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VOORWOORD-INLEIDING.-

Hierdie. paar artiekels, verskyn iu ·•Die C nie" 
(Nov. -Des. 1920, 01.-tober , Hr.22, respektiewelik,) is 
gedeeltelik direk ·aan my 4-jarige gevangeskap in 
Ruhleben, Duitslaud, te danke. Toe had 'n mens mos 
t yd om oor alle moontlike lewenspwbleme na te cl.ink 
B uitendien kon jy dinge nou enigsins objektief betrag, 
want objektiewiteit is afstand, verwyder.ng \-an jou 
voorwerp. In die winter gaan ons gedagtes uit na die 
lente, in ballingskap na die rnderland: ontruk aan die 
uoiwale !ewe i:mderkant die hakiesdraad en skielik aan 
nuwe , ongewone lewensvoorwaardes onderworpe, h et 
jy die !ewe in al sy vorme as 'n wordingsproses leer Le
skou. 

H ier , in die kamp, bet, 1'0 0S ' 11 p?tddnstoel in d ie
nag, plotseling ·n sfaatjie, ·n gemenebes, vcor ons 
oe opgeskiet . Dit het die sin vir die wording va~ 
menslike inrigtinge en instellinge buitengewoon ge
we1:; dog ook nie minder vir d ie middele--meubels 
ens.-wat die mensdom in die loop van die kultuur
geskiedenis geskep het. nie alleen om s:y skoonheids
sin te benedig nie, maar ook vir sy gemak en gerief . 
Hier, vir die eerste maal in my lewe, het ek die 
" aarde en betekenis van ·n stoel, 'n tafe1, 'n bed, 
ondervind. Op die manier werd ek meer en meer tot 
die insig gelei dat , terwy1 vroeer ges1agte (tydperk 
rnn dk geslote huishouding) meesal in hul behoeftes 
self moes rnorsien en hul gebruiksvoorwerpe self moes 
verrnardig. ';\'Ord ons rnndag £eit elik met onse beno
dighede gebore; en wat ons nie er£ nie, koop ans Yer
volgens kant en klaar , !llet die gevolg da.t ons in die 
meeste gevalle nog die behoeft e , die leem te, waarag
tig besef, nog die genot van eie .skepping ken. Die 
lewe om ons heen word meer en m eer prosaies , m ega
nies. s iel1oos ; arbeidsgenot en skeppingsvreugde ver
dwyn en daarmee ook dankbaarheid teenoor diegene 
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wat ors verskaf wat ons nie se!f tot stand kan bring 
nie . Slegs wie b. v. self in die kon;1buis gestaan het, 
kan die getroue pligsvervulling van die huismoeder 
dag na dag waardeer. · 

En wat1 van die t~delike seeuinge en voorregte 
geld, is ook van toepassing op onse geestelike goedere, 
onse waarhede op die Yerskillende lewensgebiede, b. v. 
·wat vroeer geslagte in die sweet van hul aanskyn- in 
die angs -:an hul siel-met nese en bewing uitgewor
stel het,- val ons vandag in die skoot. Kerk en skool is 
vernaamlik daarop uit om die opgroeiende geslag in die 
oorgelewerde in te wy : die jeug word oorlaai met waar
hede en feite-s.g. kennis- waannee hul niks weet aan 
te vang nie en gevolgelik opgeskeep sit, omdat hul nog 
nooit die behoefte daarna gevoel het nie : ,,zalig zijn die 
dorsten. ' ' Uit een pedagogies oogpunt beskou moes 
o.i. hierdie wereldkatastrofe kom om die be.vrore lewe 
te verbr;-sei en die weg te baan vir die waarheid dat 
n. l. die lewe 'n gedurige wording-skepping is. Lewe 
is beweging, die rus is ons dood. "And thus God re
,·eals Himself in many ways lest one good custom 
should corrupt the world." Water wat blystaan gaan 
oor tot bederf. , ;w at jy -an jou vadere geerl het, ver
werf dit om dit te besit. '· Hierdie wereldtragedie
vir ffiY die bankrotskap Yan OilS S.g. IDOderne beska
wing,-'"-..het baie oorsake, dog ons ueem <lat hier alle 
paaie na Rome gelei het ; hy 'IYaS die logiese konse
kwensie van alle moderne strekkinge saam- van geen 
enkel afsonderlik nie : godsdienstige-so::;iale---ekcno
miese-politieke--wetenskaplike ens. Ons as opvoed
kundige is dit hier hoofsaaklik om die pedago· 
giese aspek te doen. In weelwil van die\ les
se van die e"\\"olus;eleer dat n. l. alle ontwik
geling, beweging, "\'\Orsteling, aktiwiteit veronderstel, 
het ons die sine qua non van alle rnoruitgang b: die 
ondern-ys en opvoeding uitgeskakel en wil die jeug op 
droegrond leer swem, en dit we! in 'n tydperk waarin 
die str;:d om te bestaan nog nooit so fel as t ans "as 



nie en ge>olgelik die deeglikste voorbereiding nog i.:ooit 
so dringend as nou was nie. 

In 1920, nadat dit ruim 5 jaar in my kop gebroei 
bet, \\"erd dit my duidelik waar die ,,natuurlike opvoe
ding'' wat sedert die dae van Comenius in die hoof de 
>an opvoedkundiges gespook bet en wat na hul elkge
>al in die rigting van die res uiteenstelling met verba 
gele het, te dnde was. _Umal wou opvoed deur middel 
van dinge, vooi·werpe, deur aanskouwing-<log dit moes 
by dorre doodsbeendere bly, want dit was dinge in hul 
isOlasie nie in hul assosiasie nie, d.w.s. as 'n organies 
geheel nie: enersyds in hul verhouding tot mekaar, an
dersyds tot die subjek, die op>oedeling. Gevolgelik bet 
hul dan ook t evergeefs na 'n .:\.rgimediese punt gesoek 
om die verskillende onderwerpe--skoolvakke--te korre
leer . ,, ~fatuurlike opvoeding" is opvoeding na die lewe 
d.w .s. deur die !ewe en vir die lewe. _.\lie kuns is mm 
of meer nabootsing van die lewe. 

Later (Julie. 192"2) het ek kennis gemaak met die 
skrif van Kerscbensteiner : , ,De Komende School." as 
ook met die geskrifte rnn John Dewey, sy geesver
want. E erlikheidshalwe moet ek beken dat ek jare t e
vore reeds antler werke van Kerschensteiner leer ken 
bet b .v. sy ,,Staasburgerliche Erziehung der deutschen 
J ugend, '' maar ek herinner my nie dat. by bier al die 
idee van ., Komende School" ontwikkel het nie, ten 
m inste ek het bom destyds nooit in die sin begryp nie. 
Ook het ek, voor ek noog behoorlik Duits geken het, 
Deweys ,, School and Society" in Duitse v-ertaling -dug
tig deurgelees, sonder dat iets my egter getref of by ge
bly het-verrnoedelik bet dit in my onderbewyssyn 
voortgewoeker. 

Wel. met my paar "Unie" -artiekels wis ek my dus 
in die geselskap van die .....-oorste op.....-oed1.1IDdiges, alhoe
wel in Afrika niemand horn aan my skem a gesteur bet 
nie. 

Met my terugkeer na Europa (1923) bet my be
skouinge op hierdie gebied 'n verdieping en 'n stawing 
ondervind , as gevolg .-an die na-oorlogse uitryping en 



vulle cnt--·il;kding vao die ou kieme . Hier het d ie mo
<lerne inte!lektualisme, in Bunde rnet kouvensionalisme , 
formalisrne en materialisrne, homself ad absurdum ge
rner. Die kopkultuw-wrnis het weggesme!t en die bar
baar het weer te ~-oorsk.'n gekom. Yandag beleef on.s 
die beHum-omnium-contra-omnes-toestand. 

Die senn nm ·n millioner eindig gewoonlik waar 
sy rnder begin het: ons . die ryke erfgenames van die 
Yedede, ~rat ' ·n ganse onderwysmasjien~rie in die le\'\"e 
gernep het om die \·er!ecle t e bestendie iustede Yan ' n 
eie hede te skep, het om. talent in ·u sweetdoek begra
we. _\gter die -~rbeidskool skuil 'n kultuurpedagogiek. 

1. Die mens is allereers 'n Ie\\ende d.w.s. hande
lende, worstelende . nie 'n denkende \'l"ese nie (soos die 
Herbartianisme. wat die ruoderne skoolwese beheers, 
ten onregte beweer. ) Die oorsprong en einddoel van 
aJ!e ondern·ys en \\'etenskap is die lewe. 

2. D ie verskil!ende skoolvakke (wetenskappe) is 
oorspronkelik. in d ile loop .-an die 1.-ultuurgeskiedenis, 
uit d ie '"·orste!tyd om te bestaan gebore. Gesprote uit 
le~:embehoeftes. is hul bestern om op bul beurt weer 
die lewe re dien. 

:3. Die skool moet dus vir die lewe (in die ·rykste en 
edelst e s'n ..-au die \\·oord) op\oed en wel- naturgernass 
-deur die !ewe self. Derhal>'e moet die skooi op die 
beddil!g van die lei;>e ,-erplant word. d .w.s . in ·n. le
\Yens -arbeidsgemeenskap herskap \\'Ord . Die ~tof ,-an 
die onder.n·s ( teorie) moet ontneem \\·orcl aan die wel·k
like, konkr~te ·errnring nm die kind-aan refle. nie 
denkbeeldige problerne nie. Die alc1us gen·onne resul
t ate moet \\·eer onmiddellik in le\Ye omgesir '"·or<l . sG

dat ons uiteindelik dib ritme rnn prakt~k-teorie kry. 
-!. Die llll idige skool is ·n klooster : >er'oan rnn dit 

le\n;--op stetk water gesit- \\ord die kind daardeur om
roof -rnn die conditio sine !!UO non van 2.lle denke n . l. 
persoonlike. prnkriese probteme as ge1olg -.;·an die str_\·d 
om t e bestaan. Die probleme '"·aarmee die kind rnn
d,,g- op skocl te doen het ... -ord d t:s aan hom opgedring, 
borrel nie uit ~·.- eie Jew.: op nie. sodat alles in die lug 
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hang, van a!le belang ontbloot is en omrugbaar bly. 
Slegs wat uit lewe gebore is kan lewe baar . \Vaarheid 
is waarheid as "1.nt'IVoord op ·n persoonlike vraag, 'n 
praktiese probleem. Val h,y daarenteen soos manna uit 
die lug. dan het hy \·ir die kind geen praktiese waarde 
rue . 

::i. Die mo<leme pedagogie gaat tereg uit van die 
Aanskouing. dog het o.i. die fataLe misstap begaan om 
Aanskouing met _-\.anstaar, _\ank: k te vereenselwig en 
te \ eiwar. Dog die mens kan t ot die oordeelsdag aan
s taar. sonder om noodsaak!ik te aanskou. wat slegs 
geld nm dinge wat hy in die sweet >an s;v aansk;·n ver 
werf, met sy eie hande opgebou, in mekaar gesit het. 
H oof,- hand, lewe.- ondern·ys moet ·n hu\\·elik aan
gaan en mekaar omhels. 

DIE ::-.IE:N'S VORM IX H OMSELF 'N DRIF'.
EE~ilEID :-

(l j E enhei.d met God; (2) Eenheid met die omge 
wing. (samele'fing. natuur.) (3) E cnheid met homself, 
(enersyds die ewewig rnn wil, (karakter,) verstand, 
(kennisJ gevoel. (skoonheidssin) ; andersyds liggaam
gees , (gesondheid, selfbeheersiug. ) Op>oeding is se!f
wrn·esenliging en is grotendeels 'n daad van die op
voedeliug self : ondern·:s is slegs ·n prikkel om horn aan 
t e spoor . 1_To iorc:e him t o be h t>e. ,. ) 

Omdat die mens in homsel:i ·n eenheid daarstel en 
sy Ycrsk;llendt: \ermoens- k:;agten;; dl~ eenheidsstruk
t uur Yan sy we~e-gelykt.Ydig funksioneer. vorder ons in 
naam \-an opYoedkunde. ·u skooh-orrn . wat rekening 
hou m et fei t dat (1). die mens in eer;;te instansie ·u 
handelende, worstelende 1rese is; (2) dat in elke hande
ling die hele mens betrokke is (liggaam.- gees : ver
stand.- 1\·il,- gevoel. ) (3) Dat die aparte >akke ,ir die 
bevatting:;ve1·moe van die kind ·u organiese eenheid 
vorrn-in onderlinge verband staan. (41 dat die individ
uele ontwikkeling kop om kop m et die sosiale loop; en 
waarin gevolgelik ·-
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(a) Die oprnedeling sal gewend ·1...-ord om sy godsdiens 
uit te leef en in die onderlinge >erkeer-in die saam
wt-rk tot bereiking van ·n gemeenskap1ike doel-sa1 
leer om s;y naaste te dien . te help, lief te he en des
noods te lei ; (godsdienstige. sosiale, staatsburgerlike 
aspek .) 

(b ) Liggaarn en gees albei reg wederrnar. 
( c) Teorie en Prakt.'k met mekaar afwissel ; die 

stof wat die onderw.'s ten grondslag le, moet d irek uit 
die praktiese, konkrete lewe spruit en die praktyk op sy 
beurt weer voorlig en ben·ug. 

(d) Die wrskillende vakke moet 'n organiese geheel 
--die. radii rnn 'n sirkel >Orm, met die werkli:ke ]e\\·e as 
die middelpunt, die .Alfa en Omega. 

Die aangewese skoolvorm >ir die _-\.frikaanse kind 
is o.i. in terme rnn landbou Xodig is:-

(1) Vir prakties werk : ·n lap grand om die ge
meenskap so ver as moontlik te kan med en ekonomies 
t e kan onderhou Die leerlinge( wat al die bedrywighe
de in verband met die instan.dhouding rnn so 'n arbeids
!Semeenskap self moet versorg, moet in die groei en 
bloei daarran geinteresseer wees en daarom 'n seker 
aandeel aan die opbr ings kry. 

(2) Die ondervinding aldus verkry sal vervolgens 
teoreties, in die '\"Orm van die gewone onderwys. ver
rrerk word en '\"erder dien as lokaas om die vis te >:mg 
- as brug tot die verre, die onbekende, die geekiede
nis. Dit eis die daarstel van laboratoria, in >erband 
met die natuurn·etenskappe- (Skeikunde---~atuur
kunde-Plant1.-unde.) 

(3 ) Tuinbou-landbou- veronderstel werktuie, wat 
so >eel as moontlik deur die leerlinge self moet >er
' aardig word. Dus werkkamers en \\·erktuiglrundig on
derwys. 

::\Iet die pleidooi vir 'n T ttinbou- landbou skool. is 
dit ons in allereerste instansie om 'n pedagogies prin
siep te doen, dog te gelykertyd kom ook al die ander 
aspekte >an die opvoeding tot hul reg (kommersie.Je
tegniese.) Hier sal gesaa1. geoes. gebou, gehandel {ge-
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importeer- geeksporteer) TI·ord. D it bchoort die stam 
vau die primere plus sekondere onderwys te '\Yees; la
ter . na gelang Yan aanleg, ktrn die een horn meer be
patttd op een of ander tak toele: handel, hand\\·erk . 
tegniek, geleerdheid; sonder om horn noodsaaklik Yan 
al die antler snare rnn SY viool te ontdoen. 

Vir die Afrikaner ,;at, dank sy omstandighede, 
prakties aangele is en wat hem veel minder tot die ab
strakte, teoretiese,- tot boekgeleerdheid- aangetrokke 
ge,·oel as oue kultuurvolke, is so'n verbinding van teo
rie en praktyk 'n veel dringender noodsaaklikheid as 
vir ander nasies. Die k1oof tussen skool en lewe gaap 
by ons baie groter as by hulle, van daar dat die on
derwysers sulke donkiedrJ"·ers is. 

Afgesien van die suiwer opvoedkundige sy van ons 
voorstel betrag ons so'n skoolvorm as owerigens ook die 
meesbelowende oplossing van die armblanke naagstuk. 
wat· o.i. grotendeels ·n produk is (1) van ons geskiede
nis : Handwerk is H otnotswerk ; (2) rnn ons onderwys
stelsel met sy intellektualisme--sy handskoenkultuur
wat opvoeding met kopdressuur identifiseer en hand
werk as minderwaardig en as 'n besoedeling, met die 
materie beskou , sodat die kind meer en meer ~van die 
!ewe om horn heen vervreem ("He comes to the teacn
er with his eyes filled with a thousand pictures, but 
these are ignored and he is robbed of them one by one, 
until the beauty of this world fades from his sight, and 
it is changed into a vale of tears.") 

Daarom te meer <lien ons die he!e onderwys te her· 
skep in teken van die arbeid, TI·ant <ms volk moet met 
sy hand It!er werk, .-era! in si:reke waar die mense ver
slaaf is aan delwery en derhalwe daartoe moet opgevoed 
word om antler skatte as diamante in die aarde te soek. 

Hierdie handskoen-gentleman-kultuur hou ons ook 
hoofsaaklik aanspreeklik >ir die sportmanie in ons land. 
Aan die ander kant \\eer is sport 'n mid
del wa~rdeur die natuur 11 t egewig teen die 
eensydige kopskool :;oek. omd,;t die mens nou 
eenmaal tweeling gebore 1s - me u akro-
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baat is om heeldag op sy kop te loop nie-dog ook be
ue het. H erskep die skool in arbeidsgemeenskap
sodat H oof.,-Hand,-Hart harmonies kan saamwerk, 
dan verval die reg van bestaan van sport tenminste ge
<leeltelik en kan die ontsaglik baie energie, geld en tyd 
~·at vandag aan sport bestee word, in vrugbare kanale 
gelei word. 

En eindelik : ons · volk word weliswaar by die dag 
geleerder (nie noodsaaklik ook opgevoeder nie) dog aan 
die ander kant degenereer hy fisiek by die geslag, wat 
gedeeltelik a.an die lessenaar- kluisenaarlewe te danke 
IS . 

~ormaal Kollege, 
Potchefstroom, 

Oktober, 1924. 

J.P. SMUTS. 
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POGIN.G OM DIE KLOOF TUSSEN SKOOL EN 
LEWE TE OORBRUG: KONSE.P VIR 'N 

SKOOLSTAAT. 

Gelyk die reen weer neerdaal op die aarde waar dit 
vandaan kom : so word alle kennis en wetenskap uit 
die lende rnn die !ewe gebore om weer daarheeii terug 
te keer om die !ewe te verklaar, te verskoon en te be
vrog- na die wet van die ewige sirkelgang van dinge. 

Die lewe het twee gesigte : hy kyk voor- sowel as 
agteruit; of twee hande: m et die een wys hy na die ver
lede, met die antler na die toekoms. 

Hierdie tweeheid temidde van 'n eenheid wat die 
lewensproses kenmerk-die dubbelbeweging (vooruit en 
agteruit ) kom ook in die teenstelling van teorie en 
praktyk te voorskyn. Dog geen een staan op eie bene 
nie: al5ei staan in diens van die lewensproses-wat hul 
geskep het-en is aanmekaar gekoppel :nou ry die lewe 
op die een en gebruik die antler as handperd, dun weer 
klim hy op die ander om die eerste af te Jos. 

D ie skeiding van teorie en praktyk is ·n abstraksic 
wat slegs die oppervlakte. nie hul wese raak uie, wat ·11 

eenheid berus. Op die onderste trap van le"·e by die 
s.g. instinkmatige beweging handel die mens , die dier 
sonder om horn te J,:an rekenska p gee van sy mctiewe. 
Na die deurgangsstadium by die gros van mense bereik 
hul 'n sintese- ·n hoer harmonie-by die sjenie. Die 
!ewe moet eers "n seker onwang en intensiteit11 bereik 
het-die lewensbeker moet eers oorloop-voordat die 
lewensproses van homself bewus word ; wanneer vl. die 
ongedifferensieerde eenheid horn in 'n veelh eid splits. 

Hierdie corst-0ot van die lewensbeker-die omkyk. 
omkrul, die belangstelling in die lewei:isproses self, dus 
hoe iets horn ontwikkel het, geword het wat hy is- die 
blik op die afgelegde weg, is die teorle: die drang na 
analiese. om n.l. die eenheidskomp1eks van verskynsels 
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-die lewensvolheid- in s: bestanddele op te breek; 
dieselfde cl.rang wat die kind op ·n laer nivou dr,rl om 
alles wat binne sy bereik val te verniel en te verbnsel 
(b . v. pa pier, speelgoed.) · 

So het die taal "1:1 een of ander volk honderde en 
duisende rnn jare bestaan voordat die taalwetenskap 
(teorie) opgekom het, wat weer op sy beurt die groei 
rnn die taal self kan beimloed en bevrug. Dieselfde 
geld ook nn al die ander \Yetenskappe (vakke) wat al
mal uit praktiese lewcnsbehoeftes ontstaan het. Dus 
eers lewe-die stof 'an die ervaring : dan die wetenskap 
wat die ger'\\e op die oesland van die lewe hoop dra en 
later uitdors- die kaf rnn die koring skei en saad vir 'n 
nuwe. edeler oes wen. Oorsprong, eenheid en eind
doel .-an alle ~-etenskappe is dus die lewe self. Uit die
selfde stam gesprote vorm hul 'n organiese eenheid en 
staan in 'n verhouding van '\\isselwerking-van '\\eder
sydse afhanklikheid, wecler'\\ydse beinvloeding en be
vrugting- tot mekaar. 

Teorie en praktyk gaan dus hand aan hand: die 
teorie bestaat terwille .-an die praktyk en die prakt:k 
ter'\\ille van die teorie; elk het 'n priva.at bestaan (reg) 
en 'n publieke tegelyk: is doel en middel terselfdertyd : 
doe] insc,er as h: 'n besonder \-orm van lewensuiting 
is; middel ins Y<:er as hy in diens van die lewensproses 
staan-lid is nm die l e~· ensorganisme. 

Die prnkt:--k is d;e rou materiaal wat die tcor ie moet 
he~·erk. die t eorie is die vorm waarin die stof va.n die 
<·tT;lrng moet gegiet \\·ord. Om te leef moet die m ens 
hom be~·ee-moet lw handel : en om te h<rndcl moet hY 
hom Feer \·rin die Jig rnn die teor!e (weteri~
skap) bedien. Die onderskeid in m etode tussen die 
praktiese man en die '\\etenskappelike (teoretiese) ge
leerde is s]eqs 'n k'\\essie van graad : die geleerde as 
qeleerde beqin ~·a::ir die praktiese man ophou: h,v gaan 
slegs grondigcr . si"tematieser en veels.vdiger t e werk. 
So moet b. <:. die cenrnudigste man (boer) horn vir sv 
privaat gebruik 'n seker mate van mensekennis toeeie~; 
eweso ook 'n ;;oort van lewensfilo-;ofie : daarby enige 
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~dgemeue foite iu ·;er band met grond, die weer;;gesteld
iie1c!; 0k moet hy in srnat \Yees c:in bepaald gebruiks-
1:oor 1·:1:rpe se:lf tc> kan n:orntardlg. \\'d, wat die prak
tieSt' n 'an 11a gelang \an sy bek~rnamheid en sy be
hodk~ oppen-1a1:k1g, onsistenwties beoeien, doet die 
g-dee~·cllO', d.le kunstenaar grondig, deur die hele wereld 
'.cl et die oog op die insameling \an feite te deursnufiel. 
G-cl:om·saa!n acrn d.le immanente eenheidsdd.rang \·an s,y 
\\·cse en den1:e trng hy om op 'n bepaalde t errein orde en 
een:1eid re skep deur die opstel rnn ·n teorie (hipotese) 
\mt ciie menigYuldigheid rnn feite as ·n dak sal om
span, om oplaas \YCer t erug te keer tor die n·erklikheid 
\\·aa1·aa11 sy teorie moet getoets word. E ers n·anneer sy 
hiporese clie \Uurpmef rnn dje feite deursta;:m bet, bm 
hy aanspraak maak op ilie status \an wet . 

Hitrdie voorwaansbeweging--die soek na n een
hcidspunt op grcnd nm ·n \eelheidskompleks \an 'er
sk:.-:rl~c!s sreu on:> in Induksie (drang na eenbeid as 
bm1d mi; d ie \ eelheid feite Ycrn die enaring) ; terwyl 
die temgbeweging deur Deduksie uitgedruk en gesim
~Joliseer word : war ,·an die eenheid (teorie- "l':et-reel) 
tot die welheid terugkeer, om die teorie----hipotese
:rnn die hand ,-,rn die feite te t oets: Yan die \\·erklik
heiC. is die geleerde uitgegaan , tot die n·erklikheid sien 
ons Flom m:er terugkeer : Deduksie---Induksie ; Teorie 
-Pral:t;;·k ''Ji m ekaar aan en reik mekac1r die br·oeder
lumd. 

En wat is nou die toepa~sing-betekenis-hienan 
\·ir ons onder"·:rs ? 

Die \\·eg, die metode rnn die leTI·e-\an ens den
k~moet ook die ~·eg van die skool wees: nie alleen die 
kultuur-hi~toriese gang nie, dog ook die kultuur-histo
riese metode behoort op die ondern·ys toegepas te word 
-d..ie metcde d . om dcur die fewe self. deur aanraking, 
intieme o~gang met die konkrete V\erklikheid. op grond 
,-an pra.ktiese prob!eme. op te lei en op t e \ Oed en om 
die \·erhee re;;ultate lteorie) onrniddellik in dit· daad 
om t e sit en hul aan' die feite (!e\Yt?- n·erklikheid) te 
t oers. Die len·e gaan uit nn die terra firm.a rnn feite. 
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skappelike on1gewing \·eronderstd : <lit geld oak rnn 
reit e en nie minder nm n>kke nie, \nlt deur samehaug 
met die lewe in die eente plaas en tewens deur weder
::;~ d::;e benugtiug ·n Yee! dieper betekenis en behmg
stelling kry as wat hul op hulself , ontbonde -rnn die le-
11·e, ,;ou toekom . 

ln die Skoolstaat wat ous ·rnorstaan sJl H outwerk 
t:>D ,11 cfe '1Dder ,, werke ·' nie in 'n spele1y onraard nie, 
dog ·n imegrerend deel uitmaak 1·Rn die skoolorganisa
sie, m1nt ou::;e Skoolstaat moet horn se!± cnderhou en sai 
di0 stempd ,-an 1·olle etns dra. Socs die ratte in ·n mas
jien sal die yerskillende bedryw·igllede in Yer band met 
die in::;tandliouding \au so 'n gemenebes inmekaar sit . 
Daar sal gebou~geplam-gesaai-geoes-gedors, ge
lw.ndel (geimporteer- geeksporteer) •rnrd :- alles deur 
die leerlinge as burger'> Yan so ·n Staat self. ::\at~:ur 
llli: moet die werk behoorlik na die krag, ouderdom eu 
omwikkeiing rnn die kinders gegradueer word (ygl. die 
standaards >andag.) Die. doel \·an so ·u praksis is:-

L Om rekening te hou met die dubbel natuur ~-an 
die mens as liggaamlik-geeslik wese : die gesondheid. 
heil en geluk nm die mens berus op die harmonie,;;e si!
mewerking t:n ontwi.kkeling rnri gee,;; en liggaam; hier 
iiet ons ·n eksellemt- geleentbeid om die s'1na mens in 
sano corpore leer te nr'>\·esenlik in die "·aaragtige sin 
;-an die "·oord. 

2. Om die kind ·n feitematcriaa1 te \ erskaf. w.lt 
nl!een deur so 'n intieme kontak met dinge--so 'n nou
keurige bronne.studie-werk!ik m ocntlik is. 

3. Cm stof, ~-at as basis ''"n die teorecies onderrlg 
moet dien, te versamel. -

4. Om deur so ·n enge \ erbinding Yan teor ie en 
nrakt...-k die kind in die g-eleentlleid tc stel om wat llY 
~coretie>. wrwerk en verl(rv het ook p'rakties t oe t e l)a~. 
d.w.s . aan die le\';·e, die feite i:e toets en in die ili1ad 
om te sit . 

5. Om die leerling die organiese wrband en ont 
wikkelan,g 'an die 'erskil!ende Yakke. bedr::·dighede b:
te bring,' om dan rnn die bodem nn hierdie werkEk-
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heid 'n brug te slaan na die gesk1edenis (in a l sy ver
takkinge); nadat die kind self, binne die perke van sy 
eie (skool; staat, geskiedenis geskep en ondervind het, 
sal hy 'n oog, belangstelling besit vir die grate wereld. 

D it beteken-nou geensins dat elke kind die hele 
kursus sal moet de.urloop nie, want daarvoor is die le
we te kort. Buitendien is dit natuurlik uitgeslote dat 
die kind voldoende belangstelling in alle bedrywighede 
van die skoolskrnt sal aan die dag le. 

B epaalde ure van die dag sal dan gewerk word on
der leiding en toesig van die onderwyser, wat vervol
gens die aldus opgedane ondervindinlg as basis vir die 
teoretiese onderwys sal gebruik. Dan en dan alleen sal 
die onderwys waaragtig aanskoulik wees : dit sal dan 
berus. op aanskouing wat nie kan en klaar aan die leer
ling word opgedis nie, maar wat hy verwerf het- in die 
sweet van sy aanskyn vir homself toegeeie bet. Daar
deur alleen sal die kind leer om duidelik, sakelik t'TI 

sistematies te <link: duidelik en helder dink berus op 
r_eg kyk. Afgesien van die groot voordele van so 'n 
m etode van selfvenrnrwe aanskouing met betrekking 
tot die intellektuele sy van die saak, is nog te vermeld 
die verruiming van hart en, die verryking van gevoel, as 
gevolg van die intieme omgang en saam"l>erk nie s!egs 
van mens en mens nie, maar ook van mens en dier en 
natuur- om nie eens daarvan gewag te maak nie Jat 
op so 'n manier alleen die "l>il ook tot sy reg en >Ol1e 
ontplooiing kan kom. 

Hierdie vervreemding, nie alleen van die !ewe in die 
algemeen nie, maar ook van die natuur en die di.ere 
w"8reld wat die huidige sisteem noodwendig met horn 
bring, probeer hul vandag teen te werk o.m. deur die 
aanle van botaniese- en dieretuine. Dog dit is alles
soos trouens ook met die opneem van houtwerk, naald
werk ens. in die feerplan- per slot van rekening lap
werk_.:.aanlas van buite, i.p.v . organiese ontwikkeli1g 
van binne. Om die lewe binne so 'n skoolstaat sal al 
die vakke van onderwys hul skaar as die sentrum. 

Op die manier k;y ons 'a ideale kombinasie r· ie 
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alleen van teorie en praktyk nie, maar ook van idealis
me en utilitarisme, van ,liberale' opvoeding en beroeps
opleiding. Dit gaat bier in ons skoolstaat in die eerste 
p laas om ·u pedagogies prinsiep ; maar deur aan hier
die opperste prinsiep te voldoen-die lewe is trouens self 
ook 'n oefen-, ·n h.-weekskool, 'n opleidingsinstituut
laat ons tegelyk all~ afsonderlike doeleindes en rigtinge 
tot hul reg kom. 

Met betrekking tot die gestoei tussen liberale op
voeding en beroepsopleiding wil ons net graag daarop 
wys <lat dit nie 'n kwessie is van Wat nie maar van 
Hoe--nie van stof, van vak nie, maar van vonn. Dit 
hang n.l. a.Iles daarvan a£ in watter verhouding die in
cliwidu teenoor 'n Yak, 'n beroep staan. Die liberaal
ste vak en beroep t er wereld ontaard as <lit uit bloat 
materiele motiewe beoefen word. D ie heiligste word ont
heilig deur besoedelde hande. Enige arbeid daaren
teen-die nietigste handwerk of verrigting-word ge-
5.del, word tot kunswerk verhe£ as dit in 'n ,,liberale," 
d. w.s. onselfsugtige gees geskied. Op hierdie punt 
m oet daar 'n radikale bekering plaasvind. Want ewe
min as die kunswaarde van 'n gedig sander meer af
hang van die verhewenheid van s.Y. tema (sodat clit 
onverskillig is of 'n digter die Val van Troje, De onder
gang der eerste Wereld, of Het Ruischen van het ranke 
riet besing) behoort die stand van ·n mens se beslrnwing 
bepaal t e wcrd deur sy beroep. Die t yd sal kom wan
neer die klassifikasie van die mense nie sal geskied ll" 

die scort werk wat hul verrig nie. maar na hul opvat. 
ting (conception) en uitvoering daarvan. H oe veel ~an 
diegene wat die s.g. liberale vakke, beroepe gekies net 
-selfs predikante en professore-beoefen hul vandag 
no cr uit liefde--terwille van nu! self- en nie in die eer
ste0 plaas as bronne van bestaan en inkomste nie ? Vele 
geleerdes is dus in werklikheid ·handwerkers, huurlinge 
-geen seuns van die wysheid nie. Die sko·enmaker en 
skrrnwerker daarenteen wat uit liefde werk is 'n kun
ste~aar: hy is 'n liberale man- is waaragtig vry. · Alles 
wat in liefde volbring word- selfs so 'n alledaagse. 
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skynbaar nietige daad as die reik Yan n dronkie kou 
. water kry dan onsterflikheidswaarde (Krist us.) Die on
natuurlike skeiding tussen teorie en praktyk het ook 
tot die noodlottige verdeling van die mense in twee 

- groot kampe-in kop- en handwerkers gelei : eersge- · 
noemde is konsuis die idealiste, die aristokrat e, be
skaafde-omdat hul nie deur aamaking met die materie 
besoedel word nie-en kyk op d ie antler met medely en 
rninagting neer. 

Hierdie skeiding begin horn stadigaan t e wreek. In 
die eerste plaas sien die geleerdes hul genoodsaak, om 
by wyse van 'n teenwig teen die eensydige kopwerk 
hul toevlug tot sport of een of antler liggaamsoefening 
of handwerk t eneem; aan die ander kant weer sien 
ons, veral op die oomblik 'n magtige beweging en roe
ring in die arbeiderswereld, wat begin besef dat die 
mens nie net 'n liggaam maar ook 'n siel besit-- 'n gees 
wat nie alleen van brood kan leef nie. Vandaar die 
roep : Meer vry tyd vir intellektuele ontspaninng en ont
wikkeling. Uit hierdie oogpunt beskou is hul eise bil
lik en regverdig. 

D ie dag sal aanbreek wanneer die geleerde in d ie 
eerste plek geleerde sal bly, maar daarby sal hy om 
gesondheids- sowel as pedagogiese-redes een of ander 
handwerk aanpak. En die handwerker weer sal in die 
allereerste plek hom by sy lt!es hou, maar daarby sal 
hy 'n privaat geleerde wees (Spinoza, die beroemde fi
losoof, was glaseslyper van beroep; H ans Sachs, die 
cligter , skoenmaker, en J akob B ehme, die teosoof, dito; 
P aulus was tentemaker en Kristus timmerman. ) 

Met so 'n verbincling van teorie en praktyk, van 
liberale opvoecling en beroepsopleiding op die basis soos 
deur ons voorgesteL sal die arbeid' weer in sy eer her
stel word, maar die gevolg dat een van die groot oorsa-
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ke van die anneblanke uaagstuk in ons land (waai" 
haudearbeid as 'n blanke onwaardig geld) sal wegval. 
So 'n beskouing en metode van onderwys sal ook die 
weg baan tot 'n gesonder naturelle opvoeding en evan
gelisering, wat tot hiertoe grot endeels aan die skeiding 

· van teorie en prah-tyk skipbreuk gel,v het; omdat die na
ture! veel minder nog as die Europeaan d.ie terra firma 
van die aanskoulike praktyk kan ontbeer. 
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NABETRAGTING OOR STE'LLENBOSSE 
·KONG RES. 

Byna al die referate en toesprake het my oortui.· 
ging versterk en bevestg dat nL soos 'n Amerikaanse 
skrywer (deur dr. ::\Ialherbe gesiteer) dit ui.tdruk: .,Ag· 
ricuiture" die basis moet ·word >an ons ,,Culture." 
(Het generaal Smuts miskien dieselfde bedoel toe hy
rnlgens mnr. Kaude-by 'n seker geleentheid aan 'u 
deputasie geautwoord het dat ons onder\\JS in ooreen· 
stemming met die industrie van ons land moet gebring 
word?) 

In wrband met die arme-blunke-probleem is op die 
nood.saaklikheid ge"·ys orn die ;;troom nm die plaas na 
die dorp cp te dam-om die swaartepunt van ons be
langsteliing van die stad na die land t e verle, en om die 
boerelewe te idealiseer. 

' Aanvullingswyse wil ek bier die suiwer_ opvoedkun
dige kant van die kwessie bespreek en vooropstel, as 
trouens ook die enige middel om die antler aspekte 
(godsdienstige, sosiale, ekonorniese, kommersiele, ens .) 
te laat reg "\\·eder\'aar. Want die organiese eenheid van 
die mens as geeslik-stofl ik '>'~se mag onder geen om
standighede uit die oog \'erloor en prysgegee word nie. 

By die aanhoor van die afsonderlike belange en 
eise van die ver>'killende. mekaar £edeeltelik bestr,den
de rigtinge en part>e, kon ek nie ~alaat om te· dink aan 
die verdeling van P ole dest:-ds onder die grootmoonthede 
- Duitsland, Rusland. Dostenryk nie-totdat van P ele 
self, behalwe die naam, absoluut niks oorgebly het nie. 
Vandag maak die kerk aanspraak op die hart, die skool 
le beslag op die hoof. n:nwrhand verg die vaardiglieid 
van die hand, terwyl die werklike !ewe horn op die 
maag beroep. Dit is so karah.-teristies van ons anali
tiese, d. w .s., opsny wetenskaplike metode; geen wonder 
dat die modeme mens sy siel ingeboet en verloor het 
nie. 



Die mens is nou eenma.al in homseli 'n eenheid; 
aan die een kant van die ligga.a.m en gees, aan die an
derkant van verstand, '.':ii gernel . Die harmonie \·an 
die liggaam en siel \·ind sy ~t.itdru1;:king in die tot \·er>e
lens toe gepreekte rnaar nimmer begrepe en toegepaste 
sana mens in sano corpore leer. Daarby \\Ord op filo
sofies-pedagogiese gebied >andag tereg Idem gele op die 
eenheid nm die gees!ike funksies >an die mens : ver
stand. \\i!, gevoel. :\L a ." ·· . wanneer ons een of ander 
orgaan inspan dan beteken dit sl egs dat ons ·n seker 
perd in ons span aanstoot, gc:ensins dat hy alleen die 
wa of kar moet trek nie. 

L eser, bet u al ooit rnn ·n koetsier gehoor wat net 
een dier in s~· span a!tyd aanpiets en die res laat leeg
loop ? Jfaar dit is presies \mt in die onderwyswereld 
met s...- intellektualisme-s\ vers tandsdresuur- sedert 
honderde nm jare in s-;rnng is. Yerstandstrainering 
tog is die doelwit en rnrm die maatstaf b' al!e insn.ek
s ies en eksamens-is die grondslag \an ons besta<~nde 
stelsel van opYoeding. Die kriminde "·et van die land 
m aak voorsiening >ir die mi;;handeling rnn diere : t een 
d ie uitbuiting en yoortdurende prikkeling >an 'n mens
like orgaan is daa r geev. hof ' an appe! nie . 

Ons herhaal : di.:: mens rnrm in homself ·n organie
se eenheid: d.\\·.s . in elke handeling- hetsY nm psie
giese (geeslike) of fiesiese aard- is die he!e. mens be
trokke. Ons Dink, Wil, Voel met ons hele geeslik
stoflike persoonlikheid-al die perde van ons span trek 
gelyktydig. In t eorie ten minst e is ons vandag al son·r 
gevorder om die m ediese betekenis >an hierdie feif in 
te sien; maar die pedagogiese ? \Yaarom in praktyk die 
skeiding- i,;olering- ,an hoof en hand en hart ?--die 
n oodlottige \erdeling Yan die mensdom in t\\ee kampe : 
die kopwerkers (die s. g . idealiste . aristokrate "·a t hand
skoene clra en die besoecte1ing met die materie 'en:n:d en 
handarbeiders, tern··d die mens , . t \\eeling is gebore. " 
~faar \\aar die kop~erker met die handarbeider here· 
n ig, of die handearbeider kopwerker word. daar word 
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die kunstenaar geskape. (\r as nie Kris ms ·u Luimc~· 
ma"n en Paulus ·n tentemaker nie "!) 

.,Die skool moet op,oed vir die le\Ye eis die moder. 
ne tye. ·' Goecl, maar ·n _\f.rikaanse kind as hY _\fri
kener mo et n·ord, moet tog in _.\.frika opgevoed ·word, 
n ie waar nie :•- en ·n Engelse in Engelancl. l\ eem nou 
'n _.\frilrnner kart na sy geboort e na Enge land b. v., 
dan \rnrd hy minstens driebrnrt E ngelsman. 

Om die kind vir die lewe op te voed moet, logie
sern·yse, hy in en deur, die le\\·e self opgevoed \rord. 
clan 11ie---o ! nee-roep die pedagoge. So n·ord die k ind 
clan umruk aan die bors >an sy moecler, ,,d ie konkrete 
iewe, · · Yerban uit die lewens>erband en geinterneer 
tussen \·ier mure, tot tYd en w·d h\· die lewensstryd 
moet aanbind om nie te\·erdriuk' nie ." 1[et die w,·sh~id 
en \'enrntenheid Yan ons verligt e 20ste e<-u ::; e ~· eten 
skap sicn ons rnndag op die kerklike kloosterstelsel 
.-au die middeleeue neer as ·u dwaiing- nm die >erle
de. Dog ih hierdie kloosterpedagogiek~ steek ons Yan
dag nog: 11.\ bet ;;legs van die kerk ua dit: ;;kool Yer 
huis--di;; net ·n nrskuiwing Yan die doel rnn die h(· 
mel IH1. die aarde; die met-0de bly presie;; dieselfde : die 
metode nl. om 11H:n::: en dier- in oorlog of vredt:.•-te in· 
t erneer. t e iso[eer. clat hY nie \'al1 d ie [ewe kaU Stell Of 
geniet nit: . . -~nders uitgedink : om lewendt: \\·esens "·ar 
be.;:tcm is ow in die water t e k ef en lrnl te beTI·eeg. op 
die droiO grond op te \-oed. 

Die \erskillende skookakke (n·et enskappe) het oor · 
5pror~U ik min of meer gelykt.ydig. ua gelang >all omstau
digi-. ede, uil prnktiese le\,·ensbehoef~·2s 1;dsrnan; sal 
<lie };:ina rnndag !..iierdie obj ektiewe . , \Y erte .. subjekri..:i 
bc.gryp . d,1n motet h> horn persoonlik daarmee >eree:1 -
seiwig. d .i. h;• moet onder dergelike omstandigbede ge
plaa;, word- m oet hul as persoonlike probleem besef. 
Sa! hy die geskiedeuis begryp. dau m oet hy die pad 
van die ge~kiedeni~ loop-die I\:ultuurhistoriese gang 
gaau.-muet hy in s: eie op>oed:ng en onhYikkeling di e 
trappe rnn ontw ikkeling nm tlie rnorgeslagte her!ic"<aL 
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Wat jy van jou vadere geerf het, bewerk dit om dit te 
besit. Vandag word die kind in die skool met antweor
de en waarhede oorlaai; maar 'n antwoord is alleen dan 
antwoord (waarheid) wanneer dit 'n antwoord op 'n 
persoonlike vraag, probleem is--gebore is uit my wor. 
stelstryd met die lewe. Val die antwoord van die waar
heid uit die lug, dan het hy absoluut geen waarde of 
betekenis vir die mens nie, laat dit sy gemoed heelte-
mal koud. -

Die waarheid word gemaak-gebore uit soek en 
swoee en sweet, kom nie as 'n geskenk lll die slaap nie. 
Die leerluister-stilsit -ontvang-metode van ons huidige 
skool is sim bolies van die geestlike stagnasie. En dit 
ten spyte van de dweping m et Darwinisme en e"-olu
sieleer wat "·erk en beweging as die voorwaarde van al
le ontwikkeling vorder ! 

Nie alleen word 'n probleem- wetenskap- uit die 
lewensproses en stryd self gebore, maar dit veronder
stel die inwerkingtreding van alle funksies. tegelyk
van liggaam en gees, van hoof en hand. 

Die moaerne pedagogiek meen hy het iets wonder
liks t-0t stand gebring met sy eis : Die onderwys m-Oet 
..anskonlik wees. Maar wanneer aanskou• die mens werk-
7.ik iets ? H y kan horn dood staar op iets en sal tog 
niks aanskou nie, want ons aanskou nie wanneer ons 
met gevoue hande passief sit aankyk nie. maar wan
neer ons iets met behulp van d 'e Iiggaam 
(veral die hande} opbou- inmekaar sit: 'n baas sit met 
oop oe en slaap. 

Omdat die verstand op homself 'n abst.raksie is
in werklikheid nie bestaan nie (want by trek nooit die 
kar alleen nie}-<laarom is 'n stelsel , daarop gebaseer , 
'n onding. 

* * * 
Dis die algemene ondervinding dat die arme-blanke 

geen vriend >an werk is nie--dat hy nie graag sy hand 
in die . kou wate rsteek nie. En die oorsaak ?-

(a) Dis die vloek van die gesl-iedenis. die gevolg 
van die arbeid van die kleurling. "llat on" gebruik heh 



om >ir ons te werk totdat dit by ons 'n geloofsartiekel 
geword bet cl.at handearbeid H ot notswerk is. Gaan ons 
verdt>r so voort, dan sal ons kinders ·op hul beurt vir 
die kleurling werk. 

(b) Die leer-luister-stilsit-intelleh.iiualistiese-aris-
tokrateskool bet verder daartoe bygedra om die kind af 
te leer om te werk (skeiding van hoof en hand. ) 

En die redmiddel ?-
Gelyk die mens 'n eenheid in homself vorm., so is 

sy opvoeding slegs moontlik is en deur 'n lewensvorm. 
·waali.n (a) sy hele persoonlikheid-a.I sy geeslik-lig
gaaJ:?llike organe gelyktydig iii werking tree-aktief is; 
waarin (b) die verskillende vakke (wetenska.ppe) 'n or
ganiese eenheid-die radie van 'n sirkel vorm (c) waarin 
die enkeling, . kragtens sy sosi.ale struktuur en bestem
ming sal leer en ontwikkel deur saamleef en saam
werk. 

Daartoe moet die skool, primere sowel as seh.-unde
re, in 'n laboratorium- werkplaas- lewensgemeenskap
skoolgemeente verander word, wat homself ekonomies 
sal en kan onderhou : waar die kinders 'n maatskappy, 
·n staat op horn.self sal vorm, waarin hul nie uitsluitend 
t-0ereties nie maar ook prakties, deur saamwerk, deur 
wedersydse opoffering sal leer om God lief te he en om 
hul naaste te dien. Dan en dan alleen sal ons die ver
binding van teorie en praktyk, van hoof en hand, van 
kultuur en natuur beleef; dan en clan alleen ook sal en 
kan die onderwys aanskoulik wees; want slegs wat die 
mens met sy hand self opgebou, tot stand gebring, ge
skep het, bet hy waaragtig aanskou : kennis is slegs' dan 
vrugbaar; wanneer dit in die daad omgesit word. Teorie 
en prak-tyk, prak-tyk en teorie gaan hand aan h and, en 
dit is slegs in so 'n arbeidsgemeenskap, werki>laasskool 
moontlik, uitvoerbaar. 

Die rournateriaal aldus verwerf- want alles wat op 
so 'n werkplaasskool staan en groei moet die hande-
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werk van die leerlinge self wees- moet dan daarna teo
reties verwerk word, moet die stof vau die ondenig 
vmm. Die eiutlike onderwys sal dus bly bestaan, net 
hy word voorafgegaan en aangevul deur die praktiese 
\Yerk, met die doe! in die alleereerste plaas cm bou
stowwe vir die ouderwys te samel. Wat op die skool
bank teoreties verwerk ge\vord is , moet dan weer prak
ties toegepas word. Dink en Doen gaan saam. ~Iet so 
·n werkplaasskool is dit ons in die eerste plek te doen 
om 'n pedagogiese prinsiep : maar in die twede plek is 
dit ook die enigste manier om liberale en beroepsoplei
ding te versoen; dan is die onderwys ipso facto ekono
mies-kommersieel sowel as staatsburger1ik. Dus, 9-eur 
aan die oprnedkundige beginsel te voldoen. kom t er,;;elf
dertyd ook die antler gesigspunte tot hul reg : kriste
liefde. sosiale sin, handelsvakke. om nou nie eens te 
praat van matesis en natuurwetenskap nie. b.Y. bcta
nie. skeikunde. natuurkunde. ens .. ens. .\s <l ie knd 
deur so 'n int.ierne omgang met die · werklike le,...·c
aan die bors van die natuur--0pgroei. sa1 h;v chm nie 
iets van die gees wat oor die watere sweef en alles he
siel terug kry nie ? i:.:; sien diearme-blanke-uaagstuk is 
grotendeels 'n npvoedkundige kwessie : is grot endee1s 'n 
produk van die \Yangedagogiek. Die oplossing "\"an die. 
vraagstuk .an die opvoeding in die algemeen is ipso. 
facto die oplossing van die arme-hlanke-prohlPem en 
omgekeerd. 

Oprneding is een: die arme blanke en die mil
joenerseun het aanvanklik (primer-Fekundere leerplan} 
dieselfde stelsel van node : later kan hul na aan1eg 
spesialiseer, die eell op die kop, die ander op die hand, 
maar selfs dan sal die kopwerker (g-e]eerde) s.> hand
perd nie los nie. net. so min as die banda.rbeider bom
self sal onthoof. 

Geen Idealisme sonder Realism e nie : ()mgekeerd 
geen Realisme sonder Idealisme nie. D iP ideale-ewi.Q"e, 
godaeiike-moet en kan homself slegs in en deur die 
;eale-tydel;ke. aardse-stoflik ontwikkel, openbf!ar, 
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handhaaf; aan die ander kant weer het die reele, tyde
like, stoflike slegs in en deur die ideele realiteit, sta
biliteit en bestaan. Heme! en aarde moet mekaar cm
hels en 'n huwelik aangaan, dan sal die Koninkryk det 
Hemele kom, nl. wanneer Gods wil op aarde geskied., 
nes in die hemel. 

• 
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