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1 n Histories ..... Kri ti ese Studie van die Et-rolusi e-gedagte 

in die Opvoeding. 

HOOFSTUK I. 
:;;: nn 

1. Inleid:J:ng,: 

Die e't-rolusie-gedagte is een van die oudste lewensbeskou

ings oar die ontstaan van die verskynscls en van die 1f'Tereld, en 

is aangcvoor deur die Griekse heidense wysgere maar is later 

verwcrk tot meer progressiewe cwolusiosistcme. 

Die er.volusieteoric bly mEJrk'{llraardig omdnt di t aantoon 

hoe die mens as kenniswese bEJgin het. D~arom sal di8 opvoeding 

as 1n pansofiese kenni~isteem altyd daarin aanknopings~unte 

vind, hoewel die ewolusieteorie die qpvoeding en die beskawing 

op ln dwaalspoor gehou het. 

2. Definisies van Etrrolusie: 
~ • -:C .. ::s:::::;::=s: ... ........,., 

Volgens J.M. Parrish en J.R. Groseland se woordeboek, 

liThe Modern University Dictionary n, is c1i8 e"t'rolusieteorie daar

die wetenskaplike teorie, waarvolgens hoere lewensvorms uit 

laere moer eenvoudige en rudimentere vorms ontwikkel het. Hier-

die beskouing word gehuldig ook deur W. Prins, Dobzhansky, Olodd 

Smuts, Bergson en Souquot, in hul betrokke geskrifte oor ewolusi 

~ " A1 hierdie ewolusionere beskouings gesamentlik geinter-

preteer dui aan dat ewolus~e 'n naturalisties-outonome kosmiese 

ontv.rikkelingsproses waarcleur die anorganiese c3.ie aansyn gege~ 

het aan clie organiese en vandaar 'N'eer aan die mens en ,verder.J i.J. 

3· Die Aard van die Heela.l: 

Die ewolusioniste van die oudheid het volgens fisiese, 

biologiese en anatomiese beskouings, sander om ewolusie te om-

ekryf in kosmogoniese beskouings cUe ewolusieteorie openbaar. 

a. Hesiodus, 'n Griekse digtel'"' ( g50 v. Ch. ) beskryf in sy 

boek " Theogonie " 1 hoe die r~rereld r n organisms is en die gode 

deur 'n ewolusion~re proses gevorm is. Thales van Miletus 
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( 600 v. Oh) het 't•rater as die oerstof van alle verskynsels besk01 

b. Anaximander van Miletus (610 v. Ch) het die Oneindige, as 

die oerstof van die heelal beskou. Dit kon beweeg en qpbreek, 

om alle dinge in aansyn te roep. 

c. Anaximenes van Milotus (584-484 v. Ch) het lug as bron waar

ui t alle din~e ontir>Tikkel het, beskou. 
I 

d. Heraklitus (513 v. Oh) het vuur as die oerstof van alle 

fenomenale bestaan beskou. 

e. Empedokles (444 v. Oh) het beweer dat die heelal sumegestel 

is uit vier elementet aarde, lug, vuur en water, wat deur liefd( 

kan verbind om die heelal te vorm, maar wat ook deur haat die 

heelal Jwn opbreek. 

f. · Anaxogoras ( 499--423 vi Oh) het be~veer dat daar bilj oene 

deeltjies bestac:::.n en if.rat deur verskillende verbindings, In ver

andering en tn aansyn kon gee aan die if.rereld. 

g. Die Atomiste het die verbindende en afskeidende atome as 

vormingselemente van die heelal beskou. 

h, Plato (429-347 v. Ch), het die verwesenliking.van absolute 

id~es in die' tydelike en vcranderlike materie as die skeppings

proses van die V~rereld op relatief-eillrolusionistiese wyse beskou. 

i. Aristoteles beskou die idee as immanent-funksionerende : 

in ctie materie, ~·rat In metamorfose onclergaan om so cUe fenomo ... 

nale \vereld, met 1n ontr.lJikkelende god te vorm. Sy eTfllolusionere 

wgreldbeskouing is een van tn fisiese transformieme. 

j. Epikurus ( 342-272 v. Ch) het die atomiese beTftTeging, as ge-

volg van verskillende atoomgroottes, as oorsaak van die heelals 

vorming beskou. 

k. Zeno (360-260 v. Ch), die hoof van die Stolsyne het die 

Aristoteliaanse begrippe van materie en vorm aanvaar as die 

vormende prosesse van die heelal • 

l. •• Die Stoisyne het die veranderlike vuur as die heelal.sgees · 

beskou. Dis die bewegcnde mag wat alles in aansyn kon bring. 
t 

m. ~yrrho (370-285 v. Ch), &io leier van die skeptioi het ge-

me en dat die menslike sinne teem;· trydige kennissisteme verskaf. 
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n. Philo (100 v. Ch), het gemeen dat God deur uitstraling. op 

die materie ageer en so die heelal skep. 

o. Plotinus ( 305-270 v. Ch) het o.ie beskouing van :Philo bevesti. 

4. J2.t~ ~qy:l._o.2.§. van di .. ~ ..... 9:E.t,eJs_sjL Ewolusie:;-l?_~sko~.1-!ls.s op _9·~

Bestat:;mde Kennissisteme bv: 
. - ·-

a. Die Teologiese nl. die Wese van God. 

b. Die Antropologiese n:lr. die plek van die mens in die heelal. 

o. Die Etiese, d.i. wat goed en k"t-raad is. 

d. Die Metafisiese 

e. Die Sielkundige. 

f. Die Stact:tkundige, nl. mens en staat 

g. Die Logiese, nl. die aard van kennis. 

h. Die Estetiese, nl. die Skoonheidsleer. 

i. Die Opvoedkundige beskouing as 1n samevatting van al boge-

noemde kennissisteme. 

4. DIE GRIEKS- PRINSIPIELE. 
~===::::;e:cs:::~e:;oc::::u .• 

a. Die Teologiese n+. die \vese van God. 

Die vroegs·te godsc1ienste van o.ie Grieke het bestaan 

in Jn geloof aan politefsme, bv. gode van borne, riviera, winde 

water, vuur ens. - soos geopenbaar deur die Homeriese gedigte. 

Die 11eogonie van Hesiodus openbaar 1 n erprolusionere af-

stammingsleer waarin die een skeppingsdeel ( 1n god bv. chaos), 

1n ander skeppingsdeel bv. hemel ( 1n god) v.oortgebring het. 

Thalas het God as 1 n oerstof nl. 111at;er beskou. Xenopho 

het God as die heelal beskou, en dat dit veranderingsprosesse 

insluit. 

Volgens Plato is al die gode afstammings van die een 

volm.s.akste . God, 'tll]'at hulle en gesamen'Glik met hulle later die 

mens en die ,,rereld gevorm het volgens anatomiese '!.'lyse. 

Vir Aristoteles ontwikkel God samn met die ~reld, maa 

in die siklus van die metamorfoses van vorms, ,;vaarin die materi 
. 

ontwikkel, is daar 1 n m·mlusievorm '!rat geen verdere metmnorfose 

ondergaan nie, nl. In materielose i.Torm, 1n onbeweeglike Beweger 

Aristoteles openbaal" god in die ewolusie-proses - 1n graderende 
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metamorfoses van realiteite ~ in die wereld- panteisme; en hy 

openbaar god oak aan die encl van metamorfose as tn onafhanklike 

finaliteit - de1sme. 

Die Epikuriste was politeisties in hul verklaring dat 

die gode soos die r.o.ense ont1,vikkel en gevorm was met biologiese 

behoeftes - hoewel fyner. 

Die Stoisyne 1vas pe.ntel.ste \ll]'ant god was vir hulle net 
\ 

die heelal, en as sulks die vader van alle dinge. 

b. lek van die mens in die 

heele.J.. 

Thales het die mens as 1n skepping uit water beskou. 

Die mens het soos die natuurorde tn natuur'l:iese ge'lftrord. 

Empedokles het beweer dat die mens samegestel is uit 

sulke elemente soos aarcLe lug en vuur, en d.ie geskikste lewensvorm 

m-et die meeste denkvermoe tn voortbestaan het (Darwinisme). 

Volgens die Atomiste is die mens 'n voortbrengsel van 

die prinsipi~le atoommengsels. 

Die Sofiste het die mens vam1i t clie natuurwereld na tn 

sosiale wereld, waar hy die middelpunt van die heelal geword het 
verplaas. ~ 

Vir Plato is die mens 'n .voortbrengsel deur die werking 

van die absolute idee (cLie god.e) op die verand.erlike materie.,. Di 

mens het 'n hoer vormingsproses op anatomiese biologiese wyse as 

die ander organiese wesens. So is die Platoniese filosoV~re van 

.1 n ho·ere vorming c.~s cUe arbeiders en solqate. 

Aristoteles het clie mens as van net so 1 n vormingsewolu·

sie as die heelal beskou nl. deur die ewolusionere werking van 

vorm op materie. Die mens word gevorm deur tn herkapitulerende 

en emergente eV~rolusie, nl. die mens herhaal die vi tale funksies 

van die plant, die fisiologies - psigologiese funksies van die 

dier nl. luste en begeertes en instinkte, maar het daarby nag die 

emergente kapasiteite van die rede en intellek. So skakel die 

mens ewolusionisties met plant en dier. 

Heraklitus verklaar dat die mens soos alle dinge op 

8"1hrolusionistiese 't'Vyse deur die w~reldvuur gevorm is. 



In al bogenoemde beskouings is die mens ewolusionisties 

merendeels deur 'n outonome natuurproses en ook deur fn poli

teistiese funksie in die materia op chemiese, fisiese en anato

miese prosesse gevorm, sander tn wonde~~erk van 'n spesiale 

skepping. 

5· PJ-.3 . Griek~empil'J..el!e. Beskouings, 

a. Die E"tiJese ,~d1J. _J,Tj,!,_g~~d=en J:T~t~~ad J:s,.: 

Heraklitus het die etiese in wordingsprosesse gevind. 

Die natuurprosesse van lewe en dood, waak en slaap, jeug en ou

derdom gaan inmekaar oor en is een en dieselfde dings. Die heel

al beleef tn harmonia deur 'n verbinding van teenoorgesteldes. 

Die etiese bestaan in die mens sa aanpassingsprosesse by die 

universals veranderingsproses in die heelal~en sonde bestaan in 

die afwyking van die heelalswette nl. die veranderingsprosesse 

van die heelal. Goed en kwaad is egter relatie\'1]'6 begrippe 'tiTat 

inmekaar kan verander. 

Plato openbaar sy etiek in sy twee dualistiese werelde, 

waarvan die sonde gelee is in die veranderende tydelike mate

riels wereld; en die goeie gele~ is in die absolute onverander

like ide~wereld. Volgens Plato se teorie van metempsigosis kan 

die siel ewolusioneer vanaf die materiels na die absolute 'tv~relcl 

d.i. vanaf die oord van sonde na die onsterflike oord van die 

eties-goeie. 

Ook die mens kon vanaf die materiels, sin4elike wereld 

na tn ab~olute 1~rerelci ontijlrikkel, maar so tn etiese e\•rolusie 1:-ras 

van Plato se drie staats1dasse 1 nl. arb eiders 1 soldate en filo

sow·e net moontlik vir sy filos oV>re. Plato openbaar ctus 1n 0or

ganklike en potensieel-ewolusionere etiese filosofie, wat 1n 

relatief-ewolusionere harmonia openbaar, want in die graderende 

staatsklasse, moes die arbeider aanpas by die soldaat, wat weer 

aanpas by die filosoof. In so In ewolusionisties-gegradeerde 

harmoniese staat word dan waarh~id, Bkoonheid 1 geregtigheid en 

geluksaligheid bereik: 

6 I- ....••. 
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Aristoteles beskou die etiese deug as 1n gevolg na ' ln 

lange ontwikkelingsproses, totdat cUe gemiddelde deur 'ri aanpas .... 

sings~ en insigproses bereik is deur 1n oorweegde gemiddelde 

tussen twee uiterstes. yerder getuig Aristoteles in sy stelsel 

van vorm en materie. Die idee is in die sigbare dinge as poten~ 

si§le krag - entelegie - gele~, en ontwikkel in die w8reld sodat 

die sin van die w8reld hom openbaar in 'n ontwikkelende w@reld. 

b. Die Metafisiese en Fisiese: 
- W- :St:s:. .......-:::s:::::¥1 - AW$: :Z: ,$ -.~ 

Metafisika, word op ewolusionistiese ~zyse konstrueer 
/ 

deur sulke fisiese metafisisie, soos Heraklitus, Empedokles, 

Anaxagoras, die Atomiste en Aris'ootabs. Heraklitus se beginsel:-

Alle dinge vloei was 'n aforisme vir die ewolusieproses van die 

~rrereld. Vir Empedokles kan cteur c1ie menging van \vater, vuur, 

aarde en lug met mekaar alle inhoucle van die wgreld gevorm 'I!JOrd. 

Vir die Atomists kon die atome, met veranderlike gewigte die 

heelal saamstel en be"t~reeg. Die \'ll'egvloeiende atome veroorsaak 

waamen ing. 

Aristoteles konstrueer metafisika e~rolusionisties in 

die verklaring dat die kosmos gevorm word deur die metamorfose 

van materie in progressief-ontwikkelende vorms - sender 'n teo-

rie van 1n spesiale skepping. 

Die Stoisyne het Heraklitus se oerstof, vuur, wat ver-

skillende metamorfoses aanvaar, bvt aiel, rede, ens. as die me

tafisiese basis beskou van die geanimeerde materiels natuur-

o. pie Sielkllll.£.1.£.~.: 

Vir Thales was die siel 'n bewegende en magnetiese mag 

en die heelal vol geeste. Anaximenes het aiel as ln ontwikke

lingsproduk van lug beskou. , Vir Empedokles was die bleeds-

omloop die bron van clie sielelewe. Vir Plato kon die siel ewo

lusioneer deur metempsigosis .en ook deur 1n filosofiese ontwik

keling na die absolute i deele t'Ver:Old. 

7 I . .... . 
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Vir Aristoteles ia die siel 1n dinamiese en ewolusionere 

lewensentiteit, wat by die ~egatiewe funksies (plantelewe) begin, 

ewolusioneer na 1n diereryk met luste, begeertes en kulmineer 

in 1 n menser.v-ereld van intellek en rede, waar di t nog verdere 

e'\ilrolusionere skal:eerings ondergaan. 

d. Die Staatkundige _¥ .... ~ ... Meps .??=.§taat. 

:Plato se ewolusionistiese etiek vorm die basis van sy 

e"tvolusionere staatkunde, met sy drie gegradeerde ewolusionere 

menslike nature van luste, moed en wysheid, en die ontwihl{eling 

van die mens na 1n filospfiese wereld van absolute ide~. Plato 

· getuig van 1 n poligenetiese staatsew ·olusie, as ui t een Grie~{se 

volk die volgende inmekaarveranderde staatsvorms ontwikkel :-

demokrasieJ aristokrasie, oligargie, regale en tiranniese staat-

vorms. 

Aristoteles beskou die staat as 1n gevolg van biologiese 

faktore. HY getuig van die Platoniese staatsvorms, elk waarvan 

variasies het en ook inmekaar kan verander in 'n ewolusion3re 

gegradeerde reeks. 

Die Stoisyne getuig van die ewolusie van 'n na8ionale 

tot rn kosmopoli.tiese staat, net so universeel as die natuurlike 

heelal, waarui t die staat ont1'1Tikkel. 

Vir die Epikuriste '\ilras claar 1 n sta.atsewolusie, volgens 

die ev.rolusie van intelligensie. Die staatswette getuig van 1n 

biologiese ewolusie deur biologiese lewensvoortvaardes. 

e. :Qi.~ Logiese ~1..!.._4&__rd van K~~· 

nnpedokles verklaar kennis ewolusionisties volgens die 

mikrokosmos-makrokosmos verhquding. Die logiese meganisme is 

soos clie heelalstruktuur. Demokri tus beslmu kennis as 'n ontivik-

kelingsgevolg uit sintuiglike ervaring. Die Sofiste beskou kennis 

ae r n gevolg van subjektief - idealistiese ontwikkelings. ' 7ir 

Sokrates ontstaan kennis deur 1n spesiale geestesvorming. Vir 

Plato bestaan kennis in 1n ide'Ent~Tereld, 't-Jat deduktief-ewolusionis-

ties gegradeer is. .G:t.ristoteles beskou kennis as die ge-v-olg van 

tn sistematiese ontwikkelingsproses vanaf gewaarwording- tot -·t 
~ ~ 

~I . ........ . 



waarneming en meenprosesse en eindelike rasionele denke. So 

ook is die logika van die Stolsyne. 

f. Die Estetiese nl. die Leer van Skoonheid. 

Plato beskou die skone as 'n ont'tvikkelingsproses ui t 

die eenvormige en kosmiese· verloop. Dte skone bestaan verder in 

sy staa t, waarin die eV>rolusioner-gegradeerde. menslike nature 

harmonies bymekaar in - en aanpas. Aristoteles getuig van twee 

kunssoorte, vvaarvan die e~m op e~rolusionistiese wyse vol tooi wat 

deur die natuur aangevoor is bv. om dour mediese versorging en 

fisiese gimnastiek die mens gesonder te maak. Verder is daar 'n 

nabootsende kuns, wat die werklikheid afkopieer, maar wat kan 

ewolusioneer in verskillende genres. 

6. ill-e Opvoedkunc1lg_,2.,Boskou;ll_lA,. as ~ . .§a!E_eyatting van Bostaande 

Kennissisteme. 

a. Die Veranderde Mensbeskouing: 

Anaximenes en Empedol~les met hul biologiese ev.rolusie- , 
\ 

teorie, het saB.IIl met die i~tomiste met hul fisiese ewolusieteorie 

die Grieke gelei tot 1n agnostisisme en hulle laat twyfel aan die 

tradisionele denke van 1n goddelike oorsprong van kultuur. Die 

kosmiese ewolusieteorie hot 'n verandorde beskouing geskep dat 

die Griekse beskawing 1n lao barbaarse oorsprong het, wat dus 

nie meer soos die Homeriese digkuns geroem kan word nie. Die 

Griekse jeug het dus hul eie nasionale verlede begin verag en 

allo waarde en outoriteit misken, sodat godsdiens en heldever-

ering nie meer gegeld hot nie. Sokrates, Plato en Aristoteles, 

het dus 1n empiries-induktiewe en ontwikkelende opvoeding gepro-

pageer om die mens van so 1n mensbeskouing te verbeter, deur 1n 

natuurlike aan- en inpassing, waarvoor die Grieks-mito~g.;:W .so· 

gode nie meer nodig was nie. 

b\ DiJ Ve~~nderde Sk2£1organisasie; 

Teenoor die Grieks-mitologiese beskouings het 1n gene

ties-ontwikkelende beginsel, eio aan die ewolusieteorie die 

skoolorganisasie deurdring. Opvoeding moet nou kompenseer vir 

gebreke in die kosmiose proses deur volgens ohronologies-progres 
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siewe metodes en ooreenkomstiglike veranderlike onderwysstadia, 

die onvolmaakte mens na beter mense, ideale en na 'n absolute 

wereld van deug, saligheid en gerogtigheid opvoed deur 'n Grieks

sekulere onderwysprogram in stryd met die ou mitologiese opvoedin 

Die Nuwe Griokse Opvoeding. 

c. '~Jeranderde ~vensbe~kouing: 

Na 479 v. C. toe .c\thene staatkundig oppermagtig geword 

hot is die Griokse e"t-rolus'ionere ler~rensbeskouing in . die toenemende 

Grieks-wetenskaplike c1enke orals openbaar en finaal gebreek met (l 
\,/ 

die mitologiese en polite!stiese denke. Die opvoeding het intel-

lektualisties~ spesinlistios, retories en universeel wetenskaplik 

geword. Daar is toogelaat vir meer indiwidualiteit, indiwiduele 

geleenthede, demokrasie, literere veranderings, introspektiewe 

sielkunde, filosofie, die vorvanging van mitologie deur rasioriele 

en natuurwet8nskaplike beskouings, die aanwending van wetenskap~ 

like metodes, gradering van leorstof on leerlinge, vervanging 

van nasionale deur kosmcpol~tiese kultuur, 1n meer humane kuns-

sinnige elastiese en wetenskaplike opvoeding, wat uitgebrei is 

na tn universitere onderwys met bv. sulke vakke soos retorika, 

literatuur, filosofie, musiek, matesis, medisyne, a stronomie, 

tekene, geometri e, optika, rel~enkunde, geskiedenis, regr,.retenska 

en dialektika. 

d, Meto.£..~ ___ e,E, Tug: 

Nuwe dissiplin~re beskouings het die oue tug van 1n 

vader ocr sy seun vervang. Liberale eetgewoontes het ingetree, 

ingewikkelde musiek het die instrumentals musiek vervang. Fisies 

skoonheid en sintuiglike genot in weerwil van alle praktiese nut 

en mill tere of godsdiens.:tige oor1nregings het die dissipline wat 

manlikheid en gesondheid beoog het,vervang. Die Homeriese dig

kuns en nasionale liedero is vervang deur didaktiese en intel

lektuele literatuur. In die leerplan is morale onderwys deur 

intellektuele cnderwys vervang en 1n oorheersende wereldsheid 

het die antieke erns, vroomheid , godsdienstigheid en eerbiedig

heid vervang, sodat morale en burgerlike agterlikheid tot · 

10 I . ....... . 



groot ergernis van die konserwatiewe Grieke in swang gekom het. 

Die natuurlike,empiriese en natuurwetenskap~ike het die geloof ~ 

in die bo-natuurlike oor1iveldig. 

e. Die Veranderde LeerPlan: 

Aristoteles het op natuurwetenskaplike wyee totaai met 

die ou Grieks-mitologiese en godsdienstige wereld gebreek toe hy 

die volgende N'etenskappe saamgestel het :- Logika, fisika, 

~stronomie ~ genetiek, sielkuncLe, dierkunde, botanie, anatomie, 1, 
'-,.~·· 

biologie, metafisika, etiek, politick, estetika, opvoedkunde en 

taalkunde, wut hy almal op tn empiriese, geneties-ontwikkelende 

metode afrond. Die vakke is inmekaar geskakel volgens ewolusio-

nistiese wyse. Die veranderde leerplan vir Rome en Griekeland 

was toe soos volg :- Vir leerlinge van 6 tot 12 jaar onder 1n 

agtienjarige tot vyf-en-t~N'intig ,jarige ouderdom is wet, medisyne 

argitektuur, grammatika en r~torika deur 1n professor gedoseer~ 

Vir 'n meer voh,rassene onclerwys hot die ewolusionere 

kennissistemo van Plato en .t\ristoteles diens gedoen. Dus ·het 1n 

progressief-sekulore Romaans-Eelleens-paganistiese leerplan met 

'n ewolusionere wereldbeskouing die antieke godsdiens verplaas, 

maar slegs om tev~dwzy.n by die aaru{oms van die christendom. 

7• J2l.e Houding van die Vroee Christendom teenoor Erftrolusie: 

a. fll_e Evange~t_e van Chrj._~tus: 

':!. 

Jesus Ohristus het die christelike godsdiens met sy 

bybelse grondslag die verhewendste beskawingsfaktor gaan maak en 

aan sy dissipels opdrug gegee om die evangelie aan die hele 

mensdom te verkondig. Die evangelie is egter gegrond in 'n 

spesiale skeppingsteorie van die heelal, sodat die ewolusionere 

w~reldbeskouing nie meer as Tn kosmogoniese verklaring nodig 
, 

geag is nie, sodat dio Helleens-Romaans-paganistiese kennissis-

11/ ••••• 
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teme nie meer nodig geag is nie. 

b. Die Uitdagin~van d~e Christendom: 

Die Christendom het voorberei vir 1n toekomstige hier

nam.aalse en onsterflike lmve, i.p.v. die Grieks-Romeinse aardse 

staat~urgerlikheid. Teenoor die antieke ewolusionisties-gegra

deerde Grieks-Romeinse maatskappy het die Christelike ideaal ~an 

gelykheid van alle mense on verlossing van alle mense deur Jesus 

Christus, die hele anti eke beska\ving vervang, en weggedoen met 

die Griekse polite!stiese en Romeinse afgodedienste. 

c. Die Oorwinning van die Christendo~: 

Toe Christelike kerke dwarsdeur Judea, Klein-.Asi~ en 

in dele van Griekeland en M:acedonie, langs die Swartsee, Frankry~ 

Italie, in die tweede eeu en orals in die Romeinse Ryl\: na die 

Vierde eeu gestig is, het die 0\nTOlUSionere wereldbeskouing ver-

dwyn. Die Romeinse keisers, Golerius en Konstantyn het die 

Christelike godsdiens bevorder en Theodosius het alle heidense 

godsdienste in 391 n. C. verbied. 

d. Die Verwer,Ej.ng__van die Heidense Gelee;r:dheid . in die 1.Veste: 

Die Wes-Romeinse kerkleiers het die ewolusionistiese 

beskouings van die antieke geleerdheid afgekeur. Augustinius 

het in 401 n~ C. geestelikes verbied om heidense ·literatuur te 

lees. Later het pous, Gregorius die Grote dieselfde gedoen 

gedurende 590 tot 6o4 n. C. 

g. Die Hiddeleeuse Houdings Teenoor Ewolu!U.e: 

a. Die Hiddeleeuse Kerkstelsel: 

Die staatkundige ~~meinse Ryk, wat oar die hele Was

Europa tot in Noord-Afrika gestrek het~ het onder die Christe

like Romeinse Ryk met sy pous en kerkregerings, wat christelike 

kultuur en geleerdheid bevorder het, gestaan, sodat die ewolu~ 

sion€re kennis tot by die Renaissance vertraag is. 

b. Die Hindoes en .tirabiere: 
mu=• w . :ae:::u::e:......., 

Maar die ewolusionore wereldbeskouing het nog 1n voort 

bestaan gekry, in die Oos-Romoinse Ryk, 'li\Taarheen Nestorius, 1n 

biskop van Konstantinopel en deur Theodosius verban, gevlug het 

met die Griokse geskrifte, wat spoedig in brabies vertaal is 



en die arabiese li teratuur oorheers het met 'n e'llvolusionere 

wereldbeskouing. Toe d.ie lVioorse Ryk wat deur die .Arabiese ge~ 

leerdheid beinvloed rpras, Portugal en Spanj e en ook dele van 

I~alie verower het, het die Grieks-ewolusionere wereldbeskouing 

net voor die Renaissance gedurende die twaalfde eeu weer in 

Europa herlewe, veral deur geskrifte van Abu Beker en Averroes. 

c. Skolastiek: 

Ook het die Skolastiek, wat.die godsdiens teen die · 

Noorse invallers verdedig het, deur 'n filosofiese orientasie 

aan die christelike godsdiens te ge~, die werke van Plato en 

Aristoteles laat herle"tve. 

9. In Kritiese Beskouing: 

Die Griekse politeistiese godsdienste het in die werel~ 

sake ingegryp, maar met allerlei offerandes, wrede dade en mense

moora.. Die Grieks-e't'rolusionere 'tlrereldbeskouing het genoemde 

godsdienste ondermyn, maar die na!ewe interpretasies wat die 

Grieks-ewolusionere wetenskappe aan die wereld gegee het, was 

uiters hipoteties van aard, bv. die naiewe onbewese ewolusionere 

~eskouings van Thales, Heraklitus, Anaxagoras, Empedokles, die 

Atomists, Selfs sulke gevorderde Griekse geleerdes soos Sokrate 

Plato, Aristoteles kon gcen afdoende .antwoord gee oor godsdien

stige, filosofiese, etiese, si elkundige, lo~ese en staatkundige 

vraagstukke n.ie •. bristoteles het baie van sy kennissisteme 

met valse feite konstrueer en daarby 'n geloof gehad aan die 

kosmologiese, kosmogoniese en kosmografiese feite, wat onver

soenbaar was met baie van sy ewolusionere kennissisteme. 

Die vroee christendom het in sy radikale reaksie teen 

heidense geleerdheid, alle kennis i.v.m, Gods skepping en werke 

op t.n asketiese en monastiese wyse ui tgedoof, en die boekkennis 

die monopolie van sy verstoke, asketiese priesters gemaak. Ge-

volglik is geleerdheid en mo~aal en ware godsdiens onderdruk. 

Die Moslemitiese geleerdheid het~ai~ verbanne Griekse 

geleerdheid, met sy ewolusionere wereldbeskouing Europa weer 

anti-christelik gaan beinvloed. Die S~olastiek het aanleiding 
gegee tot die stigting van baie Europese universiteite, waarin 
die klassieke geleerdheid weer herlewe het. 

13 I . ...... . 
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HOOFSTUK II. 

~e Ewolus~wteorie tyd~~ die Benaissance. 
) 

l.A Die Renaissance as In herlewing van die klassieke kultuur, 

kuns, literatuur, wete~skap en filosofie van Griekeland en 
,, 

Italie, as die bronlan4e, het die ou Grioks~Romaanse ewolusio-

nere wetenskap laat horlewe, veral in die geskrifte van ~elesio 

G. Bruno, Campanella, J. Boehma, T. Hobbes en .F. Gassendi, 

Desoc:"rtes en Spinoza. 

l.B Die Ewolusie in die Biologi~: 

Hierdie beweging is bevorder deur G. Agricola, 

A. Versalius, Caesalpinus en Harvey. 

2. Die Ewolusie van die Indiwidu: 

J .. 

Volgens die genetiese wetenskap het daar nou 'n ewolu

sionere beskouing ontstaan dat elke indiwiduele ding van 'n 

materiels deeltjie ontwikkel en die neigihg vertoon om 1n be-

paalde lewensvorm te aanvaar. 

Die Ewolusie vnn die Somtotaal van Lewende Wesens: 
m """'"""--- leef .. i 

Teen die end vun die Renaissance /~die ou begrip dat 

alle dier- en plantsoorte in lewensbestaan gekom het deur die 

groei en verandering van primordiale organe. Harvey het die 

§telling eksperimen~ee~~fisiologies, en Descartes het dit 

empiries-filosofies openbaar. 

4. Die Verhoudin_g__van die Ewolusie-idees Tot Opvoeding: 

Selfs die Hervorming hot die klassieke wetenskappe in 

die leerplanne van Christelil~e-skole ingesluit. Die Realis-
/ 

tieso opvoedingsbeweging het egter die klassieke wetenskappe 

verhef bo alle ander kennissistome, bv. die onderwyssisteme 

van Rabelais, J . . Milton, F. Bacon en W. Ratke. 

5· Kritiese Beskouings: 

Die Hervorming hot egter gekeer dat die herleefde 

antieke natuurwetenskappo ,met 1n eie ewolusionere w6'reld-

14/ ..... . 
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beskouing voor die dag kom. Die bogenoemde ewolusionere 

skrywers het gewaonli~ net menings, ongeldige gevolgtrekkings: 

spekulasies, onoplosb~re vrae, ander teenstrydige sienswyses, 

analogieredenerings openbaar en kon dus nie hul teorie 

aanneemlik maak nie. 

15/. "' ...... . 
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HOOFSTUK III. 

1. Die E1rolusieteorio na die Renaissance: 
... :;:: -

Die vornarunsto skrywors was Cudworth, J. Locke;,· 

J. Bodin en Pascal. 

2. Die Ewolusie-idees ~n die Filosofie: 

Leibnitz het deulj sy boek 11 Die Monadologie" getuig van 

1n ewolusionere wereldbeskouing. 

3· Die VorderinK van die Biologiese Wetenskappe: 

Die vooruitgang, ontdekkings en eksperimente op die 
1\ 
v 

gebied van die biologie is nou verbonde aan die vordering van 

die ewolus·ie-teorie. Die vernaamste biologiese ontdeltkings is 

gemaak op die volgende gebiede :- Plantkunde, dierkunde, histo

logie, entimologie, bakteriologie en fi8iologie, deur mense 

8008 Tournefourt, Ray, Leamv-enhoek Grew op die gebied van 

plantkuncte; op die gebied van plantkunde het Malphigi, wat ook 

die histologie en entimologie bevorder het, gepresteer; bakte

riologie is bevorder deur Leeuwenhoek en F. Redi; fi8iologie 

is bevorder deur R. Hooke. Fernel het geogvafiese ontdekkings 

en Kepler het geografiese on astronomiese ontdekkings gemaak. 

Torricelli, R. Boyle, Newton en Roemer het natuu~retenskaplike 

uitvindings openbaar. Tyson het 1n ewolusionere antropologie 

openbaar. Hierdie ontdokkings is as Bybcl-vroemc1o kennis bosko 

en gretig dour ewolusioniste uitgebuit. 

4. Die Verhouding Tuss.,£E J:!rol£_sl,o~.2E _ _Qpvoedin,g,: 

' I 
· . I ., 

Locke en Comenius het met natuurwetenskaplike leer-

planne in die opvoeding verskyn. Comenius se onder'\ilryssisteme 

het in alle Europese lande toepassing gevind. By hom het 

natuuroutonomie en natuurwetenskap sodanig oorheers, dat dit 

die ewolusionere wereldbeskouing gaan bevorder ~et. fr 

5· Die n~olusie-beweging in die Agtie~d~ Eeu: 

a. Die '\ilretenskaplike agtergrond is gele deur Buffon 

Linnaeus, Werner, Hall, Smith, Black, Bergmann, Cavendish, 

Priestley, Scheele, du Faye, Doslisle, La Place • 

. b. Die ewolusie8krywers, 'l}rat met owolusieteoriee voor 

die dag gekom het was G. Buffon, C. Linnaeu8, C. Bonnet, 
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G. Cuv-ier, D. Hume~ J. Priestl·ey, B. Monbodde, G.E. Lessin~ 

J. G. Herder~ E. Kant en F. \v. Schelling, wat almal met nuwe 

natuurwetenskaplike Em filosofiese ·teoriee oar die ontstaan 

van die aarde, organismes en die mens voor die dag gekom 
A A 

het ~ en toe 1 n evmlusionere werr!lldbeskouing bevorder het. 

6, Die 1\rolusie..,.Gedagte in die Q;evoeding: 

Die ewolusionere wereldbeskouing is in die geskie-

denis van die opvoeding openbaar in die Naturalistiese 

Beweging, deur Voltaire en Rousseau, terwyl die Sielkundige 

Beweging aangevoor was deur Pestalozzi, Herbart en Froebel. 

a. Voltaire het so stork van die ewolusie van die mens 

getuig dat by gemeen het dat daar verskillende menssoorte 

was en dat die lae mensklasse onopvoedbaar is. Gevolglik 

het by slegs 1n aristokratiese opvoeding vir die aristo

kratiese mense bepleit, 

b. Rousseau het aan die ei>J"olusie van die beskawing 

geglo maar het gemeen dat natuurlike deug en goedheid by 

die menslike ras van die verlede te vind is, toe die mens 

in 1n natuurstaat geleef het, soos die menslike kind nog 

geneig is om te doen. Hy reageer teen die beskawing van 

sy tyd, omdat die mens te kunsmatig geword het en te ver 

van die natuurstaat af verdwaal het. Hy bepleit dus 1n 

naturalistiese opvoeding en meen dat die kind wat nader 

aan die natuur as die volwassene staan, daarvoor ontvank-

lik, leibaar en onderrigbaar is, en dat die natuur, eweas 
~u 

wat Comenius beplei t het, die hele onderwys in inhoud, -v 

metode en doel moet lsi. Die onderwysbeskouings was orals 

in Europa ontvang en toegepas, ten spyte van moontlike 

kritiek wat teen so 'n naturalistiese teorie ingebring 

kan word. 

Die Sielkundige Bmveging. 

J.H. Pestalozzi wat deur Comenius en Rousseau be-. 

invloed is, het opvoeding beskou as 'n proses van organiese 

ontwikkeling. Sosia1e ontwilr;:keling was syns insiens ewewy-

17 I . ......... · 



wydig aan kosmiese ewolusie. Daarom het hy geglo aan tn 

natuurlike ontwikkeling van die onderwysproses ten opsigte van 

die leorling, die leerinhoud- metodiek en doel, selfs tenkoste 

van die destydse korkliko godsdiens, waarmee hy in konflik gekom 

het. Die erg-oordrewe natuurwetenskaplike opvoeding is op 

sosiologiese wyse aangewend oin die destydse arm mensklasse op te 

hef vir 1n tegniese en in~ustriele leefwyse met better-en-brood -

doeleindes, en kon nie akademies ver genoeg reik nie, sodat dit.J 

slegs op rn pragmatiese vlak gebly het. Herbart het net soos 

Roussea1,1 geglo aan 'n omgewingsdeterminisme en die naturalisties

psigologiese beginsels van Pestalozzi ge-interpreteer en kommen

taar daarby gevoeg. Hy het die herkapitulasieteorie van die 

ewolusie tot 'n grondstelling van sy onderwysteorie verhef en 

gemeen dat die onderwysinhoud, metode en doel geskoei moet word, 

op die progressiewe verloop, van die ervaring wat deur die ras --~ 

begin is, voortgesit is en tot 'n klimaks gebring is. Maar hy 

het die kind anders as Rousseau en Pestalozzi nie in 1n onmiddel-

like aanraking met die bronne van sy onderwys-leerstof gebring 

nie. Die leerstof moes op 1n gepredestineerde kunsmatige en 

meganies-eksterne wyse deur die onderwyser wat gewoonlik historie 

en natuurwetenskaplik opgelei is, by die leerlin@3afgedruk word, 

sodat die leerlinge kunsmatig gevorm word, soos klei in die hand 

van die pottebakker. 

Froebel was konsekwent ewolusionisties in sy onderwys-

teorie, waarvolgens die kind volgens sy eie kinderlike natuur, 

wat nasionaal, rasaal en godsdienstig van aard is en die hele 

ras se ontwikkeling herhaal opgevoed moet word. Froebel het 

geglo dat daar 'n lewenseenheid volgens tn natuurwet is en dat 

God op panteistiese wyse in alles immanent teenwoordig ~s. F~ 
G 

beplei t dus 1 n leerplan waarin natuurstudies die ewolusionere ~,;, 

studies van die weten·skappe en die wetenskaplike etudie en sim

boliese gebruik van anorganiese verskynsels beklemtoon word. 

1~ I . ...... . 
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Die onderr,vysontwikkeling meet bevestig word deur die 

kosmiese ewolusieteorie, waarvan opvoeding die hoogste fase is. 

Die onderwysinhoud - metode en - doel moet almal slegs ontwikke-

ling bevorder en opvoeding moet die kosmiese ewolusie aanvul. 

Froebel se onderwysteorie is in Engel~nd, uit Duitsland gevoer, 

en ook Frankryk en ander beskaafde lande het dit toegepas. 

Kritiese BeskoUirt~m: 
'• 

1. Die SkryV~rers: 

J. Locke se ewolusionere beskouings was uiters onbewys

baar en is dus hipoteties. So ook is Bodin en Pascal se teoriee, 

aangesien 1n christelike beskawing en nie juis 1n ewolusieproses 

vir hul sogenaamde progressiewe ontwikkelingsverloop verantwoor-

delik kan wees. Leibnitz se ewolusieteorie getuig van 1n afge

ronde proses in die verlede en sy ewo1usion~re eenhede nl. die 

monade is te onafhanklik van mekaar sodat so 1n ewolusieteorie te, 
; 

fragmentaries is. As 1n teorie van die verlede is dit moeilik 

om di t deur die natuurv-retenskaplike fei te van die hede te bevestig 

Die wetenskaplike ontdekkings en stellings het teen die 

bybel gebots, nadat ewolusioniste dit ewolusionisties interpreteer 

het en dit uitgebuit het vir ongeregverdigde ewolusionere generali· 

sasies. Selfs Locke se natuurwetenskaplike leerplanvakke s,taan 

deur so 'n ewolusion8re wereldbeslwuing afsydig van sy godsdi~ns

onderwys. Comenius se natuurwetenskaplike onderwysinhoud en -

metodiek het ongerymd en dus onharmonies reageer teen 1n tradisio-

nele godsdiensonder'tvysdoel. t n Christel ike 1 ev-rensbekouing, met 
I·; 

sy bybelleer reageer teen so 'n verheffing van die natuur oor J 
kultuur en beskawing. 

Daar is ook wetenskaplike gebreke en twyfelagtige gevolg 

trekkings in die ewolusie-t·eoriee van Buff on, Linnaeus, Bonnet, 

Cuvier, Maupertius, Voltaire, Diderot, de la Mettrie, Helvetius 1 

Robinot, Priestley Herder en Kant. 

2. Qh~ Agtiende Eeuse Opvoeding. 

Die Onderwysskrywers: 

a. Voltaire se opvoeding was 'n farisese opvoeding en 

rn eensydige en oordrewe onderwysproses vir slegs die aristokrasio 
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Die gevolg was dat waar opvoeding noodsaaklik was, daar geen 

opvoeding was nie as geYolg van sy ewolusionere 'tArereldbeskouing, 

dat die gewone mens onvatbaar vir opvoeding is. 

b. Rousseau het ook tn e'tA!Olusion§re onderwysbeskouing openbaar 

en die natuuroutonomie, erger as Comenius gaan verhef as die 

absolute gids vir die onderwysproses. _ Volgens Rousseau staan die 

kind soos die mens in die oorspronklike natuurstaat, nader aan 

die natuur en daarom is die kind ontvanklik vir In natuuropvoeding 

teenoor die gekunstelde. opvoeding van die agtiende eeu. Opvoeding 

moet in die verre historiese verlede, in die natuurmens eentrali

seer, en ooreenkomstig die natuurlike lewensvlakke van die kind 

volgens natuurlike metodes plaasvind. 

Rousseau het egter die kinderlike ontwikkeling te frag

mentarit~s opgedeel en 1 n indiwiduele opvoeding beplei t, sodat hy 

die kind isoleer het van 1n universele vryheidsopvoeding, waarin 

die kind die veronderstelde demokratiese ideale van vryheid, gelyk

heid en broederskap prakties kon beleef. Rousseau het die natuur

outonomie ten koste van 'n Bybelse geestelike opvoeding gaan ver-· 

hef, en 'n natuurlike godsdiens teenoor 'n skriftuurlike godsdiens 

gaan stel as 'n laaste fase in die onder~zysproses.• 

o. . ,P.eJ:}~~lozzi het die natuurfilosofie van Comenius en Rousseau 

voortgesit, deur te pleit vir 'n natuu~retenskaplike opvoeding 

ooreenkomstig die natuurlike ontwikkeling van die kind. Maar so 

rn eensydige natuunretenskaplike opvoeding kon nie 1n harmoniese 

persoonlik~eid - die onderwysideaal v~n Pestalozzi - verwesenlik ni 

't<rant die sosiale en geestelike wereld 1-ras daardeur vevag, en ook 

het Pestalozzi daardeur in stryd geraak met die geliefde kerktra

disies. :l?estalozzi het slags die natuurgodsdiens van Rousseau en 

1n instinktiwistiese moraalstelsel erken. Die natuurwetanskaplike 

opvoeding het slegs 'n pragmatiese opvoeding tot gevolg gehad, en 

dit was wel doeltreffend om die arm volksklasse in te lei vir 

ampte in die nywerheidsV~rerelcL. 

d, Herbart· het in sy ewolusion~re werel~eskouing die omgewings

determinisme en die herkapitulasieteorie verhef, as die onder~zys-

20 I . ...... . 
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:f'aktore om die kapasiteitlose menslike-siel tB .vervorm soos •n 

pottebakker die klei. Die onder't~Tyser het die natuuroutonomie van 

Rouseeau oorgeneem en die kind was afgerig volgens voorgeskrewe 

eksterne onderwysprosesse w~t veral rekening gehou het met die 

herkapitulasieteorie, wuarvoor die historiese kennissisteme instru· 

menteel was. Vir die omge:n.ringsd.eterminisme, het die natuu:M-Teten

skappe diens gedoen. 

e, Fl"'oebel het sy ic1ees van In kosmiese e'\Jrolusie na die onderwys

proses gebring. Deur 1n pantelstiese godsdiens het Froebel alle 

skeppingsdele - en dus ook die kind - as gelykwaardig goddelik be~ 

skou en daarmee die verskil tussen goed en kwaad uitgewis. Volgen 

Froebel se natuurwet verwys alle dinge na rn alles-omvattende een

heid nl. God, en volgens die herkapitulasieteorie, herhaal die kin 

sy hele rasgeskiedenis in sy ontwikkeling,en daarom moet hy opge

voed word as 'n nasionale en rasale wese volgens die beginsel van 

ontwir~eling, wat ewewydig loop aan kosmiese ewolus~~, wat die 

enigste open baring van F·roebel se God is. Opvoeding is dan volgen 

Froebel 'n rase van clie kosmiese ewolusie. Die onder1tzysproses 

-metoQ.e en - doel "tnrord veroensel"tnrig in een gemeenskaplike beginsel 

van ontwikkeling, wat geen vergelykende en oortreffende trappe 

openbaar nie, Die doel van die opvoeding is gele~ in die onmid

dellike ont'tvikkeling van die leerling en het geen betrekking op 

die toekoms nie~ sodat die volwassene, nie as model voorgehou word 

n1e. Froebel be~veer da?-rentet! dat c'lie lewa waarin die l~ind tree, 

nie die volwassene le~"'e is nie, maar 't<lrel die omringende lewe. Dus 

is daar n1e 'n ideaal vir Froebel se leerlinge om onderwysers vir 

rn Froebeliaanse opvoeding te word nie. 

Froebel verhef self-akti'iflriteit as die hoofmetode van_, 

die ont~'rikkelings:proses, ooreenY.omstig Lamarck ee e1\Tolusieteorie 

van bruik en onbruik van organe. Teenoor Froebel ,se stalling, dat 

~elf-aktiwiteit deur 'n mens se eie motiewe, soos dit ontstaan 

deur eie belange, bepaal l,,rord, is die kritiek dat self-akti"'))riteit 

~ie plek van Froebel se God ingeneom het. Due is eie-belange 

goddelikl Froebel kondig danrmee 'n subjektiewe godsdien~orm 

aan ·en moti veer due 'n pragmatiese ono.eri•rysteorie, wat nie die 
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moraal van goed en kwaad ken nie, maar wel die van nuttigheid. 

Daarom neem die self-aktiwiteit sulke vorms aan soo8 kindertuin-

spele en hande-arbeid, wat slegs meer mag en kapasiteit .... nie 

kennis nie - ontwikkel. 

Froebel openbaar 1 n indi'\jlriduele godsdiensfilosofie wat 

moeilik vir kinders aangeleer kan word en dit vereis rn spesiale 

·leerplan 11ra_t bo die pragmatie8e onderwysprogram van Froebel moet 

gaan. 1n Qhristelike godsdiens sou Froebel se natuu~~etenskap-

like leerplan verongeluk, want die self-aktiwiteit moet slegs 

in die konkrete natuur verwesenlik word. 

Verder is dit te betwyfel oi Froebel se godsdiensteorie 

1 n e;,rolusi e op vorige godsC:l_iensfilosofie·~, soo8 die Griekse mi to-

logiese godsdiens· en die christendom is. Die onderwysgeskiedenis 
& 

openbaar nie so 'n progressiewe chronologiese ewolusie nie, maar 

is vol teenstellende onderwysfases. Froebel se eie e\"'olusion~re 

onder\llrysteorie het geen voorafgaande ewolusione're stadia in a_ie 

onderwysgeskiedenis nie. Hoe kan dit dus die kosmiese ewolusie 

atspiegel? Verder vorm sy filosofiese godsdiens 1n teestelling 

met die Chri8telike godsdiens.· 

Froebel se ewolusionistiese beskouings en toepassings 

van die]dndertuinonderwysproses openbaar te veel die abstrakte 

simbolisme van sy panterstiese filnsofie en is dus k~nsmatig 

daarvoor ingerlg want in die natuur is daar nie sulke vorms as 

wat Froebel se kinderspelapparate vertolk nie. Hoewel Froebel 1n 

interessante kinderonderwys_ propageer het en die konvensionele 

onderwyssisteem van sy tyd verdrlng het, kan sy ewolusionistiese 

onderwyssisteem nie as tn ontwikkeling op en aansluiting met 1n 

ohristelike opvoedkunde beskou word nie. 

j 

I 

I 

I 

I 

I 
~ I 
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HOOFSTUK IV . 
.... - .w= .... ~~ 

Die EtrVolusiet,.E3.2.rte..,_,!~.n Di~s ,Neji~ti emde ~· 

1. Die Wetens~p_l~~-,OEJ_d_,e~k.±,ng~.: 

Die we~enskaplike ontdekkings van die negentiende eeu 

het die menslike denke uit die kring van die Christelike denke 

gelei, veral deur die astronomiese ontdeF~ings van Herschel en 

Leverrier, asook die bakteriologiese ontdokk;ings van Pasteur, die 

erflikheidswette van Mendel, die botaniese ontdekkinge van Brown, 

Goethe en St. Hilaire en veral Lyell se eV1rolusion'Sre geologie. 

2. 23:!3 ~~~.E..~¥rx.~er£:!,: 

Die vernaamste el.volusiesl-rryr;.rers van die negentiende 

eeu was :- J.B.P.A. Lamarck (1744-1533), E. Darwin (1731-1302), 

K.E, von Baer (1792-1S76), J.F,M. Meckel (1751-1333), C.R. Da~nn 

(1309-1352), A.R. Wallace (1323-1913) T.A. Huxley (1325-1395), 

E. Haeckel ( 1334-1914) ,· H. de Vries ( 1343- · ) , G.11tf. Hegel ( H525-

1395), A. Comte (1793-1357), H. Spencer (1320-1373). 

a. Lamarck openbaar sy e't1Tolusieteorie in sy boek 11 Phi1osophie 

Zoologiqueu. Hy is voorstander van ln e,;~rolusieteorie volgens 

die oorerflikheid van aangeworwe kenmerke. 

b. E. Darwin, het soos Buffon geglo dat die organiese soorte na 

verloop van tyd verander in nuwe soorte. 

c. 

d. 

K.E. von Baer het eksperimenteel bewys hoe daar opeenvolgende I 

embriologiese stadia in organiese ontr;.rikkeling plaasvind. Von 

Baer se navolgers het hierdie bevinding gebruik as 1n bewys vir I 

die herkapitulasieteorie. I 

J.F. Meckel het vermeld dat hoe ho~r rn dier georganiseer iB, I 

hoe makliker dit deur die laere stadia ewolusioneer. 

1 e. C. R. Dai'iiil'in het get rag om lange botaniese, geografiese, geolo-, 

giese, biologiese, psigologiese, c.ntropologiese, paleontologies[~ 
en andere gegewens die e\r;olusieteorie, wat steun op die begin- I 

eels van natuurlike selek.sie, die stryd vir bestaan en selfbe- I 

houd asook die oorlewing van die geskikste en transf.ormisme, te 

1 bewys. 

I f. A.R. Wallace het onafhanklik van Darwin 'n e~'lolusieteorie, 

steunende op ctie beginsel van natuurlike seleksie, beplei~---1 
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g. T. H. Huxley het die Danrinisme in sy e•Prolusieteorie bevestig 

en oor die algemeen die natuurwetenskappe toenoor die humanis

tiese en godsdienstige onderTflTYSSisteme, beklemtoon in In nu't1re 

h. 

' 
liberals opvoedkunde. 

"' E. Haeckel is tn pleitbesorger van alle ewolusieteoriee vanaf 

die Grieks- Romaans- paganistiese verlede tot by die ewolusie

teorie~ van sy tyd. In sy ateisties-georienteerde ewolusieteo

rie, bestempel Haeckel die Christendom, met sy godsdiens en 

etiek as tn mitiese en legendariese kennissisteem. Verder val 

by die persoon van Christus aan, en bepleit hy 'n biologies

e't1rolusionere wereldbeskouing vir die opvoeding .. 

i. Hugo de Vries het getrag om eksperimenteel t .e bewys dat daar 

. 'n botaniese ewolusie is. 

j, Hegel beskou die hele beskawing en die kosmos asook God as 

e1i>rolusionere entiteite. 

k. Comte beskou alle kennissisteme as 'n ewolusieproses wat begi~ 

1. 

by godsdiens en eindig in die positiewe wetenskap, wat in diens I 

van die menshei d gestel moet word. 

H. Spencer getuig ook van 1n ewolusionere wereldbeskouing 
I 

I 
I waarvolgens die e'tnrolusieproses begin by die eenvoudige, enkel- I 

voudige, onsamehangende en voortgaan na die kompleksa en same- I 

hangende. AJ. sy sosiale wetenskappe loop e\1\Te't'rydig aan so .1n 

kosmiese e-,;,rolusie. Spencer bepleit 'n ewolusionere wereldbe-

skouing met die natuur'tlretensk.appe as die vernaamste onderwys-

inhoud _.proses en -doel. 

24-/ .. •. t • • • I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 



HOOF S'JlUK V. 
-~:ac:w:x=::= 

~~ ~egentien£2 Eeuse 0£VOeding en Ewolusie. 

1. Die~eten~aplik~ . Bes~~~ngs: 

Wetenskap obr die algemeen en natuu~~etenekap in ·die 

besonder is baie deur die e~rolusioniste van die negentiende eeu 

bepleit, bv. deur M.J. Condorcet, F.P. Guizot, A. Comte, almal 

van Frankryk. Die Engelse verteem1Toordigers was G. Combe, T. Huxle;> 

H. Spencer, J.S. Mill; die Duitse verteenwoordigere was J.W.Suvern, 

Von Bet~an-Hollweg en Von Gessler. Die verteenwoordigers van die 

V. S. A. -vtas A. Gray en President Eliot. 

2. ~w~~.£._n_@}r,e;plike Beweg:J..l}g,: 

Hierdie beweging het die onde~NYSinhoud, die induktiewe 

metode en die natuurwetenskappe beklemtoon as die beste kennis vir 

lewe en geleerdheid. 

3· Die· Ewolusi!=Opvoed~£ndiges: 

a. Condorcet het met tn n~tuu~retenskaplike onderwysprogram 

. sedert 1792 verskyn. 

b. Guizot, 1n Franse onder'!tlrysminister het deur sy onder1•rye11ret van 

18l33, die l;!Tetenskappe op die voorgrond gebring. 

c. Oomte het uit ewolusion~re oorwegings In universele wetenskaP-

like onderwys bepleit. 

d, Huxley het deur 'n nuwe liberals opvoeding, met tn natuurwetcn 

skaplike grondslag en doel, die ewolusion@re w~reldbeskouing ten 

koste van die humanistiese en godsdienstige onderwyssisteme ver~ 

hef, Kerk en Christendom is deur hom verkleineer. 

e. H~ Spencer het deur sy ewolusion@re w~reldbeskouing propaganda 

gemaak vir die natuurwetenskappe waarop syns insiens die hele 

beekaw1ng berus. BY staan uiters negatief teenoor die heersende 
I 

opvoeding van sy tyd, aangesien die ewolusion@re '!tlretenskappe 

daarin nie te vind was nie. Hy het In nuwe ewolusion@re en 

natuurwetenskaplike opvoedingJewewydiglopende aan die kosmiese 

ewolusie.J beplei t. 

f. J. S. Mill het die empiriese grondslag, 11raarop c1ie ewolusie

proses gesteun het, as 'n nuwe basis vir politiek, etiek en 



logika gaan maak. 

g. E. Haeokel het alle Christelike onderwys verdoem en die bio

logiese wetenskappe met 1n ewolusionere wereldbeskouing die 

wese van die onderwys gemaak. 

h. J~W• Suvern het die natuurwetenskappe 'n groot aandeel in die 

Duitse leerplanne vergun. 
' i, Von Bethmann-Hollweg het amper twee-derdes van die skoolroos-

ter aan wetenskappe afgestaan, 

j. Von Gessler he~ meer as een-derde van die rooster gevul ~et 

wetenskappe. 

k. Gray en President Eliot het "toretenskaplike leerplanne aan.beveal 

vir die v. S.A. 

1. Suid-Afrika het deur die de Mist-sisteem meer wetenskappe vir 

die onderwys bepleit. Onder die superintendentskap van Rose is 

in die onder"torys al hoe meer wetenskappe bepleit en die Suid

Afrikaanse kollege het sedert 1g29 van die moderns natuurwaten

skappe ingesluit. Dr. Mann se onderwysprogram in Natal handhaaf 

H, Spencer se ~nderwysprogram sonder tale en godsdiens. Ook 

in die O.V.S. het wetenskappe al hoe meer 'n vasts voet gekry. 

So was dit ook gesteld in die Transvaal, waar die onderwyswet 

van Pres. T. Burgers baie moderns wetenskappe vir onder~zyserop

leiding bepleit het, en verder nog van die superintendent van 

onderwys ge-eis het dat by 'n wetenskaplik-bevoegde persoon 

moet wees ten koste van d~e ideale van tn Christelik-nasinnale 

Transvaalse bevolking. 

4. Die Sosiologiese Beweging: 

Hierdie be1-.reging het die natuur- en sosiale v-re1iensKap

pe, soos hulle e'li'ITOlusionisties georr~nteer w·as beklemtoon, v·an-

.uit In sekulere oogpunt beskou het die sosiologiese onderwysmanne 

die opvoeding as rn gevorderde fase van die ewolusieproses beskou 

want volgens die ewolusieteorie is daar ononderbroke ewige kragte 

van ontwikkeling deur die hele natuur, en alle fisiese, sosiale 

en geestesfaktore J 'tllrord aan so 'n na.tuurv.ret onder1-.rerp. Ooreen-

komstig die organiese. ewolusie met sy beginsel · . van natuurli.ke 

seleksie is daar dus ook 'n mensewolusie, waarvolgens die 
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roenslike ras hom aanpas by sy omge;,.ring, met ont!IIJ'ikl<::eling as die 

gevolg daarvan,. Opvoeding het dan ge1rrord 'n sosiale seleksie

proses terwill·a van le'T}rensvoorsorg en - behoud. 

Hoewel hierdie sosiologiese beweging etiese ideale 

bv. soos diening van die mensheid gehad het, en dus Christelike 

onderlzysorganisasies aangewakker het, het dit so sterk gewor~ 

onafhanklik van die godsdiens dat Duitsland na 1S73 leiding deur 

godsdienstige onderV~rysmanne verbied het, ter"trryl Frar:kryk na 1903 

alle godsdiens-akole geslui t het. 

27 I ~ . ~ .. 4 g 
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HOOFSTUK VI. 

l n Kri ~.~~se Beskouing. 

1. Die Ewolusieskr~wers. 
· Vei.S'X.!in 

Die ewolusioniste van die negentiende eeu het"mEn:; tn 

nuwe wereldbeskouing, andere as di~Jwd die Christendom opEmbaar., 
~-· 

en dit het die'algemene opvoeding ontwrig. 

a. J.B.P.A. Lamarck se ewolusieteorie is onaanneemlik omdat die 
I 

enlikheidswette nie die oorerflikheid van aangewerwe kenmerke 

kan bevestig nie. 

b. Von :Saer se teorie het eindelik bewys dat die embrio van 'n 

ontwikkelende dier gedurende sy ontogenie nie deur die voJ.wasse 

stadia van ander diere gaan nie. 

c. Meckel se ewolusionere stallings, kan as gevolg van ware 

embriologiese en sitologiese wetenskaplike feite nie as geldig 

beskou word nie. 

d. C. Darwin se ewolusieteorie kan nie bevestig word nie as 

gevolg van feite oor die genetiese weten~kap, die biometrie, 

die argaeologie, die sitologie, die biogeografia, die antropo

logie, die embriologie, die fisiologie, die psigologie, die 

paleontologie, die botanie, die morfologie en die teologie. 

e •. A.R. Wallace se ewolusieteorie, steunende op die beginsel van 

.natuurlike. seleksie is soos Darwin se ewolusieteorie ongeldig 

f. E. Haeckel se ewolusie-geskrifte bevat in toto al die ewolu 

sieteorie~ van sy voorgangers en hulle is gevolglik skuldig ~n 

dieselfde kritiek, 

g. H. de Vries se mutasies is doelloos en kan nie as volmaakter, 

onvolmaakter, aanpassend of nie-aanpassend beskou word nie, en 

hulle dien ook nie die begrip van natuurlike seleksie of herle-

wing van die geskikste nie. 

h. Hegel se panteistiese ewolusiesisteem is 1n onmoontlike sis

teem want daar is geen abs·")lute- in- ontwikkelingi nie. 
H 

1. A. Oomte wat in sy ewolusiesisteem die godsdiens slegs as 

' aanvangspunt van cUe m•rolusiesisteem aanvaai) is onderhewig aan 

dieselfde kritiek 1 dat die absolute geen voorafgaande ontwikke~ 

lingstadium vir ander ewolusion~re stadia vorm nie. 



j. H. Spencer, wat sy ewolusionere filosofie sooe die van Darwih 
I 

en Hegel openbaar ondergaan due dieselfde kritiek wat Darwin en 

Hegel ondergaan het. Ook is Spencer se wetenskappe nie die 

enigste kennisbron nie. 

2. Di~z !~.Oll.:'l.£!l..2!l~:t:.'.~K .on*d.£.F,~t.,Y:.~kr.z~r2_~. 

a. Condorcet het nie juis duidelik bepaal wat ewolusie is nie en 

sy aanbevole wetenskaplike en tegniese opvoeding kan nie tot tn 

hoe akademiese opvoeding lei nie. 

b. ·· Guizot se onderwysprogram, met al die v.retenekappe as newe-

produkte van die ewolusieleer, verwesenlik slags 1n enge weten

skapsontwikkeling en nie In alsydige personalistiese en due 

progressiewe ontv.rikkeling nie. 

c. A. Comte se onderwysleerplan is aan dleselfde bogenoemde 

kritiek onderhewig en is verder nie vir elke omge"toring aanpassend 

nie. 

d. T. Huxley se onderwyssieteem is ge.en ontwikkeling op die 

tradisionele opvoeding nie, ' maar 1n reaksie daarteen, en ver-

waarloos verder die godsdienstige grondslag en humaniteite in 

die leerplan. 

e. H. Spencer se onder~·ryssisteem lok dieselfde kritiek as die 

teen Huxley se onder"t<rysrigting ui t. Verder is hul ewolusionere 

wereldbeskouing ewe-as die Darwinisme ongeldig en onbewysbaar. 

f. 
A . 

E. Haeckel se ewolusionere en uitsluitlike natuurwetenskaplik 

onderwyspropaganda, steunende op 1n ateistiese ewolusieteorie 

beroof die menslike persoonlikheid van sy sosiale en gees·celike 

status en rebelleer teen die Christendom. 

g. Algemeen. 

Die kritiek wat teen die onderwyssisteme van Comt~t Huxley, 

Spencer en H~eckel ingebring is geld ook vir die wetensk~p-

onderwyssisteme van die negentiende eeu. bv. vir Frankryk, 

Duitsland, Engeland en in r~ sekere mate vir die v.s.A. en 

Suid-Afrika. Met die oordrewe erkenning van die natuurweten

skappe ... d~.e neweproduk van die ewolusieleer - het ~enoemde 
j 

lande leerplanne opgestel, sonder die vereiste humahiteite en 
r 

godsdiens, 
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Die ve:rnuamste ei'rolusieskrywers van die tt~tintigste 

eeu is :-

E. Clodd, E. Haeckel, K.S. Huxley, E.W. Mac Bride, J.B.S. Haldane, 

T.H. Morgan, H.A.E. Driesch, H~L. Bergson, G. Kerr, H.G. 1~ells, 

G.E. Smith, A. Keith, E.B. Tylor, B.C. Gruenberg, J. Me Cabe, 

W.H. Turton, 0. Lodge, Delage & Goldsmith, F. ·Mason, 11J'.R. Matthews, 

H.H. Newman, J.C. Smuts, C.M. Beadnell, B, Kidd, L.T. Hobhouse, 

R. Broom, die psigo-analiste, W. Me. Dougall, J.A. Thompson. 

Onder die anti-ewolusieskrywers is o.m. J. Gerard, 

L.T. More, D. Dewar, die Publisiteitskommissie van die Kristelike 

Unie. Verder is daa:r ook ewolusie - en anti-e't-rolusieskrywers oor 

cLie opvoeding. 

a. E. Clodd openbaar in sy beskrywings 'n materiels atelstiese 

ewolusie, maar verval in skeptisisme en gee geen verklaring aan 

sy beskrywings nie, sodat by geen kosmologiese verslag verskaf · 

nie. 

b. E. Haeckel met sy ei'Tolusieteorie wat op die antieke Helleens-

p~anistiese en die moderne Darwinistiese ewolusieteoriee steun, 

ondergaan dieselfde.kritiek as wat genoemde teoriee ondergaan he 

c. J.S. Huxley laat die Darwinisme herleef in sy ewolusieteorie 

en is daa.rom onderhewig aan dieselfde kri tiek as wat teen Darwin 

geopper is. 

d. E.W. Mac Bride se ewolusieteorie wat op Lamarck ee idees steun 

faal vir die feit dat die erflikh~ette die oorerflikheid van 

aangewerwe kenmerke nie kan bevestig nie. 

e. J.B.S. Haldane meen dat ewolusie verooreaak word deur kiemsel-

veranderings. Maar in die feit, dat Haldane al die kritieke 

teen die verskillende e'ljlrolusiestellings erken, ruk by sy ele 

bodem waarop sy teorie staan onder sy voete uit. Selfe die uit~ 

vlug om God verantwoordelik te hou vir die ewolusieproses ont

vang om verskillende redes sy afkeuring. 
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f. T.H 9 Morgan het geen ewolusie-teorie opgestel nie en 
'· 

gebx•uik die term., ewolusie 1 maar openbaar slegs die verslzynsel 

van ontwikkeling. Morgan gee 'n analities-eksperimentele 

behandeling van afsonderlike stellings en aspekte van die 

ewolusie~teorie en kom noodwendig tot 'n kritiese afkeuring 

oor baie aanvaarde ewolus1onere stellings. Hy erken dat 

daar geen transformisme van een soort in ander soorte is :nie. 

g. c.L. Morgan skryf oor ewolusie; maar getuig filosofies 

slegs van ontwikkeling. 

1. · Bergson aanvaar die ewolusie-teorie deur middel van tn 

skeppende Duur (God) as 'n verklaring, maar hy is te wille-

keurig om aan te neem dat die ewolusieproses • volgens die 

ou wetenskaplike siensv~Jses - 'n feit is. So 'n veronderstel

ling weerspreek hy verder as hy beweer dat die antieke en 

moderne wetenl)cappe (waarop die ewolusioniste hul ewolusie~ 

teoriee gevestig het ) geen verslag van die ewolusieproses 

mag en kan gee nie. Dus gee hy 'n metafisiese verklaring, 

analogies met die teorie van spesiale skepping, aan In onbewes 

ewolusie-teorie waarvan die wetenskappe deur homself afgekeur 

word. 

j. J.G. Kerr gee 'n verwerking van aldie natuurwetens l~aplik 

teoriee wat vir die ewolus ionere w@'reldb.eekou.i:ng uitgebuit 

is en meen 1 soos Darwin, dat variasie en natuurlike seleksie 

die veroorsakende ewolusiefaktore is. Maar daarmee word ook 

Kerr se teorie deur die kritiek teen Darwinisme afgekeur. 

k, H.G. Wells 7 J. Huxley en G.P. Wells se gesamentlike ewo-

lusieteorie herhaal feitlik 'n gemoderniseerde Darwinisme en 

kom dus in die lokval van die kritiek teen Darwin. 

1. G.E. Smith gee paleontologiese bewyse vir sy ewolusie

teorie maar sulke paleontologiese gegewens is alreeds as on

geldig vir ewolusieteoriee gekritiseer. 

m. A-. Keith bepleit die Darwinisme vir sy ewolusieteorie, 

en pas dit toe op 'n sosiale en geestelike wereld. Aangesien 

die Darwinisme gekri tiseer is, is ()ok Ko ith se Darwinistiese 

toepassings valslik. n ,/ • • * ~---.--.:------.--------cr-.---
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n. E.B. Tylor se antropologiese bydrae tot 'n ewolusionere 

wgreldbeskouing, word gemotiveer deur die Darwinisme en is 

daarom ongeregverdig en ongeldig. 

o. B.c. Gruenberg noem bewyse - vir sy ewolusieteorie 

wat in die kritiek teen Darwinisme en Lamarck se stallings af-

gekeur is. 

p. J. Mc.Cabe bemiddel die stallings van Darwin, Lamarck 
' 

e.a. en bou verder op meer geologiese en geog!'afiese gegewens 

as die van vorige ewolusioniste, vi!' sy ewolusionere we!'eld-

beskouing; maar hy lok dieselfde kritiek uit as wat teen 

vo!'ige ewolusioniste uitgespreek is. 

q. w.H. Turton se teistiese ewolusione!'e we!'eldbeskouing 

lok dieselfde kritiek as wat teen Be!'gson aangeteken is, uit, 

aangesien hy Bergson bewus of onbewus volg in sy ewolusione!'e 

uiteensetting. 

r. o. Lodge, een van die p!'ominentste wetenska.pskr:y-Wers, 

huldig 1n teistiese ewolusionere wereldbeskouing soos Bergson 

en Turton, maar erken die onmoontlikheid om te be\11fYS hoe lewe 

uit materia en siel uit lewe ontstaan het. Dus aanvaar hy, 

soos Bergson en Turton doen, ewolusie as 'n feit, sonder 'n 

duidelike bewussyn dat die ewolusieteorie bewys is. Sy ewo

lusionere wereldbeskouing sowel as sy praktiese toepassings 

daa!'van - waar dit daarentee nie bewys is nie - is onregverdig

baar. 

s. Delage en Goldsmith, wat aldie ewolusieteoriee vermeld, 

aanvaa!' oor die algemeen die stalling van universele trans

formisme vi!' die ewolusieprose.s, maar hulle bly nog skepties 

oor watter biologiese stalling van al die ewolusionere 

stallings van die ewolusioniste sonder twyfel die oorsaak van 

die ewolusieproses is. Die transformisme, soos wat ook Dal''VTin 

en Lamarck dit bepleit, is egter nie meer geldig nie. Verde!' 

getuig hierdie twee skrywers na boskrywing van al die ander 

ewolusie-stellings dat u ••• ons betrokke ewolusiep:;:'obleem nie 

bevt•edigend opgelos kan word nie •11 J) 
t/ ....... .. 



t. F. Mason se boek, 11 Evolution By C!'eation11 be vat die ewol

usieteo!'iee van al die vernaamste mode~ne ewolusioniste, 

maar al die tematologiese bewyse is daardie wat ten gunste 

van Da!'win se ewolusieteorie aangewend is~ en is dus onder-

hewig aan dieselfde kritiek wat die Darwinisme as ongeldig 

en onaanneemlik beskou. 

u. w.R. Matthews bring godsdiens in betrekking met ewolusie, 

maar Matthews aanvaa!'~ soos Bergson en Turton, 'n ewolusie-
1 

teorie wat nie bewys is nie. Verder kom Matthews self tot 

die gevolgtrekking dat 'n Christelike godsdiens nie 'n emer~ 

gente ewolusiep!'oses - die ke!'nstelling van die moderne ewo

lusieteorie - kan aanvaar nie. Dus glo Matthews op onbewys-

like wyse aan so 'n eienaardige ewolusionere wereldbeskouing. 

v. HoH. Newman beskou die ewolusionere wereldbeskouing as 

die enigste outentieke wereldbeskouing 1 en daa!'mee OOk 1n 
teenoor die Skriftuurlike godsdien 

nuwe wetenskaplike godsdiens/van spesia'le skepping. :Maar 

hierdie godsdiens is niks anders as Haeckel se ateist:lese 

wetenskaplike monisme en weerspreek dus Newman se stellings 

op. p. 5~ 6 en 7 in die begin van die tesis. 

w. J.c. Smuts se holistiese filosofie getuig van tn kos -· 

miese ewolusie, wat in die woo!'de van Smuts self abuitekant 

die gebied van die wetenskap val, nie na God verwys niei1 , maar 

analogies wet die Hegeliaanse filosofie is. Smuts steun 

op die Darwinistiese en Lamarckiaanse ewolusiestellings wat 

tans as onbewese beskou is en ook eksperimenteel en ande-rsins 

verwe!'plik is. 

Xa C.M. Beadnell se boek, 11 Picture Book of Evolutioni1 is 

'n gemode!'nisee!'de opsomraing van die meeste ewolusieteoriee, 

waarin die Darwinisme die botoon voe!', maa!' al sulke teoriee 

is deu!' die kr>itiek in die tesis as ver>werplik boskou. 

y. B. Kidd, in sy boek, ilSocial Evolution11
, getuig van 'n 

ewolusionere wereldbeskouing, wat op sosiale probleme toegepas 

wo!'d - ver>al morele kultuur. Kidd e!'ken self dat clie ewolu·· 

sieteorie anti-godsdienstig is. Maar teenoor Kidd se ewolu

sionisties-toegepaste beginsel van natuurlike seleksie is 
daar/ ••••• ~ ••• 
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daar- die meer- war-e sosiologie van die Christelike evangol:l.e 

van redding van die mees~goddelose sondaa.t'. Dus sal Kidd 3e 

ewolus ionere sos iologie slegs far-iseel'S en tollenaars vir lie 

maa t s l::appy klas s if is e er-. 

z. L.T, Hobhouse se boek, 11 Mind in Evolution11
, huldig o:r•to

genetiese ewblusie en aanvaar Haeckel se ewolusieteorie ae: 

model. Die mens like instinkt iewe en leerp:r•osesse word as 

ewolus ion€h..,e ,eenhede · beskou, veral volgens die ewolus ionis, 

G.J, Romanes se boek~ 11 Animal Intelligence''. Die ewolusione-

r-e teor-ie is egtor- in Haeckel se teorie en die Da:;;winisme 

oar die algemeen gekritiseer-. 

zl. W. Me ,.Dougall se ewolusionere s ielkunde getuig in al I sy;') 

sielkundige differ-ensierings van die toepassings van die ewolu·

sieleer in al die sielkundige verhandelings. Oak die werke 

van psigo-analiste, met Freud as die hoofpersoon,openbaar 

toegepaste beskouings van die Darwinisme en die ewolus ieleer 

oor die algemeen. In die lig ~an 'n gestaafde kritiek teen 

die ewolusieleer het sulke sielkundes 'n valse fond~1ento 

z2. J.A. Thomson aanvaar dat die ewolusieleer 'n waar-heid is 

en trag dan om d.it te versoen met god.sdiens. Maar so 'n gods-

diens is nie die skriftuurlike nie, Aangesien die ewolusie-

leer- as ongeldig beskou is, is ook sy filosofiese beskouing 

verwer-plik. 

z3. Robert Br-oom is ook 'n voorstander van 1 n ewolusieleer, 

gebaseer op afstamming. Broom er-ken dat die Dar•winisme en 

die Lamarckiaanse ewolusieteorie onaanneemlik is ; nietemin 

bly hy glo aan organiese ewolusie - waarskynlik as gevolg van 

paleontologiese bewyse. Laasgenoemde bewyse is P-gter as 

verwerplik'in die tesis aangedui, sodat ook Broom se ewolusie

teorie in duie stort. 

!i 0 OF ST HK V IJ.l/ • • • .•.• 
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HOOFSTU1C VIII. 

1,. DJE Al'iTI-EWOLUSIE-BEWEGING. 

Dis teen die end van die negentiende eeu dat die 

polemiek teen die ewolusion§re w6reldbeskouing - toe die 

kerkbandvcrflou hot - in boe.kvorm as bowysproscduros die lig 

gosion hot. 

2. DJE ANTI-EWOLUSJESKRYWER~. 

Die anti-ewolusieskrywers is :- J. Gerard, L. T (~ 

M:ore, Die Publisiteitskommissie van die Kristelike Unie, 

W.A. Williara.s, H. Bavinck, E. James, D. Dewar, F.L. Marsh e.a. 

opvoedkundige skrywers, 

A. J~ Gerard getuig teen talryke ewolusionere stollings 

wa t oortuigend weerle word, in sy boek : 12 Science or Romanceii • 

B. L.T. More se boek, 11 The Dogma of Evolution11 weerle die 

geologiese, paleontologi~se, embriologiese e,.a. ewolusion&re 

bewyse deur die ewolusioniste aangewend. Hy haal ook 1n 

brief van Darwin aan waarin laasgonoemde gotuig, dat in die 

besonderhede van die saak, daar geen bewys is vir soo:t"'tVel:a

anderings nie. Hy wys ook dat die· ekonomiese wette van :Malthus 

waarop die Darwinisme steun, vals is. 

c. Die PublisiteitskonMissie van die Kristelike Unie se 

boek, 
11
Die Heilige Skrif en die Wetensl-{ap;1 bevat referate 

van verskillende auteurs, wat die ewolusieteorie l~itiseer, 

bv. die referate van Prof. H.G. Stoker, Dr. J.D. du Toit, 

Dr~ D.J. duPlessis. 

D. Dr. W .A. Williams se boek, i
1The Evolution of Man Scien

tifically Disprovedn, vel.~meld velerlei wetenskaplike pogings 

hoe die histol:' iese, matemat iese, argaeologiese, paleontologiese 

biometriese, anatomiese, geologiese gegowens teen die owolu

sieleor se vcrnaamste stellings gotuig, Vordol:' is daar veer

tien argumente,. wat bepaald oortuigenderwyse die ewolusieleer 

weerle. Skrywer wys soos bogenoemde skrywers op In spesiale 

skeppingsteonie as die boste kosmologiese teorie. 

E/ • • • • • • • • • • 



- 35 -

E. Prof. H. Bavinck getuig in sy boek, 11 Gereformeerde · 

Dogmatiek11 (4 dele) teen die ewolusieleer deur te skryf dat 

al die ewolusiestellings reeds gekritiseer is, en dat die 

Heilige Sk.t>if die beste ver.klaring aan die ontstaan van di.e 

mens see. 

F, E-•. James se boek~ i
1Can We Harmonise The Bible With Science 

verksaf oo:?'>tuigende kt•itiek teen die Darwinisme en Lamarckiaa-

nisme. E indelik is James se beswaar da t die ewolus ieteori.e 

geen verklaring gee vir sy matorialistiese grondslag nie. 

G. D. Dewar se anti-ewolusiebeskouings verskyn in 1n boe:k, 

i1 Is Evolution Proved ? 11
, waarin hy met statistieke aantoon 

hoe die gegewens van die paleontologic, geografie, morfolog~e, 

eksperimente, embriologie ens. eerder teen die ewolus ion@l'•e 

stellings, as vir hulle, getuig. 

H. Prof. F,L. Marsh se oortuigende bewyse teen die ewolusie

leer verskyn in sy boek, i
1Evolut ion, Great ion ar:d Scionce11 

• 

Prof~ Marsh bewys dat die gegewens uit die sistematiek en 

morfologie, embriologie, fisiologie, paleontologic, geografie, 

geologie en biologie almal die ewolusion&re stollings weerle, 

Eindelik wys Prof. Marsh hoe die Bybel met sy spesiale skep

pingsteorie ln voldoende kosmologiese wereldbeskouing oortui-

genderwys ver•skaf. 

Al hierdie anti-ewolusiebewyse toon aan hoe H .H. Newrnan 

se def'inisies oor ewolusie soos vermeld in die begin van die 

tesis nie kan geld nie. 
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HOOPSTUK IX. 

DIE EWOLUSIETEORIE EN DIE OPVOEDING VAN DIE TVJINTIGSTE EEU o 
--.------------~~-----.._ ____ ....,._..._.. __ ..... ,_ . ---~---...._......-.... .............. _--._. 

A. F. Eby en c. Ar:r>owood meld in hulle boek, "The Develop

ment of Model:'n Education and P;r>actice 11 vanaf pp. 845 - 897 

tn hele reeks p:r>og:r>essiewe veranderings, waarvoor nie juis 

die ewolusionere we:r>eldbeskouing nie, maar inteendeel die 

Ch:r'istelike lewensleer ve:r>antwoordelik is. Ook meet die 

Christelike lewensleer - en nie net die ewolusionere wereld-

beskouing nie - vir baie progressiewe vel:'anderings in onderwys

leex•planne en -met odes verantwoordelik gehou wol:'d. 

J3 • p :i:_~_§ krTf! e r s • 

Die ewolusieteorie bly die vae, onbewuste agtergrond 

van baie ewolus ieskrywers ool:' opvoed:tng, soos bv. J .s .. Hwc.ley., 

s. Hall, J. Dewey, Adams en Shelton, asook die vaksk.t>ywers oor 

godsdiens, sosiologie, etiek, sielkunde, astronomie, biologie, 

chemie 1 geologie, botanie, natuu:r>wetenskap, die.t>kunde, ens. ens 

a. J.s. Huxley openbaar sy ewolusionere beskouings in sy 

boek, 11 Essays of a Biologist'1
, ten koste van gevestigde gods

diesntige tradisies, gelowe en teologiee en die tradisionele 

opvoeding. By Huxley word die natuu:r>wetenskaplike kennis·· 

struktuur tot 1n superstruktuur verhef in 'n nuwe libel"ale 

opvoeding wat die tegnies-gevormde persoonliv~eid beoog ten 

koste van 'n sosiale en geestelike status vir die menslike 

pel"soonlikheid. 

b., Stanley Hall (1844 - ) is een van die grootste ewolusionis

ties-opvoedkundige skrywers van die twintigste eeu, soos blyk 

ui t sy idees in sy volgende boeke :- 11 Adoles oence : Its 

Psychology, Sociology, Sex, C.t>ime, Religion and Education11 
-

2 dele, 11 Educational Problems'1
• Onder velerlei ewolusione;re 

stallings meld Hall dat die menslike ewolusie 'n herkS:pitulasie

proses van rasontwikkelings is, Die onderwysproses moet by 

die ewolusieproses aanpas, veral deur middel van die ewolusio

ngre natuurwetenskappe, maal" ten lmste van 'n hurnanistiese, 

taalkundige en godsdienstige opvoeding, sodat sy ondeJ:1Wysti90t'ie 

wat/ a ••••• 
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wat verder op 'n onbewese kosmiese ewolusie steun - slegs tn 

pragmatiese en tegniese mens kan voortbring en tn hoe akade

miese opvoeding verwaarloos, 

c, J. Dewey (1859 - ) se boeke ~- 11 Democracy and Educationi', 

11 Democracy and the Curriculu.ma, openbaar sy bio-psigologies~ 

ewolusion~re w~reldbeskouing, Maar hy verkondig deur sy 

ewolusion~re instinktiwisties-gefundeerde teorle slegs prag ... 

matiese onderwysideale ten koste van godsdiens en die redelik-· 

sedelike onderwys, Deur sy ewolusionere wereldbeskouing, 

wat gegrond is op 'n onbewese ewolusieteorie, openbaar Dewey 

slegs die ewolusionere onderwysbeginsels van Froebel, nl. die 
. 

doel en pt•oses van die onderwys is slegs ontwikkeling en aan·· 

passing en geen voorbereiding of morele idealisme nie. 

d, Prof, J, Adams handhaaf die ewolusiebeskouing in sy 

boek, 11 The Evolution of Edu~ational Theory11
• 'Prof, Adams 

bevestig die feit van 'n historiese ewolusie in die onderwys, 

want - se hy - •• d else the whole scheme of evolution must be 

abandoned11 
• Maar dis te betwyfel of chronologiese ondel.'~Wys·· 

sisteme juis ewolusionisties is. Ook is die ewolusieteorie 

onbewese en daarom sal sy toepassings ongeregverdig wees~ 

e. H.s. Shelton bepleit die ewolusieteorie in sy boek, 
11 Thoughts of a Schoolmaster11 en propageer verder die ewolu~· 

sionere wetenskappe in die onderwysleerplan, ten spyte van 

die polemiek dat die ewolusieteorie 'n onbewese teorie is. 

f. Prof. T .P. Nunn se boek, 11 Education ~ Its Data and First 

Principles 11
, getuig van. 'n onderwyssisteem wat gebaseer is op 

die vergelykende biologie tussen mens en dier
1 

en ook die 

fisies-chemiese basis van die lewe. 

2. Die Vaicskr_ENers: 

g. Miss Bevington getuig van die ewolusionere beskouing op 

die gebeid van die godsdiens. 

h. Die sosiologie van Bax•tlett, R.M. Maciver en Lippert 

openbaar die ewolusieteorie en toepassings daarvan. 

i ./ ....•. 6 . 0 
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i. Etiek, soos gesln>ywe deu:r T.H. Green, E. von Hartmann, 

K. Kautsky, J.s. Mackenzie~ openbaar die ewolus.i.onere beskou

ing en toepassing daarvan. So ook die werk van Prince Kl"opot-

kin. 

j. Sielkunde word ewolusionities vertolk deur W9 Mc.Dougall, 

Bernard, Ross, L.T. Hobhouse, Koffka en Kohler se slelkundige 

boeke, asook die boek, 11 Pl:lagmatism11 van w. James~ 

k. Astronomie word deu:r Sir. J. Jeans se boeke ewolusionis-

ties besk.'r'yf. 

1. B:i.ologie word ewolusionisties interpreteer- ci8ur die boeke 

van E.J. Hadfield, J.w. Stork en L.P.W. Renouf, 

m. Chemie wo.'r'd ewolusionisties interpretee1• deur Prof. 

F .G, Hopkins se geskrifte en ook Dr. E .F, Armzt:cong. 

n. Geologie het sy ewolusionistiese outeurs, soos D. Leitch, 

J. Bradley en A .'r. Swaine. 

o. Botanie getuig van 'n ewolusion~re beskouing in dis boek 

van A.F.M. Johnson. 

p. Natuurwetenskap word deu.r Prof .. J. Jeans en Prof. At,N _.. 

VVhitehead in 1 n ewolusionere agtergrond konstrueer< 

q. Dierkunde, soos beskcywe in die boeke van T.J"\ Parke~r, 

R • J .M. Berry, L.A. Borradaile en H • Lister, openbe.ar· die ewolu 

sionere stallings. 

r. Eugenese kry ewolusionere inte:rpretasies deur P .. Popinoe 

en R .H • Johnson se boek, 11 Applied Eugenics 11
• 

s. Geskiedenis word ewolusionisties vertolk deur.• die werke 

van A Buckle, H.s. Wells en w.N. Weich. 

t. Aardrykskunde getuig van die ewolusionere beskouing in 

die werke van W. Scott en A. Willmore se 11 The Ground1-rork o:r 
Mod.e~n Geog~aphyn. 
u. Antropologie word 1 n ewolusionere grondslag eegee deur 

die we.t'ke van R.R. Marett, Dr. M. Haberlandt, A~ Keith en 

Huxley. 

v. Argaeologie vers1cyn in 'n ewolusionere vorm in die werke 

van H. Osborne en McCabe. 

w. Filologie en Godsdiens word ewolusionisties ve:rtolk deUX' 

E. DurM~eim en A. Schleicher onderskeidelik. Al/ •• ~ ••••• 
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Al h:terdie skrywers stel hulle op 1n ewoluslonisti.e~le 

standpunt - wat onbewese is - teen die bybel. Verder is daar 

nog menige skrywers wat hulle op so 1n standpunt stel in 

baie van hul boeke wat as handboeke in ons onderwys gebruik 

word. 

3·. DIE ANTI-EWOLUSIESKRYWERS IN DIE ONDJJB.R~. 

Die ewolusion§re onderwyswereldbeskouing wol:'d as 'n 

doellose, besternminglose, onbewese .godvrugtelcse.~ onpersonaJ. 

tiese en onmorele onderwys bestempel deur sulke prominent;e 

skl:'ywers soos Prof • Kuypel:', Prof" H 0 H ~ Bavinck en Prof • ~r .c. 
Coetzee in hul onderwysgeskrifte. 

HOOF3TTJI\ X./ o •••.•••• 
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HOOFSTUK X. 

A. DIE EWO LUSIE-TEORIE EN 'N CHRISTELIK-NASI01£~~ O:NDERWYS • 
. 

Die ewolusieteorie is nie bewys nie en so moet 1n nuwe 

wereldbeskouing gesoek en aanvaar word. 
' 

1. Die Aard van 'n Christelik-Nasionale Lewel1-:..obes~ouin~£. 

'n Christelik-Nasionale lewensbeskouing aanvaar God as 

die Ewige Skepper van die skepping en die skepse:::..e, wat deur 

die liefde van God na Gods beeld geskape is, maar• omdat Adam 

en Eva gesondig het, het erfsonde die hele mens:!.:tke geslag 

in ellende gedompel. Omda t die mens nog heer.:vryR na God as sy 

Skepper is daal:' 1 n moontlikhe id van 'n onderw"Jrsproses, en 

omdat die mens onderworpe is aan die el."'fsonde: ontstaan die 

noodsaaklikheid van 'n opvoed:tng. 

Die Eise van die Chris tel ike Lewensbeskouing ln. die 

O~derw~sle~rP,lan. 

a. Die Christelike eise is dat die onderwyspros8s, -inhoud 

en -doel godsdienstig moet wees. Omdat God 'n oue en nuwe 

verbond opgerig het met Sy volk en Jesus Christus gestuur het 

om alle sonda:r>e te bekeer en te verlos, is daar tn ;odlik-

onderskl:'aagde opvoedingsproses, wat deur die mens voortgeset 

moet en behoort te word. 

Hie:r>die fundamentele christelik-nasionale onderwyBbeskouing 

luiste:r>:r>yk uiteenges it deur die g:r>oot hervo:t'mer en protestant 

J. Calvyn in sy vier boekdele, 11 In&itusie of Onderwysing in 

die Christelike Godsdiens 11
1 soos ve:r>taal in Nederla.nds uit 

Latyn. 

b. Godsdiensonderwys -moet 'n lee:r>planvak wees en onderwys 

word volgens die bybelse eis in Deut. 6 ~ 4- 7. I 
c. Die skool moet die verband tussen huisgesin, skool, kerk 

en staat handhaaf. 

d. Godsdiensondel:'wys moet die superstr·uktuut> wees. 

e,. Godsdiensonderwys moet sentraal wees en al dio kenn:ts

sisteme deul:'straal. 
3o/C'tf1YJ••••••o 
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3. P..~.-f-~d yan die Nas ionale Beginsels in d:l e Onderwys.

leerplarl;. 

a. Die historiese ~olksverlede moet erken word en wel volgens 

die bybelse stalling, dat God al die nasies uit een bleed 

ge skape het 11 

b. Die skoal meet opvoed om te voorsien in diB ooreenkomstige 

lewensbehoeftes. 

c. Die skoal meet aansluit by die volkkundighede, 

d, Nasionale kennissisteme en kultuur moet di0 ~itgangspunt 

wees. 

e. Maar ook ander kulture word erken en onder .s~::~ kere voor-

waal"des en verstand.houdinge ond.erwys. 

Beskouin_g. 

Bogenoemde lewensbeskouing sluit dan die volgende problema 

in 

a. Die aar~ van Onde.rwys. b, Die belangrikheid van onder-

wys. c. Deoleindes van die Christelike onderwys . d~ Die 

Christelike onderwyset•. e. Die voorbere idlng van tl ie Chris-

telike onde.rwyset>. f, Hoe die leerlinge leer~ g~ Motivering 

en die leerproses. h, Die ervat>ing van die v0rlede waarop 

gebou word. i. Onderwysmetodes. k. Die verab e ta:r-ing van j die 

onderwysproses. 

5. D~i_e_V_e_t>_d_e_r_e __ V_e_r_w_i_~_l_ce_l_~_· n_g__s_i_,.'-v-' ...... m_.,__d_~_· e ___ G_h_r_i_s_t_e_l_l_· k_e_N __ a_s_i_o_n. ale 

Onderwysbeskouing. 

Die stalling van 'n Christelik-Nasionale ondervcys is so 

vel: as wat dit nasionaal ·is, aangewys op 'n bloedb?nd van 

mense, en dit veral soos die byb'el dit uitle in Handeling 17, 

vers 26: En Hy het uit een bleed al die nR.s J.es v::m die mens-
11 

dom gemaak om oo.'l:' die hele aa.'l:'de te woon11
• Die onde.'l:'wys sal 

dan begin by eie volk en vade.'r'land, 

6 ,r 
c/.,•ao•••••• 
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6., Die Ewolusieleer peslw? i. v.•Fl• 'n Ohri~~~_l_ik~-Na.-_s~2}lal~ 

9.!lder~. 

Die ewolusielee.:rt kan nie al die vraa.gstukke, J.evtensvex·-

skynsels, volgens Christelik-na.sionale eise bea.ntwocrd en oplos 

nie, en verder gee dit 'n onjuiste verklaring in coverre d:Lt 

sekere vraagstukke beantwoord. 

B. DIE CHRISTELIK-NASIONALE LEWENSBESKOUING EN DIE WETEN~HCAP. 

Die bybel is ten gunste van die ondersoek, navorsing en 

bevordering van die wetenskap oor die algomeen en \nrysheid ~ln 

besonder, soos blyk uit talryke bybeltekste e:r: ··stellings. 

Maar die Ohristelik-nasionale lewensbeskouing e:rk0n 1n hie~:--

a:rgie van kennissisteme in die orde van ee:rs die te0logie, 

gevolg deur die wysbegeerte en dan die besondel'e vakwetensJ:cap-

pe. 

C. DIE EWOLUSIELEER EN DIE WETENSKAP. 

Deu~ alle kennis in die kategorie van 1 n ewolusionere 

w§reldbe.skouing te forseer 1 word die wetenskappe VEm hulle 

eie waarheidsaard beroof en dus verloor sulke wetonskappe J:1ul 

ware, eie,indiwiduele wese. Verder het die uitsluiclike ver

heffing van die natuurwetenska.p, deur die ewolusioniste, 

aanleiding gegee tot eensydige en enge lewensbeskouings, soos 

bv. die Atomisme, die Materialisme, die Meganisti"3so. In die 

filosofie het sulke enge kennissisteme ontstaan soos die 

Materialisme, die Vitalisme, die Utilisme, die Hedonisme en 

die Humanisme. In die sielkunde het die eensydige sisteme 

ontstaan van die Behaviourisme, die Gestaltisme: d. ie Inst ink

tiwisme, die Menta.lisme en die Psigo-analise, ens. 

D 0 Dill EWOLUSIETEORIE EN DIE OND:ERWYS. 

Die ewolus ion@re wereldbeskouing het gekom rn<::d~ sy Prag-

matisme, Hurnanisme en Behaviourisme en ons mode:rne onderwy~s 

in al ey fases oorweldig; en ten spyte van 'n Calvinistie~s .. 

gefundeerde kultuurgeskiedenis en beskawing van Suid-Afrika 

sedert 1652, wat oor die algemeen geen ewolus ieskr-;ruve:rs he'b nie, 
word/ ••••••• 
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word die kosmopolitiese ewolusionere onderwyssisterne se stal

lings nogtans vir ons Suid-Afrikaanse onderwyssisteem opgedis . 

Maar alhoewel baie Europees-republikeinse state godsdiens

ondervrys verbied het, dan kan 'n Oranje-Cal vinistiese tradisi~ 

so 'n toe stand nie gedoog nie. ~Vaar tn ewolusion~.J:>e w~r ·eld

beskouing mitologies teenoor die Christendom Gtaan, erken 1n 

Christelik-nasionale onderwys 1n Heelal w~ar skep9ing, skepse 

en Skepper die onvervreembare lewenseenhede, sub specie aeter 

nitas sal bly. 




