
DIE PROBLi~Ei~jSTELLHTG VIR DIE ONDERHAv7IGE S'l'UDIE TEEN SY 
BESO:t-J1)ERE WYSGERIGE AG1'ERGROND. 

1. 	 DIlr I',;ENS OEDER SY EIE VRAAGTEKEN: Elke wetenskaplikc 

en dit is elke mcns in In meerdere of mindere mate - ~om 

vrocer of later in sy eie skaduwce te staan. Hiermee word 

bedOEl dat lie mEns op diE een of ander tydstip ook die vraag 

na homsel:f' :.lOet stel. Hy kan al en wetenskaplike wees 

omdat hy In uniek<;; posisie onder al die lewt:nde Vv6sens en 
I 

ook die nie-lew~nde dinge beklee. Hierdi~ unieke posisie 

word waarskynlik die beste w6ergege deur die feit dat die 

mens f n vraag lean ste 1, maar :l1cer nog j dat by 'n vraag oor 

die vraer en BY antv{oord op f n go StE vraag kan for:imlec r. 

Hy korn self onder die vraagteken. 

RG~ds op 'n baie vroe~ lccftyd merk ons by die 

kind dat hy horn oor verskyns.:::ls bt3gin verwonder. Hy beskou 

hulle as I probleme ' • Hy wil 0.£1.. woct wat dit is waarrnee 

by in aanraking k:om, waarvandaar" di t kom, vvaarvan dit gemaaic 

is, waaro:J dit so is en nie anders nie 6n waarheen dit gaan. 

Hierdie kosDogeniesc en kosrnologiese vrae word later van 'n 

uitgc-sprolce o.ntropologiese en aksiologiesG ,':Lard. Dan lui 

hulle r:-lin of meer soos volg: viie is ck dl waarin IS my 

waarde'? Geleidelik word hulle van 'n nog meer fundamentels 

en suiwer wysgerig - antropologiese aard. lIe kan as 

volg geformuleer word: v18tter soort wese is Ek ~iat lean clink 

800S ck (link, wat lean mflak SUU8 E"ic mEL11c, \'mt kan glo soos 

_Ek glo, wat in 'n bepaalde v6rhoudi met ander kan tree, 

wut 'n geskil;dGnis hGt GOOS die rmt ek het. vJat is die 

voorwa:::l.J.... clc VlIl1lrueUr sulke dinge moont lik ~.ord '? Dit i8 

v.,ro, tons bedoe 1 v.,rann(;·cr ons s~ ullt die :ncns onder sy e i6 

vrllo.gtckcn of in sy cio Skllduw6e te staan kom. Geen dier 

en gefn ding k1ln ooit 'n vruag, nog minder die vraag na 

homself stel nie. 

Wanncer •••••••••• 
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,Io.nn6cr die mens ni8 alloen lie dinge om hom nie 

metar veral homsolf' onder die vr:.ugtc;ken bring, 8111 die 

ontclckldng gc'-Jao.lc word d8.t hy die knooppun t van die he e 10.1 of' 

die kurtbcgrip van die kosmoB is. AIIGS W8.t in die w0rcld 

be stcu:m cn vmt hy onder 'n vr8.'JgtEkcn k'm bring, le op die 

Gln of' ander wyse oak in hO~Helf' opgesluit. Allcs waarmee 

by hom om horn besig hou, is in 'n meerdere of mindere mate ook 

in hom verteenwoordig. Hy beliggaam in hom so baie waarmee 

die natuurwatenskappe besig is; so baie uit die biologiese 

wetensk:apl!c raak horn ook; die gegev,rens vir die [Jsigologie is 

groot lil<:s gf;:gev,rens uit sy bestaan teriiiY 1 die t erroin van di 8 

geestesvlctcnskappe 'n gebied is 'viaal'aan .by al1een decl het. 

Die mens konsentreer al die aspekte van diewerklikheid in 

homse11'.• Hy is persoonlikheid en daarin staan hy apart; by 

is psigicG8 wase; wat nes die diere bewussynslewo het; by is 

'n organisme en ook 'n f'isies-chemiese meganisme. lVlaar wat 

is by nou Gintlik? Is hy een of' meeI' of' a1 vier? Is die 

een aAp u:c In ver skyningsvorm van die ander? ',iie die probleem 

van dir:: mens opgelos het, het die problcom van die wysbegecrte 

opgelos en daarmee ook alle problE!TIc waarvoor die mens te 

staan kan k~rn. Hy het dan die sleutel tot t otaalwetcnskap .• 

Die grootste probleem vir die m0ns is dEurgaans die probleem 

van die mens. Dit y~as nog 'lltyd die probleem vir die wys begeC?r

t~ maar wat de~sdae so opmerk1ik en opvallend is, is dat di€ 

pI'obleem van die mens ook die probleem ViI' elkeen van die 

afsonder lU<:e vakvJet l nstwppe word. Hibr -.:ord veral aan die 
( 1) 

f'isikn us lie mees gevorderde wetenskap gedink. En 

laat OtH.:; Qi t mam' rEJects hier onderstrecp: GS die probleern 

van die memo die probletm vir die wysbGgecrte is, dan is ook 

die pro bleem van die mens di~ problG~m ViI' die opvoedkunde. 

lviet rcg l::an bevveer word dat die mens die knooppunt vo.n 

alles is. 
In ... '........... '.... . 


(1) Cf'. (Gb·) Eddington: The Philosophy ot' Plo.ysical Science. 
( ) L0 Comte du NW : The Destiny of' l',lan. 
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In 	horn is alle aspekte van die werklikheid verenig•. Hy is 

die kort be i~rip van die heE lal. lviaar om hierdi e kort begri p 

te begryP, vercis In taamlike lang bo iD. Vanuit wysgerige 

standpunt is di t altyd opmerklik hoedat rlaar wotenskap tot 

byna in di c absurde be oe1'En ltan vlOrd, sonder om ooi t 01' bo.ie 

selde nn die wetenskapper te vra. DiE' :ncns sel1' is die 

wetcnskapper en sonder horn is danr 	geen wetenskap nie. Dis 

eintlik so vanscl1'sprekcnd dat mens 	 by uitnE~endheid aandag 

aan die wetenskapper as die bouer van wetenskap sou skenk. 

Maar soos gese is, is daar 'n merkbare nteri a::ln d;Le 

gang, na8.lnlik, vo.n cl.iE:; wetcnst~o.p no. 	 die v'[otensko.pper. 

2. 	ANTVVOOHDE OP DIE VRAAG I'TA DIE WESE VAN DI.ro.; ,!"l£NS: DiE groot

rneestEr van die ~oderne wy sbE:;gecrte, , IrrLmanuel Kant (1724-1304), 

het 'n uitstekende 1'ormulering van hierdie vra-vermoe van 

die mens ge e., Sy klo.osickc drie vrae is: wat kan ek kt.:"n, 

wat moet ek doen en vat mag ok hoop. Al dric mond uit die 

Gen seutrale vraag vat is die mens. Hicrdie lo.aste vraag 

word n13rens cliruk deur Kaot boantwoorcl nie behalwe dat by 

in sy antropoloBie die mons karakteriseer as "ein 
( 1) 

vernun1'tiges 1'icr, das sich selbst vervoilkom.rncn kann". 

Uitsprake oor ~at die mens is, bestaan in oorvloed. 

Ons noem enkelcs. Die Hcilige Skri1' 1nat horn baslis 

nie onbetuigd uor wat die mens is nie: Hy is skepscl 

van God en is oorspronklik goed cn na diE bceld en 

gE;lykGni~ vs.n God ges[{apc in die ',iUr{; k,cnnic1 van God, 

gE::rEgtighcicl en heilighEid. D(;;ur cie ongehoorsaamheid het 

die mens gevnl, en la en loer die sonds voor die d~ur en is 
(2) 

sy begccrte no. diD mens. Di~ m~ns is dus 'n geskondE 

beelddra(;r vEtn God. Hy VIE(rka:lts die be(.ld van God maar hy 

doen 	dit sks61' 0n sleg. DiD P sal.'ni s en eli t,; sl;:rywe van die 

Hebree.rboek •....•••• •'.' ••• 

Knnt: Anthropologie in pragmntischer HilItsicht, 217-218. 

Genesis 4:7. 

c1'. ook: Ni0buhr: The Destiny 01' Man I & II. 

Van Balrns: (a) God en det Iv1€nschen. 


\l (b) Licht uit Licht. 

Br'utltner: DGr Mensch im v'JiclersDruch. 


" The Divint3 Imperative. 




Hebre~rboek vra albei wat die mens is dat sy Skepper aan 

hom d en die mensek dat Hy hom sal besoek. i 

antwoord dn.t die mellS 'n vveirlig minder as 'n goddolike wose 

gemaak , dnt hy met heorlikhoid en eor kroon is cn dnt by 
(1 ) 

aangewys om oor die werk van sy Makerte heors. Die 

broed stioso boskouingo is bu e oon menir;"vuld 19 en 

uiteo opond. Ons noom nkclos: dio mons is 'n tweebenigo 

lCV10 weso sonder vere (Plato); 'n iti(::ko diar (Aristotcles); 

Anhnl providum, s , mult:Lplox, Qcutum, momor, num 

rationis et consilii, quod vocO.lTIUS horn (Cicero); homo a 

votoribus sapiontibus ita. d0 tus ost: homo est <.:lnimo.l ionale 

mortalo (Augustinus); 'a tool LlQkinganima.l' (F'ranklin); 

Tior, das inon Qufgorichtoten G~ng hat'(Herdor); 'das 0eson 

wolches will'(Schiller); 'das pragclndo Tior' (Schoponbauer); 

I das kranJ.w Tier I (J:Uctzs cbe) ; ::tgen-Konnor und r 

Gott-Sucher' (Scheler) ; dor Triobvc rdr2nger (Freud); 'dcts 

deruwnde T r' (Klagos); s Tier, das sich nolbor bolfigt' 
.. 

(Paul Ernst); 'das aus s~ch selbst horaus f'1hrcloto Woson' 

(Helrtmelnn) • Hierdie elntwoorde kan met ba vormoerdor word. 

Op hullesclf so hulle nic vo(l nie·, in werkl id niks nie, 

welnt dio mooste hiervan t mcns in termo van iets 

wat hy nio n , S003 byve,orboo Id do. t hy 'n s iek of 'n 

homsc l.fbodrio of ontw:i.kl~o dlar l· 0e Die mens word in'" 

tOr'1:,;C Veln iots vorklo.nr wa t niG Is nie. S omo.'lrt wys do.ctr 

uitdrulrlik op dllt ons die :.10::1.8 nie n:oet verklQar in torrae 

Veln iets wnt nio is nio. verkla is 61' vals 

6f eensyd I!Der Mensch :lsb e W9sen eigener Art; ~essen• 
Besonderhc wir nicht durch VB lch mit den Tieren feststellen 

konnen. Ebensowenie; wie ich das Wesen der o mtt Hili'c dor 

Mineralogio oder das 0eson des Tieres mit Hilfe dor Botanik 

.feststollen•••••••••••• 

(1) cf. Ps.8 en reers 2. 

http:vorklo.nr


feststellen kann, so auch nicht das des Menschen mlt Hllfe der 
Zoologio. Weil er abon c bosonderen Reiehe, dom Monsehcn
rbiehe angohBrt, das sieh scharf seheidot von den Reichen 
der anorganischon, pflanzliGller::. und ticrisch(;n Welt. I! (1) 

Dio bostes onder die reoks sl=yn my die 'van Scholar on Schillor 

to VIOCS, naamlik 'n 'Neins n-KBnner' en In wese wat kan wile 

Eintlik va.l hullo seam want om 'noo' te kan se, boteken om te 

kan wil on om to kan wil, I~)otcl:on ook om 'nee' te kan se .. 

Daar moot met nadruk op gewys word dat die mens 

wat die vraag na homself k8.n stel, homself nie kan definieer 

nie. Die ~dofinieI'ende is altyd moer as die gedefini~erdG. 

Die wysgcrigo antropologie ns sodanig probeer ook nie om '~ 

afdoendo definisie van die mens to gee nie, want hy kan nio. 

Dit probeel' veol liower om die Vrarlg to beantwoord hoe In 

bestaan soos die mens like bestaan moontlik is en wat die 

prinsipiole voorwaardes is WQflrOnder monsliko bestaan hom kan 

afspoel. Daar word veeloor na die bestaanswyse van die mons 

gosook. Hiordie bestaanswyse moot dan in die lig van drie 

bonaderingsvlysos gesiGn \i\'ord: 

(a) 'n Eksistensiale beskrywing van die wyse waarop 

die mens indordc.ad bostQQn. D::L t s lui t in dio bosH: rywing van 

kul tuurvormo en in dL; nlgcmoon die ob jektivoring van bepo.o.ldo 

geostolikc vormotns, 

(b) 'n Etiose problematiek as uitgD.ngspunt om tot 'n 

algomene waurdebawussyn te kom. Dit sluit aan by dia vol nde 

vrae: wannoor is ek werklik 'n mens? Wat moet ok doen 

om as mens g:ereken to word? Wanneor stann ele voor die eintlike 

konstitutiewe olcmonta waarkragtens ok mens word? 

(c) 'n Kc.togoriale ••••••••••• 

(1 ) Sombart: Vom Monschan, 3 - G. 
cf. 	ook Mayor: Die k van dio wysgerige antropologie 

in die Filosofiose refleksie, 1 - 17. 

http:indordc.ad


(c) In Kategoriale or In ointlike wesensanalise van 

so In struktuur as menslllce renliteit. Dit word In ontol L,S8 

probleem in soverre dit die bostann VQn d me n,~ ax rc:.o.k. D L 

vro.ng vford }lier stc)l rJl die voorw::-t rdos V2n mensl bostQnn. 

Hiorondor werd nie die biolo so bos tannsvoorv'/3.".rdo s s 008 cl 10 

noodscc2lclEchoid V[m voodscl, ,dio 19omcne metnbolismo, I'US, f,;rcci 

on o...ftekoling ingosluit n vrn op grond wanrvan• 

S oictD 28 t[1Jll, kul tuurskopp , kuns, on moor sulkos mocntllk 

is. Andors se: hoo mo,.::t 0:'13 dio mons lnterproteer om sy 

vorskillonde bostnnn3wysos to begryp. 

DnaI' mag op hL:;l~dio stadium roods vrn word wat 

die bodoolLng van opmork V::-tll die:: voor nde aaI'd vLr dio 

ondorho...wigo studio knn weos. Op soln moontliko vrang kan op 

hicrc1L::; stadium rc,ods ns volZ 2nt'Noord word: 

(0.) Dio opvoodkundo probeor nio om wys rige [',ntropol 

to WOGS nio. Dis ogtcr gobioclcnrl om In nntropologio ns 

ngtorgrond te he. Dit lowa 822m ~ot d wysbc crto ui t 

dio30lfdo grondprobloom, nQ.Cr.11ik di.o problo,lm vnn dio ,",ens. 

die wysbc [Too rte hierdio uo s nswyse n~ sy moantl id on 

voor\/VC,.c:.rdos vvil verkl[l~.. r, knoop d io opvoectkurldo by die °bo stao.ns

uitlngo nnn mot die oog op hullo vorbotoring. In Eksistonsin]o 

boslcywing vcm die wyso wc.c.rop cL 0 mens inderdnad bostn'ln, 

is In conditio sine qu:J. non om die bestu'lnsuitingo te 

vorbotol". 

(b) Dit is eintlik in diG 1 van 'n otiese problornntiok 

as uit punt W~Clrmo.:.:; dio 02:JVoodkundo so intiom gomooid is. 

Die probloom van die mens ~3 ~ltoindGlik In praktioso. Dio 

vr'l'lg w~t d'lur godoon behoort to ~ I'd, rank die holo bostnuns

wyso V'l~ dia mons. Dit t aIntlik om die vrn'lg \'!8.t 

ons ynot dia mons bahoort to doen sodat hy as worklikc, d.i. 

volw'l'lrdlgo mGns lifis30r LaD word. Dio mons kan ook 

as lots sndors bost:J.p,n, ~locvlel 

los~amnak knn word van dio vruQg nn die bahoo iko nie. Dc.nr 
co 

slru dUB In gawoldige otioso problemat k die vrnag 

na •.......... 




no. die woso vnn d mens torwil vnn opvoedingsdoeleindes. 

D eiso yv-no..rno..n iomo.nd moet voldoon om as volwnnrdige mens 

bosi.;ompo 1 to knn word, is >loofsnnklik e iso wa t grondvos 

knn vlOrd in d io e vaE cl 

3. DIE AI1CHII.iEDE:3-PUNT VIR HIEHDIE STUJIE: Vir d doel van 

hie rd s le, is di t nodie; om no. ! n Archimcdes-punt te soak. 

nie so SOGr as tn motodolo se ult ngspunt nie.maar as 

agtargrond vir hicrd mooiliko prob1oom van die mens in sy 

be staansV'r.:{se on. die nood saak1 ilee VG rbetG r van hie rd ie 

bostaansuitinge. Die besto skyn te wees om die onde'rvinding 

to raadpleeg want op die vaste bodem van die ite het ons 

tanninsto die evidensie van die feito s elf. Fe e is koppipe 

dingo on met hullo moot reko hou word.. Vvanneer ons ons 

op omp:Lrioso standpunt stal, :Jotokcm dit geensins dat ~ns 

uit~{omstc noodwendig van In ompiristiosG aard moot wees • 

Into ndool: 'n gosondo cmpirios uitgangspunt 1ei tot anti

onpiristioso uitkomsto. 

Wo.t le: or dia ondorvinding ons a Em e die mens? 

Dnar lS minst ns vyf din wat gonoem kan word. 

Hy is In ervarcndo(a) Die Mens 'lowe uit By verstand: , , 
donkundo, oord..:l nde, besinncndc :,n sclfbosinnondo wese. 

Dn:lr is In bo orte, In verI n 'n 30cktog nn wereld- on 

sel nnis. Die mens begoor om t,-:; bogryp en to verstaan wat 

om horn, in hom en met horn r:cbcur. By is tu::l.s in die were 

waarvnn hy self 'n d801 uitmno.k no. 'mat dit vir hom verstaan

banr is. Doelbewus word kennis en wetens p versamel, nie 

noodw(; ig vir prnkt se dooloind38 nin mno.r terwille van 

ken.nis en wetensko.p. Die mc;ns is weotgie rig on het dnnrby 

fn behCl.8 sy w8Gtgieri id. A:::mv'lnk1ik is die praktiese 

nut v~n kcnnis op goon nouL1cnswo.:.--.rdi wyse benadruk nio. 

D uintlik ers sodort diu daG V'ln Bacon dat konnis as 

mng n bCDuorsingst k besk ou s. By Hegel cn io noo-

Ho linno Iowa dio mens on to clink, die prrlgmatisto dink 

die •••••••••••••• 
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die mens om k'ln lewe, veral om ersend en oorheersend 

te kan lewe. Lans uoemde g het sedert die middel van die 

vor eeu SOSGer die oorhand dat cl hole kultuur en 

beskawing in In kultuur- on beskaw tegniek verander het. 

Teenswoordig word d mens ing om nn to dink oor die 

produkto van 'o:3y d onk'lrbo id want sy bestaan word 1'undamenteel 
(1 ) 

go • 

(b) Dio Mens lewe uit sy wil: Die mens lowa uit iots 

diapers as die vGrst alloon. IIy is nio net In dwar'skykor, 

wQarnemor on tooskouer wat ulloon wil bCJgryp en v~rstaan rio, 

maar is oak doe r Qan dio bostann en die lewe. Fly doon 01' 

word dcur gobeurtonisse oorval of hy laat self' :Lots 

aUT'. In 'n baio groter mate ons doolnemers aan die 

drQm'l wat low(; noom word as wntons dwarskyko rs is. Elko 

mens speol In rol Ons wens en begoer dingo anders as w hullo 

ResultSlto word v stel WtJ.t dour 0 nktiwiteit• 
towoe ring kan word. ~io vc stolde veranderinge word as deel 

aanvanr. Da3.r word voorstellingG k hoe ons deur ons 

ing on handcl die beoo e doel kan bevorder 01' se 8 

knn verwosonl Omdnt dio mens In wil hst, kf.til hy ingryp• 
on handol. Hy is bchnlwe 'nool'.konde ook In iOWG, doelstellcndo 

n handclonde woso. Dio ~0ns lowo dorhnlwo uit fn diaper 

dimonsi8 as die vorstand nllean. 

(c) Die Mens Lewe uit By Sin vir Waardes: Die 

ondervind leer dat die mons nog dieper 'ls uit die wil 

lewo. Sy is nie net kenner on soeker na insig nie; hy is 

nie net In deolnomer wat aktie1' om In wending aan die 

gene; van bourtenisse te e nie, rn'l'lr hy is ook toeskouer van 

homsel1' c;n van ander. By laat hom in In besondere mate ken 

as waardcbepalondo wese wat ontvanklikheid en geesdrif het 

vir wO.n.rdes. Hy vind aanr.enaam en onaangenaam, nuttig en 

s lik, mool on lolik, w'lar n.vels, en slog, behoorlik 

on onboiloorlik, h~l ilig cn sondig. Die mens roken too en 

verskoon•••.•.• 

(1) cf. veral Buber: Between Man and Man. 



verskoon, loof en laak, straf en beloon. Dinge wat vir horn 

waarde het, probeer hy bestendig en bevorder terwyl die on

waardevolle en afkeurenswaardige teengcgaan en vernietig word. 

Hy soek en verwerf waarhcid op die kultuurgetied van kennis 

en wetenskap, en hy bcvorder die nuttige deur die tegniek. 

In die sfeer van die kuns soek cn vtrwcsE:cnlik hy skoonheids

waardcs Gn in die gemec:nslcapaewe, die rcgsordc (;n clie opvoeding 

gee hy onomwonde blyke van sGdclike vvaardes wat hy huldig cn 

wat sy gudrag normcer. Die mens so dcclname aan die bestaan en 

Iowe is wescmlik 'n 1imardobepalcnde dcclnamo. Hy lc'wc ui t sy 

sin vir <vvaardes. 

(d) Die iVlens lewe ui t sy Gcmoed; Die mens lewe wa t f!¥ 

empiri ese bestann bGtref, oole ui t ci se van di e gomoed, of betGr 

ges@: uit drange van die gemoed. Alle kcnnis,wil on waardc

bepaling vcrondcrstel en vGrois tn mede-skepsel. Ann laas

genocmde knn hy sy kennis meedccl of vo.n horn ontvo.ng, sy lewc vrm 

strovfing veronderstcl iem:J.nd :J.nders Viie se belrmge hy V:Til bevordcr 

cn desnoods tecngao.n en sy le.;JC V'ln goed- en <:tfkeuri ng botoken 

goed- en afkeuring van iem:cl.t1d Goort lyk n'J.n homse If. Die 

mens is op 'n mede-skepsel a'::mge1;JC'se. Hy is 'n SOSi::'llc< YjE=se 

en sonder 'n ander is hy I n abstra!~si(;. iVl(, t reg kan van 'n 

sosiale drang by die mens gcprao.t Hord. Hicrdie drang kom 

voort uit die dimensies van die irrasioncle en ~el uit eise 

van die gemoed. Daar is 'n bcllOGftc om by dicgcnc te woes wat 

uit dicsolfde kultuurwaardcs as hysclf lowa. 1n tn ander 

ontdck hy mo.lclik:cr as in ho~nsclf die vorgcstalting van dio 

hoogste kultuurw8.ardes, naamlilc gocdheid, skoonheid, waarheid 

en heili id, of minstens dan die antluiking van hierdie 

waardes. Daar is 'n dr~ tot eenwording met die medeskepsel, 

oak met horn wat in nood verkeer. Van horn wat het, wil by ontvang 

om onsclfsugtug to besi t en aan horn vmt nie het nie, moet gegec 

word soda t by ook lwn be si t. Hierdic gGmoedsdro.ng moet as 

die li6fde gekvmlifiseer word. Ons k'3.n goen rGsioncle vGrklaring 

acnbied vir hierdie gemocdsdrang nie. Dit is daar en dit 

vierk ....•. '...... . 

http:gGmoedsdro.ng
http:iem:J.nd
http:ontvo.ng
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werk· en daaruit lewe die menD ook. DiG liel'de as l'undamentele 

dryl'krag moet religieus van oorsprong ywes. Die mens gee 

getuieni s van 'n "Uberich das sich im Du wiederl'indot" (Spr::lt1ger). 

As die ,dons geen liel'de kan gee nie omdat hy dit nie het nie, 

is hy patologies en as hy dit nooit ontvang nil., is lly die 

mees b6ja~merenswaardige skepsel op aarde. Die Beili Skril' se 

uitsprcJ<o oor die liel'de is bei<:end. Dis opvallend dat die 

Skril' darem nie net liel'de van die mens teenoor sy mede-skepsel 

en BY Skopper eis nit,;. !1laar e ook gotuienis dat die CTIGns uit sy 

gemoed, naamlik die liel'de, lowe. 

(e) Die Mens lewe uit vertroue; Ton slotto is daar in 

die menslike bestaan 'n nog diaper laag as di6 wat reeds 

aangc stip is. By hom lewe die diepgewortelde behoel'te om 

tuis te voel in die heelal met sy h:ennis, aktiYliteit en "-Ilaarde

bepaling. Sy tuiswilligheid word bepaal deur' die l'eit dat hy 

uit vertroue lewe. By wil horn daarvan vergewis dnt die Iowa sinvol 

Ls, dnt sy deelname aan werklikhEid en Iowa nie sonder betekenis 

is nic. By huni<er na veilightid en vastigheid t'n as hy dit h6t, 

dan be lcwe hy gemoedsrus. 
/ 

hort gesa: die mens het behoEl'to 

aan staanplGk en vastrap[itk. in die Iowa en be stann. By het 

behoel'te aun 'n simpatieke w@reldbeskouing en lewensopvatting 

wat sy vertroue sal steun en skraag, wat BY lewa sinvol sal 

maak en botekenis sal verleen aan sy k.ultuurarbeid, kuns, 

wetenskIJ.fi)sedelikheid en godsdicns. Die GroningsG wysgeer, 

Beymans, sa dat daar drie oortuiginge nodig is alvorens die 

mens die nodige vertroue in die sinvolheid van sy bestaan kan 

ha. Bierdie oortuiginge is: 

(i) die besel' van saamhorigheid met die owerige w0reld, 

dit is die gemoedsekerheid dat hy 'n onlosmaaklike doel van 

die gcheel vorm cn dat ay bostaan en doelstellinge by die 

doelcindes van die geheel inpas. Sy bestaan en doelstellinge 

kan alleen by die gehecl inpas 'vvannecr hy syne ondergeskik nnak 

aan die bclange VCln die gchee 1. 

(ii) die 

(1) Beymans: InlEiding in de i:vH3taphysica, 450-455. 
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(ii) diG gewisheid dat hy deur sy V/il En via:J.rdebepaling, 

sy goed- of' kvmadwilligheid, elke oomblik die g:J.ng van die 

geheel bevorder of' rem en om die rede vir die toekoms 

mede-vcrantwoordelik is. 

(iii) dia oortuiging dat dia mens in sy strowG wat op 

die vorwoscnliking van wa'lrdcs .gorig is, nie al1een staan 

nie maar hoere magte en diepere gronde tot steun en 

bondgenoot het wat di t moontlik en Yvaarskynlik maak dat die 

doelstclling vorv/Gsonlik kan word. 

In die diepste van sy wese lewe die mens ui t 

vertrouo of' uit sekerhedc van die gemoed wat net so seker 

is as sckcrhede van die v cor stand. Die geloviige onderskei 

horn op hiE:rdie vlak radikafll van elkc ander wetensknpper. 

As mem3 is by In stipseltjie op In stipsel in die groot 

hcclal. Hy VOGl horn 8s't ware nooit tuis op die aarde 

nie wat allcrmins beteken dat by geen saamhoriglh.-idsgevoel 

sou hE! nie of' dat hY horn nie mede-verantwoordelik vir die 

toekoms gevoel nie. Die tC6noorgestclde is onteenseggelik 

die geval. Die aarde is egtcr nie sy ewigc tuiste of' 

permancnte tcrugkeor nie. Erens andcrs moet daar In tuiste 

W8CS. By bestaan is geen ongelulcs- of' noodlotsbestaan 

nie :naar In ui tgosprokc vcrantwoordclikhcidsbestaan wat 

gekcnmcrk rlOrd deur In gedurige bidd(mde opsien tot sy 

Skeppcr as diG Bron van al16 lig, lewe, licf'de, wyshcid 

en krag. Die gelowige wetenskapper word bectgepak deur In 

gevoel van ootmocd, skroom en nederighcid maar ook 

waaragtige dankbaurheid dat God mens geword het terwille 

van die mc;ns. Dit het generasies van denkers geverg om 

die mens in die hcelal te orienteer. Vandag meer as ooit 

tevore ..................' .. . 
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tevore is hy pynlik ui t sy voe~ gelig. 

Dit is hier geensins die plek om oor die krisis

karakter van ons tyd te handel nie. Ander het dit reeds 

gedoen en doen dit daeliks. Die literatuur op hierdie 
( 1) 

gebied is haas onoorsigtelik. Feit is dat die 

denkende mens van die weste besef dat hy tans ~eur die 

gevaarlikste krisis van sy krisisvolle skiedenis beweeg~ 

Hy word deur In oneindige reeks vrae oorrompel en gemartel 

want temidde van die besef van mag en geweld waaroor hy 

beskik, is hy tragie s bewus van sy totalti onmag en 

magteloosheid. Hy word op homself teruggegooi en besef 

meer as ooit tevore dat die grootste probleem vir die 

mens die probleem van die mens is. Die onsekarhede van 

mOre, die gekonfronteerdheid met die dreiende onbekende en 

die moontlikheid van totale uitdelging gluur die indiwidu 

met demoniese welgevalle aan. Dit maak dat hy BY self 

vcrtroue in die sinvolheid van sy bestaan, sy gemoedsrus en sy 

tuiswilligheid in hierdie wercld onder horn voel padgee. 

Die betekenis van die voorgaande vir die opvoedkunde is 

geweldig groot. Die vraag herhaal horn: wat moet daar 

gedoen word? Maar terug na ons betoog. 

Die vyf: •••••••••••••••• 

(1) cf. a 
b 

Jo~d: Decadence. 
Huizinga: In de Schaduwen van lVlorgen. 

c Huizinga: Geschonden vvereld. 
d Sorokin: The Crisis of our Age. 
e Buber : Between Man and lVJ.an. 
f Buber : Paths in Utopia. 
g Rauschning: Tyd van Delirium. 
h Beerling: De Crisis van den Mensch. 
i Beerling: Het Wankelende desten. 
j Ortega y Gasset: De Opstand der Horden, ens. 
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Die vyf sdke wat hier noem is, is van wesenlikc 


betekenis vir dio betoog wat verder volg. Hull....: is ointlik 


die staan- on vastrapplek vir allo proewe van 'n pedagogiesa 


tipologia. Hulle vorm die Archimedes-punt. 


4. 	DIE MENS EN SY VERBONDENHEDE: Ons meen dat ons in die 

vorige afdeling genoegsa~m aangetoon hot waaruit die mens Iowa. 

Niemand kan die mens hierdia dinge wWJ.rui t hy lewe,ontnoern nie 

of ander in die plek daarvan stel nie. Hy lowe daaruit en 

omdat hy daaruit lewo, is hy 'n mens. As hy uit ander dinge 

gelewe het, sou hy 'n andersoorige wese gewecs het. Hicrmoe is 

nog geensins aangetoon hoedanig hy daaruit lewc nic. Die 

hoedanigheid blyk eers wanneer gevra word wat die resultate van 

sy denkarbeid is, wat die aard en gerigtheid van sy wilslewc 

is, wat hy waardeGr en hoe hy dit doen, hoe hy 11ef het, en 

uiteindelik of hy vertroue het in die sinvolheid van sy 

bestaan, ay wil en sy waardebepalende deelnarne. Die genoemdo 

vyftal sake is wyses waarop hy be staan en waarui t hy lewe. Die 

mens getuig van homself deur sy bestaan wat deur bGpaalde 

uitinge totons spreek. Bestaansuitinge en bestaanswyses 

val dus saam. Sy bestaansuitinge is menslike bestaanswyses 

in en teenoor die wElreld waarin BY bestaan horn afspeel want 

menslike bestaan is 'n bestaan-in-dle-wareld. Die mens 

handhaaf bepaalde reele verbindinge met die w@reld en omdat 

hy geen ander bestaan as 'n mens like bestaan daarop na kan hou 

nie, is hy in werklikheid aan sy verbindige onderworpe. Ons 

rneen dat ons rag het om te konstatecr dat hy bepaald(; verbondenhede 

met die werklikh(id het. Hy sit as't ware hierin gevange. 

Hierdie verbondenhede is fei telikheclc van ay bestaan. Ons kan 

hierdie feitclike verbondenhede begrypbaar maDk 'vlant hullo val 

a 1.1110. 1 in die ko.der vnn mens like be staanswyse s. IViaar sodra 

ons hulle begrypbaar probeer maak, val dit meteen op dat hulle, 

omdat hullo menslike bestaansvvyses is, telkens die invloed van die 

mens ondergaan of reeds ondergaan het. Die :nens gee blyke van 

horns elf' .............• 
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homself' dour sy verbondenhede; hulle dra dE'urgaans sy 

ste:npe 1. Hicrdie laasgenoe~nde is so VarlSE If'spre kend cla t 

verdcre kom.nentaar oorbodig is • . 
In ons bespreking van dIe dinge wat die ondcrvindinG 

ons aanganndc; menswecs ICEI', blyk duidc Ill" d'-:t die mens 

nie aan die lcwe geketting is nic. Binncl:unt grcnsc staan 

hy boh:.o.nt die lewe en om bokant die lowe te kan staan, 

beteLcn dat daar bepaalde konsti tutiewe on regulatiewe 

faktore in die mens ~oet VICES wat op 'n eis van behoorlikheid 

dui. Anders gese: die feitelikhede korn onder 'n cis van 

behoo1"lib:rlc.id te staan. Die dier het ook sy bestaansui tinge, 

maar die ui tinge waardeur dierlike bestaan geKen!t1erk word, 

mis die ornvattendc, kenrnerkc nde cn onloenbarc v-verklikheid 

van behoorlikhcid. (Behoo1"likhcid w1rd bier bedoEl in 

aksiologicsc sin en nie in sy 10gicSE: verband nie. 

'Behoorlikhcid I in die sin van 'ko1"rektc doen I om In bq)anlde 

resultaat te bereik, ken die die1' waarslz::ynlik ook.) Ons 

kan die voorgaandG ook as volg stel: die '-Hens is bewus 

van homself' en sy verbondenhede. Hicrdic vcrbondenhede as 

sinvolle bestaanswysEs kan hy besl\r'ywE. en bcgrypbaar maale. 

Met die aard cn werkwyse daarvan neem by nie clcurgaans gcnocc 

nie. By \{ysig hullc, en dcur hullc tc wy sig, lewcr by op 

ondubbclsinnigc manier bowys clat h,y no1":110 aan·;icnd. By 

bestaanswyscs ts en word geduriig genormct-r. 

i:vlaar by sy ver bondenhede as fei te likhede en die 

invloed ...-mt hierdie fei te likhcde dcur cHe cis van behoorlik

heid ondergaan, kom In derdc aangcleenthcid. DiG mons vra 

ook na die sinvolhcid cn dicpere gronde van sy ingrypcnde 

bodrywighGde op sy f'ei t61ikc vcr bondeohcde. ~Jat is die 

dicpero sin en betckenis van alIas'? liaarui t kom alles 

voort en rus alles we er'? Kom dit uit homself voort en rUB 

dit in homself, of is daar In diepere werklikheid wat 

hieraan •••... ....• 

http:behoo1"lib:rlc.id
http:boh:.o.nt


hieraan ten grondslag l~. Vroeer of' later kom die :nens in 

'n verhoudi ng tot die AI, die Grond van alle dinge, van 

f'ci teli:::hede en bchoorlikhedc te staan. Mens ,~an di t die 

ontiese synswortcl van die mens noem. ~Et hiErdie 'ontiese' 

word bedoel die moontlikheid om aie vraag ne die ontologiese 

struktuur te stEl. 

Vir skrywer hiervan oQenbaar hicrdie f'eit van die 

ontiese vGrwortcldheid van diG mens In vyf'tnl duidelike 

onderskeibarc vcrbondGnhGdc of' problccmkringc. Die mens 

I bewccg', I skornnlGl' of' 'slinger' deur hierdie kringe wnardcur 

by hom nie alleen rekenskap v[,n sy verbondcnh6de c nie 

maar ook di c vrllllg nn horns€: If' s te 1. Dis weer die 

Kontiaanse driclcdi vra~gstelling, uitlopendc op die vierdc, 

wat op die voorgrond tree. Hicrdic problcc:nt<;:rine;:E t-;:[ln kortlilcs 

as volg gestel word: 

(a) Die Problecmkring van die Syn: Die mens as 'n synde 

lmn hom as! t vmr'e vir 'n oomblik ui t di e syn los'11aak, horn 

daartecnoorstel om dan die dicpsinnige vraag te stel, naamlik, 

wat is dit wat is? dat is ::11 t vvat vir sy bestaan van nii"\:s 

anders a:fhanb:lik is nie? .Iat is dic aard van die mcns dat by 

in 'n vCI'houding met die Al kan trce en wat i "-, die wesc' vane 

hicrdic vcrhouding? 

(b) Die Pro bleemkring van die '.iaardes: Om In 

houding tcc:noor die syn te kan inneem, i8 geen aangeleentheid 

van die Syn nie, maar In antrOQologiesc en aksiologiese. 

Bepaaldc wyscs van verbondcnheid met die waardes, die ryk 

van geldighede of' van behoorlikhede spreck tot horn. Hy 

bcsit 'n ontvanklikheid en toeganklikheid vir waardes en hulla 

eise. 

(c) DiG Probleemkring van die Vcrbondcnhcid ~ct die 

Natuur: In hi rdie sigbarc vl@rcld met sy ry1cc vcrskeidenheid 

leef' en bcvjc::c::g die ,nens. Hier is sy aardsc tuiste, hiE:r lcef' by, 

t::ecn by cn handcl by. Hy het 'n biologicSG sy En van die 

wet,natlghE:de van die an1maal-vegataticliic l{an by horn nie 

losmaalt •••••••.•• 
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losmaak nie. By liggaamlikheid as natuurlikheid het 

bepaalde grense. ,Vlaar afge sien van die grc nse van sy 

vermoens gryp l'U op die nie-mensvor;nige in, heers h,Y daaroor 

en maak hy dit aan sy bchoeftes diensbaar. Die vraag is 

nou hoc en in v:iatter mate die :llCns a:"in die tlatuur vErbonde 

is en waarom hy daaraan verbondc :110et vees. :Jat is die 

spesifieke mensli wat die mens van alle ander lewende wesens 

onderskei? 

(d) Die Problecffikring van die Verbondenheid aan die 

Kul tuur: Die mens skep vir horn sy cie wi3reld waarin by 

bestaan cn waarin sy bestaan alleen moontlik is. Dis 

die kultullr 01' <lie mensgemaakte w6reld.'iJat is nou die 

aard van <lie mens dat hy daartoe gcnoodsaak is en v~aardcur 

word miot s ~oont lik? IviaJr lJ.fge sicn VCl.n die 1i1Y sger ig

antropologiese implikQsics hiervan kom hierdie mensgemaakte 

w~rcld met bOEJondcre bindinge voor die d!J.g. Die kultuur as 

die deur norme veredclde produk V'ln die natuurlike in en 

die natuurlike om die :1ens eis dat by om sy eie ontwil en dus 

terwille van die mens beoeren sal word. Dieselfde norme wat 

die kultuur voort bring het, word aangev~end om die aard van 

menswaardigheid tc bepaal. Oil] vohvaardig j1CnS te wees, 

veronderstel dat by uit die hoogste kultuurwaardes sal Iowa 

maar verder ook dat by hicrdie waardcs sal bcskerm~ sal 

veredel, sal uitbou en aan die jonger lede van die 

genE cnskap op verantwoordelike wyse in tn gesistematisecrde,
( 1) 

vereEnvoudigde Gn gesuiwcrdc vorm sal voorhou. 

(c) Die ••••••••••••• 

Keyter: Opvoeding en Onderv~s.
(1) cf. (~l Spranger: Kultur und Erziehung. 

11 : Le bE nsf'ormen. 



(e) Die Probleemkring van die Verbondenheid met die 

Gemeenskap: Die mens bestaan allcen binnekant 'n 

samele,,~ing van mense. Wat io die grondstrukture van die 

samelewing en hoe is hulle moontlik?dat is die aard van die 

mens in sy medemenslikheid~ Waardeur word medemenslikheid 

kenmerk? lV1aar aansluitend hierby ontstaan die diepere 

vraagstukke ongeag die medemenslikheid van d Hoe 

is di t ~noontlik dat menslike bestaan ondanks sy 1'eitelike 

sosiale gebondenheid gekel1mEl~k word deur grcnselose ver

latenheid en eensaamheid, tydelikheid en verganklikheid, 

'Ungeborgenheit' en 'Unheimliehkeit' en dat by in die 

,,-morde van Plassner sy 'lIeirnat' al1een in die godsdiens 

vind? 11 ,fer naeh Haus6 wi 11, in di e Heima t, in die 
( 1) 

Geborgenheit, musz sieh dem Glauben zum Op1'er bringen". 

Ons het hi6rdie vy1'ledige verbondenhcid 

'probleemkringo' genoem. Hullo word so noem allcen 

terwille van onderskcidingsdoclcindcs. Dis dnn ook roeer 

logiese ondcrskcidinge en nie ontologiesc skeidenhede nie. 

Die Syn sluit [lLrnul in; die waardering treE.: na vore in die 

kultuur sowel as die sa:nele~·jing; die sameleviing is op die 

kultuur gGgrond terv~l natuur en kultuur eWE-eens innig 

verbondo is. HierdiG onderskeidinge word allcen gemaak 

omda t sodoende makliker aangetoon l:an word hoedat 

mensli l<:e bestaanswy ses hulle binnckan t hicrdi e pro bleem

kringe a1'spGE.il. Die mens gryp op hierdic kringe in en 

opehbaar sy bestaanswyse deur midde 1 van hierdie 

ingrypingsuitinge wat as soveel sinvolle bestaansuitinge 

ge sien r:10ct word. 

In hierdie studie word aandag aan een bestaansulting, 

naamlik opvoedin geskenk. Die opvoedkunde, beide in 

teoric en pral{tyk, moet as 'n sinvolle bestaansui ting 

gesien •••••.••.••••• 

(1) 	Plc;ssnor: Die Stlu1'en des Organisehen und der 
IVlt.;;nseh, 341. 

http:a1'spGE.il
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gesien nor d. Die werklikheid hiervan ord weerka~ts 

in so goed as elkecn van die :ndG problce:'nl{ringe, maar 

veral in di~ van die waardes, die kultuur en die samelewing. 

Dis In bcstaanswyse, In be;staansuiting, 'n ~nodus uit 

menSE be staan wat horn no. E: lkeen van hierdie "k:ri!:lge ui tdy en 

wat as die ~ccs sinvollc bcstaansuiting binnekant hierdie 

pro bIG cr.ll;:ringe ge SiE n moc t word. 

5. PROBLEi;1VJ.l•.:.'i.INCrE EN DIE OPVO:r!.Dh.UNDE. 

Die voorgaande enkcle opmfrK.i ui t die ge bied 

van die wysgerige antropologie moet as agtergrond vir 

hierdie studie ge en word. Die vraag mag wellig gestel 

word viat,~ysgerig-antropologiese opmerkinge van hierdie aard 

met'Proewc van 'n pedagogicse Tipologic' tG doen het. 

Hierop kan anbvoord riOrd dat dire;k en oppervlakkig bcsl{ou 

In pcdagogiose tipologic geGu vErband met vraagstukke uit 

die wysgerige antr((l) pologic hou nio. Maar wannecr die saak 

fundamentce 1 bcsiGn word, wortc 1 r n pedagogic se tipologie 

wcsenlik in 'n antroopologie :11Ct v,at hicr:tlec saamga::tn. Allc 

opvoedlmndi probleemkwessics, 1111e opvoedkundi denkarbcid 

en navorsing le wesenlik in 'n wy rige; problcmatiek vcrankcr 

en daarby in 'n oorwcgconde mate in 'n antropologic- en in sy 

tw~elingbrocr, die aksiologie. In 'n sekere sin kan alle 

sentrale probleme van die opvoedkunde nes van die wysbegc erte 

tot eon sentrale vraag teruggevoer word, nl. wat is die 

mens en sy bostemming cn vvaaraan bchoort .Jaardc g te 

vvord. Die deeglikhcid van ons opvoedingsteorie hang so 

goed as heel-en-al 0.1' van die dceglikhEid van ons mcns

en lewcnsopvatting. Daarom vcronderstel 'n volledigc tcoric 

oar die opvocding dan ook 'n volledigo wysbcgeerte waarondGr 

veral 'n o!11vattend(: antropologie en aksiolo G. Tre1'Lend 

stel Frans de Hovre die waarhcid van die voorgaande as 

volg: !I onze ziensyf!jze over de opvoeding van den 

mensch ••••••••••••• 
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mensch hangt af' van onze zienswijze ovep den mensch, z~Jn 
aard, zijn bestemming, zijn doel. ------ De vraag: ;if·at is 
de :11ensch en zijn bestemming? client oerst gesteld en 
opgelost vooraleer Qen de opvocding van den mensch kan 
aanvatten. DVlfaalt ::1en girds, do.n sliJ.8t :11en ook den 
doolweg in met zijn opvoedins. De pacdo.gogischc scholing, 
om degclijk te zijn, ciient bygevolg S!:LKn tc gaan ;"aet een 
wijsgc.;cri scholitl~. De paedaCoQiek :TIoct bij wijsbc crte 
ter schoo gaan."(l) ..J .:J 

IJaiir ges@ is dat die ::ilCtlS horn in en deur sy 

bestaanswyse s r ef'lekteer, :noet sy opvoedKuude in orie en 

praktyk a8 eEll van daardie bestaansuitinge binnekant die 

genoe::nde probleemk.ringe geaien word. As tcoreties.e aange

leentheid en as praktiese :funksie raak dit elkeen van die 

genoc:Jde werklikheidsver bondenhcdc. Di t lewe daarui t en di t 

werk daarin en daardeur. dat :neer is: as die lilees reele 

en die :nees cinvolle bcstaansui ting van die l"nt?ns behoort di t 

ontccnscggclik die sin van die mcnslikc bcstaan op die cen of' 

ander wysc tc vertolk. Die opvoedl:unde as wetenskaplike 

be sinning oar die praktyk ';let die oog op sy verbetering t>:.O:'l 

vroeg en laat voor die prob 8!:1 van die rnenslike bestaan te 

staan en vra Cii t veral na die bcste::l.:1ing van die me ns. 

In die opvoedkundige teor en die praktyk gaan dit om die 

sin van uia !l1cns se verbondGnhede. En waar uie sin daarvan 

al tyddcur vaoui t die oogpun t van volvvassenhc-id, opvoedlmndig 

beskou, sien :"ao( t word, het ons, f'unda::llcntecl gesien, in 

werk.lilchE.id te dOGn .-:-lC t n volwassene, cli e opvoedkundige of't 

die opvoeder van bordep wat 'n bc-skouing oor die sin van 

diG :!1Gnslikc lcwc huldig of' daar ook pra:.:tiese blyke van gee. 

In sy teoreticsG denkarbcid of' in sy doclbcwustc, intcnsioncle 

berrloGi cni tJ me t die opvocde ling tan hy nie andcr s nie as onl die 

opvoedeling op die pad van BY bestc:n.~1ing behulpsaam tc wecs 

sodat hy ook die sin van d.ie mcnslike bestaan kan benader 

en evontuce:l kan bO/3ryp. Opvoedkundige dc.::nlcarbc id en 

opvoeding•••••••••••••••• 

(1) de Havre: Paedagogischo ;flijsbcgEcrte, Inleiding xi. 
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opvoeding as praktyk is openbaringe van mensbeskouing 

en lewensopvatting. Hulle is telkens menslike p nge o!n 

die sin van die ~enslike lewe te vertolk. Die vraag is net:. ' 

watter interpretasie word ge 

Voorlopig bepaal ons ons nog by die illens en sy 

probleemkringc. In opvoedkundi verband het ons telkens 

met ~instens twoe mensc te doen. DiB altyd 'n heterogene 
( 1) 

paar of' groep, naamlik volwassene en volwasse-vlOrdende. 

Elkeen van hulle het deel aan die genoemde probleemkringe 

en ywl soos volg: albei is verwortel in die Syn; albei 

het deel aan die rylc van waardes met sy ingehoue eis van 

behoorlikheid; elkeen is in die vtl@reld en aan die wetmatighede 

daarvan bonde; die een is rCEds aktiowe declnemer aan die 

mensgc:11aakte w@reld, die ander lid ,~10et in hicrdie w@reld 

ingelei ~ord om aktiewe deelne!TIer daaraan en skepper daarvan 

te word; albei is sosiaal gepredisponccr, die een reeds 

sosiaal aangcpaste, die ander in 'n gC~Eenskap van volwasscncs 

ingroeicncle !naar in e groeiproses sosianl ori~n teerd. 

Di e me c s e ssensi~ , die meE: s wesenlike vir di e opvoed,mnde 

uit hicrciie problcemkring0 is ontecnse lik di~ van die 

verbondenhcid met waardes en hulle inv10ed van normcring. 

'n Opvoedkunde buitcr.:ant Gnigc ve:rband :net die waarde

f'i 10so1'io is ge 6n opvoedl\:unde nie en 'n opvoedingsdaad 

sonder normaanwending is gecn opvoedi nic. Ons VIiI nie 

die antropologicse vraag hier bcantwoord nl. watter 

soort 1ifese die ;nens is V.fa t 'n opvoedkunde kan be ocf'en nie 

maar allcen die o.i. uitersbelangriko, self's f'unda::1entele 

f'ei t benadruk dat in clke bIC:.;]ocicnis van opvoedkundi aard 

waardes in die spe1 tree en dat nor~ering plaasvind. 

DiE langrlke vraag ontstaan nou watter 

W,'J.ardc bicdcns gehulcli g vlOrd en v/at t Cl" waardc-~la~1 t stawwe 

o.angcv1cnd •••••••••••••• 

( l~ et"'. Coctzee: ( a) 	Vrnagstukkc van die Opvoedkundige 
Politiek, Hf's. I. 

( b) InlEiding in lie AlgE~Ene Teorcticse 
Opvoedkundc, Hoof'stukkc II, III (.: n IV. 
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aangewend word. Soos vrywel bekend, ~ord daar wat die 

indeling van die waardes betref', onderskeid ge!:1aak tussen 

volstrekte of I1bsolute en afgeleide of relatie,,{e waardes. 

Daar is die gebiedens van die sedelike, die religieuse, 

die estetiese en die logiese wat as die wyere agtergrond 

dien vraarteen handelinge ook van opvoedkundige aard gesien 

!l1oet "lord. Daar is ook die toepassings van aksiologiese 

maatstawv/e soos die utilistiese, hedonistiese, pragr.1atiese, 

tegniese, ens. op die verskillende gebiedens van die 

volstrekte. In die toepassing word op on~iskenbare v~se 

blyke gegee van tn bepaalde rangorde van waardes, illeer 

nog van gchoorsaa::1heid aan die ais van behoorlikheid 
( 1) 

wat uit die gesag van die waardes spreek. Dit bring 

die omvattende kwessie van lewensopvatting as die totaal van 

denkbeelde met betrekking tot die waardevolle en die nastreVlinge

waardige op die voorgrond. tn Lewensopvatting moet juis 

gesien word as tn poging om die sin van die 2Gnslike lewe 

te benader. So gesien,bring dit die ~ens direk voar die 

probleeill van die ~enslike bestaan en vra dit veral nn die 

beste!:'r11ing van:1ie :'i1ens. Sonder 'n agtergrond (be ste:irning) 

kan ons nie van die sinvolheid (IJi/3.Jrde) van menslH;:.e bestaan 

praat nie. E\ivGJ1in kan daar van In opvoedkunde spra.l<:.e wees. 

Daar 4' 

(1). cr. die volgende reeks vwrke om .1a8.r 
as bre~ agtcrgrond hiervoor: 

enkr::les te noem, 

(a Piccardt: Goedheid en Sehoonhcid. 
b Hartmann: Ethics I, II en III. 
c de Bruyne: Ethica I, II en III. 
d Hessen: Wertphilosophie. 
e 
f' 
g 
h 

Hessen: Lehrbuch dGr Philosophic II. 
Rickcrt: Vom System der Vver~e, Logos IV. 
besser : DEU t sehe .iertphi losophie der Gegemvart. 
Langeveld: Op Wog fdaar Wijsgeerig Denken. 



Daar is waarstcynlilc geen ander bedrywighe1d van 

sinvolle bcstaansui tinge waar waardes so sterk spreek en 

waar die antropologiese pr,obleem so sterk op die voorgrond 

tree as juis op die gebied van die opvo~dkundige teoric en 

praktylc nie. Di t gaan om In benadcr ing van die si n van di e 

mensli bestaan, di t an OE] die be Gtc3Lling van die l";lcns. 

DiG opvoedlr.unde is En bly steeds, soos reGds aangetoon, die 

~~nsliEe poging om die sin van die menulike lewe aan te toon. 

Daarom bly die sentrale vrae vir enige opvoedkunde steeds di~ 

na die herkoms, die wese en die bestemi1ing van die mens en 

waaraan behoort waarde geheg to word? Aan watter eis van 

bohoor likheic1 !ilOEt gehoorsaamheid betoon w"ord'? Die 

opvoedlcundo hou beslis ook relcening met f'ei te maar bowe-al 

met waardes en hulls eise van behoorlikheid. Vir die 

opvoedkundige hou die f'eite as f'eita geen behoorlikheidseis 

in nie; hullo is f'ai to gua f'ei te. 1,laar' ui t hoof'de van di G 

eisE van behoorlikheid wat deur die waardcs gcimplisccr 

vlOrd, word f'ei tc 1n die lig van 1,/aarde s gc lnterpreteer en viord 

die bestaande ge\vysig. Dis wat by ellr.e opvoedingsdaad gebeur. 

Opvoedlcundig ges n, \-Jcrd die bestaanswyses van die 

1iwrdende mEns soos in sy be staansui tinge geref'lektcer word, 

te lk~ ns deur die Vier kinge van die b<;;hoor lilche idsais by 

monds van die opvoederspersoonlikheid bclnvloed. In elkE 

bestaansuiting, elke bewuste gedragsuitl van die opvoeder 

tee noor sy beroepsver bondenhc spru: k daar In c lefllcnt van 

waardete~stelling, van waardevoorkeur en van normcring. 

Ellw dragsui ti as int ensionali tc it ref'lelctser t n 

grondhouding tcenoor die f'eitc van sy beroepsverbondenhcde op 

grond van sy spesif'ieke grondhouding teGnoor die werklikhcid 

in die algemaen. Die beroepsverbondenhede is niks anders 

nie as die wyse waaI'op die mens in die Syn wortel. Dis die 

bevJUstc bcvcstiging van tn synsver;)and. Daar is tn grond

houding, In gesindheid, In duursamc installing, 'n sig 

hcrhalcndc inge::stclclheid, In grondstermning. Dit val nie so 

malr.lik •••••••• 
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maklik om aan te toon waardeur hierdie grondhouding, hierdie 

duursame ingesteldheid onderl~ word nie. Die sienswyses 

sal dan ook uiteenloop. Daar mag diegene wees wat van oor

dee lis do. t di t deur e en van die vo 1gende of' deur die 

same"-Jerking van pare of' groepe onderl@ viOrd soos erf'likheids

f'aktore, milieu-be!nvloeding, intelligensie, temperament, 

liggaamsbou, karakter, persoonlikheid, die besondere beroep, 

die le1t{ensgeskiedenis, die heersende ekonomiese orde en 

sosiale verhoudinge, ens. ens. Dis ongetwyf'eld so dat 

hierdie dinge invloed uitoef'en maar hierdie invloed is van 

sekond@re aard. Skrywer hiervan is van oordeel dat die 

grondhouding teenoor die werklikheid waardeur die v~se 

waarop die mens in die Syn wortel, aangedui word en wat 

deur di€ beroepsverbondenhede die beste geref'lekteer word, 

deur die besondere lewensopvatt ing onder le YlOrd, d. i. die 

indiwiduele poging tot vertolking van die sin van die menslike 

bestaan,veral van sy bestemming. Elke grondhouding weerkaats 

In lewenshouding, In lewensleer, In lewensopvatting, In 

waardevoorkeur deur waardete~stelling. 

Die krit se leser sal in die lig hiervan met reg kan 

beweer dat van In aparte waardekring ss probleemkring eintlik 

geen sprake l'Can y{ees nie. Immer s, wadrde s kom tag so 

duidelik in ell~eGn van die probleemkringe voor en dis juis op 

grond van die waardes dat die daarstelli van e probleem

kringe moontlik gemaak word. ~aar hier moet ons deeglik 

onderslcei tussen waardes en hulle werlu{yses. Die daar

stelling van die probleemkringe geskied deur die werking 

van die waardes en nie deur die waardes self' nie. Dis die 

Eis van behoorlikheid, diswaardebepaling, keuring, normering, 

ens. wat die daarstelling moontlik maak. Die waardes word 

geopenbaar deur hulle werkingej self' bly hulle onaangetas. 

6. DIE"_ •••••••.•.•••••• 



6. DIE nOEL VAN DIE ONDERHAdIGE 8TUDIE NADER Oi'iISiiliYdE. 

erdie studie met sy ingehoue ondersoek wil 

pro beer nagaan of' daar by die beoef'enaars van e onderwys beroep 

we g rn gemeenskaplikheid van grondhouding teenoor hulle 

beroepsverbondenhede en v-/at hierrnee saamhang, bestaan en indion 

we 1, vla t diE' kenmerkende van hierdie ondhourli is. 'iiord 

daar gemeenskaplike en oorcenstemmende ger1gdhede of' tendense 

openbaar? Is daar In ontvanklikheid vir waardes en 

indien wel, wat is dan die waardevoorkeur? Anders ges~: 

watter rangorde van waardes word daar gehuIdig? Hoedanig 

is die normering en wat is die aard van die maatstawwe? 

Is daar In p ermanente gerigtheid op on se If's gedreliJenhE id 

tot objektiewe waardegebiedons? Eintlik moet mens hier 

ook onderskei tussen In grondhouding wat die gronde van die 

keuse van e beroep is en In grondhouding wat langsamerhand 

op grond van die Iief'de vir die bEr ontwikkE:' 1. Die 

student-onderwyser maak vir horn 'n voorstelling van die 

beroep maar besit ook aan die ander kant as goeie onderli~ser 

die vermo~ om sy opvattings te Ii~sig en so te stel dat dit. 

in sekerc objektiewe gebeure pas. Die vraag is juis of' die 

ondhouding konstant bly en reeds by die pcrsoon wat nog 

onderv~ser VIiI word, bepaalbaar is. Die bekende Kierkegaard S\3 

byvoorbeeld dat by In Christen ken wat doodgewoon net soos 

'n belastingbeampte lyk.. Sou di t dus nie moont lik wees 

dat daar In ooreenkoms tussen e lelivensopvatting van die 

onderwyser en di~ van die evangeliedienaar, medikus of' 

staatsdiensamptenaar kan vmes nie? Dis tog eers wanneer 

die beroep op die persoonlikheid inwerk, dat by onderwyser word 

en waaruit dan sy lewensopvatting ontstaan. 

In erdie studie gaan dit nie in die eerste 

pIek om die verskille in grondhouding wat e gronde van die 

keuse van die besondere beroep en wat Iangsamerhand op grond 

van e Iief'de vir die werk ontwikkE 1 het nie, maar om die 

gr ondhouding ••••••••••...• 



25. 


grondhouding as lewensopvatting teenoor die beroep. 

'n oso tipo10gie is dus v-{osonlik 'n tipologie van 

lowonsopvattinge teenoor 'n bosondore beroep. In Pedagogiose 

tipologie as tipologie van lewensopvattinge moet gesien word. 

as e mens like pogingo van tn sondere groep persoonlikhede 

wat dio inwe1'kinge van die beroep 1'e s ondergaan het om die 

n van die :nensIike lowe te benader. Dit gaan om die 

probloem van die menslike bestaan deur veral getuienis van 

die taale en die bestemming van die mens te geel 

Ter a~sluiting van hierdie paragraa~ moet nog 

kortliks daarop gev~s word dat weereens antropologies

ologies gesien, mens bestaan homsel~ laat ken 

as tn toerekeningsvatbare en verantwoordelike bestaan. Ons 

reken 111ckaar bepaalde agswyses toe o~ndat ons :m:;kaa1' 

verantwoordelik stel. Ons kan ~ekaar alleen verantwoordelik 

ste I or:ldat ons livi nde, handelende, doelstellende en 

doelnastrewende wesens is. Die doeleindes wat strewe 

word, kan as die uit van bepaalde bchoeftes en drange 

gesien 'iwrd. Die mens het sy biologiese, psi ese en 

geestelike behoeftes en om hullo te bevredig, voronderstel 

en voreis die tv ng van handclinge wat 'n be lde 

resultaat oplewer. tlierdie resultaat [;let wat t meebring, 

kan vir die bevr ng van die bepaalde behoef aangewend 

word of die aldiwi tei t sel~ kan hierdie behoof'te bevredig. 

Verder het die ]10nS sy drange, soos die drang tot selfstandigheid, 

onafhanklikheid en seleuri toi t. Op die lang duur is di tIn 

wesensvreemde verskynsel dat die mens s parasiteer. En 

sou 'n mens van die mens to wete kom dat hy niks doen nie 

omdat hy niks wil doen nie, is ons oordeel as veroordeling 

In normalc en 'n geregverdigde aangeleenth d. Die mens, 
is tot arbs ge1'oepe en solank r~ arbEider is, in die mate 

is hy ook work mens. Om mEns te liwes, bEteken eintIil;;: om 

arbcider ••••••••••• 
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arb der te wees. Die mens word eintlik eers mens deur 

die arbeid. In werklikheid is hy die spie~lbeeld van sy 

arbeid maar lewer die arbeid tegelyk ook die be"ws van sy 

be van verantwoordelikheid. Wanneer ons die mens 

wer ',;iil leer Ken, moet ons horn oole in sy aI'beid bestudecr. 

Hier sal vroeer of' later bJ...yke gegee moet word hoe daar 

oor e mens en sy bestemmi gedink word en waar die 

waardevolle van die lewe is. Arbeid in d eintlike 

en verhowo sin van die woord beteken sclf'opgelegde pligs

vervulling wat horn laat ken as die bewuste, doelbewus , 

intensione ,verantwoordbare en toerelceningsvatbare 

ui tvoering van take en self's opdragte, Haal'by die persoonlik

heid as 61 betrek word en waarmee In grondhouding soos 

dour die besondere lewensopvatting weerspieel vord, gepaard 

gaen. In die hier o~skrewe n is dit slegs die mens wat 

arbeid kan verrig. Geen diEr en geen ding verrig arb 

waarby enige intensionali teit, eni bevlUstheid van voorkeur, 

keuse en wilsrigting en hierby veronderstelde toerekeni 

vat id en verantwoorde kheid by bctrokke is nie. 

(Die 101iJige aanvaar die opdrag van God aan die eerste 

mensepaar ne hulle besef van In verlore vrede ook as In opdr 

aan If'. Hierdie opdrag is die plig tot arbeid, tot 

beroepsbeoef'ening. Dis onnodig om te dat vir die 

verantwoordelike gelowige hier goddelike opdrag eintlik 

geen pligsopdrag is nie maar In voorreg , In onderskeiding, 

'n oepenheid, In roeping~ Daarom is die woorde van 

Christus 'n grootse weerspie~ling van e eintlike sin van 

mens-wee s. IIlvJY Vader vverk to t nou toe, en elc werk ook"). 

Die arbeidstoegewyde vind in die arbeid die geleentheid tot 

waardeverwesenliking; dis die uitingskanaal vir sy oortuiginge 

waarin vir horn die hoogste lewensw3ardes en die bcste~illing 

van die ~ens gele§ is. 

Die ondervinding leer en die geskiedenis 

bevestig•••• '," ••• " • 
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bevestig di t dat die mens telkens genoteer word in sy 

verhouding tot die arbeid. .K.ain was tn landbouer, Abel tn 

herderoknaap, Sokrates die seun van tn beeldhouer, sy moeder 

fn vroedvrou, Paulus tn tentemaker; hierdie een is In 

regsgeleerde, daardie een belastingganrder, 'n derde is 

predikant, nogeen 'n diere-arts, argitek, messclaar; 

die volgende is so le werl{s , onderv,tyser,leraar, 

hoogleraar, ens. ens. Onwillekeurig word altyd 

gevra vmt hicrdie of daardie iemand doen. Dis haas onmoontlik 

om van cnige mens of groep manse iets te s@ of wete te kom 

indien nie buitengewone aandag aan die aard van hulla wils

uitinge geskenk word nie. Om did rede is dit ook geen 

misplaaste karakterisering as van die ~cns ge word dat 

by 'n vv'Gse is wat kan wil nie. e aard van die wilslewe 

soos dit uit die beroepswerk spreek, bied steeds die 

belangrikste gegewens vir enige ondersoek van die aard wat 

hier onderneem word. In hierdie studie moet noodwendig 

besondere aandag aan die aard van die wilslewe van 'n groep 

beoefenaars van 'n besondere beroep geskenk vwrd. Die aard 

van hulle wilslewe in die beroep lel:teer t n ondhouding, 

'n waardevoorl\:eur op grond van waardcteE3stElling. Die 

hoofvraag is vmt die aard van hicrdie grondhouding en 

waardevoorkeur is. 

In ons eeu van spesialisasie,van genadelose 

ko:npeti e en van winsbE: jag maar ge lukl{ig ook tcrwi lIe van die 

mens wat die arbeid moet verrig, het beroap- en personeelselek 

eenvoudig onvermydelik geword. Eni en is nie maar vir 

enigiets skik of goed genoeg nie. Ons humaniteitsgevoel 

en ons verpligting teenoor die regte van clkc mGOS as arbcidcr 

of' as potensi~ le vv'erknemer het 'n radikalo 0!"':1!1leiceer van 

beroepsgeskikthEid tot beroepsver stas tEBccggebring. 

Oor beroep nligting, beroepsvoorligting, 

beroepskeuseleiding, berocpseleksic, kcuring, ap iding, 

nasorg •••••••••.•• 
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nasorg, ens •.viOrd in hierdie studie nieSehandel nie. 

Die aanc1ag rJord op iets heelte:iJal anders gevE stig en die 

uitgevoerde ondersoek gaan ewe-eens oor iets anders. Ons 

bep ons uitsluitlik by die onderwysberoct;:J en vmt hierdie 

beroep tref, in hoorsaak by diegcne wat die beroep vir 

minstens vyt: jaar ;:net sukses beoe1'en het. Ons v-/i 1 die 

grondhouding teenoor die beroepsverbondenhede probeer vasstel 

nadat die beroep reeds invloed op die beoe1'enaars uitgeoe1'en 

het. lVlaar aanslui t by die su~sesvolle beroepsbeoe1'enaars 

vwrd ook diE oordeel verneem van die::gcnc Vlat die werk van 

die alctiewe beroepsbeoerenaar kontro er c::n waardeer. 

Hulle was aLmal op die een or ander tyd buitengewone suksGs

volle beoefenaars van die beroep en is juis op grond van 

hulle beroepsukses tot die status van inspekteur van onderv~8 

bevorder. Derdens wil ~ns ook die oordeel verneem van 

diegene wat opleiding niet en dus besig is om vir die 

beroep te KViali1'iseer. Ons \Nil ook hullevmardevoorkeur 

te wete korn en hulle oordeel verneem in verband [!let bepaa 

praktyke in die beroep self. Persone wat besig is om vir 

die beroep te kwali1'iseer, het sonder eni twy1'el die 

invloed van die duursame ingesteldheid van die beoe1'enaar 

daarvan ondergaan. Hulle was nie alleen ooggetuienis van 

die beroep in sy praktiese opset nie, maar indirekte deelnemers 

daaraan. vJaar hulle dus aanskou en deurlewe het en sel1' 

ander die praktyk van normering hulle gedrag eventuecl 

mooS wysig, kan heelwat waarde aan hulle oordecl geheg w·ord. 

In hierdie studie het ons in fn inge mate 

met die beroepsweno, diG beroepsbegeerte, die 

beroeps ..................... . 
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( 1) 
beroepskeuEle en e beroepsbeslui t te doen. 

In In besondere mate gaan dit om die berocpstevreden-' 

heid en die berocpswil as In blywende akticwG 

ingesteldheid daar enoor. In werklikheid gaan dit 

om die grondhouding, die duursame i steldhtid teenoor 

die besondero beroep. Dit gaan om die moontlikheid 

van gemcenskaplikhEid in lewensopvatting. 

(1) cf. Nel: DiG Psigologio van die Onderwyser, 5-9. 




