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VOORWOORD. 

Die Christen-student en -slwlier word dil<wels met Skriftuur smvel 

as natuurivetenskap gekonfronteer if sy soeke na 'n antw·oord op die 

klassieke Pilatusvraag aan Jesus: "wat is waarheid?" 

Daar is dikwels spanning omdat 

van teologie weet en omgekeerd. 

agterdog en kinderagtigheid. 

manne Vc•.n ander v1etensk.:1.ppe te min 

Sodoende ontstaan daar wanorde, 

Dit is dieselfde God wat die natuur geskape het en die Skriftuur gein= 

spireer het en die God van die skepping is ook die Vader van Jesus 

Christus. Hooykaas se: "True Christian faith has the courage to 

free itself not only from overestimation of human interpretation of 

nature, but also from an overestimation of a human interpretation of 

Scripture and therefore it testifies of little faith if one is afraid 

of geology, pal.<1.eontology or bioligical theory." 

Kepler, wat 'n vurige ortodokse Christen was, het verklaar dat sy 

onwrikbare geloof in die waarheid van die openbaring van God in die 

Skrif hom nie verhinder om die natuur met volmaakte vryheid na te 

vors nieo Galilei was oortuig dat die werke van die vingers van 

God en van sy mond mekaar nie kan weerspreek nie. 

Di t is van opvoedkundige belang dat daar wisselwerking sal 'lvees tus . 

sen teologie en natuur;Tetenskap. Die werklikheid en die waarheid 

behoort 'n samehangende eenheid te wees en dit is daardie harmonie 

en die opvoedkundige implikasie van so 1 n harmonia, wat met hierdie 

studie beoog word. 

Dit is verkeerd dat die kind op Sondag die waarheid bely, maar dit 

Maandag weer soek. 

Wanneer die natuurwetenskap met onbetwisbare feite kom, hoef die 

Skrifgelowige student nie met vrees en agterdog vervul te wees nie. 

Eerder behoort hy eerbied te h~ vir sodanige feite, want in die 

natuur word die wysheid van God weerspieel. Hoewel die menslike 

verstand deur die sonde verduister is, mag tog aangeneem word dat 

daar waarde in die ondersoekinge sal wees, hoevrel daar al tyd 'n open:: 

heid moet 1-rees vir die moontlikheid dat nmre ontdekkinge tot nuwe in= 

sigte sal lei. 
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Afdeling A. (Evolusie) 

HOOFSTUK I 

EVOLUSIONISME 

1. Evolusie en wat daaronder verstaan word. 

Die woord "evolusie" is afgelei van en verwant aan die Latynse woord: 
11 evolutus 11 , afgelei van . 11 e:vclvere", wat beteken om te ontvou of op:: 

:rol., "Evolutio 11 beteken dan11 ontrolling", 11uitwikkeling", d.,w.s .. 

' 1 .. m potensies wat verskttil gel~ het •. 1) 

Die begrip "evolusie" word dikwels as •n sinoniem van ewolusionisme 

beskou en gebruik en dan het dit beslis 'n omvattende betekenis, want 

laasgenoemde het nie 1 n vaste onvervormbare geraamte nie. Dr. Stoker 

s~ hieroor: "••o'n mens mag selfs nie van die ewolusieleer (ewolusiO= 

nisme) praat nie, want so iets as die ewolusieleer bestaan daar eint= 

lik nie meer nie; al wat bestaan is 'n hele serie van verskillende 

desendensie-teorie~, waarvan enkele selfs (tot sekere hoogte) uitste= 

kend met die skeppingsleer selfs van die 11 ortodokse 11 Kristendom verenig= 

baar is., 11 2) 

In die hoofsaak is ~die twee hoofrigtinge, nl. die monofiletiese 

en die polifiletiese desendensieleer. Die monofiletiese desendensie= 
--"·=-=-~="'-"-=~=·-~-'-~-.., 

leer be'\•reer dat alles wat leef of geleef het uit een (mono) oorspronk::: 

like ras C"phyl~"t·ontstaan-het·,· ·ter,ry-1 are polifiletiese desendeil:= 

sieleer wil dat alles wat leef en geleef het uit verskillende ("poly") 

oorspronklifce''ras'se' (11 phyl~ 11 ) ont~taa.n het ~ll datbai; oorspronklike 
~-~~~-~~--~•<~<~~--~------~~---- - - ---~-~--· -- -~-·----- --.•. -- --~-- ----- ~ ·---- ~ -

rasse of families p.ie tot mekaar teruggevoel;' .kan_word nfe, of'uit 

mekaar ~ntwikkel-het nie 3) Lever praat op die gebi~; ~~ mikro--~ --
----~=-=-~--~- ~---'=--- =.-·--~-~ =-----~~-~--~~-~~~'==-= -..:--- - - --- -

makro~volusie. Om dit te begryp moet gelet word op die volgende ske= 

ma-wtit hy aanbi~d- v~n -die kla~sifisering van \Q,__ie hui~kat-. _____....- 41' 

Filum 
SUb-filum: 
Klas 
Orde 
Familia 
Geslag 
Soort 

Chordata 
Verteorata 
Mammalia 
Carnivora 
Felidae 
Felis 
.irelis domestica 

= diere met tn chorda, senuwee. 
= gewerwelde diere. 
= soogdiere. 
= vleisetende diere. 
= ka~agtige diere. 
= kat. 
= huiskat., 

Onder mikroevolusie word verstaan dat veranderinge plaasgevind het op 
~-~~--~-~~~~- ---

die vlak van soorte of eventueer · geslagte:- Ma:l<roevolusie beteken 

verander:inge~-op' i ri hoar sistematiese plari~( die onfsfaaiio~van-ordes, klaac 
·-··----



2 -
se, enso) 

5) 
Volgens Ryke en Botha is daar drie soorte evolusie:-

l a) ~~:3miesEL ey~<?lusie- in saver sprake is van geleidelike veran= 

deringe in die sterrewereld, waaronder die posisie van die sterre teen= 

oor mekaar, as gevolg van 'n steeds ui tdyende heelal;. 
,. 

(b) geologiese evolusie ten opsigte van veranderinge op ons aarde 

(styging en erosie van landmassas, veranderinge van.klimaat, ens~); 

(c) organiese evolusie; die veranderings- en ontplooiingsproses 

wat by lewende wesens op aarde ingetree het. 

Die moderne begrip "evolusie" word so verstaan dat iets nuuts ontstaan 

wat vroeer nie daar was nie en met die verbygegane net deur kontinui= 

teit van die gestalteverandering verbonde ise Deur ontwikkeling vol= 

gens natuurwette ~<an dus ui t iets laers iets hoers voortkom. 6L 
Eo Clodd se: "The simplest compounds of elements wer~ t·ormed !·irst, 

the combinations becomine more and more complex until they reached 

that subtle form which is the physical basis of life, and which star= 

ting in water as a structureless jelly, has reached its fullest deve-
. )\ 

lopment. 7) Daar moet iets wesenlik nuuts kom, en indien as krite= 

.rium moet geld dat die proses evolusie iets wesenlik nuuts bring, kom 

in strange sin alleen die derde soort evolusie hierbo in aanmerking. 

Ons sal ons hoofsaaklik by organiese evolusie bepaal. 

Voorts is daar ook nog verskil oor die vraag of die evolusie geleide= 

lik dan wel met spronge plaasgevind het. Schindei'rolf is bv. 'n sterk 

ondersteuner van 'n teorie van sprongevolusie op paleontologiese grande, 

maar die Amerikaanse driemanskap Simpson, Mayer en Dobzhansky bly by 

die ortodokse Darwinisme. Simpson erken egter dat baie spesies en ge= 

slagte, inderdaad die meerderheid, plotseling in die rekord verskyn 

en abrupt, op baie maniere, van vroeere groepe verskil. 8 ) Lever se 

in die verband: "Er is dus mogelijkerw:Vse geen sprake geweest van een 

geleidelijke omvorming in de zin van het klassieke evolusionisme. 

Eerder moeten wij denken aan een complex van "einmalige"· in :nun 
combinatie onw"arschijnlijke processen!' 9) 

Hy se voorts dat die ondersoek van die laaste eeu die juistheid van 

die gedZJ.{;'te van verandering van die soorte bevestig het en "•o• dat 

weliswaar de mogel~khcid bestaut dat de nieuwe typen door concrete 

oorzaken (eventueel mutaties, selectie, frUhontogenetische Typenent= 



stehung, Umkonstruktion, enz.enz.) 
)\ 10) 

~Ji J n on ts t:: .. :m. 

Naas die klassieke tipes gegewens !rat vir evolus.ie plei t, is dc.ar nog 'n 

besonder sterk kompleks van gegewens te noem wat met name in die moder.= 

ne biologie op die voorgrond ~ree, soos die selfisiologie, die elel~ 

. tronom~kroskopiese en biochemiese ondersoek. P.J. Botha noem die vol= 

gende wat as getuienis vir organiese evolusie aangevoer kan word6 h 

ao Nortologiese getuienis 
b. Getuienis uit die vergelykende embriologie 
Ce Getuienis uit die vergelykende fisiologie 
d. Geografiese getuienis 
e. Fossiele getuienis ll) 
r. Direkte genetiese getuienis. 

Hierdie genoemde nuwe metodes het aan die lig gebring dat alle lewende 
-e.S 

organismes in hulle mees fundamentele lewensprosse op so •n wyse oor= 
A 

eenstem, dat dit so langsamerhand duidelik word dat die verskille tuS= 

sen die organismes op basies universeel gelyke lewensmeganismes beruse· 

Hoewel daar nog baie verwarring 'is ten opsigte van die konnotasie van 

die woord evolusie, 12) is dit tog duidelik dat evolusie vandag nie 

meer die sinistere en ate~stiese betekenis van weleer het niec Ramm 

Se: 11 In America We have had SUCh bitter debateS that the iWJ.~d eVOlU= 

tion is a loaded word, and ~vith many implies something evil, sinister .. 

satanic and atheistic."l3) Lever ·stel evolusie diensbaar aan en ge= 

heel omslote deur die voorafgaande en bepalende skepping. 14) 

1 

Dtcy"v~ne-de Wit.s~dat as ons van evolusie of Skepping praat, stel ons en 

alternatie:f nat eintlik nie bestaan nie. "Ook die .Bybel openbaar tog 

'n idee (in teenstelling met 1 n teoretiese begrip) van 'n univers~ 

kosmiese ''evolusie' lmaar dan in die betekenis van evolvering), 

naamlik •n idee van die sinsontsluiting van die skepping~ wat van die 

begin aan gesentreer is in die menswording van God in Christusfte l51 

As die Evolusionisme aan die Christendom wil verseker dat evolusie 

'n wetenskaplik, bewese feit is, is dit eintlik oorbodig, want die 

werklike vraag lTat aan die orde gestel behoort te word_) is of alleen 

die evolusionistiese interpretasie van daardie "evolusie"- proses 

uitsluitlik reg van bestaan het, al dan nieo 
16

) 



...4... 
2. Evolusieteorie(e) 

(a) Die Begri."P_c_ 

Onder 11 evolusieteorie 11 word verstaan 'n teorie waarvolgens die ontstaan 

van dinge langs die weg van ontwikkeling 11 van ingewikkelde organiS::: 

mes vanaf eenvoudiger organismes" verklaar word~ 17) 
Die evolusieteorie(e) wil 'n verband tussen die verskillende soorte 

skepsele probeer soek, moontlik in die sin van afstamming. Waarneming 

kan reeds openbaa:r'', da t daar geleidelik hoer soorte in die aardlae aang~ 

tref word. Die wetenskap kan deur. navorsing probeer vasstel of daar 'n 

verband tussen hierdie soorte is, en teoriee opstel. Hieraan kan B,rbel= 

gelowiges ook meewerk. Daar-hoef, net soos in die geval van evolusie, 

niks sinisters aan sodanige- teoriee te kleef nie. B.1 gebrek aan onom= 

stootlike feite sal verskille ontstaan oor die waarheidsgehalte en die 

draagwydte van die teoriee. ---
Daar word van stambome gebruik gem~ak om die evolusie skematies voor te 

stel. So 1 n stamboom strek vanaf die lewelose stof deur verskillende 

vertakkings en in klimmende mate van gevorderdheid, tot by die hoogs 

ontwikkelde organismes. Daar word egter heelwat "skakelsn vermis,. 

Die radikale evolusionis sou dit toeskrywe aan die 11 gapinge in die 

kennis" van die mens en verwag dat steeds meer van hulle opgevul sal 

word. •n B,1belgelowige sal hier dink aan 'n besondere skeppingswerk van 

God.. 18) 

(b) Evolusieteoriee in die geskiedenis o 

Die evolusieteorie, nl. die idee van ontwikkeling van hoer organismes 

uit laeres, is eintlik •n klassieke teorie~ Daar was evolusioniste on= 

der die ou Grieke. Thales,- Anaximander 1 Anaximenes, Epikurus e&a. het 

beweer dat alle lewende organismes uit eenvoudiger vorms kon ontwikkel 

hetc Die meeste van hierdie denkers het beweer dat alle lewende wesens 

van water deurdrenk is, dat hulle alleen uit vogtige materiaal ontstaan~ 

dat hulle van vogtige voedsel leef en dat die eerste lewe vanuit die 

water as oerstof voortgekom het. 19 ) 

Empedocles , ( ook 1 n Griek, 49 5 - 435 v. c.) word eintlik .13..~ .die va.d.er 

vail d.i.e~.ev_olusie-gedagte beskou._ Di t waarvoor Darwin beroemd. geword. het, 

;~~reeds D,1 _Empedocles te vinde: 2o) Empedocles het geglo dat plante en 

diere nie gelyktydig gemaak is nie.. Plal:J.t~, het hy geglo, he t eers ont= 

staan en die dierelewe het lank daarna eers sy verskyning gemaakg 21 ) 



Voorts was hy van mening dat die natuur 1 n reeks pogings aangewend het 

om volmaakter wesens voort te bring en dat die onvolm:1aktes uitgeskakel 
. 22) 
~s. 

~toteles (384- 322 v.c.) was die grootste van die antieke weten= 

·~kaplikes. Darwin kon hom soos volg oor Aristoteles uitspreekt 11 Li:rJ;::: 

ne.aus and Cuvier have been my two gods. Q .... but they were mere school= 

boys to old .Aristotle. 11 23) Hy het die gedagte uitgespreek dat intel= 

ligente beplanning die oorsaak is van die veranderinge wat gelei het van 

die minerale- tot die planteryk, vandaar na die plantagtige dier, die 

werkli~e dier en die mens. Gedurende die Middeleeue word geen nuwe gedag= 

tes in • hierdie verband bygevoeg nie. Eers in die agtiende eeu word 

1 . t . .. t 24) meer nuwe evo us~e eor~ee on werp. 

Die volgende gevalle verdien nogtans vermelding. Bacon (1561 - 1626) 

het die aandag gevestig op variasies by diere en die oordra van hier= 

die verskille op die oorsprong van nuwe spesies. Descartes (1596- 1650) 

was een van die vroe~ meganiste. Leibnitz (1656- 1716) het geglo datal 

die verskillende diere-klasse verbind was met oorgangsvorme~ Kant 

(1724- 1804) het geglo dat die ho~r organismes uit die laeres ontwikkel 

het, maar het getwyfel of die mens ooit in staat sou wees om die wette 

van hierdie ontwikkeling te kan verstaan. 25) 

Buffon (1707- 1788) het geleer dat die hooffaktor by die verandering 

van soorte die direkte invloed van die omgewing was, deurdat dit veran= 

deringe in die struktuur by plante en diere veroorsaak het. In sy 

"Natural History of Animals" belemtoon hy die direkte invloed van die 

omgewingo Ook het hy die konsep van stryd om te bestaan verduidelik 

en ges&· dat clit oorbevolking voorkom·. Interessant genoeg dat een van 

sy tydgenote, Linneaus (1707- 1778~geglo het aan die absolute kon= 

stantheid van soorte. Hy se dat daar op enige tydstip ewe veel soorte 

bestaan as wat God in die begin geskape hetg 

Erasmus Darwin (1731- 1802) , grootvader van Charles~ het geglo dat 

veranderinge van binne uit plaasvind as gevolg van reaksies van die .orga:= 

nismes. Baie van die hoedanighede wat die organismes op hierdie wyse 

verwerf, word oorgedra op die nageslag. Dit was die eeste duidelike for= 

mulering van die gedagte van die oorerwing van verworwe eienskappec 26 ) 

Lamarck was die eerste persoon wat •n volledige evolusieteorie daarge= 

stel het. Haeckel kon van hom die volgende opmerkg "To him will ali~ays 

be~ong the immortal glory of having for the first time worked out the 



Theor,r of Descent as an independent scientific theory of the first order~ 
1 

if 27) 
and as the philosoph~cal foundation for the whole science bio ogyo 

In sy 11 Philosophic Zoologiquen publiseer hy sy teorie in die vorm 

van vier postulate: 

(i) Die lewe self poog voortdurend om die volume van alles wat dit 

besit te vermeerder en die onderdele daarvan se grootte tot die limiet 

te vermeerder as wat die lewe self toelaat. 

(ii) Die totstandkoming van 'n nuwe orgaan is die gevolg van 1 n 

nuwe behoefte wat ontstaan het' en voortdurend gevoel word by die orga: 

nisme. 

(iii) Die uitbreiding of ontwikkeling van die orgaan(e) of die krag 

daarvan is in ooreenstemming met die behoeJt'te van gebruik .. 

(iv) Verworwe eienskappe of veranderinge van die organisme wat 

tydens die leeftyd van so 1 n organisms aangeleer of verworwe is 9 is 

oorerflik.. 28) 

Lamarck gee ter illustrasie 'n paar voorbeelde: Die lang nek van die 

giraf sou hom dan beskore wees aangesien hy deur baie generasies heen 

sy nek moes rek om voedsel by te kom en die slegte oe van die mol sou 

die gevolg wees van gebrek aan oefening in die donkero 'n Moerasvo"EH 

het eers kort bene gehad, maar telkens as hy in die water staan 9 word 

sy liggaam nat., Hy het die behoefte om dit te verhinder en span hom 

in olll. sy bene uit te reko Hierdie aanhoudende gewoonte om die bene 

te rek, het tot gevolg gehad dat die diere nou baie lang dun bene het~ 2g) 

Cuvier (1769 - 1832), die grondlegger van die idealistiese morfologie 9 

was 'n heftige teenstander van Lamarck; trouens hy kon, aangesien hy 

'n voortreflike posisie in die Franse Akademie beklee het, die lewe vir 

Lamarck suur maak. Hy het geglo dat die verskillende fossiel-groepe 

aan katastrofes, gevolg deur intrekking van ander groepe uit ander dele 

van die aarde wat nie getref was deur die katastrofe nie 9 gewyt kon 

word. Volgens hom het die diereryk dan bestaan uit strenge geskeie 

stamme wat elkeen in gelyb1aardige takke verdeel kan wordo 

Charles Darwin (1809 - 1882)o Van hom s@ Prof. Klotz die volgende~ 

"We would disagree, of course, with his conclusions on evolution~ but 

we cannot· deny the contribution he has made to science~ liis research 

on the role of the earthworm in ploughing and fertilizing soil entitles 

him to a place as one of the leading scientists of his day and, for that 

matter, of all times~ 30) 



Na die oorwinning van Cuvier was daar in Fr:mkryk geen aanhang vir die 

afstammingsgedagte nie. Lamarck se teorieij is skerp gekritiseer. Die 

opposisie van die Lerk en die· an.timaterialistiese cees was nog sterk. 

Darwin se e;root bol·wgstelling was in btoloeie en geolor;.Le. /l.anvank= 

lik studeer hy teologie met die ooc op predik3.ntsknp, maar ui teindelik 

het hy tog weer by sy ou belangstellingsricting uitgekom. 

In 1831 kry hy die geleentheid om met die Britse skip, die Beagle, as 

natuurondersoeker· en versamelaar 1 n wtreldreis mee t·e mao.k. Die ver:: 

skynsels wat hy op hierdie reis waargeneem hetp het hom op die gedagte 

gebring dat die vormverwantskap in die natuur die gevolg van "bloedve:r

wantskap11 kan wees, dus die afstammingsgedagte. 

Hy kon egter nie insien op watter wyse soorte ontstaan nie, dog talers 

van plant- en diererasse kon hom hier lig geeo Hulle soek eksemplare 

uit wat die mees gewenste eienskappe besit en laat hulle voortplant-

die beginsel V'"'~.n seleksie~ Hy kom op die gedagte dat die natuur die= 

self de soort seleksie toe pas hoe, weet hy nie. 

Rier het ~tlal thus hom lig gegee, wa . .,.r hy aan to on da t die mens like l)e= 

volking veel sneller aangroei as wat die prod1.1ksie vsn lewensniddele 

toeneem; hierdeur word oorbevolking en armoede in die hand gewerk. 

Oorloe en epidemies verminder egter die getal en slegs die lewenskrag= 

tigste r·asse en indiwidue bly oor, ten koste vs.n die swakkeres. 

Dit bring Darwin Clp die gedagte van die 11 struggle for existence" en 

die "survival of the fittest 11 • Die stryd om te bestaan laat gunstige 

variasies voortbc::3ta·,n,. terwyl ongunstiges vernietig word .. 

Op l Julie 1858 dra hy saam met A.R. Wallace 'n lesing voor op die 

Linnean Society, met die titel; "On the tenden~y of species to form 

varieties and on the perpetuation of varieties and species b.v means of 

natural sele·ction. 11 

F.H.T. Rhodes bcr::l:ou riit CJS een van <Ue keerpunte in die geskiedenis 

van die mo;:isl~_ke kennis. Soos Copernicus en Newton orde en mep;;:1.nisme 

in die fisiese sfeer gebring het-- aldus Rhodes w~s dit die t?ak 

van \1/'allace en DarHin om dieselfde te doen met die orgr3.niese wereldo :3l) 

Darwin verkondig sy ewolusieteorie in sy volgen~e boeke: "The origin 

of' species" (1859)~ "The descent of man" (1871), "Variation of animals 

and plants under domestication"(l868), "Expressions of the emotions" 

( 1872), "Insectivorous plants" ( 1875) en "Climbi~g plants'i( 1875) o 



a· -
Die essensie van Darwin se teorie. 

(i) Die eerste postulaat: variasie. Indiwidue van dieselfde soort 

verskil. Hy s~ : " Changed conditions of life are of the highest im= 

portance in causine; variability, both by directly on the organisation 
32) 

and indirectly by affecting the reproductive system. •• Hy gaan voort: 

"Variability is governed by many unknown laws, of which correlated 

growth is probably the most important. Something •••• may be attribu= 

ted to the definite action of the condition of lifeo Some, perhaps a 

great effect may be attributed to the increased use or disuse of parts" 

( ii) Tweede postulaat: oorproduksie. :r.leer indiwidue word gebore as 

wat oorbly ("survive") tot by die volwassenheid. Die eerste gevolgtrek:::: 

king: 11 struggle for existence" • Die indiwidue wat oorbly("survive11
) 

moet ;needing lil.et ander lede van dieselfde groep. Hy s~: 11 ...... But if 

any organic being ever to occur, assuredly individuals thus characterised 

will have the best change of being preserved in the struggle for life 

and from the strong principle of inheritance, these will tend to prO= 

duce offspring similarly characterised. This principle of preservation, 

or the survival of the fittest, I have called natural s~iection. 1133 ) 
(iii) & (iv) Hieruit volg dat sy derde stelling die van "survival of 

the fittest" en sy vierde " •••• inheritance of favourable characteristics" 

. is. Die meerdere geskiktheid van die ·"fittest" word erfli:V op hulle na= 

komelinge o0rgedra en hiervan sal weer die geskiksies voortbestaan. So 

word die soorte steeds doelmatiger by hulle omge1tring aangepas. 

Darwin gee •n uiteensett~ng van sy beswaro teen afstamming deur variasie 

en aan die end 'n pleidooi vir sy teorie_van natuurlike seleksie. Die 

besware wat hy vermeld, is: Die afwesigheid of skaarsheid van oorgangs= 

variasies, ·.soos bv. oorgange in lew·ensgewoontes, veranderde gewoontes 

in dieselfde soorte; soorte met wyd-verskillende gewoontes van die van 

hulle bondgenote. Daar is moeilikhede in die· oorgangsmaniere,maar 

"natura non facit saltum" geld altyd • Die organe is van geringe belang 

en hulle is nie altyd absoluut-volmaak nie. Ten slotte omsluit die teo

rie van natuurlike seleksie die wet van Eenheid en BestaanstoeGtande. 

Hy s~: " Hence, in fact, the law of the Conditions of Existense is the 

higher law; as it includes, through the inheritance of former variationE 

and adaptations, that Unity of Type. 11 34) 

Darwin behandel hibridisme of kruisteling en hy maak Ooa. die 

volgende stellinge: Die eerste kruisings tussen vorms, wat in 

soorte verskyn, en hulle :hibrides, is algemeent maar nie universeel 



nie, steriel. Die steriliteit kom ~oor in verskillende grade en is 

inwendig veranderlik in indiwidue van dieselfde soort. Die sterili= 

teit van eerste kruisings en van hulle hibridiese afstamming is blyk= 

baar afhanklik van verskillende omstandighede, veral die vroeg dood 

van die embrio. Die steriliteit van 'n hibridiese afstamming is af= 

hanklik van die omvang van die verskil tussen soortE3 wat gekruis is. 

As die geologiese verslag dan in gebreke bly om die intermediere va= 

riasies op die huidige ·dag aan te toon, s~ hy: 'tGeology assuredly 

does not reveal any such finely-graduated organic chain; and this 

perhaps is the m·ost obvious and· serious objection which can be urged 

against theory. The explanation lies 9 as I believe~in the extreme 

imperfection of the geological recordn 35) 
· ~ 6-fctnc:fp!Ml r 

Darwin som ~ op: "• •• The innumerable species, genera and fami= 

lies, with which this world is peopled, are all descended, each with 

its own class or group, from common parents and I have all been m~ 

dified in the course of descent, that I should without hesitation adopt 

this view, even if it were unsupported by other facts or arguments." 36) 

In sy boek: "The descent of man" kom Darwin meer prominent met sy 

ewolusieteorie te voorskyn. In die eerste hoofstuk van hierdie boek 

toon Darwin aan dat die mens van lae lewensvorms afgestam het, want 

daar is genoegsame homologiese boustrukture en anatomiese ooreenkomste 

tussen die mens en laer diere. In die tweede hoofstuk noem hy die mens 

die heersende.dier op die aarde. Hoofstuk 3 openbaar Darwin se beskoU;::: 

ing dat mens en dier gemeenskaplike instinkte besit en dat die dier ook 

gemoedsbewegings en verstand besit. In hoofstuk 5 bewys (sic!) hy dat 

intellektuele en morele ontwikkeling uit die oertyd begin het, hoedat 

nabootsing wat in die diereryk voorkom, in so 1n ontwikkelingsproses 

diens gedoen het en dat die huidige beskaafde nasies in die verre ver= 

lede barbare was. Hoofstuk 7 "verklaar" hoe die menslike genealogie 

op natuurlike wyse ook diere insluit, enhoedat daar ooreenstemming 

tussen die mens en viervoetige diere is. Die argumente dat alle menS= 

like rasse deur talryke aspekte van ooreenkoms verwant is, bewys dat 

hulle afstam van een oorspronklike ras. In die 14 hoofstukke beskryf 

Darwin seksuele seleksie. Hy toon aan dat dit 1n universele proses van 

natuurlike seleksie is, waarin insek, dier en mens baie gemeenskaplik 

funksioneero In die slot van sy beskouings is hy optimisties dat die 

mens as die mees geewolusioneerde wese nog verder kan gaan in die 

ewolusieproses wat in 1n verre toekoms tree en voortgaan. 37) 



Darwin se houding teenoor Bybel en kerk, verdien ook ons vermelding. 

Davidbeieer s~: "Darwin ••• did not hesitate to mention his admiration 

of those who attacked·the Bible and the church~ 
38) Teenoor afSOil= 

derlike skepping spreek hy homself so uit: "I have at least, as I hope, 

done good service in aiding th~overthrow the dogma of seperate crea = 

tion". 39) Sy houding teenoor die Skrif (en gevolglik ook teenoor 

Skrifuitleg oor skepping) openbaar hom in die volgen<'l.e uitlating: 

"T had gradually come by this time to see that the Old Testament from 

its manifestly false history of the world ••••• was no more to be 

trusted than the sacred books of the Hindus, or the beliefs of the 
40) barbarian. 11 B;v vervolg n. • • r. gradually came to this believe 

in Christianity as.a divine revelation. 11 41 ) 

Die Darwinistiese evolusieleer val dus voorts kortliks soos volg uit= 

een: 

(i) Een spesie kan in 'n ander oorgaan ~n die begrip 11 soorttt 

verloo.r sy bepaaldheid. Die neiging ontstaan om tussenvorme en oor= 

gangstoestande te aanvaar, ook wanneer hulle nie in feite bewysbaar 

is nie .. 

(ii) "Evolusie 11 word bepaaldelik in die sin van 11 afstammingtt ver= 

staan: mense het uit diere ontstaan, diere uit plante, plante uit sel= 

le, selle uit organiese stowwe. Al die hoere·wesens het uit die laere 

ontstaan; gees uit stof, die siel uit die liggaan, ens. 

(iii) D·ie kragte wat die ewolusie veroorsaak is almal van meganie= 

se en chemiese aard en werk dus ook volgens vaste, onveranderlike na= 

tuurwette .. 

(iv) Van 'n leidende plan en doel is in die evolusieproses geen 

k . 42) spra e nJ..e .. 

'n Halfeeu gelede het wetenskaplikes nie veel wa:<.rde geheg aan die 

Darwinisme nie, maar vandag word daar veel van gemaak. Prof. Bonner 

kon se: II In the hundred years since the publication of the Origin 

of species, our opinion of Darwin was never so high as it is now." 43) 
44) "Darwin is niet overwonnen, maar bevestigd", se De Froe. In 1959 

is 'n stemming gehou by die Universiteit van Bridgeport, Connecticut, 

waarvolgens antwoorde gevra is van 116 wetenskaplikes en opvoedkundiges. 
11 The result of the pol~ showed that in the minds of these electors 

Charles Darwin ranked fourth among the greatest scientists ·Of all 
timeo 11 45) 



11 -
Haeckel,(1834 - 1919) wat die apostel van Darwinisme in Duitsland ge= 

word het, sou sy groat invloed op die denke van die tweede helfte van 

die vorige eeu en die begin van ons eeu dank aan die geskrifte waa~in 

hy op onge~wenaarde wyse die evolusionisme gepropageer het. Hy gaan 

uit van hierdie do~a en sweef V:eelal kritiekloos oar die probleme 

heen, sodat hy 'veral by nie-vak:ID.ense groat invloed verkry en op hierdie 

gebied veel grater invloed as·Da:win uitgeoefen het. Ook hy bestry die 

Christendom en die skeppingsgedagte" Die 11 goddelike11 outonome natuur 

is die oorsprong van alles. 

~en van sy biologiese opvattinge wat groot invloed gehad het, was sy 

fundamentele biogenetiese grondwet wat kortliks daarop neerkom dat 

die embrionale ontwikkeling wat 'n indiwidu deurmaak 'n verkorte her= 

haling is van die ewolusie wat die betreffende organismes in die loop 

van miljoene jare deurgemaak he.t. Sy werk vorm 'n verbygegane fase 

in die ontwikkeling van die biologie. 46 ) Charles Singer in sy 

"History of Biology" se ten opsigte van Haeckel dat dit maklik is om 

sy foute rank te sien. 47) 

Teen die einde van die negentiende eeu is byna alle biolo~ deur die 

werke van Darwin, Huxley (wat homself Darwin se "bulldog" genoem het) 

en Haeckel tot die evolusionisme bekeer. 48) 

Dit was Hugo de Vries met sy mutasieteorie en die herontdekking van die 

wette van Mendel wat Darwinisme in sy oorsprcnklike vorm weerspreek 

het. De Vries was oortuig dat die mutasies van belang kan wees by na= 

tuurlike seleksie, wat nie altyd van Darwin se deurlopende variasies 

gese kan word nie. Verder is die mutasie erflik, terwyl deurlopende 

variasies dit nie is nie. 

~c) Die huidige toestand. 

Die verskillende strominge het algaande toen.adering tot mekaar gesoek. 

Da<:l.r is bv. ontdek dat mutasies feitlik ven enige omv,q,ng kan wees en 

dat sowel die deurlopende as die onderbroke variasies erflik kan wees. 

Die erflikheidsleer speel 'n belangrike rol. Tans word skerp kritiek 

op die mutasieteorie van D~ vries uitgespreek en is die bioloe volgens 

prof. P.J. Botha weer besig om terug te keer na die opvatting van 

Darwin.in gewysigde vorm. 49 ) Teenoor die makromutasies van De Vries, 

word gestel dat mikromutasies van deurslaggewende betekenis is. 

Van groat belang is die resultate van die proefneming v~n Baur(Erwin) 

met leeubekkies. Hy kom tot die gevolgtrekking dat mikromutasies, na= 



tuurlike seleksie en isolasie van woongebied die aanleidende oorsake 

vir die ontstaan van verskillende soorte binne die leeubekkiegeslag 

is. 50) 

In die dierkunde het geleideli~e opvattinge ontwikkel wat met die van 

Baur ooreenkom. P.J. Botha kom tot die volgende gevolgtrekkitlg: al 

die bestaande beskouinge oor hoe evolusie plaasgevind het, berus uit: 

sluitlik op spekulasie. Die werklike eksperimentele gegewens wat 

enigsins as aanduidings vanmoontlike evolusionere meganismes beskou 

kan word, is nog uiters karig. Hoe aanneemlik sommige van die opvat= 

tinge ook mag wees, afdoende bewyse is daar nog nie. Evolusie het wel 

In hoe tn mate) 
51 

dit plaasgevind het, bly ook grotendeels 'n onopgeloste vraagstuk. 

plaasgevind __ daarvan het ons oorweldigende getuies. 

11 Na ons oortuiging11 , se prof. S. du Toit "kan 'n Skrifgelowige geen 

beswaar he teen die opstelling van teoriee oor hoe 'n ontwikkeling of 

evolusie plaasgevind het in die skepping van God nie. Dit is naamlik 

nie skepping of evolusie nie, maar skepping en evolusie·(ontwikkeling)~2 ) 
- _.:::ry 'P 2. "''r I ~'""'--~ -.-

3. ~ ha_)~ Evolusionisme. 

Feitlik alle evolusieteoriee wat in die loop van die tyd ontwikkel het, 

is onde~~baar sonder die evolusionisme as wereldbeskouin~wat 'n varia= 

sie is van die materia'lisme. Hierui t volg dat alle werklikheidsaspek::: 

te tot die fisiese herlei word. Dit ontkeD alle psigiese en bo-aardse 

waardes en van 'n Goddelike bestuur kan daar dus nie sprake wees nie. 

Met die verlies van •n skeppingsgedagte sou dan die veelheid van natuur= 

like vorme kon verstaan word deur 'n fisies - kousale verklaring op te 

bou, wa:1.rby streng aa.n die materiele kraete vascehou word. 

Die mees logiese moontlik:heid is dr:m o::ri na die afstammingsleer te gryp, 

wat saam met 'n uitwissing van die fundamente1e grens tussen die lewende 

en lewelose, die wesenskenmerke van die evolusionisme uitmaak. 

Prof. Dobzhansky se: "The theory of evolution asserts that (l) the 

beings now living have descended from different bein,:_::s which have lived 

in the past; (2) the discontinious variation observed at our time le= 

vel -- the gaps now existing between clusters of forms -- have arisen 

gradually so that if we could assemble all;( the individuals which have 

ever inhabited the earth, a fairly continuous array of forms would 

emerge; (3) all these changes have arisen from causes which now conti= 

nue to be in operation and which therefore can be studied experimen= 
tally." 53) 



: .12 
r~arais se van die ewolusionisme: " Die ewolusionis beskou die heelal as 

'n geheel wat deur 'n aanhoudende en progressiewe verandering en trans

formasie, volgens 'n outonome beginsel van spontane· ontvouing van sy 

toestand8 die reeks van anorganiese, lewende en ander toestande voort= 

gebring het, sodat elkeen van hulle verbind is met die voorafgaande toe= 

stande deur •n ontwikkelingsproses .. " 54) 

Ramm maak die volgende opmerking oor hierdie"tipe evolusionere teorie": 

"Evolution has been used by atheists and naturalists and materialists to 

bolster their metaphysics and to club the orthodox. Dialectical materia= 

lism, the official philosophy of Russia, glories in evolution as the 

scientific doctrine of creation which frees mgn from faith in God .. Evo= 

lution has been used to support atheism, ethical nihilism, and much 

anti-God, anti-Bible and. anti-Christian thought. Strauss, ... o ••• greatly 

·rejoices over evolution in that·.-Darwin 

Miracles, he claims, are gone for ever." 

releases us from creationism. 
55) Simpson maak die volgende 

0pmerking oor menslike evolusie: "Man is· the purposeless and materialis:: 

tic process that did not have him in mind. He was not pl~nned~ 56 ) 

Volgens Haeckel is God 1 n gasvormige wese, 'n verspotte illusie van arm= 

saliges wat nog nie tot hulle verstand gekom het nie, 57 ) en verder: 

••waar die geloof begin, hou die wetenskap op. n 58) Haeckel meen voorts 

dat die meus as geheel opgeneem word in die diereryk; daarvolgens sal 

die mens altyd kwantitatief van die dier verskil, of soos hy dit in die 

volgende woorde uitdruk:" Ebenso wie die GeistesfY.higkeiten des Menschen 

stufenweise durch fortschreitende Anpassung des Gehirns erworben und 
·k_ 

durch dauernde Vererbung befestigt wurden, so sind auch die Instinte der 
"" Tiere, welche nur quantitativ, qualitativ von jenen verschieden sind, 

e.... 
durch stufenweise Vervollkommnung ihres Seelenorgahs, diiis Oentralner.= 

vensystems, durch Wechselwirkung der Anpassung und Vererbung entstan= 
den". 59 ) . 

Hierdie evolusionistiese mensbeskouing het 'n vervlakking en 'n~verlies 

van krities-wetenskaplike vermoe veroorsaak wat nie tot die biologie 

beperk is nie, want as 'n mens nie kwalitatief van diere verskil nie, 

moet ook die menslike"gees"bestudeer word vanuit die dieresiel. Die taal 

van die mens moet benader word vanuit die dieregeluid, daar is 1 n taal= 

evolusie en menslike gemeenskappe, die volke, moet vergelyk word met ge= 

meenskappe in die diereryk. "De oorlogen en het z.g. •macht is recht' 

kan men verklaren en rechtvaardigen met de •struggle of life' en de 

•survival of the fittest'.Gedachten van 'ras' en 'bloed' de installing 

van concentratiekampen(natuurlijke selectie ) ,en b.v. ook de tendens 
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om·,'.de 1 grij ze ouderdom 1 ·de leiding van poli tieke partijen,-· kerken, e. de 

niet meer toe te vertrouwen, zijn even zovele gevolgen van de evolutio= 

nisme(>" 60 ) 

Die evolusionisme wil ook voorts dat dit 'n proses van ewigdurende kon: 

tinuiteit is. Newman beweer: "Evolution is therefore not entirely a 

thing of the past. Obviously some species, including r11an ;perhaps are 

nearly at the end of their physical evolution, but there are always 

certain generalised plastic types awaiting the next opportunity for 

adnptive speeiali~a tion .. " 
61

) Die toekoms word vool!'gehou as die utopia 

van menslike geluk1 "The possibility of the biologic.':l:l improvement 

of our own S'[led.es through wise application of the principles of evo= 

lution makesone hopeful of the future progress and happiness of man: 
62) kind." 

Vergelyk ons nou die evolusionisme met die van Darwin, se Lever dat 

Darwin nooit ateis geword het in die sin dat hy die bestaan van God 

geloen het nie. Hy het wel die eerste stoot tot die evolusionisme ge= 

gee, maar was noo~t volbloed evolusionis nie en baie versigtig met die 
f)..W'.u'St~ 

propagering ven i~~ konsekwensies. 

Vandag sta;_an teenoor mekaar nie skepping en evolusie nie, maar skeppings= 

leer en Avolusionisme. 63) 

Ter afsluiting van hierdie gedeelte, word 'n evolusionistiese interpre= 

tasie van die ontstaan van ons aarde en die sonnestelsel waarvan dit 'n 

deel vorm, geskets: 

Ons planeet en die res van die sonnestelsel word nou gereken as 4,5 

duisend miljoen jaar oud. Die lewe·op aarde word as meer as 3 duisend 

miljoen ,jaar beskou. 

Die eerste lewende wesens was enkelsellige mikro-organismes wat nOg as 

plante neg as diere ge!ndentifiseer kan word. 

Die vroegste dierfossiele tot dusver gevind, is die van primitiewe wa: 

terdiere en wel invertebra.ta. 

In rotse wat ongeveer 425 miljoen jare gelede gevorm is, begin die 

oorblyfsels van 'n nuwe soort skepsel verskyn. Dit word genoem die 

ostracoderm, en het gelyk soos 'n vis, met 'n inwendige geraamte --

dus verskillend van die invertebrata -- maar sander kake. Die volgen= 

de stap is 'n vis met kake. Ongeveer 390 miljoen jare gelede ontstaan 

'n buitengewone vis, wat beskou word as •n ver verwyderde voorouer van 

die mens. 
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Ongeveer 365 miljoen jare gelede het sommige van hierdie visse dit op 

land gewaag. Gedurende die volgende 50 - 100 miljoen jare het hulle 

ver uitgesprei en sou in baie verskillende spesies ontwikkel. Dan 

~om uit hulle die reptiele en wel uit eiers •. 

tiele is daar geen nmissing links 11 nie. 

Tussen amfibi~ en rep: 

Sekere reptiele sou dit selfs in die lug waag. Die eintlike vogls 

ontwikkel egter, onafhanklik van hulle van dieselfde voorouers wat die 

vliegende reptiele voortgebring het. 

Dan volg die soogdiere. As die reptiele verminder, kan hulle op groat 

skaal vertak en oor die aarde versprei. 

Een van die eerste "brachiata11 wat gevind is, is die "proconsuln van 

Tanzanie. Hy staan net onder die skeiding van die wee tussen die ape 

en die menslike stamme .. Sommige van sy nakomelinge is hoog gespesia= 

lisee~ en uit hulle ontstaan die groot ape van vandag =- gorilla, 

orang ~ oetang~ gibbon en sjimpansee. Enkeles het meer dikwels uit 

die bome na die grand gekom. 

na die mensa 

Uit hulle kom dan die lyn wat heenlei 

Van die standpunt van die mens uit gesien/is al die vernaamste skakels 
64) daar)behalwe die tussen invertabrata en visse .. 

Binne die laaste 2,000,000 jaar het die Australopithecus met sy klein 

breinvolume en massiewe kakebene sy verskyning gemaak. Sy ledemate, 
65) tande en postuur was mensagtig en hy het gereedskap gemaak. 

Baie later, ongeveer 500,000 jaar gelede het die Pithecanthropus sy 

verskyning gemaak en ongeveer 5Q:,.000 j.a.ar gelede het die meer mensag= 

tige Neanderthaler Europe. begin domineer. Die Neanderthal-mens bet onge= 

veer gedurende die laaste tydperk ui tgesterf 11 
•••. by which time modern 

man had certainly established himself.n66 ) VanVeen s~ in "Wending" dat 

Homo sapiens reeds 40,000 tot 50,000 jaar gelede kon oorgeneeJ,ll het~7 ) 

Ten slotte 'n paar sitate om die radikale evolusionis se opinie ten op: 

sigte van die herkoms van die mens te stel: Ralph Linton, volkekundl!ge 

aan die Universiteit van Pennsylvania s@: 11 From everything we know, 

it seems that our remote ancestors were monkeys. tt68) carleton coon.~r 
'n Harvardse volkekundige s~: 11 Some of the descendants of the monkeys 

that had learned to walk upright went back to the forest; there they 

became the ancestors of the apes. Only those upright ones that stayed 

out in the open grew to be mentt 69) Daar is ook ander opiniest Prof. 

J. Frank Cassel van die Universiteit van North Dakota s~: n One thing 
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that evolution does not mean is that man descended from apes. 11 

:',· 

l·n Uitblinker op die terrein van die genet:i.ka, prof.· Dobzhansky van die 

Universiteit van Columbia wil ook nie dat die mens van ape afstam nie en 

hy st dat dit die ~nti-evolusioniste was wat met die gedagte begin het 

sodat die evolusieteorie so skokkend as moontlik kan lyk. Dit was 

slegs om Darwin se teorie belaglik te maak dat berreer is dat me:nse -van 

ape afstam. Dit sou dan onmoontlik wees aangesien die mens se voorva= 

ders tog nie kon afstam van die diere wat sy tydgenote is nie .. 11) 

4. Ander teorie~ oor evolusie. 

Menige radikale evolusioniste is en was vas van oortuiging dat die waar= 

heid van die Skrif moes swig onder die "waarheid" van die wetenskap. 

Gevolglik moes daar vir die waarheid plek ingeruim word in die Christa= 

like dogmap soos Romanes dit stel: "All, taken together as Christian 

dogmas, are undoubtedly hard hit by the scientific proof of evolution •• ., 

and as constituting the logical basis of the whole plan, they certainly 

do appear at first sight necessarily to involve in their destruction 

the entire superstructure. 11 72 ) Hierteen kom die Christendom saa.m met 

Rudolph Otto in opstand as hy skryf: "To this expanded Darwinism·not 

an inch of ground can be yielded from the side of religion; nor from 

the side of any idealistic conviction, nor from the side of spiritual 

knowledge in general .. 11 73) · 

In elk geval, dit staan VBS dat evolusie nie juis vasgevang sit in 'n 

ateistiese, anti-Christelike of naturalistiese of positivistiese stel= 

sel nie~ Dat evolusie anti-Christelike denksisteme ingebring he~ is 

nie te betwyfel nie, maar dat dit ook vir ander doeleindes kan gebruik 

wordJis ewe waar. Ramm se: "There are several forms of a spiritualis= 
/ 74) 

tic interpretation of evolution." 

Aangesien sommige van die teoriee wat genoem gaan word, meesal wysi= 

ginge of aanvullinge van bestaande en genoemde hoofteoriee is,. sal daar 

nie intensief daarop ingegaan word nie. Ons wil in iedere geval 'n 

skeiding maak tussen (a) die nie - teistiese en (b) die teistiese 

teori.ee .. 

(a) Die nie- te!stiese teoriee. 

(i) Die isolasieteoriee toon die betekenis van o.a. geografiese 9 

biologiese, reproduktiewe isolasie aan vir die afkoms (afsta.mming). 

Afsondering verhinder dat nuwe variasies in enkele indiwidue verlore 

sal gaan deur verbastering met indiwidue, wat die variasies nie het nie~ 



bepaa.lde genetiese faktore kan plaaslik opgehoop word sodat op verskil

lende plekke geneties verskillende groepe in die populasie lean voorkom,. 

Dergelike groepe noem 'n mens rasse. 

lende maniere tot stand kom: 

Hierdie isolering kan op verskil= 

(1) In die eerste plaas deurdat die populasie deur bepaalde gee= 

grafiese of klimatologiese verskille daartoe gedwing word. Die geogra= 

fiese rasse wat hierdeur ontsta~n, kom baie algemeen voora 

In die tweede plaas deurdat die orgnnismes in 1n origens geografies en 

klimatologies homogene milieu p~rtymaal tog nog aan bepaalde voedsel= 

plante~ of bepaalde biotope (sommige organismes lewe bv. maar net aan 
1 n bosrand of langs 'n rivier) gebind bly, of deur bepaalde vyande 

ge!soleer word. As gevolg hiervan tree die sg. ekologiese rasse op, 

wat baie algemeen is. 

(2) Deur geneties gefikseerde verskille in paringstye of parings= 

instink. 

( ') As gevolg van mutasie kan dc:nr ook 'n gene ties veroorsa:1kte 

isolasie optree. (op die invloed van hierdie teorie(e) sal later 

teruggekom word.) 

(ii) Die ortogenesis - teorie~ is Lamarcki~ans in beginsel en dit 

le ten grondslag dat " ••••• the guid1ng factor in evolution might not 

be natural selection at all, but some undefined force within the organism 
"" 76) which would cause it to evolve along certain lines. ~s daar 'n onge= 

wenste ka.raktertrek of-eienskap sou ontwj_kkel, WG.S die ontwikkeling te 

wyte aan d:ie 11 f.orcen iLl. die o:rganisxne wat dit so sou laat ontwikkel., 

Nageli meen dat diere en plante net so sou ontwikkel tot wat bulle nou 

is, sander stryd·vir bestaan of natuurlike teelkeuse. Eimer se ortogene= 
f.eo..-; e. 

tiese~sit natuurlik teelkeuse nie heeltemal opsy nie en meen dat die 

evolusie net in enkele bepaalde lyne loop. Plate s~ dat daar teen die 

volmakingsbeginsel van ~ageli baie regressie sowel as patologiese ver=· 

skynsels pleit en verwerp die teorie omdat nie in te sien is nie v~nwaar 

die inwendige kragte vir ontwikkeling kom en waarom hu.lle tot meer gekoiD= 

pliseerde indiwidue lei. 77 ) Die meeste wetenskaplikes stem hiermee saam 

en hulle 11 $•o•cannot in the opinion of Simpson that this appeal to the 

unknOwn-. inherent in all theories such as orthogeneses, is metaphysical 

and not scientific. 1178) •n Uitmuntende paleontoloog, Jepsen, verwerp 

ook die ortogenesis-teorie en meen dat elke ortogenesis-geval net sowel 

deur 'n ander teorie beskryf of aanv"l.ar kon word. 79) 
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Die teorie van Cape ( 11 Bathmism.") kan ook gereken word onder bg. teorie~. 

Hy neem aan dat groeikrag, ervaringsfaktore en primi tievl'e bewussyn die 

oorsake van evolusie is. 

(iii) Die mutasieteoriee het hul oorsprong in die navorsingswerk wat 
/I 

'n sekere De Vries gedoen het met die plant Oenothera Lamarckiana 11
• In 

die gang van sy eksperimente het daar skielike radikale veranderinge 

ingetree wat hy mutasies genoem het~ Sommige van hierdie plante.het 

hy nuwe soorte (spesies) genoem en op die basis van sy eksperimente het 

hy gereken dat nuwe soorte mag ontstaan deur mutasie • 

. ierdie teoriee gaan uit van die mutasies as oorsake van evolusie en 

erken ook geen ander f aktore soos ad'3.ptasie, seleksie, isolasie ens. 

nieo Omgekeerd erken weer ·ander teoriee, bv. die Darwinistiese selek= 

sieteorie die mutasievers~sels as die rou materiaal waarmee die natuur= 

like seleksie werk. 

80) verskynsel is, is waar. Klotz Dat mutasies 'n algemeen-erkende 

verwys na die "Ancon sheep" wat skielik in New England gedurende die 18e 

eeu sy verskyning gemaak heto Dit is 'n kortbeen-skaap wat nie oor dra= 

de kan spring of vinnig kan hardloop nie. Hy beweer voorts dat daar let= 

terlik duisende van hierdie mutasies voorgekom het. 81 ) Lever gaan 

breedvoerig in op die saak en onderskei tussen geen-mutasies, chromO= 

soom-mutasies en genoom-mutasies (hieroor later meer volledig)en kom 

tot die gevolgtrekking dat mutasies slegs 'n rol speel in die soort

evolusie., Hy se: 11 Tegenov:er de materialistisch - evolutionistische 

beschouwingswijze stellen wid de creationistische opvatting, welke in= 

houdt dat weliswaar de mogelijkheid bestaat dat de nieuwe typen door 

t k ( t 1 t • 1 t • ) . . t t II 82 ) concre e oorza en even uee mu as1es, se ec le ••••• zlJn on s~aan. 

Drc H.G~ Stoker sluit hierby aan: II Wat nog so min oor mutasies be= 

ker-d is, o ••• en veral waar verskillende belangrike biolo~ meen dat 

die spronge van mutasies veels te klein is om die geweldige gebou van 
1n desendensieteorie te dra, kan ook gese word, dat hierdie teorie~ 

83.) nog hipoteses is, en geen algemene erkenning geniet nie., 11 

(b) Teistiese Teoriee. 

(i) Die term "kreatiewe evolusie 11 is in die vakgebied van die 

biologie onbekend, maar dit word wel gehoor op die terrein van die 

geesteswetenskappe. 

Hierdie teorie het baie in gemeen met Nageli se ortogenesis-teorie, 

wat •n dryfkrag tot volmaking aanvaar. Dr. Schonken neem aan dat die 
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amoeba dit nooit reg soQ kry nie om tot 'n hoer dier te ontwikkel nie 

tensy hy in homself(Eesit') 'n inherente krag~at hom in staat moes 

stel om also te ontwikkel. Met 'n inherente krag hou die Darwinisme 

geen rekening nieo Omgewing kan alleen die moontlir~ede uitbring 
84) wat in die dier ingeskape is. Die verne.amste is die inherente 

drang. Hy gaan voort en se: 11 Ons is derhalwe verplig om met Henri 

Bergson (creative evolution) aan te neem 'n krag wat hy noem 11Elan 

vital'-:'Life Urge~ of 1Vital Impetus~- wat ons gepas kan noem ~Iolusie= 
)\85) drang of Lewensdrang. Hy neem verder aan dat die inherente krag 

met \vo.orbedagte radel' in die begin van 1die orga:riisme ingeskape .is, 

~n ontken die toevalsaspek van ander evolusieteoriee.. Bergson verskaf 

die volgende si ta::;.t oor die aard van sy ewolusiete0rie:' "·,. die der, 

Scheppende Evolutie dragen de schepping als een onlochenbaar feit voor. 

Uit dit alles rijst klaar en duiclelik de Idee van een scheppende en 

vrijen God, die zoowel de materie als het leven voortbrengt en wiens 

ingespannen scheppingsarbeid, wat het leven aangaat, onafgebroken voort= 

duurt in de evolutie der soorten en in de vorming der menschlijke per= 

soonlijkheden. 11 86 ) Bergson se ewolusieleer getuig dus nie van 'n 

outonome natuurwet nie, en nag minder oar wetenskaplike gegewens hoe die 

bestaan van een soort uit 'n ander soort ontstaan. Wel wys hy op die 

intieme chemies-fisiese grondslag met die biologiese en laasgenoemde 

met die psigologiese 9 en gevolglik ook die wetenskappe se studieveldeo 

Hy verskaf moontlike hipotes1s' hoe die oeratoom in die oersel kon oor= 

gaan of aanleiding daartoe kan gee, hoe daar moontlike skakels tussen 

plant en dier is, maar hy bewys geen afstammingsprosse nie. Hoe die· 

verskillende Ryke in verhouding kom, blyk 'n saak vir die skeppende 

Geheel~ en dus God, te wees. Die Ewigheid of Duur is dan nie 'n lee 

tydsbegrip nie, maar gevul met konkrete skeppingsaktiwiteite, waarin 

opbou- en afbreekprosesse verskyn. 87 ) 

(ii) B. Ramm gee oak die volgende "form of spiritualistric inter= 

pretation" van evolusie wat in beginsel nie veel van Bergson se k~ae:: 

tiewe evolusie verskil nie: Daar is by name die moderne Thomistiese 

interpretasie van evolusie op die filosofie van Aristoteles, 88) wat 

geglo het dat alles in materia 'n hoere Idee immanent aanwesig het en 

dat elke lewensvorm 'n strewe na die volmaakte het; dat hierdie imma= 

nente strewe na die volkomene uiteindelik kulmineer in die mens en dat 

'n intelligente Ontwerper verantwoordelik was vir die beplanning van 

alles .. Hiervolgens is evolusie die "modus operandi" waardeur die pre= 

ses van ontwikkeling gerealiseer word in diere- en plantewereld. 



God is die oorsaak en die intelligente mag agter alles en evolusie ge= 

beur slegs omdat daar 1 n God iso 

(iii) Augustinus het die oortuiging gehad dat God die kiem~ 

potensiale (seminal principles) in die natuur gesaai het en dat die 

oerstowwe dus in kiem reeds die moontlikhede van latere ontwikkeling 

gehad het., Vanaf hierdie kiem- of oervorme onder die direkte leiding 

van God, het die finale soorte gerealiseer. Moderne Katolieke skrywers 

leer dat evolusie die Modus operandi is waardeur die oervorme uiteinde= 

lik tot moderne resultate gekom het. 

(iv) Die teorie van opduikende("emergent") evolusie wil dat die 

lewe ontstaan uit niks maar op grand van die wonder; ook gee5 "mind11 

het uit die wonder ontstaan en vanaf oorspronklike lewe tot by gees het 

die lewe· altyd maar aa.ngehou met "•••• emerging on higher and higher 

levels.n 89 ) Hierdie teorie het sy grondslag dat bv. water, vloeistof;" 

gevorm word uit twee gasse, waterstof en suurstof die resultaat 

is dus wesenlik verskillend van sy boustowwe. "By recombination due 

to the impartet 'nisus' within Nature, Life passed upward into more 

complex forms. The new levels were not reached by chance evolution 
Q 

but were sudden and novel appear~nces. In that the whole is more 

than the sum of its parts the new form with a certain rearrangement 
90) of old parts is a very new creature .. " 

(v) ..Die teorie van du Noliy is soortgelyk aan bovermelde kreatiewe 

evolusie en hy noem dit "telefinalisme11
e Die Goddelike Gees het die 

pad gelei van amoeba tot by die mens. Biologiese evolusie vind sy 

klimaks in die mens; sedelike evolusie egter, moet deur die mens ver= 

der gevoer word. 

(vi) Hoewel teistiese evolusie hierbo genoemde teoriee insluit, 

regverdig die term tog aparte bespreking. Wat eintlik van belang is, 

is of daar enigsins moontlikheid vir so 'n term kan best.qan, aangesien 

dit dan sogenaamd 1n terminologiese teenstrydigheid is. Soos reeds 

.aangetoon is evolusie vandag aanvaarbaar in Christelike kringe en dit 

word o.a. teistiese evolusie genoem wat dan heeltemal aanvaarbaar is 

vir die Christen-gelowige, en veral in kringe van die·Rooms-Katolieke 

Kerk het hierdie term byval gevind. So bv. skryf 1?,ahm: 11 ••••• it is 
0 

dear that far from being apposed to faith, theistic Evolution is, on 
r 

the contraty, supported both by the declarations of Genesis and by the 

most venerable philosophical and theological autho~riies of the Churc~~) 
Hy gaan voort en se die Rooms- Katolieke Kerk •••.••••• "is not pledged 
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to any theory as to the secondary causations for the origin of life. 

It tolerates either evolution or special creation and awaits the ver= 

diet of science as to which was the modus operandi of God)' 92 ) 

Die Fransman Dorlodot gaan so ver om te se:"I maintain, then, that one 

cannot find in Holy Scripture, interpreted according to the rules of 

Catholic exegesis, any convincing argument against the theory natural 

evolution- even that of absolute evolution." 93) Oak van die 

Protestantse geweste is hierdie soort evolusie aanvaarbaar solank dit 

beskou word as God se metode van Skepping. Ramm se: nrr evolution 

is purely a secondary law, if it is derivative creation, then it has 

no profound metaphysical status, and can be tolerated in Christianityo 

If it is a secondary law of biology, and not the metaphysics of crea = 
tion, but viewed as part of the divine creation, an element in provi= 

dence, then evolution is as harmless as, say, the relativity theory .. " 94) 

Afgesien van kriminologiese aanwysing of interpretasie is die gedagte 

wat by'teistiese evolusie ten grondslag gele word eintlik maar dieselfde 

as die by Bergson se kreatiewe evolusie en veral by Augustinus se 

evolusieteorie, nlo dat God in die begin die ontwikkelingspotensiaal by 

die oerstof ingeskape het, waaruit die uiteindelike resultate sou ont

wikkel. Die teistiese evolusionisme wil dat die ontwikkeling geskied 

deur die modus operandi van God. Lever dink in dieselfde rigting as 

hy se: "In den beginne had God het stof de benodigde potentie gegeven 9 

waaruit dus pas na die schepping de mens ~n de loop van de tijd gevormd 

kon worden, 95 ) hoewel hy sy teorie "Creationisme" genoem het en skep::: 

ties was teenoor "te!stiese evolusie" aangesien: ( volgens hom) ••Theism 

and evolution are in their deepest sense irreconcilablen 96) 
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HOOFSTUK II. 

VRAAGSTUKKE VAN DIE EVOLUSIETEORIE.· 

1. Die ontstaan van lewe en soorte. 

Die probleme wat deur die ewolusieteorie opgewerp word, is van teolo= 

giese, filosofiese en biologiese aard. 

:Ln hierdie hoofstuk lvord slegs die biologiese vraagstukke behandel en 

begin met die afbakening VDn die sentrale vrae wat deur die ewolusio= 

nisme op biologiese gebied gestel word. Dit gaan eerstens om die pro= 

bleem van die ontstaan van lewe op aarde. Tweedens gar-tn di t om die 

probleem van die ontstaan van soorte: "On the origin of species by 

means of natural selection·~·•.•( van Darwin), wat die stukrag agter die 

algemene aanvaarding van die ewolusieteorie was, laat in die titel 

blyk dat die ewolusievraagstuk 'n vraagstuk van die ontstaan van soorte 

is. 

(a) Die ontstaan van die lewe. 

Sender die agtergrond van die Skrifopenbaring was diegene wat hulle 

slegs wou behelp met die natuurwetenskap, in 'n moeilike posi= 

sie wat betref die ontstaan van die eerste leweo 0~ verskillende sta= 

diums in die geskiedenis is verskillende pogings aangewend on 'n ant= 

woord vir hierdie delikate vraag te vind en op 'n stadium is hierdie 

probleem beskou liewer as 1 n filosofiese dan as 'n biologiese vraag= 

stuk en wetenskaplikes het geweier om dit te bespreek. 1) 

(i) Historiese opvattinge oor die ontstaan van lewe. 

Anaximander het gemeen dat ·alles, ook die eerste lewe, uit water ont: 

staan het. Volgens hom sou daar pre-eksistente kieme bestaan wat 

onder bepaalde omstandighede organismes sou kan vorm. Latere filosowe 

het gereken dat organismes uit modder en slym ontsta·on, waaruit die 

landwesens ontstaan het. 2) Volgens Empedocles het aarde, water, 

lug en vuur die wereld gevorm. Hierdie elemente sou dan gelei word 

deur haat en liefde en deur die 11 toevallige spel" van hierdie kragte 

het die eerste plante en later diere ontstaan. 3) 

By Jttistoteles vind ons die meer eksak - biologiese generatio sponta= 

nea - gedagte wat tot aan die einde van die middeleeue algemeen aan= 
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vaar is, omdat A:ristoteles tot lank na die middeleeuc, ook deur <lie 

Rooms - Katolieke Kerk as 1.n 11 voorloper van Chris tus in na tuurhistoriese 

sake" beskou is. 11 4) Aristoteles het waargeneem dat wurms, insekte 

en visse ui t madder en slym ••ontstaann het en het ook gemeen dat iedere 

dro~ liggaam wat nat word, en elke liggaam wat droog word, lewende or= 

ganismes voortbring. 5) 

In die algemeen kan ons s~ dat die ou oorspronklike generatio-spontanea

gedagte tot 1600 as 'n bewese algemeen- aanvaarde, wetenskaplike feit 

bf'skou iso 

Redi, (1626- 1694) was'die eerste persoon wat die sogenaamde generatio-

spontanea - gedagte op eksperimentele wyse bestry het. Ry het waarge= 

neem dat die maaiers wat soms in verrottende vleis ontstaan, larwes van 

vlie~ is, en dat hulle uit eiers ontstaan wat deur vlie~ gel~ is. As 

gevolg van hierdie en ander proewe het die oortuiging ontstaan dat die 

lewende wesens nie sommer uit die lewelose materie kon ontstaan nie. 

Na die ontdekking en ontwikkeling van die mikroskoop deur Van Leeuwen= 

hoek (1632 - 1723) het hy daarmee in besoedelde water, tot sy groot 

verbasing, baie klein wesentjies (infusoriee) sien rondswem. Dit het 

die generatio - spontanea- gedagte weer laat herleef. 

Na 'n lang stryd oor hierdie probleem was dit ten slotte die bekende 

Fransman1 Pasteur, (1822 - 1895) wat die knoop deurgehaak het, toe hy 

in 1862 nagegaan het of stofdeeltjies miskien die kieme van lewende 

organismes kon wees. Ry het die stof en die lug van die veld, in kel= 

ders, op berge van 750 en 2,000 meter ondersoek9 waar hy lugledige bal= 

lonne van glas, gedeeltelik gevul met gesteriliseerde voedingstowwe, ge= 

open en weer toegesluit het. Rierdeur kon hy bewys dat die ontstaan 

van infusoriee in alle gevalle deur die ~anwesigheid van kieme veroor= 

saak is. 6 ) Opnuut het die generatio-spontanea- gedagte uit die we= 

tenskaplike w~reld verdwyn, en ook nou is daar geen wetenskaplike wat 

aan die spontane ontstaan van die lewe uit lewelose as 'n aktuele ver= 

skynsel glo nie. 

Dog dit was nie die einde van generatio spontanea nie en onder invloed 

van die naturalistiese natuurfilosofie het hierdie gedagte weer posge= 

vat; buitendien die ewolusionisme het hierdie ontbrekende skakel vir 

sy denksisteem nodig gehad. Raeckel, die groot propagandis van die 

ewolusionisme, het voorspel dat nuwe moontlikhede gevind sou word waar= 

deur generatio spontanea 'n feit kon word. 7) 
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By die diepsee - ondersoekinge het Huxley in 1868 vnn die seebodem 1 n_ 

slymagtige massa opgehaal waarin hy mikroskopiese klein slymklompies 

ontdek het. In die veronderstelling dat dit die deur Haeckel gepro= 

fiteerde oerslym sou wees, het hy d..it Bathybius Haeckeli genoem. 
8) 

Met hierdie naamgewing wou hy tot uitdrukking bring dat aie voorspelde 

lewende oerslym toe beslis gevind waso 

Preyer het in 1870 vir Haeckel 'n bottel met gefikseerde slib ~n-alke= 

hol, van die seebodem in die nabyheid van die Far oe'r gestuur. Haeckel 

het dit noukeurig ondersoek en groot moontlikhede gesien. Groot sou 

egter Haeckel se spyt gewees het, toe 'n Hamburgse ondersoeker, Mobius~ 

die Bathybius Haeckeli sinte-ties kon berei deur seawater en alkohol 

met mekaar te vermeng, waarby 'n neerslag van kalsiumsulfaat ontstaan. 
ILL 

Ondanks hierdie proefondervindelike weerlegging van Haeckel se Bathyb~s 

interpretasie, het Haeckel' aan sy oerslym-dogma bly vashou. 9 ) 

Indien_'n mens skepping, in watter vorm ook al loen, bly daa.r immers 

ook geen ander uitweg oor as om aan die generatio spontanea- gedagte 

te bly vaskleef nie. As aanvaar word dat die aarde oorspronklik 1n 

gloeiende gasbal was, wa~rop geen lewe moontlik was ni~moes die lewe 

dus later daarop gekom het. Hiervoor is twee teoriee denkbaar nl~ 

(a) genera tio ..;;,. -spontanea en 
(o) pansperimie nl. die opvatting dat die lewe op een of ander 

wyse van ander planete of uit die wereldruimte op die aarde gekom het;o) 

Laasgenoemde teorie 9 nlo dat die lewe van elders op die aarde gekom 

het, 11 
o o ••.• a pushes the problem back a few steps and does not really 

solve the problem of the origin of life11 • 
11 ) Hierdie gedagte word 

allerwee deur die meeste bioloe verwerp en hulle soek na die oorsprong 
12) van die lew·e op die a·1.rde s·elf. 

(ii) lYloderne opvatting betreffende die ontstaan van die lewe. 

In die moderne tyd is die hoop op virusse gevestig. 'n Virus is 'n 

smeltstof wat siektes kan veroorsaak (bv. waterpokkies, tabakmosaiek= 

siekte). Sommige virusse kan in kristalvorm neergeslaan word. Virusse 

is tot vermenigvuldiging in staat, is van geringe grootte (sommige tot 

7~0 van 'n rooi bloedliggaampie), kan nie op 1n kunsmatige voedingsbodem 

lewe nie en is wel tot mutasie of veranderlikheid in staat in die geval 
13) van reproduksieo 

Die huidige stand van die virusondersoek laat vermoed dat virusse nie 

primitiewe organismes is nie, maar dat hulle as losgeraakte onderdele, 

as paras~ete, of as bestanddele van lewende organismes beskou moet wordo 



28 -So beleef hierdie teorie vir die on·~staan van lewe sy laaste stuiptrek::::: 

kings., 

Nou bly daar as enigste moontlikheid oor die veronderstelling dat in die 

loop van miljoene jare 'n reeks verbindings ontstaan het wat opnuut toe: 

vallig tot 1 n eiwitmolekuul gepolimeriseer het en dat 'n klompie van 

hierdie molekule spontaan begin lewe het. Dobzhansky se dat spontahe 

vorming van samegestelde prote!ene en nukleoprote!ene 'n onwaarskynlike 

gebeurtenis, ten minste in bestek van kort periodes, iso ••Given eons 

of t"i.me, a highly improbable event may, however, take place somewhere 

in the universe. Such a nlucky hitn happened to· occur on a small pla= 

net, earth, a mere speck in the vast cosmic spaces .. " 14) 

Op statistiese. gronde is die moontlikheid dat 'n enkele sel, hoe laag 

dit ook georganiseerd mag wees, spontaan uit die lewelose natuur ont= 

staan, baie kleiner as die dat 1 n volledig funksionerende lokomotief 

sommer uit 'n ystermyn ry. 

Uit wiskundige berekening het dit geblyk d.at die kans om een bepaalde 

sandkorrel uit die Sahara te gryp, nog grater is as die kans dat 'n aan= 

tal elemente tot so 'n ingewikl{elde molekuul as die van 'n eiwit sou 

kon polimeriseerf "En •••• hoe sou 'n aggregaat van lewelose stowwe 

ooit op die paradokse gedagte kon kom om te gaan lewe?" 15) 

Die eerste hoofwet van die termodinamika lui dat-energie uit ander ener= 

gie, en nie uit niks ontstaan het nie. Hiervolgens is generatio 

spontanea onmoontlik. Naas die ex nihilo nihil, (niets uit niets) 

1 
~taan die omne vivum e vivo, {alles wat lewe Jkom ui t iets wat lewe). 16 ) 

Die eksperimentele gegewens van die moderne biologie het die draagkrag 

van een van die vernaamste pilare wa0rop die ewolusionisme rus, sterk 

ondermyn. Die tyd van die klassieke ejolusionisme is verby en Naegeli 

kan tereg opmerk dat die loening van die oervoortbrenging die verkondi= 
17) ging van die wonder beteken 

(b) Veranderlikheid van soorte.(spesies.) 

(i) Wat is 'n soort? 

Vir die soortbegrip bestaan daar nie 'n afdoende beskrywing nie. Nie: 

mand het tot nou toe 'n definisie van soort kon gee wat alle bioloe kon· 

tevrede stel nie. Daar is tog 'n paar algernene maatst1wwe wat vir die 

uitkenning van 'n soort geld, nl. eerstens die vermoe om te verbaster 

of onderteel -- soorte vorm 1 n fertiele paringsgemeenskap. 

moet die nageslag ook vrugbaar wees. 

Tweedens 



Daar is gevalle ;1aar spesies< kan teel, maar die produk is onvrugbaar, 

soos bv. die muil. Derdens moet die groep 'n bepaalbare geografiese 

gebied bewoon, hoewel daar verskille in opinie oor die geldigheid van 

hierdie maatstaf is.. Vierdens is die groep van dieselfde spesie deur 
• I verskil in struktuur en voorkoms uitkenbaar van ander spes~es-. 

o~Toole gee die volgende definisie van 'n soort: nrt may be defined as 

a group of organisims endowed with the hardihood necessary to survive 

and propagate themselves under natural conditions, exhibiting a common 

inheritable type, differing from one another by no major germinal dif= 

ference, perfectly interfertile with one another, but sexually incompa= 

tible with members of an alien specific group, in such wise that they 

produce hybrids wholy, or partially sterile, when crossed with organisfmS 
18) outside their own specific group .. " 

(ii) Die huidi e stand van die vraa van die s esie-ewolusie 
of soort - ewolusie mikro-evolusie • 

Aan die periode waarin die biologie deur die ewolusieleer beheer is, 

het 'n tydperk voorafgegaan waarin die dogma van soortkonstantheid 

aanvaar is. Hierdie doema het ontstaan as gevolg van 'n nntuurweten-

skaplike waarneming dat die lewensvorme konstanter is as wat in die mid= 

deleeue vermoed is. 

like konsep nie. 

Hierdie gedagte was dus nie 'n wesenlike Christe= 

Teenswoordig is daar ook nog wel mense wat meen dat soorte konstant sou 

wees. Hierdie opvatting is egter heeltemal onjuis. Die paleontologie 

het in baie gevalle duidelik kon aantoon hoe bepaalde diervorme geduren= 

de hulle filo-genetiese ontwikkeling sulke groat veranderings ondergaan 

bet, dat 'n mens hulle nie meer tot dieselfde oorspronklike soort kan 

reken nie. 19 ) 

Daar is 'n taamlike groat aantal faktore bekend wat by soortewolusie 

'n rol speel. Die vier vernaamste faktore wat 'n mens teenswoordig 

kan noem is: mutasie 9 veranderings in die populasie-grootte, isolasie 

en seleksieo 

(1) Mutasie. 

Hieroor se Klo-tz dat ons vandag mutasies by verskeie plante en diere 

opmerk. Dit is skielike veranderinge in die organisme wat die gevolg 

is van veranderinge in die genes. Hierdie mutasies is geerf en word 

oorgedra van die een geslag na die ander. 20 ) Die mutasies tree spon= 

taan en rigtingloos in die natuur op, maar kan ook deur prikkels opge= 

/ 



wek word soos bv. hoe temperatuur en bestraling deur bepaalde golfleng= 

tes. Die meeste mutante veroorsaak 'n patologiese verswakking by die · 

organisme~ 21 ) en die meeste geen-mutasies is dodeliko 22 ) 

( 2) Veranderinge in die populasrie-grootte. 

As gevolg van abnormale koue of warm periodes~ seisoenwisseling, siek= 

tes ens., kan daar groot hoeveelhede van 'n soort verlore gaan. Is 
daar by die oorblywendes toevallig, of weens 'n spesiale aanpassings= 

vermoe (bv~ mutante met 'n hoer vitaliteit) bepaalde gene wat gemuteer 

het in groot getalle aanwesig, dan styg hulle persentuele frekwensie 

in die populasie, sodat die soort in groot mate kan verander. Veral 

in klein populasies kan op hierdie manier in betreklik kort tyd ingry= 
23) pende veranderinge plaasvind. 

( 3) Seleksie. 

Hierdie faktore het betrekking op die verskynsel dat bepaalde genetiese 

eenhede deur die natuur uitgekies of geselekteer word. Matematies 

bereken, kan 'n dominante alleel in 'n populasie met 'n mutasiegraad 

van 1/10,000,000 en met 'n seleksievoordeel van 1%, in 'n populasie 

waarvan die grootte onbegrens is, die oorspronklike alleel na 48,000 

generasies heeltemal verdring. 24) 

( 4) Isolasie. 

Deur ruimtelike isolering kan bepaalde genetiese faktore plaaslik 

opgehoop word, sodat op verskillende plekke geneties verskillende 

groepe in die populasie voorkom. 'n Mooi voorbeeld van 'n dergelike 

proses, is die rasseverspreiding van die koolmees (parus major)o Hier.= 

die soort kom voor in 'n ringvormige.gebied om Sentraal- Asie. Die 

indiwidue van hierdie.soort kan plaaslik teel, behalwe in 'n begrensde 

gebied in Siberie, waar twee heeltemal verskillende vorme as twee 

soorte naas mekaar lewe. Dit is moontlik dat hierdie voel0oort van= 

uit Voor - India sowel in 'n oostelike as 'n westelike rigting 

versprei het, waarby dit plaaslik steeds tot rassevorming gekom het. 

Tog het die rasseverskille plaaslik so gering gebly dat 'n mens vanaf 

die uiters westelike tot die uiters oostelike pool van die verspreiding&= 

gebied 1n kontinue teelgemeenskap kan v.asstel. Waar die beide pole 

mekaar in Siberie ontmoet, blyk die koolmeesrasse so sterk te verskil, 

dat hulle nie meer met mekaar kan teel nie, sodat hierdie rasse as hree 

verskillende soorte beskou wordo 25) 

Schouten se ten opsigte van soorte;dat die vorm waarin 'n bepaalde 



soort leef, nie iets is wat star en onveranderJik is nie, ma~r onde1= 
26) hewig is aan veranderinge. Ook is daar die vergelykende anatomie 

en paleontologie wat duidelike aanwysinge gee dat daar in die loop van 

die tyd veranderinge van soorte binne die geslagte en selfs binne fa

milies plaasgevind het., 1·n Bekende voorbeeld is die afstammingsreeks 

van die perd., Die tussenvorme wat in die rigting van die moderne 

perd ontwikkel het, is in die aardlae van steeds jonger datum gevind., 

Uit die paralleliteit van anatomiese en paleontologiese gegewens, 

mag ons aflei dat hierdie ontwikkeling ook as 1n histo,riese feit be= 

skou moet word. 
e 

Van die olifante, renoste~s, bokke en talryk~ander diersoorte is der= 

gelike reekse gevind en in sogenaamd~ stambome uitgedruk. Aan elke 

reeks 1~ ··'n bepaalde, tipiese anato~ese bouplan ten grondslag, sodat 
n 27) 

ens kan spreek van 'n evolusie binne die bouplan1e of tipes~ 

(c) Veranderlikheid van tipes (makro-evolusie.,) 

Sander om die paleontologiese gegewens af te wag, is ewol11sie a~ alga= 

mene biologiese wet waaraan alle tipe-konstantheid opgeoffer moes word, 

in alle biologiese subwetenskappe tot uitgangspunt gekies. 

Daar is ingesien dat die paleontologie nog nie 'n geslote reeks kan 

bied nie en daar is toevlug na ander wetenskappe geneem. Dr ... · H .. G.~ 

Stoker pak die hele gedagte van ewolusie in sy bydrae "Die Desendlensie= 

leer in die moderne biologie,.'tt en soek die be1"'Yse vir d:ie ewolusie 

sistematies onder die volgende afdelings: 

(i) Die bewyse in die oorerwingswetenskappe. Hy kom tot die 
b 

gevolgtrekking dat geen enkele positiewe bewys gelewer is dat nuwe 

soorte uit cues ontstaan of kan ontstaan nie. 28) Hy stem saam met 

O'Toole as lg. beweer dat ten spyte van groot vordering wat gemaak 

is op die terrein van die genetika en sitologie, die probleem van 

die oorsprong van spesies (en dus van tipes) so geheimsinnig as ooit 

is'C) 
29) . 

(ii) Die bewyse in die biologiese sistematiek, vergelykende morfo= 

·logie, vergelykende anatomie, serologie, embriologie en op grond van 

rudimentere organe. 

(iii) Bewyse in die diergeografie en vergelykende biologie. 

Hy kom samevattend tot die volgende gevolc;trekking: "Vir die ontstaan 

van spesifiek nuwe soorte ui t cues i·s vandae; nog geen enkele oortuigende 

en werklike dwingende bewys gelewer nie~ 30) 



~ 
Na 'n dergelike ondersoek en studie se Davidheiser: "Mutations and 

artificial and natural selection, together with hybridization and 

chromosomal changes can produce new forms of animals and plants which 

may be designated as new species or even new genera, by the taxanomists, 

but it remains to be shown that any known phenomenon or series of 

phenomena could produce 

dat daar •n geleidelike 

the kinds of change so •••• ~ , tt wa t daarop neerkom 

en dus 'n tipe-e~olusie was vanaf die eenvoU;::: 

dige begin. 

dit nie die 

. 31) 
Klotz meen dat evolusie geensins bewys is nie, en dat . 

enigste moontlike verklaring vir die organiese wye verskei= 
32) denheid is nieo 

Die taakom die werklike spore van ewolusie te vind, le egter op die ge= 

bied van die paleontologie en nie op die terrein van die genetika nieo 

Paleontologie is gefundeer op historiese feite. 33} Hier,is gevind 

dat selfs in die oudste fossiele, nl. die in die pre-cambr~~ die oor.: 

gangsvorme ontbreek. Die Sweedse plantkundige,. Nilsson, maak •·n deeg= 

like studie en vind dat fe:l.telike gegewens iets anders ui twys as dat 

die hoeTe plante volgens 'n morfologiese reeks van die mosse afstam. 

Hy kom tot die voJ.gende gevolgtrekking! Dit is heeltemal duidelik dat 

die navorsingsresultate wat deur die genetika en die paleobotanie gedU;::: 

rende hierdie eeu bereik is, nie deur die ewolusieteorie as konstruk= 

tiewe teorie omvat kan word nie. Die teenswoordige soorte skyn weliS= 

waar meer variabel te wees as .tn mens vroeer geglo het, maar ook kon:: 

stanter as hulle op grond van die ewolusionistiese gedagtegang geag is. 

Linnaeus se opvatting van die konstansie van die soorte skyn geen dog= 

ma te wees nie, maar 'n feit. Onverkla-:·rbaar is ook vanui t die stand= 

punt van die ewolusieteorie dat die floras wat in die verskillende 

geologiese tydperke op aarde aanwesig is, heeltemal verskillend is. 

Hulle is sonder tussenvorme, opeens kant en klaar en in groot vee1vul= 

digheid aanwesig. Af en toe tree daar 'n heeltemal nuwe vegetasie 

op, sander dat ons vooronderstelde voorouers kan vind. 34) 

Hierdie studie van lJilsson is opgevolg deur 'n ewe interessante werk 

van KUhn, 'n sooloog, wat nagegaan het watter re~le gegewens die paleo= 

soologie betreffende die afstamming van die Vertebrata opgelewer het. 

Hy kom tot die oortuiging dat ons nooi t die vorme, wa t op die pleii:ke 

van die vertakkings van die stamboom sou geplaas moet word, sal vind 

nie. Ook al sou hulle nog so kort gelewe het, sou hulle tog een keer 

in die geweldige hoeveelheid materiaal moes gevind word, indien hulle 

slegs gelewe het. Maar hulle het nie gelewe nie en die tipes was 



reeds vanaf die begin van hulle optrede geslwi, da:1rom vind om1 ook 

slegs die geslo te ortogenetiese reekse, hierrl.ie r0ekse egter in eroot 
35) aantal. .Di t en niks ande.rs nie, leer die paleontologie. 

Omdat Simpson een van die invloedrykste moderne paleontoloe is, is sy 

mening belangrik. Nadat hy in sy werk getitel "Tempo and mode in 

Evolution. (1947) 11 die vraag oor die herkoms van soogdiere baie uitvoe= 

rig behandel het, -kom hy tot die slotsom dat die 32 ordes van die soog= 

diere plotseling in die aardlae opgetree het, sonder dat daar sprake 

is van oorgangsvorme. Hy se voorts dat hierdie afwesigheid van oorgangs= 

vorme nie net beperk is tot soogdiere nie, maar dat dit 'n algemene 

fenomeen is, wat lankal onder die aandag van paleontoloe gekom heto 

Dit is waar van alle dierklasse, vertabrata, sowel as invertabratao 36) 

Ook Schindewolf is daarvan oortuig dat die paleontologiese feitemateriaal 

leer.dat 'n nuwe·tipe plotseling in 'n baie ryk v~riasie van soorte in 

die verskillende aardlae optree. 'n JVIens vind nie eers oorgangsvorme 

nie, maar onmiddellik 'n massale verskeidenheid. 37) 

'n Vraag wat op hierO.ie stadium nog bem1twoord moet word, is: wat is 

daar teens-vroordig met sekerheid beke:nd betreffende die allereerste 

optree van die verskillende groot, sistematiese eenhede van die ryk 

van die lewende wesens? 

Die oudste fossiele van dierlike oorsprong wat met sekerheid bekend is, 

dateer ui t die Cambrium, 'n kompleks va.n aardlae onge-veer 550 miljoen 

jare oud. Voor die tyd is geen dierlike oorblyfsels bekend nie en 

cl:i. t word aan die -veranderings van aardlae wa t in daardie t:;rd gevorm is, 

toegeskryf. 'n Amerikaanse ondersoeker, Cloud, het fossiele - alge 

in pre - Ce:unbruimlae ontdek en 0' Toole meen dat lewe natuurlik 'n 

v-roel:)r gesldedenis het as wat in pre - Cambruim-rotse gevind kan word~S) 
In die · Cambrium versk:yn vrywel ope ens fossiele - verteemroordigers van 

amper alle vcnna.:1mste groepe van die ongewerwelde diere - protosoa, 

sponse, holtediere, gelede wurms, geleedpotiges, ens. Oor die 1-reder= 

sydse afstammingsrelasie tussen hierdie groepe kan niks met sekerheid 

gese word nie. Alles wat 1 n mens dan ook in talryke publikasies en 

veral in die populere literatuur oor die ewolusie van hierdie groepe 

aantref, is nie op argiefstukke gebaseer nie, maar op spekulasies be= 

treffende die bestaande of nie-bestaande ooreen}:omste in ligg2.'J.msbou 

en embrionale ontwikkeling by daardie verskillende groepe. 

Die gewerwelde diere vorm een van die grnot g-roepe W£1. t ecrs na die Ca.m::: 
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brium) dus lank nade..t die meeste ander groat groepe ontstaan het, ge= 

fossiliseer is. Op gro.ad van die klassieke ewolusionisme sou ons 

op redelike grande fossiele-oorblyfsels van die voorouers van die 

Vertabrata mag verwag. Hierdie tussenskakels is nooit gevind nie 

en daarom is alle s~ekulasies betreffende die afstamming van hierdie 

groep nie gebaseer op argiefstukke nie, maar op die liggaamsbou en 

embrionale ontwikkeling. 39 ) Op die belangriY~eid van die paleonto= 

logie vir die genetiese samehang tussen verskillende diergroepe is 

reeds gel~s. Ten aansien van nie-paleontologiese argumente se Schin= 

dewolf rdat hulle van min betekenis is omdat alle morfologiese bevin= 

dings by resente diere en plante nie die waarde van historiese bewys~ 

stuleke het nie en daarom nooit getuienis van die historiese afstamming 

kan afle niea 40 ) 

Ons kom tot die slotsom dat daar tot dusver geen eksakte gegewens om= 

trent die afstammingsrelasie tussen die stamme of fila van die organia= 
. 41) 

mes is nie. 

2o Die-·:probleem van menswordi:qg. 

(a) Die ontstaan van die mens. 

Oor die ontstaan van die mens het die mens tot ongeveer 1800 n.C. 

geen probleem gesien nie. Die algemene opvatting was dat die mens in 

sy huidige vorm tussen 6,000 en 7,000 jaar gelede deur God geskape 

is. F0iSsiele van mense was onbekend en daa.r was onder die natuuron= 

dersoekers ·1 n "rustige opinie" ten opsigte ·van die ontstaan van die menso 

Reeds in die "Philosophie Zoologique 11 van de Lamarck in 1809 egter, 

vind ons naas die gedagte van generatio spontanea, van genetiese verbon= 

denheid van die diergroepe en soortverandering, ook beskouinge oor die 

ontstaan van die mens uit viervoetige diereo Hierdie gedagte, wat la;= 

ter deur die evolusionisme verkondig is, is in woord en geskrif as 'n 

sodanige vanselfsprekendheid aanvaar, dat naderhand die vondste en res= 

te·van pre-historiese mense en mensagtige wesens as voldoende be1qyse 

vir die juistheid van hierdie opvatting, beskou is. 42) Talle onder= 

soekeTS het moeite gedoen om dit waarskynlik te maak dat die mens van 
1 n aap afstam. In Duitsland het 1 n sekere Vogt die afsta.mming van 1 n 

aap kragtig verdedig. 43) 

Hierdie teorie het in onguns by die evolusioniste geval en die aanvaar= 

ding van die teorie dat die flens en die aap van 'n gemeenskaplike voor.= 

ouer afstam ]'vas gunstiger. 11 Monkeys, apes and men have descended from 
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some common but at present extinct ancestor.u 44) 

Volgens die paleontologiese vond ste en radio-aJdiewe ouderdomsberekening 

dateer die eerste ape so tussen 30 en 45 miljoen jaar gelede. Sowat 

19 50o,:ooo tot 2,000;000 jaar gelede het 1 n kreatuur geleef wat nader 
45) aan 1 n mens t:ts 1 n aap Trras.. Hierdie Austrolopethicus - tipe het 1 n 

betrekiik klein skedel-inhoud (450- BOOcc) geha~met 1n mengsel van 

mensaapagtige en mensagtige trekke. Hulle. het in Suid- Afrika· gebly en 

hoewel vroe~r spore van kulturele ujtinge gevind 

laaste jaren vrywe(unaniem van teruggekomen ••• 11 

die toets van kritiek kon deurstaan nie. 46) 

is, ".~o is daar de 

dat laasgenoemde nie 

Ongeve.er 500,000 jaar later het 'n meer mensagtige tipe geleef en is 

vandag bekend as Pithecanthropus. Dit is veral die Chinese vondste 

van hierdie tipe wat onthullend is. Die Peking - mens was 1n groot 

jagter, hy 

Hy het nie 

voiUrii~ van 

het klipwerktuie gemaak en gebruik en hy het vuur geken. 

alleen diere nie, maar soortgenote opgee~t. 4V) Die brein= 

die Java-vonds was tussen 700 en 900 cc. 4B) 

Daar kan nie die minste twyfel bestaan dRt die Pekingmens 'n egte mens 

was nie., 1 49 ) Sommige maak 1n onderskeid tus~en die e. g. Java-Pi the= 

canthropus en die lg,. Pekingmens of wel Sinanthropus pekinensis (sina:r.~::= 

thropus). Die sinanthropus het 'n groter breinkapasiteit gehad (915 -

1225cc), was klein van liggaam en leef 250,000 - 450,000 jaar gelede.50) 

Pethecanthropus 9 anders as Australopethidus, word deur sommige beskou as 

die voorouers van die menso 51) 

Die Homo neandertalensis was ongeveer so groot soos die Sinanthropus, 

nl., tussen 145 en 160 cmo Die skedelkapasi tei t was groot; nl.o van lll!'OO 

tot 1650 cc. Die skedel was lank en taaml5.k l3.ag, die Trrenkbroue sterk 

ontwikkei, die kake op dierlike wyse snuitvormig verleng en 'n ken het 

ontbreeko Kortom, 'n baie meer mensagtige tipe as die Austrolopitbecuso 

Hierdie tipe het ~ie kruin van sy ontwikkeling tussen 115,000 en 200,000 

jaar gelede bereik en daar word beweer dat hy geheel en al verdwyn het 

omtrent 70,000 jaar gelede.., 52) Di t wil voorkom asof die JITeD.ndertha1er 

nie juis 1 n voorouer van die moderne mens is nie. In Palestina is res= 

te van mense opgegrawe·wat kenmerke van sowel die moderne mens as die 

Neanderthaler heto Ondersoekers het hierdie verskynsel as 1 n lokale 

gemengde ras·bestempel. Hooten glo dat die Heanderthaler beskou kan 

word as 'n voorouer van 'n spesifieke tipe menslike ras soos bv.' die iD= 

boorlingras van Australi~, maar hy glo nie dat die Neanderthaler die 

enigste voorouer van die moderne mens is nie. 53) McCown glo dat die 



..2§.._ 
Neanderthaler 1 n subspesie van Homo sapiens is.. fly glo nie dat hy die 

voorgeslag van die moderne mens was nie, hoewel die Neanderthaler be= 
54) bezlis •n mens was. ifanneer verskeie ondersoekers vasstel dat die 

direkte sapiens;...lyn net so oud of ouer is a.s die van H. neanderthalen= 

sis, 55 ) lyk ook die volgende verklaring heel temal aanneemlik: 11 \'fe were 

compelled to.admit, ....... that men of the modern type had been in e:x:is-

tence long before the Neanderthal typen. 56) 

Die volgende tipe wat bespreek moet word, is die Homo sapiens diluvialis .. 

. Hierdie mense het weinig van die moderne mens verskil: hoe voorhoof, 

afgeronde agterhoof, weinig ontwikkelde wenkbrouboe, 'n ken, ens. 

Die skedelinhoud was groot, soms tot meer as 1700cc. Hierdie tipe het 

60 - 100,000 tot 10-20,000 jaar gelede geleef. 57) 

Van groot betekenis is die feit dat in die laaste halfeeu sapiensagtige 

skedels gevind is wat ruim so oud as die Sinanthropus en Pithecanthropus 

is, of miskien selfs ouer. Dit sou tewens inhou, dat nie ho sapiens 

van Sinanthropus en pj_thecanthropus afstam nie, maar dat, indien· daar 

sprake van genetiese relasie is, oorweeg moet word of laasgenoemde 

tipes dalk: wel nasate van die sapiens - vorms is. Dro L.S.Bo Leakey 

is van mening clat die sapiens-lyn teruggaan tot selfs in die Jl1ioceen en 

dat alle ander mensagtige vondste, bvo Neanderthalers, Sinanthropus en 

Pithecanthro)us tot 'n geheel ander tak, wat oak uit die Mioceen sta<::J.n, 

behoort. 58 Interessant is die feit dat dr. Leakey in 1861 die oor= 

blyfsel van 'n mens8.gtige kreatuur in Kenya gevind het, wat volgens be= 

rekening 14,000,000 jaar gelede geleef het. 59 ) \lleidenreich is min 

of meer hiermee eens dat die oorsprong van die IJlens eintlik baie verder 

teruggevoer moet word. Volgens hom is daar nie slegs ecm ~enetiese lyn 

wat na die resente mens loop en wat dan kort gelecle ui t~"·eval rwt in ver-

skillende rasse nie, maar dnt 1 n aantal verskillende lyne te onclerskei 

is., In elk van hierdie lyne word die Pi thecc:mthropus - Heanderthaler-, 

HQ sapiens-stadia deurloop en 'n mens kan jou voorstel dat die tempo 

kon verskil. Sodoende kon die een lyn wel 1 n sapiens-stadium bereik., 

terwyl die ander nog op 1 n morfologieso - ouer trap staano 60) 

'n Verdere interessante standpunt van O'Toole wat hierby R..ansluit is dat 

bv. die Neanclerthaler nie juis in sy ontwikkeling 1n ewolusionistiese op= 

waartse strekldng to on na die resente mens nie_,. maA.r·:kon 1 n degenererende 
61) sytak wees. 

As ons in aL"cnnerking neem dat die Neanderthaler in die loop van die tycl 

sterker "neanclertb.a1-oicle 11 - trekke ont1'1'ikkel het 62 ) en d~~s sy spore 



al verder van die H .. sapiens-lyn laat gaan het, dan blyk hierdie dege

nerasie-teorie nogal aanneemlik. 

vleidenreich meen voorts dat elk van die veronderstelde stambome met 'n 

stadium van reuse begin. Die Heidelberg-vends, Homo heidelbergensis, 

se ouderdom word op meer as 400,000 jaar bereken en die onderkaak van 

hierdie tipe is bykans twee maal so groot as die van die moderne mens. 

Die kaak van die Java-vonds is nog grater en gaan in grootte en dikte 

".o •• boven alle bekende fossiele0en recente mensen- en mensapenkaken 

uit." 63) Lg .. behoort tot die onder-Pleistoceen en besit, soos e.g. 

mensagtige trekke. Hierdie en ook ander vondste het aan reuse behoort 

en volgens Weidenreich, stam die mensheid dus van reuse af. Interes= 

sant is di t dat ~fn Xoenigswald hierdie mening met vieidenreich deel. 64) 

Oor die verdere afstammingsgeskiedenis van die mens, en of die mens en 

mensaap 1 n gemeenskaplike voorouer het,. kan die huidige wetenskap niks 

s~ nie. Von Xoenigswald A se: 11 die~ (so 1 n voorouer)· ••••• "hebben wij 

nog niet gevonden, maar wiens bestaan wij ••••••• moeten veronderstel= 

leno 11 65 ) 

Ons volstaan met die vo.lgende aanhalings ui t 0 1 Toole: 11 \ie cannot reach, 

nor can vle regard as one of the results of scientific resea~7ch the doe= 

trine th;)..t man is descended from the ape or from any other animal. ••• 

The only statement consistent 1v-ith her dienity, that science c11n make, 
66) 

is to say tha1i she knows nothing about the origin of man." 

(b) Die menslike natuur. 

Anatomies en fisiologies vertoon die mens 1n groat gelykenis met mens= 

ape. By wyse van serologiese eksperimente met bloedserum is bv. vasge= 

stel dat hoe korter gelede twee diere 'n gemeenskaplike stamvader gehad 

het, hoe meer ooreenkomste die protE1ien-in..'11oud. vertoon en hoe sterker die 

reaksie by dergelike eksperimente iso By bloedgroepondersoek het sterk 

ooreenkomste tussen mens en mensaa.p aan die lig gekom. Elke r.J.ens be= 

hoort tot een van die volgende bloedgroepe: :l, B, .1.B, of 0. Dieselfde 

bloedgroepe kom by die mensape voor. Gibbons, oran,s-oetn.ngs en goril= 

las het die bloedgroepe A, B, en AB, maar nie 0 nie: shimpansees A en 0, 

maar nie B en AB nie. Die ondersoeker Bijl:11er kom tot die volgende ge= 

volgtrekking: Die mens toon kom sot:5logies so naverwant aan 'n shim.pan= 

see as 1 n skaap met 1 n bok. Di.t is my nie bekencl watter harsingsgim= 

nastiek die teenstanders yan die desendensieleer hulle getroos het om die 

konsela-Tensie van die simpele fei t te ontgaan nieo Bn wan.r-voor al die 
67) 

moeite? · 
1 n Teel"lstander van cUe do~.:;matiese evolusielc:er kan dio volgende si taat 



van Weidenreich aanhaal: "13ut if we want to know the eoursc taken by 

human evolution, we have to take into account not the congruitiesbe= 

tween the organization of man and.the great apes, but their most 

characteristic differences... GS) 

Die mens is van .sy vroegste begin 'n kultuurwese en die oudste bekende 

kultuurvondste dateer uit die vroeg-Pleistoceen. Reeds by die Sinan= 

thropus-reste is gevind dat hulle vuur geken het; diere is .. meestal 

doodbang vir vuur en kan dit ook nie maak en beheers nieo 

Die vroegste mens het vervolgens ook 'n idee van die hiernamaals ge= 

had, as ons die wyse waarop hulle hul dooies begrawe het, in aanmerking 
. . ~ 

neem., Daar was ook 'n 'godsdienssin wat hom in die "primiti+lopfer•t 

gemanifesteer het~ 

Die groot vraag is nou: kan die geoloog, die paleontoloog, die fisi0= 

loog, die geneakaloog en die evolusionis vir ons 'n aanvaarbare verkla= 

ring vir hierdie besandere menslike manifestasies gee? K:-m ons die we= 

tenskaplikheid van bv. Bijlmer vertrou as hy meen dat die onderskeid tus= 

sen mens en dier nie grater is as tussen skaap en bok nie? Kan ons 

hoegenaamd met.evolusionisme saamstem as Simpson se dat die mens die 

toevallig mees vernuftige dier is wat die resultaat is van 'n sinlose 

materialistiese proses wat hom nie in sy gedagte gehad het nie? 

Hier hat ons met een van die grondprobleme van elvolusionisme te doeno 

Dit sien nie die feit raak nie dat die reformatoriese wysbegeerte tot 

die gefundeerde insig gekom het dat die diskontinuiteit tussen die 

materie en die levrende wesens die gevolg is van die feit dat die mate

rie arJ.l1 die wette van die fisiese aspek van die iverklikheid deur God 

geslcape, onderwerp is. Di t sien nie die vlet van God nie en ook nie 

die wettiese goordenlf.1"6id nie; di t sien nie die biotiese lvetskring met 

sy grondwet organiese lewe, naas die fisiese we tskring met sy grond1vetJ 

beweging nieo 

Die diere verskil van die plante cmdat hulle bowenCLien aan die psigiese 

of gevoelsaspek van die werklikheidstotaliteit onderwerp is. Die ge= 

voels- of psigiese funksie is die hoogste funksie waaraan die dier on= 

dervrerp is en daarOJ!l word die dierlike wese as 'n groep psigies gekwa= 

lifiseerde individue gedefinieer. Die ryk van die materie en die plan= 

te- en diereryk word volgens hierdie konsepsie dus as genetiese diskon= 

tinutteite beskou. 

Die vraag is nou: is die mens, soos die dier 'n psigies gekwalifiseerde 



individualiteitstruktuur, of is hy iets anders? 

Die mens gehoorsaam, net soos die dier, inderdaad die wette van psigie= 

se werklikheidsaspek, maar sy gevoeligheid word deur sy logies-a.nali=:: 

tiese denkfunksie (logiese wetskring) oorkoep~1. Daarmee is die gees= 

telike toerusting van die mens egter nog glad nie afgesluit nie. Die 

mens is beklee met 'n mantel van heeltemal nuwe en oorspronklike funk= 

sies, nlo' in progressie van belangrikheid, beskawingsontwikkeling en 

kultuurvorming (historiese wetskring); . taalvorming en die spraakver= 

mo~ ( taal~.letskring); sosiale omgang ( sosiale wetskring) be spa= 

ring (ekonomiese wetskring); die liefde vir die estetiese (estetiese 

wetskring); die toepassing van die regverdigheidsbeginsel (juridiese 

wetskring); die betoning van liefde (etiese wetskring) en uiteindelik 

is die mens toegerus met 'n vermoe om te kan glo (clie pistiese wetskring) 

Sal ons aan fossiele - oorblyfsels van vermoedelik antropo1ede herkoms 

ooit kan sien of dit nou aan 'n a':.p, 'n "missing link't of 'n mens be= 

hoort het, indien daar geen artefakte nanwesig is nie? Xan ons uit 'n 

skroef wat ons op die pad vind, aflei of clit van 'n motor of van 'n 

vliegtuig afkomstig is? 

Daar moet egter voortgegaan word met soek n~t :fossiele. Die onbevooroor= 

deelde navorser moet egter nie verbaas wees ashy diskontinu!teite i.p.vo 

kontinu1JGei te vincl nie en allermins verbaas woes as hy ui teinclelik tot 

die insig gedwing word dat ten aansien van die afstamming van die mens 

die.wetenskap voor 1 n ondeurgrondelike misterie staan, d.w.s. voor 1 n 

toestand wnt hom aan elke paging tot natuurwetenskaplike beskrywing 
69) prinsipieel onttreko 

yoetnootverwysings. 
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Afdeling B. {Skepping) 

HOOFSTUK III. . 

SKEPPINGSLEER. 

1. Inleiding 

Uit die vorige hoofstuklce het dit nou duidelik geword dat, wanneer daa.r 

gesoek word na waarheid en wel na die waarheid oor die ontstaan van die 

lewe en soorte(tipes) en die mens, dan bied die wetenskappe waarheen ook 

die ewolusionis hom wend, nie 'n bevredigende antwoord: -.nie • 

Daar sal nou na 'n ander terrein gewend moet word, van ander beligti~s

metodes gebruik gemaak moet word, ten einde die waarheid in die werklik

heid te ontdek. Ons sal die -w·oord van God en die teologie op ey wooJ::>d 

moet neem as Laasgenoemde vir ons die antwoorde op ons vrae aanbied, nie 

net omdat dit ons laaste bron is nie, maar veral omdat ons in die eerste 

instansie uit genade die geloof ontvang het om die Skrif as 'n onfeil

bare ewigdurende Waarheid te aanvaaro Klotz se: II ,';.,s Christians we 

know that in the Bible we do not have a theory which is subject to all 

sorts of changes and modifications, a theory which has come about as a 

result of the restricted reasoning abilities of human beingsf' but we 

have the inspired account of the only Beint: who 1ms p~esent at Creation~ 1) 

Daar moet wisselwerking wees nie net tussen die verskillende wetenskap

pe nie, maar ook tussen teologie en natuurwetenskap, omdat die werklik

heid en die ;vaarheid 1 n samehangende eenheid is. .~s daar gevind word 

dat die objektiewe natuurwetenskap ons konfronteer met feite wat moei

lik versoenbaar is met die Heilige Sk:rif,mcet versigtie gehandel word. 

Dit mag wees dat ons interpretasie van die Skrif nie "verklarend 11 is 

nie, maar 11verdraaiend 11 • So bv. moes Kepler, wat tot die gevolgtrekking 

gekom het dat di.e s.arde net so 'n planeet soos ::He ander is en dat hy, 

soos die ander planete nie sirkels nie, maar ellipse beskrywe, vlug van 

Protestant na Katoliek en van Xatoliek n~::t .!-:rctec:t ·mt. JJuther het in die 

verband nie gehuiwer om van die arme Copernicus te pra,_tt us van die 

dwaas wat die hele kuns van die sterrekunde omkeer nie, want volgens 

Josua 10:12&13 het Josua die son gebied om sti1 te staan en nie die aar

de nie;
2

) troue~s, die stelsel van Copernicus is met so 'n felheid bestry 

dat saver gegaan is om die volgende bewering oor sy ste~rekunde te maak: 

As hierdie sterrekunde waar is, is die hele Bybel vals 3 



Die noodsaak is dus nie net om die wetenskap met .sy vrugte in_verband 

met die Skrif te bring nie, maar om ook die Skrif met die regte gesind-

heid en :waaksaamheid te benader, te bestudeer en te verklaar. 

Ons probeer om kortliks hierdie gesindheid wat nodig is vir 1 n suiwere 

verklaring van die Skrif, nader te belig. 

2.Uitgangspunte vir 'n suiwer verklaring van die Skrif 

(a) Progressiewe teologie 
<3e.gee.. 

God het sy openbaring vir die kerk van alle eeue~ Die eeue tussen Pink-

star en wederkoms is nie genoeg om die Woord van God volledig te ken 

nie. Vir die teologie breek daar nooit 'n sterfds.g aan nie, omdat die 

bron van Godsopenbaring nooit opdroog nie. 

Egte, geestelike vernuwing bly vir die kerk van Christus van lewensbe= 

lang en hierdie vernuwing sal nie gesoek moet word in die weg van die 

eksperiment nie, maar op di~ van die geloof. 

Brillenburg - \'Jiirth vat die saak soos volg saam: Di t gaan om die vraag 

of ons buig voor die Goddelike gesag van die Woord, alleen dan so dat 

daarmee na die reels van 'n verantwoorde hermeneutiek gepoog word om 

elke deel van die SliTif te interpreteer na sy eie aard. 4) 

(b) Geloof. 

oor die Heilige Skrif kan nie gehandel worcl. bui ten o.ie hetrokkenheid op 

die geloof daarvan nie. Hierdie geloof is egter nie net op clie Heilige 

Skrif aangewese nie, want 'n mens kan nie 1)y l·retenskaplike arbeid jou 

pers9onlike oortuiging heeltemal uitskakel nle; trouens hierdie geloofs= 

houding is die siel van die wetenskap. Goeil \'/"onder da t 'n anti-ChriS= 

ten socs Huxley kon A se: 11 Science seems to me to teach in the highest 

and strongest manner the great truth which is errbodied in the Christian 

conception of entire surrender to the· will of Goo .• Sit down before 

fact as a little child, be prepared to give up every prec.onceived no= 

tion, follow J1umbly wherever and .whatever abysses nature leads, or y-ou 
. 5) 

shall learn nothing. 11 

voortgaan en sel:fs verbysterende ontdekkinge maak. 

werkliJ:~ glo dat hy in die wereld van ~-::>d be\'iee.c;, sal met vaste t'3'ang 
6) 

(c) 'n Goddelike en menslike faktor. 

BY 'n SkrifvoTklaring moAt rekening gehou word.· met clio fei t dat cl.ie 

lleilice Gees deur ~ense praat. Die Skrif rno.g niG ·boskou word as 1 n 
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is die volgende Belydenisinligting oar die Skepping: (1) Die Vader 

is die.oorsaak, oorsprong en begin.van alle dinge; .(2) .Hemel en aar.= 

de en alles wat daarin is 9 is uit niks geskape; ·(3). Alle dinge het 

ontstaan deur· die Woord,. deur die· Seun van GodJ {4)- Elke skepsel het 
. . . 

·sy wese en verskillende dienste ontvang om die Skepper te dien; (5) . 
Die mens is gE!skape ui t die stof van die aarde en gemaak Em geformeer 

· na die beeld en gelykenis van· God, goed,. regverdig en hei~ig 9 in. staat· 

om met sy wil in alles ooreen te kom met di~ i~il .van God-.· a) . · .. 

Die Belydenis gee egter nie •n· antw6ord opal ons.vrae nie, veral nie 

op die·vrae van die moderne tyd nie» As 'n mens die Skrif nie lee~·vol: 

gens sy eie aard nie, sal jy daarin allelei 11 fo~te 11 ontdek en die dan 

probeer wegredeneer met behulp van ttoplossinge11 •. Ons moet altyd onthou 
. . 

dat die \ioord van God na ·ons gekom het in die gestalte van. •n me.p.s·like 

getuienis,. 

Die Bybelskrywars word nie ui t bulle tyd ui tgelig nie. Die Heilige Gees 

gebruik in sy diens lewende menslike wasens., met hulle eie persoonlike 

tal.ente,hulle eie manier van denke, hulle eie taal en styl .. Dit is manse 

wat in die nabye ooste gewoon het, •n w$reld met eie -kultuur, met eie 

ui tdirukkingsmoontlikhede en· 'n beperkte woordeskat,. 

Toe God Rom aan die mens wou openbaar, gebruik Ely die mens en dit is die 

wonder, dat Hy Hom van die gebrekkig-menslike bedien wat die spore van 

die sonde dra en nooit die dieptes van die Goddelike passend· en volle=· 

dig kan weergee nie.. Te.rselfdertyd egter~ is. die Skrif die volledig. 

betroubare openbaring van God aan die mens. 

Di t moet vervolgens on thou· word dat die Bybelskrywers glad nie · -1 n idee . ,, 

gehad het van die wereldbeeld of heelalbeeld soos dit deur die moderne 

tegniek en wetenskap antwerp is nie en die B,ybelse ?penbaring het ook 
r,lii='' 

nie die-bedoeling om hulle dit aan te leer nie. B~ Bamm wys op die· 

volgende: 

(1) n\€.. 
Die tydsberekeningsmetode van die Bybelskry~vers was ..Q.J;;lWeteD= 

skaplike metodes, en metod~.s en eenhede va.n die kul turele tydvak v:::.n die 

skrywers •. Hierdie metodes'kan nie in ooreenstemming _gebring word met 

die moderne begrippe in die verband nie. 

(2) Die sielkundige terme soos bvo hart, bene, ingewande, niere 

ens., het spesifieke psigiese funksies gehado 

(3) · Ons kan ook dink aan die mediese. taai van die B,ybel wat ver 

verwyderd is van die van ons tyd~ 
.' . ~- ' { 



..M.... 
(4) Die matesis en maatsisteme van die Skrif is voorwetenskaplik 

(5) Dieselfde geld ook vir geografiese en astronomiese terme~ · 

Ramm s~ vervolgens: "But the theological truths expressed in these out= 

moded scientific notions are inspired and part of the Biblical 11i tness. 

The truth remains the same, God is almighty Creation, whether we picture 

the creation as· the ancient Babylonians did, or as Copernicus did, or 

as Einstein did-. 11 9) 

Delleman viys daa:rop da t daar 1 n dodelike gevaar is van die fundamen'= 

talisme en die sektarisme. Een teks mag nie geS:soleer word nie, I!l.aar 

teks moet met teks vergelyk word. 
dY'O 

Die kennis en·leer van die Bybel ·~ 'n eie, dit is heilshistoriese ka= 

rakter en dit is bepalend van die aard van die gesag van die Skrif: 
11 De aard van dit gesag is niet in een woord te vatten. De Schrift 

draagt di_t gesag in !let eno evangelie, en vantd t het ene middelpunt, 

nl. van het werel~en geschiedenis. =- omva ttend handel en Gods in de komst 
10) en het ~-rerk van Zijn zoon Jesus Christus. n 

4. Die Skepping ~ens Genesis 1 - 3. 

(a) Genesis l : 1 : In die begin het God d.ie hor:1el en aarde e;eska= 

Die l"i"Oorde "in clie begin" dui die be.§':in v,m alle geskape rlinge aan .. 

Daarmee begin die tyd .• Die begin wat in Genesis 1 : 1 genoeru word, 

is die vaste grens van die verlede. 

'n Mens kan net roep wa t reeds bes:taarl. God roep egter di t wat nog nie 

bestaan nie en beveel dit. In gehoorsaamheid. aan hierdie bevel word 

die Skepping voltrek, vgl. Ps .. 33 : 9; .Ar:::.os 4 : 13; · Jes 48: 2. 

God, Elohiru/het geskep. Al die geskape din1~e het maar 'n ondergeskikte 

betekenis. 11 ) Wat van belang is, is die feit dat diP ontstaan van 

alles - aarde, diere, plante, mense ens. bely ~rord as 'n daad 

van God. Hy roep die dinge wat nie besta.-.n n.:.e, Dso:f hulle bestaa:n 

(Rom 4 : 17), dus deu.r Sy ~Joord: ~In die be~in W?E lie Woord, en die 

Woord wc..s by God en d.ie \'Voord was God. Hy_ was ::.n J.ie begin by God • 

.Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder- Hor.: het nie een di?.J.C: ont= 

staan wat ont·staan 'het nie. 11 ( Joh. 1 : 1 - 3). Ons kan die Skeppings= 

1verke van God nie begryp nie, ona moet di t slcgs glo. "Deur die geloof 

verstaan ons dat die w6reld deur die Woord van God toeberei is, sodat 
. . 

die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie 



(Hebr. 11 : 3) 

God het geskep deu~ sy woord. Skep is •n besondere manier van werk. 

"Bara11 (skep) bly in die Bybel vir die skeppende handele van God gere= 

serveer. Die Hebreeuse l'TOord 11 bara11 verkondig dat ons te doen het met 

iets wat nie binne bereik van die mens 1~ nie, maar unieke Goddelike 

werk is. En hierdie 11 bara11 word gebruik sowel vir die oe~egin van 

dinge en mense, as vir die skeppende werke van God in die hede, 11 U 

stuur u Gee·s uit, hulle word geskape; en U maak die gelaat van die 

aarde nuut." (Ps. 104: 30) Hier blyk dit dat dit in die Bybel gaan om 

die verkondiging van J H W H, die God wat Israel verlos het, wat die 

Heiland, die Skepper is in.die verlede en die hede, 12) 

Hierdie skeppingswerk van God word aangedui met die term~ creatio 

ex nihilo skepping ui t niks. "Want Hy het gespreek en di t was; 

Hy het gebied en di t staan. 11 ( Ps. 33 : 9) In die begin was geen ske·p:= 

pingsmateriaal voorhanrre nie, in Gen. 2: 21s 27 wel. N~rens in die 

Ou Testament kry ons enige aanduiding van 'n oerstof wat bestaan het voor= 
13) dat God met sy skeppingswerk begin het nie, 

Die woorde hemel en aarde dui 1 n totali.teit van die geskapene aan, dus 

dit wat ons die heelal of die kosmos sou noem. .Dro Kroeze vrys do.arop 

dat hemel nie altyd dieselfde in die Bybel beteken nie; soms beteken dit 

die wolkehemel, (1Xon. 18: 45), soms· die te:crein van voels (1 Kon.l4:11), 

soms die sterrehemel en sorns die woonplek vo.n God waar ook die engele 

blyo Hy s~ dat wanneer in die 3krif hemel en anrde tesame eenoem word, 

word met hemel soms die sterrehemel·bedoel, maar soms ook d.ie woonplek 

van God (ps. 115 : 16) Dit is ook die geval in Gen. 1 : 1. In die he= 

mel bly die engele~: wat ook skepsele is en hulle behoort tot die "alle 

dinge 11 wat deur God. ontstaan het, (Joh. 1 :. 3) Wel was hulle by die 

grondlegging van di~ aarde teemroordig (Job 38 : 7) Hulle is dus reeds 

vroeg geskape, waarskynlik gelyktydig met hulle woonplek, die hemel 

vraar ook God woon. l4) 

Met hemel en aarde in Gen. 1 : 1 word dan bedoel die geestelike en die 

stoflike w~reld. Altwee is skeppinge van God, altwee in die begin ge= 

skape en daardeur ook aan mekaar verbonde. Daa~ is kontak tuesen hul-

le":.engele verskyn op aa.rde, mense soos Henog en Elia kom in die hemel. 

Hul belewenisse val saam in Christus, by wie se geboorte daar eer is aan 

God in die hoogete·hemele en vrede op aarde (Luk 2: 14) Die mens self 

het deel aan die stoflike sowel as aan die gcesteJ.ike vr~reld. 1'5) 

(b) Gen. 1 : 2 : En die aarde was woes.en leeg, en duisternis 



..!§... 
was o;p die wereldvloed, en die gees van God het gesweef op die 'lvat.ers 

Die aarde was tohu wabohu. Volgens tradisionele eksegese sou dit aan= 

dui 'n ongevormde geskape materie. Dit is dan die eerste ske;pping: 

ske;p;ping van materie. Vanaf vers 3 sou dan die hTeede skepping begini 

uit hierdie materie word alles in ses dae gevorm. Dit wil egter voor= 

kom asof in die verband die tohu wabohu liefs vertae.l moet word met 

leeg en chaotie~. Die tohu dui 1 n afskrikwekkende verlatenheid of ver= 

nietiging. Eohu kan weer met chaos vertaal word. In Jes. 34 vind ons 

·1 n gerigsaankondiging oor Edom. In vers 11 word dan ges~ dat die Here 
. 16) 

die riglyn van tohu daarog:r span en die ski~tlood van bohu" ITier-

volgens sou ons kon aflei dat tohu wabohu die produk V3n God se toorn 

is, dat dit die mag van sonde en kwaad aandui - die vyand van God iso 

Delleman s~ in die verband dat aan die skepping_ d<tn •n oorspronklike 

chaosweg voorafgegaan sou wees. God is dan die beginsel V!:J,n die ewige 

d d . h d. b . 1 d. . kw .:1 ' 17 ) goe e en 1e c aos, 1e eg1nse van 1e ew1ge aa~o 

In die Ou Testament is duisternis 1 n toestand van bedreiging en gevaar. 

Die duisternis woro ook verbind met die k1mad. Gedurende die nag is die 

tyd van die goddelose en die godde1oosbeid, da:n regeer die maiTte van die 

duisternis, terwyl die m8re die tyd van God is (Ps. 46 : 3) Die dade= 

ryk is 'n land van duisternis(Ps. 49 : 20) en d.ieselfde vrord ook ges~ 

van die woestyn. In ,Jer. 4 : 23 kom die vroestyn in diese1fde vers voor 

saam met tohu en bohu.. Ook die duisternis is gevolg van oordee1 van 

God. 

Die "werelo:vloed" ( tehoom) staan ook in verband met duisternis. Die 

oersee word dikwels geassosieer met monsters - die leviatan, Rahab, die 

draak ens. Hierdie monsters is vy.s.nde van God. 

As die betekenis van 1worde in die res van di0 I~ybel in aanmerking ge= 

neem word, behoort daar geen t>vyfe1 te >·rees d~t t die woord tohu, bohu, 
. ·J8) 

-l~ehoom en duisternis onheilspe11ende rnagte aandui niE?.. 

As ons in aanmerking neem da,t ••sweef" (merachefet) ook i'broei" kan bete= 

ken, kan ons met Ridderbos sas.mstem as hy n.1een da t die skrywer van Gen. 

1 : 2 aan ons wi1 meedeel dat die skepping, soos ons dit vandag ken, 

ontstaan het deurdat die magtet wat die 1ewe onmoont1ik gemaak het, lane,= 

samerhand beteuel is. God het aan die dreigende watermassas paal en 

perk gestel. (Job 38: 8 - 10.) As God d.ie vrater s weer vry spel toe1aat, 

breek die sonvloed ui t, "En ek het 'n nnwe hemel en 'n nmvc aardc gesien 

.... en die see (die dood en verderfbringer:.de W~l termassn) was c1aa:r. nie 

meer nie. II ( O;penb. 21 . 1) 19) . 
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O:n.s mag nou tot die gevolgtrekking kom d.1 t God sy mags1voord moes spreek 

oor magte van die duisternis reeds voorda t die mens nog daar \vas. Ons 

moet aanva.ar dat die sonde een of ander tyd na die skepping van God sy 

intrede gedoen het en dat volgens die Skrif Satan die ou slang is, die 

mensemoordenaar van die begin af~ die god van hierdie wereld. (2 Kor. 

4 : 4) 20) 

(c) Die Skeppingsdae (Gen. 1 : ' 2 : . 4) 

wat hier veral van belang is, is of die skeppingsdae werklik dae was 

en of dit 'n ander betekenis inhou. 

Ons wil hier saam ffi(~t Ridderbos stem as hy meen dat die Genesis-verhaal 

to Oe v. die skeppi·ng in die verre verlede plaasgevind het en da t di t 

dus 'n geskiedskrywing is van 1 n heel besondere karakter. Daarom is 

daar rede om nie alleen te dink aan die beskrywing van die geskiedenis 

nie, maar ook aan die skryfwyse t.o.v. die verre toekoms, nl. die pre= 

fesieo Volgens laasgenoemde skryf\Vyse word die gebeurt~nisse op 'n 

besondere \VySe saamgevat, georden en gegroepeer. Ons kan terloops hier 

byvoeg dat "dag11 by sulke profetiese beskrywinge soms 'n heel ander be= 

tekenis het as 'n tydperk van 24 uur. (vgL Daniel 8 : .14). Dit maak 

ons ontvankliker vir die gedagte dat ons in Gen. 1 waarin daar nie gehan= 

del word oor die verre toekoms nie, maar oor die verre verlede, dieself= 

de verskynsel aantref. 21) 

Ramm wys daarop dat in die eerste twee hoofstukke van Genesis, na:ag" 

op verskillende maniere gebruik word (1) In Geno 1:5 (a) beteken dit 

d9.glig; (2) In Gen. 1 : 5(b) (en ander verse) beteken 11 dag11 aand en 

more;- d!..w.so-· die nag -.;.rord uitgesluit by die dag; (3) in vers 14 (a) 

beteken di t daglig in teens telling tot die no.g; ( 4) in vors 14( b) sien 

ons '1dae 11 op die tyd soos deur die son en ruaan gereel.. Dit kan d?.e 

van 24 uur wees of byna ses m·aande soos by die pole; ( 5) in Gen. 2 : 4 

betelcen 11 die dag11 die hele tyd van die skepping. IIy merk op dat as die 

"dag" hier nie 1n gewone dag bedoel nie en dus metafories (oordragtelik) 

gebruik word, geld dies81fde van "aand en more 11 • .Die argument van Exa= 

dus20 :11 geld ook nie~ want dit beteken sle.gs clat die me.Dsl.i.ke week sy 
22) 

oorsprong het in die Goddelike week van 8e,ire sl-.:eppingsepogge. 

Aalders toon aan dat die woord 11 dag" in die Ou Te.stament meermale die 

ruimer sin van tydvak of periode het. Dit is onget\Vyfeld die geval 

in die uitdrukking "dag van die Here". Na die volgende tekste word ve~ 

wys: Jeso ·13: 6,9; Esego 13: 5; .Amos 5: 18,20; Joel 1 : 15; 2:1,11; 
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l\ial. 4:. 5. Spesi:",'J.l van betekenis is l~!se,r~. )0: "'i wnar die "dag van die 

Here" nader anngedt.:.i word as" die tyd v·m t'l. i.e n:.wleso 11 Hy kom tot die 

gevolgtrekking: "Dit zal wel voldoende we~en om overtuigend te doen 

zien dat het woord ''dag' in het Oude Testament rneermalen den zin van 
1 tijd1 of~ 1 tijdvak' heeft. Alle pogingen om dit tc bestrijden moeten 

op niets ui tlopen" o 
23) 

God is ewig, maar as Hy self spreek van sy dag wanneer Hy werk, waarom 

kan dit nie maar net die dag van God wees waarvan ons die tydsduur nie 

kan be:paal nie? Is die mens dan maatstaf van wat die dag vo.n God is? 

vra du Toit as hy hom nie kan versoen met die idee dat die dag van God 
24) 'n mensvormige voorstelling is nie. Hy se voorts dat ons die skep: 

pingsdae 'n profetiese kompendium kan noem en daarmee word ook gese dat 

dit nuttelose arbeid is om Gen. 1 en 2 in 'n chronologiese skema te pro= 

beer inpers. Ons wil vashou aan die gedagte: die skeppingsdae is 

werksdae van God, waarvan ons die lengte nie kan of hoef te bepaal nie. 

En hiermee kan die vierde gebod volgens Exodus 20 volkome geharmonieer 

wordo 25 ) 

Ramm beweer dat skepping in ses dae geopenbaur is, maar nie in ses dae. 

ujtgevoer is nie;. Ry se; "We believe that the six days are pictorial

revelatory days, not literal days nor age - days. The days are means of 
. () 

communicating to man the great fact that God is Creatfo"f., and that He is 

Creatfof of all. n 
26 ) 

(d) Die afsonderlike skeppingsdae~ 

Die eerste dag.(Gen. 1:3-5) 

En God het gese: 

Hier kom die majesteit van die Goddelike Woord duidclik uit. Daa.r is 

nie 'n immanente, blinde K:rag wat in die dinge stoot en dryf en waa:r:deu.r 

hulle vansel f k:m ontwikl:el nie. Hierdie pnar woo.rde pl." .. as die slmp: 

pings leer van die Bybel in onversoenlike teenstull ing tot die e1'1"olusio

nisme, waarvolgens die dinge vanself ontwikl:el kr·:;.gtens imm-1.nente WE. tte. 

Laat daar lig wees 

Die werke van God is werke van die lig. Sonier lig geen skepr.ing nie. 

Die lig is egter ook 'n skepsel, nie 1 n uitvloeiing van die Skepper nieo 

Die geskape lig ka:n slegs heenwys na Hom'wnt die tig is en in Christus 

hierdie Jig in die wereld laat skyn het. (i.od ls l:Lc; en die bron van ~tlle 

lig. 



.2.L 
En God bet skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis 

Die .skeiding toon dat God mag het oor die duistorniso Die duistern:i,s 

sal ook nie die la.aste woord spreek nie. In Cbristus word die ewige skep:: 

pingsplan van God duidelik. 11 Ek is die lig- van die w~reld; wie !~y volg , 

sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die 

lewe h~." (Joh.8:12) 11 En die lig skyn in die duisternis en die duis= 

ternis het dit nie oorweldig nieo 11 lJoh. 1: 5) 

En God bet die lig dag genoem en die duisternis bet Hy n:::~.g .. genoem. 

Naamgev-ring is in die Bybel 1 n .1\kte van heerskG.ppy. 

oor lig en duisterniso 

God toon dat Hy heers 

Die n·,t.g en die. werke van die du.i.sternis bou verband met mek-;ar. As 

Christus gekom het, het die nag ver gevorder en.dit is amper da.g.(Rom. 

1 3: 12) 

Maar skeppingsmatig le dag en naG vo 1gens Gen. 1 nie op een. lyn nie. 

Die dug is 'n g.:·volg van die e.fsonderlik gesk--,.pe lig, die nag nog 'n 

deel van die 11 cbaotiese" duisternis .. 
27) 

Die tweede dag. ( Gen.1: 6-8) 

Op die tlreede dag stel God paal en perk an.n die 11 '1vaters" van Gen. 1:2. Die 

waters is 'n bedreigende mag; nie alleen 1vord die lewe op aarde bedreig 

deur waters op aarde nie, maar ook die waters vnn bo. Die uitspnnsel 

skei die ~aters van bo met die waters vnn onder. 

In die t:yd vm1 die sondvloed 11 is die slni::;e va11 die hemel rseopen" en as 

die oordeel verby is, gaan dit weer toe (Gen. 7:11; 8:2) 

Die derde dag. (Gen. 1 :9 - 1 3) 

Op die derde dag word die werk van die .t1·reed e voorte;esi t. God r;ee ·'1n.n 

die see sy naam en konstitueer sy 't'rese. N.:J.amgewing beteken ook hier be:: 

heersing. 

het verdwyn. 

Deut. 13: 13) 

Elke spoor ve.n 'n onafhanJ:lil(e a.ntigodclelike chnoseeweld 

Die aarde rus op die see (Ps. 24:2• 136:6; Gen. 49:25; 

Ons het nou 1 n aarde wat random, bo en onder deur chaosmagte bedreig word9 

maar hierdie chaosmagte is onder beheer. Die skeiding tussen dro~ land 

en l·Ta ter m.·~.a.k die aarde g·eskik vir 1 n woonplek van mens en dier. Die 

waters s:.-.1 die grense nie >'l"eer deurbreek nic. 11 \Tir U :ireiging het hulle 

tdie wo.te:ts -;-rat 1)0 oar die berge gest;"::m '1et) c;evlug, vir die stem van 

U donder he t hulle 1·:ec;t;eskrik • • • • • 1 n grer-s het u ;~cstel lTaar hulle nie 



_g_ 
oor sal f~<-1.an nie; hulle mrtg die a:1.rde nie 1>1cer oordok nie" o ( ::'s. 104: 

7 - 9) 

Die vierde dag. 

Vanaf die vierde dag word die vrygem:,takte ruimtes, wat tot stand gekom 

het deur die skeidingswerk van die eerste drie dae, ~ersier met geskape 

wesens., 

Na die versiering van die aarde met plante en borne, word die van die 

hemelruim verhaal .. 

Die son en die maan word 11 die twee groat ligt'e" £tenoem. Die ligte aan 

die. ui tspansel moet dien om lig te gee op die ,rv:trde. Na hierdie klein 

aarde stuur God ook sy Seun en Hy het kosmiese betekenis. So vind die 

groot werk va.n God op hierdie kleine aarde plans tot redding van die 

h 11 Gd k . kh. ·d. . 28) ganse ee a • o ver ~es oo ~er ~e ger1nge • 

. Die yyfde dag. 

Nou kom levTende wesens wat 1 n sekere indiwiduali tei t besi t en wat hulle 

van die plante daarin onderskeidat hulle vry kan beweeg- die wate:r= 

diere en lugdiereo 

Die Hebreeus se dat die waters die le1vende I"Vesens moet laa t 11 ui tvremel." 

Hiermee is nie uitdruklik gese dat die vmters self werksaam was in die 

±·ormering v.-:;n die W"!.terdiere nieo 

vo~lso 

.tmlle le in dieselfde lyn as die 

.Gen. 2:19 gee hier 'n aanvulling, nl. dat 11 al die diere van die veld en 

al die voels van die hemeltt deur die Here God "ui t die a::crde 11 geformeer 

iso 

Sikkel merk op dat alles daarvoor ( plei t) dat die gedierte liggaamlik, 

deur Gods skeppende vermoe in hoofsaak uit die orc:miese sto1<~Vre van die 

aarde orgebou is. 
29) 

Die volgende algemene re~l word in verband met die skeppingswerk van God 

a.fgelei: 11 Daarom is naar Gods bedoelen alle volgend schepsel in de schep:: 

ping als org;misme verbonden aan het voorg";Rnde, WiJl alle voorgn.ande 

schepsel in den Raad en in net werk Gods bepa.ald is door het volgende. 

De eerste.sche9selen, schoon met.eigen wezen in eigen vormen, zijn voor

gestalten.van de volfende, die weer met eigen we:.en in eigen vormen ge= 

schapen wordeno '' 30 

Kuyper is dieselfde mening toegedaan: 11.t\s dit dus God bel:i.0f het om nie 

self soort te ske11 nie, maar soort ui t soort te lrn t opkom, deurd:>t Hy 



die voorafc:·;mde soort op die produksie v:.1.11 die hoer volr>:ende rw.nL;ele 

het 9 die skepping sou daar ewe wonderbaar om .:;evlees het." 31) 

Vir die eerste keer word die seen oor skepsele ui tgespreel.:. en merhraar= 

diger1qys in verband met die voortplanting deur geboorte. Die Goddelike 

seenwoord is 'n woord van liefde. Dle paringsdaad het die seen van God 

nodig as dit waarlik skeppend sal wees. En dan le hierin ook 'n belof= 

te nl. dat die skepping sal voortbestaan. 

Die sesde dag. 

Nou vind die hoogtepunt van die skeppingswerk van God. plaas.Geen enkele 

ander skeppingswerk 1vord so ui tvoerig beskrywe nie. Die top van die 

pill'amide~ is bereik in die mens. 

van die landdiere beskryweG 

Vooraf egter word eers die skepping 

Die diere is \'lel makkers van die mens, maar nie sy gelykes nie. Di t 

blyk duidelik in hoofstuk 2 waar die mens geen hulp onder die d.iere kon 

vind om by hom te pas nie.Tog is daar 'n nou verwantskap tusse·n mens en 

dier, wat o.m. ook volg uit die skepping van diere en mense op diese1f= 

de skeppingsdag. 

Haar die mens is wesensverskillend van die dier. Die ske~pinc van die 

mens is nie 'n faset van die skeppings1..;erk van God. nie, maar die sin 
32) daarv ..;.n. Delleman A se:. 11 Want met de mens treedt in de levende na= 

tuur eeh nieuwe figuur op, door een onoverbrugbare kloof van het dier 

gescheiden." 33) 

Die mens word geskep na die gelykenis en beeld van God. In Gen. 2 lees 

ons dat God $y asem in die mens blaas en dat die mens hiervolcens 'n le= 

wende "siel" wordo 

Nou dat die spits van die piramide bereik is, kan God met welgevo.lle na 

die 1-rerk van Sy hande kyk en verklaar d.··t nlles "baie goed 11 is. 

Die sewende dag. 

Volgens Johannes ? : 17 werk die Vader tot nou toe. Daaruit moet ons 

aflei dat God se rus na die skepping nie ui trus beteken nie, ma::1.r ophou 

met skep; trouens, 'n mens sou nie vermoe:i.·lheid by God verondersi.:el nie. 

Die opvatting, waarvolcsens die sprake oor Gods rus ui tdrukking vril gee 

aan die volmaaktheid van die skeppingswerk, 11 dit is baie goed", dit is 

verby, niks skeel daarmee nie, lyk aanneem.1.iko Nou is die feeo. Ps.l04 

: 31 ,24. Dit moet die mens saamvier. God het .1ll~:s g-eme.ak en Hy kyk 



met welgevalle op sy werk terug. Die werk word aan die mens toeve:r= 

trou as die verteenwoordiger van Godo God en mens vier sa.am fees, 

omdat die werk voltooi is en vanuit die fees sal die mens nou as ver.: 

teenwoordiger en medewerker van God aan die werk gaan, heerslcap:py voer, 

bevrerk en bewaar. Die Vader bly aan die geskapene werk; Hy sal regeer 

en ondernou en Hom nie terugtrek van Sy geskape ~rereld nie. Daarmee 

Die Sabbat wat 

i1ulle saam vier, is die teken daarvan. 

bly Hy egter in gemeenskap, en sy verbond met die mens. 
34) 

Met die opstanding van Sy Seun, Jesus Christus, het die ewige sabbat be= 

gin. Hy net tot Sy rus gekom: rus van lydensarbeid, van Sy vernede= 
35) 

ring; rus in Sy heerskappy, verhogingo 

van hierdie sewende dag l'rord nie gese dat di t 1 n aand gehad het nie ••••• 
. 36). 

Die rus van God is die lewe van die ganse wereldo . · 

(e) Christus in die skepping. 

Christus is die eersgeborene van die ganse skepping. As vleesget-rorde 

Woord stel 1:1y orde in die skepping, ook in die gebied van die onsigbare 

magte lKol. 1:_20; Ef. 1:10) Die verlossende werk van die kruis strek 

hom na alle gebiede uit, vgl. die aardbewing by die ste~re van Christus

geboortewe~ van 'n nuwe skepping. 

Daar is 1 n hele reeks tekste-wat van die volledige verandering van die 

kosmos aan die einde spreek, vgl. byvoorbeeld Markus 13, Hebr. 12:·2. 

In die prediking van Paulus is daar 'n organiese en strtikturele verband 

tussen die plek van Cnristus in die eskatologie en die protologie. Die 

einddoel van die heilswerk van God bring terug na die begintChristus is 

die tweode Adam. 

Die nuwe skepping wat met die opstanding van Christus deurbreek, tree 

in die plek van die eerste skepping waarvan Adam die verteenwoordiger 

waso Maar die nuwe is soveel.heerliker as wat die tweede mens die meer.= 

dere was van die eerste. 3?) 

Deurdat Hy die dood - die laaste vyand ( 1 Kor. 1 ~= 26) - oo~·rin het, 

word Hy nie alleen die Eersgeborene uit die dode nie, maar ook die Be= 

gin van die nuwe skepping. Sowel die skepping as die nmre skepping is 
1 n becin wat alleen in en deur Christus sin het en moontlik vm.s. 

Christus sb.J.:ocn aan die hoof van die nuwe skepping ~ra.t in en deur Hom to·t 

stand eekom het. Cnristus is die integrasiepunt sender Wie die skeP= 

ping sinloos sou vleeso "Dat was het iverlc van de "~oon des mensen, die 



ook de 'zoon van God is: de Zoon door wien de zoon .-reer zoon 1·rord. t. 11 38) 

5. Skeppingsleer en natuurwetenskap -- 'n versoening? 

Io Wat die aard van die skeppingsverhaal betref, wil ons net die volgen= 

de si taat sac.unstem: 11 \v.':l.s deze dichterlijke, kinderlijke en toch >:;o die= 

pe aanduiding van de Schepping van· de Kosmos en van de Hens da·rin, met 

erkenning van een breuk in de on{serepte Vttder-kind-verhouding, mank 

ook met perspektj ef naDr een toekomstig herstel op nog hoger plap-t· met 

de mooist denkbare vorm? Want dit blijft voor alle tijden, alle leef= 

tijden der !•Tensheid en alle leeftijden nu oen leerJ.icht vi-m onui tput::: 

telijke rijke inhoud." 39) 

Die hoe en die hoe lank van hierdie verhaal is die t-'luk van die ueten= 

skap. 11As man was to gain by the mvea t of his bro-vr, his daily bread, 

for the support of his physical life, from t.he earth he inh':1.bi ts, so 

also must he acquire from nature in, around below nnd above him, by 

wearisome effort and diligent research, science and knowledee for tl)e 

support and culture of his mental.being." 
40) 

Soos die profesiee van 

die Bybel die beste verkla.nr 1<1ord deur die vervuJ.ling, ::::o 1wrd die 

Skrifgedeel tes, wat te doen het)met die natuur1vetenskap, die i)este ver.:: 

kl d td kl . k 41 D II t . d" d" a~r eur on e c~ngswer • aarom: •••••• vra og v~r ~e ~ere 

dat hulle jou leer; en die voels van die hemel, dat hulle jou te J.cenne 

gee; of spreek die aarde aan, dat di t jou le.er, en la,':lt die visse van 

d.ie sec JOU .vertel".. (.Job. 12 : 7 ,8) 
o.\ ge..m een- Q Clf'lU o.ai de. 

Die volgende is 'n ~isk€1J:',J,P!!L:OO geologiese verslag: (.i) die aarde 

,;-:as oorspronkli.k 'n sterrekundige ligga,·un met 'n atmosf'eer en 1H'tter- en 

lan.dmC~.ssas \vaarop die prosesse van erosie an.n die werk w:1s; ( ; . ) 
-~. die 

verskillende geologiese aardl:~e bevat :t ossiele - sommige as verteenwoor= 

digend van nog lewende; ander van uitgestorwe lewende wesens; (iii) al 

·die families van die invertabrata .hel; gelyktydir~ e.n skielik in Cambrium 

verskyn, en rJ.ulle het gedifferensieer in t:iL ... , ldr-tsse en ordes en daar 

is geen aunduiding nie hoe hulle in so •n toestand ontwikkel het - in:. 

dien lmlle ooi t ontwikkel net; (iv) sedert die Cambriese tydvak het 

nuwe vo:rme in die lae verskyn en hulle verskyning is ski.elik en hulle 

vorme is toenemend inge1-likkeld, in vergelyking met voric-e vorrne; ~ v} 

geen oorgangsvorme is gevind nie; en (.vi) d:1ar is 'n opwanrste p,rocreS= 

siew·e neiging in die verskyning van die vorme. 42) 

vol.;ens d.ie geologiese verslag sou daar d::m 'n h.<J.rmonie :rees tussen die 

geologie en die skeppingsverhaal, mi ts: (a) die skeppingsaJ::aie nie 



5b, 
plaasgevind het in 'n letterlike week nief (b) die orde va.n die skep:: 

pingsverhaal reg gesien word; lc) "soorte" van Gen. 1:24 nie vertolk 

word as die soorte wat ons vandag ken nie en (d) daar duidelikheid kan 

kom oor die eerste mens, aangesien die geslagsregisters van Adam a~ 

blykbaar nie klop met die ~eit dat die mens volgens fossieleverslag 

veel ouer is as Ad am. niee' 

Ons sou graag elk van hierdie afdelings breedvoeriger bespreek. 

(a) Hieroor het ons probeer om in 'n vorige afdeling reg te laat 

geskied en tot die gevolgtrekking gekom dat die Genesis - 'Verhaal gesien 

behoort te word as 'n pro~eties - historiese vertelling. 

l b) Die orde van die skeppingsverha.'ll hoef nie nood'ivendig as 'n 

chronologiese orde gesien te word nie, maar ns 'n saaklike- en - chronae 

logiese ord:e. Ons sien dat die twee verhale in Gen. 1 en 2 nie chrono= 

logies ooreenstem nie, maar ook hier gee die profeties - historiese sie= 

ning die antwoord •. 

(c) nsoorte" van Gen~ 1:24 hoef nie vertolk te word as spesies nie, 

maar wel as ~ila of organismestipes. In die verband se Ramm d.nt as ons 

die J:Iebreeuse woord "min" met spesies of variE!teite identifiseer, dan 

laat ons die verslag spreek met 'n wetensbl.plike noukeuric;hcid tn1t di t 

nie voorgee om te \vees nie. 43) Die variasies en tipes 'I>TC1t binne '~ 
familia - orde in hul veelvoudigheid sou onh1ilckel, is nie net die gevolg 

van gunstige selekterende en isolerende omstandir;hede nie, ma;u· hoofs~=tak::: 
44) lik die gevolg vDn Gods plan in Sy onderhouding of voorsieni_gheid. 

De Vries wys daarop dat die sesde dag van die skeD"!'Jinr; hree ai'sonder.::: 

like handelinge voorstelo Die· eerste is die vorming van die hoere 

dierei' spesiaal die wnt op droi:i grond leef; die i;weede die skepping van 

die mens. In die eerste handeling word van die 1'T001"1Xe "'voorthring11 en 

... gema.a..K'1 gebruik gemaa.k en nie van die woord skep ( bara) soos in die 

tweede handeling nieo Di t kan toegeskryf 1·rord :: . .-'n die :t'eit dat, wat 

die· eerste handeling betref', die eintlike lewe op die voora:t'ga:-ncle dag 

tot stand gekom het en die werk van die sesde dag in 'n sekere r.1in 'n 

. direkte nvoortsetting11 var~ die dag waso 
45) 

(d) As die Skrit: vir ons s~ dat Adam die eerste mens trm.s w.s.t God 

ui t die sto:t· van die aarde ge~ormeer het deur in s;:· neus die ;.1sem. van 

lewe te blaas 1 knn ons die volgende afleid.ings oor die eerste 1.1ens 

maa.k: 

li) Ad~ is die eerste lewende wese beklee met 'n aantal 



i'unksies OI individuo.li teitstrukture (in die vorigc noofn tLllc bespreek) 

wAt deur die mens in sy ku.l tuurarbeid toegepas behoort te word· in op:: 

drag van uod: vul 9 onderwerp en beheers die narde. Die logiese wets= 

kring is die eerste waarin norme gegee is en daarmee dus ook ann die 

mens die vryneid van 'n redelike keuse, wr>t in alle kringe vonaf die lO= 

giese tot die pistiese geld. Beskmdngsontwikkeling en kul tuurvorming 

sou dan ook 'n li-odgegewe eienskap aan die mens "Tees wat met Adam sou be= 

gin. 

(ii) Aangesien God Adam uit die stat van die aarde geformeer 

rtet, kan ons aanvaar dat dit kon beteken dat God voorvorme kon gebruik 

vir S~ doel. As God die lewe in sy neus blaas, moes dit beteken dat 

Adam in sy fisiese voltooi was voordat God hom met die lewe van menswees 

begunstig heto Dr. Bruna praat van die mens~ordingsproses as van 

".nominisatie 11 en beskryf dit as geleidelike ontwikkeling 

toch is de scheiding met wat voorafging in wezen dieper. 

"••••• maar 
flU 
i!lR- treedt een 

nieuwe hierarchie van functies op, waarbij alles tenslotte in dienst 

komt van bet denk - o.rga~n, de herseneno •• 46) Hy ne verder d:3.t da.nr 

9 n skeppende inwerkine was, wat materieel gesien, niks hoef te ver:mder 

het nie, maar 1 n nuwe en ho~re"besieling" ger;ee het, di t 11 ingcbla::s" 

llet. 47) 

(iii) Ons kan Adam dan as die beginpunt van die menslike beska= 

wingslyn neem. 

De Vries het noukeurig op die oorsprong VA.n menslike beskat·Ting ingegaan 

en tot ·die gevolgtrekking gekom dat elke historiebeskrywing wat verder 

terugga~n ns 4000 v.c., op spekulasie berus. Hy s~ later ten slotte: 

Ons kan met veranhroordelikheid tot die gevolgtrckldng kom dat die menS= 
48) 

neid op sy hoogste 10,000 jaar oud is. Ramm stem hiermee s.::>.::cm en 

meen dat 8,000 Jaar die ouderdom van die menslike geslag is. "It is pro.ble= 

matic ·to interpret Adam as having been created at 200,000 B. c. or earlier, 

wit~c;i.vilization not coming into existence till say 8000B.C." 49) 

\ iv) Adam was die eerste etiese \·rese, of ,juis die eerste mens 

va.nwe~ die begiftiging van 'n li-odgegewe lewende etiek. En hier gaan 

di t om die i'rare etiek wat geen agterstand noef in te hou nie - nie maar 

net 'n morele sisteem nieo Hier ga[m di t om menslike verhoudin.':!,·c en 

gevoelens VTF>t deur die tlo~r Mag, God, gerig is. Die -vril van God vorm 

die fondament vr:m alle eeordende handelingo Om .""Oed te doer. is •n dand 

v.~:n eerbied en l:i. efde w·:, · rtJy die hele persoon. betrok!·co . .;_s en inrpliseer 

veranh;oord:i..ng l;eenoor 1 n 11 Persoon11 • En hier~ee L:: die diepste grondslag 



van die gewete gegee. 50) Met die t'ossiele-inligting tot ons beskik:: 

king1 sou ons dus nie kon saamstem dat die pre-historiese mens van die 

vroegste .tye, afstammelinge van Adam kon wees nie; bui tendien, Adam 

' het die dood geken en sy afstammelinge dus ook. Volgens KUhn, wat 'n 

studie van die Neanderthaier en ~tydmense gemaak het, sou hierdie 

"mense" geen oegrip van 1 n siel gehad het nieo As 'n mens sterf, bly 

hy hier op die a~rde -- ~ bly leef -- by is net op •n ander plek en 

onsigbaar, .H,y bly lder en het dus voedsel, beveiliging en versiering 

nodig. Die dode is dus 1 n nlebender Leichnam", wa-t; in die uDiessei ts" 

bl.r.. 51) 

tv) Hoe dit ook al sy, die B,ybel gee vir ons geen definitiewe 

inligting ten opsigte van die presiese datum van die eerste mens nie. 

Wat veral ten opsigte van die uitsprake van die wetenskap en Skri£ van 

belang is, is wel die groat ooreenkomste wat betref die ontstaan van 

die mens. 

{1) Beide geologie en Skriftuur leer dat die mens die laaste hoof

vorm is 1mt op die aarde versh.7n het. Al sou ons die volkekundige sy 

200 9 000; ~00,000 of selfs 900,000 jaar toegee, is die mens nog •n re: 

sente wese, vergeleke met die 3 bilJoen jao.r v.::m geologiese geskiedenis. 

{2) Antropologie en Skrif stem ooreen dat die mens die hoogste 

lewensvorm uitmaako In B,rbeltaal is hy na die beeld van God geskape. 

Wetenskaplik gesproke het die mens (a) die grootste breinvolume in ver.: 

gelyking met die res van die'liggaa.m, as ander wesens, {b) die mees inge:: 

wikkelde brein en {c) is die mens die intelligentste weseo 

l3) Be ide By bel en Antropologie neem aan dat die mens bD.ie in ge= 

meen het met die dier. Die By bel s~ dat die diere gemaak is uit die 

aarde ("laa.t die aarde voortbring") en dat die mens gema:1k is uit die 

stof van die aarde. 

Ons wil daarmee volstaan dat die mens in sy natuur •n Goddelike element 

bevat, wat daarop dui dat die mens •n Goddelike oorsprong het; gevolg= 

lik is slegs die Bybelverslag, wat aangee dat die mens •n hreeledige 

ontstaan het, l'rerklik waar ten opsigte van die totale mensa 

II. Skepping en Voorsienigheid. 

Daar is reeds genoem dat ons nie die tydsduur van die skeppingsak~d.e 

kan of wil bepaal nie - di t val bui te ons appara tuuro J. E. Mercer s~: 

11 I incline to view that the Eternal Cause h.::;s always h.~d, and ever 1-rill 



have, its correspondingly eternal effects, and tlutt Gods creation is 
52) 

co eternal with .H.imselt·." 

Lever meen dat die skeppingsaksie oy Gods v/oord af{Seloop, vol tooi is. 

Aanges:Len ons geloo1· in die tyd f"unksioneer, word die skepping, wat 

eintlik die tyd voorafgaan, geklee in •n vorm van •n tydelike ordeo 

In die mens is die hele natuur gerig op die dien aan l.70d. Die skep:: 

ping van hierdie werklikheid as totaliteit ga~n dus aan die tyd voor.= 

ai· 11 Eerst dan is net moment gekomen waarop het ontslui tingsproses in 

den kosmischen tijdsduur kan oeginnen en de voorzienigheid Gods in 

werking treedt." 53) Hierdie hele kosmiese ontslui tingsproses 1.mrd 

bestuur deur God se voorsienigheid en word gelei na die voltooiing aan 

die einde van die tyd. Bavinck meen dat die sesdaagse skepping voor.= 

uitg~JP in die werK van onderhouding en is eeen suiwer skepping meer 
nieo !)4) 

Ons sou verder die voorsienigheid van God deur die volgende sitant wou 

dei'inieer: 11 God gaf aan alles het best.'ln.n en blij:ft alles, op ieder 

ogenoliK, aan ieder schepsel geven, dat tot het niet zou tenlgzinken 

als deze eeuwig - scheppende functie Gods een ogenblik werd onttrokke~· ?5) 

III.· Progressiewe kreasieo 

~iervolgens is daar aan die oegin •n soewereine skeppingsdaad waardeur 

llemel en aarde te voorskyn kom "in die begin"o 

Dit word gevolg deur •n sesdaagse skepping. Hierdie skeppingsaksie 

itTord geken:m.erk d.3ardeur dat alles ontstat:n deur die Goddelike i'iat 

(laat daar wees), maar waarby reeds besta.ande materie •n rol speel. 

Die ontslui ting begin na die skeppin,~saksie en vind plaas deur en onder 

die voorsienigheid van God. Hierdie ontsluitingsaksie kan ons as 

evolusie (ontwik~eling) bestempel en is sleg~ op die grondslag van die 

voorafgegane fiat-skepping moontlik. 

{ewolusie) selfs niks voortbring nie. 

Bavinck meen da.t ontwikkeling 

Dit is niks anders nie as 'n 

vorm Yan be1·reging wat slegs tot openbaring kan bring wat innerlik verbor.= 

ge is. Vir ontwikkeling (ewolusie) word dan eers die geleentheid ge= 

open as deur almngtige skepping aan wesens die aansyn geskenk 1·rord 

waarvoor hulle bestem is. 
56) plan, vret en doel. 

Wie ontwikl:eling s~, :::rpreek van gedagte, 

Die verskil tussen progressiewe kreasie en teistiese of genernle e110= 

lusie le veral daarin dat volgens laasl?jenoemde alle aspekte "in die 

begin" ingeskape is en wat dan langs die 111eg van die voorsienigheid 
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van God tot openbaring komo Die·. GoddeHke 1're:rkinc is imr:ianent, terwyl 

die prosressiewe kreasie beteken d.s. t d:,.:;.r . 1 u tr::.nsendentale 'lrlerking 

v.s.n God is. Dis geen ac::.neenlopendheid "iP'TI die ·'=tmoeba nie, maar 

die groot fila en f::unilies kom in a2nsyn deur 'n skeppende daad van 

God, ook al word gebruik gemaak van bestr .. vmde rnaterie. 

Die verskil tussen progressiewe krea.sie en die v:'l.n ewolusionisme kom 

onder meer 11ierin d9.t die konsekwente ewolusionis moet volhou dat lelve 

ui t le1·relose materie ontstaan het, ho~wel die moderne ondersoek aange= 

t . h t d d . 1 . . 51) oon e at 1e k OOI groat 2So 

Volgens die standpunt van progressiewe krea.sie moet ons volhou dat 

God die lewe la.at verskyn nadat al die omstandighede daarvoor geskik 

was .. 

In hierdie skeppingsa.kte kon God ge bruik gemn.ak het van aanwesige oe= 

standdele. Dit is opmerklik dat in die skeppinesverhaal vermeld word 

dat die aarde plf.!.nte en diere voortnring en dat hulle nie as stukke op 
58) 

1 n skaakbord geplaas 1vord nie. 

Duidelti~ kom in die skeppingsleer van die Skrif die geda~te na vore dat 

d~.ar progressie in die skeppingswerk van God is, vana:r die dooie sto{ 

to"t by die mens en wel die duidelikste in u-en. 1. 

Belangrik is verder die gedagte van sin en doel in die skepping. Dit 

word nader ondersoek deur die twee motiewe w::1t in venesis voorkom: 

t 1) u-od skep die org::mismes"na hulle a:.;rd11
, d. w. s. nulle w·ord gevorm 

na 'n rJepaA.lde bou- en runksiepla.n, wat nie ·d.enr ::llerlei i"aktore buite 

die Wil van vod om fundamenteel gewysig kon word nie. 

t 2) Die plan van God is geslote in die sin dat die a.antal tipes 

beperk is en dat met die mens.die skepping van die tipes afgesluit iso 

Die ewolusionisme sou kon praat van toekomctiee diere. Ons volstaon met 

Si~kel: Die plante klim op na die hoere skepsele. Wat die diere betref, 

plei t niks dn<~rteen nie, maAr alles dn:·,rvoor, dD.t die gedierte li,:maarn= 

lik gebou is ui t die organiese, die lewende stof V:'n die plnnteo Alle 

volgende skepsele is verbind aan die voorec.[.tnde, orndat Rlle voorgaande 

in die Raad van God verbind is aan die volo:·~:mr~eo· 

Die skeppine van die lnnddiere sal, in ooreenstemming met die hele skep::= 

pingsorde, ont;etwyfeld ook met die laere l··.nddie:r-8 a:.:ngeve.ng het en tot 

die hoere en hooe-ste voortgeskry het, terw~rl ook hierdie soor·te deur 

die skeppincmword van God "na hulle nard" onderskei en onverande::'lik 

vasgestel is. 
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Die laere skepsel gnnn egter nie "ui t die wcne" in 'n hoer vrcse oor 

nie, maar is .in sy vormlike bestaan en in sy geformeerde stof aan God 

diensoaar in s). skeppende werko 

afgeskeie. 59 
Maar die mens is sterk van die dier 

'.[len slotte vind ons 'n antwoord op ons vrn"l.g, nl. of daar 'n versoening 

is tussen skeppingsleer en ;te'i'enskapo 

· Wel moet gekies word tussen Ewolusienisme en Bybelse skeppingsleer, 
:ee.--to· 

omdat ~genoemde leer dat daar, in die woorde van 1 n digter, slegs 

'n t~ewig herkouende monstertt is, terwyl laasgenoemde vrys op 'n Skepper 

wat tegelyk in Christus 1 n liefdevolle Vader is. 
' ' -5 

As die 1verk van die vinger van God en die iioord van ~Y mond reg 

gelees vrord, is daar volkome ilarmonie; 

II/., Die noodsaak van •n versoening vir die C.N.O. 

Die werklikheid en d.ie waarheid is 1 n samehangende eenheid. Dit is 
\A 

van oelang dat danr wisselwerking sal wees tussen Skrif en)?'etensl~ap, 

sodat die kind nie Maandag in biologie-klas dit moeiliker vind om te 

glo as Sondag in die katkisasieklas nieQ 

Die kind met sy ontvanklike gemoed mag nie op bree verskillende weij ge= 

lei 1<rord nie. Dit sou hom twyielagtig en agterdogtig ma~k- moontlik 

nie net -vrat die feite van die wetenskap betro:r nie, manr ver.'ll, en dis 

oelangriker, kan ay sy geloot·svertroue verloor.. Di t kan hom onberekel'l= 

bare skade oerokken. Hierteen moet ten alle koste gewank word, want 

"'o o o elkeen w.:~.t een van hierdie kleintJies v1at in My glo, laat st:ruikel, 

di t is vir nom oeter dat v n meulsteun aan sy nek geh3.ng word en hy 't>Teg.:: 

sink in die diepte van die see". (Mat. 18: 6) 

.uie vraag na die 111aarva.ndaan van w~reld en mens lei onontkomoe.::r na die 

grense van die denke, waar hierdie denlce iets ontdek wat tt bo11 hom 

staan. Dit moet aanvaar word as 'n grens wat van buite bo die mens ge= 

plaas is, of anders sal hy altyd verder in die leegheid instoot, op 

gevaar of dat hy homself verloor. 

In die ant;voord op die vraag "vanwaar" van die wereld, ie die antwoord 

op die beslissende vrae van die a~gemeen inbeeryp. 

i'1et die 11iiaarvandaan" is nie net die "w,::larheen!i on losma.n.klik verbonde 

nie, maar ook die 11 t-!•-Jt 11 en daarmee die sin van mens en wereld. Die 

skepping is nie sonder grond nie, 1 n hoofa.:.,.ngryppunt in die teenmvoor= 

dige stryd om die w~reldbeskouing. 



62 -
Die a.anvang en einde van alle gebeure, die eerRte 8keppinf,' en die nmte 

skepping staan met hierdie sentrale feit in betrekl~ing. Daarmoe hang 

saam dat die hele leer van die skepping met Christus in verhand gebring 

word - skepping en verlossing kan nie geskei word nie. Christus is die 

begin van die opstanding en ook van die eerste skepping. 
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Afdeling c. (C.N.Oo) 

HOOFSTUK IV. 

LEWENSBESICOUING EN OPVOEDING. 

1 • Die wese van d.ie dinge. 

Alle opvoedkundige dinge moet o:p . 'n l'le tensk'3.:plike beskouing rus oor hoe 

dinge werklik is. Is die werklikheid natuurlik en/of bo-natuurlik, is 

dit enkelvoudig en/of meervoudig, is dit liggaamlik en/of geestelik; is 

dit ruimteloos en tydeloos en/of ruim.tebepae.ld en tydsbegrepe? Hierdie 

is vra.e wat bulle voordoen as die vra:I:~ nn die '\1-rese van die werklilt:he'id 

ondersoek moat wordo 

l'lanneer die l'rese van die werklikheid in die gedrang kom, is di t ewe-eens 

noodsaaklik dnt die ontstaan bestaan en voortbe~b.·1ll deegl:i.k onder die 

soeklig kom. 

Soos reeds vermeld, kan die ontstaan vnn die l'l~reld. as hoof:o.angryppunt 

in die teens.woordi{';'e stryd om 'n w~reldbesL:ouing nic onderskat word nieo 

Bier is die strydvraag: ewolusionisme of skepningsleero 

Dit was dus nie sonder goeie rede dat in hierdie studie die werklikheid 

ondersoek is deur oplossings te soek oor die ontstaan)van die lewe, die 

soorte, die.mens en die kosmos. Hoe anrlers- en dit is· belanerik 1-
sou die Skrifgelowige vir die evolusionis die wind uit sy seile kon neem 

as hy meen dat sy siening van die dinge die wq.1:rheid is? Hoe sou anders 
C' 

ooi t tot 'n bepaalde siening van die lewe en d.ie w~reld kon gejO.aak word 

as daar nie tot die wese van dit alles deurgedring kon lr70T.'d nie? IIier 

1~ die crondslag V.'lll die opvoedkunde en prof. C0etzce se tereg: n 'n mens 

se heskou.ing oor die lev1e bepaal ook sy he::;kouing oor die opvoeding. 

Daar is 'n innige en noodwendige verb.':J.nd tus~en ri ie lewensbcskouing vrat 

'n mens huldig en die opvoeding wat hy vir homself en vir sy kinders ver= 

lang" o 
1 ) Di t is voorts ook deursl::J.ggewend by d le bA :"'o.ling van die 

doel van opvoedine en onderwys. 2) . 

Uit die Christelike oogpunt beskou, is die werkli~1eid die absolute 

werklikhe:Ld vnn God en die aosolute onderskeicliw; tussen Gorl, die SkeP= 

per, die Almagtige en die kosmos, die gesk . ..,pene; uod is el'rig, die koS:: 

mos tydelik; God algenoegsaam, die kosmos onselfgenoegsaam. uaar is 

die ne.tuurlike 't~erklikheid wat waarneemtnar en erv,~v~roaar is en daar is 



die bo-natuurlike werklikheid wat hom bovie-al in Lrod manifesteero 

Daar is 'n verskil tussen dinge en voorstellinge. llie dinge is 

buite ons en het 'n werklike bestaan, maar die voorstelling daarvan 

bestaan slegs binne ons gees en het 'n ide~le bestaano 

Saam met John Dewey huldig die evolusionis geen godsdienstige opvattinge 

nie en vrord die werklikheid gereduseer tot 'n eksperimenteerbare, sig= 

oare en e:rvaarbare werklikheid. Dit "••• imply the rejection of an 

Absolute whose knowledge is complete and whose experience is comprehen:: 

sive. ·The displacement of the Absolute le::J.ds to . its replacement by an 

ongoing, precarious, exhaustless naturalistic process". :;) 

2., M_ens.beskouing. 

Mensbeskouing en lewens- en w~reldbeskouing is onafskeibaar op mekaar 

aangewys. 

Die ewolusieciogma verkondig oor dle ontsb.an v=m die mens: " ••• the 

continuity· of simpler with more organic forms till man is reache<l." 

en oor sy bestaan: "The living creature, including man, is a part of 

4) 

the wo:rld g sharing its :for tunes, lead inc r~ precarious existence, survi= 

ving at all only as it is intellectually :1t one with the things ebout it, 

forecasting the consequences of the present, sh.~ping its mm res")Jonses 

accordingly .. " 5") 

Oor die ontRt~an van die.mens is in die vori~e ~fdelings van hierdie 

werk breedvoerig ingegaan en met hierdie bo.~enoAmde beskouing- oor die 

ontsrtaan en bestaan va.n die mens, kan nie sq,··:mgestem 1>Tord nie. 

Die mens l1et 'n twe~rlei na.tuur: 1 n ligr-~aamlike en geestelike. Hy is t n 
. ' 

h·ee-eenheid en 1 iggaem en siel is so innig verb~nd dat hulle in die 

.mens tot t n eenheicl geword het. En toe is hulle twee selfstandige een:: 

ilede, want by die dood vind daar, volgens Christelike beskouing, 1n ty= 

delike skeiding plaas, wat egter weer herstel word in die laaste opstan= 

ding, wan:neer liggtt,:tm en siel weer veren:ig word tot 'n nuwe mens. Die 

ligganm is 'n stoflike selfstandigheid en is 'n fisiese gegewene, die 

siel daarenteen is nie 'n stoflike selfstandigheid nie, maar 'n eie, 

van die liggaam IV'osenlik onderskeie, gees tel ike ~elfst":n'l itt,heid met 'n 

eie oorsprong, wese en bestemming. Die s:LG.L lr; 0n bly vir ons 'n me: 

tafisiece, 'n bo-natuurlike probleem. 

Ons sien voorts d.ie mens as 'n geskapene 11'1 ,·:ods t)celd en tot Sy ver= 

heerlikin;<;. 11 As profeet verstaan en :ken die mens die 1>Terk van God, as 



66 ·-priester wy hy nom aan die werk van Gor'l, en as koning regeer hy namens 

u-od oor die skeppingo 11 6) 

Mensbeskouing is ook rigtingbepalend by die wese van die opvoeding.. Dr. 
c.... 

Bavinlil.k se: 11 Het is niet genoeg te weten, 1-raartoe WiJ moeten opvoeden; 

WiJ dienen ook het kind te kennen, dat opgevoed moet worden. Wat is 

dat kind? Wat is het als mensch, wat is het als kind?" En verder: 

"De paedogogiek heeft de anthropologie, •••••••• als grondslag." 
., ) 

3., Hoofrigtinge in lewens- en wereldbeskouing. 

ey die keuse va.n in lewens- en wereld beskouing, gaan dit ui teindelik 

om 0 n keuse tussen ewolusionisme en skeppinr,-sleer. 

Daar is b>reedvoerig ingegaa.n op die wese .vrm die ewolusionisme en die 

vraagstukke daarvon. Daar is gewys op vrAe wa'"rop die ewolusionisme 

net nie 'n antwoord het nie. !iorne se dus heeltem1.1l tereg: "The doe= 

trine of evolution is still a doctrine, an hypotheses, or, at most, a 
8) 

theory .... ., .. • ... Enige studie '"at daartoe lei d.·'tt ewolusionisme aan 

die kaak gestel en skepping in die lig gestel word, is allernoodsaaklik, 

want hiervolgens sou rigting gegee word a:.m 'n i-r~reldb~skouing of 'n le= 

wensbeskouing bepa"ll word. 

Tog is daar wetenskaplikes wat evTOlusionisrne n.s t-TAarheid bestempel• Di t 

vorm die grondslag van hulle hele lewensuitkyk. 

Alle werklikheidsaspekte word deur die ewolusionisme tot die fisiese he~ 

lei., Die kragte wat die ewolusie veroorsaak, is almal van meg·aniese 

en chemiese aard en werk dus ook volgens vaste onveranderlike nn.tuurwette. 

Van 9 n J.eidende plan en doel is in die raamwerk van die ewolusionisme 

geen sprake nie. 

Die ewolusieleer word merendeels verteem-roord ip,- c\enr e1volusie- -r-retenslw.p

l.ikes wat ateisties, pante!sties, agnostics, skeT>ties fn.talisties en 

slegs naturalisties-gesind is. Di t is 1 n leer v1at die natuuruetenskap 

en biologie onder 1 n ei<Jolusionere w~reldbeskouing aanwend om te bewys 

dat die gevolg baie· meer is as die oorsM1k. U.aarv·~n. Met sulke onlogiese 

spekulasies verwerp dit die getuienis van die Skrif oor die Skepper, 

skepsel en skepping en postuleer dit 'n meganisties - materialistiese 

doellose w&reldbeskouing waarvolgens die fisies - biologiese prosesse, 

d.i. progressiewe soorte teweegbring. 

Die ewolusionistiese vT@reldbeskouing wil, net soos cUe .!j;trbelse leer, 

•n fundamentele antwoord gee op die drie besJissende vrae in die lewe 

van die mens, nlo die vrae aangaande die oorsprong, die wese en bestem= 



ming van die mcnso 

Die ewolusionisme sou hom ook op die t·errein v··:.n ,J iP. onvor:,1in,'; :r.r.w.t 

geld, want veranclering in lewens- en 1-r~reld besko'.l~.li,(~, in '1\':ys bE.•t;eerte en 

dogma, bring noodwendig 1n verandering :Ln opvoedkundige beskouinr.· ·en 

praki;yk mee. g) Dit is onmoontlik om 'n mens r)~) t0 voed c~or..<ler om met 

die vraagstukke v:m •n algemene relir;ieu::>e en 1~Jsgeri,···e "~~-rd in :.umra;:: 
10) 

king te komo 

Hierdie evolusionistif?S - geori~nteerde ,.,~reldben}~ouin.<:: is hoofsaaklik 

verantwoord!elik vir die moderne hoof'rj_ ~'rt:i..ng Vfln rl ie 11um~mj stios- natU::: 

ralistiese opvoedine. Dit is op siRself eintlik 'n ~~mestel van 'n 

hele aantal rigtinge; ook ten opsigte v.",r:. ·Ue hurn.':tn.i. stiese opvoedine 

is daar •n groot verskeidenheid. Elke rir;ting v··n ·lie hum:>nis tiese 

leer bring ., n eie opvoedingsrigting r·ec • 

.t1ierdie rigting brine mee da t die mens, en 0ur.3 ook die kind, gesien 

word as •n "diessei tige" we.t al tyd rna ·r a.:'\n r3 1e ontNil<:"~<.el iG ten einde 

.nierc'l.ie vr~reld 'n a:mgename en geski.lde woonrlck te mai:ik. Die ldem 

Hiervoltrens is die uoel vc:m opvoeding, d.iC} ui tgai'J{·;·~:~ptut Vt'U1 die Oi:VOeding, 

die metod.e vn.n opvoeding; aldie fund:.:tmeiltr;Je vr···.'tGSh.lkke v:m die op

voeding antroposellt.ries, vir die men~\, uiL diP Plf'nG, <lPl.U' riir; f'~e.nn. 

Die kriteriurn van die w.•Jarheid is nie die onenbaring in God, die Skep-

per, nie 9 m~1.:tr die ervaring van die mpns; 
11 ) 

Op die hclc• eedagte van skeppingsleer is breedvoerir .Lnr~e~:tn3.n. 
12) 

Die 

skeppinesle0r eae 'n antwoord opal die kMrditJ··lc ~r~0 oor die ontsta~np 

die best,.·~n en die voortbestaan van die· '! ir::~e ~'t; '.r·:n cl ie ::1nr•r:;. Dour 

Gods 1-loord is allen in aunsyn geroep; rleur :\d:,:~; .~::: Jie r:JJ'lllS 1 n onvol= 

maa.kte sondige '.iTt?!)(, .Ln 1 n tydelike o:r,vo1:r,:--.I~te i·Y: <:n·~d:L~~e wereJd. Die 

mens is met· God versoen deur Jesus Chri::: t,us · .. :ln :.d.~~ kr11.ia, u "t deur die 

herske.pping eende.g die onvolma.akte tydelikheid in 1 n e~>rige volmaa.ktheid 

sal verander. 

Met die basis van skeppingsleer sou uit di.~::1 Chri:d;e1 ik-Godsdiens tige 

lewens- en w-rereldbeskouing die hoofrigting van ril•3 h.istories-Christelike 

opvoedine onhrikkel. Di t is samegestel ui t 'n hele a·1ntal rigtinge; 

ook ten opsigte van die Christelike opvoeding is daar 'n groot verskeiden::: 

heid., Elke rigtine van die Christel ike lenr b:r:.n,:; 'n cic :J-:".~onc.:.ngs= 

rigting m.ee. Da:.;,r ir~ in ons tyd 1 n b:.ci'?. .hiidelike v-erBld.l iH 0~1v-oedings::::: 

leer en prakty1:: )'IJ'lr te neem tussen Rooms-Ka.tolieke en l'rote::;t--r:.te, 
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tussen Calviniste, Lutherane en Anglik:me. 

"Hierdie Christelike rigtinge kom in een orsig met mekaar ooreen en op 

grond van die ooreenkoms kan ons hulle onder een hoofgroep inbeg:ryp: 

al hierdie rigtinge ga:·,n ui t vr-m die geopenbanrde waarheid _ volgens 

die Heilige Skrif; vir hulle val by die opvoeding van die mens die 

hoofnadruk nie op die mens self nie, maar op God, die Skepper van die 

menso .Vir hulle is die doel v.-:m die opvoeding, die ui tgangspunt van 

die opvoeding, die metode van opvoeding, al die fundamentele vraagstul~ 

ke van die opvoeding teosentries, tot God, uit God, deur God." l3) 

4. "Le1ore" eis 'n beskouing daaroor vir die opvoedingsproses.' 

Op die vraag wat die lewe is, is geen verklnring l'Taarmee alnH1l akkoord 

gaan nieo · 

Is die lewe van die mens 1 n vonkie van 'n bo~natuurlike, goddelike lewe 

waarui t eli t ontstaan het en waarheen di t terugkeer'? Is dit 'n evoln= 

sionere procluk sonder meer wat sy llerkoms "1.:1n 'n oertoestand van d.J.er

likheid wat tot nou toe met duisternis onthul is, te danke het? Is elit 

'n blote fisies-psigies meganisme· wat sy einde in die kerkhol vind, oi' 

bestaan clan.rin ook ecleles immanente elemente en 'n stre"Vre na noer sfere? 

Meninrrsverskil sal al dr:tdelik die hele VI'"·"lestuk oor ;.rnt lev-r;, is vertroe= 

bel omdat verskil ten opsigte van die fundamentele lewensvra.agstukke 

noodvTendig vqrskil ten opsigte va.n fund amen tele opvoedingsvrae.gstukke, 

ten opsigtte van opvoedingsideale, -middele en -metodes veroorsank~ 

Die persoon vir 1"'ie die lewe ma.?,r net 'n f3tryd om die materiiHe welv:1.:1rt 

van die individu is, beh,.,Qel ook die kind se lewe in die opvoeding soos 
9 n meganisme we, t vir eie, selfsugtige d.neleindes funksioneer. 

Met 1 n idealisties godsdienstige beGkouing V"n die lel'l'e, gcv:lll vleer 

'n behandelin~ van die kinderlewe gepaarg en 'n keuse van middele1 

en roetodes vir oel1oorlike ontwikkeling da~:rvan w:d daarmee ooreenstem 

en op tundamentele wyse van die van die voorgaancle versJdl. Geen diep:: 

gaande opvoedhmde, geen deeglike opvoedingswerk lmn dus van 'n o:pper= 

vlakkigheid en onverskilligheid in wereln- en levrerisoeskouing verwag word 

nieo 

Ofskoon hierdie onomstootlike fei t van el1men vJ:.tt die per as die oppel'= 

vlakte wil grawe, die volste erkenning verei:::, bring dit .ons nog geeU::: 

sins nader aan 'n pasis van eenstemmigheid betreffende die opvoedings

werk nieo _\s G,s~klopedie~ en ander geskrifte van wetensJ.;:::;.plike aard 



fei te oral ui tstrooi wat die evolusie steun, is di t elke gelo>dge 

opvoedkundige se taak om hierdie saak wel deeglik in die reine te 

bring1 Dit is gebiedend noodsaaklik vir die Christelike opvoedkunde. 

Hy durf nie sommer elkeen se opinie laat eeld nie en kan ook nie wag 

totdat die :filosowe die vraagstukke nangn.::mde wereld- en le>-Iensopvatting 

vir almal bevredigend opgelos het nie. Die jeug sta..:tn nie stil in sy 

ontwikkeling nie. Hy groei en ontwikkel elke dag van sy le>-Te, of ons 

di t wil of nie. Hy vrord dus 11 opgevoed 11 en verkry weer op sy beurt 

'n w€ireld- en lewensbeskouing, omd3.t hy self le>tre en met die 1vereld en 

die levTe in a::mraking kom. Di t spreek dus vans elf dat nie toegelaat 

kan word nie dat ellce jong lid van die volk sy eie koers inslaan, of 

dat elke onderwyser sy eie leer verkondig. W~reld- en le1vensbeskoU= 

ing is per slot v.~m sake die g~ondoorsaak van alle verskil onder die 

mense; da:J.rom kt.m soiets alleen tot verbrokkeling van kragte, tot 

wrywing en stryd lei, iets wat geen vooruitstrewende volk in sy lewe 

kan toelaat nie, omdat dit ondergang beteken. 

Die besk.:::a1·de wereld hyg vandag na eensgesindheid, na doelbewustheid in 

die lewe. Niemand durf' langer sy eie koers )i-S' loop en die ander igno= 

reer sander om wrywing en stryd te veroorsa~k nie. Daar moet dus min: 

stens 'n basis van erkende beginsels gesoek word om deur middel daarvan 

eenstemmigheid en doelbevrustheid in die opvoedings~verk te bevorder. 
14) 

5., Lewensbeskouing en opvoeding in die geskieden:i.s. 

• n Volk se beskouing oor die w~reld en die le;.re wo.s nog al tyd 'n hoof= 

!aktor wat sy oeskouing oor die opvoeding sou bepaal. 

So bv. word die Isra.eli tiese opvoeding ::;okenmerk .leur 11 ie ,q:odsdienstige 

verhouding waarin Isr . .-,.el tot sy !.:Tod gesta:1n het. Dit vorm die grond= 

:;:~lag en insl.'3i; v.c:n ·'" lle verhoudinge onder die volk self. Hulle w·as 

die volk van die Here; en die.uere was nulle koning, nul werkgewer, 

hul voorsiener, versorger en opvoeder. 

Daarenteen w:'l.S die opvoeding by die Grieke en die Romeine mensgerig, 

omdat hulle nie die volk van Jehovan was nie. J:J:l die Grieke self' 1·ras 

dit in die eerste plek •n ontwikkeling, •n voltooiing van die persoon

likheid en was di t s·erig op die harmoniese onhrikkeling van die indi= 

widu• in die hreede plek was di t die harmoniese vorming van die mens 

tot 8 11 burger v:m d:Le staat; in die dercle plek het di t op die oog 

gehad die versr.-:..-:1 ting ·: ;=trl die deugde van ,c;:oedheid, skoont:teid en waarneid 

in die mens; in kort, die volmaking van die ··iens om sy menslikheid 



was die noofkenmer~o 

Met die koms van die. Christendom begin 'n nmre tydperk in die o:pvoed.ing. 

In die plek van die 1-roord van die mens wa t onder die Grieks - Romeinse 

lml tuur die re_el t-ra,kom nou die blye boodsk:::J.p van uie Evangelie van 

Christus. Die hoofinhoud van die blye boodskap is die barmhartigheid 

van God teenoor die gevn.lle mens, die vergewing van sy sondes in die 

soenverdienote ·v.::m Cluistus; die toekenning van d·ie geregtigheid van 

die koninkryk van die hemele ann die \vat in Hom glo en die ewige salige 

·1e1ve vir Sy ui tver¥:oreneso Die middelpunt van die menslike lewe le 
nou nie langer in deugvolle burgersk"lp v:m d i.e ao.rdse st-~.at nie, maar 

in die Godsvrug, die versoening, die vrede en in gerneenskap met God.· 

Hierdie Christelit::e, God-gerigte _opvoedj.nc, is met die heroplmdne van 

die klassieke Q;eleerdheid in die Ren -:iss'Tce lnngs:Jl!lerh ·md opsy go:::;kui:t~ 

en in die plek daD.rvan is weer}ens gestel 'n mensgerigte opvoeding, ge= 

grond op die nnwe humanisme. Die groot Hervorming van die 16 e en 

17 e eeu het egter weer vir 'n terugkeer tot 'n God-geri~te lewens be= 

s}muing en opvoeding tr,esorg. Daarna volt; wee:r 'n inninking met die op;=: 
15) 

koms vn.n die rasionalisme en die naturalisme. 

Die moderne op~oedingsbeweging stel in hoofs~ k 'n prinsipi~le breuk met 

die nistories-tr.:•.disionele grondslag v2.n die Christelike lewe drwr, want 

in die geskiedenis van die opvooding, vind die opvoed!mndiee denlrer van:: 

dag;skynbaar in die meeste gevalle alt·ms, 'n a.nder grondslag uit sy 

denke as die GhrJ.stelike, nl. die evolusionistieseo 

voetnootverwysings. 
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HOOFSTUK V. 

"' ~LUSIEDOGMA AS GRONDSLAG VIR DIE OPVOEDKONDE. 

Ten einde die opvoedkundige stelsel wat sy P,:rondsl"l.G in die eHolusionis= 

me vind, beter te leer ken en te verstaan, sal vir die doel van hierdie 

studie 9 na die ewolusionisties- georiijnteerde· onderwysskrywers van die 

geskiedenis gewend moet vrordo 

Gedurende die tydperk vanaf die vroee Christendom tot oy die Renaissance 

het die kerklike organisasie stewiger en uitgeoreider geword en in so~ 

wereiniteit toegeneem, sodanig dat die staatkundige Romeinse ~k, wat oor 

die hele Wes-Europa tot in Noord-Af"rika gestrek het, onder die Christa= 

like Romeinse ~k met sy Pous en kerkregering gestaan het. Die Chris= 

telike kerkskole het slegs 'n Christelike kultuur en geleerdheid gepro= 

pageer, ov. ~n die laeronde~JS van die laerskole, die sang- en gemeen= 

teskole, die Kapel- of beloonde skole en die gevorderde onde~iYS van 

die katedraal en hoer kloosterskole, 1>1at hul almal ingerig het vir 'n 

finale teologiese opleiding van sy mees vooruitstrewende leerlingeo 
1) 

Die teorie en praldyk van die Middeleeuse opvoedj_ng bet oor die algemeen 

uit 'n sedelik - godsdienstige opvoeding best~an, t.w. die voorbereiding 

vir 1 n hemelse gelu.ksalikheid waarvoor inderdMd die hele Jl:iiddeleeuse 

maatskappy ingerig was. 

Tot en met die Renaissance- beweging was die opvoedkunde dus Cnristelik 

Die ewolusieleer net sy invloed geh .,d veral vanaf die .ua-

Renaissance - tydperko 

Ons verdeel kortliks die tydperk vanaf die na-Ren~tissance tot die mo= 

derne tyd in drie tydvakke, nl. die agtiende, negentiende en twintigste 

eeue en pro beer ui t die idees van enkele vc.n die ondervJYSskrywers van 

daardie tyd~erke lig werp op die ewolusionistiese opvoedkunde. 

L Di.e evolusionistiese onderwysskr-:nvers VI.Ul die agtiende eel.-!;• 

Op d:Le ze1Jied.vn.n r)ie opvoedkunde openba·:.r die Citi01.usieged::.gte hom in 

die naturo.listiese opvoedkundige bewe,:,ing, :·l.sool;: in die siellmndige 

rigting, onderskeidelik verteenwoordie deur die ,o:eskrifte v.c:.n Voltaire 

\ i 694-1778) en Rousseau ( 1'(12-1'(78) enersyd..3, en Pestr:.lozzi ( 1'746-1827) 

lieroart ( 1'176-1e4'1) en 1!'roebel ( 1782-1857) ande:rs~rds. 2) 

(. d yol taire, 1·1at eHolusionistiese bunkouings in sy filosofie 



..:rL 
openbaar het, het met sy sienswyse teen die hi~rargie en absolutisme 

in kerk, maatskappy en st11.at geprotesteer en die menslike rede as die 

ma2tstaf van moraliteit en lewenswyse verhef. 

H:y het gn aristrokratiese opvoeding bepleit, godsdiens uitgesluit, geen 

regte a~n die gewone volk vergun nie, 'n intellektuele maatskappy gepra= 

pageer en die rede as gids vir die denke beskouo Hy net materialisme 

as standaard vir die moraal voorgehou en selfbelang as die beginsel van 

handeling verhef. 3) . 

t b) Rousseau word deur Err en Arrowood as die Kopernikus van die 

moderne beskawing beskou. 4 Die beeld van die oorspronklike mens 

in sy natuu.rstaat word soos volg deur Rosseau geteken: "When I tnink o.C 

this man as ne must nave been when .he came fortn from the hands o:r nature, 

I see an animal less strong than some of the animals, less agile thr-m 

others, but, taking him all in all, better organized than any ox them.'5} 

Rousseau erken die ewolusie van die beskawing en meen dat die mens deur 

die. per:Lode v,gn ba.roaarsneid gegaan net. 

Rousseau oe betekenis vir die opvoeding \'lord soos volg vertollc: 11 J vtst 

as Copernicus destroyed medieval cosmology and replaced it by a physical 

universe which ooeys natural laws in all its movements, so Rousseau put 

an end to the traditionally theological conceptions of the chilo. 'ay 

sho't'ring that he is a true creature or· nature and that he acts and grows 

in harmony of nature". 
6) 

Ondervrys en opleiding is nie die inprent VMi r··evestigde idees en ge't>TOO!l= 

tes nie 9 
11

• o o •• o but in furnishing the child i'l'i t.t1 opportunities :for 
7

) 

the functioning o1· his body and mind that is na tur:-tl :for each stac;e". 

Die ondervinding opgedoen met hierdie aktiwiteite laat sy vermo~ns groei. 

H,y plaas die menslike indiwiduali tei t bokant clie gemeenskr.:;.p en die be:: 

roep .. Di t is nie cUe mens wat moet in pas by di~ beroer nie, maar die 

oeroep moet a.anpas mJ die mens se persoonlikheid om nom gelukkig te maak. 

Die doel van opvoeding is om die mens gereed en bebnn.m te nae.k vir • n 

veranderde toekoms en omgewingo 

.Llie beginsel van die metode is om te verstuan -w:1.t die natuur self in 

die kind ontwikkelo OmdA.t lewe 'n "struggle :for existence" is, moet 

die kind geleer word om hom self te help - ny moet ook leer wat lyding 

en onthering is. Niks word op gesag van ander.celeer nieo 

Rousseau se opvoedj_ng- is pedosentries en il.ie klem Vl'il op die kind en sy 
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persoonlikl!neido Die menslike natuur is c-oed ell di t ontplooi deur 

yV\ 

die deug van die innerlike dryfkrag. Enige bemoeil.:ng met hierdie o)4't= 

vormingsproses is korrup. 

en verkeerde opvoeding. 

Die slegte in die mens is te wyte aan slegte 

Sy opdrag is: Doen die teenoorgestelde van 

wat gewoonlik gedoen word. 

Hy was sterk gekant teen berisping, verbeteringe en straf en het as doel= 

treffender motivering beloning, beloftes en pryse voorgehou. Kompeti= 

sie en dergelike· is deur hom beskou as die grondslag van die sosiale 

stelsel wat die mens in meedingende groepe of klasse verdeel en wat die 
8) ' 

menslike hart met wantroue, agterdog en lora~1dwilligheid vervul. 

Hy stel dieselfde tipe opvoeding aan seun en dogter voor en a8ngesien 

alle mense gelyk is; moet almal ge~ke opvoedingsgeleenthede ontvang, 
9) 

a£gesien van stand, ras of kleur. 

Die blywende gevolge van Rousseau se naturalisties - ewolusionistiese op: 

voeding is dat dit 'n opvoeding geskoei op natuurlike belange ·iop.vo 

kunsmatige inspanning was. Sy opvoeding het lynreg teenoor die oor.= 

heersende formele ietwat universele volwasse opvoeding van sy tyci ge= 

staan. Opvoeding is deur hom oeskou. as 'n lmvensJ ':tn(Ie groei- en ont= 

wikkelingsproses. Die onderwysproses is beskou as 'n empiriese sin= 

tuiglike 9 ietwat eksperimenteel-verklarende en direkte proses. Dit is 

i'enomenaal en voorwerpli.k in alle stadia en ook va.n konkrete natuurlike 

aard. Die onderwyser moes simpatiek en voorbe<=>ld.ir; in die hele onderwys.: 

proses teenoor die kind wees. lO) 

(c) Pes'talozzi, wat een van die driemA.nsk?n is wat die sielkundige 

oeweging in die onderwys verteenwoordig, stel 'n harmoniese ontwikke= 

ling van al die persoonlikheidskenmerke van die kind vooro Die t•unda= 

mentele oeginsel is die van organiese ontwikkeling en ny sien 1n oalans 

~ussen die ontwiYJcelingsproses van die fisiese w~reld en.die sosiale 

ontwikkeling van die ma.atskapp,y. Die. mens uit <He stot· 1ran die 

aarde &'evorm, groei en word ryp soos 1 n plant,.. wat in die anrde w·ortel .. 

Die kind se vermoens en magte ontluik innerlik, :-=ts eevolg van die ont::-: 

waking van imrendige impulse, 1'Tat na volwasnenheid strewe, net so na= 

tuurlik as wat die,akkerpit tot 'n eik groei. Opvoeding moet aanpas 

by die kind se ontvunklikheid; die metodiek moet op natuurorde geskoei 

\vord<) 

Sintuiglike natuurinc'l.rukke moat die basis van -:lie onde~·rys:9roses en 

van alle l\:ennis weeso 



Hy glo ook aan 'n adellike natuur en stel voor dat morele opvoeding by 

die instinkte begin. 

0 
Pestalozzi gaan empifies induktief en geneties - ontwikkelend op 'n 

,11) 
naturalistiese wyse te werk. 

\d) .l.!'roebel beskou opvoeding as 'n element in die proses van 

kosmiese ewolusie. Opvoeding " •••••• is the process by which the indi= 

vidual develops into self-co~ious manhood,_ with all his powers_ fully 

harmoniously functioning in relation to nature .qnd society. Furthermore, 

education is the method by which mankind as a vrhole origin;o,lly develo= 

ped out of nature aoove the animal level, and has continued to develop 

to his present condition. It comprehends both individual and racial 

evolution. More-over, in accordance with this same procedure, the race 

and the individual will continue to env ol ve to higher a.nd higher levels 

to the end of time." 
12) Hy beskou die mens as die laf.l.ste en pert'ek.= 

ste produk van ewolusie. 

Ook hy glo dat die kind inherent goed is en dat die kind volgens sy na= 

tuur OP:~evoed moot· 1wrd .. Die kind se onhrikkeling is v:1n binne a!~ en 

hy ontrJoet ui twendige invloede. Opvoedi.nr: moAt t1ie uitwendige met die 

inwendige invloede versoen, want slegs deur so 'n metode kan die kind 
1 n ware opgevoede ,.;ese word. So 'n soort opvoedlng is die gevolg van 

kennis vnn die wette w'at die heelal beheers. 

In die ontvouende lew·e van die kind, sowel psigolo,r;ies 3S t'isiologies, 

word dieselt.de ontwikkeling deurgemaak as die ras of farnilie 1-1aaraan hy 

behoort., Die besonderhede van die geheel openbaar nulself in die 

kleinste dele; daarom mo~t elke kind as 'n lid v~n die mo~slike ras 

beskou word, en nie as 'n geisoleerde Nese nie, 1nnt die men::dike ras 

word in elk van sy lede cedupliseer. t Hier open b:1. ·::.r Pro bel die 

rekapitulasieteorie ~an die ewolusieteorie.) 

(e) 1 n Kri tiese beskouins- oo.r die l8e eeuse opvoedingsbel'reeing. 

Voltaire, wat allerlei graderings in die kosmiese ewolusie gesien het, 

uet di t ook in die sosiale w~reld pro beer vind en •.IOU opvoecUng n.s 'n 

eksklusiewe voorreg van die aristokrasie vooroehou. Met so 'n pessi= 

mistiese ewolusionistiese beskouing kon daar nie sa:ungestem word nie. 

Rousseau se teorie dat alle mense gelyk is, goed en in vryneid geoore is/ 

druis lynreg in teen die J:Sybelse leer vn.n sondeval en verlossing. ny 

verne:t' die natuur tot die noogste opvoeder, en gids vo.n die ondert'!yS:: 

prose so 
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Hoewel G~ as die skepper van die natuur erken word~ verwys sy opvoe: 

ding nie na God nie, maar na die natuur. Rousseau het ongetl~feld 

die natuur in die onderwysproses te ver verhef. Die tien gebooie in 

Eksodus XX van die Bybel en die Christelike Ev:;mgelie verbied so 1 n na: 

tuur-outonomie vir die menslike onderwys en kultuurlewe. Rousseau 

het . voorts di.e soewereini tei t van die kind so beplei t dat hy op on be: 

wuste wyse teen 'n Christelike opvoedkunde gekom het, want in 1n ChriS= 

telike opvoedkunde staan die kind sa.am met die skepping en die skepsel 

teenoor God., 

Pestalozzi oepleit d~e natuurwetensk~ppe as hoofleerplanvakke. HJ oe= 

pleit wel 'n harmoniese ontwikkeling van fisiese, intellektuele en mo.: 

rele vermoens, maar ny maak die natuurwetenskap die basis van die onder= 

wyssisteem. Tensy die natuur pante!sties interpreteer word, kan 'n 

godsdienstige doel vir die onderwys nie verwesenlik word deur v:m 1 n 

natuurwetenskaplike leerple.n en metodiek uit te gaan nie. 

Vaar is blykbaar net een rede waarom Pestalozzi en Rousseau so deur •n 

natuuroutononiie verlei is, en dit· is die ewolusionistiese w~relctoeskouin15 

wat natuur as sodanig en ook pante!stiese natuur as soewerein en outonoom 

gaan verhef het, 

Froebel - verbind die skeppende God as "Skepper van natuur en outonomie 

van Natuur11 VGn Rousseau tot 'n hegter eenheid. Omdat God bo alles en 

in alles is~ en alles soos God is, nl. skeppend en produktief op 'n 

ewige Wy-se, is alle bestaan goed en bestaan die kwade of sondige nie. 

Daarom het Froebel vir 'n daaruit - voortvloeiende ewolusionistiese on: 

derwys geen etiese of teologiese dissipline nie. Hy ignoreer die his::;: 

toriese en Bybelse godsdiens. Fr~bel ignoreer die God van liefde, barm= 

hartigheid, genade ens. Sy opvatting, dat opvoeding !n latere 
1 :;) 

fase 

van die l<:osmiese mwlusic is, is nie geree:verdit:; nie. 

2., Die ewolusionistiese onderwysskry1·rers .v ~n d~e 19 e eeu. 

Die kri tiek teen die ewolusionisties - geba.-·mde opvoedine V<:tn die negen= 

tiende ecu het betrekking op die afsonderlike onderw:-rsteorieM van die 

ewolusieskrywers. 

Die sintuiglike realisme van die 17e en lo6 eeue en die merh."Wn.ard.ige 

ontwikkeling van die natuurwetenskappe geclvrende die 19e eeu het tot 'n 

hele om>venteling in lewenstoestande en denke gelei. Dit het tot gevolg 

gehad 'n nQtuurwetenskaplike rigting in die opvoeding met klem op ta) die 

insluitine van die natuurwetenskappe in die leergnng, sowel om nul in=· 



n 
nouds- as om hul dissiplin~re en sosialiserende waarde, en op lb) die 

induktiewe studiemetode. Die gevolg was dnt die natuurwetenskappe 

sedertdien 1 n plek in die leergang van prim~re, sekond~re en tersi~re 

ondervzysinrigtings in die meeste lande gekry het. 

Die positivisme is die konsekwente deurYoer:Lng van ~ie empirisme en die 

sensualisme van die i7e eeu., wat by Francis .Bacon ontstaan het en 't'l'a't 

waarneming, ervaring, proe~neming en die induktiewe metode tot die enig= 

ste vorm van die waarneid gestel het. Die ontwikkeling vnn hierdie rig:: 

ting en van die natuurvretenskappe staan in die nouste verband met me~aar; 

trouens die positivisme is gegrond op die beginsels van naturalisme, nl. 

dat die mens ni.K:s meer as •n natuurproduk is nie t'l'at eenvoudig die na;:: 

tuurwette moet gehoorsaamo Alleen die nRtuurwetensk~ppe en die weten= 

skapli.K.e metode ~waarneming, ervaring, induksie, eksperimentering) word 

as "wetenskapli.k" erken. 

l of' is di t. f.1nderso.u.?) , 

• n Ui ting van die. rigting is die e't'rolusieleer 
8 n wetenskaplike (sicJ) verklaring van die ont= 

staan van die heelA.l alleen volgens wan.rneembare, verstandelike 11 fei te" 

in lynregte teenstelling met die opvatting van die skeppingsleer.1 

Die wetenskaplike vordering in die 17e eeu het die 189 eeuse realiste 

laat anndring op meer natuurkennis in cUe leergnng 1rat inhoud, en op in= 

duksie 9 wa·~rneming en proefnemin~ wat metode bctref. Deur die invloed 

van Rousseau en andere, het die wetenskaplike rigting hoe lanecr hoe meer 

veld geweno 

Daartoe het bygedra die algemene aanvaarding v:1n die ewoJusieleer, die 

vordering op die gebied van die suiwere natuurwetenskappe, soos die bio= 

loeie, die anatomie, die fisiologie en die embriologie, die geologie, die 

skei- en natuurkunde, die invloed van die industriele rewolusie, en ver= 

al die ontdekkings 1 uitvindinge en teoriEJe op rlic eebied vnn die toege= 

paste wetenskappe in verband met die vra:.Jgstukke v.c.m arbeid en produksie~ 

vervoer en verkeer en gesondheid. 

Al hierdie nuwiehede 1 gepaard met algemene ontevredenheid met die ondoel::. 

tre:rfendheid van die ou Humanistiese opvoeding, het gclei tot nuwe den:k= 

oeelde, nuwe b,elange ens. , tot .' n vergod inc; v ;,.n die menslilce rede en 

die wetenskap, en tot 11 n negering en sel!'s veragting va.n die goddelike 

open baring .. Gevolglik is daar ook t3.n.ngedring op 'n opvoedingstelsel 

wat regstrecks sou vooroerei vir die teen::nmordi.:·e 1e>-re, en op dJ.e ill:= 

houdswaarde van vakke wat nuttig is, en GeJ .. uk versl<:...,:t', teenoor die h."Ul= 

turele O.L dissiplin~re waarde -van vakke wn:t geen direkte verband met die 

le't'l'e ne"t nieo Daar is veral gewys op die groot wa~rde en·noodsaakli.k:= 



heid van -1 n kennis v:m die natuurverskynsels en v~n die natuunretenskap 
14) 

_op skooL, 

(a}1ferbert Spencer, die wysgeer en ewolusionis, was die vernaa.ID= 

ste verteemroordiger van die kampvegters vir die n"tuurvretenskap op 

skoole Die opvoeding wat dJ.e meeste tot d.ie lewe bydra~ is een l.oTat 

klem le op liggaamsopvoeding, wetenskaplike kennis,., en die hnndhawing 

van die na"tuurwetteo So 'n opvoedingstelsel is J.n sigsel:f sedelik. 

H_y beplei l:i die natuurwetenskappe ook vamveij hul dissiplin~re waarde en 
. 15) 

stem saam met Rousseau oor natuurlike stra:t'. 

\b) T.IIo Biixle;y se opvo~dingsisteern net 'n ommekeer in doel, i:n:: 

houd en metode van die onderwys teweeggebring. Liberale ontvlikkeline,-

het verander vanaf •n vrye geharmonieerde ontwikkelde persoonli~1eid, toi 

gn meganies- tegniese persoonlikheict, toeger).ls vir arbeid- iets soos 'n 

ambagsman. 

Huxley verhef· die natuu:r.wetenskappe as onderwysinhoud en slui t die gods= 

diens en humanistiese studies ui t. &'y liberale persoonlikheid is 1 n 

enge tegnies 1 verslaafde persoonlikheid, kultuur- en godsdiensloos, vir 

wie de,ar slegs 'n natuunr~reld bestaa.n en geen ont1·rikkeling in 1 n SO= 

siale en geestelike vrerel~ nie. 16) 

(c) ~eoordeling. 

Die k:r.i tiek lvat teen die onderwysstelsel8 vrm Spencer en Huxley ingebring 

is, geld ook vir die wetenskaplike onde~~ssisteme van die negentiende 

eeu, bv., vir .l!'rankryk, Dui tsland, Engel and en in 'n sekere mate vir die 

VoS.A. Jan die natuurwetenskappe- 'n newe-produk van die e;Yolusieleer

het c:enoe:mde lande leerplanne gehad wat die humanistiese en die godsdiens 

vertrraarloos het. In Frankryk. is godsdiensskole na 1901 gesluit.· In die 

ander lande, soos in Dui tsland, is godsd.iensonderv-JJrS na 1871 nie erken 

nie. In nl die lande het tegniese en industri~le onderwyssisteme ontc 

staan 1-rat vreemd teenoor godsdiensonderwys ges taan het. In die Kaap en 

Natal is die Hollandse taalonderwys afgeskeep en net die sekul~re knra.K;:: 

ter van die onderwys onderwyskonflilde teweet55euring, ·sodn1i die Afrika;:: 

ners oo:rgegaan net tot stigting· van priv-nat- en rondgaande skoleo· 17) 

In die Cnristelik-grondwetlike Transvaal het Pres. Burgers se liberale, 

maa:r nietemi.u wetenskaplil<:e onderwyssisteem die Christelik gesinde bevol::: 

king verergo 

D• -~/tl. 't' 'd d 't d' . d J.e ero usJ.onJ.s J.es - ges~n e on erwyssJ.s eem v~n J.e negentJ.en e eeu, 

net dus in sy wetensk~plike en sosiologiese bewegings die mens radikaal 
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afgesny van sy kul turele onderwysverlede en die menslike persoonlilmeid 

vereng ~ot slegs 1 n natuurlike en sosiale wese in die lewenstryd van 

bestaan - il n begrip ontleen ui t die ewolusiedogma 1<1at .op geen ware 

grondslag gestaan het nieo 18) 

Die doel van die opvoeding i~ bloot hllil1anisties, materi:_=tlisties e.u uti= 

listies:. die harmoniese ontwikkeling v.cm die mens met dj.e oog op sy 

bruikoaarneid in hierdie lewe. Di t hou ;Y,een rei<;enine met die hoer 

geestelike, die kulturele, die emosionele, die lewe hiernamaals nie. 

Met rer; het hulle eewys op die verkeerdheid vnn die eensydig-letterkuil= 

Jige iru1oud en woordgeleerdheid van die klassieke sillabus, 'n opvoeding 

wat ne~ vir 1 n paar intellektuele aristoxrate bedoel w~s en ook net 

deur hulle bereik KOH word, en het hulle a~>.ngedring op 'n ctemokratiese, 

prak~~ese opvoeding wa" vir alma! nuttig en bekombaar sou wees. 

Hulle het egter in die ander uiterste van 'n eensydig - natuul"<·TCtenskap::: 

like skoolkursus verval. Die belangrild1eid van die hoof en die verstand 

is ten koste van die hart en die gevoelsle"re benndruk, die nuttigheid van 

•n vak as enigste vorm ten koste van sy intrinaieke waarde en inhoud i;en 

koste van metode. Daarby is 'n natuurwetenskapl.ike k~rikulum natuur= 

lik ook heeltemal ongeskik vir die laerdkool. 

\'fat metode betref, het hulle met reg teenoor die eertydse blinde aanvaar= 

ding van gesag en tradisie, aangedring op die heuristiese beginsels van 

waarneming., selfwerksaamheid, selfuiting, sosia.le deelneming, individua.= 

lise ring, indulmie, proefnemingo 

Dis egter die vraag of hulle in di~ opsig nic te ver gegaan het deur die 

goddelike openbarine as bron van waar.heid .heeltemal te ontken en uit te 

skakel nieo' 

Ook hu.l "w·e·tens~:g')like 11 metode van "natu.urlike11 ntrn.f of tng, laa.t veel 

te lrense oor .. 

-z: D • d d · b · d · 20s·te ~· ~e mo erne opvoe ~ngs eweg1ngs van ~e eeuo 

t a) Stanley j,fi.fJY is een van die grootste e~·rolu::;ionio tiese OP= 

voedkundige skrywers van die twintigste eeu., 

Die ewolusiedogma 1\et hom verbaaend.erwys aangegryp en ny beskryf die 

ondervinding by die eerste kennismakine da1.:rv·'n soos vole: "As soon as 

I first heard it in_my youth, ! think l must have been hypnotized by the 

word 8evolution1 , whicn was music to my ear and seemed to. fit my mouth 
20) 

better tnan any other." 
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S:; f'undarnentele teorie is dat die liggaarn en siel gesa.mentlik ontwi.kkel 

het deur m~ljoene jare op aarde. 

Volgens Hall het eers die groot basiese instinkte in die ewolusieproses 

ontvouu soos ovo voedselverkryging, reproduksie en vermyding van vyancte. 

Gekorreleerd daarmee was daar •n ewolusie van die sintuie; soos tas, 

smaak, gehoor en gesig. .Daarna volg die groei vnn die intermediere 

organe van die gees en die basiese emosies. Ten slotte het met die 

ontwikkeling van die stamgemeenskap 'n vei'"!'lesenliking van die mens se 

hoer sielelewe begin. 

•,y oring die rekapitulasieteorie in nou verband met kinderstudie, want 

die ewolusie van die siel en aktiwiteit in die ras is van die grootste 

waarde vir •n wetenskaplike verklaring van die oorsprong van die mens. 

Die kindQrsiel kan verstaan word deur 'n studie van die hele histories

geworde siel van die mens, want die kind herhanl die ewolusie van die 

ras, wat in sy vroegste geskiedenis deur 'n jagperiode, grotperiode en 

bouperiode gegaan het,. Die indiwidu is op so 'n wyse erfgenaam van die 

he1e raservaring van die verlede, veral praktiese ervarings, rituele 

f"unksies, Ook die oorsprong van die mens se instinktiewe reaksies en 

drange word so ewolusionisties verklaar. 

Hall se onderwysoeginsels is ewolusionistieso Sy doelstellinge is: 

1. Rasvoortsetting. Vir die doel is die sekslevre en reprorluksie 

van belang en "•••o•• must occupy a position of centrality in education~1 ) 
2o Die emosionele lewe is van groter betekenis as die intellektue= 

le, want lg,. is 1 n latere ontwikkeling van die emosie, wat no oud soos 

die lewe is. 

Intelligensie en sy progressiewe ontivikkeling het biologies gegroei deur 
' 

soekaktiwiteite na voedsel, vermyding van vyande, beslcutting en oefening 

van verbeelding. 

Jo Menslike ontwikkeling is 'n rekapitulasieproses van rasontwik:::: 

keling. Die onder~sproses moet by die ewolusievorm aanpas. 

4 •. Opvoeding moet gebaseer wees op die ontwikkeling van die kin= 

derna'tuur, die kinderaktivri tei te, - vermoens en - be lange. Di t moet 

veelsydig9 ewewigtig wees en lei tot die vermin~ vRn 'n normale persoon: 

li.l!".heido 

5o Al dl.e wetenskappe, wat lig 'I'Jerp op die e-vrolusionistiese menS= 
22) 

like natuur, vorm die basis van die opvoed.KU.ndie,-e v;etenska.po 
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l b) John Dewey. 

volgens Dewey het die menslike gees en intelligensie op natuurlike wyse 

ontwikkel, deur aRnraking en praktiese en sosiale lewensituasieso fly 

"Mind as a concrete tning is precisel.t •••••••••• ·tne method o£" 
23) 

social control 11 o 

Sy ewolusionistiese stelling is dat aktiwiteit kennis voorafgaan. Dus 

is die leerproses op die instinkte en drange gebaseer, terwyl kennis 
9 n biologiese ne1v-eproduk van aktiwi tei t is.. Roe1vel ervaring uit akti.:: 

' witeit volgg word laasgenoemde deur ervaring ge~nhibeer en gemodi~eer 

tot vervormde aktiwiteite. .Biolog~es ontwikkel kennis uit sentrale 

lewensaktiwiteite in die lewensbestannsproses vir voedsel, klerasie 

e.u besk~tting wat van die ras oorgelewer word a::m die nageslagte. Si.ilke 

aktiwiteite net er.fenisse geword en ~s vervorm tot instinkte, drange en 

belange, t·ranrui t intelligensie weer ontwikkel het. 

i .tt sosinle ~nstrumento· 

Kenn1s is vir Dewey 

Dewey se onderwysdoeleindes openba . .:>.r ook sy bio- psigologies- e<·mlusiO= 

nistiese beskouing, bv. die onde~iYsdoel is die ontwikkelende onderwya= 

proses op sigself, nlo 1 n voortdurende ervaringskonstruksieproses. 

Ooreenkomstig die kind se natuur meet dit 1 n voortdurende groei en ont: 

i'likkeline verseker. Omdat die onder~vysproses • n lewensproses is, is 

di t spontaan, onraiddellik en natuurlik soos die kinderlevre. Dus moet 

die onde~iysproses nom op die kindernatuur, doi. drange en instinkte 

baseer en 'n levrensgenot verskaf. 

Die onderwysproses moet 'n sosiaalaan:passen:ie proses en die skool 1 n 

sosialiseringsinstru.rnent wees, wat op direkte ervn.rinr;- moet stou.n as 
24) 

die basis VRn 1 n ontwikkelende onderwysmctodicl<"o 

In .hoofstul:· I vnn "Democracy and educat:ir.,n'! ~10rd opvoeding ns 1 n lewenS= 

noodsaaklikheid beskou en as "• ••• the means whereby a sJcial group co11= 

t • "·to lf ·t 1· · t ·"' "t.-. "d •1· 11 25) ~nue.3 ~ , .... e. , renews ~ se :t, ma~n a~n.... 1 ,_, J. e.1 ,,,. ••••• 

Vir De\-Iey is die vraagstuk van die wysbegeP.rte en d j_e opvoedinr; nie 1 n 

aos-crakte, nl,. hoe ons ctie w~reld ken, maar •n ;.n•cJ<"tiese, nl. hoe ons 

di t langs 'I'Tetenskaplike en industri~le b·~ne knn reorganiseer en beheer. 

Die proses van die onderwys.is ontwikkeling, die metode ontwikkeling en 

die doel slegs meer ontwikkeling, onbepaal) doellooso Hy verduidelik 

nie "1'1aaraan die ewolusie te danke is nie. Die filosofie van ewolusie 
... 

word wel vereensehTiE; met die wetenskn.p, ::>o,Jat dwtr r;een metaf'isiese 

.oorsigter or toeskouer kan wees nie. Om te tv-ee"t is slee;:-J waarclevol 



indien die wete of kennis ei'fektie.L is, " 0 •••• • it(knowledge) is not 

something complete in i tsel!·, it is not the idle vievr o! an unconcerned 
26). 

spectator." Kennis kom slegs deur die eksperiment ook is die 

waarheid dit wat deur die eksperiment bewys wordo Hierop s~ dr.· Horne: 

nThe knower might well oe a spectator of his past, else he could not 

:frame the doctrine o! evolution, and a participator in his presen"t, else 

he could not survive 9 and also an anticipator of his future, else he 
27) 

could not suitably. prepare for it". En dan verder is daar 'n tie= 

senlike verskil tussen waarheid van die pragmatis en waarheid van 

::ie idealis. In eo g. geval is di t die mens en in lg. geval, ,<Zod. 

Waarheid is relatiei' s~ e.g.; dit is aosoluut s~ lg. Waarheid, s~ die 

pragmatis, is eenvoudig 'n term wat ons gebruik om te ve~~JS na idees 
11 tvat werk". 11 ~rue ideas, counters the ide~list, are not just terms; 

tney Hre real and they. correctly represent i'acts and their coni·1.ections. 

o o o.. Tney are not true beca\).re they work, but Nork, or will w·orl<: when 

conditions are better~ because they are true ••••• Trutn does no"t change, 
28) 

thougb man's ideas or it may and do change." 

vir Dewey steun alles dus op 'n ervarings- en naturalistiese bron. Die 

oo-natuu:rlike en metaf'isiese geld nie vir die Devreyaanse en el'rolusionis== 

tiese onderwysteo1·ie nie. D-aar is geen aprioriose kennis nieo Die e!ll:: 

piriese is die enigste kennis-basis. 

Vir hom moet alle onderwys beroepskundige onderwys wees; kennis is dus 

nie 1 n doel op sigself nie, want dis slegs instrumenteel en pragmaties 

vir 1n oneindige en onbepaalde ontwikkeling. 

Krities bcskou, is Dewey se onderwysteorie 'n erg organies-fisiese of 

biologieso teorie >vat op 'n onbewese evolu::>ionisme stoel. Sy oordrewe 

stallings vnn evolusionisme, pragmatisme, eks-perimentalisme en akthri= 

t;ei t pla.as mens en dier byna op ewewydige lewensvlal<:ke on ontken die 

superstrukture van 1 n rede, 1 n bonatuurlike god.sd iens, 'n abstra.lrte 

denkw~reld soos vr:·t die matesis, logika, metaf'isika ~n die filosofie opeD= 

baar. Su.lke siellrundige prosesse soos telepatie, sugges t;ie, nabootsing, 

simpatie, -vm.t tog nie 'n daadwerklike materHHe basis het nie, i-rord dan 

feitlik u~eskakel., 

Verder lei Dewey se oordrewe fisies-~ktiewe opvoeding slegs tot 'n 

tegniese onderwysstelsel en kan 'n akademiese opvoeding nie dac:J.rin ge= 

sien word nieo Sover die evolusionisme op toeval steun, is ook Dewey 

se ontwikkelingsteorie; en as proses, metode en doel vir die opvoeding, 

bestemmingsloos 9 D-i t kan maklik verdu.ister in skr>ptir.if.:mc nn fntalismc. 29 ) 



..§.2._ 
Rusk s~: n Pragmatism, like naturalism, judges only by the consequen= 

ces of actions, not by their motives, and thus makes morality impoS= 

sible.;. Still more ridiculous is it to express 1 the beautifulY in terms 

of the 'expedient• •• o.Spiritual values and spiritual life. itself, •••• 

are not merely chunged by being thus made subordinate. to the usef'ul; 

they.are annihilated"o~) 
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HOOFSTUK VI. 

~IE CHRISTEL IKE EN NASIONALE LEWENs- EN WeRELDBE= 
SKOUING EN DIE ONDERW'Y s. 

v . 
Noudat dit duideliik is dat die e~olusieteorie veel te wense oorlaat en 

dat die moderne wetenskap mak~ik versoenbaar is met die skeppingsleer 

van die Heilige Skrif, is dit tog waar dat in elke vakliteratuur.l die 

e~olusieteorie met sy stell~ngs en beskouings die beskawing, kultuur en 

veral die opvoeding oorweldig het., Di t word i·n baie ernstige probleem 

vir •·n Christelik.-nasionale onde~sbeskauing~ wat voor die versoeking 

van die ewolusionistiese w~reldbeskouing staan. Uit die aard van 1 n 

Christelik-nasionale lewensbeskouing e.n in hoever so 'n beskouing 'n be= 

ter verklaring\ as die ewolusionisme, aan die fencmenale w~reld gee-- en 

hier is die uitgangspunt die feitelikheid van die skeppingsleer-- sal dan 

blyk watter lewensbeskouing bevredigender en oortuigender iso 

nie konsekwentste~ die mees diepgaande en lewende interpretasie van die 

Christelike beskouing, is deur C~istus self gegeeo 

Ofskoon die lewenswandel en -vo.orbeeld van Christus 'n uiting van sy 

Goddelike natuur is, openbaar dit nogtans 1 n treffende diepga~nde mensa= 

kennis. Ry ken die mens in al sy swakhede en gebreke;c maar weet ook om 

die goeie in hom te erken en te waardeero Ons sien dit ·in 8,1 omgang met 

die Fariseers en Tollenaars~ met $y volgelinge ·(bv. Petrus) en diegene 

wat na Hom kom vir genesing , of na Sy prediking te luister (bv* Nic0= 

demus, die ryk jryngeling ens.), Ons sien Hom inne:rlik bewo~ oor die lig.::: 

sinnigheid en afvalligheid van die sondige mens, want Ry het juis gekom 

om te red. · ons sien Hom ween by die graf van Lazarus en die sondige 

vrou met vergewende medelye uit die hande van die geveinsde Farise~rs red. 

Sy diepguande kennis van en insig in die lewe word egter op nog treffen= 

der wyse weergegee in die besondere eenvoud en vindingrykheid van.Sy ge~ 

lykenisse, heelde en segswysesa 

Kan die sgG nuwe gesindheid teenoor die kind en kinderlewe waaro? die mo= 

derne opvoedkunde so roem, op sprekender,treffender wyse weergegee word as 

de:ur Sy houding tecnoor die kind? ( Verrrelyk bv.: Nat.18: 1 - 6; I-larlrus 

9: 26, 37, 42; T·.'farkus 10: 15 1 16). Trouens Sy koms na die aarde langs 

die weg van die f~ilie en Sy uitspraak oor die huwelik is ook 'n beves= 

tiging van die heilige waarde van daardie instelling wat deur die peda= 

gogiek .':ts so onmisba::.'.r in die opvoedingsproses beskou word. 
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Hy weet wat die kardinale eis van die lewc is: ir.nerlike bevryding vo.n 

·: 
die mens. Daarom soek Hy nie na. d;ie poli tieke b<:~vryd j ng van die volk nie, 

'!.:;:. 

maar strewe Tiy na die bevryding en behoud V!:Ul die. siel van die volk as 

die bron van alle w ·re vryheid en welv~Jart. Die innerlike bev:ryding deur 

die wedergeboorte, deur verandering van s:tolshoudint'j, is die doel vo.n 

Sy leer, van Sy volksopvoeding, Sy werk. Ons vind by Hom die suiwerste en 

hoogste ideal:Lsme: die heelhartige toewyding "tan die wil van die Vader. 

Sy bekeringswerk word ook 1 n deurdringende bestryding van sosiale euwels 

waarby die innerlike gesindh.eid as die bron van die kwaad erken en die 

.;edergeboorte 9 d~w.s. die verandering van die sielshouding, as die ware 

oplossing beskou word. 

In noue verband staan ook die"nuwe gebod': wat Hy aan Sy dissipels gee, 

nlo die van liefde. Die praktiese toepassing daarvan gee Hy self in 

die behandeling van siekes, verminktes en hulpbehoewendes, ook van die 

wat siek van gees was, soos die duiwelbesetenes, die sondige vrou, die 

ryke jongeling, Ni~demus en andereo 

Sy opvatting van die lewe en die ontwikkeling daarvan is n.Rn ook by ui t= 

stek dinamies. Die lewe veronderstel die daad. Daarom is opdrag al= 

tyd 'n daad om die geloof, die krag van 11 die irmerlike idealiGme" te 

toets: 11 Staan op, neem jou bed open wandel"; (!-Tat. 9:6) "Waak en 

bid ..... nu 11 (Markus 14:38); 11 Gaan heen, verkoop alles wat jy het •••• 

oo 11 (Mat~ 19:21) 11 Die wat agter My wil korn, verloen homself en neem sy 

kruis op en volg My1 11 (Markus 8: 34) l)" · Die dinamies.e konsepsie van 

die lewe soos deur· Christus gehuldig, is van veel konsekwenter, ryker, 

verhei'rener en dieperg·1ande aard as die moderne pragmatisme wat soveel 

nadruk op die lewe as •n voortgaande proses le, me.a.r dit nogtans met 

die plotselings statiese einde van die dood en die kerkhof laat· eindig. 

Christus is verder dernokraties in opvatting van diens aan en waarde= 

ring van die mens. Hy openbaar dit in omgang met dissipels, met die 

skare, met die Farise~rs, en veral in innige begeerte en strewe om volk 

en die mensheid uit hulle toestand van geestelike verknegting op te hef 
2) en deur ware opvoeding te rehabiliteer. 

Die Christelike beskouing aanvaar 1·n Ewige Skepper van die. heelal,. iD= 

sluitende die hele skepping en alle skepsele. Omdat God die mense deur 

liefde na ~ ewebeeld geskape ~et, word die mens as 'n kind van God en 

God as ·tn ewige, goeie, skeppende, barrnhartige en onderhoudende Vader 

van die mens beskou. 



Ook is God die Ewige Voor:oliener en Regeerder van die heelal. HiercUe 

Bybelse beskouing sluit die Christelike lewensbeskouing in waarvolgens 

die absolute goedheid van God, die.almagtigheid van God, die eerste 

mensepao.r, Adam en Eva as oorspronklik goeie, heilige menslike wesens 

geskape het .. Daarby erken die Christelike beskouing dat volgens die 

Bybelse verhasl die mensepaar tot sonde verlei is deur Satan, omdat 

.Adam en Eva ongehoorsaam was teenoor die gebod van God, en daardeur d:ie 

hele menslike geslag deelagtig gemaak het aan die erfsonde. (Gen. 3: 7) 

Hierdie Bybel - gedokumenteerde geskiedenis van die mens en die menslike 
. . handelin~ . geslag vorm 'n basiese stelling v1r d1e hele onderwys~roses waht daar1n 

is die noodsaaklikheid van opvoeding gele~. Die opvoedingsmoontlik= 

heid word @emotiveer deur die historiese feit en ook beskouing dat die 

mens eers goed, heilig, volmaak, na die beeld van God geskape is en dat 

hy of sy in sy/haar diepste wese 1 n ideaalstruktuur het in bv. waarheid, 

skoonheid~ sedelikheid, godsdiens, redeliYilleid, regverdigheid en 'n 

skeppingsinisiatief, wat almal God-ontleende kenmerke iso 

So •n God-ontleende volmaakte geestessuperstruktuur in die mens is die 

energiebou tot opheffing, heiliging, om.hooglewing en vervolmaking, 

in een woord kultuur en opvoedingo 

Die noodsaaklikheid van opvoeding is gemotiveer deur die historiese feit 

en beskouing, dat die mens in weerwil van die wet van God, gesondig het, 

en deur die erfsonde die mens in 'n jammerlike, ellendige aardse mense= 

staat verkeer; en dat hy as gevolg van so 1 n ver.lore toestand gered en 

hervorm moet word 9 hervorm word na die plan van sy Skepper, kragtens die 

ewige barmhartige liefde van God, na die ewebeeld van God. Die redding 

en opheffing slui t die hele m'ens in, nl. liggaamlik, sosiaal, sedelik, 

intellektueel, geestelik ens. Met so 'n beskouing is die oorsprong, 

wese en bestemming van die mens aangewys. 

Dat dit God se plan was en is om die mens te red en te bewaar, word be= 

wys deur die verbond met Noag voor die sonvloed en ook met Abraham. 

Verder het God deur die Mosa!ese regstelsel, aan die mens sy aardse kon= 

stitusie, met die gedokumenteerde soewereiniteit van God nagelaat vir· 

die beskawing en deur Jesus Christus die verlossing van die sondige 

mensheid bewerkstellig ~ 

Die beskawingstaak is fei tlik ·1n bomenslike ta.ak, en dis ook nie juis 

deur die mens ingestel of oorspronklik beplan nie, ma~r deur God self 

in die Goddelike belofte dat Hy j;. Seun, Jesue Christus sou stuur om 



__§§_ 
die w~reld te bekeer, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal 

gaan nie, maar die E.wige Lewe kan h~. (Joh. 3:15-18) 

Die Christelike onderv~s het dus deur hierdie vasstaande ~bel-ge~nspi= 

reerde w~reldbeskouing 'n besef en verpligting van sy groot onderv~S= 

taak gek!'y. 

Daarby meegaande egter, het ook die godsdiensoptimisme en vertroue dat 

so in onderwystaak moontlik, Godgeorden en Goddelik onderskraag is, 

deur die soen:~rdienste van Jesus ·Christus, Wat na hierdie aarde gekom 

het om die vervalle en 'sondige mensheid te verlos en te herstelo 

Sy heilige onderwysl$er vir die Christendom, het Jesus as 'n heilige 

kultuurerfenisJ om kragtens daarmee en daarvolgens die mensheid te ver.= 

hef tot 'n kultuur en beskawing met die Goddelike bestemming van die mens, 

naas die grotere eer aan God, as die hoogste onderwysdoel vir alle tye 

en w~relddele, nagelaat. 

Hierdie fundamentele Christelike lewensbeskouing oor die heelal en d~e 

Christelike ond.erwysleuse en - taak, nl. "Gaan die hale wereld in en 

verkondig die evangelieaan die ganse mensdom" (Markus 16:15)- 'n groot= 

se en heilige taak - vorm die grondwet, metode en doel van •·n Christelike 

onderwysstelseL 

Aangesien nasionaliteit geanker is in 'n bloedband, is Christelike 

onderwys 'n baie algemene nasionale onderivys. "En Hy het ui t een bloed 

al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, ter= 

wyl ·Hy vooraf bep':'l.nlde tye en grense van hulle woonplek vasgestel het. 11 

(hando 17:26) Onderwys het betrekking op alle nasies wat uit een 

bloed deur God. geskape is .. Christelike onderwys is dus 'n bre~ na= 

sionale onderwys, wat heenreik tot God, want ons is die geslag van 

God (Hand .. 17:29). Deur so 'n begrip van 'n Godsdienstige nasionali= 

tei t wo.rd, ingesien hoe universeel die Christelike onderwys is~ nl. 

dis gelyktydig nasionaal, internasionaal en kosmopolities, op die 

hale aardbodem eri ook godsdienstig; want dis ingerig tot die grate 

eer van God. Die Christelike onderwysstelsel omsluit dus 1n Chris= 

telike heelal-stelsel, en het •n affiniteit met die ~~~~Christe= 
like, die Luthers-Christelike~ die Presbiteriaans-Christelike, die 

Anglika·:·.ns-Christelike ens .. 
:;) . 

1 e Die nasiona.le lewens- en wereldbeskouing en die onderwys. 

Iemand wat besiel is met •n nasionale lewens- en wereldbeskouing is 

iemand wat Mngedryf word deur die ·liefde vir wat sy eie is. Dit 



....§2. 
slui t die historiese volksverlede in. In die cev1.l vo.n Suid-Afrika 

is. dit hoofsaaklik 1n protestants-Calvinistiese verlede, waaruit die 

nasionale volksverlede gegroei het. Daarom is die Suid-Af'rikaanse 

volksverlede nie eers 1n politieke verlede en dan 'n godsdienstige 

verl·ede nie., Di t hand:haaf die godsdiens-nasionale grondslag dat God 

al die nasies uit een bloed geskape het, dat Hollander en Fransman al= 

bei ui t ·1n Frankiese ras ontstaan het en met 1 n Calvinistiese godS= 

diens in Suid-Afrika beland het., Daarom dan moet die inhoud, gees 

en rigting van al die onderwysvakke ooreenkom met so •n hiatories- ge= 

vormde nasianale lewensbeskouingQ 

tiwiteite van die eie volkv 

Dit moet positief staan in die ak= 

D'ie nasionale beskouing gaan ui t van die standpunt, dat volgens enige 

sosiologie en staatkund:e daar mensgroepe en - verhoudings bestaan, 

waarvolgE!nS daar 1n et}fografiese eenheid in 1 n bepaalde geografiese ge= 

bied isp waarin daardie sosiologiese en politieke mensgroepe burger= 

regte het~ en dat die skoal ook hier m.oet opvoed om te voorsien in die 

ooreenkomstige lewensbelhtoef'tesv 

J Die skool moet so opvoed dat di t aanslui t by. etnografiese kenmerke en 
I 

i ideal:.e en di t verder moet ontwikkel in die. sin: 1 n ieder nasie het sy 
i 

God, sy land, sy reg, kultuur en taalo 

By die keuse van k~rrikulum eis die nasionale beskouing dat kennisstruk= 

ture van eie geboortegrond, eie volk en eie kultuur die algemene leer= 

planstruktuur moet wees., 

Wat die Afrikaner betref', vind die lewensbeskouing~ hom uiting in 

sy lief'de vir 'n gemeenskaplike vaderlandt geskiedenis, godsdiens, 

kultuur en ·eie nasie en hy is van voorneme om sy kind daarin en daarmee 
4) 

op te voed om hom 'n koersvastij, natuurlike en heel mens te maak. 

Op godsdienstige, biologiese, psigologiese en kulturele geb~ed het die 

Christelike en die histories - Suid-Afrikaanse nasionale beskouing me= 

kaar so bevrug en oorkruis, dat hulle 'n enig - histories-geworde le= 

wensbeskouing, die Christelik-nasionale lewensbeskouing ~eword heto 5) 

2. Die 11 nasionaler: in die spesifieke .Suid- ·tf'rika•mse Christe.lik-na:: 

sionale beskouing. 

Wat die "nasionale" in die spesifiek Suid-Afrikaanse Ghristelik- nasio= 

nale betref', is dit nodig dat ons die term 11 nasionale 11 behoorlik sal 

interpreteero 



...2.Q. 
Die woord is in verband gebring met die woord Christelik en sal vandaar 

na die B,ybel en nie na die politiek nie, verwys. Die stelling van 

nasionale onderwys verwys dan na Hand. 17:26 "En Hy het uit een bloed 

aldie nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon." 

Wat Suid-1~rika betref, moet hierdie term in 'n spesifiek- Suid-~4fri= 

kaanse historiese agtergrond begryp word. In ons Suid-Afrikaanse 

geskiedenis was daar eers 'n €.odsdienst.ige grondslag gevestig voordat 

daar 1 n nasionale volkseenheid kon wees. Die idee van 'n nasieskap, 

soos in Europa, het nie hier kant en klar:.r in 1652 of 1688 aan die wal 

gestap nie, maar dit het wel op •n Calvinistiese grondslag gegroei, ge= 

kruis om eers vandag deur 'n Suid-.:l.frikaanse naLj_onale eenheid te ont'-= 

wikkel .. Di t sou moeilik wee's om die term: Chris telik-nasiona?tl in 

te pas vir Europese volke, want in daardie geval was die bevolkings eers 

Grieke, Romeine, Germane voordat hulle Christene geword het. By 

sulke volke sal die term nasionaal - Christelik 'n histories - akkura=: 

ter inpassing h~, want die etnografie kom daar voor die godsdiens.· 

In die Calvinisties-histories Suid-Afrika.:·t11se geval, nl. Christelik 

nasionale, word 'n Christelik - verruimcte nnsiona.le gr;es verto1k. l!Iaar 

selfs polit~es en sosiologies ge!nterpreteer is d.ie Snid-Afrikaanse n~ 

sionale iets anders as 1 n Europees-nasionaleo In Europa is daar sterk-

afgebakende rasse en nasionale eenhede. In Suid-Afril<:a · het lntere 

historiese gebeurlikhede in die wereldgeskiodenis dit so bepaal dat 

seksies van Europese bevolkings hier nie afgebekend eebly het nio, maar 

deur 'n godsd.iene-veralgemening 1 n poli tiese en sosioloc,-iese homogeni:: 

teit geword beta 

In die lig van so 1 n begrypbare Christelik-nasion<:J.le, kan die V8rdere 

verwikkelings van 1 n nasionale onderwysbeskouin~ tocgelig wordo 

1 n Suid-Jifrikaallse nasionale onder1"YSprogrA.m sel dus nie 1 n ui tslui tlik 

eentalige onderwys monoJoliseer nie, soos bvo die eentalige Lat.Jnse 

onderwys van die vroe~ eeue in Europa nie, of die eentalige Engelse 

onderwys in die Kaap seclert 1820 onder die goewerneur Somerset nie, of 

ook wel die eenwetenskaplike rigting van die ev10lut>ioniste se onderw-ys= 

program nie. 1 n Sv :Ld- A.frikaanse nasionale on<lerwyr.: s.'?l.l rrel empiries

induktief met sy eie nasionale beginso ma:.1r ontwikkeJ.ende en e:i.ndelik de= 

duktief sy .r.asionale ui tbrei tot 1 n bloeil br::.nr'l. 'J m alL' Yo11{'e van !i-oi!. o 

Di t sal du.s by sy eie begin: op taalgebied by sy ;;ie te..1l en daxr·na 

s-ka.kel met sy genealogies en naburige taale:roepe; op godsdiensg~bied 



sal dit by Calvinisme begin en daarna skakel met verwante J?rotestantis= 

mes en met die Chris tend om oor d.ie ale;emeen; di-L sal Jie wetenskaplike 

erken in sy natuurlik en - anders as die ewolusionisme ook die so= 

siale en geestesvorms daarvan insluit; dit sal die politiese uitbrei 

tot die volkeregtelike,. die :psigologiese tot die sosi@logiese, die lo= 

giese tot die.filosofiesea 

•n Nasionale onderwysprogram sal die leerstowwe van sy eie land hand= 

haaf en dit op gepaste stadia skakel met die van ander landeo Omdat 

so 1 n nasionale. onderwysbeskouing yy wese te danke het aan 1 n Bybelse 

en dus Christelike interpretasie, sal dit noodsaaklik en logies met God, 

die Skepper van die volke, verbind., 

Die Calvinistiese grondslag van ·•n onderwysprogram is dan duidelik en 

noodsaakliko· Die nasionale leerplaninhoud sal dan verwys na 'n omge= 

wing, wat 'n essensi~le deel van die skepping van God is en wat verder 

aosiaa.l ve:rwys na die skepsele van God-. 6) 

Voetnootveryysings. 

1., Keyter, Opa cit., p.134. 

Ibid. pp.130- 135. 

Marais. op., cit., , p., 427/8. 
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3e 
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5. 

Grey1ing~ E. Christelike em nasionale onderwys. Deel " I, p. 381 9., 
Marais. op. cit. 9 Po 434/~ 

6., Ibid., p. 453, 



HOOFSTUK VII. 

DIE WETENSKAP. 

1o' ~ ~etenska,;p ui t die oogpunt van die Christelik-nasionale 

l!Wensbeskouin~. 

Hierdi0 lewensbeskouing steun op die Heilige Skrif wnt belangrike uit= 

sprake ter motivering vir wysheidstrewing, ondersoek enonderrig, be= 

vato 

Die navorsingsgees word aangewakker deur Skriftuurplase bvo in Deut. 

13:14,17:4 wat 'n mens tot 'n deeglike ondersoek van alle dinge dwing; 

Pred., 1:13, waarvolgens 1n mensehart daarop gerig moet wees om met wys== 

heid te ondersoek; Joh. 5:39, 7:52 en Hand. 17:11 spoor aan om die 

Skrifte te ondersoek. Hand. 24:8 wys daarop dat ondersoek nodig is 

om kennis van dinge te verkryc By alle wetenskaplike navorsing is 

die aangeprese wysheid volgens die Spreuke van Saloma noodsaaklik, maar 

die teks in 2 Koro 13;15 span die.kroon deur die volgende aanmaning: 
11 0ndersoek julle~"self of julle in die geloof is." 

Onderrig is moontlik deur kennis, die inhoud van die wetenskap.. Die 
ge,+LI\ C( 

volgendt=.:l Bybelstellinge propagciiJ.T so 1 n rigting, bv. Job 22:22: "neem 

tog uit fy mond onderrig aan;" Ps. 78:1: 11 My volk, luister na my o:r:~.= 
derrig; 11 Spr. 13:14: "die onderris; van die wyse is 1n fontein van die 

lewe, 111 ens. 

Die Christelik-nasionale w~reldbeskouing beskou kragtens die Bybelstel::: 

lings wetenskaplike navorsing en verspreiding van wetenskap as 'n nood= 

saaklikheid. Dit erken egter as vereiste daarvoor dat die vrese van 

die Here die beginsel van die wysheid is. Die wetensk~p moet in die 

Lig van God gesien word. Die Christelik-nasionale lewensbeskouing 

aanvaar dus die beginsels van 1 n Christelike wetenskA.psleer, wat be= 

trekking het op die bewussynsleer, kenleer., wetenskrtplike kennis,- die 

leer van die voorwerp van die kennis, voorwerpseebondenheid van die 

verwantskap, metodeleer, logiese gebondenheid in die lofetenskap, orde== 

leer, indeltng van die wetenskappe, wetenskaplike soGwereiniteit~ 

wisselwerking, kosmiese abnormaliteit, wetensk&p en wonder. Verder 

erken die Christelik-nasionale w~reldbeskouins; ook: Meerderlei weten= 

skap, die historiese verband daarvan, die versekerdheidsbasis van die 



wetenskapv wetenskapsverwarring; wetenskaplike bevooroorde~ldheid 

en wetenskapspanninge. l) . 

Ten opsigte van al hierdie aspekte en problema van die wetenskap egterv 

bly 'n Christelik-nasionale lewensbeskouing nie soos die ewolusieteorie 

fatalisties en skepties nie. Daarom erken dit ook die beginsel van 

die reformasie van die wetenskap en daarmee die stadia v.'•n Christelike 

wetenskapsvorming en die beginsel van Christelike vryheid in.verband 

met die wetenskap. Profo Stoker s~ oor die wetenskapsvryheid: "Ge= 

hoorsaamheid aan die ordinansie~, uat sy geestesaktiwi tei te behee,rs, 

gehoorsaamheid aan die natuurwette, wat hy in diens van sy kultuurskeP= 

pinge gebruik~ gehoorsaamheid aan die kultuurPorme, wat sy natuurom= 

vorming lei, d .. wos. gehoorsaamheid aan God, wat hierdie ordonansiet:t, • 
wette en norme bepaal het, is die onv~~biddelike voorwaarde van mens= 

like. vryheid.)) a) 

Wie Gode~ongehoorsaam en Gode-gelyk wil wees in sy wetenskaplike keU= 

ringe wie self bui te God om die waarheid wil bepaal, vernietig 1veten= 

skaplike vryheid en verslaaf hom aan sy eie willekeur, aan sy verabso= 

luteringe van die onselfgenoegsame. Wetenskapsvergoding lei tot we= 
tenskapsV'erslawing~ 

Daarvan moet die wetenskaplike in die vrese van die Here die wetenskap 

beoefen en sy wetenskaplike lig "in U lig" leer sien, waardeur hy bewus 

~rord daRrvan dt'lt ook wetenskaplike kenYiis in prinsipi~le sin 'n kenne 

ten dele is, maar as sodanig 'n wonderbaarlike genadegawe is wat hy 

nodig het om God se grootheid en heerlikheid in die wonderlikheid van 

sy skepping te leer sien en om daardeur God te eero 

Die beginsels van 'n Christelike wetenskapsleer harmonieer met die 

Bybelse pansofiese ~reldbeskouing en steun op die spesiale skeppingS= 

teorie:Q 1 n Sodanige Christelik-nasionale lewensbeskouing het baie 

aanneemliker kosmologiese beskouings as die ewolusionistiese w~reldbe= 

skouing wat in baie kennishoudings en probleemoplossings agterstaan by 

die eybelse skeppingsleer. (Vgl.o Afdelings A en B) 

D~ie Christelike-nasionale onderwysbeskouing handhaaf die stalling dat 

die wetenskappe gedissiplineer meet wordo Daa.rom beskou di t die Teo= 

logie as die kronende fasel) Die eerste onderskeiding wat in 1n Chris= 

telike wetenskapsleer gemaak moet wor~ is die tussen God en die kosmos 

(skepping),' Hier leer die Skrif ons skerp onderskei: God is nie 

kosmos nie,. 0 ie kosmos is in sy geheel of ·ielc:: nie God nie .. ons twe:ede 



onderskeiding betref die kosmos. Ons kan nl~ die kosmos in sy tota= 

liteit in sy samehang, in sy eenheid bestudeer,' of ons kan die oog 

rig op die onherleibare veelheid en verskeidenheid van kosmiese ver.: 

skynsels, en 'n besondere of bepaalcle groep saamhorige verskynsels 

hiervan in hul eiesoortigheid en besonderheid bestudeer. Ons aanvaar 

volgens Skrifopenbaring dat sowel die eenheid. as die verskeidenheid 

van die kosmos in Gods skeppings- en bestieringswil berus; Sowel 
. !'""' 

in monistiese as 1n plujalistiese kosmosbeskouing moet dus verwerp 

word - die k9smiese eenheid en verskeic1.enheid rus .in die tra.nsefldente 

skeppingswil van God~· 

Hierdie dubbele onderskeiding gee ons drie boofonderwerpe van weten= 

skaplike ondersoek: (a) die waarhede oor God; (b) die kosmiese 

totaliteit; (c) die originere~ eiesoortige en onherleibare verskyn= 

selgroepe. Dit gee ons weer drie hoofsoo:rte "lvetenskap, nlo teologie, 
:;) 

wysbegeerte en die besondere vakwetenskappe. 

2o Die wetenskap en die ewolusieleer. 

Teenoor so 'n 0hristelik-nasionale wetenskapskema vorm die ewolusie= 

teo:rie •n armoedige kont:ras. Dit verhef die natuurwetenskap as die 

kronende >·retenskap en la:"Lt di t gevolg word deux' 1 n mwlusionistiese 

chemie en biologie. Elnkele van die 13Wolusionlste verbind daaraan 'n 

sosiologie en psigologie wat ewoJ.usionisties skakel met die biologie, 

terwyl die metnfisika en filosofie onvo:rokillie; gel:.::.at v1o.cd en die 

godsdiens oor die algemeen ge!gnoreer vrord - ber_alwe in dte ,-;eval van 

die filosofie van Bergson, wat met 1 n besondere metafisika ten koste 

van ewolusionis·tiese wetenskappe voor die dag kom en 1 n naturalistiese 

God openbaar. 

Die verheffi.ng van die natuurwetenskap as grondslag van die ewolusieleer 

het aanleiding tot baie skole gegee, bv. die atomiste (van Demokritus) 9 

die materialisme van Haeckel, die meganisme van prof. Jeans, die natura= 

lisme van Darwin en die realisme van Bacon. In (He filosofie het sul== 

ke skole ·ontstaan soos die materialisme, vitnlimrio en clie etisisme, 

d · t · il · PQ-s~ {\ '""-l.i "Sfl-7 e.._ J.e u J.lisme van N 1, die hedonisme van. Bentham en •he human, "~m.e van 

August Comte. In die sielkunde het ontstaan die bob.·1.viorisme van 

l•fatson, die gestal tisme van Xoffka,. die instinktiwisme van Me. Daugall, 

die mentalisme va.n Hobhouse, die psigo- analise v:tn Freud., In die 

biologie lJ.et opgeduik die holisme van Smuts en die vi talisme van Berg= 

sono Hierdie beskouings het almal direk of indi:eek 1n verband met 



die ewolusionisme. Hulle is almal eensydige sekul&re beskouings wat 

·as seksionele kennissisteme die kosmiese ewolusieteorie van sy uni= 

versali tei t ui tgerat·el net tot 'n enge beskouing. 4) 

Voetnootverwysings • 

. 1o Stoker, H.G. Beginsels van °n Christelike wetenskapsleer, in: 

Federasie van die Calvinistiese studenteverenigings. in Suid -

Afrika. Koerse Deel II, pp.293 - 325. 

2. Ibid. P• 306e 
3o Ibid. p.306/7o 
4• :f!1arais. op., cit. , p. 39. 



HOOFSTUK VIII. 

DIE E.'WOLUSIONISTIES.. GEFUNDEERDE ONDERWYS VANUIT DIE 

CHRISTELIKE STANDPUNT. 

Die moderne opvoedingsbeweging of die sg. "nuwe" opvoeding~ is die 

ui tvloeisel van· •n moderne, huma.nistiese, nasionalistiese en pragma;:: 

tistiese w~reldbeskouing wat weer op die ewolusionisme as grondslag steun, 

met ~n anti-Christelike w~reldbeskouing. Dit geld veral die vraagstukke 

van: die uitgangspunt, die doelstellinge van die opvoeding, die al= 

gemene beskouinge oor die kind, die algemene tug en beheer op skool, 

eoa. Die antwoord wat ons as Cbristene van °n opvoeding uit die nuwe 

w3reld- en lewensbeskouing kry 9 sal onaanneemlik wees. 

Die nuwe opvoeding stel die menslike rede bo die Goddelike gesag; geen 

wonder dat die onde~r,rser ~s die Goddelike gesagsdraer moet retireer 

nie -- die kinders se o~ en ore is immers nie op die onderwyser nie, 

maar op bulle werko Die humanistiese en pedosentriese aard van di~ 

soort opvoeding is vir die Christen verwerplik, want vir hom gaan dit 

in die eerste plek om sy God, die Skeppero 

Die soort beweging wat die evolusionisties gefundeerde opvoeding bring 

wat geen doel buite die aardse lewe met s.y basis van ervaring en aanc 

passiug ken nie, laat die Christen-opvoedkundige koud. Vir hom is 

daar 9n innerlike versadiging met die wete dat Jesus Christus, die 

Verlosser oo~ 1 n vredevolle lewensweg anderkant die graf gebaan het. 

Die moderne opvoeding wil "werk" en aktiwiteit tot die prinsipi~le 

grondslag van lewe en opvoeding verhefo Vir die Christen is daar ook 

so iets soos stil wees_en ~uister en, vra prof. Coetzee: " ••• hoeveel 

menslikheid 1~ daar nie in luister, in die ontvanklikheid van ho~r 

waarhedep in die bewonderende opgaan in die skone, in die stil alleen 

wees, in die afsondering, in die opskouing na God, in die erkenning 

van sy magteloosheid, in die gebed om genade nie : 1 Spreek HereJ 

want u dienskneg hoor! 1 Naas die werk, die stryd, die storm van die 

lewe, is daar ook in die mens se lewe en opvoeding die gebed, die 

vrede 9 die kalmte.~ l) 

Die moderne opvoeding wil die Jdnd te self,standig maak en wil hom wat 



tug betref, aan homself oorlaat; aie Christen kan hom nie vereensel= 

wig met so 'n 11 ontplofbare" gesagloosheid nie. 

Skrif en teen sy ervaringo 

Dit druis in teen die 

Wat die neiging tot internasionale verbroedering betref, moet die 

Christelik - nasionale opvoeder sterk standpunt 'inneem. So ver as 

wat so •n houding positief is en op die oog onderlinge verstaan, mee= 

gevoelg samewerking het, is dit goed, maar as dit negatief is deur die 

veragting van patriotismep nasionale kultuur en grense, is dit gevaar.. 

lik~ Die leuse moet wees: eers Suid-Afrikaanse burger, dan w3reld= 

burger .. 

Vir die Christen - gelowige le, ten slotte, die noodsaak van opvoeding 

in die ingebore oorerflike gevalle aard van die menslike natuur wat in 

die paradysverhaal sy oorsprong vind. Die moderne opvoeding en ~ na: 

me Dewey, vind psigologies niks met die mens verkeerd nie en vTord die 

idee van die gevalle toestand van die mens verwerp. Vir hulle le die 

swakheid van die mens in sy onwilligheid en onvermo~ om met bestaande 

toestande en praktyke te breek, baie waarvan 'n religieuse lewensvisie 

verklank. 2) Vir die Antichris is dit nuttigheid en bruikbaarheid 

en diens aan die gemeenskap, omvorming en rekonstruksie van die gemeen= 

skap. Prof .. Bavinck se volgende Christelik_e doelstellings vorm daar= 

mee in skrille kontras: "Hoofdzaak en hoo~doel bij de opvoeding was 

dus de oprechte vroomheid~ de waarachtige godsvrUcht, de kinderlijke 

_vreeze en dienst van Godo Menschen moesten in de eerste plaats 

menschen Gods zijn en de gerechtigheid v·m ~ijn koninkrijk zoeken. Uaar 

de godsvrucht mocht toch niet geisoleerd blijven, niet op zi~hselve 

blijven staan, gelijk het ascetisme en pietisme di t wil. Zij moet 

integendeel met liijsheidp met kennis van zaken, met echte, degelijke 

kennis verbonden worden ••••••••• Maar ook daurmede is het ideaal onzer 

opvoeding nog niet voldoende omschreven. WHnt deze godsvrucht en 

wetenschap, deze door de godsvrucht geheiligde wetens;fchap mag niet bui= 

ten en boven ons blijven staan. Ze moet niet een schat zijn, die er·.·=t 

gens in ons hoofd wordt neergelegd en geen invloed oefent op ons levan. 

Maar zij moet eene vormende kracht in ons worden, zij moet geestelijk 

worden geassimi7leerdu in ona innerlijk ingaan en dan ons vernieuwen 

en vormeneoo••• De met deze kennis verbonden godsvxucht dient onze 

gansche persoonlijkheid te vormen, in verschijning, woord en daad. En 

het ideaal eener Christelijke opvoeding, in huisgezin, in lagere;(, mid= 

delbare en hooge school blijft nu als toen waarachtige godsvrucht, or= 
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ganisch met degelijke kennis en echte beschaving verbonden. Zoo vor:: 

men wij menschen Gods; tot alle goed werk toegerust; tot alle goed 

werk volmaaktelijk toegerust." 3) 

Voetnootverwysings. 

1. Coetzee, J.C. Die moderne •••• o••o•o• p.39. 
2. Oberholzer, CeK. Inleiding in die ~insipi~le opvoedkunde. p.30~. 
3. Aangehaal deur: Pistorius, P. Gister en vandag in die opvoe=· 

ding. p.256/7o 



HOOFSTUK IX. 

~OLUSIE, SKEPPING EN C. N. O. IN SUID - AFRIK!. 

(a) Dualisme in die onde~. 

Hoewel die evolusionistiese w3reldbeskouing oor die algemeen met •n 

Christelik- nasionale lewensbeskouing bots, het dit nietemin die onder= 

wys ook van Suid-Afrika be!nvloed. Enkele van die ewolusionisties-

verwante beskouings soos die Humanisme, Pragmatisme enBehaviourisme 

het gemene saak gemaak en die onderwysteorieg be!nvloed. 
()' 1 

In "Die Leerplan .!'11 die Opleiding van Onderwysers in Transvaal +838-

1934, 0n kri ties-historiese studie11 
g wys Marais daarop hoe die natuur:c 

wetenskap weghardloop met die leerplanne wat opgestel is vir die on= 

derwysopleidingo Die kwalifikasie-vereistes wat in Pres. Burge~s se 

~d aan on Superintendent van Onderwys gestel is 0 nl. dat hy 'n weten= 

skaplik-bevoegde persoon moet wees, is veralgemeen ~~bogenoemde on= 

derwyserso Christelik-nasionale onderwysbeginsels is in vele gevalle 

in leerplaninhoud~ -- metoda en -- doel of onverskillig gelaat of al= 

ternatief gemaak. 

in Afdeli~g 8(1) 

'Die leerplan vir onderwysopleiding van 1933 skr,ywe 

(b) onder die opskrif: Fisiologie en Gesondheidsleer9 

in paragraaf 3 die beginsels van ewolusie voor iov.m. erflikheid, ter= 

wyl die latere leerplanne tot 1945 'n natuurwetensk~plike grondslag ge= 

kry het~ in weerwil van 1 n Christelik-nasionale onderwystradisie wat 

in Transvaal sedert 1852, tydens sy aanleg, oorheers het. l) 
!flpia'' S f!l gaan voort~ "Di·t verbaas 0 n mens dat in 1 n land soos Suid-Afrika, 

- ne.{ 
wat nog nie ewolusieskrywers-- met die uitsondering van Dr.~ Broom 

net op die oomblik-- en feitlik geen onderwysewolusieskrywers gelewer 

het niep nogtans vasgehou word aan ewolusionistiese beskouings, of newe= 

produkte daarvan in die prosesse van. leerplankonstruksie en leerplan= 

inhoudeo Oor die algemeen is die Suid-Afrikaanse onderwystradisie 

Calvinis.ties en in sy wetenskaplike ui tkyk nie ewolusionisties nie, 

maar Cnris·telik - nasionaal geori~nteer. Dis almal skeidsmure en lo= 

gies- waterdigte kompartemente teen 'n vreemde w~reldbeskouing. Dog, 

ten sp,yte van al hierdie Christelike- nasionale verskansings, moat in 

die moderne onderwys die neweprodukte van die ewolusionistiese w~reld= 

beskouing as heterortodokse, onwetenskaplike gedrogte in die Suid-Af= 
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rikaanse onder-wys aanskou en geleer word~" 2) 

Profo Bingle meen dat wat ons leerplanne en leergange betref, ons tot 

die slotsom kan kom dat die gesagsdraers van die onderwys soma wel 'n 

humanistiese antropologie openbaar in ~~h~asie van sekere beginsels, 

en andersyds in positiewe stellinge waaruit afleidinge gemaak kan words 

Hy kom tot die gevolgtrekking dat daar bewus of onbewus getrag word om 
9 n versoening te bewerkstellig tussen onversoenbare dinge: die te!a= 

tiese en die humanisti.ese antropologie - 'n verskyns·el wat ons son::: 

der twyfel in die algemene volkslewe en ook op ander terreine van die 

'8W!
1 

aa;1;1tref'., Hy s3 verder dat daar •n sterk groep .Afrikaners is wat 
C!\UOII~VV1 C:.. 

· n 4dea1 isme in die onderwys - soos trouens in hulle hele lewe - in:: 

dra wat in sy diepste grond neerkom op 0n lewens- en w~reldbeskouing 

wat di·!; regkry om op verskillende terreine van die lewe verskillende 

maatstawwe aan te l~o ~) 
Aan die een kant word daar in die skoolsituasie ge~ksperimenteer met 

ontdekte waarhede en · ·tegelyk nuwes gesoek, terwyl die absolute l'laar= 

b.eid aan die ander kant bely wordp mean van Staden. Hy s3 verder dat 

aan die een kant die opvoedingsdoelstelling wissel volgens behoeftes 

en tydsomstandighedep terwyl aan die ander kant bely word da.t die vaS= 

te opvoedingsdoel vervat is in die onveranderlike en onfeilbare Woord 

van Goda Gedurende die Godsdiensonderwysperiodes word die mens as 

beelddraer van God gesienp geska.pe na Sy beeld en geiykenis~ maar in 

die natuurwetenskappe wat st:zek onder die invloed van die scient.isties

geori~nteerde lewensvisie staan, word die ewolusionistiese standpunt 

gehuldig. Ook die sielkund·e waJG tot die oorverpsigologisering en 

verbiologisering van die onderwys b,ygedra het 0 huldig •n scientistiese 

geskiedsvisie.. Aan die een kant word die waarheid gesoek; aan die 

ander kant word hy bely~ Dit is 9 n duidelike dualisme. Die gevolg 

is dat daar by die kind 9n tweestryd veroorsaak en en verdeelde per= 

soonlikheid gekweek word. Hy kry die valse begrip dat godsdiens geen 

kontak met die res van die leerplan het nie. Die steunbehoewende op:: 
el 

voe~ng bevind hom in die maalstroom van twee teenstrydige geskieds- en 

opvoedingsvisies en dit moet noodwendig tot koers- en rigtingloosheid 

leiQ En wat die tweestryd nog vererger, is dat hy hom soms in dieself~ 

de skool onder die invloed van onderwysers bevind wat in mindere of 

meerdere mate die teenoorgestelde viaies toegedaan is. Die gevaar 

bestaan dat, nieteenstaande godsdienaonderwya as vak gegee wordt die res 

van die skool se aktiwiteite a-Christelik en selfs antichristelik kan 
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weesG Hierdie ongesonde toe·stand sal nie in die eerste instansie 

deur die vermeerdering van die aantal godsdiensonderwysperiodes 

voorkom word nie~ Dit sal nie help om 'n sogenaamde Christelike skool 

met Antichristelike of neutrale onderwysers te h8 nie. Die kind moet 

aan die sorg van onderwysers toevertrou word wat die Christelike lewena= 

opvatting in al sy nuanseringe huldig. Van Staden haal Grayling 

aan met die·volgende slotsom: "Die Christelike lewens- en w~reldbe= 

skouing eis dat daar die nouste verband tussen die godsdiensonderwyser 

en die res van die skoolvakke en lel're sal wees 11 dat die ganse skool d1eselt 

gees en rigting in al sy aktiwiteite sal openb~ar, kortom dat die vak 

godsdiensonderwys die sentrale plek sal inneern, ey.' invloed. oor die 

hele rigting sal versprei en aan die leerlinge 'n standpunt in die 
4) 

lewe 9 koers en rigting sal gee.," 

Hierdie dualisme kan nog verder opgespoor word in ons onderwysstelsel. 

Daar is nl~ opvoedkundiges wat die sg.C~N.o.-- beweging idealiseer en 

bepleit en daar is opvoedkundiges wat hierdie beweging onprakties en 
' 5} ' 

onrealisties vir die Suid-Afrikaanse toestande vind~ Eersgenoem= 

de groep beskou die hedendaagse st.aatskool 'n "neutrale" skool wat 

moat voldoen aan die eise van die gemengde ·publiek en gevolglik: (a) 

personeel kan aanstel met allerhande soorte wereld- en lewensbeskouinge 9 

(b) nie vir die dogmatiese onderwys - soos gesteun deur die drie 

susterskerke --·voorsiening kan maak nie en (c) ons skoolstelsel ge= 

volglik nog 0n humanistiese - liberale filisofie openbaar wat nie in 
0 d b 1 ft 0 

•

61 
I • -~' ( ' t' ) harmon~e is met die oops e o e n~ee H1e.Lu1e groep r1g 1ng 

bepleit 'n vrye ataatsondersteunde groepskool waarin die Christelikheid 

dogmaties en in ooreenstemming met die leerstellinge van die drie sue= 

terskerke is. Die gees en rigting waarin elke vak onderwys w·ord, moet 

in ooreenstemming met die Christelike en nasionale lewensbeskouing 

wees, en die onderwys in die verskillende vakke moet sodanig wees dat 

dit sal bydra tot die kweek van •n Christelike en nasionale lewensbe= 

skouing by die leerlinge. Grayling definieer die Christelike skool 

soos volg: Di t is'~ o ... o .. o •• eo·: 0n skool waarin die ganse inrigting 

in sy doel·~ onderwys en aktiwi tei te die Christelike lewens- en w~reld= 

beskouing .vertoon en nie .net alleen die vlag van godsdiensonderwys OP= 

die vyand geval het nie.n 

steek om daardeur te toon dat die vesting nog nie in die hande van 
rt 

(b) Waarom dualisme in die onderwys? 

.P1•of~ G-unter het bedenkinge teen die "deursuring van die Christelike 
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geesti in alle vakke 9 l'Tant die weteuskap kan tog immers n:l.e christelik 

wees nie.. Hy nieen dat enige poging tot Christelike skoolhervorming, 

waardeur die wettigep wetenskaplike beoefening van die rede aan banda ge: 

1~ worde. wat die vryllleid en·: .. die outonomie van die wetenskap op sy ge= 

· bied ontken~ wat weier om aan die wetenskap die nodige vryheid tot 'n 

navo~sing van die w~reld van voorwerp; en dinge te gun en dit aan 

die nona van die Skrif as objektiewe keninhoud wil onderwerp, is vooraf 

tot mislukking gedoem. a) Du Plessis verduidelik voorts: "In die 

ChriGtelike onderwys hoE;Jf die handboek nie s~ objektiewe wetenskaplik::: 

hej.d ontneam te word nie., Verwysings na die Bybel of geloofsleerstel.:: 

lings hoef nie herhaaldelik gemaak te word nie. Bowenal moet die 

onderwyser ioPwVo die feite - materiaal in terme van die geloofsbegin= 

sels te interpreteer, versigtig wees om nie d.m.v. wetenskaplike on= 

bewyabare stallings~ en deur die verdraaiing van wetenskaplike gegewens, 

by die kind en wig tussen sy godsdienstige begrip en sy wetenskaplike 
'9) 

kennis in te dryf nieo Prof. Gunter, sowel as sy student;Du 

Plessisp waarsku teen die dogmatiese Christelikheid vanuit •n w~reld-

en lewem:fbeskouing., Prof. Gunter s3: "Hierop •• ., •••• " nl. op Grayling 

se voorafgaande defirlisie van °n Christelike skool · o .. ., •••• "dien slegs 

opgemerk te word dat 'n opvoeding van die kind in en tot 'n Christelike 

w~reld- en lewensbeskouing nog steeds 'n opvoeding vanuit die Ek-Dit 

relasie met sy korresponderende skouhouding is~ en due in sy wese nog 

geen Christelike opvoeding is nie.Want die Woord is nie te vat in die 

skou nie; en Christelike lewe beteken 'n lewe in en vanuit die geloof 

as ~n positiewe bestaansverhouding tot God •••••••• " 
J.O) 

Die vra.ag, 

s~ hyv is nie hoeveel moet ek weet om die ewige lewe te. be~rwe nie, 

maar wat ek dink van Christus., 

Dit is 'n vraag of dualisme nie dikwels onnodig geskep word deurdat 

kritici 9 wanneer dit by 9n kontensieuse verskilpunt kom, die ander 

uiterste pool kies en daarmee in ekstremistiese vaarwaters beland en 

sodoende die waarheid miskyk nie9 Profo Gunter sien nie Christelike 

opvoeding in die CeN.O.- ideaal nie omda1i daar dan "Ge veel klem gel@ 

word op dogmatisme, verwatering van wetenskap en B,ybelleer en te veel 

kennis en skouagtigheid by 9n C~ristelike lewens- en w@reldbeskouing; 

As Gunter s~ dat die natuurwetenskap nie Christelike wetenskap is nie 0 

kan ons nie met hom saamstem nie. Die geopenbaarde kan nie sekul~r 

gehou word nie. Geld die aangesprokenheid van die mens deur God dan 

nie-- soos dit tog immers uit die Skrif blyk-- ook ten opsigte van 
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alle ander lewensterreine waaronder byvoorbeeld die wetenskapsbeoefe= 

ning van die Skrifgelowige mens val nie. ll) Gunter se poging om 

terselfdertyd fenomenologies en Christelik te wees is vir die Calvinis 
12) . 

onaanvaarbaar. Die en~gste uitweg is dat Gunter en die ander 

fenomenoloij dit sal oorweeg om die Archimedespunt te verstel 

le vanuit ~n·nuwe uitsigtoring0 in die Christus van Gon, tot 
13) 

sodat hul= 

visie aangaande die mens en die kosmoa kan geraak~ Dit is duide: 

lik dat pedagogiek te alle tye prinsipieel- bepaald {uartikulier- le= 
14) ' 

wensbeskoulik) en derhalwe normatief van aard is. 

ons vra waarom dualisme in die onderwys, of dit nou sci~ntisme versus 

·~e!Lsme 9 Cal vinisme versus fenomenolo gie is, di t wys nog al tyd op Skep: 

ping of ewolusie 0 God o:e nie God nie, (dus w~reld); die foutiewe Ar= 

ehimedespunto Die -~oplossing van ons problema 1~ by hierdie kern, die 

religieuse,wortel van ons tydelike bestaan-- die mens se hart, waaruit 

di~ uitgange van sy lewe is; want die hart van die mens is die bowety= 

delike konsentrasiepunt van alle, aan die tydsorde onderworpe, kosmiese 
15} 

funksies. 

Die mens is egter nie in staat om deur sy eie krag hierdie uitsigtoring 

te bereik nieo Deur die genade van God in Christus alleen, word hy 

daartoe in staat gestel, en enige verdere onvermo~ om die kosmos na 

waarheid te besien, is te wyte aan die verduistering van die menslike 

rede en nooit die ontoereikendheid van hierdie Archimedes - punt nie}
6

) 

Die Christelikheid van Christelik-nasionale onderwys sal afhang van hoe= 

verre die opvoeders self in die waarheid van die Woord is (in die ge= 

nade dus), doie in die positiewe verhouding tot die opvoedeling en sy 

naaste staan. So sal die Christen-gelowige natuurwetenskaponderwyser 

of enige ander gelowige vakonderwyser by die onderwys van die vak anders 

wees as die ongelowige. 

Gunter me en dat •n mens tot 'n Christelike lewe kom slegs deur die ge= 

loof in Christus nie deur sn Chrj,stelike beskouing nie. 
f7) . 

en Reg ge= 

noeg, m:J.ar het die mens dan nie die uitsigtoring deur die geloof bereik 

nie? Dis nie die beskouing wat •n voorwaarde is tot die geloof nie-

dis 6n uitvloeisel daarvan., 

Dis voorts 'n vraag of' Gunter met sy afwysing van ui terlike kennis nie 

ekstremisties handel nie. Xennis, grondig en wa~rt van die waarhede 

van die Skrif mag nie geringgeskat word nieo Deur die kennis van die 

Woord word ook kennis gemaak met Jesus Christus, sy soendood, sy liefdee 
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Sou dit nie die kortste pad wees om die kind tot die geloof te bring 

nie? Buitendien: ttEn dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die 

ewige, waaragtige God 9 en Jesus Christus wat U gestuur het.111 
( Joh~ 17: 3) 

In'die godsdiensklas behoort die kind dan tot die ontdekking te kom dat 

die Skrif die antwoorde bied op die kardinale vrae waarvoor die ander 

vakke en wetenskappe nog nie antwoorde het nie. So sal die kind tot 
8n lewensiening kom en deur leiding en voorbeeld -- in die voorde van 

Keyter· -- 11 o.oQprobeer ons by hulle en bepaalde lewenshouding ontwik= 

kelp daardeur ontluikende lewenskragte in •n bepaalde rigting stuur. ta) 

Die ouer het nog al~d •n s~ in die aanstelling van die onderwyser- en 

~n voorreg om wat dit betref, heeltemal selektief te werk te gaan. Die 

volgende sitaat van Oberholzer mag in die verband tot nadenke stem: 

"Die feit dat ouers in vryheid hulle kinders in die genadeverbond laat 

inlyf deur op die gestelde vrae bevestigend te antwoord, dui ondubbel= 

sinnig daarop dat opvoeding in die lig van hulle lewensopvatting 'n on= 

ontduikbare plig en noodsaak is. En, laat ons dit hier met nadruk kon: 

stateer die lewensopvatting wat hieruit spreek, het net soveel bestaanS= 

reg as wat •n sci~ntisme kan meen om hom voor te beywer. 

formnlier maak van die opvoeding in onderneming en pligo 

Die doopSm 

Dit betaken 

dat die kind se le1~e van keuse en handeling in 'n partikuliere rigting 

gemobiliseer moet word. En verder: ook die gelowige opvoeder van be= 

roep sien elke verbondskind in 'n besondere lig wat hom as opvoeder 

. deurga.:ms onder bepaalde verantwoordelikhede plaas en pligte opl~." 19) 

Sonder die dogmatisme of die11 skou-houding11 , met kennis, geloof en daar.:: 

uit in Christelike lewens- en w8reldbeskouing, sonder onnodige dualisme, 

met die nodige begrip en.waardering kan ons tot •n gesindheid kom wat 

daarop neerkom dat die daaglikse onderwystaak vanuit die kennis en hoor 

van die Woord, d~i. vanuit 8n waaragtige geloof in Christus verrig word; 

en °n nasionale gesindheid wat daarop neerkom dal elke landsburger, ook 

elke onderwyser sy daaglikse lewenswandel en werk inrig en doen tot die 

heil en voorui tgang van sy besondere kul tuurgroep of .. volk, sy nasi.e,. sy 

land en sy God. 

Ons sit ten slotte nog altyd met die neiginge in ons onderwysstelsel wat 

uitvloeisels is van ewolusionisties geori~nteerde moderne onderwys. Ons 

sal ons ten opsigte van bogenoemde gesindheid ook da;?.roor moet verantm 

woord.· A.H .. Murray vra: "Wat moet dan gedoen word? Hoet ons vaarwel 

s3 aan die spontanenumanismet en liberalisme wat in die Middeleeue wortel 

en moet ons teruggaan na oorheersing deur 'n kerklike ortodoksie wat 
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die Middeleeue naboots en doenlik was toe die maatskappy gevorm en 

. , 20) 
maatskaplike verhoudings stewig en stabiel was?" BY beantwoord 

self die vraag deur vervolgens te vra: "Of kan ons wysheid leer uit 

die geskiedenis; ons lewensbeskouing versuiwer vari naturalistiese cor= 

heersing, die waardevolle menslikheid van humanisme behou~ sowel as die 

eie verantwoordelikheid en die vryheid·van liberalisme, en die weg in= 

slaan van ° n religieuse hu.manisme?" 21 ) 

I'Y1 Lf'( '{ Q~\ 
~ V~~~¢~~ bied.daarmee nie.die oplossing bevredigend aan nie. Die hU= 

maniste of liberalisme moet nie met C.N.O. gekenfronteer word nie, maar 

alegs Christene. En hulle staan dan nie in oorheersing nie. Daar is 

voorts geen. humanisme, liberalis¥e of watter ~ isme nodig om menslik= 

heidp vryheid of watter beginsel te propageer nie .-- die Woord van 

God doen dit genoegsaam. 

Daar moet ook wat onderwys in Suid-Afrika betref, gewys word op •n 

paar invloede wat met die soi:htisties - e~olusionisties beskouing sy 

intrek geneem het en waarteenoor ons die regte standpunt moet inneem 

ten einde die Skrifwaarhede vir ons motiveerbaar te maak in die onder= 

( i) .9o.r.ver.Rsigologisering en - verdidaktiserim£•.· 

Die nuwe insigte in verband met kindernatuur het die opvoedkundige teo= 

rie en praktyk in die rigting van 9n verpsigologisering daarvan laat 

swaaie Die opvoedkundige dink- en doenw~reld het ongetwyfeld onder 

die bekoring, maar helaas onder die betowering van sielkundige insigte 

geraak. Dit is vanselfsprekend dat die moderne opvoeder •n dwaasheid 

sou begaan, indien hy die insigte uit die sielkunde in die beoefening 

van die opvoedingspraktyk sou ignoreer. Kennis i.v.m. die kinder= 

natuurp die groeiwette en die verskillende ontwikkelingstadia elk met 

hulle eie kenmerkende eienskappe, behoeftes en eienaardighede, is 'n 

vereiste vir doeltreffende geslaagde opvoeding en onderwys. Maar die 

noodsaaklikheid om daarvan kennis te neem impliseer nog geensins dat dit 

oordrewe toepassing moet geniet nie. Baie opvoeders maak hulle skul= 

dig aan die dwaling dat alle konserwatisme in die vorm van gesagslei= 

ding noodwendig as onsielkundig bestempel moet word. 

•n Oordrelve verpsigologisering van die metode van onderwys is aan die 

orde van die dag. Besondere klem word op motivering ge13, want die 

belangstelling van die kind is op die spel .__ so ook sy aanleg en be= 

hoeftes. Coetzee s3: 110 n klein kind lei vandag die opvoeding en die 
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opvoeders ..... 5 .... .Uie opvoeding is due nie •n daad van laiding en vo·r= 

ming van onvolvasse mensa deur volwassenes nie, maar 'n aktiewe din~ 

miese proses van groei en ontwikkeling van die· onvolwassene.·" 22) 

Hier kan net kortliks vermeld word dat die opvoeder nie •n blote toe= 

skouer, wat op die agtergrond ga.nn staan en toekyk hoe die ontwikke= 

linasgang lange natuurlike we3 vsrloop, kan of mag wees nie. nr is 

geroepe om meermale doelbewus in te gryp, die natuurlike ontwildkelings

gang te stuit en in teennatuurlike bane te stuur. Intrinsieke moti= 

veritig v.an die onderwys is baie wenslik, maar gedagtig aan die weerbar.= 

stige natuur van die opvoedel~ng sal ekstrinsieke motivering dikwels 
9 n deurslaggewende rol speel. Simpatieke gesagsleiding het geen mens 

tar w~reld nog enige skade berokken nie., Wedywer, beloning en bestraw= 

wing is magtige hulpmiddels., Wanneer hierdie prikkels •n nadelige 

uitwerking op die emosionele ontwikkeling van die kind het, moat die 

rede eerder in die onoordeelkundige toepassing daarvan gesoek word. 

Wat die leerstof betref, word groot klem op sintuiglike waarneming gee 

13. · Die klein kindjie is J;tog op aanskouing a~..ngewys, maar die opvoe= 

ding is geroepe om die kind uit die aanskoulike laag te verhef.tot di~ 

van die abstrakte denke. Dit kan nie ontken word nie dat die werksaam= 

hede in sowel die skole as die opleidingsinrigtinge vir onderwysers 

ernstig aangetas is deur die oordrewe manie van apparatuur.- Alle 

moontlike en o:nmoontlike pogings word aange1-1end om leerstof aanskoulik 

voor te atel. Baie kosbare ure word beste~in die vervaardiging van 

meermale nuttelose apparaat. B,y sommige studente bet die mening poe= 

gevat dat hulle lease beoordeel word volgens die hoeveelheid en gehal= 

te van apparaat wat aanwesig is en gehanteer word. 23) · 

Die kind moet deur die geloof lewe, en dit moet hom geleer word. Ge= 

loof is juis nie aHnskoui~g nie. Leer ons hom nie dalk om konkreet 

te bly met die baie hulpmiddels nie? 

\ii) Versosialisering. 

Die skool het in •n oordrewe mate van sy sosiale taak bewus gelY"Ord. Die 

vraag is of daar nie te veel in die rigting gestuur word nie. Dit wil 

voorkom asof die skool sosiale bruikba.<trheid ten koste van individuele 

ontwikkeling oorbeklemtoon. Die sosiale soeklig. het ons opvoedkun= 

dige insig verdiep, ons opvoedingswerk belig, ons taak as opvoeders ver.= 

hoog, ons opvoedingsbelangstelling versterk, die skool in voeling ge= 

bring met die lewe. Maar die hele sosiale gesigspunt word oordryf: 
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opvoeding bly ten slotte tog altyd in die grond 'n aangeleentheid in die 

persoon. Deur die persoonlike grondslag oor die hoof te sien, of 

selfs maar net op die agtergrond te skuif, verduister dit eerder as 

verhelder die opvoedingsproses. Hierdeur word die eerste gebod: Jy 

moet die Here jou God liefh3 ••••• verontagsaam, en die tweede gebod, nl. 

die sosiale _..,an die ~i1tid:ttele, word oorbeklemtoon. Om die indiwidu 

in die gemeenskap te laat opgaan, is meer opvoedkundige agteruitgang 

as vooruitgang. 
nie,. 24) 

Die individu mag nie in die gemeenskap ondergaan 

(iii) ~e pragmatiese motief en die oorverintellektualisering 

van die onderwys. 

Op hierdie aangeleentheid is reeds gewysp toe ons Dewey bespreek het!5) 
Hier te lande het die Deweyaanse invloed hom nie onbetuig gelaat nie. 

Dit bevorder •n materialistiese gees en in plaas dat die skool as teen: 

hanger van die opkomende gees van materialisme moet dien, word dit in 
9n groot mate die praktiese uitbouer daarvan. "Die skool wat die bol= 

werk teen die materialisme moet wees, is nou sy getroue helper. Die 

siel-sy van die skool verster.r en die dinkvakke ruim plek in vir die 

doen vakke. Alles moet vandag pra.Kties en nu ttig gemaak word.- Dis 

nie prakties dat daar soveel leerlinge in matriek druip nie, die kur= 

sus moet meer prakties wees en ons sluit mettertyd huisuitvee en skot= 

telgoedwas as alternatiewe vakke in die sillabus in." 26) Die skool 

vertoon die trekke van 9 n inrigting waar daar in die eerste instansie 

nie opgevoed word niet maar kennis versamel word. In baie gevalle 

tel die kwantiteit meer as kwaliteito Dikwels word skole beoordeel 

volgens die aantal vakke wat gegee word en die hoeveelheid leersto~ 

wat in elke vak aangebied word. Besondere klem word op 1 n massa ek= 

samineerbare en kontroleerbare kennis gel3. 

(iv) Die gesagsprobleem. 

vryheidspedago~ het die regte van die kind geproklameer. Hulle weet 

van geen sondeval en van die prinsipi~le bedo.rwenheid van die menslike 

natuur nie en hulle opvoedkundige denkbeelde vertoon die trekke van 

die positivistiese en naturalistiese beskouingsrigtings. Die indi= 

vidu moet volslae vryheid geniet en van gesag, plig en gehoorsaamheid 

moet daar in die opvoeding geen sprake wees nie. Daar is geen gehoor.= 

saamheid aan gebooie, eise nie of dit van God of 'n ide~le waarderyk 

is. Van sonde, gewe~, wroeging, verlossing, genade,dankb2arheid, van 
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eerbied en ontsag in die bo- individuele, bo- tydelike en ewige is 

hoegenaamd nie sprake nie. 27) In plaas van gesag en ontsag word 

rede en insig gestel en so iets as 'n ewige, transendente gesag be= 

staan eenvoudig nie. 

IIiermee kan die Christeiike opvoeder nie saamgaan nie. Vir hom is daar 

geen gewigtiger en sentraler begrippe vir die opvoeding as gesag en 

gehoorsaamheid nie. ~ opvatting in verband daarmee kry hy direk uit 

die Cnristelike godsdiens. Die wesenlike grand vir opvoedkundige krag 

vind die Christen in die Woord van God. Die mens wat deur sy selfver.= 

heffing en ongehoorsaamheid 1n gevalle skepsel geword· het, is o·nvoor= 

waardelik onderwerping aan die gesag van God verskuldig. God is die 

groat Gesagsdraer en alle aardse gesag word in die lig van Sy absolute 

gesag gesien. Daarom is die gesag wat ouers en onderwysers oor kin= 

ders uitoefen verleende gesag. Hulle mag nie na willekeur gesag uit= 

oefen nie~ maar verantwoordelik, volgens die wil van God. Die opvoe= 

der staan ook onder gesag. 

hy in diens van die gesag. 

Die gesag staan nie in sy diens nie, maar 

Wat nou van Christelike vryheid waarvan 

daar in die studie ook melding gemaak is? Oberholzer skryf so.os volg 

hieroor: "Ons wil beweer •••••• dat vryheid en belemmering in een en 

dieselfde proses noodwendig lange mekaar moet geld, dat bulle mekaar 

•·~·~·· onverbiddelik vereis. Vryheid en belemmering is dan kontra= 

diktories indien belemmering louter dwang is. Wanneer belemmering 

egter as 0 n proses van gesagsleiding en simpatieke gesagsuitoefening 

gesien word, verval hierdie kontradiksie •••• s •••• Die belemmering wat 

toegepas word, is grotendeels beskerming van die opvoedeling teen sy 
28)' eie onkunde en ongevormdheido" 

(c) Waardering vir die sci~ntisties- geori~nteerde opvoedingS= 

beweging. 

(i) Hierdie beweging openbaar 'n neiging om te kom tot •n weten= 

skaplike bestudering van die opvoedingsvraagstukke; (ii) die ontwik= 

keling en toepassing van die metingsmetode, die wetenskaplike onder= 

soek van die samestelling van •n leerplan en die objektiewe bestude= 

ring van die onderwysmetode is nuttig en van groot waarde; (iii) die 

reorganisasie en die uitbreiding van onderwysgeleenthede is van groat 

waarde; (iv) die voorsiening vir beroepsonderwys word verwelkom; 

(v) allerlei soorte 11 aanvullende onderwys" soos spesiale skole en die 

spesiale aandag wat daar aan. die spesiale aanleg van die kind bestee 

word, is goeie uitvloeisels van die nuwe bewegingo · Verdere punte 
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van waardering is gevind in bydraes insake nuwe metodes, nuwe inhoud, 

nuwe inrigting en plek van die skool en onderwyser; nuwe vasstelling 

~an skoolprestasie; hulpmiddele, die inagneming van ingebOre 

verskille en ideale en potensiale, die waarde van selfwerksaamheid, 

die leerstof binne die bereik en belangstellingsfeer van die kind, ens. 

(d) Slo tsom. 

In ons t,vd van veruiterliking en objektiwiteit word dit die opvoeding . 
van die Christelik - nasionale skool om die nadruk te 13 op die verin= 

nerliking van die kind deur aankweking van liefde tot God en medemens. 

Daarom moet gekonsentreer word op waaragtige Godsvrug en egte~.karak= 

tervorming. Die stryd-om-te..;bestaan-idee van die ewolusionis word erken. 

maar daarbo word die-stryd-om-in-te-gaan-filosofie gestel in die lig 

van Lukas 13:24: "Stry hard om in te gaan deur die noti poort ••••• " 

Dit bly die opdrag om deur middel van bovermelde besprekinge die ideaal 

van •n Christelike en nasionale onderwys te laat gedy in hierdie dag 

met al ~ -ismes en ewolusionisme. Buite vele besprekinge om, moet 

elke opvoedingsfilosoof, ten einde bogenoemde vraag te beantwoord, die 

volgende gesindheid vir hom, in diens van opvoeding, sy volk en land 

en bowe-al sy God 9 bewaar en nastreef: 

nit is onvoldoende om net te weet dat God die ewige is wat deur almal 

gedien en aanbid behoort te word; hy moat ook oortuig wees dat Hy die 

bron is van alle goeds, soda.t hy di t nie elders as in Hom soek nie.' 

Daarom moet die mens Hom ken as die bron en oorsprong van alles en 

moet hy verlang om Hom aan te hang en op Hom te vertrou. 29} 

Soli Deo Gloria: Hy· is die Alfa en die Omega. 

(e) ~~evatting en gevolgtrekkings. 

As motivering tot hierdie studie het die o~nskynlike spanninge wat daar 

bestaan tussen teologie en die natuurwelienskap en die opvoedkundige, 

implikasie van sulke spanninge gedien. Die oorsaak kan gesoek word 
,. . .: • ' • • f . 

in die feit dat diegene wat op die wetenskapsterrein beweeg dikwels te 

min weet van die teologie en andersom. 

Die sci~ntistiese denkrigting met ewolusionisme as grondslag het soos 

•n vloedgolf gekom met allerlei "a.antreklikhede11 en "bewyse" wat die 

skeppingsleer van die Skrif in die gedr~ng gebring het. 

In Afdeling A is ewolusie en ewolusionisme getipeer en tot die gevolg.= 

trekking geraak dat die ewolusionisme nie bevredig nie, vol leemtes 
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en "missing links" is. 

In Afdeling B oor skepping, is dit duidelik dat die Skrif die enigste 

waaragtige bron is vir die ontstaan en bestaan van dinge. Aan die 

begin. was daar 'n soewereine skeppingsdaad waardeur hemel en aarde te 

voorskyn kom; dit word gevolg deur •n sesdaagse skepping en hieruit 

volg 9n ontsluitingsaksie wat as ewolusie of ontwikkeling (bestempel 

kan word) onder die voorsienigheid van God. Die skepping is, nie 

sonder grond nie, die hoofaang~ppunt in die teenswoordige st~d om 

die w~reldbeskouing. Die hele leer van die skepping word met ChriS= 

tus in verband gebring - skepping en verlossing kan nie geskei word 

nie. Cn~istus is die begin van die opstanding en ook van die eerste 

slcepping. 

Die werklikheid is ondersoek ten opsigte van die ontstaan van die lewe, 

die soorte, die mens en die kosmos. Daaruit kon tot 'n konklusie gem 

raak~word! oor die wese van w3reld en dinge en dit sou 'n bepaalde le:: 

wensiening en w~reldbeskouing bevestig, 'n Lewens- en w3re!dbeskouing 

is fundamenteel vir Christelike- nasionale onderwys. Die verband tua:: 

sen w3reldbeskouing en opvoeding is nie slegs 'n modern~ verskynsel nie 

--dit kan tot sover as die Isrealitiese geskiedenis teruggevoer word. 

Die ewolusionisme het hom vanaf die na-Renaissanee,, d•w· s. vroeg in die 

agtiende eeu, as grondslag van die opvoedkunde laat geld. Dit het 

veral 1 n naturalistiese gees in die opvoedlcunde bewerk. Hierdie natu= 

ralistiese gees het ook sy intrek in die Suid-Afrikaanse onderwys ge= 

neem. Die doel van hierdie opvoeding is bloot humanisties, materia= 

listies en utilisties; die harmoniese ontwikkeling met die·oog op bruik= 

baarheid in hierdie lewe. 

In die moderne ewolusionistiese opvoedingsbeweging kan Dewey as hoof= 

figuur bestempel 'lirord., Die onderwysproses moet 1 n sosiaal-aanpassende 

proses en die skool •n sosialiseringsinstrument wee~, wat ~p iirekte 

ervaring as die basis van 'n ontwikkelende onderwysmetodiek steuno Die 

waarheid is slegs dit wat deu! die eksperiment bewys kan word. 

Die konsekwentste, die mees diepgaande lewende formulering van die 
,J 

Christelike beskouing, is deur Christus self gegee. Die Christelike 

beskouing aanvaar 'n Ewige Skepper van die heelal, insluitende die hele~~ 

en alle skepselec Die noodsaaklikheid van opvoeding is in die sonde= 

val gele~; die moontlikheid veral in die historiese.feit dat die mens 

eers goed, heilig, volmaak na die beeld van God geskape is. Die mens 
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het in sy diepste wese 'n ideaalstruktuur in bv. waa.rheid, skoonheid, 

sedelikheid~ godsdiens, ens. wat alma! God-ontleende kenmerke is.· 

Die nasionale beginsel in CoN.O. is gesetel in Hand. 17:26: "En Hy 

het uit een bloed aldie nasies van die mensdom gemaak ~···•••• terwyl 

Hy voora:f' bepaalde tye en grense van.hulle woonplek vasgestel het." 

Iemand wat aangedryf word deur •n liefde vir wat sy eie (volk, land, 

taal ens.) isp is iemand met 1n nasionale w3reldbeskouing. 

Die CcN.o. - ·atandpunt is Calvinisties van aard en dus God-gerig. God 

is absoluut en soewerein; Skepper van alles, het absolute gesag en is 

selfgenoegsaam. Die mens, daarenteen, is 'n afhanklike skepsel beklee 

met 8n verleende gesag. God is nie slags Skepper van alles nie, maar 

ook Onderhouer en Voorsiener; sonder sy ewige voorsienigheid sou niks 

bestaan nieq 

Wetenskaplike navorsing is volkome in harmonia met die Skrif en ook 

met die c.N.O~ beskouing. Wetenskapsvergoding kan lei tot wetenskaps~ 

verslawingo 

Die moderne "nuwe" ewolusionistiese opvoedingsbeweging laat diegene 

met 8n CoN.O. - standpunt en-- ideaal, koud. Dit stel die rede bo 

(Goddelike) gesag; dit ken geen doel buite die aardse nie; dit wil 

werk as prinsipi~le grondslag van lewe en opvoeding verhef; dit wil 

die kind aan homself oorlaat wat tug betref; dit wil internasionale 

verbroedering kweek en dit ontken God en sy Gebod. 

As gevolg van die ewolusionistiese invloed is daar 'n dualisme in die 

Suid-Afrikaanse onderwys te bespeur. Ons vind dat die oorsaak in 

verskillende vorms van 'n lewens- en w3reldbeskouing 13. Daar. is Af= 

rikaners wat 'n dualisme in die onderwys -- soos trouens in hulle hale 

lewe -- indra, wat in sy diepste grond neerkom op •n lewens- en w3reld= 

beskouing wat dit regkry om op verskillende terreine van die lewe ver= 

skillende maatstawwe aan te 13. 

In die SUid-Afrikaanse onderwyssisteem is daar ook vn dualisme ten op: 

sigte van Calvinist'ies - ge!nspireerde versus fenomenologiea geori~D= 
u 

teerde onderwys. Al hierdie vorme van konflik kan teruggevoer word 

na die w~reld- en .lewensbeskouing van die AfrikanerG Dit kan verder 

gevoer word na die peil van ons godsdiens; dit kan gesien word as 

die resultaat van die plek wat ons opvoedkundiges en gesagsdraers aan 

die grote almagtige en soewereine God en Sy Seun Jesus Christus toeken. 

Die oplossing 1~ in die verstel van die Archimedespunt sodat opvoed: 
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kundiges en gesagsdraers vanuit die nuwe uitsigtoring, in die Christus 

van God, tot •n eenheidsvisie aangaande_die men~ en die kosmos kan 

kom. Tog is die mens nie deur ay eie krag in staat om hierdie uit: 

_sigtoring te bereik nie - hy kan nie daartoe aangesa word nie. Deur 

die genade ·van God in Christus word hy hiertoe beweeg en en:ige verd.ere 

onvermo~ om die kosmos na waarheid te besien is te wyte aan die ver.= 

duistering van die menslike rede. 

Diegene wat die lig van Gods waarheid verwerp of buite rekening laat, 

ontken die religieuse bepaaldheid van die ganse lewe. Hulle sal bulle 

vastheid in .'n selfgeiloegsame verwaande wetenskap of die"soewereine" 

menslike rede soek • Alleen in die lig van Godsopenbaring kan die 

menslike ervaring ontslote word omdat Christus, die Waarheid, ons 

ganse bestaan verlos daarin dat BY weer uitsig aan ons lewe gegee het 

deur geloof op Hom, tot Wie ons geskape is. In tJ lig sien ons die lig. 

Soli Deo GloriaJ 
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