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HOOFSTUK III .. 

DIE 	viJETENSKAP VAN DIE TIPOLOGIE EN DIE MOONTLIKH.i::;ID VAN 
AANWENDING OP DIE GEBIED VAN DIE PERSONALE. 

1. DIE 	OPKOMS VAN DIE TIPOLOGIE AS v~"ETENSKAPSDISSIPLINE. 

Hierdie studie dra as opskri~ Proewe van In 

pedagogiese Tipologie. In die betitcling word uitdruklik 

vermeld dat dit enkel procwe is v,rat hier aangebied word. 

Hiermee word bedoe~ dat die empiriese gegewens waarmee 

gewerk en waaruit gevolgtrekkinge gemaak word, in verband 

staan met In betreklik willekeurige uitgesoekte aantal 

suksesvolle bcoe~enaars van die berocp, 'n aantal inspekteurs 

van onderwys en 'n aantal student-onderwyser s. Die beroep 

word onder bepaalde omstandighede, versldllend in plek en 

geriewe beoe~en, sowel as Qnder bepaalde heersende 

ideologiee. Diesel~de geld vir die inspekteurs van 

onderwys en kwekelinge. Die bevindinge kan dus nie op 

algemeengeldigheid en allermins op noodwendigheid aanspraak 

maak nie. Soiets kan mynsinsiens ook nooit die geval 

wees nie want die kwessies van mensbeslwuing en lewensopvatting 

het eenvoudig radikale betckenis en invloed op die eise van 

algemeengeldigheid en noodwendigheid. Dis verder 'n 

pedagogiese tipologie o~ In tipologie van In bepaalde 

praktyk. Die ondersoek wil eintlik wees In ~enomenologie 

van In tipe iivat 'n bepaalde beroep onder bepaalde 

omstandighede in In bepaalde land met sy eie ideologie, 

beoe~en, die arbcid in die beroeps~eer kontroleer en vir 

die beroep opgelei word. Ons het reeds probeer aantoon dat 

'n pedagogicse tipologie in werklikheid op tn tipologie van 

lewensopvattinge neerkom. Dis voora~ nodig dat aan die 

begrip 'tipe', o~ minstens aan die ~enomenologic daarvan 

as dissipline van wetenskap, Qandag geskcnk word. 

Om die tipologie as wetenskapsdiGsipline enigsins 

bevredigend te karakteriseer, is dit gerade om die 

aangeleentheid voora~ kortliks histories te benader. 'n 

Benadering vanuit die gebied van die psigologie skyn die 

aangewese ••••••••••• 
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aangewese een te wees. iviens kan met reg van die 

psigologie verwag dat by dienaangaande heelwat uitsluitsel 

behoort te gee. 

Die algemene psiiologie sien sy ta?k 'nog stEeds 

as die bcsk.rywende en verklarende vlGtenskap van gedrags

uitinge van die deursnee-mens in funksion€le samehang met 

die geheel van die sielelewe van hierdie deursnee- of 

begripmatige mens. Dit wil ons 'n bceld van die deursnee

algemene of gegeneraliseerde mens gee. Dit wil ons, as by 

volledig is, hierdie algemene mens laat sien in sy kennende, 

strewende, belewende en,soos dit behoort te wees, ook in sy 

keurende of waardebepalende deelnarnes. Die individuele mens 

kan homself dan sien in terme van die beeld van die algemene. 

Vanaf die jongste eeuwisseling het egter ook die 

spesiale psigologie baie prominent vorentoe gekom. Die 

oortuiging h~t posgevat- en die ervaring het dit bevestig 

dat die beeld wat deur die algemene psigologie aangebied 

word, deur geen enkele individuele mens bevredig word nie. 

Die 'lyne' wat deur die algemene psigologie getrek word, 

of die baeld ',,-Jat by van die deursnee-mens aanbied, raak 

wel die individuele mens, maar kan horn nooit volledig dek 

nie. Sodra daar 'n wetenskap van die deursnee-mens opgebou 

"vord en e lke of eni konkrete individuele mens binnekant 

die beperkinge van kenmerke en vvette ingeforseer word, 

-vvord die individueel-tipiese verby gesien en word die eie 

aard, ciesoortigheid, eenmaligheid en onh6rhaalbaarheid 

as wesenskenmorkc van elke afsonderlikE.: mens misken. 

Parallel l1B t die algemene het derhalwe 'n diffErcnsi~le, 

spesiale of individue le psigologie sy versl{yning gemaak met 

die gevolg dat gelyktydig met verdere generalisering daar 

ook ...•...•...••. 



ook dirrerensiering en spesialisering or verbesondering
( 1) 

ontwikkel het. 

Die dirrerensiele ~sigologie het hO~'nie geinteresseer 

vir die gemeenskaplike in die algemene nie, maar horn by 

uitnemendheid op die· ooglopende verskille toegespits. Iviaar 

seIrs hierin moes dit vroeer or later tot klassiril-casie lei 

met die gevolg dnt dit in werklikheid tot niks anders nie 

as 'n groepepsigologie moes ontwikkel. Hierdie groepering 

kan gebaseer wees op die stam, die nasie, provinsie or 

woonplek as uitgangspunt. Op di~ wyse kry :nens die 

psigologie van byvoorbceld die Amerikaner, Duitser, Javaan, 

Transvaler cn Pretorianer. Die groepering kan ook volgens 

die geslag,. godsdiena, stand en beroep geskied. Dan kry 

ons die psigologie van die boer, geneesheer, onderv~ser, 

kunstenaar, vlieE3nier, humoris, joernalis, om maar enkeles 

te noem. Daar is vcrder 'n psigologie van die norma le, die 

abnor:11111e, misdadiger, land lop er, brandstigter, die 

psigolozie van die kind en volwassene. Telkens is daar van 

bepaalde groepe sprake. Die groepe is ui t individue saam

gestel wat onderline baie gemeenskapliks en ken~erkends het 

maar tog met soveel karakteristieke dat die een groep hom 

van die ander onderskei. Die dirrerensi~le psigologie 

probeer nou juis om die karakteristieke vir die groepe vas 

te stcl, vandaar 'n aparte kinderpsigologie, 'n psigologie 

van rypencle jeug, die grysaard, prEdikant, handElaar, 

onderwyser en meer sulkos. 

Vervolgens •••••••••••• 

(1) 	 cr. verder: (a) Heymans: 1nleiding tot die Spesiale 
Psychologie I & 11. 

( b) stern: Die Dirf'erentioll.e Psychologie in 
ihren methodischen Grundlagc:m. 

(c) 	Ellis: The Psychology of' individual 
DifTerence s. 

(d) Mlillor-Freienrolls: The Evolution or 
modern Psychology. 

Rombouts: Neeuwe Banen. 
van Dael: Geskiedenis der empirische 

Psychologie. 
( g) Coetzee: 1nleiding tot die algemene Empiriese 

Opvoedkunde. 



Vervolgens kan ook ?a die gemeenskaplike of die 

algemene binnekant die grense van elke groep onder soek 

ingestel word. Dan soek 'n mens byvoorbeeld na die kenmerke 

van die vrou, putel', puer, kunstenaar, danseres en 

rrnlsikoloog. Hiet' ~vord in 'n baie enger kring as by die 

algemene psigologie gegeneraliseer. Soiets bring mee dieper 

deurdringing, fyner onderskeiding en 'n ingaan in detail. 

Die kring kan al nouer vliord totdat 'n :nens ten slotte by die 

individu uitkom. Sodoende kry ons dan 'n psigogram van 

byvoorbeeld die individuele onderwyser(es). Hierdie 

psigogram sal vanse sprekend innig verwant wees aan die bio

graf'ie, met hierdie onderslceid egter, dat waar die biografie 

di e eenheid, eie soortigheiCL en on twik~~e ling van die per

soonlikheid in al sy lewensuitinge op die voorgrond stel, 

die psigograf'ie meer op die besondere, op die veelheid en 

verskeidenheid van kenmerke let waardeur die een 

individuhom van die ander ondcrskci. Dis cintlik 'n 

komparasieleer wat as afsonderlike tak van die differensiele 

psigologie gesien moet word. 

Elke kO.'llparasieleer wat op 'n monografiese 

psigologie gebou word, lei vanself tot In variaGieleer 

of' 'n tipepsigolo e. Dit kan gebeur dat by 'n groot uantal 

persone van alle leef'tyd en van verskillcnde nasionaliteite, 

van ontwilckeldes en van ongeletterdGs, van mans en vrouens 

die geheue as psi ese verskynsel in detail ondcrsoek word. 

Die gevolgtrekking kan dan gemaak word dat hoewel die heue 

in grondtrekke dieselfde bly, dit tog verskillende vorme 

by verskillende individue aanneem en wel van sOdanige aard 

dat 'n mens enkele spesiale varietei to wat as die sogenaamde 

geheuetipes bekend staan, lean onderskei. Dieselfde kan ten 

opsigte van ander psigiese funksie8 gebeur, soos byvoorbeeld 

die temp6ramcnt, intelligensie, opmerksaamhcid 0n voor

stellinGslGW6. Onder voorstellingstipos sal dan verstaan 

wo:('d uie voor keur vIa t by bepaalde per sone mag be staan 
om •••••••••••• 



65. 


om van 'n bepaalde sintu1g in die besonder gebruik te 

maak en dienooreenkomstig·vir die vestiging en verv7erl::ing 

van leerstof afhanklik te woes van die voorstellinge 

wat op die voorlceursintuig berus. Hieruit blyk reeds 

genoegsaam dat mens by 'n beroep soos die 'onderwys onder80ck 

kan i nstel na die be sondere karakter- en temperament sei enaardig

hede, na wil- en waardebepaling van die opvoeder-onderwyser. 

Di t kan mens o.a. bring by 'n besondere karakterologie 

en temperamentstipologie van die sUKscsvolle onderwyser(es) 

afsonder lik en/of ge samen t lik. 

• By die op bou van 'n tipologie kan "lEns van 'n 

monotipiese skema uitgaan waarby mense gegroepeer word 

voleens die aan- of die af'wesigheid van 'n bepaalde 

kenmerk. Daar kan ook uitgegaan word van tn antitipiese
• 

skema waarby dan vanuit tn indifferente punt na twee 

teengestelde rigtinge gegroepeer vwrd; vervolgens ook van 

'n politipiese variasie waarby 'n mens 6f sekere kenmerke 

kruis 6f 'n aantal kwalitatief verskillende tipes opstel 
( 1) 

wat nie in 'n eendimensionele skema ingepas kan word nie. 

Dit dien altyd in gedagte gehou te word dat 

mens in die ps1g010gie deurgagns met tipiese verskynsels 

te doen het en dat dit so goed as altyd die doel is om tipiese 

verhoudinge aan te toon en nie soseEr om algc!lEne wette vas 

te stel en to f'ormuleEr 800S di t in die natuurwetenskappe die 

geval is nie. Die algemene sielkunde was nooi t algemeen 

in die sin dat dit psigiese verskynsels beskrywG wat pokant 

al16 tipiese verskynsels bestaan nie. Die denkproses byvoor

beeld wa t deur die algemene sic lkundo beskrywe word, is n18 

die algoillcne denkproses los van al18 tipiese verskynsels nie. 

Dis die denkproses van die ontwikkelde blanke van 'n bepaalde 

ouderdom en me6sal van die manlike geslag. Wanneer die denk

proses sodanig beskrywe moet 'vvord wat tegelyk die van 'n 

man, vrou, kind, leptosoom of pykniker, 'n a the niker of 

as thenikcr ••••••••• • •1 
(1) Se1fert: Charakterologie, 39-46. 
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astheniker, en meer sulkes sal def~ kem mens tot abstraksies 

en vac neralisasies Hat prakties psigologies weinig beteken. 

Die doel van die psigologie is in die eerste instansic nis 

d::l!e nni s ve.n die algemEne mens of' die vasste lling van 

algemene wctte nio. Die hoof' doel bchoort vccl ccrder 

te wees om die tipiese geaardheid vsm die :nens en sy funksies 

ra9k te sien, t E' be skry\<ve en te verk laar • 

verskeidenheid van uenSE alms 1 op die oppervlakte van 'n 

globus verdeel word, het die ouere psigologie daarna gestrewe 

om weg te kom van die oppervlakte ns die scntrum van die 

globus. Die taak van die psigologiE is vacl ~eer om 

die mens op die oppervlakte van die Globus te rangskik. As 

~ens in staat sou weE'S om van elke persoon te kan se 

waar pres s sy posisie op die oppervlakte van die globus 

is, betcl~en dit dat sy eie aard in elke opsig vasgestel is en 

ook da t sy l'oaksies in t n belcende omgewing voorui t bereken 
( 1) 

Om hierdic rede is di took :foutief' om te 

sa dat ic~and hicrdie of' daardie tipe is. Dit kan hoogstens 

wee s da t hy Elan hierdi e of' daardie ti pe behoort of' da t 

hy hierdie of' dao.rdie tipe benader. Mons lwn ongetvvyf'eld 

ideale tipes opstel wat alle eienskappe van t n groep in 

homself' verenig. Niemo.nd sal egter daardic idclle tipe 

dek nie. 

2. 	 OlviSKRYWING VAN DIE BEGRIP TIPE; Tans word tn terrein 

b6tree wa::1r dasr baie :"ilCer vcrskil as ooreenstemming best'.lon. 

En waar daar vcrskille is, is hulk inderdand van t n radikale 

aard. W111iam Stern, (1872-1938) wat wynsinsiens as die 

vadcr V::'1.n die tipelcer boskou moet vvord, Oi11Skn'ywe hitrdie 

begrip ••••••••••••••••• 

(1) 	Cf'. ook Skawran: Die S1ntcticse Studio van die 

Per soonlikheid. 
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begrip as volg:"Ein psychologischer Typus ist eine vorwaltende 
Disposition psychischer oder psychophysisch neutraler Art, die 
einer Gruppe 	von ivienschen in vergleichbarervieise zukommt, 
ohne dasz diese Gruppe eindeutig und allseitig gegon andere 
Gruppen abgegr'enzt ware."(2) Langeveld, in oorwegende 

ooreenste:i1.ning met stern, omskrywe di t as volg: 11 onder een 
psychologischE; type verstaan we een overwegende geneigdheid 
van psychische of psychoprwsische aard, welke eigen is 
aan Een aantal personen, welk aantal personen uit het 
gezichtspunt 	dier neigdheid een grocp vormt., zonder dat 
die groGP daarrnee volledig afgegrensd zou zijn tegenovcr 
andere groepen. Tussen verschillcnde typen zijn de grenzen 
nooit scherp.II(3) Hierdie twee definisies hou en 

verskille in 	nie. Di~ van LangevEld is meer 'n vertaling van 

di~ van stern. Wanneer hierdie twec 0~8krywinge nou nader 

onder 0~n8kou geneem word~ kan diE' volgcndc viertal 

afleldingG gemaak word. Hullo is die volgende: 

(a) Die begrip 'tipe' dui op In samevatting van 

bepaalde ge,neensl·;:aplH:.e geneigdhede onder In groep Inense. 

Hierdie idee van die groep by wie daar oorvvegenlie geneigdheid 

van 'n psigiese of psigofisieke aard is, het in soverre 

waarde vir ons kennis dat di tons In bepaalde houvas op die 

groep versk.af en daarby die moontlikheid ns't vlflre waarborg 

om uit hierdie gemeenskaplike geneigdheid bepaalde gedrags

wyses van te vore aan te kondig. ~m t hier ewewe 1 van 

belang is, is die feit dat om die 'tipe' te kan formuleer, 

wanrneming en beslui tvorming veronderst61 word. Dis eintlik 

In gcval van 	voltooide induksie. 

(b) Die 'tipe' as resultaat van voltooide induktiewe 

besluitvorming is allecn moontlik op grond van duursamc 

disposisies of geneigdhede by persone uit die bepaalde 

groep. Dit het dus betrekking op ko~antheid van 

wilsrigting•.. .••••....••• 

(2) 	 8tern: Die differentielle Psychologie in ihran 
methodischen Grundlagen, 168. 

(3) Langeveld: "Typologie" in Pacdagogische 1:ncyclopaedie, 
560. 
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wilsrigting, gerugsteun deur sy bygaande noodsaaklike 

komponente soos die intelligensic, temperament en algemene 

begelcidende gevoclens. Van 'n 'tipe' kan daar 3een sprake 

WBes indien die gcneigdhcid van 'n toevallige of verbygaande 

aard is nie~ Dis cnKel cn alleen wannoer die disposisies die 

kenmerlce van dUl.lrsaamheid iJesit, dat inderdaad van 'n 'tipe' 

gepraat mag word. 

(c) Die oorwegende duursa,nc gE:ne igdheid wat aan 'n 

aantal persone eie is, maak bcpaalde afgrcnsingc moontlik 

waardcur sodanige persone dan op grond van die oorwegende 

gcneigdhcid 'n groep vorm. Die groep kan (,;gter nie van 

ander grocpe volled:Lg afgegrens 1iwrd nie. Die bcgrip 

'tipe' behels dus die gedagte van vloeibarc oorgange na 

ander groepe. Om hierdie rede kan 'tipe' en 'klas' ook 

nooi t met mekaar ge!dentifi seer word nie. By die 'klas' 

bestaan daar strenge afbaKcning terwyl dit by die tipe 

onmoontlik is om nie talkens met opvallende oorgangsvorme 

te doen te ~ry nie, wanncer mens selfs Kan twyfel of hulle 

nie miskien ewe goed tot hierdie as tot daardie vorm l~an 

behoort nie of seU's mcngtiiJes is nie. Stern bruik die 

mooi voorbecld van 'n eiland om die 'klas' :nee te 

illustrecr - daar is geen brug van die mm na die ander nie 

en van 'n heuwcllandskap. Tipes is soos heuwels op 'n 
/ 

landskap. Mens kan nie s@ waar die cen heuwel begin en die. 

ander ophou ni e. 

Cd) Die afgrcnsing van die tipe is nie na al sy onder

dele vollt:dig bepaal nie, sodat vmt ons 'tipiese momente' 

mag noem, ~naar 'n klein dceltjie van die indivilllcle lewe 

karn omvat. 'jjanncer iemand as f'legmatiker ::':eli:aral;:teriseer 

word, word slegs aangaandc sy te:npera~,lent iets me('gedeEl. 

Wat hy in ander oPGigte nog :;1ag ViCES, 800S byvoorb6eld of hy 

konkre et of a bstrak d ink, of hy tc. n aan'Ji c n van sy gevoels

lew6 mE(,r van 'n vcgtBre- as 'n eroties( ~1atllur is, word 
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hecltemal buite rekening gelaat. BIke karakterisering 

na die tipiese staan dus in verband met 'n deel of' 'n kant 

van die persoon as geheel. lViaar wat wcl van belang is, is 

die f'ei t da t die karal.;:teri sering of' self's tipologi sering 

op iats prim~rs betrekking het en dat dit op die een of' ander 

wyse altyd in verband met die Yvil en sy Ver'iiante verslcynsels 

gebring kan word. Wanneer 'n mons Qie tipe ook na 

sy ander f'unksias of' f'asette wil karakteriseer, moet die 

grade van korrelasie bepaal word. Dus: waar geen enkele 

mens In allesomvattendc eksemplaar van 'n tipe is nie, maar 

terself'dertyd tot hierdie of' daardie tiPE neig, wat hierdie 

of' daardie k3nt van die persoonlikheid aangaan, is dit van 

basondere belang om ook die waarsl{ynlikheidsgraad van die 

gemeenskuplike werksaamheid van verskillende f'aktorE wat 

tipe-vormend is, te probeer bEp~al of' soos ges@ word~ om die 
( 1) 

graad van Korrelasic vas to 	stel. 

l/El t vir ons ondersoek ui t diE Stern-Langeve Id 

omskrywing van besondere betekenis is, is die gedagte van 

oorwegendc geneigdheid van duursame aaI'd wat tevoorkyn tree 

uit die dimensies van die dinamicse. Aldus beskou, kan die 

tipe sonder 'n teleologiese kec::;rsy ook nie gef'orrrnlleer word 

nio. Per slotta van sake is elke gencigdheid of' disposisio 

In indikasie dat daarmee 'n besliste strewe tot doelbereiking 

gemoeid is. Bepaalde oogmerke wat waardes impliseer, 

word bestrewe en dit wel op 'n bepaalde ~nanier, langs tn 

bepaalde "creg, deur 'n bepaalde beroep En met 'n bcpaalde 

grondhouding. Die disposisies of' die neigdhede is goen 

komponcntc van 'n atomistiese struktuurgcaardhcid nie. Die 

persoonlikheid as totaliteit tree op en gee in sy optrede 

blyke van prominensie van bepaalde onderdele daarvan wat 

telkens in verband met die dinamiese gebring kan word. 

'n Sterktoverhouding van disposisies trG€ aan die lig met 

blyke ..........•.....•• 


(1) 	 ef'. ~'ltillcr-Fr6iGnf'ells: PersonlichkGi t und 
wIG 1 tanschauung, 11-13. 
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blyke van oorheersing van een of' 'n sooI·tgelyke reeks ui t 

die geheel. Dis verder alleen op grond van die besondcre 

oorheersende geneigdhede van 'n duursame aard dat indcr'daad 

van 'n tipe gepraat kan word. 

In die lig van die verskille tUGsen 'klas' en 

'tipe' en onder die gesigspunt van korrelasie openbaar die 

tipe ook gedurige e lastisi tei t. Indien daar geen vloei baarheid 

sou wees nie, sou daar van aanpassing en inskakeling by 

persone bui tekant die beroepsgrense gccm sprake weGS nie. 

Tref'f'end skrywe IviUller-Freienf'ells hieroor as volg: "Der 
Typus ist nicht einem lilenschen unter allen Umstiinden und 
f'Ur immer Anhaf'tendes; -------- Sel1wankungen konnen 
durchaus in Reehnung gesetzt werden, und die Kreuzung 
verschiedener Typen in derselben Personlichket 
widerspricht in keiner Weise unserem Typusbegrif'f', der ja 
niehts behauptet als das Vorherrsehen einer Funktion, ohne 
dabei in Abrede zu stellen, dasz sieh auch andere 
seelische Funktioncn daneben geltend machen konnen, 
besonders wenn sie versehlsdencn Seiten der Seele angehoren. lI (l) 

Met hierdie enkcle opmerking moet voorlopig volstaQn word. 

In die jongste tyd het die omskrywing van 'tipe' 

'n nogal opvallende wysiging ondergaan. Die mees 

resente omskrywing is waarskynlik di~ van die psigoloog 

Rohracher. Hy konstateer die volgende: "Bei den ersten 
psyehologlschen 'Typen'-untersuehungen hat man sich Uber 
den Begrif'f' Typus nicht vie 1 den Kopf' zerbrochen. lVian verwendeit3 
das wort unbef'ang6n in der Bedeutung einer Gruppe von 
IVlOnschon, denen gemeinsam eine be stimmte Eigenschaf't zukornmt. 
Seit der ~ntwicklung der Charakterologie ist sine 
grosze Zahl von teilweise sehr scharf'sinnigen Untcrsuchungcn 
Uber den 'Typus-'Begrif'f' entstanden, die zu vcrsehiedenen 
Auf'f'assungen gcf'Uhrt haben. Im f'olgenden 'Nird der 
Ausdruek 'Typus' in der Bedeutung ver~cndGt, die er au~ den 
bishcrigen typenpschychologischen Resultaten gcvlOnnE.n hat: 
Gin Typus i.3t der konstruierte Idealf'all eines lviensehen, 
der allc ch'lrakteristisehen Eigenschaf't0n der Gruppe, der 
er angehort, auf'weist. In der Wirkliehkeit gibt is einen 
solchen Menachan, dor alla charakteristisehen ~igenschaf'ten 
seiner Grurpe be si tz t, nicht (daher 'konstruierter Idoo.lf'all t ) 

was man im Alltng ein6n Typus-den Typus des GG16hrton, des 
Bergsteiger.l,dGs Landarztes, des Englandcrs odor des Wiouers 
bczeichtl~t, ist cin Menseh, der die charaktEristischen 
Eigenschaf'tcn soiner Gruppe in besondGrs hohem iVIasze besi tztt! (2) 

Rohraeher ••••••••• i •••••• 

(1) Ibid, 14. 

(2) Rohracher: Einf'Uhrung in die Psychologic, 521-522. 
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Rohracher het sonder twyfcl die omskrywing van 

Stern in die gedagte vvanneer hy s@: "man verwendete das 

Dort unbefangen in der Bedeutung einer Gruppe von ~enschen, 

denen gemeinsam cine bestimmte Eigcnschaf't zukommt". Stern 

praat van 'n oorhecrscndc disposisic Wdt 'n grocp mEnse 

vcrgc:lykendervJyse tockom, tcrwy1 Rohracher die tipe as 'n 

gGkonstrueerdc ideaalgevul sien wat a1 die kcnmerktnde 

eiensl(apPG van 'n groep vmart oc: hy bchoort, v~rt oon. In 

die plGk van 'oorhecrsende disposisie' korn dus 'n 

'gekonstrueorde idoaalgcval' me t idcnle oorhcc.;rscl1dc 

disposisies wat dour 'n grocp mGnse vcrgelykenderwyse 

benader word. Dio 'gckonstruEcrdc idGaalgeva~' is by Stern 

afwesig. Rohrachor styg in di~ mate bokant Stern uit dat 

hy die begrip tipe in sy ideaal-tipieso of struktuur

tipio se opset sien. DiG tipe bly 'n gekonstrucerde 

idean1geval waarn13C ook meteco die gcdagte uigaskakcl word 

as sou die tipe solfst::.1odige renliteit basit, 'niiets' 

tussen monse of gr OL pe. Stern t oon nie aa n hoc en waarmCG 

fly by die groep mensa met oorwegcndc geneigdhcde kom nie en 

ook nie vir watter docl dat hy dit ondernccm nie. Rohrachor 

op sy beurt benadruk die ideaaltipiese maar toon nie aan hoe 

die ideaaltipiese moontlik is nie en aan die hand waarvan 

die konstruksiewcrk gcskied nie. 

TusGen die vcrskyning van diE work van 8tcrn (1911) 

en di~ van Rohracher (1946) het in goeie vyf-en-dertig jaar 

ver1oop. Gedurcndc hicrdic pGriode het bcclvvat lig op die 

metodo1ogiesc problelnatlek geva1. In hierdie vGrband moet 

andermaa1 no. die bydrae van Sclz verwys word. In 1923 reeds 

het hy op die belangrike feit gewys dnt allc tipo1ogiesG 

werk en die daarmcc: gcpaardg8D.nde tipologiese indelinge 

duidclik die, st€:npcl van die tocPassing dra waarvoor hulle moet 

die.n. By sa: "Aut drei gro3ZGn Wissensgebict(;;n ist in den 

IGtztGn •••••••••••••••• ~ 
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lotzten zehn bis fiitlfzehn Jahr8n die Untcrschcidung und 
Bestimmung von PersonlichkGitstypcn immer mchr in den 
Vordel'grund des interesses gerUckt, in den historischen 
Wisscnschafton, in der Psychologie und in der Psychiatric ••••• 
Dic schroffc Beurtc.: i lung, wc lche die c inze Inen Richtungen 
dor Typenforschung den ~ethoden dor nnderen bis in die jtingste 
Zeit viclfach Hiderf~hrEn lieszen, crkll1rt sich zum Teil 
aus cincr ungentigenden Kenntnis der i:,othocien. .:irkliche 
Kcnntnis kann ebcn nur durch die VcrtrauthEit mit der 
Anwendung der ~ethodcn im einzolnem gcwonnen werden, nicht 
ausschlieszlich aUG den ::1Cthodologischen Darlegungen ihror 
Vertrotcr, die sich Uber den Charakter und die Bodeutung 
dor Verfahrungswciscn ihros I;iissensgobietes tl'iuschen 
konncn und auch tatischt haben. Die Klarhcit libcr die 
allgemcincn ZiolG, die Probleme und die .rl:rgebnisso der 
einzelnen Ri Ghtungcn dor Typenforschung ist also eine 
Voraussetzung ftlr die Beanbliortung der li,lethodenfragc." (1). 

Die bBsondere implikasies ui t hierdie opmerkinge 

van Selz hoef hier nie verder aandag te geniet nie. Met 

nadruk moet egter gekonstateer word dat elke tipoloog horn 

terdee rekcnsl\:ap behoort te gee van die besondere doal van 

sy navorsing. Die dOEl bepaal verder die met ode wat gevolg 

sal word. Ellce doelstelling in sy geformuleerde opset 

behels teoretiese konstruksiewerk. Daarsonder kan geen 

empiriese toetsing vcrrig word nie. AlIa cmpiriesc ondcrsock 

berus derhalwG op bepaalde teorotiese voorvcrondcrstcllinge. 

'n Teoretiese tipologie maak eers empiriese toetsing moontlik. 

Elke tipoloog moet derhalwe minstens reeds iets van die 

, ti pe' verrnoed a Ivorens tipologie se onder soele verrig kan 'vvord. 

Gecn ondersoGker 0enader sy praktyk ~:;ond(;r eni voorop ste llinge 

nie; hyweet wat hy beoog en dis allccn in di0 lig van 

wat hy beoog en oole vcrwag om to berciK, dat hy sy metodc kan 

bepaa1, sy terrein kan afbaken en sy ma ter'iaal i.;.an versame 1. 

Sy uitkornste l~an anders wees as wat hy in vooruitsig gestel 

het, rnaar sonder verwagting staan hy nie tcenoor sy uitkomste 

nie. Geen ondersoeker is soos 'n koue instrument wat sonder 

enige aandoening kan registreer nie. Daar knn opvallende 

af'1ivykinge "'E8S wat hy kan interpretcLr. Di t doen by in terme 

van 'n norm wat hy die normale nCE m. Dit staan vir 

my vas; geen Gmpiriese ondersoek kan sonder bepaalde 

vooropstellinge •••••••••••• 

(1) Selz: op.cit. 1-2. 
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vDoropstellinge, sonder teoreticse konntruksiewerk en sonder 

bepaalde ordeningsbeginse~s geskicd nie. Die diepere vraag 

is natuurlik hoe 'n teoretiesc tipologie, hierdie ideaal

of. struktuurtipiese moontlik is. 

AlvorEns hierop In antwoord te probeer gE.8 om 

den ook die verskillende gesigspunte te koordinecr en tot 

tn 6io opsorn.rnende beskouing oor te gaan, moct op hierdie 

stadium tog reeds in tn paar sinne mclding gemaak word 

van ~Vilhelm Dilthey (1833-1911), Eduard Spranger (1882 - ) 

en Karl Jaspers (1883 - ) Daar is baie ander wat ewe-eens 

vormclding verdien. By ecrsgenoemde twee kom ons uit 

voerigcr terug wanneer oor tipologie~ van lewensopvatting 

gehandel sal word. Wat Dilthey en Spranger betref., kan 

hier slegs vcpmeld word dat hulle die. ontv-verpers van sogcnaamde 

geestestipes is. pis reaksietipes op gcesteliko prikkcls, 

naamlik objcL;:tiewe livaardoge biedens. Sulke rcaksictipes 

beva t iet s vva t t im ganzon immer wahr i st, und doch ke in 

einzigesmal wahr gewescn ist." d.w.s. dit is Idigheid 

van eise wat die werklikheid slegs asymptoties benader. 

Suiwere tipes word in die werklikheid nooi t aangetref' nie. 

Elke tipe is op homself. iets louter formeels wat maer ccrs 

bctekenis kry wanneer 'n besonderc waardcgt.:;bied inhoud 

daaraan gee. Jaspers kOill met sogcnaamde ideaaltipes voor 

die dag. Hulls is omvattence ccnhf,idskcppinc;c op basis van 

intuisie wat b6tel~6n dat hulle onmiddellik evident en dus nie 

verder bewysbaar is nie j Dis skcppinge wat wel-is-waar by 

ge18( nthcid van die crvaring, maar nie deur die ervaring nie, 

gevind word. Hulle word vecl ccrdcr aan die hand van 

beperkte gegewe voorondcrstcllingc met aprioriese middels 

gGkonstrueer. 001" sy tipes se hy die volgendc: "Sie sind 

als innore AnschD.ulichk.ei ten GvidE:nt ll (1) "FUr alles hier 

Vopgetragene gibt es keinen 'Boweis', wic :Clir Thcson oder 

tatsachliche Behauptungen, sondern die Evidcnz der AnSChD.UUngll (2) 

Di e •••••••••• " •• 
(1) Ja~pers: Psychologic der It~nschauungen, 14. 
(2) Ibid. 14. 

http:AnschD.ulichk.ei
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Die aaoskouing Vlord later ont Iced co tot '0 oamehcmgcode 

en aanvaarbarc [(onstruksic uitgcwerk. "Die Anschauung ist 

Bedingung, die Konstruktion die 
, 

spezifischen Lcistung del' 
(1) 

Arbeit del' psychologischer ErkenntniR. 1I Hierdie metode 

kan as die teenhanger beskou word van die empiriese 
metode van Heymans en veral van Kretschmer. Tref'r cnli 88 
by: "Unser Fcld ist nicht etwa das, was wir sellen, wenn wiI' 
bei sp:Lc lweise 100 ivic osehen aus unsere Umg€ bung un terflUchten, 
sondcrn das .vlaterial, das entsteht, wenn ,vir sehcn, was wir 
in historischGr und innerer lebendiger und gegenw~rtiger 
Eri'ahr'ung am BigcntUmlichen ~vahrnehmcn, sc:lbst wenn es 
einmalig ist, '<\icnn cs nul' typisch zu sehGn and zu 
konstruiercn ist."(2) lIat Jaspers dus hier beskrywe, 

is geen voorwerp uit die sintuiglikc crvaring nie; dis in 

geen cnkcle konkrctc gcval voorhande nie. Tccnoor clkc 

individucle geva1 is die tipe vals. Hy sien seli' in dat 

sy onderneilling '0 besondere waagstuk is omdat dit so min 

empiricse i'undering het en dientengevolge oP willekeuI' en seli's 

chaos mag uitloop. Nou probGer hy om sy poging to rcgverc1ig 

deur ccrstcns daarop to wys dat aangesicn daar reeds so 

baie onrmmehangcndc opmerkinge 001' 'n psigologie v:::tn 

w@rcldbeokouinge gemaak is, 'n sistematisering van die 

vcrspreide materiaal vlcllig sy nut mag h~ en tweedens 

dat hy grang vir sy cit:- tyd iets soortgcIykr:.; as wat sy(3r::1 in 

Phanomenologie des Geistes gelewer het, wou aanbiecl. Sy 

tipes is dan ook sterk Hegeliaans georienteerd. 

Ai'slui tend oor die verskillcnde beskouinge mot 

betrokking tot wnt onder 'tipe' verstaan moet word, ~ord 

kortlH;:s di~ siunsv/yses van iemnnd ui t diE ,nediese antropolo,gie, 

naamlik van Oswald Schwo.rz, ver!1leld. Nes Jaspers is ook hy 

baio otcrk Hogcliao.ns geori~nteerd en sien by in die tipe iets 

u1tgcsprokG dinlckties. Dit oorkoepel die oorgang van die 

gcneraliserende ••••••••••• 

I bid, 220. 
I bicl, 14. 

11 15. 

http:Hogcliao.ns
http:Schwo.rz
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generalisertondo na die individualiserende. In die tipe 

vers~yn die algemene as besondere. Die tipe is geen 

empiries-t06vallige iets nie maar besit "etwas Eigenartig
( 1) 

Selbstverstandliches, Notwendiges, ja Apriorisches." 

Op 'n ander plek s@ hY: "Er ist eOine Zusam..rncnschauvon 

einz(~lnen unter einem 'Gesichts'- punkt; ist eine Stuf'e 

odor Gin Stadium auf' dcm "'doge der Realisation vom 
(2) 

Allgemc;inen zum Besonderen." Hy onderskrywo verder 

die siemwyse van PIe Bsnel' vir wie tipi si tei t geen faktu!.TI 

is wat empiries verklaarbaar is nie. Dis In wesensnood

wendige modus kragtens welke lewe cers f'isiese realiteit 

bereik. 	 Vir P ssner is 'tipe' g61yk aan 'idee' wat 

IITypus odor Gestalt-idee ist die durch 
(3)

alle Phnson dor Kon turierung ree 11 durchgehaltene Ident ische.H 

Schwnrz onders~ei drie synslae of' -trappe. 

(Seinsschichten) te v{ete die fisilmliese, die biologiese en 

die geestelikE of' die personale. Op gebied van die eksakte 

natuurwetenU[\flppe (die fisikaliese) is dao.r V:'lQ die 

tipiese geen sprnke nic. Ten QnnsieQ v~n die biologiese 

onderskci hy tUGsen tn berel{snde statistiosc en clie struktuur

tipiese terwyl op die dimensie van die person1le van die 

ideanltipiese geprnRt word. In ver b:1nd met laasgenoemde 

moet die term iduwl in sy tWGe ledi betekonis gelees word, 

nnnmlik as die l3Uiiver begripmatige of die idee en as 

voorbeeldelil{c wat niks anders beteKen nie as 'n vergestalting 

uit tn objektiellve waardestruktuur nie. Ideaaltipies is 

derhahife twertbezogen' en dus normaticf'. 

3. SA!'il!.:VATTING ••••••••••••••••• 

Schwarz: lvlodizini sche Anthropologio, 208,243 

Ibid, 244. 

Plessner: Dio Stuf'en des Organischen und der Mensch, 


136. 

http:faktu!.TI
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3. SAIviEVAT'rING EN NlillERE PRESISERING: In die voorgaande 

, . 
twee af'delinkies is op baio kursoriGsc wysc n poglng 

aangewend om deur :niddel van 'n greep uit die gebied van 

die psigologie en wysgerige antropolocie die leer van dio 

tipe histories en prinsipi~el te belig. Die gebied van die 

f'i losof'io se nn tropologi c moe snoodwendig betree word orn:ia t 

ons ook na f'undoping moet sock cn dit op die gebied van 

dio wysger'ige antropologie gelee is o:n o.a. die vraag na die 

moontlikhoid van die konstruksie van die tipo te beantwoord. 

Soiets bestaan op die gebied van die psigologi( nie aangesien 

sy taak nie f'undering nie, maar beskrywing en verklaring 

is. Dit het geblyk dat die sienswysos van 'n taamliko 
,

uitecnloponde aard is en dat hulle wissel tussen n 
/ 

empiries-statistiGs berekende en 'n dialoktiese. Die vraag 

is nou of' in die lig van die f'eit van nie-eenstemmigheid die 

taak wat hier onderneem word, nie onmoontlik en dus f'Utiel 

is nie. Dit hang alle s daarvan af' Vi at onder tipe vorstaan 

word. Ons huldig tegelyk diG oortuiging dat 'n pcdagogiese 

tipologio moontlik is en dat proewe daarvan aangebied kan 

word. Die volgende opsomming oor '!Vat onder 'tipe' verstaan 

kan word, word aangebied. Vir 'n groot deel steun dit 

op die sicnswyses van die genoemde outours, hoewel tiit in 

baie opsigte radikaal dc.::trvan verskil. Die Eie bE'sl~ouing t~an 

onder die volgende hoof'de suc.mgevat word: 

(a) ',ianneer danr V:ln 'n tipologie, tipElecr, tipologisering, 

tipi si Lei t, en me er sulke terme spre.ke is, :nOE t di t steeds 

beteken dnt uns mQt bepaalde ideele verskYningsvorme te 

doen het. Tipologie moet steeds wees die f'enomenologie van 

die tipe<. 

(b) Die tipe as sodanig is 'n voorstolbare denk- en waardeer 

baarhGid. Dis 'n idealit~it en geGn objektiwiteit in 

konlcreta nie. Anders ges@: dit besit geen konkrete 

dubbelganger in die wGrklikheid nie en is nie vir 

sintuiglike waarneming vatbaar nie. 

( c) As •••••••••••••••• 
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(c) As voorstelbare denk- en waardserbaarhcid is dit 

'n konstruecrde ideaalgeval vir 'n ~~ns wat bepa2ldE 

karaktcristickc cicnsk3pPc opcnbaar. Om van 'n tipe to 

praat betekcn om bewus tc waardcer en wel in die lig van die 

konstruecrde id8aalgeval. 

(d) Die mEns is geEn tipe niE ma3r hy bEn'1der die 

tipicse. v'h:mnEer byvoorbccld ges~ ,<JOl'Q dst hiErdiE of 

daardie per soon 'n tipiE;SG oncit;rvvyser is, vmrd in werklikl1cid 

bedoel dat sodanige parsoon deur sy gcsindheid ~n gedrag 

bIykc gCe dat hy die idee van onderwysGr bGnnder. Om dit 

taie radikaal to stel: geen parsoon is 'n onderwyser, 

predil{.'.mt of medikus nie, mac~r in wat hy duurs!lam wil, 

bcnader hy die idcE van onderwysor, prcdikant of medikus. 

Sodanige persone is persoonlikhede; hulle is mense en 

voorlopig nilcs meer nil.. Om onderwysGr gGnoem te word, 

beteken in wcrklikheid om die idee van onderwyser te weer

kaats of om intuitiewe partisipasie daaraan te hg. Om 

onder'vvyser tc wees, betcken om gedurig een te word. Die 

idee vnn OnderliJyser word duideliker 'l.r:tngevoc 1 en lzom die 

par soon voortdur€md stcrkEr onder die ei se van behoorlikheid 

wat deur diG idee gc!mplisEcr word. 

(e) Die idee van wat 'n onderwyser is, is vanself~ 

sprekend tn voorvereiste om iemo.nd vir onderskeidingsdoel

eindes so te k.an noam. Die idee van onderwyser behels derhalwe 

baie meer as om net vir sekers ure van di~ do.g in die 

teenwoordigheid van kinders te WGGS. Hy k:1n SE lfs by hullo 

wees sorder dat hy nE t hullo is, d.w.s. sonder dat hy 

ond6rwyser i G. Die beno.dGring en die viO.::1rdering van iemand ge

skied telkens dcur diG idee of die ideaaltipiese. 

(f) IGm~lnd wat 'lS onderwyser gekwalifisGsr word,is lid 

van 'n bepa Ide groep omdat die so.mestellc;nde lede van 

dn'1rdie groep die oorwegende disposisie tot verwesenliking 

van dioselfde idee openbaar. Hy behoort tot die groep 

ornrede •••••••••••• ~ •••••• 

http:predil{.'.mt
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omrede vnn die idee ITh'J.o.r geensins tot die idee terwi11e 

van die groep nie. Mens kan i em::md 'n onderwy ser nOem 

sonder dat hy di t is. So iemand is bloot by kinders 

sonder do.t hy mGt hulle is.'l'ianncor hy met hullc is, leef' 

cn work by onder cli c skynsG 1 vn.n die idee. .-;s hy slegs by 

kinders is, dan is hy met ieta anders. So byvoorbeeld 

kan hy In beter predikant of' medikus wees as onderwyser 

0.1 is hy ondcrwyser. 

(g) Die oorwegende geneigdheid moet van duursarne 

aard wees. Dis op grond van die duursaamheid van die oor

wegcndc geneigdheid tot die idee dat die groep ontstaan. Die 

groep resulteer op grond van die gemecnskaplike duursame 

geneigdheid tot realisering van cn gehoorsaamheid aan die 

ei se wat dcur die idee geste1 word. 

(h) Die oorwegende geneigdheid van duursame aard 

staan in vcrband met die wil en die daarmee samehangende 

verskynsels soos neiginge, sentimente, temperament 

intelligensie en opmerlsaamheid. Dit gaan dus om konstant

heid van voorkeur, keuse en wilsrigting. 

(i) Die oorwegende geneigdheid is 'n gencigdhcid tot 

iots, na2m1ik doe1bereiking of' die verwesenliking van 

waardes. DiG In drang tot vcrgestalting van die eise wat 

in In objektiewe waardcstruktuur opges1uit 16. 

(j) Geen lid van 'n groep op grond van die oorwegende 

geneigdheid tot realisering vo.n die idee van die 

behoor1ike of' beto.amlike vertoon slles van die eise vnn 

behoorlikhEid nie. Dis 'n geva1 van herho.a1de oorwegende 

t"scmeir;dhcid, m.a.w. hy het ook ander geneigdhedc on kan 

hy sooe: rGcds ges@, ook by ander grocpc ingeskak01 word. 

Iv!o.ar !i1ut 'n even tuelc ins kakc ling by o.ndcr groepe sal hy 

nie unn die oise van behoorlikhEid so goed beant~oord 

nie. IG!.1and is du s werklik onderwy ser wannc; er by by ander 

grocpc minder aan die eise van die idee van ondGrwyser kan 

voldoon. As hy ewe ::soed predilmnt as onderwyser sou wees, 

dan bennder hy die mengtipe. 
(k) Die •••••••••••••••••• 
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(1<.:) Die groep as sodanig is tn blote konstruksie wat 

weitdg s13. Di s geen som van geneigdhede wat dan tn 

versterkte geneigdheid as gevolg sou h~ nie. Waar 

berekeninge langs die weg van korrelasie uitgevoer word, 

beteken dit slegs dat die somtotaal of die resultaat die 

oortuiging mcebring en ook vcrsterk dat dic aard van die 

somtotaal alleen sus of so kan wees op grond van individuele 

bydraes \iJat op clie oorwegende geneigdheid van elke individucle 

lid dui cn staun. 

(l)Die tipe as vergestalting van die idee besit d~e 

kenmerke van noodwendigheid en algemeengeldigheid. Dis 

apriories van aard. Die verteenwoordiger of die 

'benaderaar' van die tipe openbaar vloelbanrheid. Hierdie 

vloeibaarheid kan nie aan die ideele opset van die tipe 

toegeskrywe word nie maar aan die onvoLmaaktheid en 

empiriese veelsydigheid van sy vertcenwoordigers. Die 

tipe is altyd waar, maar is nog nooit bewaarheid nie. 

(m) Die tipe as ideele konstruksie of as gekonstru

eerdc ideafllgeval is alleen moontlik op grond van die 

mens se deelgenootskap aan en verbonderheid met tn 

objcktiewe waardestruktuur. Hierdie waardestruktuur hou 

besliste aise van behoorlikheid in en sonder die bEsef van 

behoorlikheid sou tn formulering van die tipe nie moontlik 

wees nie. 

Cn) Empiriese toetsing is moontlik en daarby nood

saaklik. Die moontlikheid l~ in die it dat die ideaal

tipiese as vergestalting van die idee die sleutel vir die 

empiriese benadering, bewerking en interpretasie verskaf 

Alle empiriese toetsing van tn geesteswetenskaplike aard 

berus derhalwe op sekere voorveronderstellinge waarvan die 

be langri kste komponent die idee van di e behoor like is. Die 

aldus verkree empiriese cn korrelasietipes sal dan blyke 

gee in v-vatter mate en hoedanig hulla die ideaaltipiase 

benader. Die lews van wil en waardebepaling, anders ges13 die 

materiele •••••••••• ••••••• 
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materielo van die oorwegende neigheid behoort dan aan 

die lig t e tree. Di t sal d an blyk wa tte r wa3rde s gehuldig en 

nage strewe word. 

(0) Di<::- a3.rd van di9 oorwe nde gcneigdheid spreek die 

duidelikste uit die beroep aangesien die beroep die ge1eent

heid bied om die idee te ontdek. flat moor is, die beroep 

maak eintlik die beoefenaar van die beroep. Mens word 

eintlik eers onderwyser in die beroep of jy is geen onderwyser 

nie a1 beoefen jy ook die beroep. 

(p) Die beroep in sy opset en objektiewe vereistes is 

onder skik aan die idee daarvan. Dis die idee wat die 

beroep skep, instandhou en eventueel wysig. 'n Beroep wa t 

nie uit die idee leef nie, is tot progressiewe selfmoord 

gedoem. Dis verder die idee wat die individu ontdek om 

deur die beoefening van die beroep die ide~ te realiseer. 

(q) Die formulering van die tipe is oorwegend 

afhanklik van die mens se lewensopvatting. Die tipc is per 

slot van rekening die gekonstrucerdc idoaalgeval vir die mens 

om deur' 'n bepaalde beroep sy grondhoudi ng teenoor die 

werklikheid to openbaar. Dis BY interpretasie van die sin en 

betekenio van die mens se bestaan. 

(r) Aangcsien die groep al168n moontlik word op grond 

van die werking van diesclfde idE.:U in die enkeling, 

moet die cnkeling as persoonlikheid die uitgangspunt 

vorm vir proewe van 'n tipologic ook van pedagogiese 

aard. 

( s) Proewc van 'n pedagogic-se tipologie vcronderstel 

empiriese to(tsing en bewerking w~nrui t dan bepfl::il k::iIl word 

in watter m':lte die proefp-ersone die idee v~n die opvoeder- \ 

onderwyser bennder.w'int i6 hullo oorwegende en duursame 

geneigdhede? Wat is die a!1rd van hulle gronclhouding teE.:noor 

hulle worklikheidsvcrbondcnhcde? Hoe ne~m die idee gestalte 

by hull(':' [lnn? 
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81. 

t 

lVlet hierdie enkele opmerkinge en gevolgtrelckinge 

moet voorlo~ig volstaan word. Waar dit vir hierd~e studie 

oor die fenomGnologie van 'n tipe soos dit in die 

onderwysberoep verteenwoordig word, gaan, of anders uitgedruk: 

die fenomenologie van die idee van die opvoeder-onderwyser, 

mOEt nou verdere onder soek ingestel word na die mens wat die 

idee deur die berol;'p benader. Die verdere onder soek is, 

soos rueds vermeld, daarin gelee om eers die mens in sy 

6enhcidsver slceidenheid, in sy uni tas rnul tiplax te benader. 

Hierdio Gcnhcidsverskeidenheid is die persoonlikheid. 

Deur met diE; begrip persoonlikheid to begin, kan 'n mens die 

beste:; dD-ardic komponento, funksies of' dele probeer aantoon 

wat b0palend is vir cUe v/erk van opvoeding en van onderwys. 

-_..._._-----------




