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HOOFSTUK VI. 

DIE IlILSHA1\jDELING ivl.ET BESONDBRE AANDAG A.:-J\j Dlb: TE!VlPL;;RAJliBNT. 

1. 	 INLEIDEND: In die voorgaande hoofstukke is In beskeie 

poging aangewend 00 opvotrlingswerk na verskillende kante nader 

te kwalifiseer. Die benaderingswyse, die siensvvyses ,<vat 

aangebied is cn die kri tiese op!l1erkingewat tot dusverre 

gcmaak is, spreek nlmal vir hulleself. In hierdie aeon moet 

nou In verdare taak onderneem word, naamlik om betreklik 

volledig aandag aCLn die tegniek van diG wilshanJ.eling te 

skenk. Hicrdie tank word om die volgende reds noodsaCLklik 

geag: 

(a) Aangesicn In funksie soos opvoeding so In bindende 

beslag op die wil van die opvoeder l@, is dit nodig om so 

volledig moontlik aan te toon watter komponente en 

elemcnte In rol in die afloop van die wilshandeling specl. 

Dis in werklikheid di~ funksie wat sy beroepswerk onderl@. 

Verder is di t noodsaaklik om hier op t c !n0rk cla t "iWnnC er 

hy as sukscsvollc bcroepsbeoGf'c naar gckwali1'i SE: er word, di t 

in In bE:sondere 171ate met verwysing na kO!l1(Joncotc van die Vilil 

geskied, soos intelli osie, temperament en kar~~ter. 

(b) Af'gGsicn van di~ fei t dat die beocfcnaar' in sy 

beroepswerk ui t sy wil,feitelik en nor:natie.f lewe, is di t 

G6n v:m sy hoof take om die wil van sy opvoEodelinge te·vorm. 

lv16n S vcr stann cli G implik:lBi e S vgn hicrdic taak de s te bater 

as jy terdee mc;t die tegniek vetn die vvilshDndcling 

vcrtroud is. Die bclangrike fLit moet tegelyk hier ondcr

strocp ~ord dnt ook die kind 'n willcnde en In doelnnstrewGndo 

wasa io. Dis veral in verband met die probleem- en 

a.fwykingsgeval da t kenni s van die 1Ni Islevve so nood saaklik is. 

In alle probleem- en afwykingsgevalle bchoort die vraag steeds te 

wees waarom die kind ge:des het soos hY gcl::ics het on waarom 

by waarop hy be slui t het, ui tgevoer he t soo s hy c11 t doen 

het • Vir al10 therapeutiese werk is 'n grondigc kennis van die 
• 

, • wilslewe ui tars noodsaaklik want in di6 groncl van di6 saak wil 

on s •••••••••••• • 



--------------..................
ons hE: dat die kind anders moet kies en handel as wat hy' tot 

dusverre gedoen het. 

(c) Die kcuse van d besondere beroeD was geen 

• ongevvilde keusc nie. Die opvoedcr-ondcPiiyscr het eenmaal 

bevrus hiGrdic beroep gekies, d.w.s. hy hct 'n viilshandeling 

uitgcvocr, hy het horn daarvoor laat oplei en hy volhard 

nog steeds daarin. Beroepskeuse, beroepsopleiding ep 

berocpsvolharding maak 'n omvattcndc k:onnis van die wils

handeling bui tengewoon noodsaaklik. iHens kan di t baie 

radikaal stel en sE: dat indien iemand die besondere beroep 

waarin hy staan~ nie 'gewi I' het nio, wou hy nie onderwy ser 

word nie. Dit beteken gecmsins dat indien hy oorspronklik 

op iets anders sou beslui t en toe onderwyscr geword het, dit'j 

persoon by implikasie en onderwyser is nio. Dit bly 'n 

feit dat 'n mens CGrS in en dour die beroep word waarop jy 

bcalui t het of nie is nie waarop jy we I be slui t het, se If G del t 

jy word waarop jy nie beslui t het nie. 

(d) Vir die eventuEle aanbieding van proewe van 'n 

pedagogiesG tipologie is 'n ~ennis van die wilshandeling 

en wat ermee saamgaan, cenvoudig on:11isbaar. nerhaaldclik 

is reeds praat van oorwegende gcneigdhcid van 'n duursame 

aard by 'n groep per sone. Dis 'n aange lee n theid 'ilia t suiVier 

op die dimensics van die dinamiese l@. Die vraag is dan 

watter geneigdheid aan die g tree on of die konstantheid 

van voorkeur, kcuse en wilsrigting nie deur 'n bopaalde 

sterkteverhouding van die neigingc of disposisies onderlO 

word nie. 

(c) Die ontleding word onderneem om in sonderheid die 

pIck en funksiu van die temperament aan te toon. 

Dienaangaande bestaan daar mynsinsiens hE.'el'i1at onsekel'heid 

en selfs verwarring. Hieroor moet uitsluitsel verkry 

word. Vir die ontwerping van In pedagogiese tipologie sal 

besondere anndag aan temperamentseienaardighede gcskcnk moet 

word. Ool\: in die ui tgevoerde ondersoek is hce lwat aandag 

hieraan g6skenk. 
(?\ nT-'~ __ ...•••••••••••• 
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 DIE vIILSHANDELING EN \}JAT HIERliiEE IN VEREAND STAAN: 

Dis nodig dat die wilshandeling o~ die gewilde handeling 

van diE: nie-gewilde een onderskei word. 'n Nilshandcling 

is daardio tipe handeling o~ gcdragsuiting waar3an bcwus 

voora~ gedink is, wat as doel aanvaar is o~ 'J/':lElPOP besluit 

is en wat deur oie kragsinspanning ten uitvoer gebring 

is. Instin kticviTG, re~leksicwe, ide omotoricse en inpulsiewe 

ho.ndelinge is gecn gewilde handelinge in die hier omskrewo 

sin van die woord nie. Die gewilde handeling, BOOS dit 

onskrywe is, basit drie kenmerke. 

(a) 	Eers daaraan gedink het: Dit omsluit die volgende: 

(i) 	Die beoordeling van die konkrE.te situasie ruet die 

oog op die moontlikhcda van ingryping en handcling. 

(ii) 	Die voorstelling van die rcsultatc WElt as gcvolg 

vDn 'n me ns se hClllde ling verw,'1g "lord. Di s d'1n die 

oogmerk, doelstclling o~ motiewe. 

(iii) Die voorstclling van vernkillende moontlike h3ndclinge, 

wnt dour 'n m~ns se inspanning uit tc voer is. 

Die hiergenocmde gang van snkc word dour tWee 

stolle faktorc bepn~l wnt as volg gestel kan word: 

I. 	 Intcllcktuc le o~ vErstnndsf.'J.ktore. Oc:} , n si tUElsic 

to booordeel en die gevolge van handeli voor te 

stel, vereis vcrstandswerk. Die intcllektuelc ~aktore 

wat hier op die spel is, omslui t opgedane lcenni s, en 

opgehoopte lewenscrvaring. 

11. 	'l'wee stelle tE:;rnpGrame nts~akt ore, tewete die graad 

van emosionalitGit en van prim@ro o~ sekondere ~unksiG. 

(b) Dit as Doel aanvanr het of danroR besluit het. Dit 

behols die volgende: 

(i) 	Die opkoms van begeertes: Die Een voorstclling vnn 

In h8ndeling vind geen 8ankl~nk by die mens nie 

terwyl 'n ander een vir horn besondere waarde mag inhou. 

Die 	voorstelling wat ilanklank vind, verwek 'n 

begeerte wat 'n aandrang in die bewyssyn is om iets 

te vcrwGscnlik •.•.•••••• 
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te verwesenlik. In Voorstelling kan alleen 

In begeerte uitlok wanneer daar In neiging, karakter

trek of' disposisie in daardie rigting by die pcrsoon 

aanwusig is •. Die voorstel ng in sy aanklank by fn 

neiging wek In begeerte. 

(ii) 	Wanneer daar botsende begeertes is en die verwesenliking 

van die een be ~mer die uitvoering van diu ander, 

vind daar oorweging plaas. Sake word tOenmekaar 

opgeweeg. Vroeer of' later moet daar kies of' 

beslui t Y{ord. vifat b6paal nou die beslui t? Hier loop 

~ie meninge uiteen. Die een skool verklaar dat die 

vrye ongebonde wil die deurslag gee terwyl die 

deterministe die oortuiging huldig dat 'n mens 

se stcrl':ste begcerte die deurslag gce, ~angcsicn die 

stcrks bege E:rte aandui waaro.8.n I n mens di e mEe ste 

wasrde heg. Die sterkte van die bczcerte word bcpaal 

deur die sterkte van die karakter:>trekke of' di e neiginge as 

duursame di osisies of' steldhedc. Dit hang dUB 

van die gcaardheid VBn die karakter af' wat die bcsluit 

gnan woes. Di t be tE;l;;:.cn del t dio be s lui t geen 

onveroorsaakte gebeurtenis is nio. 

(c) Deur eie kragsinspanning ten uitvoer bring: Die 

beslui t sonder die ui tvoering daarvan oi' di e onmoon t likheid om 

waarop besluit is ten uitvoer te bring, bestempel die 

handeling nog nie as In gewilde een nic. lliens kan op baie 

dinge be slui t sondur om di t ooi t tot ui tvoering te. bri ng of' om 

dingo te ViiI doe;n wat bui tekant die grense van menslike 

vermo~ns gulee is. Dis dan gevalle van vrome voornemens 

en van loutere wensdenkery. Persone verskil onderling 

wat betref' die mate van beslistheid, spoed en volharding 

om uitvooring te gee waarop besluit is. Die resoluutheid, 

spoed en volharding waarmee die ui tvoering gepaard gaan, is 

van tn nnder tempera!Tlcntsf'aktor af'hanl{. k. Dit staan b6l{c;nd 

as die graad van aktiwitc;it. 
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,. Hierdie saaklike karakterisering van die kenmerke 

van die gewilde handeling het reeds drie stelle tempera

mentsfaktore onder die aandag gebring. Ivlelding is gemaak 

van die graad V3.n emosionaliteit, prim~re of 8ekond~re 

funksie en aktiwiteit. Deur van drie stello temperaments

faktore te pro.a t en hulle tewens te kvwlifi seEr 800S wat 

gedoen is, beteken dat ons reeds In bepaalde standpunt teenoor 

ander beskouingswyses ingeneem h"t. Hiervoor moet regverdiging 

aangebied word en moet vervolgens ook aandag aan die invloed 

van die temperament op die wilslewe geskenk word. 

3. 	 DIE TElvlPERAlviENT IV1EER IN BESO:t-l1)ERHEDE: Die differensiale 

psigologie in sy poging tot beskrywing en verklaring 

van die individuele mens of in sy strewe tot tipologise

ring op grond van generalisasiewerk het in In veelheid van 

ringtinge ontwikkel. Die benaderingswyses is baie verskillend 

en die terminologie~ besonder uiteenlopend. By nadare 

besinning en vcrgelyking skyn dit tog asof daar groter 

oorsEnkoms as verskil bestaan. Aan die einde van hierdie 

paragraaf sal kortliks op In poging tot sintese gewys word. 

Die ervaring leer dat mense onder diesel:fde kondisies 

van milieu-beinvloeding en opvoeding en met gelykwaardigheid 

van int011ektuele aanleg en lewenservaring die invloede En 

faktorG wat op dieselfd#e moment gelyksoortig op hulle imvGPk 

of waaraan hulle agtereenvolgens blootgestal is, baie 

vcrskillend ondergaan en verwerk. Hulle ondervind die 

indrukke besonder verskillend en hulle reaksies op die 

'indrukke 	is ewe-eens verskillend. Hierdie verskille ten 

aansien van die ondergaan en verwBrking van invloBde en 

ervaringe moet as geheel en al afhanklik van die tipologiese 

grondaanleg wut vannf die geboorte in die persoon aanwesig 

is, beskou word. Dit word dan vrywel altyd ges@ dat die 

verskille wat daar ten opsigte van die ondergaan en verwerking 

van prikkels by mense bestaan, aan tempera!Tl6ntsverskille 

toege skrywe Doet vvord. Die grondaanle g kan van oorwegend 

liggaamlike of oorwegend geestelike aard wees. Oor 
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elkeen hiervan word cnke besonderhede met verteenwoordi s 

gee. 

(a) Op Basis van Konstitusionele Aanleg: Die 

persoonlikheid is 'n psigo-fisi eenheidstruktuur. Maar 

erdic eenhcid word dikwels so gelnterpreteer dat die psi (SE 

as derivaat van die fisiologiesE beskou word. Dis ook die 

geval op die g6 bied van die tenpcrament. Die soma tie se opcn

baar in horn sy aa bore fisiologiese eienaardi de soos 

samestelling van die bloed, die -v~erkit1g v:J.n die sentrale 

senuwestelsel en veral in d rol wat die buislose kliere speel. 

Hierdie aang-cbore konsti tusionele aanleg bly dan dwarsdEmr die 

lewe konstant. Die liggaamlike konsti tusie het bui tenge

wone invload op die psigiese eienskappe en word die 

tcnpCLl8.ment as :lie geestcliko konsti tusie van die liggaamlike 

keerkant beskou. Die temperamentsleer van Hippocrates 

(400 v.C.) en Galenus (175 n.C.) steun hierop. Laasgenoemde 

het vier temperamentstipes ondorskei, naamlik die 

sanguinicus (oorheersing van bloed), f16gmaticus (slym), 

cholcricus ( 1) en melancholicus (swart gal). 

Hierdie fisiologiese grondslag is nie gehandhaaf 

nie, hoewel dit tot op die hede nog stEeds sy invloed vertoon. 

Die temperament word dan gEsien as die kompleks van liggaamlike 

aanlegsfaktore wat die spesifieke ritme van verloop van 

iemand se psigiese prosesse bepaal. As gevolg van sy 

somatiese verankering besit dit geringe vatbaarheid vir 

dirokt beinvloeding. Dit kom in al ons doen en te 

in die formele kenmerke daarvan tot uiting. Volgens 
( 1) 

Ewald is die temperament die aangEbore psigiese konstitusie 

wat ten nouste met die ggaamlil~d saamhang. Dis 'n erf'like 

aangGlecntheid met die gevolg dat van opvoedbaarheid maar 

weinig sprake is. Die temperament hang saam met die 

biotonu8 of lew6nspankrag en sien hy di t as die intensi tei t 

en ritmc van lewensKrag. Dis die energiespanning wat die 

snelheid en stcrKtc van al die lewensverrigtingl2 reel. 

Hierdi E ••••••••••••••• 
1"'1\ "'I"':'I __ ._'-=S _ m~,~___ ___ 1""'t'.... __.......... 1_.J..~ __
~_~_.J.. .:::1 
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Hierdia spanning bly dwarsdeur die lawa van .6'l1:e individu 

konstant ('n is vir sy working in 'n besondcre mClt6 van 

interne sckrcsias af'hnnklik. Die kompleks van 

gecstelikc f'o.ktore wat die temperament bepaal, hang van die 

bi ot onus at'. Dit bepaal die intensiteit en tempo van 

psigiese reaksies en be leidende vitale gevoelEns of' die 

stemmingsngtergrond van die individu. Hierdie stemmings

ngtergrond bcpaal of' by die individu durendE sy lewe 'n 

opgewektc;; of' dr06f'gCG stiga ste~l1ming sal domineer. Hy onder skei 

drie tempernmonto: die sanguiniese of' hy.pomaniese, 

melancholiese of depressiewe en norr;1ale of' basonne temperament. 
( 1) 

Kretschner toon die noue verband tussen liggaams

bou en temperament aan. Hy praat van die cyclothyne of' 

circulaire tempera!.1ent wat maklik na ui terstes oorslaan en wel 

van tn opgewekte stem:ningspool (manies) no. tn sieklike maniE:S

depressh,i toi t. By die circulaires onderskei hy verder 

tussen die vlottos of' hypomanici, die swaarwigtigcs en die 

stil vergenoegdes. Wat konstituuie betref', 'iJord hulle 

gekcn.'l1u'k dcur kort bou, groot buikvorf.1ing, plastiese 

gclaatstrekke, 'n stcrk neiging tot oortollige vetvorming, 

tengeri ge handc;; en VOE tc, om !"rlaar cnke le s tc noem. Tccnool' 

die cyclottJ.ym(; staan die schizothyme wat geken2Erk vwrd 

deur fn krith:sa, ingetoe lev~enshouding, ingernuurdheid, 

teruggetrokkenheid en skugtare :-nedede61saa111heid. Verdere 

ondersh;.:eidinge word gemaak tussen die oorge:voelig

eenselwiges, IJatetiose idealistc, koue despote, onverskilli 

boeme laars, en drif'tig-stompes. Hulle bou i s leptoso~nie s en 

atleties. 

Die konstitusie in sy erflike belastheid of' 

bevoorregting met BY gepaardgaandc psigiese kenmerkc is 

ootliks onderhewig aan die werking van hormone uit die 

buislose •••••••••••• 

(1) cf. KI'etschmer: Phy gue and Character. 

http:cyclottJ.ym


131. 

buislose klierc, vernl die skildklier. Spottend-vv8.arskuwend 

vvord oor die entoesiastiese endokrinoloog as volg opgemerk: 

"The enthusiastic endocrinologist will translate not only 
the bodiJ..;y trai ts but the whole personality of' Cassius into 
his endocrine f'ormula, and with his glance f'ocussed on the 

tuitary gland have little interest in the organisation of' 
all the other f'orces which make up that so~bre personality • 
•• ... . . . .. For this worker not vVellington nor' BIUcher is the 
agent destiny, but providence worked out its will by 
determining an earJ..;y f'ailure of' the great man's pituitary 
gland." ( 1) 

Die mees ui tgesproke, self's radikale benadering 

van die vraagstuk van temperament vanuit konstitusie

oogpunt is myn siens di~ van Sheldon in samewerking 

met Stevens. Sy uitgangspunt is die"solid bone and 

f'lesh of' the individual." Hy beywer hom vir In sternatiese 

klassif'ikasie van strukture in liggaamsbou en probeer dan 

om di~ met die temperament te korroleer. So onderskei hy 

op grond van uiters sorgvuldi meting en interpretasie van 

:foto's tussen endomorphy, mesomorphy en ectomorphy. Die 

respektiewo hiermee korrelerendo tGmporamcntstipes is 

eerstens die viscerotonia wat in sy ekstreme uitingsvorm 

gekenmerk word deur algemeno papheid, gemaksug, sosiali teit, 

genotsoormaat, seksuele uitspatlikhede, 'n sug na 

vertroeteling en om bedien te word. Tweedens die somatotonia 

wat dour hef'tigo liggaamlike en geesteli self'versekerdhcid 

gekenmerl{ word tervJyl by die cerebrotonia ingerrmurdheid en 
(2) 

inhibisie oorheera. 

(b) ..Q.'rL.13asi s_van suiwere psigie se kenmerl{o: Hier tI'ef' 

ons baie verteenwoordigers en navorSGrs aan. Enkele 

opmerkinge word gemaak oor Jung, KUnkel, Jaensch, Pf'ahler en 

Heyrnans. Reeds Plato het horn indirek met tipologiese work 

besig gehou. Hy onderskei tussen verstand, wil en begeerte, 

aan ............ . 


The Encyclopedia of' Psychology, 459. 
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aan elkecn waarvan hy onderskeidelik In deug verbind, naamlik 

v~sheid, dapperhcid en selfbeheersing. Die onderlinge 

harmonie hiertussen lei tot geregtigheid. In die 

afwesigh d van geregti d kry ons 6f In oorheersing van 

die verstand, 6f die wil 6f die gevoel. Hieruit kom vorcntoe' 

heersers, wagters, en arbeiders. Die Fransman, Qu~yrat, bied 

In temperaLh.:.ntsindeling aan wat op drie kenmcrKe van die 

siel~lewc borus, naamlik verstand, wil en gevocl. Na mate 

die een oor die ander domineer, kry ons te dOGn met 
( 1) 

verstandsmense, n~nse van die daad en gevoelsnature. 

Die Switser. C.G. Jung, onderskei op psigiatriese 

gronde tussen die geekstroverteerde en !ntroverteerde tipe. 

By eersgenoemde rig die psigiese ener e horn na buite en word 

die lewe van hand61ing moer beheers deur die eise van die 

buitewereld as deur persoonlikc oortuiging. Daar is 'n 

geneigdhcid tot objektiwiteit wat dcur 'n oorgawe aan eise 

gekcnmer'k word. Persoonlike insig cn oortuiging specl 

in vcrhouding In geringc rol tcrwyl die gbare opvattinge cn 

heersende ideologie nogal sterk aanklank vind. Tot hierdie 

tipe bohoort die oop nature; hulle is vlot in die omgang 

en beskik oor In n1aklike en spontane aanpassingsvermo13. lIe 

e hulle as' tware aan hulle offie::::ewing. By die 

ge!ntl'overt6cl'de tipe word die psigiese kragte na binne 

ger • Daar is 'n upgaan in die eie gedagtewereld. Vir 

beinvloeding deur ander besit hulle weinig vatbaarheid 

terwyl die kri ti0k van die medecnens hulle onverskillig laat. 

Daar is In nei ng tot subjektiwiteit wat neerkom op 'n 

afslui ting van invloede van bui te. Hierdie tipe word deur 

sy eie idees beheers. Hy is geslote, ingemuur en ongenaak

baar, koud en gGh6imsinni~. Die spontane vermoe tot 

aanpassing •••••••.••• 

(1) Bigot, Kohnstamm, Paland, Ope cit., 176. 
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aanpassing is afwesig. Jung betrek nou verder nog vier 

psigiese grondfunksies onder elke tipe, nan!l11ilc denl<.:e, gevocl, 

gewaarWord~~~ en intitisic sodat hy in werklikhcid agt tipes 

ondcrskei. 

Fri tz KUnkel, die mt;GS selfstnndige erling van 

Jung, onderskei tussen "Ichhaftigkeit" en "Sachlichkeit". 

By eersgenoemde domineer die geldingsdrang en magstrewe. 

Wanneer die gedrag hierdeur beheers word, praat by van 

prikkelbaarheid. By 'Sachli chkei t' gaan di t o~n dions aan 

die geme6nskap en 'n aanpBssing en inskakoling by die gestelde 

eise. In hierdie verband praat KUnkell van fyngevoe ligheid. 

Hoe groter die 'Ichhaftigkeit', des te k16incr is die 

'Sachlichkeitt en omgekeerd. KUnkel wys verder daarop 

dat menslike reaksies iets van albei bevat. Anders ges~: daar 

is sentrefugale en sentrepetale kragte werksBam. Die 

ekmidd01puutsockendc kragte kan oorhE:ers en omgeke:erd, maar 

nooi t is die eGn a'J.nwesig met totrtlo ui tsluiting vo.n die 

Lmder nie. Dio 'Ichhaft.!..ingestc: IdC:' me ns stro1j.jc bc,ms of 

onbevms nn 'n ek-ideaal waardeur hy vnnsclfsprekend meer van 

tn hcersersnatuur is as die nnder uitErste van diencndc toc
(2) 

wyding. 
( 3)

W. en E. Jaensch het hullc buitengewoon toegel~ 

op die ondersoek van eidetiese bceldvorming. Onder 

eidetici het hullo tW6G tipos aangetref, naamlik die T-tipe 

(Tetanoide waarnen1crs) en die B-tipe (Based01de waarnemers). 

By eersgenoemde vertoon die bee Ide baie ooreenl:oms met nabeE Ide. 

Die 	eidetiese beelde ontstaan nie spontaan nie; daar is iets 

stars en stilstaande. Hierdie waarnemers vertoon psigies en 

fisies ooreenkoms met lyers aan tetanoide wat deur 'n defek 

in die byskildklier veroorsaak word. Hulle het 'n bleek gelaat 

met 'n mismoedige uitdrukking. kense wat tot hierdie tipe 

behoort •••••••.•••••• 

(1) Cf, Jung: Psychological Types. 
(2) 	Kunkel: Inleiding tot de Karakterkunde, 1-17. 


" Karaktergroei en Opvoeding, 1-57. 

(3) Jaensch: Eidetic Imagery. 

http:stro1j.jc


134. 


behoort, hot die gevoel aSOl eidetiese beelde hullescll 

opdring. Hulle is geslote, wantrouig en swaarmoedig. Die 

B-:tipe se bee lyk mger op voor ste ; die beelde is 

beweegliker en ontstaan spontaan hoewel hullc ook na 

wi llekcur opgcro kan ~vord. Hierdie tiei is buiten

g0woon vatbaar vir suggestiewe belnvloeding. Paigies en 

lisies vcrtoon hulle ooreenkoms met die lyers aan die si e 

van Basedow, naamlik In dClek in die skildklier. Persone 

wat tot die B-t behoort, het tn oop en opgewckte gcmoed. 

Van nature is hu meededeelsaam en maak :ilaklil{ met hullc 

omgewing kontak. 
( 1) 

Plahler stann stcrk onder die invloed van 

Kretschmer maar vertoon ook besondere verwantskap met Heymans. 

Vir die opbou van sy tipologie gann hy van drie grondlunksies 

ui t nanmlik (i) n::mdag en opmerksn::tmheid Ol t n 

persewcrasietendens wat op die terrein van die voorstellings

lewG le, ( ) emosionaliteit Ol die graad van aanspreekbaar

heid van die govool met die kenmerkende oorheersing van lus

en onlusgevoe s en (iii) die daad, na- Ol vitnle energie. 

Hierdie ondlunksies noem hy aanleg in die strenge 

sin van die woord. Hulle bly ons betreklik onveranderlik by 

en het niks te maak met inhoude wat uit die milieu korn nie. 

Plahler onderskei in werklikheid In twaalltal ti 

waarvan die twee grondtipes is (i) "Typus der :festen inneren 

Gehalte li en (ii) Typus der llieszenden inneren Gehalte 11. 

Eer oemde se opmcrksaamheid is eng, likserend, 

o'Q:j3ktiGl, analiserend en diskreet met sterk pErsewerasie. 

Die verlode work nn in die hede. Die tips van die vasto 

inhoude is mense wat sin het vir wet, reelrnaat, ritueel en 

nougesetheid. Onder hulle kry ons mense met proletiese 

visie maar ook bclaglikc beterweters. Na buite is hulla 

gesloto en na binne gesplete. Hullo is swak aangepas 

aan hulle orngewing en lEmo as t t ware op 'n ai'stand van hulle 

medemons •.••••••••••••••• 

1 Cl. Plah18r: a Vererbun als Schieksnl. 



medemens. As eensames staan hulle d aar, eie sinnig en 

onberekenbaar vir die toeskouer. 

Die tweede grondtipe is die meer aan ste. 

Hullc gaan op in hu omgewing wat deur hulle as natuurlike 

ontwikkelingsruimte aangevoel word. Aanpassing geskied 

spontaan en natuurlik maar juis erdeur word hulle deur 

onbestendigheid en oppervlakki id bedreig. In die omgang 

is hulle hart op hulle lippe en in die same wing is hulle 

die bemiddelaars en die bruggebouers. Hulle opmerksaamheid 

is fluktuercnd, subjektief, sinteties en glo baal maar met 

swak persewerasie. 

Di e tipes van Kretsch;ner, Jung, KUnkel, Jaensch 

en Pfahler het ootecnseggelik as grondslag vir hulle indeling 

die grondhouding, v/at die ek teenoor sy werlikheidsverbonden

hede inneem. Hulle belig eintlik dE moontlike teestellinge, 

tussen die 'ek' en die buitew§reld. Die 'ek' kan horn 61' 

aan die buitew~reld c, di t efh§ en as't ware dao.rin 

opgnnn of hy k'ln horn daarvan afskei .:::n hom !net sy cie 

, .
godngtewereld besig hou. Die volgende gec n goc J.O 

vergelykcndc snmcvatting. 

Oorgawe aan die Buitewereld Af' iding v.d. Buite
wSreld. 

Kretschmer die cyclothyme tipe die schizothyme tipe. 

Jung die geekstroveerde tipe die introveerde ti 

KUnkel die Sachliche tipe die Ichhafte tipe. 

Jaensch die Basedoide tipe die Tetanolde tipe. 

Pfahler die tipe met vloe nde die tipe met vaste 
inhoude inhoude. 

Die gesonde verbeelding kan in die lig van enigeen 

van die temperamentstipes van hierdie vyf grootmeestera 

aflei watter tipe die mees slaagde opvoedings- en onderwy s

werk verr Dis eintlik onnodig om te vra of die• 

opvoeder-onderwyser horn behoort af te ffi: ei van die bui te

w§reld dan of hy horn daaraan behoort oor te gee. Die 

uitgevoorde ondersoek bring iets hieromtrent o.an die g. 

van •....•......•.• ·" 
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Van die temperamentstipo10giee wat nog resteer; 

moet kortliks aandag aan di~ van Heymans geskenk word. Sy 

indcling sluit aan by di~ van Galenus. Nos Queyrat gaan 

hy ook ui t van belewing, kenning en strewing en mask hy v:::m drie 

be grippe gebruik, naamlik (i) emosionali te i t of' die !TIa te van 

vatbaarheid vir aandoeninge bokant of' bGnede die gemiddeldcj 

(ii) sekond@re f'unksie wat in verband staan met die nawerking 

wat psigiese inhoude op die bewussyn uitoef'en nadat hulle 

reeds uit die sentrale bewussyn verdwyn hEt en (iii) 

aktiwiteit Welt betrekking het op die mGerderc of' mindere 

maklikheid waarmee iemand spontaan tot handeling oorgaan. 

So kom Heymans tot tn agtal tipes wat as vo weergegee kan 

word: 

(i)Di8 Gepassioneerdes: emosioneel, sekond@r f'unksionerend, 
aktief'. 


(i1)D10 Cholerici emosioneel, prim@r f'unk onerend, 

aktiei'. 


(111)Die 	Sentimente le s emosioneel, sekond@r f'unksionerend, 

nie-aktiuf'. 


(iv)D1e NervGuses : emosioneel, prim@r f'unksionerend, 

nic-aktief'. 


(v)Die Flegmatici nie-emosionccl, sckond@r f'unsioncrend, 
aktief'. 

(vi)Die Sanguinici nic-emosi once 1, primal" f'unksionercnd, 
akti • 

(vii)Die Apatici nie-emosionec 1, sekond@r f'unkslonerend J 
nie-aktief'. 

( viii)Die Amorf'e nie-emosioneel, prim@r f'unksionerend( 
nie-aktief'. (1; 

In die ontleding van die lshandeling wat 

hierna vo he: tons die t erme van Heymans aangewend en 

in die Gie ondersoek die temperamentseienaardighede 

onder sy tipes probecr tuisbring. Ons ::lE; en da t 	 sy inde

11ngsgronde die bcste is omdat hulle al die ander omsluit. 

Noukeurig besien, is dit t maar t(:.lkc.l1s hierdic drie 

stelle grondeiensl<:appe van die temperament wat onder verskillende .. 
benaminge deur psigoloe vorentoe gebring word. Vir die 

ontwerping van tn pedagogiese tipologie moet Ikons met 

hierdie •....•.••••••• 

(1) Heymans: Inleiding in de Speciale Psychologie,I & 11. 
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hierdie drie grondeienskappe van die tempera!TIent rei<:cning 

gehou word. In Sintese tussen die verskillende bestaande 

rigtin@ is moont lik en is ook ski ttere:nd deur l\JIcnnicke 
( 1) 

onderneem. Ons sluit ons in hoofsaak by horn aan. 

In elks studie oor die wile bestaan daar 

altyddeur die lewe van voorstellinge, In opnccm en In 

verwerl~ing van die gegewcn s SOWG 1 as 'n na bui tt- i E vor;:n

gevfing daarvan. Heymans en Pfahler het in hulle teoriee 

0.1 dric die gcnoemde biedens gedek. v/at die voorstellingf}

lawe betref, praat Heymans van primere en sekond@re funksies; 

Pfahler van fluktuerende, subjektiewe, sintetiesa, globale 

opmerksaa!1lheid En swak perseverasie anersyds en van en,ge , 

fikserende objektiewe, analiserende, diskrete opmerksaamheid 
( 2) 

en sterk pursewerasie andersyds. Klages besig In ander 

terminologie. Hy praat nie van prikkels Gn voorstellinge 

nie mao.r van die "Erregbarkeit des vVillens und des GefUhls". 

Sy bercdcnering is dientcngevole anders hoewel diG 

beskrywingc wat geges word, vrywel gchecl en 0.1 oorecnkom 

met di(~ van di c pr im@re en sekondere funksie van HeY!TIo.ns. 

Die ontvanklikhcid vir En die gc::mDklike reaJcsie op indrukke, 

die mal<::like oorgang van die een indruk na 'n ander, ens. 

klop met sy bcslcrywing van "LcichterregbarenH
, terwyl die 

betrEklike gsslotcnheid, langso.me rea[{.sic en volharding in 

die opgcnome voorstellinge, m.a.w. sterke persewerasie, met 
(3 ) 

die 11 S chvliererregbaren" ooreenkom. Haber lin ~net sy 

rasionalistiese bcnaderingswyse praat van uVeranderungstragen" 

en "VeranderungssUchtigen ll 
.. Verder kan vir die begrippe 

prim§re en ondtjre funksies vnn Hcymans die ge13kstrovertberde 

en 	 introvertcerde van Jung, die cyclothyme en schizothyme van 

KretschfJer ••••••••••• ' 

m 
IVlennicke: :rv~oderre Psychologie " 14S-i8'2. 

cf .. Klages: Die Grundlagen der Charaktcrkunde. 

cf. Haberlin: Der Gcist und die Triebe. 


: Der Charakter. 

i 

http:langso.me
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tschmer, ep die "Typus der festen Gehalte ll van Jaensch 

onderskeidelik genoem word. Die feit moet ondorstreep word 

dat 0.1 die genoemde ondersoekers, behalwe ler wat direk 

by tschmer aanslui t, volkome langs eie weg en onaf'hanklik

van mekaar tot hierdi€ merkwaardige soort lyke waarnomings 

en bosll:rywinge het. Vans61f'sprekend is die uitga 

punts, metodes van bGnadGring en verwerking met die 

toepassing van die bevindinge 6 encrsluide:nd nie. Hiorop 

word egtcr nie ingegaan nie. 

Vir die oelslewe besig Heymans die terme emosio

nc cl en nie-omosionec L Pf'ahler praa t van stork en swak 

"Ansprechbarkeit des Geflihls". KretscrunGr wys op die 

kringloop in gemoedsbeweging by die cyclothyme en die 

abrupthcid van gevoelsreaksie by dlG schizo. Op die moontlike 

oor vir die verskille in gemoedsgesteldhcid het veral 

Ewo.ld. verdGr ingegaan en tn biologiese vc:rklaring aangebied" 

Hierop hoef' ook nie verder to vvord nie. 

Wat die tipologiese komponent van die 

temperament betref', naamlik die steldhcid van die wil in 

die uitvoering van sy taak, praat Hey~ans van die aktiewes en 

die nie-aKtiewes en Pf'ahler van sterk en swak vitale energie. 

Kretschmer sien in sy schizothyme monse met vaste inhoude, 

soms :-n<::t absoluut buitc;ngcwone vitalc enersie en In 

ontsaglike wilskrag wat dikwels soos 'n natuurkrag in die 

per soon werksaam l;;:an wees. Hicrteenoor staan sy 

o.yo~o'thyme by v"ie di t dikwels aan resoluuth€id en volhardings

vermo~ taA.mlik ffiRnk g.RFtn. Vir verdere tendense van 

sintose v,rord ook verwys no. die merkwaardige hoofstuk in die 
( 1) 

pra~verk van LangevGld. 

Die voorgaande paar opmerkinge moot as voldoonde 

goag YlOrd om acm te toon dat die verskillcnde tipologie~ 

almal in tn mecrdere mindere mate die dric grond

eitmslcappe van die temperament vorcntoe bring sn dat die 

tcrminologie •••••••••••••• 
( 1) Id: In1eid tot de Studie dir pae sche 

Psychologie, Hoofstuk XI, 291-362. 
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terminologie van Heymans soos dit vir hierdie onders00k 

aangewend word, 'n deurgaans bruikbare en verdedigbare een 

is. 

alles wat in die voorgaande ges® is, bly die 

vr nog aan wat onder temperament vcrstaan moet word. 

Hierop kan allEen geantwoord word dit makliker is om 

sy werking as sy wese aan te dui. Ewald nOEm dit, soos 

reeds gese, die intensi tei t en die ri tme van lewensl{I'ag. 
( 1) 

IVicDougall meen di t dui op diG en(;r gie, t6!lIPO en gGvoe Iskleur 

van ons gedrag~ Allport omskrywe dit soos volg: "Temperament 

refers to the characteristic-phenomena of an individual's 

emotional nature, including his susceptibility to emotion'11 

stimulation, his customary strength and speed of response,. 

the quality of his prevailing mood, and all peculiarities 

fluctuation and intensity in mood; these phenomena being 

regarded as dependent upon constitutional make-up, and 
(2) 

therefore largely hereditary in origin".Waterink beskou 

diQ temperament as 'n vaste koeffisient van co karaktGr. 

Dit werk mee om die karakter 'n bepaalde kleur te gee. Vir 

horn is dit 'n opbouende ele'l1ent van die karakter maar beskik 

di t t oor 'n eie bestaanswyse. Dis moontlik dat ons twee 

mense met naastenby dieselfde karakter maar verskillend in 

temperament kan h~ terwyl die temperamentseienskappe 
( 3) 

dieselfde kan wees en die karakters radikaal kan ver_skil. 

rianneer ••••• "••••••. 

( 1) cf. ivicDougall: An Introduction to Social Psychology, 
99 - 103. 


Allport: op cit., 54. 

Naterink: Ons Zieleleven~ 134-135. 

cf. ook die volgende: 

Bigot, Kohnstamrn en Palland: Leerboek der 


'Psychologie, 173-205. 
Burt: 'The Subnormal ivIind, 53. 
Hugo: Karaktertipes van SkoolkindGrs en hulle behandeling. 
Hugo: Karakterstudie en Opvoeding. 
Kohnstamm: Persoonlijkheid in Wording, 78-87. 
Krielcell1ans: lvioderne Karakterologie, 110-225 
Nel: Die Psigologie van die Onderv~ser, 201-207. 
Roback: The Psychology of Character, 1 - 117. 
Rohracher: EinfUhrung in die Psychologie, 432. 
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Wanneer 'n mens gedwing sou word om die 

temperament te moet omskrywe, kan ges@ word dat dit die 

ekspressivviteit van 'n gevoElshoedanighcid is waormee indrukke 

ontvang word, die verhouding van hierdie indrukke tot vroe(3rc 

indrukke bepaal en VJat die ri tme van ontlading van vi talE; 

energie vir die lewe van handeling re(:;:l. Dis bio-psigics van 

aard E:n somaties l@ dit vero.nkcr in die diepste vegE:tatiewe 

lewenslaag. Dis sekerlik nie onwaarskynlik nie da.t die 

buislose kliere hierin 'n baie groot rol specl. Dis 'n 

aangebore, erf'lik-verkree hoedanigheid wat dwarsdeur die 

lewe min of meer konstan t bly maar \imt tog deur be sondere 

karaktereicmskappe gerig of in sy ui tingo geinhi beer kan 

word. Dit ly geen twyfel nie dat opvoeding en veral 

selfopvocding 'n besondere invloed op die temperament en sy 

workinge l{an ui toefen. Die gerigtheid van die mEns op 

waardes 00fon dourgaans, of behoort deurgaans die sterkste 

invlood uit te oe1'en. As dit nie so was nie, sou die 

mons 'n orflik-bcpaaldo, willose en rigtingslosc wese wees 

met gecn waardebepaling of waardebepalende deelname nie. 

Hy is arbeider in sy eie wyngaard en woekeraar met sy erflike 

bates in 'n bopaalde omgewing en deur tn bopaalde beroop. 

Die mens kan arbE'i en woeker omdat hy deelgenoot aan 'n 

objektiewe waardoryk is. Indien die mens geen waarde

bepalende deelname kan beoefen nie, sou van toerekenings

vatbaarheid en verantwoordelikheid, van beloning en straf, 

van opvo~ding en regspraak geE:n sprake gewees het nie. 

Met nadruk moet ilier verklaar word dat oienskappe 

van die temperament as sodanig niks te make het met die 

sedelike gehalte van die persoerl nie. Die temperament is 

meer die uitdrukkingswyse van die persoonlikheid. ~Vaar di e 

karakter die kern van die pcrsoonlikhcid uitmaak en hierdeur 

die sodelike gehalte van die par soon aan die lig tree, gee 

die persoon ook blyke van sy sedelike gehalte in sy wyse 

van uitdrukking. Die temperament staan dus beslis ook onder 

di e ••••••••••••••••••••• 



die eis van normering. IViense met ongelukkige 

temperamentsbedeeldheid soos oormatige hoe emosionali tei t, 

swak persewerasie en gebrekkige aktiwiteit is erflik misdeeldcs 

maar nie noodwendig slegte mense nie. Hulle slegtheid l@ 

op 'n ander dimensie en wel op di~ van die rcgulaticwe. 
( 1) 

Sulkc mense word verminderd toerckcni sva t baar gehou. 

Dit tref in 'n besondere mate dat die nKEste te 0ramcnts

tipolo~ en karakterolo~ die sedelike karakter wat die 

eintlike dryfvE)re is, heeltmal te min bcnadl'uk. Di t is 

byvoorbocld die geval met die pragtige karakterlec;r van 

Ludvdg Kla.gGs. 

Ons dOG lvoorste llingc is vir ons verantwoordelike 

bestaan van deursla.ggewendc betekenis. Hullo het 

veroorsakcnde betekenis en is dUs regulaticf. Wanneer ar:m 

die karakter gedink word, moet diE) konstante gerigtheid op 

wa~rdGs steeds in die oog gehou word. Die karaktcr bEVa.t beide 

In konstitutiewe en In regulatievve element. Dit kan nie 

beskou word ftS 'n uitsluitlik in-'J.'lnleg-gege~-lo of verVlOrwe 

groothEid Bllcen'nie. Dit is die bron van veroorsaking 

van die gedrag vvat as individuele eenheid deur opvoeding 

van In gegewe aanleg tot stand kom. As veroorsakingsbron 

vir die gedrag is die tempera~nent d3arin verwerk. Laasgenocm<le 

laat sy invloed geld maar dit ondergaan steeds die inhibdrende 

invloed van die sedelikG gehalte van die ~ersoon wat kies 

torwillo van In waarde of waardes wat verwescnlik moet word. 

Die karakter is diG individuele en besondere sterkteverhouding 

van die in-aanleg-gegewe nciginge waardeur konstantheid van 

voorkcur, keuse en wilsrigting op die verwcsenliking van tn 

besondcre rangorde van waardes moontlik word. Besonder 

geslaagd is mynsinsiens die volgende formulering van 

Langeveld, 11 Bli jft te vragen, Vila t wi j tot he t Karakter 
zullen rckonen, voorzover niet reeds de in het temperament 
voorhanden no.nlegsf'aktor in het kar:J.kter verwerkt is. 

i)i t .................. . 

(1) Cf. Wicroma: Over Toerekcningsv~tbaarhEid. 
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r 
Dit laatste zegt reeds, dat het karakter ean 'supra'-struktuur 
is, die het temperament omvat en in zich opneemt. Het 
karakter is schter tegelijk gekenmerkt door zijn gerichtheid 
op waarden, daarin ligt cen anders seligeren en reageren, ook 
dnar waar men beter doet het woord 'waarde' te vermijden. 
--------- Hicrin zien wij ook het goad recht van Stcrn ODl 
het karakter te defini~ren als de ecnhcid van alle 
'Richtung[3dispositionen' van een individu. Het is echter 
heel zekcr, dnt het karakter niet louter gerichtheid is 
van intelligcntie, van voorstellingsleven, v~n willen (nz., 
het is tevens deze intelligentie, dit voorstellen, enz. 
Daaroql mag men hetkarakter ook naar zijn materii')le en 
niet olechts naar zijn formele zijde defini~ren, als die grond 
van het gedrag, we lke naar vorm cn inhoud £lIs i ndividuecl 
gebonden ecnhcid in de opvoeding van een aanleg tot stand 
komt. Maar daarby dicnt dan dadelijk opgeC'!lerkt, dat die 
'opvoeding' uitgebreid gedacht moet worden tot de totale 
peristase en dat die 'aanleg' niet in dien zin het karakter 
bepaalt, dat ooit inhoudelijk iets individueel bepaalds 
daaruit zou zijn te voorspellen."Cl) 

In die lig van die voorgaande beknopte weergawe 

van 	sienswyses van outeurs en aan die hand. van enkele 

persoonlike vermeldinge ken nou tot 'n ontleding van die 

wilshandeling oorgegaan word. 
(2)

4. 	 ONTLEDING VAN DIE wILBHANDELING. Heymans wys daarop 

dat in verband met ons wil en dus die wilshandeling ons in 

werklikheid met twee stelle faktore te doen hEt, naamlik 

(a) 'n oombliklikc voor die bewussyn liggende voorstelling 

omtrent die aard en gevolge van die betrokke handeling. Dis 

die motiewe of die motief voorstcllinge wat op die momEnt 

die oorsllak van die wilsbesluit kan W8CS en Cb) die duursame 

totalitei t van duursame disposisies of soos hy di t nOE~m, 

die sterktcvGrhouding vl1.n die neiginge van. die betrokke 

individu, naamlik sy karak tor. Ons wil hulle noe m faktore 

voOr en 1':Jktore .i.u die 1Ni lsproscs. 

Dis nodig dnt hicrdie twee stellc fa~tore 

volledig onder o~nskou geneem word want hieruit behoort 

to blyk watter komponente, elG:!l6nte en f'aktore by 'n 

inwerkingsbcdrywigheid soos die van die opvoeder-onderwyser 

in die sool tree. 

Ca) Die ••••••••••••••••• 

Lnugeveld: op. cit., 297. 
cf. Inleiding in de spec 10 Psychologie I, Hoof'stuk V. 



(a) Die Faktore voor die Wilsproses. 

Dit bly nou maf.1r eenm~'ll 'n psigolu cse feit dat 

voar diG h!lndcling verrig word, 'n voorstelling do.::trvrm 

met sy gevolge gemaak word. Gelyktydig met die voorstelling 

van die handeling en sy gevolge maak 'n begeleidende komponent 

sy verskyning, naamlik 'n motief of oogmerk. Hierdie 

motiewe is tydelik opkomende voorstellinge van toekomstige 

moontlike handelin Hulle is onmiddellik in riie 

bewussyn teenv.roordig met verder die oortuiging voorhande 

dat deur die goestclike en die ggaamlike insp8nning 

van die parsoon 'n moontlike uitvoering van die handeling kan 

plaasvind. Wanneer iemand horn dour spekulasie probeer 

verryk, is die motie! die voorstelling van die te verwagte 

winste; iI-Ianneer daar nan 'n bc.Iloeftige of nfhnnklike hulp 

verleEn word, is die motief die voorstelling van hulp en as 

icmand 'n onpopul@re oortuiging eerlik uitspreek, is die 

motief die voorstelling van die juistheid van die oortuiging. 

Ten opsigte van die l;10tiewG v.rord daar g;r'oot vcrslcille 

aangetref. Hicrdie vcrskille borus op faktore waarvan hulls 

afhanklik is. Die volgende is nou fakt'Jre waarvan die 

motiewe afhanklik is: 

(i) Ui twendige Omstandighede. 

tn Handeling het betrekking op 'n kunkrete situasic 

in die werklikheid. Die moticwe as voorstcllinge van 

toekoITlsti moontlike handelinge word aan hierdic ornstand de 

ontleen. Hoe verskillend die konkrcte tuasies waarvoor 

mens jou in die werklikheid geplaas vind, kan wees, 1s oorgenoeg 

bokend. Hierdie ui twendige omstandi ghede spec 1 In ui ters 

belangrike rol in die lewe van die opvoeder-onderwyser. 

Hulle laa t hullo invloed terdee geld ten tyde van die 

keuse van die beroep as moontlike toek:omstige lewensberoep. 

En wanne.ar die beroep (ers beoefen word, oefen die uitwendige 

omstandigh6de besliste invloede op die vraag uit of die pcrsoon 
, 

1n die berocp sal bly dan of by moontlik sal veril-lfissel.. Die 

uitwendige ................ . 
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uitwendige omatandighede wat tydens die keuse die motiewe 

kon beinvloed, is o.a. die volgende: die hE;crsende.politiekG 

en ekonomicfJo konstellasie, die clc·)nomiese posi c van 

hulle van wie hy nf'hanklik is, die !T]nontlikheid van 'n 

loningsbours, gratisoplciding, die versekerheid vnn 'n 

gere~lde maandcliksc inkcmste, belio vakans s, vryc 

middae en nmvekc, per iodicke lang- en siektcver lot', en 

sulkos meer. Die omstandighedc wat die per soon in die 

beroep kan laa t vo lliard of' horn 1"1'-1 t ui t tree, kan o. a. 

van die volgcnde a~rd wees: die houdlng van die owerheid, 

dit sy die hoof', die inspektour, die ondcrwysde[)'lrtemcnt, 

langduri tydclikhcid, die moontlike vooroorQcel van 

liggame 1iV8.t aansoeke oorweeg, traktementering, kondisios 

waaronder work word soos die klimaElt, die gCbouE, die 

huisvestigsproblcem, die gosindheid van die gomeenskap en 

der liks moer. Wanneer die uitgevoerde empiriese 

onder suok be spreok viord, sal die be langrikhcid van ui t

wendige ornstandighede en die invloed wat hulle op die motiewe 

ui toet'cm, aan verdere analise ondorwerp word. 

(ii) 	Kennis van Omstandighede. 

Na mate 'n mens meer kennis bcsit, no. di6 mate: is 

di t moontlik dat al die verskillende motiewe kan opkom. 

tn Kennis van diG omstandighede i8 vcrder weer af'hanklik. van: 

(I) 	 Ons Lcwenservaring: Hoe ouer 'n mens word, hoe 

ryker en ryper die ervaring. Die ervaring verbr~ed 

die per spd;:.ti en hoe bre~r di~ laasgcnoemde, hoe 

menigvulcliger en ryker die mot i ewe kan ~Jord. lVHJt 

die loop van die jare kan op grond van ryper lewcns

ervaring tn ingrypendo verskuiwing van die rangorcle. 

van rnotiewe plaasvind. Wanneer 'n gunstige verskui

v,ring plaasvind, lewer cli t die oortuigende bewys dat 

mens Gcrs dour die beroep onderwyser word en der

halwe die idee van onderwyser altyd beter konsipioer. 

or daar in die proewe wat aangobied word tn 

verskulwing ••••••••••••••••• 
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verskuiwing plansgevind het en wat die aard van die 

verskuivdng is, sal ui t die bevindinge spreek. 

(11) 	 Intelligensie: Na mate die intelligensie groter 

word, na di~ !l1ate is die f'antasie en verbeeldingskrag 

ryker en bygevolg is daar 'n grater kans dat alle 

moontlikc motiewe in die spel f1al tree. Groter 

intfilligensie bring groter oordee lkundigheid 

mee en groter oordeolkundigheid belnvloed ondubbelsinnig 

die v6rbeeldings- en voorstellingslewe sodat meer 

rnoontlike toekomsti handelinge hulle in die bewussyn 

moet af'speel. Die werklike keust wat dan ui teinde lik 

ge!ooak word, sal des te duidelil{6r aan die lig 

bring watter besondere insigte daar in die rangorde 

van waardes gehuldig word, volgens watter n~atstaf' of' 

maatstawwe daar gekGur word en veral watter tipicse 

karuktertrekke ann die lig tree. Hieruit sal dan 

veral blyk of' daar 'n pedagogiese karaktertipologie 

(gecn l{aro.kterologie nio) is en wo.nrin hierdie 

tipiesc horn lant kenmerk. Ivlaar die rnotiewe is 

oak in 'n besondere mate af'hanklik van 

(ii1) Twee stelle temperamentsf'aktore vlat ons 1ail 

noem die geremdheid en graad van t:mosionali tei t van die 

per soon. 

(I) 	 Die Gererndheid of' Besonnenheid: Hierin gaan dit om 

die graad van sekondere f'unksie. Daar is persone 

vmt gel~enrncrk. word deur hullo oop-stao.n vir 

prikkc Is wa t van bui te op hulle inwerk, deur hullo 

vinnige rea~sie daarop en hulle bctrcklike swak 

pe~sewerasie. Aan die ander kant trof' ons diegene 

aan wat betrcklik geslote is vir die indrukke van 

buite, wat dieprokkels versigtig uitkies en dour 'n 

langso.me real{sie en betreklike sterk persewerasie 

van die inhoude van die bewussyn gekenmerk word. 

Sekond@re ••••••.••••••••• 
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Sekondore ~unksie wys deurgaans op die nawerking van 

vroel3rc inhoude van die bewussyn. Die bcvlfUssyn van diE 

primtr-~unksionerende is eng, d.W.6. dit word bcpaal 

dcur daar op die oomblik bcwusthcid van is. Die 

bevlfUssyn van die sekondljr-~unksioncrcnde is ruim want 

die nie-bewuste inhoude specl telkens In gr'oot role 

By die prim@r-~unksioncrcnde is da::lr dus 'n kort nawcrking 

van bewuste gcwaarwordinge wat vinnig no. die onder

bewusto vvegvlooi n dus wE;inig invlocd op nmvc si tua s 

uitoc~cn. Die sokond8r-~unksionerend6 ondervind steeds 

die nawerking en die madobepa nde invloed van inhoude 

ui t die ondcrbevlfUste reeds nadat ander gewaarwordinge hulle 

in (lie bcwussyn bevind. Diegene by v-;ie daar 'n stc::rlt en 

goed ordenJe sekond@re ~unksie is, dink na en handel 

vo ns Etl die gegewens. Hierui t blyk genoegsao.m hoe 

stork o~ swak persewarasie die motiewc kan bcinvIoed. 

En aangesien opvoeding en ondarwys so 'n stork baroep 

op die voorstellingslewo, inslui tende 0 denke en die 

waarnGming maak, is dit 'n belangrike vraag om uit te 

maak o~ die sekond@r-~unksion6rende 'n voorsprong bo 

die prim@r-~unksionerende het sc~s miskien omgckeerd 

en verder ook o~ daar In korrelasie tussen eGn van die 

twee ~unksies aan diE een kant En gocie opvocding of 

onderwys o~ albei aan diG ander kant be otaan, ja seli's 

watter tWGe die hoogste korrelasie vcrtoon. Dis 'n· 

moeilike taak, maar nie In onmoontlike een nie. Die 

uitgevoerde ondersoek het hierdie aspekvan die 

probleem nie voldoende aangcraak nie, hoewel daar ook 

in hierdie opsig sekere gavolgtrckkinge gemaak gaan word. 

(II) 	Die; Storktegraad van Gemoedsaandoeninge of die Grand 

van Emosionaliteit. Mense verskil in huIIe 

vatbaarheid vir gomocdsaandoeninge. Vanselrsprekend 

is Jear gecn mens binnekant die nGe van die normalc nie 
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~at vir gemoedsaandoen1nge totaal onvatbaar is • .. 
Emosioneel dui alleen op die va,tbaul"hcid vir o.andocn 1nge 

wat bokant die g0midd01de la terv~l nie-effiosioneel 

minder as clie gemiddc Ide beteken •. Die grnad van 

vntbaarheid vir gemoedsaandocninge oe~en egter 

beslissende invloed op die voorstcllinge uit. Ho~ 

emosionaliteit het 'n besondcre uitwerking op die 

omvang van die bewussyn met sy inhoude. D i t le i be s li s 

tot vereniging daarvan sodat met die beperktheid van 

omvang 'v'lat hicrdoot' ontstaan, Q(:;t eGn saok he Idcr voor 

die gees BY verskyning maak met ui tslui t1ng van ander. 

Ho~ emosionaliteit het altyd as gevolg dat soos die een 

inhoud aan prominensie wen, die ander vervaag. Vanse~-

sprekend sal ho13 emosionali tei t die vrye spel van die 

motiewe ten nadele beinvloed. Dit rem die denk~unksies 

en veroorsaak impulsiwiteit in die handelinge van die 

persoon. Die per soon wat weinig vatbaarheid vir 

emooionele aandoening openbaar, dink kall1er na. Daar 

is die besliste neiging om alle aspckte van die sank in 

o~nskou te ne Em en baie mecr besonne in sy bcoordcling 

van die situnsie te reageer. Hy gee behoorlik a~ndag 

acm elke moontlikheid van handeling. Die cmosionele 

se bclangstelling sal derhalwe ook baie goucr gOw'ek 

kan ~JOrd as die van 'n ~kgrnatikc.r. Die bewussynsdrem

pal van die eersgenoe~de word hoog oortrec en intense 

entoesias:.1e vir 'n saak word gewek terw'Jl jie ~legmatikcr 

in sy besonnenheid nOGi t die se l~de hoogte van be lang-

stalling kan bereik nie. 

Toegepas op die onderhawige tema: hoedanig word 

die werk van opvoeding en onderwys deur hoe en lae grade 

van vatbaarheid vir gemoedsaandoeninge be!nvloed? Is 

roe GIll0sionaliteit Gn impulsiwiteit gevaarlike tcmperaments

eicnskappe in verband met die optrede teenoor 'n kind? Is 

besonnenheid •••••••••• 
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besonnenhcid In gunstiger cicnskap as c~osionalitcit 

al word die belangstelling nie so intons ganndc gc~aak 

nie? Hiorop en op aanverwnnte vrnc s~l 'n nntwoord 

ge c: moet word. 

Die voorgannde beliggaam dan die ~aktore voor 

die lsproses. Dit het genoegcnam gcblyk watter 

belangr rol hulle specl en 800B byvoorbaat verwag 

kan vmrd, ook in die werk van opvocding en onderv~Ys 

behoort te speel. Wanneer d~e resultate van die uit

gevoorde ondersoek verderaan bespreck word? sal pogin 

aangewend iiJOrd om die invlot;d van hicrdie ~aktore duidelik 

aan tc toon. 

(b) Faktore in die vJilsproses sell: 

Vrooer'is gese dat die motiewe as die tydelik 

opkomende voorstellinge van toekomstige moontlike handelinge 

inslag en aanklank by een o~ moer van die duursame psigiese 

gesteldhede neiginge vind wat dan In be er o~ ook bot

sende begcertes kan wek. Die moticf of motiewc in sa~e-

working r:JE::t die nei ng uf neiginge wek In bcgccrte of botscnde 

begeertes. Die sterkste begcertc bepaSll di keusc van die 

toekor.1stigc handeling en gce dus ok die deurslSlg tot die 

handGling. Maar die stcrl{ste bcgeerto is wocr afhanklik 

van die besondere sterktcverhouding van die neiginge die 

karakter. DiG eintlik VanSGllsprel\:cnd dat indien daar van 

In sterkt8vcrhouding van ne.iginge sprake is, daar ::neer as 

een soort nLiging moet bestaan cn dnt hullc oak nie diese~dc 

graad van goedlwur enswaardigheid be ui t nie. Hieroor word 

aanstollds gehandel. 

Die nG:igingc n s duurSGlTIG: di sposi siG S be liggaam 

r.lct dic'1'1nV3ng v'J.n die j8.re van oordcclkundigheid 6n 

sedeliko sel~st3ndigheid 'n duursn~c tctaliteit en In 

konstante g~heGl wnt bckcnd stann as dio karakter. Die 

onderlinge stcrkteverhouding van die neiginge bepaal verder die 

sodo like •••••••••••••• 



sedelike waarde van die indiwidu. Die duursa~e totalitcit 

van duursame neiginge in hulle gegewE samcbang en stcrkte

verhouding loop uit op en gee ook grootliks die waarborg vir 

In konstantheid van waardcvoorkcur, konstantheid van keuse ~n 

konstanthcid van wilsrigting. 

Die praktic se vcr ski lIe in die wi ls[)rosE s se l:f mOL t 

dan t DC ge sl'Cr'Yvve word aan 

I. Die verskille in die sterkteverhouding van die 

ncigin~sG us duursame psigi(';se gesteldhede. Soveel is seker 

dat die neiginge in In besondere mate die eintlike wilsproses 

beinvloed. Die vraag is alleen watter neiginge deur die 

wilshandelinge tot uiting kom. Hiervoor is daar In menigte 

van klassifikasies. Vir hierdie doel is die klassifikasie 
( 1) 

van Paulhan die meos bruikbare. Hy verdeel hullo in vier 

groepe n8.nmlik: 

(i) Die Vitale neiginge, 

(ii) Die egofilistiese, 

(iii) Die sosi~le en die 

(iv) Supra-sosiale of die abstrnkte nEiginge. 

Hierdic klassifikasie is ~n teoretiese, d.u.s. 

dis nie die uitvloeisel van en geori~nteer ann In uitgebreide 

empiriese ondorsoek nie. Tog is dit baie doclm~tigcr as 

die mccstc g:.:::.ngb8.re empiries-georiGntecrde klassifikasies. 

tn Klassifikasie kan nie as juis of onjuis bcstempel word nie 

maar as doelmatig of ondoel~atig. Paulhan se klassifikasie 

bied hierdie voordeel dat di tonG tn beeld van die mens se 

karakter gee soos ona dit elk8 dag uit die ondervinding 

leer ken en dat hy dit ook met bekcndo woorde aandui. 

Dit laat niks belangriks weg nie maar beklemtoon juis die 

bckende svmartepunte van die mens se lewe. Rier moet ook 

nog opgcmerk ~ord dat die karaktertrekke of die noiginge op die 

vatbuarhcid, die moontlikheid, prodisposisie en Gspekte van 

die karakter Gien en nie op soveel upurte vermo~nu nie. 

In die psyche is daar geen werklike diskrete dele nie. 
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Daarby bied die sk.ema di~ trekke aan wat'n mens be si t 

sander ~m In teorie voor te s tDDn waC)r hulls vandaDn kom. 

Elkeen vDn hierdie vier groepe vC)n neiginge moet nou kortliks 

bcspreek word. 

(i) Die Vitale Neiginge is gerig op bevrediging wat dEur 

uitoef'ening van een of' ander liggaamlike of' ps ese 

f'unksi6 vE:rkry word. E.D. Wiersma verdeel hulle in: 

A. 	Organisse, soos hanger, dors, seks, die voedingsdrang. 

B. 	Psigiese, soos die bewcgingsdrang, dr na okkupasie 

van die opmerksaamhcid en vryheidsdrang, d.w.s. die 

drang om te kan doeYl wat uit In mens self' opkom. 

Hoe oordeel die sedelike bewussyn oar hierdie 

neiginge? Op hullesElf' word hulle n6g goed n6g afgekeur 

want hulla is in werklikheid niks minder nie as die 

vervulling van f'undar:lentelc lewcnsbchocf'tes os 'n 

bioloeiese noodsaaklikhcid. ~aar Bodra ander uitingc 

deur die vitale oorhec;rs word en egoisme in ~ie kar:.:lkter 

laat blyk, '{Vord hulle laiJ.kbnQr gevind. Dis vcr::;l die 

gcval as hicrdie ginge aan hulls e doel onttrek word 

en gIn normale uitingsvorm mccr vind nic. Sulks sa.l die 

goval wees as hulle byvoorbeEld In genotmiddel gcmaak 

word deur in dicns v::m egof'ilistiese neigi gcstel te 

word. In GevDl van hierdie aard sou wees waar In persoon 

voedsel as In genotmiddel sou nuttig in plaas van in die 

liggaamlike behoef'tes te voorsien. En sou hicrdie 

neiginge die sosi·').le en supr8.-sosi oorlleers, v~ord die 

of'kcuringswaardigheid des tc sterker. Dit kan oak gebeur 

dnt die vita neiginge in In sodanige stcrktegraad 

nam"{csig is dnt hullc op In wyse uiting vind anders 

as wat die deursneemens bevredig. Hulls is don 

patolo es en moet mens liewer van tn misdeelde as 

'n misdadiger prnat. Solank hierdia neiginge in die 

gedr8gsui tinge v'J.n die persoon op bulla cia dOe 1 gerig 

is en verdcr in hullo ui tingsvorme'lan die sosir::.lc en 

veral .•...•.... ". 
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veral supra-sosiale ondergeskik gemaak word, staan ons 

altyd goedkeurend. 

(ii) Die Egofilistiese Neiginge. Hulla is gemik op 

se lfbehoud en se lfbevordering en s taStn dus in vcr band 

met bevrediging wat te verKry is wannoer behoeftcs van elie 

handelcnde per soon self' voldoening geniet. Da t daar sulk.e 

nciginge bestaan en ook moet bestaan,sal deur niemand 

af'gGkcur 'iiOrd nie. Mens het oak pligte teenoor jouself 

soos byvoorbaald sorg vir cie instandhouding, ear en 

gesondheid. Maar wanneer hierdie neiginge die sosiale 

en supra-sosiale domineer of ook die vitale by 'n ander 

sou domineer of dwarsboom, is daar van tn selfsugtige 

karakter sprake en staan die sedelike bewussyn stark 

aflwur.;;:nd. Die sedclike oordeel oor hicrdic neigingc

groep vJord dcrhalw8 in die lig van hullo rcl:::ltiewe sterkte 

in die kflrakter beoordecl. Sc>dr2.. die ui tingsvorme hiervan 

ten koste V3n 'n ender geskied, stnan die sedelike 

bewussyn deurg:)ans afkeurcnd teenoor ui tinge V·'ln 'n sod~~mige 

aard. Sclfbchoud en sclfbevordering is lewensnoodsac:tklik 

maar clke vorm van eieliefdc en Lgoisme gGnict ons 

afkcuring~ Dat daar ook in die onder\~sbcroGP die 

aanwesighcid van egofilistiesc neiginge mo(t bestaan, 

sal ui t die gegewens van die ui tgevoerde ondersoek duide lik 

blyk. Sekuri tei t, vvaaronder ook finansi~le sekuri teit, 

maak ecn van ons fundamentele drange uit. By brood 

alleen kan die mens nie leef nie, maar sonder brood 

ewemin. Dit gold ook vir die opvoeder-onderwyser. 

(iii) Die Sosialo Neiginge. Hulla is gerig op 

bevrediging wat verkry word wanneer die aktiwiteite 

gsrig vvord op die behartiging van bGlange van persons 

and6r as die handel~nd€ self. Bier word gcdink aan 

die naaste, medemens, gesin, familie, gemeenskap, 

vo lksgenote, vader landsliei'de en algsmene mGnse liefde. 

'iVanneer hierdie neigings die vi tale en egofilistiese 

oorheers ••••••••••.. 



15:'. 


oorheers, m.a.w. wanneor hulle ekmiddclpuntvliedcnd 

word, staan die sedelike bewussyn deurgaans goedkeurend. 

Sodra die sosiale neiginge die indruk van enghGid maak, 

byvoorbeeld wannecr alleen die handulendc per soon 

bovoordcel word ten koste van ander, word daar af'keurend 

geoordeel. Die hoogste sedelike goedkeuringswaardigheid 

laat horn .by toe stande Gn omstandighcde kenrrB rk waar 

hierdie sosiale drange hulle uit in licf'dedions teenoor die 

medemens 'vvat op jou weg gestol is. 

Dit spreok genoegsaam wetter groot rol hierdie 

noiginge in die werk van opvoeding en ondorwys specl. 

Laasgenoemde lant horn deurgaans kenmerk as tn jy-gerigtheid. 

VerderG ko~:n:nentaar hieroor is vc;orlopig oorbod.ig 

(iv) Die Supra-sosiale Neiginge. Hullo staan in 

botrokking tot die bo-indiwiducle, bo-persoonlike, saaklike. 

Mens dink hier aan sake 600G waarheidslief'de, eerlikheid, 

betroubaarheid, opregtheid en geregtigheid. Wanneer 

die lewu van handeling in diens van hierdie deugde staan, 

wor<l dGurgaans goodkeurend ge praa t en vlOrd iemand wat sy 

lewe in dions van die bevordering van die hiergenoemde 

reeks stel, as tn hoogstaande Gedelike pcrooonlikheid 

kwalif'iseer. Maar dit bGtekcn geensins dnt die 

vitalo en Ggof'ilistiesG neigin aan hulle doel 

onttrGk hoof' to word nie. Die mens moet S¥ doelge

nootskap en verbondenh~id met die vorskillende sf'ere ten 

volle beoef'en. lViaar vir voIla menswaardigheid word 

tog die ois gostel dat die 6ksmidd61puntbevordercnde 

kragto nooit in die pad van die ek-middelpuntvliedonde 

sal staan ni(;. :iat is pep slot van sal-cc die doc.l van die 

sedelike opvoeding andors as cUe ontwikk:61ing van tn ek

m1ddE Ipuntvliedende gcsindheid by die opvoede ling'? En 

wanneer ~ns by ,Ue vraag korn watter insig die opvoedcr

onderwyser in sedelike waardes vertoon, volgens watter 

Dlaat st af' •••.••••.••••• 
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maatstaf of maatstawwe by keur en watter besondere 

rangorde by hu1dig, dit tog maar die besondere 

sterkteverhouding van die neiginge is wat hieroor 

uits1uitse1 sal gee. En wanneer die opvoeder

onderwyscr sedelik beoordGel word, sal dit pEr slot van 

sake tog ook maar in 'n besondere ~ate om die sterkte

vorhouding van die neiginge gaan wat in sy lowe van 

handeling aan die lig tree. Oor die karaktcr wat hcrkoms, 

bou, on twiklcc ling en die f'aktorc wa t di t belnvloed, betrof" 

word hier nic g6handel nic. 

Die voorgaandG hEt voldocndo aangetoon dat die 

noiginge in hulle besondere sterktevErhouding 'n 

uiter's bclangrike en gcwigtigc rol in die eint1ike wils

proses cl. In hul1e besondere sterkteverhouding 

wek hulle in samevJerking met die motiewe die begeerte m'J'Jr 

ook die stcrkstc bcgeertc. Dis primer uit die 

konstel1asic van hierdie duursc,mE disposisiGS dat 

konstantheid van voorkcur, kcusc en wi igting voort

vloe! • is doar nog 'n faktor, 

'n tcmpcramcntelC' aangclcenthcid, wat besondere invloed 

uitoef'en naamlik 

11. Die Graad van Aktiwiteit van die Persoon. In 


werklikheid l@ hierdie fuktor nie so seer in die eintlike 


wilspr'oses nie. Immers, waaraan vooraf' dink is, is as doel 


aanvaar en daarop is besluit. ~aar nou resteer nog die 


uitvoer!ng van daardie aanvaarde doel of besluit. Die 


uitvoering van die besluit is net so belangrik as die 


voorstelling en die doelaanvaarding daarvan. vi/anneer 


daar alleen voorstcllingc van toekomstige moontlike 


hcndclingE p1G'1svind cn d8aroor bcsluit word sonder die 


uitvoering daarvan , is dit loutere wcnsdenkery. Persone 


vcrskil onderling vv'at betrcf' die mate van resoluutheid, 


~poed en volh3rdi waarmcc die as doelaanvaarde uitgevoer 

word. Die beslistheid, diE tempo En die volhurding 



" 

waarmce die uitvoering geskied, is v~n 'n temper~ment tor 

af'hanklik en wat o.s die grao.d V:1n sktiwitcit be staan. 

Die begrip aktiwitcit staan los V:ln die motiewe 

en die karakter en dit l@ ook op 'n ander dimensio, 

naamlik di~ van algemene intra-psigiese gCEsteseienskappe. 

Dit het betrekking op die ritme en die intcnsitc:.it van 

lowenskrag en die tempo van ontlading van psigicse energio. 

Mons kan dit ook sien as spontane dryf'krag, deursett on 

volharding. . Dis die spontane eedheid om positief' 

en konstruktief' besig te word en te bly en om 'n handeling 

of' reeks handelinge terwille van die vrougde wat daaruit 

gebore word, maar ook terwille van die verpligtende 

geaardheid en karakter daarvan ontaan, met beslistheid, 

spoed en volharding op konstante wyse te verrig. Ons 

herhaal: iwiteit of' vitaliteit staan in geen verhouding 

tot morele kwaliteite van die persoon nie. Dit p,aan om die 

suiwere natuurlikc drang om moer 3ktief' of' meer passief' te 

wees. Die etiese houding V:.ln 'n persoon ko.n horn ewegoed 

in lye en duldo o.s in handeling en die ui tvoering van tc.t:.e 

manif'estecr. 

Die voorgaande paar opmLrkinge ~cr genoegsame 

bewys watter belangrike en gunstigc: inv cl Jaar vo.n 'n 

bedecldheid met tiwiteit op SGk~rE berocpe kan uitgaan. 

In 'n berocp soos die ondcrvvys lcan rUe vcrmocding al 

dadelik gekoestor word dat bedeeldheid e gunstig 

behoort to bo1nvlood. In di~ beroop is soos vroe~r 

aangetoon, 'n groot mate roetinc aanwcsig. is die 

noods[to.klikhGicl dat bepaaldG take op bepaCl.lde tye afgewerk 

sal word en dat die beoef'enaar horn in die uitvoGring daarvan 

ni8 dour toeval wcnse Em begcertes, motiewe en stemminge 

van kocrs sCtl lna t bring niG. Vastheid van lewensr igting, 

resoluutheid en oed, deursettings- en vo ngsvermoe, 

die blymoedige uitvoer van 80ms minder 8~ngename take, byna 

grensende nan sleur, volg ui t die geaardheid en 
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gesteldheid van die onderwysberoep as byna vanselfsprekend. 

Eienskappe soos spontanelteit, resoluutheid en volharding 

wat die gemak, snelheid en duurs!J'.1mheid V':ln wilsreaksies 

bepaal, behoort niks minder nie as gunstig ~n ook oore~n

stemmend met die Gise wat die berocp stal, te beantwoord. 

Die uitgcvoerde ondersoek moet hieroor vErdere uitsluitsol 

gee. 

By die aspek van uitvoering in die wilshandeling 

vind ons dan In l18.ndrang v,'}n dio hole bBvlUssyn op die 

ve:hJ'B senliking van wa t I1S doe 1 aanvaari s. Die intensiteit 

van die [l'J.ndrang in die bG'vvussyn is van die graad van 

aktiwitcit nfhnnklik. Eintlik het die wil in sy uitvoering 

dan ook vier dimens s wa t te~ ste llend elk met homse If 

as volg opgesom kan word. 

(i) 	DiE rigting van die uitvoering, goed of sleg. Dit 

bepaal die sedelike achalte van e karal;;:ter, 

(ii) 	Die kragdadigheid of swakheid van die uitvoering, 

(iii) 	Die duur, tempo on volharding van clie aandrang teenoor 

die uitvoering daarvan, en 

(iv) Die resoluutheid of onbeslisthcid van die persoon. 

Opsomrnend: Elke wilshandeling moet as die produk van 

drie faktore sien word: 

(a) 	iiaaraan gedink is: die voorstelling van die aard van 

die handeling en die gevolgc wat beoog word, 

(b) 	 vva t as doe 1 aanvaar is en ~-vaarop be slui t is, afha nklik 

van diG sterkteverhouding van die neiginge, ell 

(c) 	Die t<::n ui tvoer-bring daarvan, nc.amlik die graad van 

nktivJ'i tei t. D Wilshandeling is diE: resultant van die 

onderlinge samewerking van en wedorsydse belnvloeding 

deur die motiewc, neiginge En tLmper::"cncn't. 

Ui t die voorgaandc blyk voldocndE hoc be lrtngrik 

dit is om in die lewE van handeling, hitrdic rigtinggew6ndG 

f,'1ktor ••....••.••••.•.•• 



f'aktor van die persoonlikheid, besondere rekening met 

die moti8WG, die sterktevcrhouding van die neiginge 

en tempera:llCnt, veral aktiwiteit, to hou. lVJuar hiermee 

is die agtergrond vir die benadering en beoordcling van 

die opvocder-onderwyser gcensins volledig nie. Dit gaan nie 

net om die lewe van voorstelling, belewing en strewing nie 

maar ook om keuring. vjanneGr die lewe van keuring en 

waardeskatting oor die hoof' sou gesien word, moet mens 

noodwendig 'n skewe beeld van die opvoeder-onderwyser 

verkry. In die volgende hoof'stuk moet dan aandag 

aan die inhoudelike gcrigthGid van strevlir..g geskcnk word • 

.. 




