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HOOFSTUt I, 

INLEIDDiG EN PRuELEE!vlSTELLING. 

A. Die mens en die natuur. 

Die mens is in sy v;ese onafskeidbaar verbonde a an 

die natuur. Vir sy voortbestaan is hy direk afhank:lik van 

die natuur waarvan hy moet leef. So het die opdrag reeds 

in die Paradys gekom: onderwerp dit (die aarde) en 

heers oor die visse van die see en die voels van die hemel 

en coral die diere wat op die aarde kruip •.. en aldie 

borne waar boomvrugte aen is, wat saad dra. Dit sal julle 

voedsel wees."l) In die mens se soektog na voedsel en 

kleding het hy die natuur leer ken en baie element~re ken

nis opgedoen, Dit was egter eers in die sewentiende eeu 

wat die natuurwetenskap as sodanig ontvvikkel het. De u r 

manne soos Bacon, Boyle, Hobbes, Newton e.a. is doelbewus 

en doelgerig te werk gegaan om 11 studie van die natuur en 

besondere natuurverskynsels te maak. Om tot aanvaarbare en 

kontroleerbare gevolgtrekkings te kon kom, was dit nodig om 

die studie op 111 besondere vryse uit te voer. As gevolg hier

van het die .Jlatuurwetenskaplike :netode·; ged-:.J.rende daardie 

tyd sy ontstaan ~ehad Met .die ontwikkeling van die ver

skillende natuurwetenskappe deur die eeue heen, het hierdie 

metode hom onderskei deurdat dit die enigste logiese wyse 

was waarvolgens te werk gegaan kon word, en wat dus ook deur 

almal gebruik is. 

Wanneer natuurwetenskaplikes waargeneem word tydens 

hulle navorsingswerk, blyk dit al gou dat hulle n besondere 

wyse van benadering tot hulle werk toon. Hierdie benaderings

Hyse 1..rord so konsekwent deur navorsers toegepas, dat dit 

beskryf kan word as tipies van hulle wat met navorsingswerk 

besig is. Hierdie benaderingswyse is as lewenshouding saam 

l) Die Bybel: Genesis 1:28, 29. 
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met die natuurwetenskaplike metode oak toepaslik op ander 

lewensterreine. 

B. Die moderne Westerse Beskawing. 

Kultuurontvdl-::kelings wat in die verlede plaasgeviud 

het, was geleidelik en is soms afg~wissel met groat spron~e 

wat toegeskryf kan \lord aan katastrofes soos oorloe, 

epidemies en ander rampe. In die moderne tye het die mens 

di t reg gekr:r om sy fisiese omgewing in so 'll mate te beheer, 

dat hy dit kon wysig om voorsiening te maak in sy behoeftes. 

Die verandering wat die Westerse beskawing en kultuur 

in die jongste tye ondergaan het, kan grootliks toegeskryf 

word aan die stygende vermoe van die mens om sy fisiese om

gm,;ing te beheer. Elke nm~e ui tvinding het 'n hele reeks 

veranderinge binne .d kart tyd t2 irJeeg gebrin::;. As voor

beelde kan hier ~enoom word die ontdekking van buskruit, 

die weefstoel, die stoorJlokomotief e. a. ui tvindings wat 

diepgaande verBnderinge in die hele samelewingstruktuur 

ten gevolg gehad het. Jie industriele om;.-;entelings vJat 

gevolg het op die ui tvinding en aanvJending van hierdie 

soort uitvindings waarmee die mens sy fisiese omgewing kan 

beheer, het elke land verander van h rustige landbouland 

tot 'n gejaagde nyv.rerheid.s :-;ebied, 'dat die hele samele\ving 

en kultuur dienooreenko:n.stig ge\!ysig bet. 

In die jongste tye het die natuurwetenskappe en die 

tegnologie aan die mens toe stelle besorr~ waarmee hy kan 

werk, maar v.rat hy nouliks verstaan. Die motor, yskas, 

radio en ander elektriese gerie\ve het onontbeerlik in ons 

samelewing geword. Straalvliegtuie, stratosfeervlugte, 

ultrasoniese snelhede, kernkrag en interplantt~re projek

tiele is begrippe wat daagliks in die dagblaaie voorkom en 

waarmee die r;ewone ;nan bekend geraak het. Hierdie ontwik

kelings is so in ons samelewing in~eweef, dat die gewone 

man daarvan moet kermis neem, I;Jant hy kan nou dagligvlugte 

na Zuropa~· meeuma]{ en in die aand kan hy soms die bewegende 
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!T;ens gemaakte sa tc]iet e soos bevre~ende st.erre in die lu,sruim 

sien. Hiordie nm-Je era is in:;elui tos die atoombortr:le op 

!'lagesaki en HirosjLn2 neergev!erp is. 

Die preste>sies van die natuur"~>'Jetensl'::appe het nie slegs 

vir die mens nuvJs mesjiene, r;eriewe en :nedisyne gobring nie, 

mc.1ar ook 'u m.nJe kultuur, politiekG eise en ekonomiese ver-

anderings, In die werklikheid bGinvloGd hulle die hele 

menslike samelewing So is die landbou bv. gemGganiseer, 

sodat die voedselp1~bleem in die ontwikkelde land nie meer 

'n produksi eprobleem is ni e, maar \'Jel hoe om van die oortol-

lige voedsel ontslae te raak. Hierdie probleem gryp diep 

in ons s<:;_,nelcvlinz in, v1ant daar :noet nou aan:-;epas word by 

'n nm-Jc ekonomiese struktuur, \'J8t die voordeel inhou van 'n 

hoer lev:enstandaard vir & lmal. Terselfdertyd is dit moont-

lik dat somrni.;e van die waardevolste besittin.:;s van die 

mens, soos individuele keuse, vrywsring teen onnodige 

staatsbcheer e.d.m. verlore kan raak. Die mediese weten-

skap het die 3emiddelde leeftyd van die mens baie verhoog. 

Dit het nou meegebring dat die pl8k v&n die ouore mense in 

die sru~elcwin~ opnuut benadcr en opgelos moet word. Hier-

die vcranderings waarby aangepas moct word> bring totael 

nuwe waardebcgrippe, wantons is besi~ om los te raak van 

dit wat so l8nk die mens se hoogste idcaal was, nl. die 

vryheid van die indiwidu Genl. Bradley s~: ... we are 
•• 

moving farther and farther a.way from our conventional con

cepts of free enterprise r:nd individual liberty ,;l) 

Die politieke en sosiale struktuur het verander 

volgens die eise van die tyd. Uit vrees dat Duitsland vir 

Amerika sou uitoorl~, is die helc Amerikaanse nasie gemobi-

liseer om die atoombor:1 te produseer > Later het di t Heer ':n 

koorsagti6e vrees geword dat Rusland te ver voor sal raak 

in die ruimtereise, sodat wetenskaplikes en tegnolo~ opge-

lei moes word, uitslui tlik om die land te beveilig. Eierdie 

-------------------------------------------------------------------
1) Jones H .11.: J.eflc:ctions on learni:QZ, 25. 



vreeskompleks beheer die hele struktuur• van elke land, ook 

die van Suid-·Afrika. If ever the west went to war, South 
" 

Africa vJOuld have to take part, said the ~~inister of 

Defence, j>Ir Fouche, in the House of Assembly today. He was 

speaking in Committee of Supply on the ~119,675,000 D~fenco 

Votc.
1

) Die intellek van die mens word tot die uiterste 

toe ingespan en met behulp var. die vJetenskap en die tegnolo-

gie, word wetenskaplike vernietigingsmiddels ~eproduseer wat 

die mensdom kan vernietig. Die wetenskap moet verder inge-

span word om hierdie gevaar te verminder, maar eintlik word 

net meer wapens vervaardig. Die groat probleem, nl. die 

van menslike verhoudings, bly egter onopgelos. The problem 

of peaceful accommodation as betvJeen Russi~) and the United 

States, says the General, (Gen. Bradley) is infinitely more 

difficult than the conquest of space." 2 ) 

Die natuurvJetenskappe is aanvanklik beoefen ui t die 

oo3punt van die objektiwistiese empirisme. Die universele 

geldigheid van die objektief·wetenskapljke insigte en die 

sci~ntisme het meegebring, soos S. Strasser bewee~ 

De \'laarheid is versplinterd en de mensheid met haar. \,3) 
11 

Gelei deur sy eie ontdekkings en uitvindinzs, het die 

natuurwetensk&.ppe eise gestel wBt nie ui t 'n meganistiese 

oorsaak--en--zevolrsverhouding beantvwordbaar is nie. Die 

mens, en nie die wetenskap nie, moet die vraag beantwoord, 

as etiese waardes by die aanwending van die tegniek op die 

spel is. 

C. Die verantwoordelikheid van opvoeding en onderwys 

Die opvoedingsdoelstellings wat in hierdie ver-

1) The Star) Johannesbur:s, Honday June 18th, 1962, 1. 

2) Jones H.M.: Reflections on learning, 23. 

3) Strasser S.: Fonomenologie en emnirische menskunde, 179. 



handeling onderskryf wordl) 1 sluit die volgende aspekte in: 

(1) Die indi.vidu meet doeltreffend inpas in die maat-

skappy en rJeur sy skoolopleiding help o;n die maatskap-

py te vorm en om nuttige arbeid te verrig· 

(2) Die individu wat op 'n bepaalde vlak van ont1-rik-

kelin:; verkeer, moet ligGa<:n:dik > verstandelik en 

gecstelik deur sy e ie mcdewerking tot so 1
11 trap van 

gevormdheid opgelei word as vJat sy indi viduele ver-

r:10ens di t moontlik maak: 

(3) Die individu moet wetenskaplik gevorm word met 

die nodigo kennis. maar ook met die 5ewenste gesind-

hede, instellings, houdings en ijeale, sodat hy elke 

situnsie denkend en redenerend kan benader: 

(4) Die individu moet gelei word tot waardering van 

die skone en die kennis en beoefening van ho~ 

sedelikc waardes en die vmarheid in al sy open-

bariwssvorme; 

(5) Die individu moet gelei word om die Heilige Skrif 

te aanvaar en nate volg, d.w.s om God te vrees, Sy 

naam te bely en 3y gebooie te hou. 

In hierdie gees word met totaliteitsonderwys nie 

slegs die ontwikkeling van die kind se verstand beoog nie, 

ma~r ook sy liggaam en gees. Om die onderwys vir die kind 

sinvol te maak is aansluiting by die globale kennis nood-

saaklik Hierdie globale kennis kry hy van die subkul tuur 

1...;aarin hy woon. Die hele kul tuur van ons beskaafde same--

lewing is deurdrenk met natuurwetenskaplike uitvindin:..;s en 

toepassings Die tegnolo0iese ontwikkelings het die mens 

aan voorregte en gerj_eue r;m'loond gemaak, soda t die dinge wat 

~ tyd gelede luukse artikcls was, noodsaaklikhede in die 

mod erne SC.L!Jelewing ge1.wrd het. Hierdio kul tu ur 1.11a t groot-

liks deur die tegniek bepaal word, vereis n mate van 

1) Schutte B.C Problema i.v.m. die aansluiting v.d. skei
~unde OE die middelbare skool en OE die 
~tversiteit .. , 155. 
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kennis van die natuurwetenskappe, anders kan die mens nie 

die werking van die masjiene wat hy gebruik, verstaan nie. 

Behalwe die bybring van kennis, word met die op

voedin~sproses ond2r andere ook beoog die ontwikkeling van 

gewenste gesindhede 1 houdings en ideale. Onder die omstan

dighede waar die natuurwetenskappe so h oorwegende rol in 

die beskawing spcel, is die natuurwetenskaplike houding van 

baie groat belang. Die natuurwetenskaplike houding, soos 

dit in die optrede van die natuurwetenskaplike navorscr 

wDarneeElbaar is, is een van die opvoedingsgevolge wat in ons 

samelewing ~ kenmerk van die deeglike opgevoede mens is. 

Terwyl die natuurwetenskaplike houding by die op

voedingsdoelstellings inskakel, is die vraag na die skoal 

se ontwikkeling daarvnn geregverdig. Dit is nie die bydrae 

van slegs een vak soos b.v. Natuur- en Skeikunde nie, maar 

die h8le skoal wat daaraan moet meedoen. Hierdie natuur

v:etenskaplike houdin:; \vord nie eksplif..;iet in die gevwne 

skooleksamens gemeet nie. Die beste metode om so~ 

houding te meet sou wees om die leerling se handelswyse 

in die praktyk aan \··Jerklike s i tuasies te toets. 

In hierdie verhandeling word n annlitiese studie 

van die natuurwetenskaplike houding gerj1aak om daarui t 'n 

skriftelike toets te kan s£,nmstel met behulp uaarvc:m die 

natuurwetenskaplike houding gemeet kan word. Om die mak

simum bydrne van die skoal hierby te kan betrek, word die 

toets vir leerlinge aen die einde van hulle middelbare 

skoolloopbaan beplan Om die toets van grater praktiese 

wanrde te maak gaan die toets :sest<mdaardiseer word. Di t 

sal dan moontlik wees om die toets in diu toekoms ook aan 

te wend en die punte wat behaal word> met die norno van 

die gestandaardiseerde toots te vergelyk. 

Die uitgangspunt in hierdie verhandeling is 

voedbaarheid van die n2tuurwetenskaplikc houding. 

die op

Op die 

basis wat verkry word Qet die standaardisering van die toets 
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vir st. X-leerlin:::;e gaan verder 'n poging aangewend word om 

met behulp van die toets te meet Hatter tipe, indien enige, 

van die naskools o opleidingsprogramme die; na tuunvetenskap

like houding, soos deuT hierdie toets gemeet~ die beste 

ontwikkel. Die naskoolse opleiding wat hier ondersoek 

ga2n word, is die suiwer ekademiese van die Univcrsiteit, 

die professionele opleiding van die Onderwyskolleges en die 

pr<dctiese opleiding in die Weermag vvat die gimnasiumlotelinge 

ontv2ng, 




