rat

sy ervaring

gaan, _besi t hy' deur subjektie\1176 ui tkiesing 'n eie wereld.
Hy het aanbieding,

'~rat

slegs op die

berus, aan-

kernvermo~

gevul, en ervaring omgeskep om gevoel en wil daarby in te
sluit.
Hierdie outonomie beteken egter nie 'n onoorbrugbare
indiwidualisme of

onopvoed~aarheid

nie, aangesien daar ge-

noeg ooreenkoms bestaan tussen mens en mens wat betref taal
as 'n omgangsmedium, gemeenskaplike denkwyses en instinktiewe
I

houdings. ·
Hierdie mens is verder ook ui tstralend van aard.
selfbeWU3te is hy nie passief nie maar dinamies.
a~~passingsproses

is hy die aktiewe vennoot.

In

Ter1~l

As

rn

die~

die

dier slegs maar 'n produk van natllurkragte is, lewer die
mens sy eie bydrae tot die ervaringslewe. Hy spin 'n patroon
wat menslik is omdat hy met sy medemense op dieselfde geestespatroom gebou is, maax dis ook 'n persoonlike patroon, nbecause
the content of his ow.n past experience becomes ever more
organized as time goes on, and new material is immediately
2)

woven in with the old.tt D.w.s. hy dink met sy hele verlede.
Dis hierdie kenmerk wat in die volwasse lewe bygedra het tot
die vorming van· 'n lelr!er.s- en wereldbeskouing.

Hierdie

dinamiese kwali tei t in die · subj ektiewe ervaring 'nrord vandag
deur die moderne sielkunde gestaaf wat wil, wilskrag en
aktiwiteit i.p.v. intellek en kennis benadrul{. "It is this
dynamic

synthetic quality we wish

3

to ~ring

out and the con-

sequent individuality of experience." Detir sy indiwidualiteit
1 ) The Individual and Environment, J .E.Adamson, bls.8
2 ) Ibid., bla. 19.
3) Ibid., bls. 20. ·
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gee die mens dus 'n eie vorm, patroon en smnehang aan sy
ervaring, en in hierdie ervaringsproses bestaan wisseling
en verandering saam met eenheid en ·samehang • Geen twee
momente of fases van die geestesproses het presies dieselfde
belangrikheid nie, omdat daar geen herhaling van die ervaring
is nie.

Dinamiese ewolusiegedagtes en opvattings, het die

statiese verban.

"~ere

i.s no feeling, no idea, no volition,

11l1ich is not mdergoing change every moment; if a mental state
ceased to vary, its duration would cease to flow- the truth
is that we change without

ceasin~~"

Die idee van skenping

wat Bergson by wisseling en ewolusie yoeg, word deur Adamson
onder~kryf,

terwyl hy die gedagte van psigiese grense van

Prof. William James ook as noodsaaklik ag omdat dit die bron
van die eenheid en samehang van die menslike ervaring is.
Dit is die ·brug tussen die empiriese ervarings-ego en die
redelike-ego.
aP.n

Ervaring, die studieveld van die sielkunde,

die kant van be"t\russyn, gevoel en gedrag, is verskynsels

in die lewe van die mens en in die aanpassingsproses is indiwiduele inskakeling noodsaaklik.
'

Dis ook verblydend dat eksperimentele en kindersielkunde
na vore dring om meer kem1is oor die kind beskikbaar te stel.

=

Hierdie mens, met uitstraling,
dinamiek, wil Adamson aanpas
die kultuur en die sedelike.

horm~, ~lan

de vie, of

sy d.rie · ordes van die natum:·,

Sy gedagtes in elk van hierdie

sfere geniet kortliks ons aandag.
1. Die ryk van die Natuur.

Die fisiese wereld is 'n aanbieding wat deur die ervaring 'n subjek

~n

'n objek inslui t.

uitgeskakel word verdwyn die ervaring.

.

As een van die twee
Derhalwe is die mens

en die feit reeds verenig as die ervaring begin.
nie nog bymekaar gebring word nie.

Dit moet

Dit is bymekaar en al

4) Creative Evolution, Bergson, bls. 1-2.
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wat gedoen moet word is om 'n eenheid wat ons kry te ontwild{el. D.-lnJ.s, aanpassing is in die ·:sin die begin van opvoeding.

Op die wyse is die natuur, en die studie van die

natuur, outomaties die eerste op die toneel van ons ervaring,
want reeds van die tyd dat die mens van dinge rondom hom maar
effens bewus razl{, spreel{ 'n objektiewe

na~uur

luid.

Daarom

dat natuurkennis vir Adamson so 'n belangrike rol in die
aanvm1gsonderwys speel.

Deur die krag van die instink van

weetgierigheid ontstaan die motief vir die ondersoek van die
natuur en as di t verder ont'VIrikkel, lei di t tot die eg 'VIreten-skaplike houding.

Gepaard hiermee gaan die sentiment van

bewondering as 'n emosionele invloed of produk daarvan,

As

gevolg van ons fisiese karaktertrekl{e, temporament, aangebore
geestesneigings, kennend, esteties en willend, en 1n eie
karakteruitrusting, is die mens sterk indiwidualisties
geori~nteer

in sy ondersoek van die natuttr.

Hierdie uniek-

heid word egter nog sterker as ons daarby voeg dat die mens
sy ervaring ou 'n 'persoonlike manier interpreteer.

11

1\Te must

add that the whole 'Choir of heaven and furniture of earth'
takes on an unique quality in individual experience. It would
be true to say that no two people)have.the smne cognitive,
5

aesthetic or conative .experience".

.

Hiervan mag ons egter

nie aflei dat die groepering vru1 kinders in klasse derhalwe
onwenslik is nie, want die objektiewe wat aangebied word,
is universele waarheid wat elkeen slegs maar ou 'n eie manier
sien of waarmerk.

Wat hier egter van besondere belang is,

is dat elke kind in die groep persoonlik tot aanpassing moet
kom, omdat aanpassing 'n persoonlike saak is.
truth
goal".

11171 th

6)

the hall-mark of individual

5) Ibid,, bls. 42.
6 ) Ibid~, bls, 43.

"Universal

~ppropriation

is the

-107In die stroom van aenbieding is geen twee fases daarvan

eners nie.

"EA~erience

7)

never reneats itself" • Die invloed

van hierdie relatiewe nuutheid yan elke ervaring is. egter nie
steurend nie omdat dit steeds getemper word deur formele,
sielkundige, menslike ooreenkomste; 'n opgehoopte voorraad
van vorige ervaring en

obj~ktiewe

universele waarhede.

Die

mens het dus wel beheer oar die vloei en wisseling van die
ervaring, dog daarby is hy E>ok gedurig in die "Realschule"
van die wereld en die skool van die natuur het geen vakansie

nie, en in die leerplan van die ervaring word aanpassing
aavv·
.:te-t die fisiese wereld as 'n feit ingesluit.

Hoewel hierdie aanpassing by die jong kind oppervlakkig,
ekstensief, en nie intensief is nie, is die hele persoon in
aksie- "the first adjustment ••• t.is not by way of the in•
tellect but

.

by

.

way of the whole personality."

8)

As die kind nou in die skool kom kan daar reeds met die
volgende gegewens gewerk word':
Die wereld of natuur bestaan reeds in die kind as georden in rutmte en hy beskik oor sulke idees soos afstand,
d~e

konmerke en kiftrali tei te van dinge en diere, gedragspatrone,

en die onderwys kan.dus begin met: " A world of things,
ordered in space/ and beginning to be linked
o.f

aaa

reactio~"

9)

~by

relations

In hierdie proses van gee en neem 1 word

.

die self gevorm deur denke en strewing, wat gepaard gaan met
emosie en gevoel. 0p die stadium van

•

natuurwetensk~plike

aanpassing het die instink van weetgierigheid reeds 'n
strewingsdoel gevind, waardeur hy die natuur tot orde herlei
en die self as sodanig op die troon geplaas het,
, Sodra hy in die natuur 'n vastrapplek gekry het, tas
die self reeds na die "transparent world of minds 11 waar

l

7
8
9

Ibid., bls. 46,
Ibid., bls. 49.
Ibid., bls. 53.
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waar die redelike, die sosiale en die ideale self.gebore word.
Intelligente aanpassing beteken jUis dat die objektiewe
helder en werkend in die ervaringstroom georganiseerd raak.
Dis van hierdie stukrag wat die skool gebruik moet
op die "lrJeg van aanpassing te vorder.

om

maak

Die ek, wat steeds

ryper tll}'ord namate sy ervaring groei, erlang krag ir;t die proses
waardeur die subjek op die heerserspad ''n uitsig kry. Hy is
0

nou nie meer net 'n ontvanger; opnemer of toeskouer nie, mazr
begin reeds die rol van 'n aktiewe vennoot te speel.
Sodra hy

vry~eid

kry deur. 'n studie van· die natuur-

wetenskappe, groei sy aanpassing aan .die natuur deur geleidelike intellektuele vordering en emosionele en estetiese ont\1Ti2{keling.

Deur die vereniging van sy ken, gevoels- en ;,n;rils-

lewe word hy 'n bydraer volgens sy

vermo~.

Aaagesien die

menslike aanleg en belangstellingsrigtings egter wyd

e~

uit-

eenlopend is, is dit noodsaaklik om vir 'n wye vakkeuse
· voorsiening te maak. · Sodra die mens egter deur geskikte
aanbiedings 'n vastrapplek in die natuur verkry ·het, glo
Adamson dat "the subjective and objective elements, man and
nature, do fuse:

become one, a unity or continuum of
10)
experience, blended in cognition, emotion and conation~
th~y

Oor die vraag of die

natuu~

by

die mens, of die mens by die

natuur aangepas het, is daar meningsverskil.

Dr. War.d

~il

teleologie aan die natuur toeken terW';l Adamson glo dat die
•

mens aan die natuur aangepas het. "Spirituality and not
materiality is the.ultimate~ll)

.

2. Die .Ryk van die Beskawing of Kultuur.
.
Hierdie wereld vind sy oorsnrong in die wisselwerking

.

van instinkte, emosies en sentimente en in die dade en gedrag
10) Psychological Principles, Dr. Ward,Vol.II bls.254.
11) The Individual and Environment,J.E.Adamson, bls.l50.
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van mense wat die gevolg en uiting van hierdie impulsiewe
magte is.

In

di~

sin is die sosiale wereld dan eintlik die

vrug van die mens ,se

~;verk,

omdat di t die ui terlike teken en

openbaring van die werking vru1 sy drifte en sy emosionele
impulse en strewe is. Die mens het hierdie V1Jereld dus self
gemaak en na mate sy werksaanli1ede aangroei, sal hy die vorm
en stof van hierdie wereld ook steeds verder uitbou.
is ons nie besig om sekere gegewens te verwerk nie.

Hier
Di t ont-..

staan as gevolg van ons instinkte, intelligensie en strewe.
Hierdie geestesbestaan ·van die kultutttorde is beperk
tot die mens se ervaring.

Soos.die tradisie van 'n inrigting

deur sy lede aangevoel word, so leef die sosiale organisme
ook net in die ervaring van dle mens.

Beide ryke, natuur

sowel as kultuur, is egter noodsaeklik vir die mens se bestaan.

Waar die natuur sy obj ekthvi tei t egter op die mens

forseer, daar bewerkstellig die kultuur 'n onafgebroke beinvloeding.

En, net soos hy tot die natuur gepolariseer is,

so is hy ook gedurig in voeling met die kultuur, en daarom
kan ons dan ook tereg van 'n sos·iale verskynsel binne die
ervaring van die mens praat.

Hy is nie slegs gedurig met

mense besig nie, maar die werke vru1 die mens is ook gedurig
in en by hom.

11

The one is as necessary to his mental exis-

tance as the other is to his physical

existance:~)

Adronson se opvoeding eis 'n aanpassing aan hierdie orde
deur ontdekking en self-vinding.

Deur die studie van die

natuurwetenska-ppe raak die natuur'lftrette bekend waardeur die
natuur- en die beskawingsordes vir ons ineenvloei. Daaruit
volg dit dat daax in die vereniging van stof en gees, van
natuur en wetenskap, 'n weersydse verband ontwi¥-kel.

Die

mens se ervaringswereld kry 'n houvas·op· die stoflike, en
12) Ibid., bls,l58.

•
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orde te projekteer en die mense daaraan vas te knoop.

N~

mate hierdie ryk dan deur middel van vakstudie 'n werklik-.
heid in die lewe van die kind word, sal die skool steeds
sterker·en meer direk die aandag aan die·sosialisering
die kind gee .

V~L

Deur die insig wat kennis bring moet die ge-

, voel van presiesheid en trots ontwikkel

'\~Tord,

sodat die

motief van diensbaarheid tot sosiale akti'V1Ji tei t aangevuur
kan word.

D~ensbaarheid

moet deur burgerkunde, ekonomiese .

verhoudings en staats-administrasie so gelei word, dat enge
I

seksionalisme en vooroordeel uitgeskakel word in belang van
naastediens.

In die lewe van die. vroe~ adolessent word dit

reeds moontlik om geskiedenis ook in sy organioso samehang te
waardeer.

So mag die verhaal van Luther, as geskiedlCl.m.dige,

bv. nie aantreklik wees nie, maar dit is mooi om hom as die
vader van die protestante kerke te leer ken.
Die skool kan deur 'n gesonde omgewing ook veel doen
om die lewe

van die

Reinheid
vru1 die liggaam) die vorming van goeie gewoontes;die' ontwik..

kind sosiaal te begunstig.

0

keling van die diensmotief deur ko5peratiewe optrede i,v.m.
gemeenskaplike belang, kan verder uitgebou word deur samesprekings~

konferensies

e~

jeugkamp-aktiwiteite.

moet geV1Joontes van sosiale diens opbou.

Die skoal

Hierto·e kan taal

en letterkunde, die waardering van geskiedkundige feite en
gegewens sowel as die studie vru1 'n moaerne bu1rrtaal veel
bydra.

Die lewe en doel van die mens is nie die handhawing

van eng indiwiduele neigings nie, maar wel die bevordering
van sosialiteit deur verdraagsaamheid, hllipvaardigheid en
deur

'n bestaansreg

aen die naaste te gun,

Derhalwe.ag

Adamson dit die besondere taak van die opvoeding om die
deur middel van

ae~assing

kin~,

aan die kul tuurorde, te sosialiseer.
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Die plastisiteit van die

jet~jare

moet die

fond~nent

wees

waarop die toekomstige burger sy sosiale hui!=! bon.· As hy
die

s~ool

verla.at moet hy iemand \'17ees "'rat. nie_ slegs kennis

besi t nie, maar "lflrat ook die w-aarde en betekenis van sosiale
diensbaarheid in sy verdere le1.1e sal handhaaf en ui tbou. 'ltvat
di e skoal, deur middel van vakstudie, spesiale voorligting, _
inrigting vru1 die onderwys, ontsp&~ling en 'n rein lewe kan
bewerk, is 'n weg ..,1Taarop elke mens, as wordende wese, geregtig
i$.

3, Die ryk van die Sedelike.
Die opgevoede mens is vir Adamson nag nie noodr:rendig
die sedelike mens nie.

Ho~

sedelike ideale en pligte moet

nog eers 'n lewensbehoefte word.

Indien dit aanwesig moet

wees, sal di t deur eie toedoen, sel·f en vrYtdllig geskep en
aanvaar moet ,..,ord.

~The

social organism as a moral order

is there about us like space and hi stor·y, ·but it seems to ·
differ from them just in this that its existance
'

for each individual depends on free

affirmation~

~d

13)

reality

Om dus 'n

sedelike bestaan te voer sal dit nodig wees ·om die sedelike
omge~ring

vrywillig, as· 'n eie doel of ideaal., te ae.nvaar ..

D.w.s.,deur doelgerigte gedrag,

vr~Nillig

aan,raar en gesterk

deur karakte:t, word die ken-, gevoels- en 111Tilsverm.o8 ingespan
by die
pa~l

ontwik~eling

van 'n motief tot

·~

doel.

Adamson be-

die vorm van die sedelike wereld vir elke mens as volg:

"A continuum of consciousness and life held together tel eo logi
cally by an ent1; or purpose consciously adopted, that is taken
up into the self by volition and thus operating as a'final
14)
cause~

Die inhoud van hierdie ryk, werk net met die mens. Sy
ware, ideale, redelike en sosiale self is op die spel. 'n Vorm
,

13) Ibid., bls, 303.

14) Ibid., bls. 307.

-112van self-vinding

~~ord

verlang.

"Whether it will come to

actuality, i.e. to self-realisation, or not, will depend
largely on

~ducation~ 15 )Hier

like aksie·.

word .dit 'n saru{ van·persoon-

As die redelike in die self moet sel3vier, be-

teken dit die onderdrukking van ander elemente van

di~

self.

Die redelike fungeer egter in verband met die sosiale, met
die mens as

gemee~skapswese,

al tru!sme moet plek maak.

en derhalwe sal egoisme vir

En di t is waar dat die hoogste

gelUk nie in ruimte, maar .wel in die gemeenskap met andere,
Indiwidualiteit sal dus onder die knie van

govind word.

nnet buig.

gemeensk~pseise

deur die gemeenskap,

Die regte en pligte, daargestel

te~er

die indiwidualisme in. die

men~

deu.r die 1'.Jerking van die redelike en sosiale elemente in die
self.

Vordering langs hierdie weg bereik sy klimaks in die

religie waar die hele wese volkome vryheid in diens ondervind
. In

vorming verminder die betekenis vm1 die in-

hi~rdie

.

..

diwidualitelt of die persoonlikheid egter nie.
slegs

besl{a~ring,

Dit ondergaan

en word daardeur meer diensbaar gemaak in

die skeoping van 'n sedelike voortbestaan.
orde is egter ook bouend.

Hierdie sedelike

Sedelil{e voorbeeld, die geur van

'n rein, sedelike skoolgees of. omgewing,
verkondig: "In the
.

core of one pearl all the shade and the shine of the sea" 1 ~)
In die aanvoeling tot die sedelike, spreek die idee harder as
die feit.
Van die sielkundige kant bet die skool in die sfeer te
doen met die

ontwiJ~eling

wilsvermo~ •...•

"In 1fi7hat

1fiie

van die kind se ken-,gevoels- en
have called the creation of the

moral continuum we have the co-operation of the three irreducible factors of mind or consciousness, cognition, feeling
17)
&J.d volition."

15l
Ibid., bls. 307.
16 Summun Bonum -

Bro~ming.

17 The IncUvidual and the Environment,J.E.Adamson,bls.319.
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Waar Adamson sy opvoedeling ook tot aez.vassing na die
sedelike wil lei, maak hy hoofsaaklik .gebruik van die sedelike
en fisiese omgewing wat deur ?ul invloed op die kind moet inspeel.

Die kind is wel in besit van 'n sekere erfmassa soos

instink_te,. emosionele houdings en opvoedbaarheid, dog as hy
clie resul tate van die

onder-~..rys

wil .besi t, moet hy . as. 'n nuwe-

ling begin •.Die skool, egter, i$ die bewaarplek van tradisie
en invloed.

Derhalwe poog die skool om empiries-sedelike

. ervaring om te skep tot 'n redelike kennis van sedelike vorming
In die

word die aangebore hoedanighede beskaa1 en ont- ·

p~oses

wikkel totdat die sedelike ideaal in die kind

oorge~laas

is.

Deur die gewoonte te vor.m om die skool se sedelike ideaal uit
te voer, leer die kind geleidelik om daardie ideale
as sy eie

u~ t

te leef.

vr~~illig

In c?-ie op.sig van sedelike vorming

word die vernaamste taak van 'n skool dan die k'!!reking en insta.ndhouding van 'n gesonde toon en gees.

"It is by the

character of its ideal and the strength of its devotion to
, 18)

it that a school must finally be judged. 11
.

I

n Kind mag die

.

atmosfeer beveg, maar die invloed kan hy nie ont.vlug nie. ·
Waar 'n skool die etiese standaarde van wet, goedheid
en geluk'as sy ideale nastreef en uitleef, behoort daaxdie
ke~nerke

in sy produkte weerklank te vind.

Langs hierdie weg sal dit lonend wees om saam met Tennyson te se:
"Hm\T dull it is to pause, to make an end,

To rest tmburnished, not to shine in use."

(b) Kritiese Beskouing. ·
Die obj ek

~raarin

die opvoeding belangstel is die kind.

In sy vorming en ontwikkeling moet daar dus met sy aard en
wese rekening gehou word, sodat die formele so,_,rel as die.
informele invloede, wat op hom inspeel, ten goede tot · sy
vorming en optwikkeling kan bydra.

Daarom vra J),d.amson wat

hierdie kind is en hoe hy hom in sy omgewing gedra •.

'i's') Ibid., bls .340.
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Van Virysgerige }{ant is die kind vir hom 'n produk van
natuurlike en dinamiese ewolusie. "Here \nJe are, then, with

19)

individuality, unique, radiant, and the medium of

values~

Hierdie kind is ook opvoedbaar omdat hy oor die nodigo siell{undige

vermo~

en ui trusting daarvoor besl{il{. · Deur die leer-

proses verwerk hy dan sy ervaring on 'n persoonlike manier ·
sodat sy kennis,

be~nvloed

deur sy gevoel en wil, a2n sy

wereld 'n· eie kleur en vorm gee' d. w .s. in hul ae..rd en irvese
verskil lcinders van· mel{ae,,r as gevolg van hul besondere geboorte-ui trusting en unielce persoonlikheid.

11

be nothing more final or fundamental than the
. d'1v1'dua1 1120
• )
the 1n
Met hierclie kenmerl{e van die kind
voeding tereg tokoning hou.

11

\~e

1~ril

Thero seems to
~1iqueness

·of

Ada.mson se op•

are, indeed, far too rarely

our individual selves.n2l)
Waar kinders dus fisies en psigies van mekae..r verskil
moet die opvoeding hierdie uniekheid in ag neem en

beskerm~

sodat hy die mens van die gevaar van standardisasie kan bewaar.

"If you consider all the forces playing on him, you'll

agree, I think, that John Smith R4 v5 is not very safe. I've
given him but a moderate rating for radiation and evolution.
But unless -vve see to it even that will go.

The dole, the

daily and the pictures will reduce him to R0 V~ 22 )
Waar sy opvoeding dan die aard en die wese vru1 die kind
erken, wil dit verder ook met sy gedrag rekening hou.
om kontroleer hy die aard van die

omge"~;~Jing

Daar-

ViJaarin die ldnd

leef en beweeg. "We are.heirs of two orders: the mysteripus
universe of natuxe and the microcosm of civilisation •..• ·~ 23 ).
en deur aanpassing hieraan moet die kind gevorm en die om19)
20)
21)
22)
23)

Externals and Essentials, J.E.Adamson, bls. 143.
Ibid., bls.l40.
Ibid., bls. 96.
Ibid., bls.l47.
Ibid., bls. 90.

-115gevJing verbeter word, sodat die kind sy hoogste ont\V'iYJ<:eling
k~1

bereik. Die finale en hoogste vorming vru1 die kind le

den nog.ten slotte vir hom in die sedelike wereld.

Deur die

skepping van 'n sede1ike voortbestasn moet hy tot 'n kem1er
van waardes gevorm word.
Volgens hom is dit dan die taak van die opvoeding om
die omgewing waarin die kind leef en voortbestaan so in te
rig dat aanpassing daaraan inoont1ik gemaak vmrd.
inrigting en ret;ling van hierdie

omgm~ring

Vir die

moet die skoal en

die opvbeders van alle l1ulpmiddels tot hul beskilddng· gebruik maak.
Waa.x Adamson den 'n hot; V'la?rde aan

omge~Jingsinvloede

heg sien hy die taak vru1 die opvoeding reg in.

Die opvoeding

moet die opvoedeling in !n omgevJing vorm en daarom moet hy
die aard en wese van die opvoedeling ken en sy omgewing bepaal
en

re~n.,

Ek wil heeltemal met Adamson saamstem dat kennis van die
kind en retJling van die omgewing, waar die.kind gevorm en
ontwil<kel lvord, noodsaaklike eise aan suksesvolle opvoeding is.
Die aard van die

omgei~Jing

oefen 'n sterk invloed ui t op die.

gedrag van die kind en.deur 'n deeg1ike kennis van die subjekti8't'\Te kind en die Objektietll]e c:imgevring, bek1ee die Q1JVOeder
1

n magsposisie.
Dog by hierdie noclige faktore \dl el{ oak nog 'n meer

bepaa1,delike eis aan die opvoeding stel: die religieuse
vorming en oritwikkeling van die kind, sodat

11

die mens van

God tt nie alleen homself as sedelike wese iri die skepping
vind nie,

m~x

die heelal.

bo al1es God as die begin en die einde van

