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H 0 0 F S T UK IX. 

DIE TUGl) 

(a) Die Tug as vormingsmiddel. 

Deur die tug, as 'n middel om die kind op die vormings

weg te hou, of daarop terug te bring indien hy daarvan afge

vvYk het, vvil ons die kind leer om die goeie te doen en die 

slegte en die kltJade na te laat. Kem1.is en vaardigheid baat 

absoluut nil{S as die kind nie ook geleer het, en ge\\Tillig is, 

om sy kennis en vaardigheid ten goede aan te wend nie. Tug

metodes is dus net so belangrik as werkmetodes, wantdit moet 

die kind in sy doen en late aan 'n goeie leefwyse gewoond 

maak. Die aard van die goeie leefwyse worQ. bepaal deur die 

cloel van die opvoeding soos di t in ons lewens- en \\Tereldbe

skouing vasgele is. Op hierdie weg van verstandsvorming 

deur die onderwysmetode, en wilsvorming deur die .tugmetode, 

moet ·orde in belang van selfwerksaamheid, bel~1gstelling en 

gehoorsaamheid gedy, stil te deur self\1mrksacw1heid en belang

stelling gehandhaa,f word, en tug sy innerlike letiiTe vorm. 

Die ware tug spruit dus voort uit ons diepste wese waar 

neiginge, drifte en begeertes aan die goeie le\'17ens\'17yse onder

geski~ gestel moet word. Die vooruitgang van die mens op 

grond van .sy ont"tvilrreling kan dan bereken word volgens die 

vorderingsafstand wat hy afgele het van sy primere instinkte 

af, d. ifT. s. die afstand vJat lief de van luste, en patriotisme 

vm1. roofsug, skei. 

Waar die voorwaarde vir ons liggaamlike en verstande

like ont"lftrikkeling dan 'n toestand van ordelike organisasie 

van ons omge1,dng verg, daar is tug 'n belangrike vereiste 

vir ons sedelike en godsdienstige ontwikkeling. 

1) Vgl. Inleiding tot die Algemene Teoretiese ~)voedkund~, 
prof. J.C.Coetzee bls. 348-357. . 
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In die proses van tughandhawing en tugontwikkeling 

moet ons ook let op die ui.twendige en inwendige aard daar

Val'l• Die onderwyser is bv. 'n simbool van uitvmndige .tug

handeling teenoor die kind, en die selftug, wat in die kind, . 

deur ui t~rendige gesag en invrendige neiging groei, is tug- .. 

oriE3ntasie in die wese van die ldnd self. Hierdie ontwikke

ling van 'n toestand van selftug in die kind geskied deur 

skoolorde en skooltug. Omdat die kind in sy skoollewe ook 

met ander kinders en met onder1Hysers kennis maal{, ondergaan 

hy OOk SOSiale vorming. 0p hierdie wyse iJvOrd 'n geestes

houding teenoor dinge in die omgm11ing en die omgewing self, 
• 

ont~'Jikkel.· Aangesien ware tug dan sy grondslag in die op-

bou en ontwikkeling van 'n gewilde geesteshouding vind, hoort 

militaristiese tug nie in 'n skool tuis nie omdat·dit gevoel

loos teenoor die 1fiJese en aanvoeling van die kind staan. En 

net soos ~rat goeie tug 'n gladde verloop van sake veronderstel, 

so dra doel treffende·.werl{ veel by om slegte tug ui t te skakel. 

. (b) Tugvraagstukke. 

Die moeilike tugvraagsttllike oor gesag en vryheid vorm 

verder 'n belangrike onderdeel van die tugvraagstuk. Die 

kwessie van die bron van absolute gesag en vryheid is hier 

op die spel. Die vraag of die mens oor absolute gesag en 

absolute vryheid beskik, kan alleen op grond van die gehand

haa~de lewens- en wereldbeskouing beantwoord word. Indien die 
• 

lewens- en wereldbeskouing gegrond is op die bestaan van tn 

Alma.gtige en Skeppende Opperwese, beskik die mens alleen oor 

verleende gesag en vryheid. In die geval is die mens dan self 

onderdaan en sy mag. oor die nat.um en die kul tuur is slegs 

God-VE:rleende gesag, want Hy alleen beskik oor die absolute. 

Natuurlik is daar verskillende grade in die rang van ver

leende gesag - die ouer oor die kind, die leraar oor die 



-153-

skoolkind, die koning of regering oor die maatsk~~PY of volk. 

Hierdie verleende gesag is egter nie sonder verantwoordelik

heid nie. Die absolute reg wat alleen by die Opperwese berus 

word aan die mens oorgedra in die vorm van verleende reg wat 

clie mens verantwoordolik hou vir die uitvoeri:pg en toepassing 

daarvan. En dis ook waar van vryheid. Die mens is alleen 

vry sover as wat hy die terme en betekenis van die verleende 

vryheid handhaaf en ui tvoer. 

(c) Handhawing van die Tug. 

1. Die aard van ons tughandha1;11ing sal dan ook verder 

gegrond wees op ons beskouing oor die le~e en die doel van 

die mens .op aarde. Wraakneming pas die gelowige nie, want 

die reg kom alleen die Opperwese toe. Vergelding le slegs 

die verband tussen ·die oor~reding en die strat; maar dit is 

tog geen opsetlike opvoeding nie. Waarskuwing moet die oor

treder afskrik van verkeerde dade en is bepaald die funksie . . . 

van 'n skool indien ·dit nie oordoen word nie. Verbetering 

van gedrag en optrede het die oog op die ontwikkeling van 

selftug in die kind en dit moet dqn ook gesien word as die 
. . 

·moderne tugplig van die skool om oortreding te voorkom. iflla.re 

en moderne t~ bestaan dan ook daarin dat die eise en aard 

van die gesag oortreding sal voorkom. 

2. Deur die tug mo~t die kind verder op die.regte pad 

gehou, en daarop teruggeb~ing word, a~ hy daa.rvan afgewyk 

het. Deur die tug, as 'n instrument van die opvoedingsdoel, 
. -

moet die kind .dus op die opvoedingsweg gehou word. Derhalwe 

berus die tug dan ook in die hande van verskillende partye, 

soos die ouers, die leraars, die Staat en sy amptenare. 

3. Daar is veral twe~ beginsels ·wat toegepas kan-word 

by die indeling van skooloortredings: (a) Indh.:riduele oor

treders is hulle wat 1astig, opstandig en gemeen is, ter1;1ryl 
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klassikale oortredings, voortvloei uit wantoestande, opset

likheid en brutaliteit. (b) Wanordelikheid spruit gewoonlik 

voort uit onderliggende oorsake wat toe te skryf is aan 

fisiologiese, persoonli~e, sosiale en skoolse toestande • 
. 

4. Die tugmiddele tot ons beskil<king ontleed Big in 

direkte en indirekte vorme. Deur eersgenoemde moet die·oor

treder op die goeie "t'ITeg teruggebring word, terwyl. die tweede 
. . . 

die kind deur voorkoming op die ideale pad vJil hou. By die 

toediening van enige tugm.iddel op skool moet die leraar die 

algemene beginsels van obj el{thd tei t en regverdigheid, volgens 

die grondslae van die tugeise, streng handhaaf. 

(d) Adamson en Tug. 

Adamson se opvoedingsdoel is aanpassing en aanpassing 

beteken vir hom nie slegs 'n lewe "lftrat geleef moet word nie, 

maar hy verlang dat die 1B1J~Je op 'n sekere manier - 'n lm,Je 

vro1 aanpassing - geleef moet word. ·sy mens moet, deur die 

opvoeding so gevorm en ontwikkel word dat hy in elke opsig 

deeglik aangepas sal wees aan sy drio werklikheids-ordes, nl. 

clie stoflik v~rskynonde, objektimAJo natuur, ~~rat in ruimte 

en tyd geponeer is; die beskawing of kultuur, deurskynend 

en vlietend; en die sedelike, selfstandige, maar 'n orde 

va;n 1t11aardes. Die tug, as 'n middel om die opvoedingsdoel 

te verwesenlik~ moet die opvoed~ling dan op hierdie aanpassings 

weg hou. Op hierdie "lftreg moet daar nie slegs op die verkry

ging van kennis aangedring word nie, omdat dit die opvoeding 

en die lewe van mekaar skei. Lewe en opvoeding vorm vir 

hom tereg 'n eenheid wat ons nie van mekaar mag skei nie. 
II . , . 
The ultimate question is not how much knowledge can be 

conwassed in school or in life, or which sort is ultimately 

of most value, but how the individual can be adjusted to the 

truth, beauty and morality of the worldS he CaP claim member-
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ship of, so as to make them and himself the better for the . 
2) 

process~ 

Die nadruk wat dus op die omvang en die hoeveelheid van 

ons kennis gele moet word, sal van so 'n aard wees dat ons 

daardeur tot beter aanpassing instaat gestel kan word. Op 

sigself is kem1is nie vir hom 'n doel nie, maar slegs 'n 

middel om aanpassing te lei en te rig-

Aan die anderkant is 'n te sterke·· klem op dissipline 

ook ongewens. 'n Voorbeeldige ged.rag, mo"oi maniere, hoflik

heid, en eerbied teenoor die vJat oor ons gestel is, is nodige 

en nuttige kenmerke van 'n opgevoede mens, dog as ons op-
. . 

' . 
voeding ons slegs dissiplineer terwille van dissipline, ·word 

die opvoedingsdoel gemis, omdat tug alleen sin het as dit in 

verband met die lewe self gesien word. "The ideal of dis

cipline, of g~1mastic, torn blindly and ruthlessly, from 
)'II> 

the conc~ption of life's practical puaposes, left the schools 

for centuries isolated, detached and secluded from the busy 

haunts of men~ 3) 

Kennis en tug staan dus vir Adamson in diens van aan

passing en waar die lewe dan vir hom aanpassing is, verlang 

hy slegs di~ soort kennis en tug wat sy mens vir daardie 

levJe sal vorm. 

1. Tug in die Natuurryk. 
4) 

"It is ours, as far as we krlow·it~ Ad~son begin sy 
opvoeding by die praktiese en die bekende. In die natuur 

is daar orde, ·metode en sisteem. Die kind het reeds 'n 

begrip, hoewel vaag en onduidelik, van hoe dinge in die 

natuur verloop. Op hierdie grondslag wil hy nou voortbou 

en daarom neem hy die kind na buite om met die konkrete en 

2l The Individual and the Environment,~.E.Adamson, bls. 9. 
3 Ibid., bls.lO. 
4 Ibid., bls.lO. 
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praktiese dinge en verskynsels self te werk. Die afgesonder

de klaskamer moet dikwels vir die klaskamer van die natuur 

plek maak, omdat die kind daar tuis voel. " ••.•• it will be 

the primary task or education to direct the individual's 

efforts to explore his physical en~ironment, to make himself 

at home in 1 t • " 5 
) 

In hierdie opsig het Adamson 'n gesonde uitgangspunt vir 

sy tughandhawing gekies. Waar die kind met die praktiese 

gegewens kan werk is daar onwillekeurige belangstelling, 

gehoorsaamheid en self-werksaamhe~d. Die normale kind stel 

van nature belang in die dinge random hom, hy is van natur~ 

geneig tot aktiwit.eit en hy vind dit aarigenaarn om dinge self 

te ondersoek. Die instink van weetgierigheid is besonder 

sterk in die jong kind en vir .die ontwikkeling daarvan kon 

Adamson geen beter aanvangsonderwysvak as juis natuurkennis 

gekies het nie. D1e kind word egter nie aan homself oorge-

laat nie. Elke kind moet nuttig besig wees met sy onder-

soekingswerk, want Adamson se raad aan die opvoeder is duide

lik; "Only we must be on the alert to see that adjustment to 

each is individual." 6) Die onderwyser ~oet dus die toestand 

waaronder sy leerlinge werk 89 inrig dat dit van deeglike 

uitwendige orde getuig. Hierdie orde ·le ·egter vir Adamson 

nie in die strengheid van re~ls, wette en gesag nie, maar.wel 

in die goeie verhouding wat daar tussen ler.aar en leerling 

bestaan, want beide moet die objek van studie uit dieselfde 

hoek benader. Die· onderwyser moet ged~rig op sy hoede wees 
, 

dat die kinders nie aan hom aanpas nie, maar w.el aan d~e feit 

of waarheid wat aangebied word. 

In die ondersoek van die natuur moet die kind dan ver-
I 

troud raak met die soort kennis wat horn in sy aanpassing aan 

5
6

) Ibid., bls. 11. 
) Ibid., bls. 43. 
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die natuur, sal help. Die fei te ·en gegewens wat los van clie 

natuur en los van die lewe staan, is clus nie ter sake vir 

a:;npassing nie. Sy kennis moot die natuur vir hom ·1aat l?irJO 

as· 'n werklikheid, as 'n plek ~Araar mense en .diere leef en 

dinge bestaan, en die feitekennis wat vir hom van belang is, 

ontstaen ui t die vorbancl wat di t met die lewe handhaaf. ~V'aar 

Adamson die kind dan aan die natv.ur wil laat aanpas· deur 

n1iddel van natuurkennis, aardrykskunde en die nE\.tuunveten

skappe, kevr hy sy leerstof op grand van die betekenis ~Arat 

di t vir die le•~re het. 'n Natuurversl{YJ.1Sel, 1n aardrykskundige 

feit of 'n natuur-wetenskaplike wet staan dus nooit alleen 

en sonder 'n verband met die lewe nie. ·Die mens p1oet we8t 

hoe hy hom as 'n natuurvmse· moet gedra en sy l{ennis omtrent 

die natuur moet hom op sy aanpassingsweg hou. 

2. Tug in die ryk van die beskawing. 

Die 1n:rereld van die be.skawing " •.•. is a continuum of· 

instincts, emotions, ideas and ideals 117 ~ Aanpassing aan hier

die orde sal dus aan die metode van tughandhawing 'n .dieper 

eis stel as die natuurvJereld. Waar die tug in' verband met 

die ryk vru1 die natuur hoofsaaklik vir die vorming van 'n 

goeie uitwendige toestand verantwoordelik is, daar gaan die 

ryk.van die beskawing veol dieper, want hier moet die mens~ 

se insti1ikte, emosies, idees ,en ideale gevorm word. Hierclie 

vorming en ontwikkeling van die mens stel Adamson duidelik: . . 

."The ego's progres$, like the pilgr~m'~, is through the 

evolutionary mist into the clear air of values. If he lingers 

too long or loses his 1.rJay in the mist his movement is likely 

to be backward. We must see that he keeps moving forward . 

and up1N"ard, even if vve have to resort to vigorous measures •••.• 

live must get him out of the fog. The instinct governed man 

7) Ibid., bls. 12. 
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cuts a ·poor figure even alongside his animal progenitors~ 

In die ryk van die beskawing moet Adamson se mens dus 

rn dieper tugvorming ondergaan, omdat sy innerlik~ gedrag 

en geestelike · gesteldheid ontwikkel moet vmrd. Die 1111are· tug, 

ontstaan ui t die diepste gronde van ons ·wese. · Di t help om 

ons neiginge, drifte, begeertes en wil ondergeskik te maak 

ac-m 'n sekere reelmaat wat absoluut noodsaaklik .is vir die 

s'Ukses van 'n aangepaste le~J8, omdat di t alle ver~isting 

en ondoelmatigheid in ons lm,re vo~rkom - rreveryone will have 

to learn •••••• to discover the tissue of human relations 

within ·which his individuality develops .•••• n9
) Ware aan

passing aan die ryk van die beskaV~Ting verg dus 'n sekere ge_:.. 

dragslyn en soos orde die voorwaarde is vir ons liggaamlike 

en verstandelike ontwikl{eling, so is tug - die vorming van 

ons innerlike gedrag en geestelike gesteldheid - die voor

waarde vir ons sosiale, sedelike en godsdienstige ont~rikkeling. 

\V'aar Adamson glo dat die bydrae van die mens, in die proses 

van aanpassing aan die s~siale orde verentwoordelik is vir 

rn wereld wat steeds beter word, speel tug 'n baie vername 

rol' want hierdie wereld " •.... originates in the interplay 

of instincts, emotions and sentiments and in the actions and 

conduct of men which are the outcome and expression of these im 

1 · f nlO) D d" dr d. . d pu s1ve orces • .V~J. s., 1e ge ag van 1e mens 1s an 

eintlik verantwoordelik vir die soort wereld 'lftrat ons sal kry. 
11) . 

11 It is man-made~ Derhalwe is die ontwikkeling van inwendige 

en uitwendige tug in die mens van die uiterste belang vi.r 

Adamson, omdat die aard van sy wereld daardeur op die ~el is. 

In die aanpassingsproses aan hierdie ryk moet die opvoeder 

daarvoor sorg dat die kind ook na selftug gelei word. Om 

hierdie ontwikkeling te laat plaasvind wend Adamson hom tot 

EXternals and Essentials, J.E.Adamson, bls. 89. 
The Individual and the Environment, J .E .Adamson, 
Ibid., bls. 154. 
Ibid., bls. 154. 

bls.l53. 
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1n ondersoek vru1 die drade of vesels van die gemeensk~p. 

Agtereenvolgens bereken hy dan die waarde van die politieke, 

nasionale, godsdienstige en ekonomiese invloede in 'n same-
. 

lewing. Daarin beklemtoon hy die uitnemendheid van die demo-

kratiese gesagsvorm omdat dit, volgens hom, die regte en vry

hede van die mens waarborg. Die politieke ra~m~erk of gesag 

moet aan die gemeenskap sowel politieke vryheid as ekonomiese 

inisiatief waa.rborg. Deur die opvoeding moet die indiwidu 

dus eers aan 'n intelligente aanpassing, en daarna aan en

toesiastiese deBlname aan hierdie vorm van die sosiale lewe, 

gm11oond v1rord. In die demokratiese stae"tsvorm ~.~ord die siel, 

gees of le~:,re daarvan deur die opvatting van nasionali tei t 

verskaf. Die voorwaarde vir die ontwikkoling van nasionaliteit 

as 1n sedelike krag is 'n toestand van onafhanklike self

regering. ·In die opsig is dit soos die indiwidu. "It comes 

to a,consciousness of itself while yet in leading-strings but 

it does not begin to realise its full self until self-govern-
. 12) 

ment is_ added to self-knowledge~ Die ontwikkeling van hier-

die gevoel van nasionale sarollhorigheid in 'n volk, vind sy 

groeikrag nie in kunsmatige gesag van buite nie, maar wel 

deur 'n toestand van inner like vryheid of self beSl(iktingsr.eg: 

Die saak van Vryheid is, soos ge.sag, ook innig met die tug

vraagstuk verbind, en di~ sta0t wat gebaseer is op sulke be

ginsels waarin die indiwidu sy hoogste ronbisies kan uitleef, 

het moontlik die mees permanente voortbestaan. Verder eis 

hy ook onbelemnerde ekonomiese ontwikkeling en godsdienstige 

vryheid vir sy mens, want vir hom is di t "indeed, a platitude 

·that social stability will only ultimately be secured through 

enlightenment,and this is true, whether we regard society as 

a political, an ecomomic,or a spiritual structure;or as all 

J..h h' 't d . n
13 ) u ree '\IJ. 1ch 1 assure ly 1s. 

12) Ibid., b1s. 175. 
13) Ibid., bls. 192. 
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In die ryk van die kultuur moet die mens dan geleer word 

hoe hy hom moet gedra, watter vorms van tug hy moe.t respekteer 

en eerbd.edig en hoe hy vanself tot selftug moet kom. Waar 

Adamson sy skool as 'n deel van die gemeenskap sien> sy leer

lings tot sosiale deelname aanraai en die gemeenskap vir en 

deur hulle laat ondersoek en analiseer, ·beweeg hy op 'n grand

slag wat die werklikheid binne die bereik van die kind plaas. 

Daar is 'n rede vir die eise wat ruu1 die kind gestel word e~ 
. 

hierdie rede word ook deur die kind verstaan omdat hy self 

in voeling dae.rmee is. Opvoedkundig is sy stelsel dus gesond. 

Die kind se vorming en ont1Prikkeling staan in die praktiese 

lewe self ook in hierdie orde. As die sake in die gemeenskap 

glad verloop, is dit aa.n·die ~Taliteit van sy lede te danke 

en sonder die tug is die kind nie vir die sosiale lewe voor

berei nie. 

3. Tug in die ryk van die sedelike. 

In die sedelike vorming van die mens sien Adarnson 

die verwesenliking van sy hoogste opvoedingsdoel. Dog. ", ... , 
• 

·the weaving of the thoughts, purposes,m1d acts of life •••• 

cro1 only be the product of a process of continuous creation 

by each individual for hil~self 11 ~4)Indien die mens dus nie 

'n sedelike vorming, vr~gillig en in eie belang verlang nie,

is hy daarsonder. Sy sedelike bestaan is die produk van 
sy- eie skepping. "It is made rea+ for him just by the nod, 

fiat, affirmation, ~or volition of the individual self~iS) 
Sander sedelike vorming en ontwikkeling geniet 'clie mens 

egter nie die volle gawe 1!'Jat Adamson aan hom deur die opvoeding 

wil gee nie~ Dog, aan die anderkant se Adamson tereg dat 

dtvang van bui te deur gesag of afskrikking, nie van die mens 

14) Ibid., bls. 301. 
15) Ibid., bls. 301. 
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. 
~n sedelike wese sal maak nie. Ook is di t waar dat aanpassing 

. . 
aan die natuur en die kultuur nie noodwendig sedelike aan-

passing beteken nie. Wat sal daar dus in die mens moet 
-

plaasvind om hom tot 'n voortbestaan aan te vuur? "!t is 

not something external and detached; it is something which 

man has within him, by virtue of his nature, his manhood -

a form of self realisation":B) Hieruit is dit duidelik dat 

die opvoeding die \vil van die mens moet vorm, want 1'he must 

create and sustain it by continual acts of creation, i.e. 
. 17) 

by behaviour issuing from volition illumined by moral purpose~ 

Indien die mens dus onwillig is om 'n sedelike bestaan te 

voer is hy dan deur 'n eie besluit ook vry om dit nie te doen 

nie. As gevolg van hierdie reg wat Adamson aan hom toeken, 

is dit d&~ duidelik dat indien aanpassing aan hierdie ryk 

moet plaasvind, die mens deur · tug op hierdie.weg gehou moet 

word. 

In die aanpassing aan die sedelike het Adamson dus die 

kernpunt van die tug raakgeloop. Vanaf die vroegste j are 

moet die kind deur die tug so gevorm ·en ontwikkel word·dat 

hy deur eie keuse 'n sedelike bestaan vrywillig sal nastreef. 

Die aard van d.ie tug sal dus o"ok so moet wees dat di t nie 

.afskrik nie, maar vorm en aantrek, sodat die leerling 'n 

liefde. kan .ontwikl~el om hom aan die tug te onderwerp. Sedelike 

vorming kan nie deur dwangrrdddels verkry word nie en die 

enigste vorm van tug wat dus slaag, is di§ van simpatie, 

lief de, voorbeeld en ideaal ·. Die stil te en orde wat nodig 

is, sal hy moet verkry deur belangstelling te wek, en self

werksaamheid ·aan te kweck waaruit gehoorsaamheid gebore sal 

word. Verder sal die goeie, uitwendige tugtoestande gedurig 

16) Ibid., bls. 307. 
17) Ibid., bls. 309. 



-162-

~gevul moet word deur inwendige tugvorming, sodat die kind 

·in iiefde tot selftug sal ontwikkel, want daarsond~r is hy 

nie voorberei vir die samelewing en Christelike levve nie .• 

In die aanpassing aari die hele ~erklikheid, vir Adamson die 

goddelike, is volkome selftug, gegrond op lewenswaardes, 

noodsaaklik. ttLeast of all is tlJ.ere any room· for a hier

archy of values 1~hen we reflect that adjustment fs to the · 

whole of reality irJhich is God'!l~) 
Die weg waarop die kind dus deur die tug gehou moet 

· word, is die weg van selfkennis en selfvinding op grand 

vm1 sy kennis,_ervaring, etiese smaak en wilsneigings. Die 

drie hoofvorms van die se~elike teorie - wet, geluk en 

goedheid - sal dan die aspekte wees wat sedelike vorming rig. 

Die skoal moet deur sy werksaamhede die noodsae~likheid van 

waardes uitstraal. In hierdie proses sal gepaste direkte en 

indirekte voorligting net so vormend wees as die skool en 

die kulturele vakke in die leerplan. 

(e) Kritiese Beskouing. 

Opvoeding is vir Adamson 'n lewenslange proses. Formele 

opvoeding is egter hoofsaaklik tot die skooljare en die uni

versiteit beperk. Gedurende hierdie jare moet die grondslag 

van tugvorming dus s6 heg gele word dat dit dwarsdeur die 

lewe 'n geldende invioed sal uitoefen. Die gedagte van 

Adamson dat kennis, sowel in diepte as in omvang,_ in verband 

met die natuur en die lewe self aan die kind in aanpassing, 

verskaf moet word, is gesond. Kennis is mag, veral as dit 

die doel van die lewe verklaar. Maar kennis alleen is nog 

nie voldoende om die mens te vorm nie en derhal'V'_Je moet hy 

self eers nog tugvorming ondergaan en waar Adamson hom aan 

18) Ibid.) bls. 371. 
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sosiale .aanpassing onderwerp, wil hy sy neiginge, drifte, 

begeertes en wil tem. 11 1~e can indeed, measure the ego's 

progress by the distance he has travelled beyond the primary 

instinqts; by the distance' for ex~le' which separates 

love from lust.and patriotism from piracy~ 19 ) 

In die ryk van die sedelike redeneer Adamson opvoed

ktLndig. Dwang moet.hier vir leiding en voorbeeld p~ek maak, 

sodat die opvoeder deur liefde kan regeer. 

· Dit skakel t~aakneming en vergelding vir oortreding 

uit en gtm 'n regmatige plek aan 'n vorm van tug wat ver

betering en voorko1ning in die hand werk. 

19) Externals and Essenti2.ls, J .E.Adamson, bls. 89. 




