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HOOFSTUK 1: INDELING EN UITEENSETTING 

1.1 DIE TERREIN VAN DIE LESERKUNDE 

Elke vakwetenskap het sy besonders studistsrrsin en navorsings

matodas. Dis ksrntema van dis lessrkunds kan gestsl word in 

dis woords van Fouche (1977, p. 6): 

''•·• dis lsserkunds (bestudesr) dis mens - individuasl sowsl 

as in sy □nderskeis grospsringe, binns sowsl as buits 

bibli □teekverband - as vsrtolksr en gsbruiksr van die 

grafisss en oudi~ls rekord van msnsliks ervaring, ksnnis 

en kunsuitinge, afgssisn van dis doel waervoor en dis 

situasis wearbinns dis gebruik plaasvind•. 

Dis terrain van dis lsserkunds kan vardsr in terms van sekers 

hooftemas en/of problems afgebaksn word. Een·van die mser resente 

formulerings van dis problsmatisk is die van Fouche. Hy ondsrsksi 

naamlik dris problems: 

(i) dis problssm van lsesmotivering; 

(ii) dis problesm van lsesgsdrag, en 

(iii) die problesm van lsessffskte. 

1.2 KEUSE VAN ONDERWERP 

Dis lsssrkunds is natuurlik nis dis enigste wetenskap wat dis 

mens as laser bsstudesr nis. Volgens Fouche sal daar in die 

toekoms aandag gegss most word aan dis varanksring van die 

leserkunds in dis vosdinJsbodem van dis gesstsswatenskapps. 

Daardeur word dit ook moontlik volgens horn om die leserkundige 

problematiek ta verruim. 

Hofmann (1931) wys meer spssifisk daarop dat dis leserkunde 

om~ wsrklike bydras tot geesteswatenskaplike insigts ta kan 

lewer, uitgsbou moet word tot~ ware kennis van dis msnslike 

natuur ("Menschenkunde''). 

Die keuse van ondsrwsrp vir hierdie studie hat sy ontstaan 

gshad in aansluiting by bogenoemds uitspraks van Fouche en 

Hofmann. Een van dis belangrikste aspskts van menswses kom tot 

uitdrukking in die mens as wese wat in staat is tot morele 

handelinge. Dit word algemsen aanvaar dat lektuur ~ belangrike 

rol vervul (in positiewe of negatiews sin) in dis morale vorming 

van die mens en veral dis kind en adolessent. Dit wil dus 

voorkom of dit van aktuele belang kan wees om mesr presiss na ts 

gaan wat die verband is tussen lektuur en morele ontwikkeling. 
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1.3 PROBLEEMSTELLING 

~ Belangrike probleem is dat daar in die leserkunde dikwels aan

names gemaak word in verband met die potensieel goeie of 

skadelike uitwerking van lektuur op die mens se morale vorming, 

terwyl hierdie uitsprake dikwels .los staan van 'n meer omvangryke 

teoretiese raamwerk ten opsigte van die totale morale ontwikkeling 

van die mens. Vanuit geesteswetenskaplike perspektief bestaan 

daar egter wel insigte (hoewel miskien minder bekend) wat 

betrekking hat op die mens se morale vorming en wat moontlik 

bruikbaar gemaak kan word vir die leserkunde. 

1.4 DDELSTELLING 

Die hoofdoelstelling van hierdie verhandeling is om die genoemde 

insigte (en die daarmee gepaardgaande problematiek) meer 

toaganklik te maak vir die leserkunde, deur hulle te gebruik om 

die wisse.lwerking tussen lektuur en morale vorming te verhelder. 

1.5 AFBAKENING VAN DIE TERREIN 

Soos reeds gestel is die leserkunde as een van die menswetenskappe 

ook aangewese op insigte wat uit ander menswetenskappe verkry 

kan word. Dit betaken egter nie dat die leserkundige bloat 

eklekties te wark gaan deur eenvoudig moontlike toepaslike 

insigte te versamel en sander meer op die leserkunde toe te pas 

nie. Di t gaar1 veal eerder daar□m dat gegewens en insi gte ui t 

ander wetenskappe in leserkundige perspektief herinterpreteer word 

om sodoende vir die leserkunde vrugbaar gemaak te word. 

Die mens as laser word deur verskillende geesteswetenskappe 

s □os byvoorbeeld die kommunikasiekunde, die linguistiek, die 

sielkunde en die opvoedkunde bestudeer, maar natuurlik telkens 

met~ ander doel voor on. 

Eweneens kan die mens as morale wese vanuit wyd uiteenlopende 

gesigspunte bestudeer word. Hiervoor is die bruikbaarste dissi

plines die etiek, die sielkunde en die opvoedkunde. In hierdie 

studie is die nadruk egter op die ontwikkelingsaspek van 

moraliteit; derhalwe sal gekonsentreer word op die filos □we, 

sielkundiges en opvoedkundiges wat spesifiek bydraes tot hierdie 

aspek van moraliteit gelewer hat. 
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Aangasian moralitait agtar nia los staan van dis totalitait 

van manswaas nia, moat di t ook in varband gab ring word mat 'n 

baald van dis mans in sovarra hy ~ wasa is van danka, gavoal an 

wil. Hiardaur word ook voldoan aan die vereiste soos uiteengesit 

deur Fouche en Hofmann, dat die leserkunde gesien moat word 

teen die bre§r agtergrond van 'n totals siening van die mens. 

1.6 DNDERSDEKMETDDES 

Die wetenskaplike soaks is 'n soaks na •n rasionele grasp op die 

werklikheid. Vir elks wetenskap is net •n beperkte grasp op 

die werklikheid moontlik. Daarom is dit gebruiklik om van vak

wetenskappe as deeldissiplines te praat. Die som van alls 

vakwetenskaplike kennis kan ook nie as die wetenskap aanvaar 

word nie. Dit gaan immers nie om die bymekaartel van kennis nie, 

maar wel om die deurskouing van en die insig in samehange. Geen 

vakwetenskaplike is daarop geregtig om syv,kgebied tot die 

enigste, en sy antwoorda tot die absolute of finale antwoorde 

te verhef nie. Daar bestaan onder meer •n eensydige neiging om 

die begrip wetenskap tot die natuurwetenskappe te beperk. Daar 

sal later in hierdie hoofstuk in meer besonderhede op die stand

punt ingegaan word. 

•n Ander Fout is om ts dink dat net die metodes wat sogenaamde 

eksakte uitsprake kan gee (d.w.s. waar gegewens eksperimenteel 

en statisties bepaal word) as wetenskaplik kwalifiseer. Dia aard 

van die tema en dis besondere vrae wat die ondersoaker stel, most 

egter in ag geneem word wanneer op~ metode van ondersoek besluit 

word. ~ Menslike verskynsel soos moraliteit kan nie op dieselfde 

wyse as~ fisiese verskynsel soos elektrisiteit of magnetisms 

ondersoek word nie. 

In 'n poging om tot 'n sintese te kom van die insigte wat 

uit verskillende deeldissiplines verkry kan word, is die onder

soekmetode wat hier aangewend word hoofsaaklik beskrywend en 

uitlaggand (verklarend) van aard. Dit is dus basies die herme

neutiese metode wat hier toegepas word om 'n antwoord ts verkry 

op die vraag na die verband tussen lektuur en morels ontwikkaling. 

Aangesien daar ook spraka is van uiteanlopende insigta wat 

in varband gebring moat word, word daar ook by tye vergalykand 

en evaluarand ta werk gagaan. So byvoo~beeld word in hoofstukka 
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vier en vyf ~ vergelyking getref tussen insigte vsrkry uit twee 

□ntwikkelingsmodelle van moraliteit, naamlik die van Lawrence 

Kohlberg en die van Rudolf Steiner. 

Dis mstods van ondsrsosk hst ook dis vorm van aanbisding 

sn indeling van dis stof bspaal s □os dit hisronder uitssngesit 

word. 

1. 7 INDELING 

Voordat 'n aanvang gsmaak word met dis uitssnsstting en bsskrywing 

van insigts vsrkry uit vsrskillsnds dssldissiplinss, word dit 

nodig gsag om in mssr bssondsrhsds dis vsrband tusssn dis natuur

wstsnskapliks mstods sn ~ andsr moontlik bruikbars mstods wat 

mssr spssifisk vir dis gssstsswstsnskapps van waards mag wees, 

ts ondsrsosk. 'n Bssprsking hisrvan bsslaan dis res van hisrdie 

hoofstuk (par. 1.8). 

Daarna, in hoofstuk twee, word dis filosofisss insigts van 

ssksrs stici, wat sen of andsr van dis dimsnsiss van wil, gsvosl 

en dsnks bsklsmtQ□n hst, uitgslig en in vsrband gsbring met 

morels ontwikksling, 

In hoofstuk dris word moralitsit bshandsl vanuit sislkundigs 

psrspsktisf. In dis bssondsr word aangstoon dat die bsnadsrings 

in dis sislkunds wat ontwikksling aanvaar, dis bruikbaarsts is. 

Hoofstukks vier en vyf handsl □or dis opvosdkundigs implika

siss ten opsigte van morels ontwikksling en lsktuur wat voort

vloei uit die sislkundige bsnaderings wat in h □□fstuk drie 

uiteengssit is. 

Ten slotts word in hoofstuk sss ingegaan op die bruikbaarheid 

vir die leserkunde van die insigte verkry uit die vorige hoof

stukke. Daar word aanget □on dat hierdie insigte wel deeglik 

gsbruik kan word om~ ts □rstisss raamwerk daar ts stsl waarbinns 

dis ksuring, aanbisding en bsskikbaarstslling van lsktuur (met 

'n potsnsissl morsel vormends inhoud) vsral aan kindsrs en 

adolssssnts mssr sinvol kan gsskisd. 

1.8 OMSKRYWING VAN DIE BEGRIP "WETENSKAPLIK" 

Wstsnskap en wetsnskaplikhsid is die wagwoords wat vandag geld 

by alls navorsing en akadsmisss wsrk. Enigs paging wat nie 
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aan die vereiste van wetenskaplikheid voldoen nie, word een

voudig nie as geldig aanvaar.nie. Vir die doel van hierdie 

studie is dit nodig om in te gaan op die begrip, om te sien 

hoe geldig die heersende opvattings daaromtrent is. 

1.B.1 Die verband tussen wetenskaplikheid en die natuur

wetenskaplike metode 

In die praktyk wil dit voorkom asof navorsers die natuurweten

skaplike metode verhef tot die algemeen geldende norm vir 

wetenskaplikheid. Die vraag kan gestel word of di~ benadering 

geregverdig is. Om dit te beantwoord, is dit nodig om kortliks 

te kyk na die ontwikkeling van die natuurwetenskeplike benadering. 

1.B.2 Die ontwikkeling van die natuurwetenskaplike benadering 

Die □ntstaan van hierdie benadering hat sy oorspr □ng in 'n 

spesifieke stadium van die mensdom se □ntwikkeling. Sander om 

op besonderhede in te gaan, kan na aanleiding van Brink (1979) 

gestel word dat as heel algemene ontogenetiese beginsel geld 

dat □ntwikkeling plaasvind van~ toestand van relatiewe globali

teit en ongedifferensieerdheid in~ rigting van toenemende 

differensiasie en uiteindelike komplekse, dikwels hi~rargiese 

integrasie. Dit geld vir beide filogenetiese ontwikkeling 

(d.w.s. ontwikkeling van die mensdom) en ontogenetiese ontwikke

ling (d.w.s. ontwikkeling van die individu). (Vgl. ook Werner~ 

1948,en Baldwin,1967). Die stadium waarin die natuurwetenskaplike 

benadering sy oorsprong het, is die van differensiasie. In 

hierdie stadium hat die mens in toenemende mate na die mitiese 

tydperk in staat geword om homself los te maak van die omringende 

eksterne w~reld waarmee hy vroe~r verenig was. Die mens het 

m.a.w. steeds meer objektief begin staan teenoor die werklikheid 

om horn. Dmdat hy nie meer een was met die eksterne w~reld nie, 

het sy houding teenoor die w~reld al hoe kouer begin word. 

Die neiging om voorwerpe en manse soos "dinge'' te behandel, 

het toegeneem en die vroe~re geestelike verbintenis wat die mens 

met hierdie "dinge'' gehad he~verdwyn. Hierdie ontwikkeling word 

duidelik uiteengesit deur van Peursen (1970) in sy onderskeiding 

van die drie kultuurfases, naamlik die mitiese, die ontologiese 
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en die funksionele. Die geweldige vooruitgang wat die natuur

wetenskappe gedurande die afgelope paar honderd jaar gemaak het, 

is te danke aan die feit dat die wlreld in~ groat mate benader 

is as synde dood. Die ontdekking van meganiese natuurwette het 

steeds toegeneem en is uitgedruk in matematiese formules. Dit 

is veral die ontwikkeling van die mens se intellek wat die dings 

moontlik gemaak hat. Die intellek verkies om die natuur in klein deel

tjies op te breek in plaas daarvan om dit as 'n eenheid te beskou, met 

ander woorde die anali tiese werkwyse is 'n belangrike komponent 

van die natuurwetenskaplike metode. Dit moet egter altyd in 

gedagte gehou word dat die geheel kwalitatief anders is as die 

som van die dele waaruit dit opgebou is. 

Hierdie meganiese benadering, wat getipeer kan word as~ 

oorsaak/gevolg-benadering, werk baie suksesvol in die anorganiese 

wetenskappe omdat dit die enigste deel van die natuur is wat horn 

leen tot betroubare wette wat konsekwent werk in gekontroleerde 

eksperimente. Die anorganiese deel vandie natuur kan ook 

onjerwerp word aan kwanti tatiewe analise en die onderdele kan 

geweeg, gemeet en genommer word. 

Gedurende die tweede helfte van die 18de eeu,toe Kant en 

Goethe geleef het, is daar nie geglo dat dit ooit moontlik sou 

wees om die organiese natuur op~ soortgelyke wyse te benader 

nie. In die 19de eeu is die metodes wat so effektief toegepas 

kon word op die anorganiese natuur egter in toenemende mate met 

sukses toegepas op sommige gebiede van die organiese natuur. 

Hele nuwe sogenaamde menswetenskappe het hierdeur ontstaan. 

Die insigte wat die wetenskappe verkry het, is grotendeels 'n 

gevolg van die feit dat die lewende behandel is asof dit dood 

is. Op die wyse het die wetenskaplike metode van oorsaak en 

gevolg wat van toepassing is op anorganiese objekte ook van toe

passing geraak op organiese en geestesobjekte. Wanneer die term 

wetenskaplik dus gebesig word, is dit die benadering wat bedoel 

word. 

1.8.3 'n Moontlike alternatief vir die organiese en geestesweten

skappe 

Steeds meer wetenskaplikes begin besef dat vooruitgang in die 

organiese en geesteswetenskappe gestrem word deur die beperkings 
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van 'n □□rsaak/gevolg-benadering. Di t is nie m □□ntlik om op dis 

wyse werklike insig in lewe en groei te verkry nie. Daar bestaan 

egter n □g geen duidelikheid □or wat in die plek daarvan gestel 

kan word nie. 

In dis verband is dit baie interessant om te west dat 

Goethe al in die 18de eeu in sy wetenskaplike nav □rsing van 'n 

alternatiewe metode gebruik gemaak het. Min mense besef vandag 

dat Goethe 'n hele paar belangrike erkende wetenskaplike ont

dekkings gemaak het. Goethe self het van sy wetenskaplike 

nav □rsing, s □□s byvoorbeeld 

rikste werk beskou. Hy het 

sy kleurte □rie, as sy heel belang-

egter n □oi t sy 

gemaak nie. Dit is eers veel later gedoen 

werkswyse eksplisiet 

deur Rudolf Steiner 

toe hy gevra is om Goethe se natuurwetenskaplike werk te 

redigeer vir die KUrschneruitgawe van Goethe se versamelde werke. 

Steiner het Goethe sa benadering uiteengesit in verskeie werke. 

Die vernaamste daarvan is~ A theory of knowledge based on 

Goethe's world conception (1965) en Goethe's conception of the 

world (1928). Lehrs (1958) bespreek in sy boek Man or matter 

ook Goethe se wetenskaplike metode in bes □nderhede. 

1.8.4 Goethe se wetenskaplike met □de 

Goethe se benadering sal miskien bater verstaan word as dit eers 

gekontrasteer word met die tradisionele werkswyse van byvo □rbeeld 

die botaniese student. 

Volgens dis wsrkswyse word die plant volledig geanaliseer en 

geklassifiseer. Die inligting wat op hierdie wyse verkry word, 

kan baie nuttig wees en dit is m □□ntlik om met hierdie informasie 

bater en starker plants ts kweek. Dit is egter vir die botaniese 

student m □□ntlik om hierdie inligting ts bek □m deur bloot 'n g□eie 

handboek ts raadpleeg; hy hoef selfs nie eers die plant ts 

sien nie. Die geheue en intellek von die student sal tot sy 

volle p □tensiaal gebruik kan ~ □rd op di~ manier, maar daar word 

weinig vereis van sy verbeelding, selfs baie min van sy vermo~ 

tot waarneming. Dit is waarskynlik dat die studie min ent □e

siasme in horn sal opwek, entoesiasme wat beslis nodig is wanneer 

die lewende w@reld bestudeer word. Die beperking van hierdie 

metode om die lewe van die plant ts verstaan, kan ingesien word 

wanneer terugverwys word na die vroe~re stalling dat die plant 
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as~ gahaal kwalitatiaf anders is as die som van die dale waaruit 

dit opgabou is. Dia slotsom is dat die intallaktuala danka 

van die mans wat die plant in dale opbraak, nia in staat is 

om die laws van die plant ta varstaan nia. ~ Ander tips danka 

moat hiarv □or ontwikkal word. 

Dia tips danka wat Goethe gabruik hat in sy banadaring tot 

plants word daur Stainer varbaaldingryka danka ganoam. Dit kan 

□ok baskryf word as subjaktiaf-objaktiawa danka, Goethe self 

hat dit ''Anschauanda Urtailskraft'' gan □am. In sy assansia kom 

dit daarop near dat daur waarnaming die ontwikkaling van~ 

plant gavolg word so□s dit horn in die natuur voordoan, sander 

om die sis intallaktuala danka daarin ta varplaas, sander om 

ta probaar varduidalik, bloat daurin innerlika stilts an rustig

haid, maar mat innarlika konsantrasia j □usalf in die objak ta 

vardiap an dit toe ta laat om sy gahaima bloat ta lB. 

Deur hiardia vorm van waarnaming van die objak in sy 

wording intansiaf ta baoafan □or baia jars, hat Goethe uitaindalik 

gakom tot 'n insig in sakara fundamentals watmatighada wat net 

so inherent is aan die organiasa natuur as wat die maganiasa 

watts inherent is aan die an □rganiasa natuur. In hiardia opsig 

hat Stainer na Goethe varwys as die Copernicus an Kappler van die 

organiasa wBrald. 

Ean van die balangriksta van hiardia varborga wetmatighada 

wat skappand in die organiasa natuur hears, is dia van matamorfosa, 

Goethe hat hiardia baginsal in varskaia gavalla in die natuur

vorma aangawys, byvoorbaald sy ostaol □giasa bavinding dat die 

skadalbaan ~ matamorfosa van die rugwarwals is, Meer sprakand 

is miskian sy bavinding dat die groai an ontwikkaling van die 

plant~ reeks stadia daurloop waarvan elks opaanvolganda ~ 

matamorfosa van die voorafgaanda is. 

Volgans Stainer (1949) sa apistamol □gia hat alls objakta in 

die akstarna wBrald 'n fisiasa parsaptuala element, an~ nia

fisiasa k □nsaptuala element, Saide bastaan in die objak self. 

Wannaar □ns as manse die plant of andar objak harken an dit in 

~ sakara klas plaas, mat andar woorda dit klassifisaar, is □ns 

basig om die k □nsaptuala element ta abstrahaar van die objak. 

Op dia wysa sny die mans horn af van die wasa van die objak an 

word hy ~ koua obsarvaardar. 
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Dit is egter moontlik om die objek ts benader met n soort 

warm meelewende denke waardeur die mens homself deur middel van 

die aktiwiteit van sy sis Ego verbind met die wese ven die 

objek wat bestudeer word. Die eksterne w@reld word op die wyse 

nie net geken nie, maar o□k gevoelsmatig beleef. Steiner 

beweer dat di t 'n nuwe s □ort lewende denke is wet ontwikkel kan 

en beh □□rt ts word in die fess van ontwikkeling wearin die 

mensdom op die □omblik staan. 

1.8.5 Moontlike ho~r vlakke van denkontwikkeling 

Die verbeeldingryke denke wat Goethe op die plantw@reld toegepas 

het, is egter nie deur horn met groot sukses op die dier en die 

mens toegepas nie. Hiervoor is volgens Steiner nog verdere 

denkontwikkelings nodig omdat die dier en die mens onderskeidelik 

op ho~r vlakke van lewe staan as die plant. Om die dier ts 

verstaan is n s □ort denke wat Steiner inspirasionele denke noem, 

nodig, en vir die mens, intuTtiewe denke, Op intuTtiewe denke 

sal later in meer besonderhede ingegaan word omdat hierdie 

studie met die mens ts make het. Steiner self het hierdie soort 

denke ontwikkel en t □egepas op die terrains waarop dit van toe

passing was, Dit is as gevolg hiervan dat hy in staat was om 

sulks belangrike bydraes ts lewer op son verskeidenheid van 

gebiede s □□s die opvoedkunde, geneeskunde, landbou, kuns, enso

voorts (vgl. Allen, 1956), 

Volgens die benadering sou gestel kon word dat die essensie 

van wetenskaplikheid gels~ is in die tips denke wat toegepas 

word, Die tips denke wat toegepas word, most in ooreenstemming wees 

met die sis aard van die objek wat bestudeer word. 

Indian Steiner se siening korrek is, kan verwag word dat 

steeds meer ontwikkeling in •n dusdanige denkrigting sal plaasvind, 

Soos reeds ges@, word daar steeds in die geesteswetenskappe 

gesoek na nuwe benaderings, 

1,8,6 Die humanisties-eksistensi~le beweging binne die sielkunde 

n Terrain waar baie duidelik gesoek word nan nuwe benadering, 

is die van die humanisties-eksistensi§le beweging, binne die 

sielkunde. Brink (1979) beweer byvoorbeeld dat die totals per-
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soonlikheid van die mens,met die fokus op die intra-psigiese, 

die studieobjek van die kliniese sielkunde is, Objek en subjek 

beh □ort daarom nie streng geskei ts word nie, aangesien dit 

insig en integrasie te~werk. Sy beweer ook dat dear vir 

kwalitatiewe fasette plek ingeruim most word indien die uiteinde

like eenheid van menslike ervaring nie ontken wil word nie. 

Ornstein (1973) beskryf in~ kort hist □riese ooreig hoe die 

Westerse psigologie wel deeglik as~ wetenskap van die bewussyn 

begin het. Ongelukkig moss die model weer prysgegee word omdat 

dit in dis tyd nie moontlik was om die bewussyn "wetenskaplik" 

ts bestudeer nie, nag deur die s □genaamde psigofisiese wette 

van Fechner, wat ~ paging aangewend het om mentale en fisiese 

gebeurtenisse te korreleer, nag deur Titchener wat deur subjektiewe 

introspeksie die bewussyn objektief probeer ondars □ek het. Met 

Watson is~ begin gemaak met die bestudering van gedrag wat 

objektief waargeneem, herhaal, geverifieer en get □ets kan word. 

Op dis wyse het die sielkunde die wetenskap van gedrag geword, 

wat gelei het tot die behavioristiese model waarvolgens die 

bewussyn sorgvuldig uitgesluit is, 

Volgens Ornstein is daar soveel nuwe ontwikkelings, en is 

ons kultuur wesenlik so aan die verander, dat die psig □logiese 

model verruim beho□rt ts word en daar weer plek gemaak most 

word vir relevante kwessies aangaande bewussyn, bewussynsverande

ringe en die funksies daarvan. 

1, 9 SAME VATTING 

Dit is in hierdie gees van wetenskaplikheid dat die huidige 

studie aangepak is. Dit most gesien word as 'n poging om insigte 

wat tot dusver verborge gebly het, beskikbaar ts stel, en ook 

veral as~ poging om die problematiek van die leserkunde ts 

verhelder deur middel van dis insigte. 
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HOOFSTUK 2: 'n ET IESE BENADERING TOT MORALITEIT 

2.1 INLEIDING 

Moralitsit vorm ~ intsgrals dssl van slks msns ss lsws, hstsy bs

wustslik of onbswustslik. Dis studis van moralitsit of stisk is 

ssdsrt dis ontstaan van dis filosofis as~ bslangriks ondardaal 

daarvan baskou. Moralitsit as 'n varskynsal wat innig mat dis 

mans varbonda is, is in wasa ~ filosofiass aangslaanthaid aardar 

as~ sialkundiga (Kohlbarg, 1971), Darhalwa sal in hiardia hoof

stuk probaar word om moralitait in sy varskillanda dimansias in~ 

atiasa psrspaktisf ts plaas. 

2.2 TERREIN EN BEGRIPSOMSKRYWING 

Dia woord moraal hat sy oorsprong in dis Latynss woord mos (maar

voud moras) wat batskan '"gabruik" of "lawsnswysa''· Dia varwanta 

tsrm stiak is afgalai van dis Griakss woord sthos wat ''gabruik'' 

of ''karaktar'' bstakan. Baida tarma vsrwys na dis soort gadrag 

wat naig om gsbruiklik ta word as gsvolg van dis goadksuring of 

gsbruika van 'n groap. 

Moras an moralitait varwys egtar normaalweg na dis optrsda 

salf, tarwyl stiek en die etissa dis studie van morale optrsde 

of dis sisteem of kode wat gavolg word, aandui. Daar word by

voorbaeld varwys na ~ atiasa sisteem of koda en van~ morals han

deling of~ morals msns gepraat (Titus en Keeton, 1966), 

2.3 DIE DOELSTELLINGS VAN ETIEK 

Daar bestaan twas strominga □or wat die doelstalling van etisk 

is of bahoort ta wsss. Die standpunt van dis sersta stroming is 

dat atiak gemosid is met~ soske na kannis sn waarheid, maar dat 

hierdia kennis nia deur stici van praktiese toapassing gsmaak bs

hoort ta word op msnsa ss moraliteit nia. 

Dia twsede standpunt is dat etiak ~ normatiswa studia is van 

dis bsginsals wat wsnsliks tipas menslika gadrag ondarl~, wat dan 

as gids sou kan dian vir aanvaarbare gadrag. Met andsr woords 

die twsade banadaring is stark prakties geori~ntserd (Titus sn 

Keat on, 1966), 
Dit sou myns insiens ideaal waas indien hierdie twss bsnada-
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rings in 'n harm □nieuse balans geh □u sou kon word. 

Hierdie tweespalt kan ook gesien word as verteenwoordigend van 

die eeue-oue spanning tussen wil en denke, of optrede en insig. 

S □mmige mense hou hulls net besig met~ studie van uiteindelike 

waarhede en verwaarloos die praktiese aspekte van die lewe. Ander 

weer wil daadwerklik optree; hulls is te haastig om die m □eite te 

d □en om hulls kennis en insig te verdiep op die terrain waarin hulls 

in die praktyk staan. Dit is myns insiens ~ □pgawe vir die opvoeding 

om mense. te help om 'n balans te vind. 

Dok in die werk van etici word hierdie problematiek duidelik 

gefllustreer. Fil □s □we s □□s Schopenhauer en Nietzsche konsentreer 

veral op die wil, en wil die denke uitskakel, terwyl ender s □□s 

Sokrates die denke eerste stel. 

Daar bestaan ~ behoefte aan ~ insig in die mens, 'n mensbeeld 

wat wel deeglik aandag gee aan die t □taliteit van menswees, met 

ander woorde ~ beeld wat al drie dimensies van die menslike psige -

wil, gev □el en denke - as gelykberegtig aanvaar, en wat so~ mens

beskouing as voorvereiste vir ~ werklike begrip van m □raliteit be

skou. Dit is sen van die doelstellings van hierdie studie om so 

~ totaalbeeld daar te stel as grondslag vir ~ diaper insig in die 

mens as morels wese en in sy ontwikkeling tot steeds h □~r vlakke 

van morels optrede. 

Om die verband tussen mensbeeld en morels optrede of morels 

ontwikkeling beter in perspektief te pleas, word dit nodig geag 

om kortliks enkele verteenwo□rdigende etici se sienings hierby te 

betrek. 

2.4 DIMENSIES VAN MORALITEIT IN DIE ETIEK 

Verv □lgens sal die verskillende dimensies van moraliteit t □egelig 

word deur te kyk na die wyse waar □p verskillende verteenwoordigende 

filos □we dit benader het. 

2.4.1 Die kognitiewe dimensie 

Dit is belangrik om daar □p te let dat die kognitiewe dimensie van 

moraliteit sedert Plato en Arist □teles ~ baie sentrale posisie be

klee in die benaderings van baie etici. Dit kom kortliks daar-

op neer dat daar insig was in die feit dat ~ objektiewe maatstaf 

nodig is waaraan moraliteit gemeet kan word, en dat ~ subjektiewe 
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benadering nie voldoende is om moraliteit te begryp nie. Daar 

is dus gepoog om universele, veralgemeenbare beginsels van mo

raliteit ta identifiseer. 

Kant (1938) het sy veralgemeenbare beginsel die ''kategoriese 

imperatief" genoem en dit onder anders soos volg beskryf: "•·• 

Ek moet nooit anders optree as sodanig dat ek terselfdertyd kan 

wil dat my beginsel 'n universals wet word nie". Die filosoof 

J.S. Mill (1949) hat sy veralgemeenbare beginsel die utiliteits

beginsel genoem (d.w.s. die strews na die verkryging van~ mak

simum van die goeie teenoor die boss), Butler (1950) en Tillich 

(1969) onderskryf die Christelike etiek, en sien liefde as die ver

algemeenbare beginsel. 

Hoewel resents filosowe duidelik verskil in hul opvattings 

aangaande die uiteindelike beginsels van moraliteit, kom baie 

van hulls benaderings tog op essensi~le punts ooreen. Hierdie 

ooreenkoms is gale~ in die beskouing van morali tei t as •n prim/iir 

kognitiewe en rasionele verskynsel, die daarstelling van soort

gelyke formele kriteria wat essensi~le voorwaardes stel voordat 

~ stelling as ''moreel'' gekarakteriseer kan word. 

Die hoofkriteria is (i) veralgemeenbaarheid,(ii) die mate 

waarin dit 

heid, en 

voorgeskryf kan word,(iii) idealiteit,(iv) 

(v) onpersoonlikheid (Anon. 1974). 

konsekwent-

Hoewel filosowe in~ ho~ mate saamstem in hul definisie 

van morels stellings, verskil hulle voorstelling van moraliteit, 

omdat elks fil osoof morali tei t meet met sy eie maatstaf van 'n 

veralgemeenbare beginsel of beginsels. 

Ten spyte hiervan is daar tog heelwat vordering gemaak omdat 

daar wegbeweeg is van die slaggat van voorskriftelikheid, subjek

tiwiteit en relatiwiteit. Met ander woorde daar word nie vereis 

dat ~ indiwidu ~ bepaalde beginsel moat aanneem om as morsel be

stempel ta kan word nie. In stede daarvan word gelet op die for

mele eienskappe van beginselvaste morale filosofie, eerder as op 

die inhoud van die filosofie. 

2.4.2 Die wilsdimensie 

Moraliteit is egter nie net beperk tot die rasionaliteit van die 

mens nie. Twee ander aspekte is ook daarby betrokke, naamlik wil 

en gevoel. Di t sou dus redelik wees om ta verwag dat 'n ui teinde-
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like siening van moraliteit al drie hierdie aspekte van die mens 

insluit. Die student van moraliteit behoort geTnteresseerd ts 

wees in s □wel die redes vir optrsde as die optrede self. 

In die gsskisdenis van die etiek was daar heelparty fil □sowe 

wat die verhouding tussen optreds en denke probesr belig hat. 

Sokrates hat byvoorbesld gsglo dat insig in die g □sie tot 

die doen van dis g □sie lei. Hierdis benadering word ook gevolg 

deur 'n moderns etikus en sielkundigs so□s Lawrence Kohlbsrg, wie 

se banadering later in mssr bes □nderhede behandel sal word. Kohl

berg bswesr dat hos ho~r die morels □ntwikkelingspsil van~ indi

widu i.s, hos grater die kans is dat hy volgsns sy insigts sal op

trsn, omdat hy dan ~ reds of ides hst wat morels optrsds kan on

dera1Run (Kohlbsrg en Turisl, 1971). 

A1·istotelss hst egter Sokratss se bsnadering gekritisser op 

grm,d van dis fsit dat Sokratss na sy mening vsrgsst hst van die 

mensliks passies wat maklik dis oorhand □or die reds kan kry in

dis11 die mens nis dsur osfsning dis nodigs kontrols verkry hat 

□or die passiss nis. 

Arist □telss se bsnadering is bais mssr pragmatiss en nesm die 

lasr :lnstinkts van die mens in ag. Vir horn bsstaan morels dsug 

daaruH dat die mens in staat most wees om dsur middel van sy 

dsnke sy passies in bsdwang ts hou. Of anders gsstel, dat hy 

in staat sal wees om~ balans ts handhaaf tussen die passies en 

die reds. Die laer natuur, die passies, wat ~ organiese deal van 

die 1nens is, most nie uitgesluit word deur die ho~r natuur, die 

rsdc nis. Intsendssl, dit sluit dit in, maar transsndser dit. 

Dsug betaken kontrole van die passies, nia uitdelging daarvan nia. 

Deug betaken matigheid; •n mens moat die goua middawag vind tussen 

twee uiterstas. Dia passias mag nie dia oorhand □or dia rada kry 

nia, n1oar ~ mans moat ook nia apatiss of passieloos wass nia. 

\llr elks mans sal dit dus verskil, an slkaen most sy sis 

pad in sy sis omstandighada vind. Volgans Aristotsles is insig 

nodig vir elks mens om ta weat wat vir homsalf dia gous middawag 

is. fliardis insig is baide dia oorsaak en dis gsvolg van deug. 

Dit is dis oorsaak omdat dis psrsoon wat dit hat, west wat hy bs

hoort ts dosn. Dit is dis gevolg omdat dit slsgs dsur oefening 

bsrsik word. Elks kesr wannssr ismand dsur insig dis balans 

tussan die reds en dis passiss trsf, maak dit dit ~ volgsnds kesr 
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maklikar, Vandaar dis spraakwoord •Virtue randars virtue aasy '' 

(Stace, 1960, p,319), 

Paul Tillich (1969) ondarstaun ook hiardia uitgangspunt daur 

Sokratas sa standpunt op die~wysa ta intarpratear. 

Volgans horn funksionaar insig nie nat in aan rigting as die 

oorsaak van morals optrade nia omdat dit in sigsalf gadaaltalik 

dis gavolg is van morals optrada. 

Wannaar gakyk word na Plato sa banadaring tot dis varhouding 

van morals danka en optrada, kan gasian word dat 'n aksia vir horn 

nat moraal rag is indian dis doanar warklike insig hat in die rads 

waarom dit korrak is, 

Ware goedhaid of daug is dus korrakta morals optrada wat voort

vloai uit 'n rasionala begrip van ragta waardas. Plato ondarskai 

tussan gewoontagoadhaid en filosofiase goadhaid. Filosofiasa 

goadhaid is op danka gabasaar an omvat dis baginsals waarvolgans 

opgatrae word, In faita is dit optreda wat daur baginsals on-

darl~ is, Gawoontegoadhaid is korrakta optrada wat gebasaer is op 

gabruik, gawoonte, tradisia, goaia impulse, ansovoorts. ~ Mans 

doan dit bloot omdat andar manse dit doan, omdat dit gabruiklik is, 

maar dit word sondar insig uitgavoar. Hy skryf gebruiklika goad-

haid agtar nie af nia maar gas dit tog 'n ralatiawa waarda omdat dis pad 

na filosofiasa goadhaid daur gawoontagoadhaid loop. Plato hat dus 

basef dat ~ mans filosofiesa goedhaid nia ineens kan baraik nia. 

Dia mens moat dus noodwandig daur dis stadium van gewoontagoad-

haid gaan waar hy goeie gewoontas kan aanlear. By die indiwidu 

wia sa danka nog nia ontwaak hat nia moat goaia gewoontes en ge-

bruike aangekweak word sodat wanneer die insig kom, die nodiga 

voorberaiding tot aksie reeds daar is (Stace, 1960), 

Dok vir Immanuel Kant is daar ~ direkte varband tussen morels 

insig en morale handeling. ~ Handeling kan alleenlik as morsel 

bastempel word indien die motivaring van dis persoon wat die han

daling uitvoer, gagrond is op~ respek vir plig. Hierdie respek 

vir plig is gebaseer op insig in universeel geldige watts wat 

Kant~ ''kategoriese imperatief'' noem. Hy hat dit op verskillanda 

maniara uitaangasit an aan daarvan is reads in par. 2,4.1 genoem. 

Volgens Kant an Plato is daar dus geen sprake van moraliteit 

sonder insig in dis objektiewe morale watts nie, Aristoteles, 

daarenteen, maak voorsiening vir die moontlikheid van moraliteit 
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by mense wat n~ nie die hoogste insigte bereik het nie, al is 

dit dan ~•n laer vlak, solank hulle net aanhou om daarna te 

strewe om die balans tussen die rede en die passies te handhaaf 

volgens hulle vermo~ en omstandighede. Arist □teles 88 siening 

doen egter geen afbreuk aan die objektiwiteit van moraliteit nie. 

Kant se vlak van insig het egter nie verder gevorder as~ 

vrees vir gevolge nie, al □ntken hy dat gevolge iets met morali

teit te make het. Volgens horn is die m □tief die beslissende 

faktor vir morels optrede en nie die gevolge nie. Dit is egter 

duidelik dat Kant in sy uiteensetting van voorbeelde van morele 

gedrag wel deeglik ook gevolge in ag neem. Hy toon byvoorbeeld 

dat die uitwerking van optrede wat nie volgens insig in die ka

teg □riese imperatief geskied nie, is om die geordende samele

wing wat noodsaaklik is vir die mens se vo□rtbestaan, onmoontlik 

te maak. Kant se kateg □riese imperatief neem ook nie die uniek

heid van elks situasie in ag nie. Dit geld in gevalle waar daar 

'n konflik tussen twee pligte mag ontstaan,soos byvoorbeeld wanneer 

iemand se lewe in gevaar gestel sou word deur die waarheid te ver

tel. 

2,4.3 Die kreatiewe (gevoels-) dimensie 

~ Etikus wie se benadering v □orsiening maak vir hierdie dilemma, 

is Paul Tillich (vgl. sy boek: Morality and Beyond, 1969 ), Tillich 

se benadering tot moraliteit sluit ~ religieuse dimensie in en 

maak voorsiening vir die moontlikheid van kreatiewe morels op

trede in elke unieke morele situasie, 

Vir Tillich is die m □rele imperatief dat elks mens sy poten

sialiteite tot ware menswees moet verwesenlik, ~ Morele hands

ling is~ handeling waarvolgens ~ indiwidu homself as~ persoon 

probeer verwesenlik. Die morele imperatief het ~ religieuse 

dimensie omdat dit dieselfde onvoorwaardelike karakter as religie 

het, soos Tillich dit definieer, 

Dit is~ dimensie waarin die mens die onvoorwaardelike erns 

I/an die saak besef en daardeur in staat gestel word om homself en 

sy eie beperkings te transendeer. 

Tillich gaan ook in op die bron van die m □rele eise en to□n 

aan dat hierdie bron in die agape -kwaliteit van die liefde gele~ 

is. Geen wet kan □□it hierdie funksie vervul nie, Tillich s~: 
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"The latter kills, not only because it judges him who cannot ful

fil the law, but because it suppresses the creative potentialities 

of the unique moment which never was before and never will come 

again'' (Tillich, 1969, p.38). 

Op hiardia wysa word die probleam van die absolute en die re

latiawe karakter van die morels eise in prinsipa □pgel □s. Liafda, 

as die primara baginsal van m □ralitait, is altyd diasalfda. 

Liafda wat agtar die uniaka situasia batraa in die krag van die 

Gees, is altyd varskilland. Daar □m bavry liafda □ns van die ga

bondanhaid aan aboluta atiasa tradisias, van k □nvansionala morale 

norma an van □ut □ritaita wat daar□p aanspraak maak dat hulla die 

ragta baslissing ken, miskian sander dat hulla galuistar hat na 

die ais van die uniaka o□mblik. 

Tillich glo nia dat die Wat of aniga watta in staat is om 

die mans ta m □tivaar dm m □raal op ta tree nia. Intaandaal, in die 

w □orda van Paulus word gat □on dat die wet juis die sonda wakkar 

maak. 

Tillich bawaar dat die kwassia van morale motivaring allaanlik 

transm□raal baantwo□rd kan word. Dia wet ais, maar kan nia vargawa 

nia, an kan nia aanvaar nia. Daar □m moat vargifnis an aanvaarding, 

die voorwaardes vir die varvulling van die wet, k □m van iats bo

kant die wet, van iats wat die gaping tussan □ns ware wasa anons 

bastaan □□rk □m an halanda krag ta vo□rskyn roap. Dit is die karn 

van die Christalika boodskap dat hierdia □orwinning daur Christus 

bahaal is, in wia 'n nuwa raalitait andarkant die gaping varskyn hat. 

Dia krag wat agtar morale motivaring staan, is dus goddalika ganada 

(divine grace\ aldus Tillich. 

Tillich sa banadaring kan gasian word as~ sianing wat dirak 

aansluit by die van Palagius, in taanstalling mat die van Augus

tinus. 

Dia twispunt tussan Palagius an Augustinus k □m daarop near dat 

Pelagius gaglo hat dat die mans nie t □taal afhanklik is van die hail 

van bo wat op □ns uitgast □rt word nia. Volgans Palagius sa sianing 

hat die mans 'n aangab □ra adald □m en kan hy ui t homsalf ook straaf. 

Dia mans sa samawarking val saam mat dit wat God in die mans skap. 

Dia mans is dus nia net op goddalike arbarming aangawasa nia, maar 

wil □□k self daur sy aia gees iats skep. Palagius □ntkan hiardaur 

nia die raligiause batakanis van sonda an die varkryging van ga-
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nade nie, maar wil desnieteenstaande nie die mens se eie morale 

verantwoordelikheid van sy sk □uers af neem nie. Die erfsonde 

hat die goddelike kiem in die mens wel verswak maar nie geheel 

en al vernietig nie (Landman, 1964), Tillich (1969) wys oak 

daar □p dat die mens na die beeld van God geskape is en dat dit 

goad was in God se □~ (Gen. 1 26-31), Die morale wette so□s 

in die Bybel aan die mens deur God ge □penbaar as synde God se 

WU, is egter nie 'n eksterne wil wat op ans afgedwing word of •n ar

bi trlre wet wat deur ~ hemelse tiran daargestel is wat vreemd is 

aan □ns essensi~le natuur en wat ans daarom begryplik sal weer

staan omdat dit teennatuurlik is nie. Vir ans is die Wil van 

God g~le~ in ans eie essensi~le natuur. Daar□m vereis die mo-

rale imperatief volgens Tillich dat ans ans essensi~le natuur 

as mens moat verwesenlik. In teenstelling lliermee hat Augustinus 

sondighsid as~ fundamentals gesteldheid gesien wat die mens deur 

God □pgell is. Dns kan om die reds uit □nsself niks aan die saak 

verander nie en moat wag op God wat dit uit genade weer kan ophef. 

G□eie dads van ans kant lewer geen bydrae tot die bewerkstelliging 

van die genade nie. Hierdie tradisie van Augustinus word voort

gesit deur Luther en Calvyn. Die mens kan deur middel van sy eie 

denke geen kennis van God verkry nie, maar moat staatmaak op die 

Bybel as die ge □penbaarde Woord van God. 

Luther hat horn nie net teen die Kat □lisisme gekant nie maar 

oak teen die humanisms s □□s dit byvoorbeeld tot uitdrukking gekom 

hat in Erasmus se ber □emde strydskrif De libere arbitri □ (Dor 

die vrye wil). Hierin verdedig Erasmus die innerlike vryheid van 

die mens teen Luther (Landman, 1964). 

2. 4. 4 Vryheid as '11 dimensie van morali tei t 

Die probleem van vryheid is natuurlik ~ kwessie waarmee baie etici 

hulls besig gehou hat. Myns insiens staan die konsep van vrylleid 

sentraal in moraliteit. Kan daar enige sprake wees van m □rali

teit as die mens nie die potensiaal tot vrye optrede hat nie? 

~ Denker wat ~ baie groat bydrae gelewer hat met betrekking tot 

insigte aangaande die aard van menslike vryheid, is Rudolf Steiner. 

Steiner (1949) gee in sy boek The Philosophy of Spiritual Activity 

(Freedom)~ uiteensetting van sy siening van die konsep van vryheid 

en hoe die mens h □mself kan ontwikkel sodat hy werklike vrye dads 

kan verrig. 
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Dmdat daar s □veel uitsenlopends menings □or dis aangslsent

heid bestaan, is di t tsr sake om saam met •n ui tsensstting van 

Steiner ss siening ook s □mmigs van dis arguments daartsen ta nosm. 

Vryhsid s □os dit deur Steiner bsskryf word, kan gsdsfiniesr 

word as~ innsrlike oorwinning □or uitsrliks strsmminge. Dmdat 

sy sisning van vryheid ~ direkte uitvloeisel is van sy sisning 

van dsnks, is dit noodsaaklik om kortliks hisrop in ts gaan. Dat 

dis denke 'n esssnsi!He faktor is in die mens se vermo!l tot vrys 

□ptrede is logiss. Indian ans denke nie vry kan wees nis, kan □ns 

□ptrsde ook nooit vry wees nie. Dit is egter juis hierdie vsrmo!l 

tot vrye dsnke wat deur s □mmige fil □s □we en sislkundiges □ntken 

word. 

In bre!l trskks kom die argument teen dis ontwikksling van 

vrye denks daarop near dat die mens gskondisionssr word om op~ 

ssksrs wyss ts dink en op ts tree deur sy v □rigs ondervinding, om , 
nie sens ta praat van genstiese invloede en die wat deur sosiale 

klas en kultuur uitgeosfsn word nis. Hisrdis argument is bsslis 

gsw □onwsg gsldig, maar dit wil nag nis sg dat dis mens nie in 

staat sou wees om •n wsrklik vrys dsnks ts bsosfsn met daarui t 

voortvlosisnds vrys handslings indisn hy sou west hos om hisrdis 

vermo!l ts ontwikksl nis. 

V □lgsns Steiner is wsrkliks dsnke ~ self-onderhoudende aktiwi

teit wat onder die beheer van die mens se werklike self, sy ••Ek'' 

is. Dit is dus nis ons gew □ne manier van dink waardeur gedagtss 

op willsksurige wyss kom sn gaan nis. 

Bais seus lank is dis .spistsmologis (ksnnislesr),dit wil sg 

hoe dis subjektiswe Ek dis wgrsld kan ken, al~ bslangriks pro

blssmgsbisd in dis fil □s □fis. Selfs □or dis moontlikhsid om wsrk

liks sskerhsid aangaands dis bsstaan van dis wgreld ts hg, hears 

daar twyfsl omdat al wat wsrklik waargsnsem kan word, 'n voorstslling 

is van wat in dis buitswgrsld bsstaan. Hisrdis vo□rstslling kan 

dalk ~ totaal vsrkssrds bssld gas van dis buitsw@rsld omdat dit 

net in dis mens ss sis dsnks bsstaan. 

Kant ss wsrk is~ g □sis v □orbssld van hisrdis sisning. Vol

gens horn is daar drie elements wat in aanmerking geneem moat word 

in enige waarnsmingsakte: die subjektisws kyksr, dis objsk soos 

dit horn in sy dsnks v □ord □sn, en dis objsk soos dit in wsrklikhsid 

is. Laasgsn □smds kan glad nis dsur dis mens gsksn word nis sn is 
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deur Kant "das Ding an sich·· genosm. 

Dmdat hierdie problesm, soos deur Kant en ander geformuleer, 

nie □pgelos kon word nie, het bais moderns dsnkers probesr om die 

probleem ts omseil en 'n oplossing ts vind wat hulls nie hulpeloos 

laat in die aangesig van hul onvermo~ nis, en wat hulls toelaat om 

gebruik ts maak van waarnsmings met die doel om •n wetsnskaplik 

aanvaarbare korpus van kennis daar ts stsl. Hierdie epistemolo

giese substituut word pragmatisms gen □em en laat navorsers toe om 

vrae aan die eksterne w&rsld ts rig en om bevredigends antwoorde 

ts kry, dit wil s@ antwoorde wat tot praktiess, maar nie teoretiese 

bsvrediging nie, lei. 

Die belangriksts uitvloeisel van hisrdis sisteem van redsna

sies is dat dit wat in die praktyk wsrk, as waar aanvaar word, 

totdat daarin geslaag word om dit as onwaar ts bewys. Wstenskap

likes het gevolglik opgehou om vras ts vra wat in prinsips on

verifieerbaar iq byvoorbssld of dis sisl (indien di t bestaan) 

onstsrfl1k is. Hulls het verder opgehou om ts probssr agtsrkom 

wat die skstsrns w&rsld in wess is, aangesien sulks kennis vir 

hulls betekenisloos is en tot blots definisiss lei. 

Steiner se bsnadering gaan sgtsr lynreg in teen al hisrdis 

arguments. Hy vsstig die aandag daarop dat dit nie sander mser 

bswesr kan word dat dis mens niks bshalwe sy sis dsnkbeelde van 

die ekstsrne w&rsld kan ken nis. 

In sy dsnkvsrmo~ besit die mens~ aktiwitsit wat sslfonder

houdend is, dit wil s& dis denke kan suiwsr as denke, bloat binns 

sy sis innerlike gsdagtsw&rsld bsweeg sander om noodwsndig var

band met die ekstsrns w&reld ts h@. 

Vanuit hierdie basiess waarnsming word dis lsser deur Steiner 

gslei tot dis insig dat daar in elks objek in die ekstsrne w&rsld 

~ konssptusls element is wat daaraan beh □ort in net so~ groot mats 

as dis perseptusls element. Wannssr ons gskonfrontesr word met 

~ objsk, verstaan of begryp ons dit dsur ~ ''intuttiswe•• akts, 

net soos ons dit waarnssm deur dis sen of andsr sintuig. Die 

dsnks kan gesien word as~ innerlike waarnemings □rgaan waardsur 

idses en konsepte waargsnssm word. Intutsie (konsep) en waar

nsming (perssp) vorm dus saam dis bran van ons ksnnis. ~ Waar

gsnome objek in die buitsw&rsld bly vir ons onvsrstaanbaar tot-

dat ons in oneself dsur middel van ons denke dis oorssnstemmsnde 
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konssp of inturtisws inhoud gsvind hst wat dis dssl van dis wsrk

likhsid byvosg wat ontbreek in di~ persep. Die volle werklikhsid 

bly ontoeganklik vir enigismand wat nie in staat is om oorsen

stsmmsnds konsspte vir dings ts vind nis. 

Nadat Stsiner daarop gswys hst dat die denke sslfondsrhou

dend kan wses en in prinsips nie noodwsndig dsur enigists andsrs 

as dis denks sslf bsrnvloed hosf ts word nis (andsrs is dit nis 

vry nis), gaan hy voort om aan te toon hoe dit vir dis msns moont

lik sou kon wsss om vrye denks ts beoefsn. Hy ges tos dat ons 

dsnke sn ons handelings wat daaruit voortvlosi, byna sondsr uit

sondsring gedstsrminser word dsur wat hy na aanleiding van Eduard 

von Hartmann ons karaktsrologisss gsstsldhsid noem, dit wil s~ 

die min of mesr psrmansnte karakter wat ons vir onsself opgebou 

hst op dis basis van ons oorspronkliks, natuurlike en gs~rfds 

aanlsg. Dis moontlikhsid bestaan egtsr om sslfs ons karakterolo

giess gesteldheid ts transendeer wanneer ons besig is met daardie 

kreatiews denkhandelinge wat Stsiner morels verbeslding en morels 

intufsie nosm. Die verskillende fases waardeur die indiwidu 

gaan voordat hy hisrdie peil bereik, sal in die volgsnde hoofstuk 

bespreek word. 

Alhoewel dit ons ts ver sal voer om hier daarop in te gaan, 

most genoem word dat Steinsr sy benadering tot moraliteit (wat 

hy etiese indiwidualisms genoem hst) beskou het as synde in vol

kome harm □nie met die verlossingsdaad van Christus. 

Dsrhalwe nsem die konsepte van liefde en genads ook by Stsinsr 

net soos by Tillich~ sentrale plek in. ~ Aanhaling demonstreer 

dit duidelik: "Ethical Individualism ••••• is based upon the free 

spiritual activity that man achieves by changing ordinary think

ing into what in my book I callsd ''pure thinking''• This purs 

thinking then raisss itself to the direct experisncs of the spiri

tual world and derives from it the impulses to moral behavior. 

This is due to the fact that in the spiritual activity of pure 

thinking ths impulse of love, w7ich is otherwise bound up with 

man's physical nature, spiritualizes itself, and when ths moral 

imagination discovsrs ths sthical idsals as actual realitiss in 

ths spiritual world, this spiritualized love bscomss ths powsr 

by msans of which thsy sxpress themsslvss '' (Stsinsr, 1956,p.110). 

Volgsns Stsinsr (1956) het dis offsr van Christus aan dis 
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mens die moontlikheid gebring om met sy denke deur te dring 

tot die geestelike wiheld. Denke gevul met liefde en 

handelinge uitgevoer ter wills van die liefde vir die 

handelinge self soos deur Steiner (1949) beskryf • wprd; is 

'n direkte gevolg van die werking van die Christus-impuls in die 

mens. In verband met genade sB hy: ''Have patience and wait, not 

until the truths are grasped by you, but until they come to you. 

One should say to one's self, Grace has brought me a certain 

number of truths. I will wait patiently until further truths stream 

to me." (Steiner, 1956, p.54), 

Ten slotte kan van etiese individualisms gesB word dat dit aan 

niemand doelstellings of gedragsnorme voorskryf nie. Die individu 

kan uit etiese individualisme leer hoe om moreel-kreatiewe denke 

te beoefen op die basis van die unieke,konkrete situasie waarmee 

hy gekonfronteer word. Difu benadering kan gesien word as~ uit

bouing van Tillich se siening van liefde as die primBre beginsel 

van moralitait, wat altyd dieselfde is. Wanneer dit egter die unieke 

situasie betree in die krag van die Gees, is dit altyd verskillend 

(vgl. par. 2,4.3), 

2.5 SAMEVATTING 

Die basiese uitgangspunt van hierdie studie is dat morele ontwikke

ling moontlik behoort te wees. Daarom is in die beskrywings van 

benaderings tot moraliteit vanuit die etiek, veral staat gemaak op 

beskouings wat ruimte laat vir ontwikkeling. 

Uit die beskrywing van die verskillende dimensies ven morali

teit het geblyk dat die denke, of ontwikkeling in insig, ~ sentrale 

rol speel in die ontwikkeling van morali tei t. Sommige etici het 

ook die insig gehad dat ontwikkeling van morele insig nie los staan 

van morele optrede nie, maar dat die twee dimensies saam ontwikkel, 

Die hoogste dimensie wat onderskei is, is~ kreatiewe een, 

waarin die mens in staat sou wees om as vrye individu te dink en 

op te tree, 

Daar is aan die begin van die hoofstuk gestel dat moraliteit 

primBr ~ filosofiese (etiese) aangeleentheid is. Dmdat dit ~ mens

like verskynsel is, kom dit in die praktyk tot uitdrukking deur 

mense. Die studie-objek van die sielkunde is die persoonlikheid 

van die mens-in al sy fasette. In die volgende hoofstuk sal der

halwe nagegaan word hoe moraliteit deur die sielkunde benader word. 



23 

HOOFSTUK 3: PSIGOLOGIESE BENADERINGS TOT MORALITEIT 

3,1 INLEIDING 

In teenstelling met die etici, hou sielkundiges wyd uiteenlopende 

menings aangaande m □raliteit daar □p na. In hierdie hoofstuk sal 

die verskillende benaderings kortliks bespreek word. Daar kan 

ten minste vier hoofstrominge onderskei word: die sosiaal-psig □lo

giese skool, die leer-te □retiese skool, die psig □analitiese sko□l 

en die kognitiewe ontwikkelingsielkundige skool. n Vyfde benade

ring,naamlik etiese individualisms, wat as •n sintese van die 

ander gesien kan word, sal ook bespreek word, 

3.2 DIE SOSIAAL-PSIGDLOGIESE BENADERING TOT MORALITEIT 

Die s □siaal-psigologiese benadering tot m □raliteit is streng rela

tivistiss sn is aanvanklik gsformulssr deur Durkheim (1961), Mo

rels gsdrag word senvoudig gesien as gedrag wat in □orssnstsmming 

is met dis norms van dis omringends samslswing. M □raliteit word 

gsfdentifisser met sosialissring, en vir n skrywsr so□s Berkowitz 

(1964) is dis twss terms vsrwisselbaar. 

Kohlbsrg (1964 sn 1971) val dis s □siaal-psigologisss inter

pretasis van moraliteit stsrk aan. Hy wys op dis voorbeslds van 

Nazi-Duitsland sn Stalinistiese Rusland waar dis oorgr □te mesrder

heid van die bsvolking "morsel'' was in dis s □siaal-psig □l □giese 

sin van die begrip, omdat konformisme met dis hssrssnde s □sials 

norms van die tyd wydvsrspreid was. Desnieteenstaande, bsweer 

Kohlberg, sou dit m □silik wees om hierdis gemesnskapps as morsel 

te beskou in terms van snige ander bsnadering tot m □ralitiet. 

Volgens hierdie siening van m □raliteit is daar dus geen objek

tiews maatstawws wat los staan van dis norms van n bspaalde sams

lswing, waarvolgsns moraliteit beoordssl ken word nie. 

3.3 DIE LEER-TEORETIESE BENADERING TOT MDRALITEIT 

Die lssr-teorstiese benadering tot moreliteit is ook rslativisties. 

Die relativisme werk egter op die pers □onlike eerder as die gemeen

skaplike vlak (Anon, 1974). Eysenck (1961) □mskryf gewete (wat hy 

gelykstel aan m □raliteit) as n gekondisi □neerde vermydingsreaksie 

teen sekere s □orte □ptredes of situasies, Bandura en Walters (1963) 



24 

besk □u m □rali tei t op 'n meer p osi ti ewe wyse waar hulle die belang

rikheid van~ model by die aanleer van morelB houdings of gedrag 

beklemt □on. Duers of □uer-plaasvervangers bepaal morele gedrag en 

tree □or die algemeen daarvolgens op; die kind modelleer dan sy 

Bis gedrag volgens hierdie voorbeeld, 'n Baie belangrike middel 

waarvan die ouer/opvoeder gebruik kan maak om die kind gewenste 

gedrag aan te leer volgens hierdie benadering, is beloning en 

straf, 

Dok hier speel ontwikkeling van insig geen rol nie. 

3.4 DIE PSIGDANALITIESE BENADERING TOT MDRALITEIT 

Freud en ander onderskryf die Hobbesiaanse tradisie waarvolgens 

geglo word dat die samelewing in die eerste plek bestaan om mense 

teen mekaar te beskerm. Kultuur het tot stand gekom □'Tl 'n deurbraak 

t.e v □orkom van die mens se selfsugtige en vernietigende drange, 

Die mens se superego het die funksie om die uitdrukking van hierdie 

om1enslike drange te v □orkom (Freud, 1930), 

Volgens die psigoanalitiese benadering is die morele gedrag 

wat elks individu aanleer in die loop van sy kinderjare, ~ ekstern 

gegewe aangeleentheid wat baie vr□eg ~ finale neerslag vind in die 

pers □onlikheid, en wat buite die vermo~ van die individu 1~ om in 

wese te verander, miskien met die uits □ndering van variasies op 

dieselfde tema. 

Die psig □analiste het die m □rele sfeer van die perso□nlikheid 

geassosieer met die superego, wat te voorskyn tree na die sukses

volle oplossing van die Dedipuskompleks (Blum, 1953; Nelsen et al, 

1969), Die v □rming van die superego betrek die internalisering 

van die DUBrs 88 standaardB, VBral die van diB OUBr van die BiB 

geslag. Wanneer handhawing van hierdiB standaarde misluk, is 'n 

skuldgsvosl dis gsvolg (Kaul, 1965), 

Hisrdie bsnadering sisn moralitsit dus as~ sm □si □nsls, irrasi □-

nels proses aangesisn dit berus op □nbswusts idsntifikasis met die 

r,i e--gssl ag- ousr. 

Daar most gslet word op die feit dat dis psigoanaliste, net 

soos dis s □sials sielkundigss an die lssrteorstici, geen funda

mentele beskouing van moraliteit daarstel wat gebasser is op for

mele eisnskappe of enigs ander objektiewe kritsria nie. Al driB 

bsnadsrings beskou dis afbakening van die morele domein as gr □ten-
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deals s □siaal vasgsstsl. Elks individu vsrkry sy sis bsnadsring 

tot m □ralitsit 6f dsur dirskts srvaring van dis sanksiss an sades 

van sy gsmssnskap, 6f via~ agent s □□s dis □uer wat vir horn in

terpreteer en toevoegings of veranderings tot s □siale moraliteit 

kan maak, voordat dit aan die kind □□rgedra word (Anon, 1974), 

3.5 DIE KDGNITIEWE DNTWIKKELINGSIELKUNDIGE BENADERING TOT MDRALI
TEIT 

Dis kognitiewe-ontwikkelingste □retici het wsggsbreek van die Hob

besiaanss siening van die mens. Anders as die Freudians, beskou 

dis kognitiswe-ontwikkelingste □retici nie s □sialisering as~ aan

houdsnde stryd tussen die belange van dis individu en dis samels

wing nis. S □sialisering word eerder gssien as~ mser p □sitiswe 

proses, waarin die individu in tosnemsnds mate 'n gr □tsr aanpas

singsverm □~ toon, en waarin hisrdis gr □tsr p □tensiaal in opsen

volgende stadia in sy ontwikkeling vervul word. 

As gevolg van hierdie siening nsig kognitiewe-ontwikkslings

te □retici om m □raliteit ts sisn as~ groeiende en veranderends funk

sie binne die perso□nlikhsid, ~ funksie wat ~ integrsrende en in

terprstatiewe rol speel (Anon. 1974), Die mses v □oraanstaande 

kognitiewe- □ntwikkslingsts □retici op die terrain is Piaget (1932), 

Pack an Havighurst (1964), L □evinger (1966) an Kohlbsrg (1958), 

Almal van hulls beskou m □raliteit as primBr ~ kognitiewe 

verskynsel, Elke teoretikus het ~ stel morals stadia onderskei 

waardeur alle mense verondsrstsl is om te gaan in die loop van 

hulle kindsrjare en vr □e~ volwasse ontwikkeling, Lank nis almal 

bereik sgtsr dis ho~r stadia nie; dis msssts bly gefiksser op laer 

stadia. 

3.5,1 K □hlberg se bsnadsring tot morels □ntwikksling 

As die basts v □orbseld va~ dis kognitiews ontwikkelingste □retiese 

benadering, sal Kohlberg ss werkswyse en ontwikkelingstadia kort

liks weergegee word, 

3.5,2 Werkswyse 

Kohlberg het die Switserse kognitisws □ntwikkelingsielkundige 

Jean Piaget se dilemmamet □de □orgeneem en dit verder verfyn vir sy 

doel, Die inhoud van die dilemmas is dusdanig dat dit toegepas kan 

word op enige proefperso□n bo die ouderdom van ses jaar, Kohlbsrg 



26 

(1972) en Porter en Taylor (1972) onder die leiding van Kohlberg, 

het handleidings geskryf waarvolgens morels redenasies ge~valueer 

kan word. Porter en Taylor se metode is 'n vereenvoudigde toepas

sing van Kohlberg s'n. Die volledige vraelys waarvolgens morels 

redenasies getakseer word,bestaan uit negs dilemmas. Elke dilem

ma word gevolg deur ~ reeks relevante vrae. Die reaksies van die 

proefpersoon op die vree maak dit moontlik dat die proefnemer ~ 

evaluasie ken meak waarvolgens die proefpersoon in •n bepaalde 

stadium van morels oordele of redenesies geklassifiseer kan word. 

Kohlberg het deur sy navorsing tot die gevolgtrekking gekom dat 

daar drie vlakke van morels denke bestaan waardeur die kind en 

adolessent beweeg, en dat elke vlak verdeel kan word in twee stadia. 

Daar moet gelet word op die Feit dat Kohlberg se dilemmatoets 

'n projeksietegniek is. Die beweegrede agter die metode is dat die 

proefpersoon homself sel projekteer in die dilemmasituasie en die 

rol van die "held" op horn sal neem. Daarom sou die oplossing wat 

die proefpersoon vir die dilemma sal sien, teoreties ook die op

lossing wees wat die proefpersoon self sou volg indien hy in die 

held se dilemma was (Anon. 1974). 

3.5.3 Die stedia van ontwikkeling van morels oordeelsvermo~ 

Vervolgens word~ uiteensetting gegee van die vlakke van morels 

denke. Soos reeds ges@ kan drie vlakke onderskei word en elks 

vlak kan weer in twee stadia onderverdeel word. 'n Fass wat mo

rels denke voorafgaan, word ook deur Kohlberg beskryf. 

(a) Die premorele vlak 

Stadium D 

Die kind het geen begrip vir re~ls nie, en beoordeel goed en 

kwaad nie in terms van re~ls en gesag nie. Vir horn is die'goeie' 

aangenaam en opwindend, die'slegte'pynlik en vreesaanjagend. Hy 

het geen ides van verpligting, most of behoort ts, nie, selfs nie 

in terms van 'n eksterne gesag nie. Hy word slegs gelei deur di t 

wat hy kan doen, en wat hy graag wil doen. 

(b) Die prekonvensionele vlak 

Op hierdie vlak is die kind vatbaar vir kulturele re~ls en eti

kette van goed en sleg, reg en verkeerd, maar interpreteer hy 

hierdie etikette in terms van ~f die fisiese of die hedonistiese 
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(genotsugtige) gevolge ven •n dead (straf, beloning, ruiling van 

gunste), ~fin terms van die fisiese krag van diegene wet die re~ls 

en etiketta neerl@. 

Stadium 1: Ori~ntasie op gehoorsaamheid en straf 

Hier word by die kind~ ori~ntasie op straf en onbevraagtekende 

eerbied vir ho~r gesag aangetref. Die fisieke gevolge van 'n dead, 

ongeag die intensionaliteit daarvan, bepaal die aard van die dead, 

of dit goed of sleg is. Op hierdie vlak het die kind geen besef 

van die redes waarom hy horn aan 'n ho~r gesag moet onderwerp nie. 

Met ender woorde sy vermyding van straf en onbevraagtekende eer

bied vir gesag word in eie reg gewaardeer en nie gesien in terms 

van 'n onderliggende morels orde wet gehandhaaf word deur straf en 

gesag nie (lg. kom pas in stadium vier na vore ), 

Stadium 2: Ori~ntasie op instrumentele relativisme 

Die korrekte optrede hier, is die"wat die eie behoeftes bevredig, 

en soms die van ender. Elements van regverdigheid, wederkerigheid 

en gelyke verdeling is aanwesig, maar word gernterpreteer op 

~ fisieke en pragmatiese wyse, Wederkerigheid is~ geval van: 

'As jy my help, den help ek jou',en is nie gegrond op lojaliteit, 

dankbaarheid of regverdigheid nie. 

(c) Die konvensionele vlak 

Op hierdie vlak word die handhawing van die verwagtinge van die 

individu se familie, groep of volk gesien as inherent weardevol,en 

onafhanklik van die onmiddellike en ooglopende gevolge van~ 

daad, Hier word nie net 'n konformistiese houding ten opsigte 

van persoonlike verwagtinge en sosiale orde aangetref nie, maar 

ook ~ lojale houding weardeur die orde aktief gehandhaaf, onder

steun en regverdig word, en waardeur identifikasie met die persons 

of groep wat daarmee gemoeid is, plaasvind. 

Stadium 3: Die goeie-seun-liewe-dogter-origntasie. 

Korrekte gedrag is dit wet ender tevrede stel, help, of deur 

hulls goedgekeur word. ~ Konformistiese houding word ingeneem 

teenoor die stereotipe idees van wat die gedrag van die meerder

heid, of natuurlike gedrag, behoort te wees. Gedrag word dikwels 

volgens intensionaliteit beoordeel. Vir die eerste keer word 
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iemand se goeie bedoelings belangrik. Die kind soak goedkeuring 

deur aangename gedrag. 

Stadium 4: Dri~ntasie op reg en geregtigheid 

Die kind is ingestel op gesag, vasts re~ls en die handhawing van 

die sosiale orde. Korrekte gedrag behels dat ~ persoon sy plig 

doen en respek teenoor geseg toon, en dat die gegewe sosiale orde 

gehandhaaf word tar wills van die orde self. 

(d) Die outon □me vlak met selfaanvaarde of prinsipi~le beginsels 

Op hierdie ·vlak is daar •n duidelike poging om morels waardes en 

beginsels ts deurgrond, onafhanklik van die gesag ven die groepe 

of persons wat hierdie beginsels voorstaan, en onafhanklik van die 

individu se identifikasie met hierdie groepe. 

Stadium 5: Die kontraktuele geregtelike ori~ntasie 

Dor die algemeen hat hierdie fase utilitaristiese (nuttigheids-) 

botone. Korrekte optrede neig om gedefinieer ta word in terms van 

algemene individuals regte, en in terms van standaarde wat deur die 

hale gemeenskap krities ondersoek en aanvaar is. Daar is~ duide

like bewussyn van die relativisme van persoonlike waardes en opi

nies en daarmee saam 'n nadruk op die re~ls en prosedures waar

volgens konsensus bereik word. Afgesien van dit wat grondwetlik 

en demokraties ooreengekom is, is die 'goeie' ~ kwessie van per

soonlike waardes en opinie. Die gevolg hiervan is~ klem op die 

wetlike oogpunt, maar met nadruk op die moontlikheid om die wet ts 

verander in terms van rasionele oorwegings van sosiale nut (in 

stede daarvan om dit op~ onveranderlike wyse ta probeer handhaaf 

in terms van stadium 4 se reg-en-geregtigheid-ori~ntasie ). 

Buite die wetlike gebied is vrye ooreenkoms en kontrak die 

bindende element van verpligting. Dit is die amptelike moraliteit 

van die Amerikaanse regering en grondwet. 

Stadium 6: Dri~ntosie op universals etiese beginsels (gewete• of 
beglnselvaste ori~ntasie.) 

Die 'goeie' is dit wat deur die gewete bepaal word volgens self

gekose etiese beginsels wat op logiese omvattendheid, algemeenheid 

(universaliteit) en konsekwentheid berus. Hierdie beginsels is 

abstrak en bestaan nie uit konkrete re~ls nie. Voorbeelde hiervan 

is die 1 Goue Re~l' en die genoemde onvoorwaardelike imperatief 
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van Tillich om 'n persoon binne 'n gemeenskap van persone te word 

onder die leiding van Agape s □□s deur Christus verteenw □ordig. 

Basies kan hulle gesien word as universele beginsels van liefde, 

geregtigheid of regverdigheid, van wederkerigheid en gelykheid, 

van menseregte en van respek vir die menswaardigheid van ander 

individue. 

Vir Kohlberg is moraliteit dus ~ uitsluitlik kognitiewe ver

skynsel. In die vorige hoofstuk is daarop gewys dat optrede vir 

Kohlberg volg op die ontwikkeling van insig. Daar is ook gewys op 

die ontoereikendheid van hierdie benadering. Piaget het ook die 

fout gemaak om te dink dat ontwikkeling uitsluitlik k □gnitief is. 

Aangesien Kohlberg sy benadering grootliks baseer op die werk van 

Piaget omdat volgens horn kognitiewe ontwikkeling morele ontwikke

ling voorafgaan, is dit nie verbasend dat hy ook hierdie eensydige 

benadering volg nie. 

Die kognitiewe benadering kan miskien gesien word as~ reaksie 

op die ander reeds gen □emde meer relativistiese benaderings tot m □-

raliteit wat nie veel ruimte laat vir ontwikkeling nie. In difu sin 

is dit ~ geweldige stap vorentoe, met ander woorde die Feit dat 

daar ingesien is dat m □raliteit nie ~ chaotiese, irrasi □nele di

mensie is nie, maar dat daar ~ ordelike patroon in die skynbare 

chaos te bespeur is. 

Die groot gevaar van die kognitiewe benadering is egter, soos 

later in hoofstuk vyf sal blyk, dat indien hierdie benadering op

voedkundig toegepas sou word, dit sou kan lei tot~ onkreatiewe, 

starre so□rt moraliteit wat in wese miskien erger is as die rela

tivistiese benadering. 

Kognitiewe ontwikkelingsteoretici s □□s Peck en Havighurst (1964) 

het egter ingesien dat die kind se irrasi □nele ervaring van m □rali

teit en religie ~ baie belangrike funksie vervul in die totstand

koming van morele outon □mie. 

3.6 ETIESE INDIVIDUALISME 

Soos reeds genoem, is daar drie dimensies van menswees wat ~ rol 

speel in moraliteit, naamlik wil, gev □el en denke. Vervolgens sal 

Rudolf Steiner se eties-individualistiese benadering tot moraliteit, 

waarby wil, gevoel en denke betrokke is, weergegee word. Steiner 

gee~ uiteensetting van sy siening van m □rele ontwikkeling in sy 
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boek The Philosophy of Spiritual Activity (Freedom) ( 1949). 

In hierdie hoofstuk is die beskrywing van Steiner se siening 

van morale ontwikkeling algsmsen van aard; in die. volgende hoof

stuk sal aangstoon word hos sy sisning mser spesifiek van t □epas

sing is op die kind en ad □lessent. Steiner se bsnadsring tot mo

ralitsit is gsbaseer op sy siening van dsnke en daar□m word hsslwat 

aandag hieraan bastes. 

3.6.1 ~ Bsskrywing van denks 

Dis k □nsep 'boom' word vir □ns kennis bspaal deur die perssp 'boom'. 

Wanneer □ns met~ bepaalds perssp gekonfr□nteer word, kan daar net 

een bepaalde konsep geselekteer word uit die algsmene sisteem van 

k □nsepte. Die verbintenis tussen konsep en persep is □nmiddsllik 

en objsktisf gsdstsrminssr dsur dsnks wat in □□rssnstsmming is met 

dis psrssp. Dis vsrbintsnis tusssn ~ psrssp en~ k □nssp word har

ken na dis psrssptusle handsling, maar dis vsrband van die esn met 

dis ander word dsur dis ding self gedsterminssr (vgl. □□k par. 2.4.4). 

~ Ander pr □ssdurs most sgtsr gev □lg word wannssr ksnnis, of 

dis vsrbintsnis van dis mens met dis w6rsld wat binns ksnnis vsrrys, 

ondsrs □sk word. Wannssr □ns □ns dsnks waarnssm, laws □ns gsdursnds 

dis waarnsming □nmiddsllik binns dis ssssnsie van~ gssstsliks 

sslfondsrhoudsnds aktiwitsit. By dis studis van dsnke is daar twee 

dings wat saamval en wat andsrsins altyd apart most verskyn, naamlik 

konssp en psrssp. Dit wat die bswussyn binnsdring as dsnks, is nis 

skaduagtigs k □pis~ van dis wsrklikhsid nis, maar is~ sslfondsrh □u

dsnds gssstsliks sssensis. Dit word aan ons in □ns bswussyn gsopen

baar dsur intuTsis. IntuTsis is dis suiwsr gssstslik bswusts sr

varing van~ suiwsr gssstsliks inhoud. Dit is slags dsur intulsis 

dat dis ssssnsis van dsnks bsgryp kan word. 

Steiner gaan vsrdsr 

stalling spssl in dsnks. 

in op dis r □l wat dis psig □fisisss sams

Volgsns horn dra dit niks by tot dis assen-

si~ls aard van dsnks nis, en tree dit selfs tsrug wannssr dis dsnk

aktiwitsit sy vsrskyning maak. Dis ssssnsis wat aktisf is in dsnks 

hst 'n twsslsdigs funksis: in dis ssrsts plsk bspsrk dit dis mens

like □rganisasis in sy sis aktiwitsit; in dis tweeds plsk nssm dit 

dis plsk daarvan in. Steiner vsrduidslik hisrdis stalling aan die 

hand van dis volgsnds anal □gis: Wannssr ~ mens □or sagts grand 

loop, word vostspors agtsrgslaat in dis gr □nd. Dit k □m nis by 'n 

mens op om ts s6 dat dis krag van dis grond, van ondsraf, hisrdis 
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voetspore gevorm het nie. Ewemin sal di t by 'n mens opkom - wanneer 

jy op 'n onbevooroordeelde wyse kyk mi die essensi!He aard van denke -

om enige aandeel in di~ essensi!lle aard toe te skryf' aar1 die spore 

wat in die brein (fisiese organisaaie) ontstaan wanneer denke horn

self manifesteer deur middel van· die liggaam. 

3,6.2 Totstandkoming van die Ek-bewussyn 

'n Belangrike vraag kom hier egter na vore. Indien die menslike 

samestelling geen aandeel in die essensi!lle aard van denke het 

nie, wat is die funksie van hierdie samestelling dan binne dia 

totale wese van die mens? Steiner beantwoord dit so: Die effek 

van denke op hierdie samestelling hou geen verband met die essen

sie van denke nie, maar dit hou wel verband met die oorsprong van 

die Ek-bewussyn, deur middel van hierdie denke, Denke, in sy eie 

karakter of essensie, bsvat die werklike ''Ek,'' masr dit bevat nie 

die Ek-bewussyn as sodanig nie. Die "Ek" word binne die denke 

gevind. Die ''Ek-bewussyn" verrys deur middel van die spore wat, 

in die sin soos hierbo verduidelik, deur die aktiwiteit van denke 

op ons algemene bewussyn afgedruk word, 

Die Ek-bewussyn kom dus tot stand deur middel van die fisiese 

organisasie. Wanneer die Ek-bewussyn egter eenmaal verrys hat, 

word dit onafhanklik van die fisiese organisasia, an word dit op

geneem in denke. Voortaan deal dit dus in die geestelike wese van 

denke, 

3.6.3 Beskrywing van~ wilshandeling 

Die ''Ek-bewussyn" word gebou op die menslike organisasie, Laas

genoemde is die bron vir die wilshandelinge, Deur die rigting ts 

volg van die voorafgaande uiteensetting, kan insig verkry word in 

die verband tussen denke, die Ek-bewussyn en~ wilsakte, deur 

eerstens te kyk hoe~ wilsakte voortvloei uit die menslike organisa

sie. 

In~ bepaalde wilshandeling moet twee faktore onderskei word, 

naamlik die motief en die dryfveer (spring of action), Die mo

tief is 'n faktor wat die aard van 'n konsep, voorstelling of gees

telike beeld het; die dryfveer is die faktor in die wil wat direk 

deur die menslike samestelling gekondisioneer is, Die konseptuele 

faktor of motief is die oombliklike oorsaak van 'n wilshandeling; 
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die dryfveer is die permanents determinerende faktor in die in

dividu. Die motief van •n wilshandeling kan •n suiwer konsep wees 

of anders 'n konsep wat •n definitiewe verband met 'n persep· het, 

dit wil sl ~ voorstelling. Algemene en individuele konsepte of 

voorstellings word motiewe vir die wil deur die mens te bernvloed 

en horn in 'n bepaalde rigting van optrede aan te spoor. Een en 

dieselfde konsep of representasie be!nvloed egter verskillende 

individue op verskillende wyses. 

Hulle spoor verskillende mense aan tot verskillende handelinge. 

~ Wilshandeling is dus nie net die gevolg van~ konsep of voorstel

ling nie, maar ook van die individuele samestelling van mense. 

Steiner noem hierdie individuele samestelling na aanleiding van 

die werk van Eduard von Hartmann, die karakterologiese gesteld

heid. Die wyse waarop konsep en voorstelling op die karaktero-

1 ogiese gesteldheid van 'n mens inwerk, gee aan sy lewe 'n defini

tiewe morels karakter. 

Die karakterologiese gesteldheid word gevorm deur die min of 

meer permanents inhoud van~ individu se lewe, dit wil sl deur die 

inhoud van sy konsepte,voorstellings en gevoelens. Of~ voorstel

ling wat my bewussyn op~ bepaalde oomblik binnedring, my sal aan

spoor tot~ wilshandeling, sal afhang van die verband wat die 

voorstelling het met die res van my 

Die inhoud 

voorstellings, en ook van my 

van my voorstellings word op besondere gevoelsmodus. 

hulle beurt bepaal deur die somtotaal van daardie konsepte wat in 

die loop van my lewe in kontak met persepte gekom het, met ander 

woorde voorstellings geword het. Hierdie somtotaal hang weer af 

van my vermo~ tot intursie en op die omvang van my waarnemings, 

dit wil sl van die subjektiewe en objektiewe faktore van my er

varing, op my innerlike natuur (ontwikkeling), plek in die lewe, 

en op my omgewing. Veral my gevoelslewe bepaal my karakterolo

giese gesteldheid. Of ek 'n bepaalde voorstelling of konsep tot 

motief vir optrede sal maak, sal daarvan afhang of dit vir my 

vreugde of pyn verskaf. 

Dit is dus die elements wat in ag geneem moet word in~ 

wilshandeling. Daar moet onderskei word tussen 1. die moontlike 

subjektiewe gesteldhede wat gegewe voorstellings en konsepte in 

motiewe sou kan omsit, en 2. die moontlike voorstellings en kon

septe wat in staat is om my karakterologiese gesteldheid dusdanig 
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te be!nvloed dat ~ wilshandeling daar □p volg. Vir moraliteit is 

eersgen □emde die dryfvere en laasgen □emde die doelstellings. 

3.6.3.1 Dryfvere 

Wat die dryfvere in die m □rele lewe is, kan vasgestel word deur te 

kyk na die elemente waaruit die individuele lewe opgebou is. 

Die eerste vlak van die individuele lewe is die van persep

sie, meer spesifiek sintuiglike waarneming. Dit is die stadium 

van ans individuele lewens waar waarneming onmiddellik omgesit 

word in wil, sander die tussenkoms van ~f gevoel ~f konsep. Die 

dryfveer kan hier eenvoudig die instink genoem word. Die behoef

tes van ons laer natuur word op hierdie wyse bevredig. Die ver

naamste kenmerk van die instinktiewe lewe is die onmiddellikheid 

waarmee ~ persep 'n wilshandeling tot gevolg het. Hierdie s □□rt 

determinering van die wil wat o□rspronklik net beperk is tot die 

lewe van die laer sintuie, 1 kan egter ook uitbrei na die persepte 

van die ho~r sintuie. Dns kan op~ persep of gebeurtenis in die 

eksterne w~reld reageer sander om na te dink □or wat ans doen, of 

sander dat enige spesiale gevoel met die persep verbind word. 

Voorbeelde hiervan kan gevind word in konvensi □nele omgang van 

mense met mekaar. Die dryfveer van hierdie s □ ort optrede word 

takt genoem. 

Die tweede vlak is die van gevoel. Definitiewe gevoelens ver

gesel die persepte van die buitew~reld. Hierdie gevoelens kan die 

dryfveer word. Wanneer ek ~ hanger man sien, kan medelye met horn 

die dryfveer wees vir my optrede. Ander voorbeelde van sulke ge

voelens is byvoorbeeld skaamte, trots, nederigheid, wraak, dank

baarheid, liefde, ensovoorts. 

Die derde vlak is die vermo~ om te dink en voorstellings te 

vorm. ~ Voorstelling of konssp mag die motief vir optrede word 

deur blote refleksie. Vo□rstellings kan motiewe vir optrede word 

omdat in die loop van my !ewe ek sekere doelstellings van my wil 

1. Steiner maak 'n onderskeid tussen laer sintuie en ho~r sintuie. 
Laer sintuie is die mens SB fisiese sintuie. Ho~r sintuie 
is sy innerlike geestelike sintuie. ~ Voorbeeld hiervan is 
die mens se denke (vgl. oak par.2.4.4), 
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verbind mst persepte wat □or en □or v □orkom in 'n min of meer ge

wysigde vorm. Daarom vind 'n msns by manse wat nie s □nder lewens

ervaring is nis, dat die voorkoms van sekere persspte altyd ver

gssel word deur dis bewussyn van vo□rstellings van handelinge wat 

dsur hullsself of deur ander in soortgslyks □mstandighede uitgs

voer is. Hierdie vo□rstellings kom in hulle bswussyn op as de

terminerende modells in alls daaropvolgsnds bsslissings; dit 

word dssl van hulls karaktsrologisss gestsldheds. Hisrdis dryf

vssr word dsur Stsinsr •praktisss srvaring" gsn □sm. Praktisss 

srvaring gaan gslsidslik □or in suiwsr sosiaal taktvolle optrsds. 

Dit gebsur wannssr dsfinitiswe tipisss bsslde van optrsde so nou 

vsrbonds raak in □ns dsnks mst rsprssentasiss van ssksrs lswsnsitu

asiss, dat ons op 'n gsgewe oomblik alls nadsnks gsbasssr op srva

ring last vaar, sn direk o□rgaan van dis psrssp na optrsds, 

Die hoogsts vlak van dis individusls lsws is difu van konssp

tusls dsnks wat nis gsbasssr is op snigs definitiswe perssptusls 

inhoud nis. Dis inhoud van~ konsep word dsur suiwsr intu!sis 

uit dis ideals wlrsld gsdstsrminssr. 5 □ ~ konsep bevat aanvank-

lik geen verwysing na enige definitiewe perssp nie. Wanneer ~ wils

akte teweeggebring word onder die invloed van~ konsep wat na ~ 

persep verwys, dit wil sl deur die invloed van~ voorstelling, dan 

is dit die persep wat ons aksie indirek bepaal deur middel van kon

septusle denks. Maar wanneer opgetree word onder die invloed van 

intu!sies, dan is die dryfveer suiwer denke. Steiner n □em hierdie 

dryfveer ''praktiese rede'' □mdat dis verm □~ tot suiwer dsnke in die 

fil □sofie die reds gen □em word. KreysnbHhl n □em in~ artikel in 

''Phil □sophische Monatshefte,'' hierdie dryfveer die praktiese 

a priori (vgl. Steiner 1949, p,169). 

Dit is duidelik dat hierdie so □rt dryfveer streng gesproks nis 

meer gssien kan word as~ karakter □l □giese disposisie nie. Wat 

hier effektief is as dryfveer is nie meer iets suiwer individueels 

nie, maar die idsale, en daar □m univsrsele inhoud van my in

tuTsie. 5 □ gou soos ek hierdie inhoud as die basis en beginpunt 

van~ handeling aanvaar, word oorgegaan in~ wilshandeling □nafhank

lik van die feit of die konsep alresds tev □re in my aanwesig was, 

of my bewussyn binnedring onmiddellik voor die handeling, d.w.s. 

onafhanklik van die feit of dit tesnwoordig 
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was in my in dis vorm van 'n disposisia of nia. 

3.6.3.2 Wilsmotiaws 

'n Warklika wilshandaling kom net tot stand wannsar•n aanwasiga im

puls tot optrada in dis vorm van~ konsap of voorstalling, op dis 

karaktarologiasa gastaldhaid inwark. So~ impuls word dus ~ mo

tiaf vir dis wil. Dia motiaws vir morals optrada bastaan uit 

voorstallings an konsapta. Daar is moralists wat ook gavoal 

as~ motiaf vir moralitait raksn. Hulls sl dis doal van morals 

optrada is om dis grootsta hoavaalhaid galuk vir dis handslanda 

individu ta bakom. Stainer mean agtsr dat plasiar of galuk nooit 

op sigsalf 'n motiaf kan word nia, net dis voorstalling daarvan 

kan dit word. Dia voorstalling van~ toakomstiga gavoal - nia 

dis gavoal self nia - kan op my karaktarologiasa gastaldhaid in

wark. Dia gavoal bastaan nog nia in dis oomblik van optrada nia, 

dit moat nog ears tot stand kom daur dis aksia. 

Dia raprasantasia van~ mans sa sis of~ andar sa walsyn kan 

wal daaglik as~ wilsmotiaf baskou word. Dia baginsal waarvolgans 

~ mans dis grootsta hoavsalhaid galuk vir jousalf daur jou op

trade probaar varkry, dit wil sl daur individuals galuk ta pro-

bear bakom, word ago!sma ganoam. Dit kan varkry word daur 

maado~nloos net aan sis galuk ta dink. (suiwar ago!sma),bf daur 

ta straws om dis galuk van andsr ta probaar bavordar, omdat var

wag kan word dat dis self indirak kan baat by dis galuk van andar, 

of omdat 'n mans bang is om dis sis balanga in gavaar ta stal daur 

andar skada ta barokkan. Stainer noam hiardia soort moralitait 

difu van baraksndhaid (morality of prudence). Dia spasiala inhoud 

van dis ago!stiasa baginsals van moralitait sal afhang van dis 

voorstallings wat ons vorm van wat ons sis of andar sa galuk daar

stal. ~ Individu sal dis inhoud van sy ago!stiasa strawas laat 

afhang van di t wat hy baskou as dis goals dings van dis laws (dis 

hoop op galuk, varlossing van varskillanda auwals of onhaila, ans), 

~ Ander soort motiaf is dis suiwar konsaptuala inhoud van~ 

handaling. Hiardia inhoud varwys nia soos dis voorstalling van 

sis ganot, uitsluitlik na dis basondara aksia nia, maar na dis 

daduksia van 'n aksia van 'n sistaam van morals baginsals. Hiardia 

morals baginsals, in dis vorm van abstrakta konsapta, kan dian as 

riglyn vir dis individu sa morals laws, sondar dat hy homsalf hoaf 
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te bek □mmer □or die o□rsprong van sy konsepta, In dis gaval word 

dis drang gavoal daur dis salf om horn ta ondarwarp aan 'n morals 

k □nsap wat in die vorm van~ wat □or sy aksies haars. Dia rag

vardiging van dis noodsaaklikhaid hiarvan word oorgelaat aan 

diagena wat morals ondarh □righaid varwag, dit wil sEl aan diagene 

wia sa morals out □ritait □or dis salf, arkan word (die hoof van 

dis familia, dis staat, s □siala gabruik, dis gasag van die kark, 

goddalika □penbaring). Hiardia soort morals baginsals naam ~ 

spasiala vorm aan wannaar di t nia neargalEl word deur 'n akstarna 

gesag nia, maar vanuit ons sis innarlika lawe kom (morals ou

t □n □mia). In hiardia geval h □or ons dis stam waaraan ons ons 

moat ondarwerp in ons sis sial, Hiardia stam druk h □mself uit 

as gawsta. 

Stainer maan dat dit ~ groat stap vorantoa batakan wannsar 

dis individu horn nia langar ondarwarp aan ~ akstarna of interns 

out □ritait nie, maar probear varstaan waarom ~ gagawe baginsal 

van aksia vir horn 'n m □tiaf bah□□rt te waes. Dit is 'n ontwikka

ling van m □ralitait wat gabasaar is op outoritait, na optreda 

gabasaar op morals insig. 

Op hiardia vlak van moralitait sal dis individu probaar om 

dis morals eisa van dis lewe ta ontdak an sal hy probaer om sy 

□ptreda volgans hiardia kannis ta bapaal. Sulks aise is byvoor

baald 1, dis grootsta hoavaalheid galuk vir dis mensdom in sy 

gshaal; 2, dis vooruitgang van dis baskawing, of die morals 

□ntwikksling van dis mansd □m na steads toanamanda volmaaktheid; 

3. dis raalisaring van individuals morals doelstallings wat 

daur ~ akta van suiwar intu!sia ontvang is. 

Dia gr □otsta hoavaalhaid galuk van dis mansdom in sy gahael 

sal natuurlik varskilland gasian word daur varskillende mansa, 

B □gan □amda baginsel varwys nie na aniga dafinitiawe voorstalling 

van hiardia galuk nia, maar batakan dat elkaan wat hiardia ba

ginsal arkan, op sy sis maniar probaar om hiardia doalstalling 

ta beraik. 

Dia doalstalling van dis vo□ruitgang van die baskawing kan 

op twea vlakka wark. Die laagsta vlak is dis waar vooruitgang 

gavoalsmatig benadsr word en gasian word in tarma van dis geluk 

wat dit maebring. ~ H □~r vlak is dis waar v □oruitgang gasien 

word as~ morale noodsaaklikhaid, afgasian van gevoalans van 
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gsluk wat daarmss sasmhang. 

Bsids dis bsginssl van gsmssnskapliks gsluk sn dis vooruit

gang van dis bsskawing is gsbasssr op 'n v □orstslling, di t wil sil 

op dis wyss waarop dis inhoud van m □rsls idsss tosgspas word op 

bspaalds ondsrvinding of psrsspts. Die ho□gsts morels beginsel 

is volgsns Steiner egter die wat om mes ts begin, glad nie verwys 

na bepaalde ondervindings nie, maar wat sy o□rspr □ng hat in suiwer 

intu!sie, sn wat slags later~ vsrbintenis met psrsepte, dit wil 

sil dis laws, soak. Die beslissing van wat gewil beh □ort ts word, 

vl □ei hisr voort uit ~ totaal andsr bron as die v □rige twee be

ginssls. Wis ook al gsmeenskapliks geluk as bsginssl aanvaar, 

sal in al sy handelinge homself ears afvra wat sy sis ideals by

dra tot hierdis beginssl. Dissslfde geld vir die twssds prinsipe. 

Dit is egtsr mo□ntlik om mesr kreatisf met hierdis beginsels om 

ts gaan en nie net volgens ssn bspaalde prinsips op ts trss nie. 

In~ bspaalde situasis kan ~ individu homself dus afvra watter 

beginsel van tospassing is op hierdie situasis sn dan daarvolgens 

probeer optree. 

Wanneer alls ander gronds van bsslissings sgtsr ~ twsede plsk 

innsem sn dis individu in dis esrsts plsk staatmaak op konssptu

sls intu!sis, word dis ideals inhoud van 'n aksis die enigsts mo

tief. 

3.5.4 Etisse individualisms as die hoogsts vlak van moraliteit 

In die gsval van dis karaktsr □l □gisss gsstsldhsid was dis hoogsts 

vlak die van suiwsr dsnke of praktiese reds. By dis motiews is 

so pas konssptusls intu!sis as dis hoogsts aangswys. 

By nadsr aanskoue kan gssien word dat op hierdis vlak van 

morali tsi t die dryfvesr en die m □tief saamval, di t wil s/3 □ns 

' gsdrag word nis bspaal deur of □ns karaktsr □l □gisss gsstsldheid 

~f ~ ekstsrns morsls beginssl wat deur gssag bspaal word nis. 

Die optrsde is dus nis stere □tisp sodat bspaalds rs~ls gsvolg 

word nie, en dit word ook nie outomatiss uitgsv □sr in respons op 

'n skstsrns impuls nie. In stsds daarvan word dit suiwsr dsur sy 

idsals inhoud gsdstsrminssr. 

Dis moontlikhsid van so~ handsling is sgtsr afhanklik van 

die vsrmo~ van die individu om morels intutsiss ts srvaar. Wis 

ook al nis dis m □ ontlikhsid bssit om vir homsslf dis morels bs

ginssl ts srvaar wat tospaslik is in slks individusls situasis 
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nie, sal nooit kan styg na die vlak van suiwer individuela wil 

nie. 

Steiner se benadering is die presiese teenoorgestelde van Kant 

s'n. Steiner beweer dat Kant se beginsel die einde sou beteken van 

alle individuele impulse tot optrede. Die norm vir horn kan nooit 

wees om te doen wat alle ander mense sou doen nie, maar eerder wat 

reg is vir die self om in elke besondere situasie te doen. 

3.6.5 Die sosiale implikasies van etiese individualisms 

Die vraag kan gestel word hoe dit moontlik is vir mense om sosiaal 

saam te lewe wanneer elkeen probeer om sy eie individualiteit te 

verwesenlik. ~ Wydverspreide opvatting is dat ~ sosiale gemeenskap 

net moontlik is wanneer mense bymekaar gehou word deur ~ algemene 

vesgestelde morels orde. Steiner beweer egter dat hierdie beswaar 

op 'n gebrek aan insig in die aard van die ideRwlreld dui. Die 

wlreld van idees wat my inspireer is dieselfde as die wat my mede

mens inspireer. Wanneer albei van ons ons intu!sies uit hierdie 

wlreld verkry en nie net staatmaak op uiterlike impulse nie (fisies 

en geestelik) dan moet ons mekaar ontmoet in ons strews na die

selfde doelstellings. 'n Morels misverstand is nie moontlik tussen 

mense wat morsel vry is nie. Dit is alleenlik moontlik by mense 

wat morsel onvry is en wat hulls natuurlike instinkte volg, of die 

aanvaarde bevels van plig, wat hulls rOe op hul bure draai wanneer 

hulls nie diaselfde instinkte of wette gehoorsaam as hulleself nie. 

Indien sosialiteit nie diep gewortel was in die mens se na

tuur nie, sou geen eksterne wet in staat wees om die mens daarmee 

in te ent nie. Dit is omdat mense een in gees is dat hulls in 

staat is om hulls lewens in groepsverband uit te leef. Die vrye 

mens probeer homself uitleef in die volle vertroue dat alle ander 

vrye mense aan dieselfde geestelike wlreld as hyself behoort en 

dat hulls doelstellings sal harmoniser met sy eie. 

Vir baie mense mag dit ~ ideaal wees wat nooit moontlik sou 

wees om te realiseer nie; vir hulls is moraliteit nie moontlik 

sander plig nie. Steiner se antwoord hierop is: ''··· away with 

all this hypocrisy of morality if this is the final conclusion! 

Let us then say simply that human nature must be compelled to act 

as long as it is not free " (Steiner, 1949, p.130), 

Dns lewer1s bestaan uit vrye en onvrye handelinge. Dns kan 

egter geen flnale konsep van die menslike natuur vorm sander om 
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ta kom by dis vrya geas as die suiwarste uitdrukking daarvan nia, 

Ons is nat mensa in die volsta sin van dis woord indien ons vry 

is, Dit is~ baia ho~ ideaal, maar dit is~ idaaal wat as~ wark

lika element basig is om gelaidalik daur te dring tot dis □ppar

vlakta van ons natuur. 

Die mans sa lewansinhoud word agtar nie sander homself ba

paal nie; hy moet homsalf waar maak as mens. Dia natuur maak van 

die mans~ natuurlike wasa; dis samalaweing maak van die mans~ 

wasa wat volgans watts optrea; net dis individu salf kan agter ~ 

vrya wese van homsalf maak. Hiardia vryhaid kan gasian word as 'n 

laasta stadium in dis mans sa ontwikkaling. Elka voriga stadium 

het natuurlik sy plek an funksia in m □raliteit; dit moat nat nie 

as die uiteinde gasian word nia. Dit is agtar allaanlik in dis 

vrye individu dat moralitait in sy hoogste potansiaal varwasenlik 

word. 

3.7 SAMEVATTING 

Wannaar al vyf die psigologiasa banadarings tot moralitait wat be

spraak is, mat makaar vargalyk word, kan dis volganda algamane af

laidings gemaak word. Dia aarsta dria banadarings, naamlik dis 

laer-taoratiasa, die sosiaal-psigologiasa an dis psig □analitiesa 

banadarings kan in vargalyking mat Stainer sa benadaring baskou 

word as~ baskrywing van die totstandkoming van Stainar sa karakta

rol □giase gastaldhaid. In taanstelling mat Stainar is daar by die 

dria banadarings gaan spraka van dis moontlikhaid van~ transenda

ring van dis aangebora an aangalaerda karakterol □giasa gastaldhaid 

nia. Dia vrya intu!tiawa denka wat dis rol kan varvul van dis 

karaktarologiasa gastaldheid ta transendaar, spaal mat andar woorde 

hiar nog gaan rol nia, 

Kognitiewa ontwikkalingstaoratici so□s Kohlbarg banadar mo

raliteit waar uitsluitlik vanuit die danka, an laat dis irrasi □-

nala wils- en gevoalselamante buita baskouing. Stainer sa banada

ring sluit dis irrasionela s □wal as dis rasionala alamanta van 

m □ralitait in, an kan dus gasian word as~ sintase van dis ander 

viar banaderings. 

H □ewal Kohlberg sa baskrywing van die stadia van morals oor

daalsvarm □~ bapark is tot dis kognitiawa aspekta van moralitait, 

kan haalparty □oraankomsta tussan sy banadering an Stainar s'n 
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□pgemerk word, Seide onderskei byvoorbeeld •n morsel outon □me vlak 

waarop selfgek □se morels beginsels vanuit die eie innerlike lewe 

van die mens kom, Steiner gaan egter •n stap verder deur 'n vlak 

te onderskei waarop die mens ideaal gesproke in staat sou wees 

om deur middel van k □nseptuele intu!sie in elke unieke situasie 

morsel kreatief op te tree, 

In die volgende twee hoofstukke □or lektuur en morels op

voeding sal die o□reenkomste en verskille tussen Kohlberg en 

Steiner nag duideliker word. 
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HOOFSTUK 4: OPVOEDKUNDIGE BENADERINGS TOT MORELE ONTWIKKELING 
EN LEKTUUR: RUDOLF STEINER 

4.1 INLEIDING 

In hierdie en die volgende hoofstuk sal aandag gegee word slegs 

aan twee opvoedkundige benaderings tot morale ontwikkeling, naam

lik die van Lawrence Kohlberg as verteenwoordigend van die kog

nitiewe ontwikkelingsteoretiese benadering en die van Rudolf 

Steiner. In werklikheid is dit die enigste twee benaderings wat 

voorsiening maak vir morels ontwikkeling wat gebaseer is op die 

mens se inherente potensiaal tot morale volwassenheid. In die 

vorige hoofstuk is aangetoon dat moraliteit volgens die sosiaal

psigologiese, die leer-teoretiese en die psigoanalitisss benade

rings, ~ skstern aangelserds dimensie is wat nie vanuit dis in

nerlike wsse van dis mens self spruit nis. 

Kohlberg was self nie ~ opvoedkundigs nis, maar dear kan 

heelparty afleidings gemaak word uit sy wsrk wat vir morale op

vosding en lsktuur bslangrik is. Steiner ss bsnadsring tot mo

rels opvoeding is mser omvattsnd as Kohlbsrg s'n omdat sy siening 

van morels ontwikkeling al dris dimensies van menswsss insluit, 

naamlik wil, gevoel en dsnke, tsrwyl Kohlbsrg slegs die kognitiewe 

dimsnsie bstrsk. Steiner ss bsnadering ssl ssrsts wssrgegee word 

omdat Kohlbsrg se werk teen dis brs~r agtsrgrond van Steiner se 

siening bater verstaan sal word. By~ uiteensstting van beids be

naderings sal die rol van lsktuur in morels ontwikksling ook be

trek word. 

Dis dosl is om bre~ bsginssls vir die toepassing van lektuur 

op morele ontwikksling aan ts dui, ssrdsr as om spesifiske vsr

wysings na titels te maak. Taen die agtsrgrond sal in dis leasts 

hoofstuk gekyk word op watter wyss hierdis insigts die tsoretisse 

raamwsrk van die lsserkunde kan invul. 

4.2 STEINER SE OPVOEDINGSBENADERING TOT MORELE ONTWIKKELING 

4.2.1 Inlsidsnde opmerkings 

Steiner ss bsnadering tot opvosding is~ direkte uitvloeisel van 

sy filosofie en sy siening van die wsss van die mens. Hy het toe

getres tot dis opvoedkundigs tonssl toe sy hulp ingsrosp is by dis 
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totstandkoming van 'n skool wat gebaseer is op sy menssiening, 

Hierdie skool is in 1919 in Stuttgart geopen en was bedoel vir die 

kinders van die fabriekswerkers van die Waldorf Astoria-fabriek, 

Dit het gelei tot~ nuwe im~uls in die opvoedkunde en staan bekend 

as die Waldorfskoolbeweging. Dit het ~ internasionale beweging 

geword en nuwe skole word jearliks geopen in lands dwarsoor die 

w~reld, Praktyk en teorie is volgens die benadering baie nou aan 

mekaar verbonde en die kleinste onderdeel tjie is •n akkurate weer

spie~ling van die organiese geheel, 

Hierdie benadering is gebaseer op die siening dat die mens 

nog op pad is om homself in sy ware wese ts verwesenlik. Daarom 

is dit begryplik dat daar veral gepoog word om die kreatiewe di

mensie van die kind tot volle ontplooiing te bring; selfverwesenlik

ing is in die laaste instansie immers grootliks afhanklik van 

die dimensie, Kinders word nie net gelei om die letterkunde of 

die skilderkuns op~ kreatiewe en kunssinnige wyse te benader nie, 

maar ook die netuurwetenskappe. 

Een van die groot problems in die opvoedkunde wat in die 

moderns tyd ontstaan het, is die verhouding tussen kuns en we

tenskap. Daar word gevind dat mense se lewensuitkyk □or die al

gemeen hoofsaaklik beperk is df tot kuns en die sosiale wetenskap

pe, df tot die natuurwetenskappe. Om te probeer om in die op

voedingsproses ~ gelyke verdeling tussen kuns en wetenskap te 

maak, bied nie werklik ~ oplossing nie. Dit sou~ bloot uiterlike 

benadering tot vereenselwiging van die twee vorms van menslike 

kul tuurskepping tot gevolg h~. Die opl ossing kan gels~ wees in 'n 

benadering waardeur ~ gedissiplineerde kunssinnige waarnemingsver

mo~ deel word van die natuurwetenskaplike metode, en waardeur die 

gesonde objektiewe benadering van die natuurwetenskappe deel word 

van die sensitiewer gevoelens waarop die wese van die kuns en die 

sosiale wetenskappe uiteindelik gebaseer is. Steiner het probeer 

om so •n siening in die opvoedkundige praktyk tot ui tdrukking te 

bring. 

Morels ontwikkeling kan volgens Steiner se benadering nie los

gemaak word van die res van ontwikkeling nie, maar vorm •n integrals 

deel daarvan. Morels opvoeding is verweef met die hele Waldorf

kurrikulum; derhalwe sal ~ beskrywing van Waldorfopvoeding in bre~ 

trekke noodsaaklik wees, 
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Steiner het geen opvoedkundige handboeke geskryf nie. Hy het 

egter ~ aantal lesingsiklusse gelewer, waarvan die meeste opgete

ken en uitgegee is. Dmdat groot dele van Steiner se werk moeilik 

toeganklik is vir persons wat nie onderl@ is in sy filosofie nie, 

word in hierdie uiteensetting grotendeels gebruik gemaak van A.C. 

Harwood (1958) se boek The Recovery of Man in Childhood, wat 'n 

poging is om die beginsels van Waldorfopvoeding toeganklik te 

maak vir ~ bre~r publiek. 

4.2.2 Die verband tussen morels ontwikkeling en die ontwikkeling 
van die kind 

In die vorige hoofstuk is~ algemene uiteensetting gegee van Stei

ner se siening van die morels ontwikkelingstadia waardeur die mens 

gaan en wat hy veronderstel word om te kan bereik. Daar sal nou 

probeer word om aan te toon watter verband die algemene morels 

ontwikkeling het met die ontwikkeling van die kind soos Steiner 

dit benader het. Uiteraard kom die hoogste vlakke van morels ont

wikkeling soos uiteengesit in die vorige hoofstuk, nie ter sprake 

by die kind en adolessent nie. 

Steiner se siening van die mens se samestelling en die ont

wikkeling van die kind is baie kompleks. Vir die doel van die 

verhandeling sal dit slegs moontlik wees om •n baie beperkte en on

volledige uiteensetting hiervan te gee sonder om in te gaan op die 

dieperliggende redes daarvoor. 

Daar is reeds melding gemaak van die feit dat Steiner drie 

dimensies van menswees onderskei, naamlik wil, gevoel en denke. 

Die drie dimensies hou ook verband met die fisieke wese van die 

mens. Hy onderskei drie fisiese sisteme, naamlik die kop-, die 

ritmiese en die ledemaatsisteem. (Die metaboliese prosesse word 

by die ledemaatsisteem betrek), Die drie fisiese sisteme is die 

draers en onderhouers van onderskeidelik die denk-, gevoels- en 

wilsvermo~. Slegs by die volwassene het die drie sisteme en die 

drie dimensies van wil, gevoel en denke, volwassenheid bereik. 

Sy beskrywing van die kind se fisiese en geestelike ontwikkeling 

behels ook ~ uiteensetting van die wyse waarop bogenoemde sis

teme en dimsnsies in die kind tot ontplooiing kom. 

Steiner onderskei drie fases van ontwikkeling by die kind 

wear die drie dimensies opeenvolgend hulls verskyning mask, 
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naamlik (i) diB wilsfase, wat duur van die geboorte af tot die 

tandewisseling; (ii) die gevoelsfase, wat duur vanaf die tande

wisseling tot pubBrtBit; en (iii) die dBnkfase, wat vanaf pu

berteit tot mondigwording duur. 

In die wilsfasB is diB kind n □g baiB n □u verbonde met die 

buitew~reld, met ander w□orde daar is min sprake van~ werklike 

skeiding tussen homself en die buitew~reld; die kind hat dus 

□ok geen bewussyn van homself as •n aparte entiteit nie. Dmdat 

daar geen skeiding is tussen homself en die buitew~reld nie, gaan 

enige wilsimpuls direk oor in aktiwiteit; daar is n □g nie ge

n □eg gevoel en denke om dit ta~ ta hou nie. Die kind wil nie net 

kyk nie, hy wil ook hanteer; hy hat •n geweldige vermo~ tot kon

sentrasie en doen dings met sy hale wese, •n kenmerk wat van spel 

in hierdie fase ~ baie ernstige aangeleentheid maak. 

In die gev □elsfase ontwaak die kind se dromende gevoelsbe

wussyn. Die kind se denke kan in die tyd as verbeeldingryk be

skryf word; sy denke is met ander woorde hoegenaamd nie intellek

tueel nie, maar eerder op die konkrete beeld gegrond. In die 

opvoeding veral moat hierdie faktor deeglik in ag geneem word. 

•n Abstrakte intellektuele benadering bereik nie regtig die kind 

nie, maar werk selfs sy kreatiewe verbeeldingryke vermo~ns ta~. 

Die juiste benadering is dus ~ kunssinnige sen wat die kind deur 

middel van beelde aanspreek. 

Pas in die denkfase k □m die kind se intellektuele denke ta 

v □ orskyn en kan oorgegaan word tot~ meer abstrakte benadering. 

Die fout moet nie gemaak word om te dink dat Steiner bedoel het 

dat daar byvoorbeeld geen gevoel en denke teenwoordig is in die 

wilsfase nie. Alle dimensies is teenwoordig in elke fase en mask 

opeenvolgend hul verskyning in elks fase. Dit is egter ~ kwessie 

van graad en kwaliteit. In elke fase is daar een dimensie wat 

van oorheersende belang is. 

Die beginsel van metamorf □se (vgl. par. 1.8.4) neem hier 

'n ui tars belangrike plek in. Di t is naamlik so dat die oorspronk

like wilsfase geleidelik oorgaan in die meer verinnerlikte toe

stand van die gevoalslewe, wat ~ verdere metamorf □se ondergaan 

tot die denklewe wat ~ toestand van nog grater verinnerliking be

taken. 

Dit is as gevolg van die toenemende verinnerliking van die 
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kind se psige dat hy homself geleidelik as meer afges □nderd van 

die w@reld ervaar. Met die eerste ontwaking van die denke in die 

puberteit ervaar die kind dikwels n pynlike vervreemding en iso

lasie van sy omgewing. Dit is belangrik om ts besef dst die kind 

t □egelset most word om elks fsse in sy volle omvsng ts deurleef, 

anders word die orgsniese groeipr □ses en die psigiese ontplooiing 

gestrem. As die kind nie gegun word om die wilsfsse in sy volle 

□mvsng ts belewe nie, is dit nie bevorderlik vir die ontpl □oiing 

van n gesonde gevoelslewe nie. Dit is miskien ven nog grater be

lsng dst die kind se gevoelslewe toegelsst word om ten volle ts 

gedy, sander dst dssr inbreuk op gemask word deur n ts vroe~ in

tellektueel gerigte opvoeding. 

Die drie dimensies ksn beskou word as gesentreer in die ego 

van die mens en word deur die ego in die lewe ger □ep. Die ego 

van die mens, dit wil s@ sy werklike innerlike lewe, mask ears 

sy verskyning wsnneer die kind ongeveer drie jssr oud is en horn

self vir die eerste keer met ''Ek" ssnspreek. Voor difu tyd be

stssn n □rmsslweg geen geheue nie. Volgens Steiner se siening het 

die ego sy □□rspr □ng in die geestelike w@reld. Jong kinders het 

dikwels nog n vse bewussyn van die geestelike w@reld wssr hulls 

hul □□rspr □ng het. 

Vervolgens ksn hierdie drie psigologiese fsses in verbsnd 

gebring word met die fsses van morels ontwikkeling, 

Soos in die v □rige hoofstuk uiteengesit is, is die vrye wils

hsndeling vir Steiner die hoogste uitdrukking van die morels lewe. 

•n Wilshsndeling bestssn v □lgens horn uit twee komponente, nssmlik 

n dryfveer en n motief. Die dryfveer is n wilsfskt □r wst direk 

gels~ is in die ksrskterol □giese gesteldheid van die mens wst as 

permanents determinerende fsktor funksi □neer. Die motief doen horn 

voor in die vorm van n vo□rstelling of konsep, en is die m □mentele 

determinerende □orsssk vir n wilshsndeling (vgl. par. 3,6,3). 

Dssr is in die vorige hoofstuk verskillende vlskke van dryfvere 

s □wel as motiewe onderskei. Hierdie vlskke ssl nou kortliks in 

verbsnd gebring word met die morels □ntwikkeling van die kind. 

4,2,2,1 Die wilsfsse 

Die eerste s □□rt dryfveer of vlsk van ksrskter □logiese gesteldheid, 

is die vlsk van persepsie of wssrneming, Wssrneming gssn direk □ or 
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in optrede sonder inmenging van gevoel of konsep. Optrede is 

instinktief en onmiddellik. 

Die eerste vlak van motiewe is die wear~ voorstelling ge

vorm word van die eie of die ender se welsyn (wat in belang is 

van eersgenoemde), Dit is dus ~ ego!stiese motief waar deur eie 

optrede die grootste voordeel vir die self gesoek word. 

Die verband tussen bogenoemde dryfveer en motie~ en die 

eerste fase van die kind se ontwikkeling1 is duidelik. Die on

middellikheid waarmee kinders hulls instinktiewe behoeftes most 

bevredig en hoe ingestel hulls is op sis plesier is algemeen be

kend. Die wyse waarop Kohlberg die premorele en prekonvensionele 

stadia van die kind beskryf (vgl. par. 3.5.3), stem hiermee ooreen. 

In soverre dit die morale ontwikkeling en die daarmee gepaard

gaande morale opvoeding betref, is die belangrikste aspek van hier

die Fass die van nabootsing. Die kind neem die gedrag van sy op

voeders waar en tree direk daarvolgens op. In hierdie fase is die 

goeie voorbeeld die enigste wyse waarop blywende resultate bereik 

word vir sy morels groei: 

"It is self-education, not child-education, which is needed 

at this time. To be strictly truthful, to speak always with 

love, to make every action as beautiful and harmonious as may 

be - these are the things that affect the child most deeply.'' 

(Harwood, 1958, p,51) 

Die invloed van die volwassene op die kind in die Fass is nie 

gels~ in wat hy west nie, maar wat hy is as mens. Dit most in ge

dagte gehou word dat die jong kind direk toegang hat tot die wese 

van dings en manse om horn, en hy kan nie maklik om die bos gelei 

word nie. Terselfdertyd is die jong kind egter onkrities en hy 

kan nie diskrimineer nie, Hy is met ender woorde oorgelewer aan 

die voorbeelde van gedrag om horn. Sulks voorbeelde word as •t 

ware~ organiese deal van horn en is as sodanig onbewus, en is baie 

moeilik om later ts wysig. Hierdie Fass kan dus ook die Fass van 

nabootsing genoem word. 

4.2.2.2 Die gevoelsfase 

Die tweeds soort dryfveer of vlak van karakterologiese gesteldheid 

is die van gevoel. Die tweeds soort motief is suiwer konseptueel 

en hou nie meer verband bloot met die voorstelling van eie genot 
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of van~ spesifieke handeling nie. Dit is gebaseer op~ sisteem 

van morels beginsels in die vorm van abstrakte konsepte, en dien 

as riglyn vir die individu se morels lewe sander dat hy horn hoef 

te bekommer □or die □orsprong van sy konsepte, □mdat diegene wat 

die leiding neem, verantw□ordelikheid daarv □or dra. Die toppunt 

van hierdie vlak is die internalisering van~ ekstern neergelegde 

morels k □de wat dan as gewete funksioneer. 

Daar is reeds hierbo gestel dat die fase tussen die tande

wisseling en die puberteit vernaamlik gekenmerk word deur die 

ontwikkeling van die gevoel. Deur die ontwikkeling van~ eie 

innerlike gevoelsw@reld word die kind in staat gestel om •n mate 

van afstand tussen horn en die buitew@reld te verkry. In die wils

fase weet kinders in~ groat mate wat hulls wil doen; dit hang 

van hul verm □~ns en die volwassenes af of hulls dit kan en mag 

doen. In die gevoelsfase is kinders baie meer □nseker □or hul 

□ptrede en is hulls daar □m baie sterk afhanklik van volwassenes 

se leiding en gesag. Die kind is egter nie meer so o□rgelewer 

so□s vr □e~r aan die voorbeelde van volwassenes om horn nie; hy 

kan al 'n model kiss. Deur middel van sy gev □el kan hy h □mself 

identifiseer met~ gesagsfiguur wie se bevels en v □orbeeld hy 

dan navolg, en na wie hy □psien. Kinders van dis ouderdom het 

respek vir die □nderwyser wat orde kan handhaaf, en v □el ongemak

lik wanneer dit nie die geval is nie. 

Vir sy morels ontwikkeling en opvoeding is dit weer eens be

langrik dat die opvoeders se waardes navolgenswaardig is. In die 

Waldorfskool word 'n stelsel gevolg waarvolgens die kind in hierdie 

middelfase dieselfde klas □nderwyser het wat horn van klas tot klas 

begelei tot die puberteit. Op dis wyse ontstaan ~ bes □ndere ver

houding tussen onderwyser en kind. Dit is~ intieme vertrouens

verhouding wat gebaseer is op~ natuurlike aanvaarding van die 

onderwyser se out □riteit deur die kind. In pr □gressiewe opvoed

ingsbenaderings, soos byv □orbeeld dis van Neill (1961), word in 

die paging om weg te breek van outorit@re optrede, re~ls en dis

sipline, dis faktor nie voldoende in ag geneem nie. Di~ fase kan 

wat die kind se morels ontwikkeling betref, die fase van gesag 

genoem word. Fil □geneties gesien, word hierdie vlak weerspie~l in 

die wyse waarop byvoorbeeld die Israeliete heel konkreet opgekyk 

het na die Godheid vir leiding. 
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Weer eens is dit duidelik dat Kohlberg se beskrywing van die kon

vensionele fase, waarin gehoorsaamheid aan re~ls ~ belangrika rol 

speel, in~ groot mate □□reenstem met bogenoemde uiteensetting. 

4.2.2.3 Die denkfase 

Die derde vlak van karakterologiese gesteldheid is die van denke 

en die vermo~ om vo□rstellings te v □rm. Vo□rstellings van aie of 

andar se optrede in bepaalde situasies kan deur herhaling deal 

word van die karakterologiese gesteldheid van dis mens, en ass □-

danig dryfvere word wanneer •n s □□rtgelyke situasie horn v □ordoen. 

Die konseptuele vlak kan verdar verdiap word deurdat konsepte deur 

intu!sie gedatermineer word sander verwysing na ~ spesifieke per

sep (vgl. par.3.6.4). Hierdia fase k □m egter na alle waarskyn

likheid tot op hade uiters selde voor by adolessenta. 

By die derde motiveringsvlak is die individu nie meer beraid 

om afhanklik ta wees van~ aksterne of interns gesag nie, maar 

probeer hy insig verkry in dis redes waarom •n bepaalde beginsel as 

motief tot morele optrade aanvaar behoort te word of nie. Op die 

vlak word gasoek na universeel galdige norme. 

Na die puberteit ontwaak die kritiese denke en is die adoles

sent in staat om deur middel van sy denke ~ nog grater afstand 

tussan horn en die buitewBreld te plaas as waartoe hy deur middel 

van gevoel in staat was. Deur gevoel is die kind nog subjektief 

gekoppel aan sy self, terwyl die objektiwitait van die denke die 

adolessent in staat stel om uit te reik na die universeel geldige. 

Die adolessent staan kritias en objektief teenoor die buitewBreld 

an kan nia meer gedwing word om re~ls en regulasias wat deur ou

toriteit daargestal is, na ts volg nia. Hy moet dis rades daar

voor begryp. Na die puberteit verander die verhouding tussen on

derwyser en leerling. Die adolessent met sy baie □nvolwasse ver

mo~ns wil graag eie menings hi en self besluite neem. Hy respek

teer nie •n volwassene bloot omdat hy •n volwassene is nie, maar 

respektaer wel sy vermo~ns en sy ent □esiasma. Dia regte vorm van 

dissipline vir die fase is nie nabootsing of outoritait nia, maar 

die bewondering van die adolessent vir die onderwyser se kennis 

en kundj gheid. Die onderwyser wat •n deskundige is en ent □esiasties 

is □or ey onderwerp, kan ~ ideaal daarstel wat vir die leerlinge 

die moeite werd is om na te straef. Hierdie fase kan ook die fase 
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van idealisme genoem word. 

Dok hier is die ooreenkoms met Kohlberg se prinsipieel outo

nome vlak van morale redenasies duidelik. 

4.2.3 Morale ontwikkeling, opvoeding en lektuur 

Vervolgens sal probeer word om in breg trekke aan te toon watter 

soort lektuur van hulp kan wees in die stimulering van kinders se 

morele ontwikkeling en op watter wyse dit toegepas kan word in 

morale opvoeding. Hier word spesifiek verwys na die benadering 

wat gevolg word in die Waldorfskool. 

Daar is reeds gewys op die Feit dat die hele Waldorfkurri

kulum ingestel is op die morels ontwikkeling van die kind. Een 

klein voorbeeld kan kortliks genoem word. Wanneer daar met re

kenkunde begin word, word met die geheel begin, byvoorbeeld twee 

is een plus een,in stede van sen plus een is twee. Agter die 

eerste benadering is die idee verskuil dat dit slegs die geheel 

is wat sin en bestaansreg gee aan die onderdele, terwyl die twee

ds benadering maklik kan lei tot~ atomistiese en verbrokkelde 

wlheldbeskouing. Deur met die geheel te begin, kan nog •n ander 

beginsel op subtiele wyse gedemonstreer word. Dptelsomme kan 

lei tot die idee dat die objek steeds meer en meer behoort te 

kry, terwyl aftreksomme die beeld van vrygewigheid kan oordra. 

Dit is natuurlik nie moontlik vir die doel van hierdie stu

die om al hierdie subtiliteite uiteen te sit nie. Die klem sal 

hier meer gel& word op die inhoud van verhale wat vertel of voor

gelees word of wat deur die kinders self gelees word. Die ver

band wat lektuur met morels ontwikkeling het, is egter nie net 

geleg in die inhoud daarvan nie,maar ook in die wyse waarop die 

kind in die w&reld van lektuur ingelei word, en die verband wat 

dit het met sy totals ontwikkeling as mens. Dit gaan dus nie 

soseer om die morale inhoud van boeke as sodanig nie, maar die 

stadium van ontwikkeling waarop sekere lektuurinhoude aan die 

kind gebied word en die wyse waarop dit gebring word. Moraliteit 

het te make met die mens se totale ontwikkeling en lewensuitkyk. 

In die Waldorfkurrikulum gaan dit juis daarom dat die kind 

deur middel van die leerstof en die wyse waarop dit gebring word, 

geleer word om homself en die w&reld, en sy plek in die w&reld 

te leer ken. Met ander woorde hy leer wie en wat hy is en wat sy 

taak in die lewe is. Hy most leer om in kontak met hdmself, met die 
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w@reld en die mense om horn te kom. Sy innerlike ontwikkeling most weer

spie~l word deur die lesinhoude wat aan horn gebring word, want op 

di~ wyse leer hy sy verband met die buitew@reld ken en vind hy sy 

plek in die lewe. 

In~ paging om te illustreer hoe die lesinhoud met die kind 

en adolessent se innerlike ontwikkeling in verband gebring most 

word, is byvoorbeeld aandag gegee aan die aanbieding van geskiede

nis. Deur die wyse waar□p die kind die geskiedenis van dia mens

dom ervaar, beho□rt hy te leer dat daar geestelike v □□ruitgang is 

en dat hy ook sy bydrae het om te lewer. 

Terselfdertyd dien ~ derglike beskrywing as riglyn in die 

keuse van lektuurinhoude. 

In verband met die religieuse inhoud van boeka en die in

vloed wat dit op morels ontwikkeling en opvoeding het, kan net 

weer verwys word na hoofstuk twee waar deur middel van Tillich 

se siening aanget □on is wat die religieuse dimensie van m □raliteit 

is. Steiner se benadering sluit hierby aan. Volgens horn ontstaan 

m □raliteit in die eerste plek uit gevoelens van eerbied en dank-

baarheid jeens ~ God wat vir sy 'skepsels' s □rg. Geen mens en 

sekerlik geen kind - kan dankbaarheid v □el jeens ~ ''Eerste Dor

saak", ~ "Lewegewende Krag'' of~ ''Beginsel van Evolusie" nie. 'n 

Kind ken die vreugde om te lewe; alles in die w@reld is vir horn 

•n gawe en daarom is dit natuurlik en reg dat hy uiting gee aan sy 

dankbaarheid jeens ~ Gewer. 

Daar sal nou aandag gegee word aan die rol van lektuur in die 

verskillende ontwikkelingsfases. 

4.2.3.1 Lektuur in die wilsfase 

Die eerste aanraking wat jong kinders met lektuur beh □ort te h@, 

is deur die liedjies en kleuterrympies wat hul m □eder met hulls 

deel. Veral na die ouderdom van drie begin die ritmiese element 

in kinders te lewe en kry hulls □neindige plesier uit die hoor 

en herhaling van kleuterrympies. 

Dit spreek vanself dat b □gen □emde aktiwiteite later uitgebrei 

word tot die vertel van verhale. Die inhoud van die stories kan 

relatief eenvoudig wees met veral eenvoudige handelinge wat uitge

beeld word. Daar kan byvoorbeeld aan die kind vertel word hoe die 

boer in die laatmiddag uitgaan om sy diere te voer. Heel eerste 
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gaan hy na sy varke, dan na sy koeie en sy skape, ensovoorts. Hy 

kan vertel word op watter wyse hulle elk vir horn bedank en vir horn 

g □eie nags@; daarna gaan hy huis toe en eat die heerlike ate wat 

sy vr □u vir horn gemaak hat, en uiteindelik gaan hy bed toe. Die 

opeenvolging van bogen □emde handelinge is vir ears gen □eg. 

Wanneer dit nodig is om kinders te wys op □nwenslike gedrag, 

kan di t oak gedoen word in die v □rm van 'n st □rie. Vermanings en 

preke is nie effektief nie. Dit help oak nie om te s@ dat so en 

so~ liewe dogtertjie is en altyd s □et is nie. Die waarskuwende 

verhaal, indien kinderlik gen □eg, hat hier ~ werklike funksie. 

Wanneer die kind byvoorbeeld nie in die straat mag gaan nie, kan 

vertel word van 'n seuntjie wat 'n ongeluk oorgekom hat toe hy in 

die straat gehardloop hat. Die kind sal sy eie gedrag hierin 

weerspielH sien en di t sal 'n veal grater ui twerking h@ as om horn 

steeds te verbied om in die straat te gaan. Aan die ander kant 

inspireer die st □rie van~ g □eie voorbeeld die kind om oak so te 

wil optree. 

In die eerste jare hat die kind, s □□s reeds gestel, ~ baie 

nou verbintenis met die natuur, en die inhoud van stories behoort 

~ weerspie~ling te wees hiervan. Die doel is nie om die kind op 

di~ stadium natuurstudie te leer nie, maar om die wese van die na

tuur aan horn te openbaar. Di.a doel van natuurst □ries is om die 

werking van God in alles wat lewe vir die kind te ontsluit. In 

die laaste stadium van hierdie fase sal die stories ook die war

king van God in die mens aantoon. Die stories beh □ort verbeelding

ryk te wees, maar moat terselfdertyd verband hou met die werklik

heid. Wanneer die verhaal byvoorbeeld □or diere handel, behoort 

die werklike aard van die diere uitgebeeld te word en die diere 

nie as manse voorgestel te word nie. Die volgende tema vir ~ ver

haaltjie kan as voorbeeld dien. 

~ Klein seuntjie gaan stap in~ bas, ~ Groep van verskillende 

diers□□rte versamel om horn in~ □op ruimte. Elkeen neem ~ beurt 

om aan die seuntjie te wys wat hy bater as al die ender diere kan 

doen, Uiteindelik vra die diere dat die seuntjie aan hulle moat 

wys wat hy kan doen en hulls nie. Die seuntjie word baie treurig 

ens@ dat die enigste ding wat hy kan doen, is om te lag, en die 

diere se antw □□rd daar □p is dat hulle eerder in staat sou w □u wees 

om te lag as om enigiets anders te doen (Derry, s,j.). 



52 

Hier word aan die hand van~ eenvoudige voorbeeld gewys op~ 

essensi~le onderskeid tussen mens en dier. 

Vanaf vyf jaar begin kinders om allerlei fil □sofiese vrae te 

vra. Hulle dink op dis stadium egter nog in terme van pers □□nlike 

motiewe en waardas en dit m □et vermy word om antw □orde te gee in 

terme van onpersoonlike oorsake en meganiese kragte. Die vrae 

m □et dus nie op wetenskaplike wyse beantwoord word nie, maar in 

terme van die fantasiew~reld van die kind. Harwood (1958) gee 

die voorbeeld van~ vraag wat ~ dogtertjie stel en waar □p sy dan 

self die antwoord gee. Vraag: "Waar □m trek die borne hulle ge

kleurde blare uit met Kerstyd? 11 Antwoord: "Dmdat hulle wil h~ 

God m □et hulle ~ wit rok gee vir die verjaarsdag van Jesus." 

Dit is duidelik dat ~ natuurlike gebeure hier deur die kind ge

interpreteer word in terme van beelde van die fantasie eerder as 

in saaklike terme. 

Op hierdie stadium vra kinders ook waar hulle vandaan kom. 

Hulle bedoel egter volgens Harwood nie s □seer hul fisiese lig

gaam nie, maar hulle ego. Dit sou dus verkeerd wees om bloat te 

antwoord dat hulle ult hulle ma se liggaarn kom. Kinders is dik

wels bewus van dis fisiese Feit, maar dtt is nie wat hulle wil 

weet nie. Daar is heelwat sprokies wat byvoorbeeld die afdaling 

van die siel op s □ek na ~ liggaam beskryf. ~ Voorbeeld hiervan 

is "The story of snowflake and the dragon"van Isabel Wyatt (1975). 

Op hierdie ouderdom kan 'n aanvang gemaak word met die vertel van 

die eenvoudiger sprokies wat nog nie te veel denke en emosies 

wakker maak nie. Voorbeelde hiervan is: 

Die s □et pap. 
Die wolf en die SBWB b □kkies. 

Die goue sleutel. 
Sneeuwitjie. 
Die paddaprins. 
R □□ikappie •. 
Moeder Holle. 
Die eseltjie. 
Aspoestertjie. 
Die drie musikante van Bremen, ensov□□rts. 

Storievertelling gaan in dis stadium maklik □or in die opvoering 

van die st □rie. Kinders sal dikwels spontaan ~ rympie of versie 

wat in die storie voork □m, □nthou en ops~. Herhaling van stories 

is baie belangrik. Dit is selfs belangrik dat die stories op pre

sies dieselfde wyse herhaal word omdat kinders geen weglatings of 
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wysigings duld nie. Die herhaling self is vir die kind~ oefening 

van sy wil. 

Die werklike sprokiestadium waardeur kinders gaan, begin op 

ongeveer vyf jaar en hou aan tot die tiendB jaar. Op di~ punt kan 

dus oorgegaan word na die gevoelsfasB. 

4.2.3.2 Lektuur in die gevoelsfase 

In hierdie fasB is die totstandkoming van die gevoelsbewussyn die 

belangrikste kenmerk van die kind sB ontwikkeling. Daar is reeds 

gestel dat die gevoelsbewussyn 

want is aan die droombewussyn. 

wikkelende gevoelsbewussyn nou 

~ beeldryke karakter het wat var

Harwood (1958) beweer dat die ont

die spel van emosies vereis s □ os 

simpatie en antipatie, vreugde en verdriet, moed en vrees. Hierdie 

emosies is vir die mens SB innerlike soos die funksie wat in- en 

uitaseming het vir die longe en hart. Vir kinders van sewe en 

ouer most die storie dus laws in die spel van opeenvolgende smo

sies. Daar moet byvoorbeeld ~ tyd wees wanneer die jong prins 

alleen en verdwaald in die bos loop, dit nag word en daar allerlei 

skrikwekkends gsluide is sn blink gehsimsinnigs og wat flits in dis 

donksr. Uitsindslik sisn hy dis wslkoms lig van 'n huisie mat dis 

glosd van~ bshaaglike vuurtjis wat deur die vsnstsr skyn. By die 

dsur van dis huisis most die prins saws kssr klop (nie minder as 

sews maal in die ritmisse fass nis) en, wannser hy byna mosd op

gages hat, hoor hy voetstappe van binne en word die grendel wegge

skui f. Maar wie is di t wat die deur oopmaak? 'n Aaklige heks ! 

Die prins wil weghardloop, maar vind homself vasgeanker aan die 

grand •••. 

Vir kinders van vyf sou hierdiB oormaat van emosiB skadslik 

kon wees, terwyl dit vir die sewejarige wat die drempel van~ nuwe 

ervaringsw6reld betree het, ~ wonderlike ondervinding is. 

4.2.3.2.1 Sprokies 

Aangesien sprokies ~ baie belangrike rol speel in die stadium van 

die opvoedingsverloop wat deur die Waldorfskool gevolg word, sal 

vervolgens diaper op die wese van die sprokie ingegaan word. 

In die eerste skooljare is die kind nog nou verbonde met die 

w6reld om horn. Alles het lewe, gevoel en 'n doel. Wanneer hy aan 

die w6reld bekend gestel word, is die vertel van sprokies en fa-
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bels 'n baie goeie manier om dit te doen. In hierdie magiese 

w@reld kan alles praat; vo~ls, diere en insekte doen g □eie werke, 

metamorfose en t~werkuns is aan die orde van die dag, die prins 

kan enige □omblik in 'n beer verander en die prinses in 'n swaan. 

Die rede waar □m j □ngmense vandag so verslaaf is aan wetenskaps

fiksie, is heelwaarskynlik dat hulle as jong kinders nie gen □eg 

van die magiese w@reld van sprokies gekry het nie, Die geweldige 

populariteit van Tolkien bewys ook hoe groat die behoefte aan die 

magiese is. 

Fe~verhale bevat nie net 'n w@reldsiening s □□rtgelyk aan die 

van die kind nie, maar dit bevat ook baie van die natuurkennis, 

die morele lesse en die praktiese wysheid van ons vo□r □uers. Ver

al die □uer sprokies is vir kinders belangrik omdat hulle gebaseer 

is op antieke, primitiewe wysheid. Baie elemente wat in hulle 

vervat is, dien as saad vir meer bewuste kennis en insigte waart □e 

die mens in later jare kom. Dit is baie belangrik dat die oor

spronklike vorm en inhoud van die sprokie behoue bly wanneer dit 

vertel word, juis vanwe~ hierdie verborge elemente wat as geeste

like voedsel vir die kind kan dien, so□s later aanget □on sal word. 

Deur van sprokies van verskillende nasionaliteite gebruik te 

maak, kry kinders ook op~ baie subtiele wyse ~ aanvoeling vir die 

verskille in die aard van verskillende volke, 

l'\inders in die fase smag ook na •n ui tbeelding van die hero'fse 

stryd tussen die Goeie en die Bose. Hulle voel dat hulle deel is 

van hierdie groot drama so□s ook blyk uit hulle spel waarin die 

polaritsit dikwels tot uiting kom. Dmdat hulls dings gev □elsmatig 

belewe, word die Goeie as m □□i en die Bose as lelik ervaar. Hulle 

is ook geneig om sterk □or te swaai van een pool na 'n ander, Alles 

word in terme van uiterstes ervaar en uitgedruk. Daar is reeds ge

wys op die noodsaaklikheid van em □si □nele variasies in hul verhale. 

Dit is~ Fout om te dink dat die kind net geluk behoort te ken. 

In die Weste word geluk as elke mens se reg beskou, met die gevolg 

dat •n persoon maklik □□rweldig word wanneer 'n katastrofe horn □□r

val, of hy probeer deur middel van~ uiterlik oppervlakkige aflei

ding uit ~ lewensituasie ontsnap wat sy lewe baie sou kon verdiep 

en verryk het. ~ Sterk karakter word gevorm deur die ervaring van 

beide geluk en droefheid, gen □t en pyn. Dit is natuurlik verkeerd 

om kinders opsetlik ongelukkig te maak en net so verkeerd om on-
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eerlik met hulle te wees deur ~ ongelukkige gebeurtenis van hulle 

weg te steek om hulle gelukkig te hou. Daarom is dit verkeerd om 

vreeswekkende dinge wat s □ms in stories, oak in sprokies, v □or

kom van hulle te weerhou. Vrees is oak deel van die lewe en kin

ders sal hulle eie vrese bedink wanneer volwassenes probeer om 

hulle oormatig daarteen te beskerm. 

a. Die innerlike wese van spr □kies 

Spr□kies is in wese nie werklik fantasties indien hulle ware spro

kies is nie, want hulle druk ~ innerlike betekenis uit in uiterlike 

beelde. Hulle is volgens Steiner~ uitdrukking van die ondervin

ding van die menslike siel. Elke figuur is~ vo□rstelling van ver

skillende dele van die menslike karakter. Die prinses en die prins, 

die goeie moeder en die bose stiefmoeder en die getr□ue bediende 

is nie verskillende persone nie, maar elemente in die siel van elke 

mens. Wat hulle ervaar in die storie is die innerlike veranderings 

waardeur die kind gaan in sy lewe, sy koms na die aarde, die gr □□t

wordpr □ses, sy aanvaarding van sy eie kragte en verm □~ns en die vind 

van sy lewensdoel. Spr □kies beskryf die drama van die menslike siel 

in sy lewe tusssen hemel en aarde. Kinders begryp dit in hul ver

beelding deur hulls eie innerlike wysheid wanneer dit aan hulls op 

die regte tyd en wyse gebied word. 

•n Baie belangrike komponent in Waldorfopvoeding is die aanvaar

ding dat daar ~ direkte verband bestaen tussen filogenetiese en on

togenetiese ontwikkeling. Met ander woorde die mensdom se ontwik

keling word weerspie~l in die kind se ontwikkeling. Natuurlik nie 

letterlik nie, maar die onderliggende prosesse is dieselfde. So 

het die mensdom deur ~ stadium gegaan waarin hy volgens Steiner 

kontak gehad het met die goddelike w@reld en hierdie ervarings in 

beelde uitgedruk het. Van Peursen (1970) noem dit die mitiese be

wussynsfase. Spr□kies, mites en legendes is die liter@re nalaten

skap van daardie fase van die mensdom se ontwikkeling en stem oor

een met die ontwikkeling van die kind in die gevoelsfase waarin 

ook in beelde gedink word. 

Om bogenoemde stallings in verband met die innerlike wese van 

spr □kies meer konkreet vo□r ts stel, sal sen van die broers Grimm 

se sprokies, Die Eseltjie, hieronder weergegee en vervolgens ver

tolk word volgens Steiner se insigte. Voordat dit ged□en kan word, 
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most daar ears~ kosmologiese agtergrond gaskets word waarteen 

dit verstaan kan word. Die kosmologiese agtergrond word weerge

gee aan die hand van Frieling (1971) se The Essence of Christ

ianity. Die verklaring van die eseltjie kom uit De Haes 

(1976) se Kleuterwereld-sprookjeswereld. 

b. ~ Blik op geestelike ontwikkeling 

In die Bybelse verhaal van die skepping word gesien dat die mens 

sy oorsprong het in reinheid, binne die goddelike wBreld. Maar in 

hierdie verhaal word daar ook melding gemaak van~ spesifieke doel 
waarmee die Godheid die mens in die lewe geroep hat. God het die 
mens 11 na sy beeld" geskape. Dit was die groot doelstelling. 

Wat most verstaan word onder hierdie begrip "na die baeld van 
God"? Indian die mens net 'n blots skepsel was, net 'n produk van 

skeppende krag, selfs al sou dit ~ perfekte skepping wees, sou dit 

nog steeds nie beantwoord aan die verhewe doel van die mens se wy

ding nie. Die mens sou net waardig wees om~ beeld van God genoem te 

word indien hy self~ kreatiewe wese sou wees, dus iets meer as 

net~ blots skepsel of~ produk van skepping, Die mens sou net in 

harmonie kon wees met die Goddelike doel indien hy in homself sy 

eie kreatiewe persoonlike wesenskern het waaruit hy uit vryheid en 

liefde sou kon handel in ooreenstemming met Goddelike goedheid. 

So~ wese, wat vry is en selfbeskikking het, kan eenvoudig nie 

as~ klaargemaakte produk uit die hand van God kom nie. Om hierdie 

rede het die Godheid iets van sy eie Goddelikheid in die mens se 

wese ingeblaas. Om •n ander beeld te gebruik: die Godheid het aan 

die mens~ vonk van sy eie oorspronklike Goddelike vuur gegee wat 

Hy deur opoffering as •n saad in die wese van die mens geplaas het. 

'n Lang ontwikkelingsproses is nodig voordat hierdie saad kan ont

wikkel in~ vrye persoonlikheid wat na die beeld van God sal wees. 

Ten einde sy aangebore kapasiteite te ontvou of te ontwikkel, moat 

die mens deur 'n historiese evolusie gaan, Alleenlik wannaer die 

mens deur lyding sy bestemming aanvaar en dit reg vorm, kan hy ge

leidelik na die toestand groei wat vir horn bestem is. 

Di t is 'n fundamentals insig dat die mens as die beeld van God 

nag lank nie voltooi is nie. Hy is nog op weg. En hierin is hy 

heeltemal uniek in vergelyking met plants en diere wat as klaarge

maak of afgerond beskou kan word. Dit geld nie vir die mens se 
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fisiese aspekte wat sander twyfel gesien kan word as die kroon van 

die Skepping nie. Maar die mens se ware innerlike natuur staan 

eintlik nog maar aan die begin van sy ontwikkeling. Dit is waar

om di t so moeilik is om 'n insig ts kry in die mens se ware natuur; 

die finale woord is naamlik nog nie gespreek nie. Die mens se 

ontwikkeling is nog besig om horn ts voltrek. Die mens na die 

beeld van God is dus nog 'n doel wat ver in die toekoms l@, 

Te midde van die kragte wat werk aan hierdie historiese ont

wikkeling is daar ook die krag wat teen die Goddelike plan is. 

Die mens het in sy sis wese die moontlikheid tot die boss, n 

moontlikheid wat dikwels tot uitdrukking kom. Dit is egter interes

sant om daarop ts let dat die mens die boss in homself altyd er

vaar as iets vreemds aan sy wese ten spyte van die feit dat dit 

•n geweldige invloed op horn kan ui toefen op •n gegewe oomblik. Elk

sen van ons in ons ware wese wil graag goed wees selfs al word 

dit nie altyd erken nie. Hierdie element@re gevoel dat die boss 

vreemd is aan die ware wese van die mens, beaam die korrektheid 

van die Bybelse tradisie waarvolgens beweer word dat die boss nie 

van die begin af in die mens teenwoordig was 

tot horn verkry het op 'n spesifieke tydstip. 

nie, maar t □egang 

Op hierdie tydstip 

het die b □se die mens bet res as 'n 11 vreemde invloed", 

Hoe kan 'n wyse en liefdevolle Godheid toelaat dat die vyand 

die kinderlike, □nskuldige mens verlei en sy siel besmet met die 

kiem van egotisms en daardeur die weg v □orberei tot die ellende 

van die mensd om? 

Die misterie kan beter begryp word wanneer dit vergelyk word 

met die □ntwikkeling van die jongmens, Hy word nie in sy ontwikke

ling gehelp deur vir swig □nder die sorg van sy □uers ts bly nie. 

Ashy werklik iets wil bereik, most hy homself losmaak van sy ou

ers se beskerming, Die ouers most eenvoudig bereid wees om hul 

kortsigtige vrese ts oorwin en die kind toe ts laat om inn vyan

dige en gevaarlike w@reld uit ts gaan. 

God het die boss toegelaat om die mens in sy paradyslike toe

stand ts benader, en die mens het op sy beurt die boss t □egang tot 

sy wese gegee. Die mens sou n □□it ten volle onafhanklik kon geword 

het as ny vir swig in die paradys onder God se sorg gebly het nis. 

Hy sou. dan net in staat gewees het om op ts tree s □□s •n wese wat 

instinktief handel en wat nie bewus is nie. Die mens sal alleen-
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lik werklik mens word wanneer hy in staat sa1 wees om ui t vrye 

keuse die Goeie te ontwikkel uit die kern van sy eie innerlike 

wese. Alleenlik dan sal die Goeie werklik goad wees. Die on

skulrl van die mens in die paradys is nie wat uiteindelik vir 

die m13ns bedoel was nie. In die toekoms moat die paradys her

win word, maar op~ ho~r vlak, as heiligheid. Tussen hierdie 

twee toestande is die mens egter gewikkel in die tragiese stryd 

met sku.ld. 

Met die sondeval het ~ geleidelike proses begin waarvolgens 

die mens in toenemende mate van sy ware Goddelike oorsprong ver

vreem word. Hy word al hoe onafhankliker en meer aards. Hoe 

meer Fisies die mens se liggaam geword hat, hoe meer hat dit horn 

afgesluit van die Goddelike wBreld. Dit hat die mens in toene

mende mate die moontlikheid gegee om~ onafhanklike bestaan te 

voer. Op hierdie wyse hat die sondeval ~ proses aan die gang 

gesit wat selfs vandag nog nie sy uiteinde bereik het nie. Die 

mens se vervreemding van sy Goddelike oorsprong stel horn in staat 

toi: nog baie bose transformasies, en dit maak inbreuk op steeds 

meer areas van die mens se bestaan. 

Die antieke droom van~ verlore paradys gaan dus in werklik

heid oor die verlies van die oorspronklike toestand van kinder

like, unskuldige nabyheid aan God wat in die geheue van die an

tieke mens bly steek hat. 

Indian die mens steeds onafhankliker sou word in~ wBreld 

wat nie meer gevul is met .Goddelikheid nie, sou die pad na •n af

grond lei. Die mens sou sy Goddelike oorsprong totaal vergeet. 

Hy sou uiteindelik al sy menslike kwaliteite verloor het indien 

die Goddelike voorsienigheid nie hierteen maatre~ls getref het 

ni.r,. Die Godheid het dit nodig geag om die onafhanklikheid wat 

die mens bereik hat na die sondeval, van die bose terug te win. 

Ten spyte van die tragiek van die situasie na die sondeval, is 

daur t □ g iets positiefs daaromtrent, en dit is dat die menslike 

persoonlikheid ~ sekere graad van volwassenheid bereik hat. Voor

dRt hierdie volwassenheid nie bereik was nie, wou die Godheid nie 

tL1ssenbeide tree nie. 

Indian die Godheid die ingryping te laat laat kom hat, sou 

dit nie meer moontlik gewees hat om die mens weer bewus te maak 

van sy Goddelike oorsprong nie. Die mens sou dan al te afhanklik 
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geword het van die bose. 

Christus verskyn dus op dis juiste kosmiese uur, op die 

regte tydstip in dis mens se historiese ontwikkelingsproses, en 

lei dis mens na die verwesenliking van die doel om wsrklik beeld 

van God te word. 

Hierdis filogenstiese sn ontogsnstisss wording van dis mens 

vind veelvuldige uitdrukking in dis wBreld van die sprokis. In 

die msssts sprokiss word aspskte hisrvan vsrbssld. 

~ Sprokis wat ~ baie omvangryks uitbeelding gss van die gsss

teliks wording van die mens, is Die Eselt.iis van die brosrs Grimm. 

Daarin word selfs toskomstigs (profstisse) perspektiswe van dis 

kosmologiese □ntwikkelingsgang wssrgegee, en dit bied dus ~ ge

skikts ui tgangspunt om tot 'n beter insig ts kom in die rol wat 

verbeeldingsryke lsktuur kan vsrvul in die morels opvoeding van 

die kind. Hoswsl hierdie sprokie van die mess diepgaands waar

heds aangaands die mensdom sn dis mens se geestslike ontwikksling 

daarstsl, waarheds wat op~ ander (kognitisws) wyss gsbring, vir 

die kind hseltemal ontosganklik sou gewsss hst, word dit vir horn 

in dis vorm van dis sprokie onmiddsllik toeganklik as~ gevoels

belswenis omreds van die bssldryks aard daarvan. 

c. ~ Sprokis en sy interprstasie: Dis Essltjie. 

Hier volg n □u ~ wssrgawe van Die Essltjis van die broers Grimm 

soos vertaal deur Helens de Villiers uit die Duits. Daarna volg 

~ verklaring van Die Eseltjis deur Ds Hass 

is op Steiner ss insigts. 

Dis Eselt,iiB 

(1976) wat gsbasser 

Daar was ssnmaal 'n koning en 'n koningin. Hulle was ryk en 

hat alles gehad wat hulle begesr, maar net g'n kinders nie. 

Daaroor hat die koningin nag sn dag gstreur en gesB: "Ek is 

soos 'n akker waar niks op gr □ei nie. 11 Eindelik hat God hulls 

wense vervul; maar toe die kind in die w6reld kom, hst dit 

nie gelyk SODS •n mensekind nie, dit was 'n klein BSBltjiB. 

Toe die moeder dit sien, het sy Bers regtig begin huil en 

kerm; sy wou liswer glad nie 'n kind hB nis as 'n esel, en sy 

sB hulls most horn in die water gooi vir die visse om te eet. 

Maar die koning sB: "Nee, God hat horn gegee, daarom most hy 

ook my seun en erfgenaam wees, na my dood op die koninklike 

troon sit en die koninklike kroon dra. 11 Dus is dis esel tjie 
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grootgemaak, hy het grater geword en sy ore het ook mooi hoog 

en regop gegroei, Maar verder washy van~ vrolike geaardheid. 

Hy het rondgespring en gespeel en veral baie gehou van musiek, 

sodat hy na 'n beroemde musikant gaan en s@: "Leer my jou kuns, 

sodat ek die luit net so goed kan speel as jy.'' 11 Ag, liewe 

meneertjie,'' antwoord die musikant, ''dit sal vir u swaar wees, 

u vingers is nie eintlik daarvoor gemaak nie, hulle is heelte

mal te groat. Ek is bang die snare sal dit nie kan hou nie,'' 

Maar g'n ekskuse het gehelp nie, die eseltjie wou nou eenmaal 

luit speel, en omdat hy fluks was en volhard het, het hy dit 

op die ou end net so goed geleer soos sy meester self. 

Eenkeer het die jonge heer diep in gedagte gaan stap en 

by 'n put gekom, toe kyk hy af en sien in die spie!llgladde 

water sy eselsvorm. Daaroor het hy so hartseer geword dat hy 

in die wye w@reld uitgegaan en net een getroue maat saamgeneem 

het. Hulle het op en af getrek, tot hulle eindelik kom in •n 

land waar ~ ou koning heers wat net een enigste maar wonder

skone dogter gehad het. Die eseltjie s@: ''Hier gaan ons bly. 11 

Hy kl op aan die deu r en roep: 11 Daar is 'n gas bui te, maak □ op 

dat hy kan inkom.'' Maar toe daar nie oopgemaak word nie, gaan 

hy sit, neem sy luit en speel met sy twee vo□rpote te lieflik 

daarop. Toe rek die deurwagter se o!l geweldig, hy hardloop 

na die koning ens@: ''Daar buite sit~ klein eseltjie voor 

die deur, hy speel die luit net so goed soos ~ volleerde mees

tero II 

"Laat die musikant dan na my toe inkom," s@ die koning. 

Maar toe daar ~ eseltjie instap, begin almal vir die luitspe

ler lag. 

Nou moes die eseltjie onder by die knegte gaan sit en kos 

kry, maar hy was onwillig ens@: ''Ek is g'n gewone stalesel

tjie nie, ek is vernaam. 11 Toes@ hulle: ''As dit so is, gaan 

sit dan by die soldate,'' 

''Nee,'' s@ hy, ''ek wil by die koning sit.'' Die koning lag 

ens@ ewe vrolik: 11 Ja, dit sal wees soos jy verlang, eseltjie, 

kom hier na my toe.'' Daarna vra hy: ''Eseltjie, hoe hou jy 

van my dogter?" Die eseltjie het sy kop na haar gedraai, haar 

aangekyk, geknik en ges@: ''Vreeslik baie, sy is so mooi soos 

ek nog nie een gesien het nie. 11 "Nou ja, dan moet jy ook langs 

haar sit," s@ die k □ning. ''Dit pas my goed, 11 s@ die eseltjie 
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en hy gaan langs haar sit, eat en drink en wis ook goad om horn 

mooi netjies en skoon te gedra. 

N~ die edelgebore diertjie ~ hale ruk by die koning se hof 

gebly hat, dag hy: "Wat help dit alles, jy moat weer huis toe 

gaan. 11 Hy laat sy kop treurig hang, verskyn voor die koning 

en vra verlof om weg te gaan. Maar die koning hat horn leer 

liefkry en hy sB: ''Eseltjie, wat makeer? Jy lyk so suur soos 

~ bottel asyn - bly by my, ek sal jou gee net wat jy verlang. 

Wil jy goud hi?" 

''Nee,'' sB die eseltjie en skud sy kop. 

''Wil jy juwele en pragtige klere hi?'' 
11 Nse. 11 

"Wil jy die helfte van my koninkryk hi?" 
11 Ag nee. 11 

Toe sO die koning: "As ek net geweet het wet jou gelukkig kan 

maak ! Wil jy my mooi dogter as vrou hi?" 

"Ag ja, 11 sO die eseltjie, "haar wil ek graag hD, 11 en hy 

was op die plek vrolik en opgewek, want dit was presies waar

voor hy gewens hat. 

Dus is daar ~ groat, pragtige bruilof gehou. In die aand, 

toe die bruid en bruidegom na hulls slaapkamertjie gelei word, 

wou die koning weet of die eseltjie horn mooi soet en manierlik 

gedra, en hy het ~ dienaar beveel om daar wag te kruip. Toe 

hulls nou altwee binnekant is, skuif die bruidegom die grendel 

voor die deur toe, en kyk rond, en omdat hy gemeen hat hulls 

is heeltemal alleen, gooi hy skielik sy eselsvel af en staan 

daar as~ pragtige, koninklike jong man. "Nou sien jy wie ek 

is," sO hy, "en jy sien ook dat ek jou nie onwaardig is nie. 11 

Toe hat die bruid bly geword, sy hat horn gesoen en va~ harts 

liefgehad. Maar toe die oggend kom, hat hy opgespring, sy 

dierevel weer aangetrek, en g'n mens sou kon raai dat iemand 

daaronder weggesteek was nie. Kort daarna hat die ou koning 

ook aangekom. "Ai !" roep hy, 11 is die esel tjie al op ! Jy is 

seker ·baie treurig," sO hy vir sy dogter, "dat jy nie •n regte 

mens vir ~ man gekry hat nie?'' 

''Ag nee, liewe Vader, ek hat horn net so lief asof hy die 

mooiste van almal was, en ek · wil horn my lewe lank hou •" Die 

koning was verbaas, maar die dienaar wat daar weggekruip hat, 
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het horn alles vertel. Die k □ning sR: ''Dis n □□it waar nie V' 

"Waak dan self mfirenag, u sal dit met u eie oil sien; en 

west u wat, heer Koning, neem sy vel weg en g □oi dit in die 

vuur, dan sal hy verplig wees om horn in sy regte gestalte te 
wys. 11 

"Jou raad is goed," sR die k □ning, en die aand toe hulls 

slaap, sluip hy binne; en toe hy by die bed kom, sien hy in 

die maanskyn ~ edel jong man daar rus, en sy vel 11 afgestroop 

op die grond. Toe neem hy dit weg en laat daar buite ~ ge

weldige vuur □pmaak en die vel daarin gooi, en hy bly self 

daar staan tot dit heeltemal tot as verbrand het. En omdat 

hy w □u sien hoe die beroofde horn sou gedra, het hy die nag 

deur wakker gebly en geluister. Toe die seun uitgeslaap was, 

staan hy op met die eerste oggendskynsel en wou die eselsvel 

aantrek, maar dis nie te vinde nie. Toe skrik hy en sR vol 

droefheid en angs: "Nou m □et ek dink hoe om te vlug." Maar 

toe hy uitgaan, staan die koning daar en sR: "My seun, waar~ 
heen is jy so haastig, wat is jou plan? Bly hier, jy is so 

'n mooi man, jy m □enie weer van my af weggaan nie. Ek gee jou 
nou die helfte van my koninkryk, en na my dood kry jy dit alles." 

"Dan hoop ek dat die g □eie begin ook 'n g □eie einde sal 
h A II e, sR die seun, "ek bly by u." Toe gee die ou man horn die 

halwe k □ninkryk, en toe hy na ~ jaar dood is, het hy die hele 

gekry, en na sy vader se dood n □g een daarby, en hy het in alle 
heerlikheid geleef. 

Uit Grimm (1964, pp. 120-125.) 

Aan die begin van hierdie sprokie, nadat •n mens gehoor het dat dia 

k □ning an die koningin ~ eseltjie gekry het in plaas van~ mense

kind, koester jy heimlik die wens dat dia aseltjie sy esalvel sal 

afwerp en~ ware mens,~ sk □ne prins, sal word. Dlt is die mista

rie wat horn afspeel in hierdie sprokie, Die esaltjie is~ varper

soonliking van ons laer wese of natuur; dit wil sR al die drifta, 

begeertas an instinkte wat □ns uit □ns liggaamlikheid tegem □et kom. 

Hierdia laer natuur kan alleenlik veredel word deur ons verborge 

ho!Jr persoonlikheid, ons ego, wat in die Goddelike wlreld sy oor

sprong het (wat van k □ninklika bloed is, om~ sprokiesbeeld te 

gebruik ). Anders gestel: ons laer wese wat ons s □os ~ esels

huid omhul, kan alleenlik daur ons ho!Jr ek of □ns ware menslike wa

sa afgewerp word, waarna dia ek s □os ~ prins uit die eselvel te 
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voorskyn k □m. 

Wat betaken die verlange en lang gewag van die □uers op •n kind 

en die fei t dat hulls dan 'n esel in plaas van 'n mens kry? 

Die mens het reeds in die gees in die denke van die Godheid 

bestaan v □ordat hy ~ liggaam gehad het. Die fisiese vergestalting 

van die mens is egter ~ geleidelike proses wat horn □or~ langer 

tydperk voltrek het, waartydens hy meer aards en minder geestelik 

geword het. In die taal van die spr□kie sien ons dus dat die 

k □ning en die k □ningin ten spyte van die Feit dat hulls so graag 

'n kind w□u hll, tog lank op horn moss wag. 

Toe die mens uiteindelik op die aarde k □m w □on het, washy nog 

heeltemal □nselfstandig, hy is nog geheel en al deur God gelei. 

Sy eintlike wese was nog nie geb □re nie. Dit sou pas na vore kon 

tree wanneer die mens los kon staan van God se leidende hand en 

selfstandig sou wees. !n die kleine is dit iets wat horn in elks 

kind herhaal. Elke mensekind sou sy lewe lank □nmondig bly indien 

hy horn nie op 'n gegewe oomblik van sy □uers sou losmaak en self 

verantwo□rdelikheid vir sy toekoms aanvaar nie. Ears as dit ge

beur het, is hy as ego-wese op aarde gebore. 

Dit gebeur natuurlik nie probleemlo□s nie. Die kind word op 

~ bepaalde leeftyd brutaal en ongehoorsaam teen □□r sy ouers. Die 

kind most as 't ware sondig teeno□r sy ouers indien hy as~ ek-be

wuste wsss in dis wllreld wil staan. 

Verstandige ouers onderdruk dan □□k nie hierdis optrede nie, 

maar probeer dit met insig lei na dis doelstelling van dis self

standigheid van die kind. Wannser dit bsrsik is, Hou die mseste 

problems ook op. Dis 1 s □nde' van die kind was egtsr vir hisrdie 

doel noodsaaklik gswsss. 

Wannesr hierdis fsit bskyk word in die mensdom ss ontwikkelings

gang sou ons kon s9 dat die sondeval ook ~ noodsaaklikheid was, in

dien dis mens uiteindelik selfstandigheid wou bsreik. Deur die 

sondeval het die mens~ eseltjie geword. Dit is egter tog die be

gin van die 1113ns se selfstandige bestaan, sy sintlike geb □orte. 

Die mens kom dus as eseltjie tot sslfbewussyn. 

Dis sprokie vertel nou dat die koningin die eseltjie nie wil 

aanvaar nis, maar horn wil verdrink - dis koning s9 egter dat dit 

sy erfgenaam is en sy tr □ on na sy dood sal bestyg. 

Dns sien hier twee bsginsels teen □or mekaar. In alledaagss terms 

kom dit wat deur dis koningin verteenw □ordig word tot uiting in 
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diegene wat in kinders nie die minste ongehoorsaamheid duld nie en 

hulle onskuldige, □nmondige wesens wil laat bly. Hulle negeer dus 

die noodwendigheid van die eselnatuur. 

Die persoon van die koning, daarenteen, dui die mense aan wat 

in die eseltjies ware mensesiele sien wat gelei moet word om vrye 

selfregerende persoonlikhede te word, met ander w□orde persone wat 

die tr □on van selfregering moet bestyg. 

Die spr □kie vertel verder dat die eseltjie v □orspoedig ontwik

kel; sy ore het m □oi hoog en regop gegr□ei, met ander woorde dit 

was~ regte eseltjie. Maar dit was ook ~ diertjie wat goed kon 

luister. Hy het van musiek gehou. Hy vra •n meester in die vak om 

horn te leer luit speel, maar die meester s~ hy sal die kuns nooit 

leer nie omdat sy vingers te dik is en hy die snare stukkend sal 

slaan. Die esel laat horn nie ontmoedig nie en slaag tog daarin om 

self meester in die vak te word. 

Deur iets te wil doen waartoe sy liggaam horn eintlik nie in 

staat stel nie, vertoon die esel ~ suiwer menslike impuls. Geen 

dier sal iets leer waartoe hy nie liggaamlik in staat is nie; •n 

k □ei sal nie leer om 'n pro□i te bespring of 'n leeu om gras te 

vreet nie. Die eseltjie egter, wie se hoewe alleenlik geskik is 

om mee te stamp en te draf, wil leer luit speel. 'n Mens voel dat 

daar in hierdie eseltjie ~ mensesiel skuil, 

Die meester verteenwoordig die mense wat kinders alleenlik dit 

wil laat leer waarvoor hulle aanleg het en waarmse hulle later hul 

brood kan verdien. 

Die mens het in kiemv □rm dis aanleg tot alle moontlikhede en 

is juis daardeur mens. Al hierdie moontlikhede behoort in harmonie 

ontplo□i te word, waardeur hy dan pas ware mens word. Dit is sy 

uiteindelike opgawe. Wannser dit uit die oog verloor word, lei 

dit tot eensydigheid. In sy oorspronklike wese is die mens nie 

eintlik bestem tot spesialisasie nie, terwyl die dier dit wel is, 

Enkele dae na geboorte is die dier op grand van sy gespesialiseerde 

vermo~ns sn instinkte in staat om homself te handhaaf. Die mens 

het 'n lang opvoedingspr □ses nodig om horn voor te berei vir die 

verskeidenheid van menslike take wat op horn wag. 

Weer eens toon die eseltjie dat hy in sy werklike wese eintlik 

mens is en deurbreek hy heel dapper sy dierlike neiging tot spssi

alisasie. Met sy stomp hoewe vsrwerf hy vir homself 'n totaal nuwe 
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vermo~. Hy maak homself vry van dit wat die verlede horn voorskryf. 

Hy breek los uit die bande van sy lotsbeskikking en open 'n nuwe 

moontlikheid vir die toek □ms. · Die eseltjie maak daardeur sy slui

merende menswese wakker. Hierdie vermo~ verleen horn later toe

gang tot die poort van die mensdom (die nuwe koningskasteel). Dit 

is~ voorbeeld wat alleenlik nagevolg en verwesenlik kan word deur 

mense wat die moed het om hulself as eselmense te herken. 

Nou gaan die eseltjie, nadat hy leer luit speel het, peinsend 

wandel. 

Die mens wat 'n bepaalde ontwikkeling ondergaan het, kom tot 

inkeer en begin~ verinnerlikte lewenswandel. Hierdie verinner

likte lewenswandel dui op die ontwikkelihg van~ bewussyn van wat 

dit beteken om mens te wees; mense wat 1n dusdanige ontwikkelings

weg gaan, gaan soos die eseltjie peinsend wandel. Gewoonlik word 

hierdie gebeure in sprokiestaal weergegee deur die beeld van die 

donker bos wat ingegaan word. 

Dan kom die eseltjie by~ put en sien hy sy eie beeld in die 

water. Vir die esel is dit ~ vreeslike ontdekking; hy wil nie 

langer tuisbly nie en trek die wlreld in. Tot sy geluk vind hy 

die nuwe koningspaleis. 

Die weg van ouerhuis (die paradys) tot koningspaleis is die 

wordingsweg van natuur tot kultuur. Die mens se weg verloop van

uit die wlreld van die Godgeskape natuur (die Vaderwlreld) tot~ 

bestaan wat ~ veel groter verantwoordelikheids-, selfstandigheids

en skeppingsmoontlikheid aan horn verleen. Hy vind sy weg tot die 

paleis van die nuwe koning, die seun Christus. 

Die nuwe koning het ssn wonderskone dogter en die eseltjie 

wil graag na haar toe gaan. 

~ Skone koningsdogter is in die sprokieswlreld die beeld vir 

'n rein siel. Hierdie koningsdogter is die toekomsbeeld van die 

eseltjie (dit wil sl vir die gelouterde eselmens). Die mens streef 

na hierdie toekoms - die eseltjie wil na die prinses toe gaan. 

Die koning van die nuwe koningspaleis is die vader van die prinses, 

met ander woorde die hoeder van die toekoms van die eseltjie, die 

helper van alle eselmense wat na loutering strewe, naamlik Christus. 

Die nuwe koningspaleis, die toekoms van die mensdom, word in 

die Bybel die Nuwe Jerusalem genoem. Die eseltjie het die Vader

wlreld verlaat, met ander woorde sy jeug wat deur die Vader God 
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gedra is, en kom nou in dis wlrsld van dis Seun; dis gsneser van 

dis siekte van sands, dis bssksrmsr van dis toskoms van dis mens. 

Nou klop dis sssltjis aan by dis poort van dis toekoms van 

dis mans. Hy dosn dit sgtsr met sy hosws, met ander woords met sy 

kragts wat uit dis vsrlsds kom; dit word dan ook nis gshoor nis. 

Dan gaan dis diertjis op sy luit spssl - hy gsbruik dis nuws ver

mo~ wat hy verwsrf hst en nou word hy gshoor. 

'n Gsbed wat maar net •n versosk is, dring nis deur tot dis 

gsesteliks wlrsld nie. Wannesr dit sgter tegslyksrtyd dis wil 

tot lets goads, tot iets nuuts inhou, hst dit sksppsnds krag en 

klink dit soos musisk na dis hsmsl omhoog. Hisrop word antwoord 

gages en dis poort van dis toekomsryk gaan oop. 

Die essltjis wsisr om langs dis bsdisndes en dis soldate ts 

sit·omdat hy sy ego in horn voel ontwaak, wat oor sy lasr instinkte 

sal most hsers soos ~ koning. 

Die koning lag begrypend en sl: "Laat dis sssltjis na my toe 

kom." Christus hst gesl: "Laat dis kindsrtjiss na my toe kom ••• " 

Dis mens wat sander om sslfvoldaan ts vosl, sy Godgsgsws skin 

homssl f soak, en homssl f soos 'n kind vosl op hisrdis ontwikkslings

wsg, vind uitsindslik dis wsg tot dis ryk van dis toskoms. Dus 

mag dis sssltjis langs dis koning gaan sit, 

Dis koning vra vir dis sssl wat hy van sy dogter dink en dis 

essl sl dat hy bais van haar hou, met andsr woords hy aanvaar sy 

toskoms. Nou mag dis prinses ook langs horn sit, 

Dis sssltjie laws nou vir ~ geruims tyd gslukkig in dis kastsel, 

maar msttsrtyd bsmsrk hy dat hy ondanks allss nog altyd 'n sssl bly. 

Dit ontmosdig horn so dat hy weer wil teruggaan na dis ou koningspa

lsis. (Selfs al hst ~ mans so ver ontwikkel dat jy dis gosis pad 

gevind hst, mark jy nis dadslik vordsring nie, Dikwsls verloor 

mens mosd en wil jy allss opges,) Dis koning hou egter dis esel 

ts~ want hy het horn leer liefkry, 

Maar dan stel die koning dis essl op dis proef: "Wil jy goud 

hi?" "Nee", sl die esel. 

''Wil jy dis hslfte van my koninkryk hi?'' 

essltjis, Goud en materi~ls dings is vir dis 

- ''Nee'' antwoord dis 
' sseltjis simboliss 

van sy vorige bestaan, want hy hunker na 'n nuwe t osk oms. 

Dan sB dis koning: "Wil jy met my dogter trou?"- "Ja, ja", 

rosp dis essl; dit was wat hy so graag wou dosn: hy wou horn met 
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sy nuwe toekoms verbind. Spoedig word die bruilof gevier; die 

koning verbind die strewende siel met. die toekoms wat by horn pas. 

Dit duur egter nag~ geruime tyd voordat die eseltjie uit

eindelik geheel en al ontslae raak van sy eselvel en die sprokie 

eindig wear die prins koning word van twee koninkryke, die van sy 

vader en die van die nuwe koning, Die mens wet as vol-bewuste 

geestelike dienaar in die w6reld staan, leef terwyl hy homself in 

die hede regesr, in twee wBrelde, dis verlsde en die toskoms. 

So gee dis sprokie die gsssteliks skoling van dis mens weer 

en vertolk die gehels msnswording, vanaf dis sondeval tot die uit

sindelike oorwinning of genssing daarvan. 

Soortgslyke verklarings van hierdie sprokie sowel as van en

der sprokies word ook gegee deur skrywers s □os Lenz (1976) en 

Meyer (1976), 

4.2.3.2.2 Fabela en legendes 

Dear is ook twee verdere s □□rte verhale wat die menslike karakter 

van die sprokie nog vsrder uitbou, hoewel op verskillende maniere. 

Die eerste is die fabel, waarin diere nis net praet en menslike 

vsrmo~ns besit so□s in die spr□kie nie, maar waarin hulls oak~ 

besondere msnslike kwaliteit personifiesr. Die ender is die le

gends, waarin •n spesiale persoon, soos 'n heilige, in so •n harm □nie 

en simpatis met die natuur om horn lewe, dat hy mag het oar die ele

ments en □or diers. Seide tipes st □rie lei die kind van die byna 

oertipiess sprokieswBrsld na ~ waarneming van meer mensliks kwali

teite in die natuur en dis mens ss verhouding tot die natuur. Fa

bels van alls nasi □naliteite kan gebruik word went hulls het hul 

ontstaan gehad in~ tydpsrk van bewussyn toe dis mens nag gev □el 

het dat sielskwaliteite uitgedruk word nie net deur die mens nie, 

maar oak deur ender wssens in die natuur. 

4.2.3.2.3 Vertsllings uit die Ou Testament 

In die kind se negende tot tisnde jaar most veral gskonsentreer 

word op die belengrikste gebeure uit die Ou Tsstement. Nie net be

reik die legends hier sy hoogtepunt nie - Noag met die diere, Elia 

met die raws, Dawid met sy slinger en Josue met sy tr □mpet - maar 

die hsle gebeure is sen waarvolgsns die mens se reis van die para

dys na die aarde weergegee word. Dit is~ reis wat die kind self 

mes besig is. Net so □s die kinders van Israel het hulls baie om 

langs die pad ts leer. 
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4.2.3.2.4 Mitologie 

Teen ongeveer die tiende jaar is kinders gereed om die sprokies

w~reld te verlaat en die bre~r en meer historiese mitologiese beel

de te □ntmoet. Dit is weer sens wenslik, net s □os in die geval van 

sprokies en fabels, dat kinders met die mitologie~ van soveel ver

skillende lands as moontlik in aanraking kom. 

Daar behoort ~ soort volgorde te wees wat verband hou met die 

kind se ontwikkeling in die verhale wat gekies word. Wanneer by

voorbeeld gekyk word na die Noorse en Griekse mitologie, is dit 

duidelik dat die Griekse mitologiess figure meer bswus was as die 

Noorss. Die Griskss gods sit en debattssr met mskaar en elkssn 

west presiss wat hy dosn en waarom hy dit dosn. In dis Noorss mito

logis is daar gssn karaktsr wat byvoorbssld oorssnstsm met Athene 

nis. Loki hst ~ soort instinktisws lis wat bais vsrskil van dis 

kalms wyshsid van Pallas Athens. Maar dis Noorss karaktsrs hst 

'n gswsldigs lswensdrif wat dis Griskse karakters nis kan ewenaar 

nis. Laasgsn □emds het gssn Thor wat sy hamer kan weggooi en dit 

weer terug ontvang in sy hand nie. Om hisrdie reds is die Noorse 

mitologie meer geskik vir kinders in die tiende lewsnsjaar,omdat 

hulls in die Noorse karakters uitdrukking vind van hul sis nuwe 

kragtig. ontwaksnde individualiteit. Die Griskse mites wat ~ 

voorspel tot dis ontwaking van dis denkbewussyn vorm, is baie gs

pas in dis elfde jasr, wanneer hulls~ geskikts inleiding tot die 

eerste geskiedenislesse kan vorm. 

4.2.3.2.5 Geskiedenis 

Kinders begin pas in die middel-stadium van die gevoelsfase ~ werk

liks bewussyn van tyd kry. Voor die tyd is hulls lief om biogra

fie~\.Eln beroemde msnse ts hoor omdat die storie van hul groat dads 

kinders ss individuele wilskrag stimuleer. Maar hulls het nog min 

gsvosl vir tyd. ''Eendag,lank gslede,'' is~ geskikte begin vir 
Frederik die Grote, Marco Polo of Abraham Lincoln. 

Teen die slfde jaar is dit aan dis verander, want die kind 

staan aan die vooraand van dis ontwaking van sy denks. Dmdat daar 

sgter nog voortgebou word op die kind se verbesldingskragts, word 

nis met kontempor~rs of resents gsskiedsnis begin nie, maar met 

die periods waar geskisdenis uit die mite en legends gebors is. 

In dis geval van dis Griskss mitologis is dis Trojaanss oorlog 
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byvoorbeeld half legende en half geskiedenis. 

Dmdat die Griekse geskiedenis en denke diep wortels het in 

die geskiedenis van die Daste, is dit goed dat kinders ~ paar sto

ries hoar van Egipte, Persi~ en Indi~. 

In die twaalfde jaar begin die kinders stewiger op die aarde 

te staan; daar □m is di t 'n goeie tyd om met Romeinse geskiedenis 

te begin. In die tyd van die Romeinse Ryk het die Romaine, volgens 

Steiner se siening van filogenetiese ontwikkeling, vir die eerste 

keer as persoonlikhede in die moderns sin in s □siale verband opge

tree.2 Dit is ook in hierdie epog van die geskiedenis toe Pales

tina die plek ven ontmoeting was vir die Griekse begrip van die 

Logos, die Romaine se gawe vir wette en die Joodse gevoel vir lots

beskikking, dat Christus gebore is. Byna op dieselfde □omblik dat 

die Romaine amptelik daarop aanspraak gemaak het dat die mens in 

die persoon van die kaiser~ god geword het, het die Christene die 

teen □orgestelde geloof gehuldig, naamlik dat die G□dheid mens ge

word het. 

Een van die meas □bskure periodes van die geskiedenis is die 

tyd toe die Christelike gel □of die Romeinse gel □of getransf □rmeer 

het, of - om dit in p □litieke terme uit te druk - toe die Romeinse 

Ryk die Heilige Romeinse Ryk gew□rd het. Vir die Westerse mens is 

dit •n sentrale proses in die geskiedenis, en dit is baie belangrik 

om kinders nie te laat dink dat daar tussen □ns kennis van die an

tieke geskiedenis en die moderns geskiedenis ~ vakuum bestaan wat 

as die Danker Eeue bekend staan nie. Die Feit is dat daar nog n □□it 

so~ verenigde peri □de in die geskiedenis was s □□s die tyd toe die 

R □meinse tradisie die hele Europa verenig het, die tradisie van die 

Grieke en J □de dit beskaaf het en die gr □ei van die Christendom dit 

veredel het nie. Natuurlik is kinders se begrip hiervan baie ele

ment@r. Hulle sal egter genoeg verstaan om te besef wat dit vir 

Wes-Europa beteken het om met Rome te break; om die sekuriteit van 

'n tuiste te verlaat en op 'n reis te gaan sander kaart en kompas 

2. Die □ntwikkeling van die R □meinse reg wat gep □□g het om die 
regte verh □uding tussen een pers □□nlikheid en 'n ander te be
werkstellig, is~ refleksie hiervan. 
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(wat fisies s □wel as geestelik die geval was met die ontdekkings

reise). Die gebeurtenisse van daardie reis is egter vir die vol

gende jaar bestem. Dit is~ goeie beginsel om af te breek op~ 

punt waar net genoeg antisipasie gestimuleer is, sodat die regte 

houding reeds teenwoordig is wanneer die drade weer opgetel word. 

In die laaste twee jaar van die gevoelsfase het die kinders 

werklik meer grond onder hulls voete, en kan ges@ word,in Steiner 

se termihologie,dat hulls nou ten volle op aardse bodem staan, 

veral in die land en die tyd waarin hulls gebore is. Daarom han

del die geskiedenis in die tyd oar die Moderns tydperk. 'n Aan

vang word gemaak met die groat ontdekkings en daarna met die In

dustri~le Rewolusie. Die ontdekkings en ondekkingsreise is net 

wat kinders op die stadium nodig het omdat hulls vervul is met 

~ drang na avontuur en geweldig nuuskierig is. Indien hierdie 

behoefte nie bevredig word nie, kan dit maklik ontaard in jeug

misdadigheid, aangesien die kind nie die geleentheid gebied is 

om uiting te gee aan sy natuurlike drang tot avontuur deur mid

del van identifikasie met die hero!se en met heldefigure nie. 

Dit gebeur baie maklik dat die hedendaagse Westerse kind 

dink dat die beskawing pas begin het in die moderns tyd, en dat 

alles daarvoor ongelooflik primitief was. Dit is daarom belang

rik dat hulls tot die besef gebring word dat vordering op sen ge

bied gewoonlik gepaard gaan met~ agteruitgang op~ ander. Die 

periods en die lands wat die geboorte van tegniese uitvindings 

meegemaak het, het min tyd en talent vir die kuns gehad. Daar 

is geen katedrale of statige kerke na die Tudors gebou nie. Die 

Engelse,wat eers die mess musikale nasie in Europa was, was be

sig met die kraggetou en die stoomenjin, terwyl Duitsland ~ 

Mozart en~ Beethoven opgslswsr hst. 

Dis groot politisks vsrdslings van dis tyd is ook ~ aangs

lssnthsid wssrvoor kindsrs op dis stadium waardsring hat. Daar 

kan ingsgaan word op dis groot politisks vsrdslings soos die 

tusssn dis monargals en dis rspubliksinss ideals - dis ideas wat 

asnleiding gages hat tot dis Amsrikssnss Vryhsidsoorlog en dis 

Franss Rswolusis, of dis vros~rs Engslss Burgsroorlog; ideals 

wet tot uitdrukking gskom hat in karsktsrs soos Washington, 

Franklin, Lafayette en Cromwell. Voor die tyd sou hulls wsinig 

bsgrip gshad hat hisrvoor, maar nou wsk dit hul sntossiastiess 
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belangstelling op. Die s □siale toestande wet die gevolg was van 

die ek □nomiese revolusie sal die kinders se morele sin aanwakker. 

4.2.3.2.6 Letterkunde 

Dit word aanbeveel dat passasies uit goeie letterkundige werke wet 

verband hou met enige onderwerp wet bestudeer word, aan kinders 

voorgelees word. Dit spreek vanself dat kinders aangem □edig m □et 

word om self boeke te lees □or onderwerpe wet bestudeer word. 

Daer is baie boeke □or mitol □gie, natuurkennis, eenvoudige biogra

fie~ en beskrywings van lande wet geskik is vir begeleiding by hul 

studies. Boeke wet kinderagtig is of die doel het om parate kennis 

en inligting te verskaf, m □et egter vermy word. Om hulle geskiede

nis te illustreer, beh □ ort kinders geskiedkundige romans te begin 

lees. 

Nie alle kinders geniet dit om te lees nie, maar die meeste 

van hulle geniet dit wanneer aan hulle voorgelees word. Harwood 

(1958) wys daar□p dat die vermo~ om stil te lees, eintlik ~ baie 

onlangse vaardigheid is, en dear dus verwag ken word dat dear baie 

kinders is vir wie dit nie so maklik is nie. Dnderwysers kan kin

ders egter stimuleer deur hardop voor te lees. 

Indian ouers die m □eite wil doen om die gebruik te laat her

lewe waarvolgens saans hardop voorgelees word aan kinders, sal 

hulls~ band met hul kinders skep wet baie hegter is as om saans 

seam met hul kinders vo□r die beeldradio te sit. 

In die puberteit het dramas vir kinders besondere betekenis. 

In die tyd hou die kind van die botsing en kontraste tussen ka

rakters □mdat hy in hierdie stadium sy eie ontwakende pers □onlik

heid begin beleef in wisselwerking met die pers □onlikhede van sy 

meats en selfs van volwassenes in sy omgewing. Sekere van Shake

speare se dramas is veral vir die stadium geskik,byv □orbeeld ~ 

ligter historiese drama s □os Henry the Fourth waarin ~ lewendige 

interaksie plaasvind tussen uiteenl □pende karakters s □□s Falstaff, 

Prins Hal, H □tspur, Glend □wer, ensov □orts. Dit is egter □nge-

wens dat hulle met sy dieper dramas in aanraking kom voordat hulle 

volwasse gen □eg is om hulle te waardeer. Dit is~ Fout van kinders, 

wet dikwels onwyslik aangem □edig word deur volwassenes, om te 

dink dat hulle alles ken ken en waardeer. 
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4.2,3,2.7 Nie-verhalende lektuur 

Harwood (195B) beweer dat daar veral een soort gevoel is in diB 

stadium wat in kinders aangewakker behoort te word, en dit is~ 

sin vir verwondering en eerbied vir die wondere in die wereld. 

Wanneer onderwerpe briljant maar oppervlakkig aangebied word, 

kan hierdie sin vir verwondering maklik krimp tot 'n blote bewon

dering vir menslike vernuf. Daar bestaan geweldig baie boeke, 

ensiklopedie~, en radio- en televisieprogramme wat die doel het 

om kennis so doeltreffend moontlik □or te dra sonder die opwek

king van die vermo~ tot verwondering. Hierdie vermo~ is deur 

die Grieke beskou as die aanvangspunt van die filosofie. Dit 

is vreemd dat daar so~ gebrek aan diB vermo~ is juis in~ tyd 

waarin soveel wonderlike ontdekkings gemaak word, By die keuse 

van nie-verhalende lektuur is dit dus ~ belangrike punt om in ge

dagte te hou. 

4,2.3.3 Lektuur in die denkfase 

Die fase waarin die kritiese intellektuele denkvermo~ horn ontplooi, 

is bekend vir die baie probleme wat dit meebring, beide vir die ado

lessent self en vir sy opvoeders. Harwood (195B) beweer dat die 

adolessent se aandag in diB tyd van homself afgetrek moet word en 

gerig moet word op die wereld om horn. Sodoende sal hy dan op 'n 

meer harmonieuse wyse deur di~ kritiese fase beweeg. 

DiB stadium van die kind se ontwikkeling is filogeneties ver

gelykbaar met die historiese verandering waar oorgeslaan is van •n 

tradisionele patriargale monargie na ~ stadstaat wat sy eerste 

wankelrige pogings aanwend om sy eie wette te formuleer, Dit is 

•n geweldige oomblik wanneer die kind vir die eerste keer besef dat 

hy 'n eie inner like denkwereld besi t wat net aan horn behoort en wat 

net hy kan ontsluit. 

Om redes waarop nie hier ingegaan kan word nie, ervaar seuns 

en meisies hul adolessensie op verskillende wyses. Prakties kom 

dit daarop near dat die meisie haar nuwe innerlike lewe makliker 

aanvaar, terwyl dit vir die seun,wat dit meer fisies ervaar, moei

liker is (vgl, Coleman, 1974). Meisies word gevolglik baie mak

liker aangespreek deur die skone, Die spreekwoord 'beauty ie 

truth, truth beauty' het vir hulle ~ diep betekenis. Seuns hat 

aan die ander kant ~ behoefte aan praktiese heldhaftigheid - selfs 

die heldhaftigheid van wakker sintuie en sterk spiere. 
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Fisiss gssproks staan dis adolssssnt op dis aards as~ volwasss 

lid van dis msnsliks ras wat in staat is om sy sis soort ts rs

produsssr. Harwood rsksn dat dit uitsrs ongslukkig is dat dis 

sskskwsssis in ans tyd vir s □mmigs dsnksk □lB so 'n bslangrika plsk 

innssm sn so~ fisisss dimsnsis aannssm. Dis adolssssnt is vol

wasss gsnosg om in ts gaan op vras s □□s dis oorspr □ng van laws, 

van bswussyn sn sslfbswussyn. Wannssr dis hsls kwsssis van voort

planting sn ssks oak vanuit hisrdis o□gpunt bsnadsr word, word dit 

vrygsmaak van dis bloat fisisss. Adolssssnts hst natuurlik ts 

kamps met sr□tisss srvarings wat vir s □mmigs 'n ongswsnsts sn □□r

hssrssnds rol in hul lswsns spssl. Indian dis adolssssnt sgtsr ~ 

mssr kunssinnigs opvosding gshad hst, sal ~ ryk innsrliks laws dis 

nuws slsmsnt kan transformssr s □dat hy in staat gsstsl sal word 

om hisrdis Fass mssr gssstslik as fisiss ts srvaar. 

Dis ho□gsts uitdrukking van dis tydpsrk van adolssssnsis, is 

dif van universals lisfds, lisfds vir dis w@rsld. Dit is slags 

wannssr •n individu homssJ.f sisn as 'n aparts snti tsi t (wat gabsur 

met dis ontwaking van dis dsnks), dat hy oak wsrklik in staat is 

om dis w@rsld lief ts h@. Dis wyss waar□p 'n mens dis kind hisrvoor 

kan voorbsrsi, is om dwarsdsur sy hsls opvosding dis slsmsnt van 

vsrwondsring by horn aan ts wakksr. Deur dis bsginssl van mstam □r

F □sB word dis slsmsnt van vsrw □ndsring gslsidslik gstransf □ rmssr 

tot universals lisfds. Hy kan in lisfds uitgaan na dis w@rsld op 

dissslfds wyss as wat hy dit as kind in vsrwondsring bslssf hst. 

Dis slsmsnt van vsrwondsring as s □danig word sgtsr nis uit

gssluit in dis adolssssnsis nis. Dit is sgtsr vsrwondsring □ or dis 

wonder van dis mens self wat in die Fass aangswakksr bshoort ts 

word. 
'n Bais bslangriks slsmsnt in dis kurrikulum van dis Waldorf

h □~rsk □□l is dat dis opvosding so brssd m □□ntlik aangsbisd word sn 

daar nis wsrklik spraks is van spssialisasis nis. Dis hsls ides 

daaragtsr is om jongmsnss SB dsnks so □op sn plastiss m □□ntlik 

ts h □u vir so lank m □□ntlik. Om die reds is dis klsm op kuns sn 

wstsnskap sws swaar. Daar is~ basisss algsmsns kurrikulum vir 

alls kindsrs waarop v □□rtgsbou kan word oak dsur mssr bsgaafds kin

dsrs. 
Net so□s in dis andsr fasss is dit bslangrik dat dis ondsr

wsrps sn dis wyss waar □p hulls aangsbisd word vsrband most hou 
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met die kind se innerlike ontwikkeling; dat die adolessent d!t 

in die w@reld sal vind wat ooreenstem met wat hy in homsalf ervaar. 

Die kurrikulum het veral twee belangrike funksies: om kinders 

kennis byte bring van die kragte wat die m □derne lewe help vorm 

het, en om op so~ objektief moontlike wyse hulle latente idealis

me aan te wakker. 

Bogenoemde is weergegee met die doel om as bre~ beginsels te 

dien in die keuse van lektuur vir adolessente. Indien meer kon

krete aanwysings gesoek word, kan kortliks gekyk word na die aan

bieding van twee verteenwoordigende vakke in die kurrikulum, naam

lik geskiedenis en letterkunde. 

4.2.3.3.1 Geskiedenis 

Die geskiedenis in die negende klas, dit wil s@ in dis vyftienda 

jaar, begin mat dis moderns tydpark. Dia groot dankrawolusias wat 

galai hat tot Newton ae sianing van 'n maganiasa w@rald, vorm 'n baia 

goaia inlaiding. Die ontdakkings wat hul o□rsprong in die tyd ge

had het, an hul uitwarking op dis sosiala laws, vorm ~ balangrika 

deal van die mansdom sa gaskiadenis. Tarselfdertyd was daar ook 

•n groaianda bawussyn van dis balangrikhaid van dis individu an dis 

baginsal van menswaardighaid, 'n ontwikkaling wat gelyktydig mat 

dis Industri~la Rawolusia begin. Dia ontwikkaling van taoria~ van 

s □siala k □ntrak an van natuurlika rag, dis Engalsa Burgaroorlog, 

dis Amerikaanse Vryheidsoorlog en die Franse Rewolusie het almal 

hul oorsprong in die geVoel vir die absolute waarde van die in

dividu soos eerste deur dis Christelike Kerk geleer is. Dit is~ 

lering wat agter in die sosiale sfeer pas gerealiseer kon word toe 

die mens die vermo~ ontwikkal het om die fisiese kragte van die 

aarde te bemeester. Die verowaring van die aarde self, die oop

stelling van Amerika, Afrika en Asi~ vir die blanke, is~ eksterne 

beeld vir dit wet die adolessent op difu stadium innerlik ervaar. 

Dok hy het die aarde en sy kragte leer bemeester. 

In die tiende klas word dis kinders terugvarplaas van die mo

derne tyd na die antieke geskiedenis. Nou bestudeer hulle al dis 

ou beskawings tot an met die kulminasie in die Hellenistiese era 

toe die Westerse kultuur vir die eersta keer teruggevloei het na 

die Daste as gevolg van dis varoweringstogta van Alexander die 

Grote. Een van dis belangriksta redas vir hierdie historiasa 
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terugblik is dat die moderns mens gedurende die Renaissance as ge

volg van die ontdekking en opgrawings van die au kulture, baie van 

die kultuurvorms van die au beskawings oak in sy huidige beskawing 

oorgeneem het, s □os byvoorbeeld massa-organisasie, die beplande 

stad en die verowering van vreemde lands in die soektog na grond

st □wwe. 

'n Ander belangrike reds vir die verplasing na antieke geskie

denis is om ts voorkom dat kinders vasgevang word in die beperkings 

van hul tyd. Di t is dus goed om hulls in aanraking ts bring met 'n 

wlreld en waardes wat totaal van hul sis verskil - terwyl hulls 

denke nag plasties is - en om hulls 'n gesonde historiese perspek

tief ts gee. 

Adolessente beleef oak deur die studie van antieke tye die 

oorgang wat die mensdom gemaak het van~ denke in beelde, dit wil 

sl ~ mitologiese denke, na ~ abstrakte intellektuele denke s □os 

dit veral by die Grieke tot uitdrukking gekom het. Dieselfde denk

transformasie is oak nog besig om homself in die adolessent ts vol

trek. 

In die elfde klas k □m die adolessent in aanraking met~ tydperk 

in die geskiedenis wat vir die moderns mens uiters moeilik is om 

ts begryp. Dit is die tydperk toe die Christelike impuls geleide

lik die Westerse wlreld binnegedring het. Vir die intellektuele 

Westerse denke is di t moeilik om ts begryp hoe 'n rasi □nele gemeen

skap met~ ge □rganiseerde regeringstelsel en groat openbare werke 

kon verdwyn, en plek maak vir ~ g □dsdiens wat in wonderwerke glo 

en o~nskynlik deurspak is met bygelowe. Dit is egter ~ unieke tyd

perk in die geskiedenis, ~ tydperk waarin nuwe impulse die mensdom 

besial en~ fundamentals transformasie ondergaan word. Die groat 

geheim van die tyd, volgans Harwood, is dat die koms van die Chris

tendom~ geleidelike varinnerliking teweeg gebring het in die 

psige van die mens,volgens Christus se w □orde: "··· want die ko

ninkryk van God is binne-in julle''(Lukas 17 : 21). Difu tydperk 

word bestudeer aan die hand van die legendes van Koning Arthur en 

van die Heilige Graal, omdat dit ~ absolute weerspie~ling is van 

die innerlikheid wat die mensdom in die tyd beleef het. 

In die twaalfde klas word geen spesifieke periods bestudeer 

nie, maar word hersiening gedoen van die hele hist □riese terrain. 

Nau word antwoorde gesoek op vrae s □□s die volgende: Is dear~ 
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aanwysbare kulturele ontwikkelingspatroon te bespeur in die geskie

denis van die mensdom? 

4.2,3.3.2 Letterkunde 

Uit die letterkundige benadering sal weer sens net enkele aspekte 

gen □em kan word. 

In die negende klas speel die bestudering van die drama, ver

al die k □medie, 'n groot rol. •n Karakter s □□s Falstaff het byvoor

beeld 'n groot aantrekkingskrag vir kinders se ontwikkelende sin van 

hul eie persoonlikheid. Dok die her □!se dads van Prins Hal wanneer 

hy Hendrik die Vyfde word, spreek hulls aan. Shakespeare se histo

riese dramas bevat al die elements wat die jong ad □lessent nodig 

het. Hy is n □g nie ryp vir die meer r □mantiese dramas of die diaper 

tragedies nie, want dit is vir horn n □g nie •n egte belewenis nie. 

In die verband most weer genoem word dat dit baie belangrik is 

dat kinders aangemoedig most word om □or die onderwerpe wat deur 

die lesmateriaal gedek word, te lees. Daar is baie goeie histo

riese romans wat die historiese tydperke wat in die vorige para

graaf bespreek is, as tema het. Die laser kan op die wyse ~ ge

voel kry vir die hist □riese tydperke wat gedek word. 

Harwood mean dat di t 'n nut tel □se oefening is om kinders boek

verslae en ops □mmings van boeke wat hulle gelees het, te laat maak. 

Dit is volgens horn bater om kinders te vra om hulls verbeelding te 

gebruik deur ~ t □neel wat die skrywer nie op uitgebrei het nie, 

verder te beskryf. Wanneer ~ skrywer byvoorbeeld ~ toneel in die 

s □mer beskryf het, kan hulls dit in die winter beskryf. OF hulls 

most beskryf hoe die jong held sal wees as •n ou man, ensovoorts. 

Alles wat die onderwyser die kinders vra om te doen in verband met 

die boek most lei tot~ verdere verdieping in die agtergrond en 

karakters van die boek. ''To criticise and condense is to withdraw'' 

(Harwood, 1958, p.185). Dit is daarom ook bater om die aandag te 

vestig op die goeie punts van~ boek eerder as die slegte. 

In die tiende klas sal die letterkunde wat bestudeer word, af

hang van die bepaalde kultuur omdat dit hier veral gaan om~ lite

r~re uitdrukking van die ontwaking van die denke, wat horn verskil

lend manifesteer in verskillende kulture. Duitse kinders sal by

voorbeeld die Edda en die Nibelungenlied bestudeer, en daardeur 

agterkom watter bewussynsverandering plaasgevind het tussen die 
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twee weergawes van basies dieselfde sages. Die belangrikste ele

ment is die verandering in liefde en lojaliteit. In die Edda het 

~ mens volgens die bloedband geleef; jy was getrou aan j □u broers 

en ontr □u aan jou man. Die bloedverband is hier oorheersend. In 

die Nibelungenlied was jy ontrou aan jou broers 

man. Die geestelike band is hier oorheersend; 

word geb □re. Dia Nibalunganliad bavat miskian 

an gatrou aan jou 

romantiasa liafda 

dis earsta historiasa 

beskrywing van dis proses van varliaf raak. Diasalfda tama word op 

varskillanda wysas daur baia skrywars bahandal. ~ Voorbaald is 

Shakaspaara sa Roma □ and Juliet wat ook dis bloadvata as tama hat. 

Dit is dis impuls van liafda an opoffaring wat dis vatas van dis 
". Montaguas an Capulats baa1ndig. 

Boganoamda dian bloat as v □orstalla; dit is dis tama wat saak 

maak, nia dis variasias nie. Dit is balangrik dat s □mmiga van dis 

warka in basondarhada bastudaar word s □dat kindars kan begin ba-

saf wat daaglika kannis betaken. Dit is □□k uitars wanslik dat ~ 

gadaal ta van •n drama of •n hale drama elks jaar □pgev □ar moet word 

omdat dis kind hiardaur •n baia diep arvaring van lattarkunda varkry. 

In dis alfda klas kan die adolassent sakare aspekta van dis 

weraldlitaratuur waardaar wat vroa~r nag vir horn gaslota was. Aan 

dis aan kant kan hy ~ groat waardaring ontwikkal vir dis gapolaerda 

apigramm.atiasa styl van dis agtianda aau, wat vir horn~ gavoal sal 

gee vir dis alagansia van daardia arist □kratiase tyd. Aan dis andar 

kant sal hy oak waardaring kan he vir dis Romantiasa □pstand taan 

hierdia formalisms an die diapgavoalda wysa waar □p die Romantiasa 

digtars gas □ak hat na dis gaas in dis mans an dis natuur. Dia groat 

santrala dramas van Shakaspaare,so□s Hamlet, King Lear an Macbeth, 

kan nou bastudaar word an vargalyk word mat Fransa of Griaksa dra

mas. Dia Engalsa R □mantici an Amerikaansa Transandantalista sal 

nia bagryp kan word sander varwysing na dis Duitsa r □mantici nia, 

veral dis ganiali tai t van Gnatha. In die varband bahoort daar 'n 

baia n □u samawarking ta waas mat dis onderwysars van vraamde tale 

in wia sa klassa dis kindars basig is om van dis groat literere 

warke in vraamde tale te lees, en miskian op ta voar. 

In dis twaalfda klas baho□rt sulks skrywars s □□s Tolst □i en 

Dost □jevski 1 wat so~ groat invloed op die Waste gahad het,aan die 

kinders voorgestel te word. Die Russiese skrywers vorm ~ sprekande 

kontras met die groat negentiande-aausa Engalsa skrywers,s □□s Dickens, 
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Thackeray, Hardy en Meredith, Die innerlike stryd en gekwelde 

geestelike lewens van die karakters in die Russiese romans het geen 

ewebeeld in die Engelse literatuur nie. Hoe anders weer is die w@

reld wat deur Victor Hugo weergegee word, Die karakter van 'n volk 

word op so~ helder wyse in sy literatuur weergegee dat dit die kind 

~ onmiddellike blik in volk~resielkunde kan verskaf, Deur die let-. 

terkundes van verskillende volke met mekaar te vergelyk,kan 'n mens 

leer om waardering te h@ vir die oneindige variasie en onmeetlike 

rykdom wat in die menslike natuur verborge is. Soos reeds gestel, 

is die stimulering van insig in die wonder van menswees ~ opvoedings

doel vir die fase. 

4.2.3.3.3 Nie-verhalende lektuur 

Daar word so~ wye veld gedek deur die kurrikulum dat dit onmoont

lik is om op alle aspekte in te gaan om aan te toon op watter wyse 

die aanbieding van lesmateriaal en lektuur verband hou met die ado

lessent se ontwikkeling. Daar sal met een voorbeeld volstaan word. 

In die negende klas word die geskiedenis wat die kinders mee 

in aanraking gebring word, op natuurlike wyse aangevul deur dit wat 

hulle in wetenskapsonderrig leer. Op hierdie ouderdom is kinders 

meer gernteresseerd in die hoe van die uitvindings van die mens as 

die wat. Die Waldorfkurrikulum probeer die hoe beantwoord deur in 

die eerste plek aandag te gee aan die uitvindings van die telefoon 

en die hitte-enjin. Die moderne mens is uiters afhanklik van hier

die twee uitvindings en alles wat daaruit voortgevloei hat. Die 

kennis van hoe hulle werk 2 is dus nie net vantegniese belang nie, 

maar ook van sosiale belang. Wanneer ~ mens die telefoon gebruik 

of per train reis sonder om insig te h@ in die meganiese en teg-

niese prosesse wat daarmee gepaard gaan, ken jy geen innerlike 

kontak mask met die manse wet jou op die wyse van diens is nie. 

Dit mask nie saak hoe sosiaal jy van nature is nie, sander insig 

bestaan •n skeiding tussen julle. Insig skep aan die ender kant 

•n onsi gbare band. 

'n Laaste belangrike punt moat genoem word, en dit is dat die 

wetenskaplike benadering wat aan kinders gebring word nie net be

perk is tot die oorsaak/gevolg-benadering van die anorganiese na

tuurwetenskappe nie (vgl. par. 1,8.2), maar dat hulle ook in kon

tak kom met ender benaderings soos byvoorbeeld die van Goethe 

(vgl. par. 1.8.4). 
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4.3 SAMEVATTING 

Die Waldorfbenadering tot m □rele □ntwikkeling, opvoeding en die 

beginsels vir lektuurkeuse wat daaruit afgelei kan word, is ge

baseer op die siening dat die mens~ wese met drie dimensies is, 

naamlik wil, gevoel en denke, wat opeenvolgend in die kind ont

wikkel. Volgens die benadering sou dit ongewens wees om die 

kind se □pvoeding gedurende die wils- en gevoelsfases op~ intel

lektuele wyse te benader. 

Pas na die puberteit, wanneer die kritiese intellektuele denke 

ontwaak, sou daar van •n adolessent verwag word om morale oordele 

te kan vel. 'n Mens kan slegs objektief oordeel wanneer jy werklik 

'n afstand kan plaas tussen j □uself en dit wat beoordeel word, met 

ander woorde wanneer jy in staat is om jouself as~ aparte entiteit 

te beleef. Voor die puberteit is die kind nag te veel een met die 

buitew@reld en is dear geen sprake van die objektiwiteit wat nodig 

is vir •n sodanige oordeelsvermoll nie. 

'n Benadering tot morale ontwikkeling en opvoeding wat uitsluit

lik gebaseer is op die stimulering van die kognitiewe oordeelsver

moll van die kind en adolessent is die van Kohlberg. In werklikheid 

stel Kohlberg die kognitiewe dimensie van moraliteit gelyk aan die 

totaliteit van moraliteit as menslike verskynsel. Dear salver

volgens ingegaan word op die praktiese inplikasies en moontlikhe-

de wat Kohlberg se benadering bied vir morale opvoeding en die wyse 

waarop lektuur hiervoor benut sou kan word. 
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HOOFSTUK 5: DPVOEDKUNDIGE BENADERINGS TOT MORELE DNTWIKKELING 
EN LEKTUUR: LAWRENCE KDHLBERG 

5 .1 INLEIDING 

In hoofstuk drie is~ uiteensetting gegee van die stadia van more

le ontwikkeling wat deur Kohlberg onderskei word. Daar sal nou 

probeer word om die □pv □edkundig~ waarde van Kohlberg se benade

ring te beskryf en dit dan in verband te bring met die waarde 

van lektuur in morele opvoeding. 

5.2 KDHLBERG SE OPVOEDINGSBENADERING TOT MDRELE ONTWIKKELING 

Volgens Kohlberg se model is stadium 5 of 6 - morele denke die 

ideaal waarna gestreef moet word vir suksesvolle m □rele opvoeding. 

Dit is egter nie m □ontlik om die onderliggende beginsels van hier

die stadia direk aan die kind te probeer leer nie. Alles dui 

daar □p dat die kind gebruik maak van denke wat hy self vo□rtbring, 

en wat baie geleidelik verander. 

In die eerste plek beweeg die individu trapsgewyse deur die 

verskillende stadia; dus kan stadium 5 en 6 nie bereik word v □or

dat hy nie eers deur die voorafgaande stadia gegaan het nie. In 

die tweede plek kan ~ individu wat stadium 4 bereik het nie die 

beginsels van stadium 5 en 6 direk geleer word nie, omdat hy hulle 

in homself m □et voortbring. Dit is 

om hierdie proses moontlik te maak. 

Rest, Turiel en K □hlberg, 1969) toon 

die taak van die onderwyser 

Verskeie studies (Rest, 1973; 

aan dat dit selfs nie eens 

moontlik is vir kinders om stadia veel h □~r as hul eie te verstaan 

nie, wat nog te s@ van gebruik. In hierdie studies is eers deur 

middel van onderhoude vasgestel op watter morele denkvlak (of 

mengsel van aangrensende vlakke) die individuele kinders is. 

Daarna is stellings aan hulle gemaak wat die ses m □rele stadia ver

teenw □ ordig, en die kinders is gevra om die morele redenasies so□s 

in die stellings weerspie~l, in hulle eie w□orde weer te gee. Al 

die kinders was in staat om al die stadia waardeur hulle reeds ge

gaan het, asook hulle huidige stadium se redenasies korrek weer 

te gee. Sommige kinders was in staat om □ok die stadium direk 

bokant hulle korrek weer te gee,maar feitlik niemand was in staat 

om twee of meer stadia bokant hulle eie te begryp of k □rrek weer 

te gee nie. Die kinders wat in staat was om ho~r stadia korrek 
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weer te gee, het reeds in die voortoetsonderhoud ~ mate van sp □n

tane gebruik van~ ho~r stadium getoon, wat dus aandui dat die kind 

reeds op natuurlike wyse op pad was na die ho~r stadium. Wanneer 

kinders wat nie in staat was om ho~r stadia te begryp nie, probeer 

het om hierdie stadia weer te gee in hul eie woorde, het hulle 

dit altyd gekleur met die idees van hul eie stadium. 

'n Ander reeks studies het aanget □on dat dit alleenlik m □ont

lik is om die kind se morele denke te verander deur horn te lei na 

die stadium direk bokant sy eie. In die eerste van hierdie stu

dies, naamlik Turiel (1966), is begin deur die morele stadia van 

graad 7- seuns te bepaal deur hulle reaksies te toets op s □mmige 

hipotetiese dilemmas wat gebruik word in die t □ets vir morele □or

deelsverm □~. Hierdie kinders is ingedeel in drie eksperimentele 

groepe en~ k □ntrolegroep. Daarna het al die kinders behalwe die' 

in die kontr □legr □ep deelgeneem aan ~ diskussie en dramatisering 

van drie addisi □nele morele dilemmas met die proefnemer. In hier

die konteks het die proefnemer eers advies gegee wat een alter

natief in die dilemma ondersteun, en daarna het hy weer advies 

aangebied wat die ander alternatief steun. 

Vir een eksperimentele gr □ep was die proefnemer se raad ge

grond op morele redenasies wat een vlak ho~r gele het as die kind 

se vlak in daardie stadium. Vir die tweede groep was die morele 

redenasies twee vlakke b □kant die kind s'n en vir •n derde was dit 

een vlak laer as die kind s 1 n. Al die kinders is later weer vir 

onderhoude geneem om te bepaal in watter mate hulle die redenasies 

wat in die eksperimentele situasie aangebied is, geabsorbeer of 

geassimileer het. 

Die kinders wat blo□tgestel is aan m □rele redenasies een 

vlak h □~r as hul eie, het by hert □etsing die gro □tste gebruik van 

daardie stadium getoon. Die'wat blootgestel is aan redenasies 

een vlak laer, het in~ mate hierdie redenasies gebruik, maar hulle 

is nie s □veel be!nvloed s □os die wat blootgestel is aan redenasies 

een vlak h □~r nie. Die kinders wat blootgestel is aan redenasies 

twee vlakke ho~r as hul eie, het geen tekens van be!nvloeding ge-

toon nie. Hierdie eksperiment t □on aan dat wanneer daar probeer 

word om~ kind se ontwikkeling aan te help na 'n meer gevorderde 

m □rele stadium, dit gedoen m □et word deur redenasies aan te bled 

wat op die direk daar □pvolgende vlak le. 
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Aangesien die kind trapsgewyse deur die reeks stadia gaan sonder 

om agteruit te beweeg, hang die inwerking van omgewingsinvloede 

grootliks af van die mate waarin die morele redenasies waaraan die 

kind blootgestel word, aenpas by die kind se eie vlak. Volgens 

Kohlberg het tradisionele morale opvoeding tot dusver baie min 

impak gehad op die kind se morale redenasies omdat daar nie ge

let is op die probleem van ontwikkelingsportuur (developmental 

match) nie. Dor die algemeen is alleenlik probeer om •n stel vol

wasse morele clichss □ or te dra. Hierdie stel clichss het dikwels 

geen betekenis vir die kind nie omdat hulls terselfdertyd te ab

strak en te konkreet is. Dit wil s6 sulke clichss gee redenasies 

weer wat buite die kind se begrip 16, maar word op~ neerbuigende 

wyse aangebied in konkrete terme wat weer benede sy vlak is. 

Vir doeltreffende morale kommunikasie moet die ontwikkelings

peil van die onderwyser se verbalisasies ~fop dieselfde vlak, 
' of een vlak ho~r as die kind se vlak 16. Die onderwyser moet 

dus veel meer doen as om net passief na die kind se woorde te 

luister. Die onderwyser moet baie aandagtig luister om die bete

kenis van die morele oordele wat deur die kind gemaak word, te 

begryp. Daar moet ook ~ sensitiwiteit wees vir die verskille 

tussen die redenasies van die onderwyser en die kind, sowel as 

van die redenasies tussen verskillende kinders. Kortom: kennis 

van die kind se denkwyse en begripsvlak is nodig om te weet op 

watter wyse m □rele redenasies waaraan die kind blootgestel word, 

verstaan en geassimileer word. 

Soos die resultate van die ondersoeke aantoon, sal ~ kind 

die morele redenasies van~ vlak leer as sy eie, begryp wanneer 

dit deur die onderwyser aan horn gebied word, maar hy sal dit 

verwerp as synde ~ ondoeltreffende denkwyse. Morele redenasies 

onder die vlak waarop die kind horn bevind, is dus nie werklik op

voedkundig in die sin dat dit ontwikkeling van sy oordeelsvermo~ 

stimuleer nie, Dit sal ook geen stimulerende invloed h6 op sy 

gedrag nie. Dikwels is dit n □dig om kinders te wys op die ver

keerdheid van sekere optredes. Deur egter ~ vermaning te koppel 

aan redenasies·van ~ leer vlak, word die kind se verkeerde ge

drag versterk omdat hy die redenasies waarop die □ordeel gebaseer 

is, kan verwerp. 

K □hlberg s6 dat dear nie verwag ken word dat m □rele redena-
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siss aan kindsrs gsdiktssr kan word suiwsr op gssag van dis ondsr

wyssr nis. Hoswsl dis onderwyssr se gesag ~ sskere mate van in-

vlosd kan h@, is dit die redenasies vervat in die onderwyser ss 

morels kommunikasie met die kinders wat bepaal of~ kind se ont

wikkeling aangehelp word of nie. Soos reeds ges@ kan die rsds-

nasiss nis dirsk gsleer word nis omdat verandering gsbaseer is 

op dis kind se aktiewe re □rganisasis van sy ondervinding sn dit 

word gsstimulssr dsur konflik. Wat is die taak van dis ondsr-

wyssr dan in dis morels □pvosdingsprosss? Hy most: (i) horn op 

sgts morels konflikte toespits; (ii) nadink □or dis redsnasiss 

wat hy gsbruik in die oplossing van sulks konflikte; (iii) in

konsskwsntheds en ontoersiksndhsds in sy sis denkwyss raaksien, en (iv) 

manisre vind om sulks Fouts uit ts skaksl(Kohlbsrg en Turiel, 1971). 

Soos Turisl (1966) aangedui hst met sy ondersoek, sal die 

kind uitgedaag word om nuwer en bater opl □ssings vir morels pro

blems ts vind, indien daarin geslaag word om die kind die teen

strydighede in sy eie denke te laat raaksien. Die v □orwaarde vir 

die stimulering van spontane gebruik van redenasies van 'n ho!lr 

vlak is mst ander woorde om die kind ts help om die □nt □ereikend

heid van sy manier van dink in ts sien. Om dit ts kan doen, most 

die onderwyser horn t □espits op die redenasies wat kinders in mo

rels o□rdele gsbruik eerder as op die inhoud van hul morels keuses. 

Ops □mmenderwys kan dus gestel word dat morels opvoeding doel

treffend sal wees wanneer die onderwyser (i) kennis dra van die 

kind se denkvlak; (ii) horn aanpas by die kind se vlak deur met 

horn ts kommunikeer op 'n vlak direk bokant die kind se eie vlak of 

op sy sis vlak; (iii) op rsdenasies konsentreer, en (iv) die 

kind help om die tips konflik ts ondervind wat lei tot 'n bewussyn 

van die grater doeltreffendheid van die v □lgende stadium (Kohlberg, 

1971). ~ Voorbeeld van hoe bogenoemde beginsels in die praktyk 

toegepas word op 'n program vir morels opvoeding is dii3 van Blatt 

(1971). 

'n Praktisse probleem in die t □epassing van die beginsel soos 

genosm onder (ii)hierbo, is dat dit vir die onderwyser beslis nie 

maklik sal wees om altyd sp □ntaan ~ reaksie gereed ts h@ wat sen 

vlak ho!lr as die kind s'n is nie. Morels kommunikasis met die kind 

wat gebaseer is op rsdenasies sen vlak ho!lr as die kind s'n, sal 

myns insiens alleen mo□ntlik wees in~ gestrukturesrde lsssituasis. 
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In die tradisionele opvoedingsituasie is dit ook so dat ondsrwy

ssrs nis binne die een jaar tot hulls beskikking dis nodigs tyd 

hst om werklik insig te kry in elks individusle kind se morels 

vlak nie. Wsrkliks insig sou net moontlik wees as die onder

wyser dis kind dsur sy hsls lasrskoolperiods as klasonderwyser 

vergssel soos byvoorbssld die gsval is in dis Waldorf-skoolsis

tssm. 

5.3 DIE POTENSI~LE RDL VAN LEKTUUR IN KDHLBERG SE M□RELE 
DPVDEDINGSBENADERING 

Die vraag kan nou gestsl word watter implikasies Kohlbsrg se 

tsorie hst vir die gebruik van lektuur ter stimulering van morele 

ontwikkeling. Besit geskikte lsktuur die potsnsiaal om morels 

ontwikkeling aan te wakksr? 

Volgens die tsoris ontwikkel nuwe stadia as gevolg van inter

aksie tussen die kind en sy □mgewing. Wanneer die kind nuwe in

ligting □ntvang wat teenstrydig is met dit wat hy ken en glo, word 

'n t oestand in sy 

Die kind probeer 

denke geskep wat bekend staan as~ disekwilibrium. 

om die nuwe inligting 

nie met sy gewone denke moontlik nie. 

ts begryp, maar vind dit 

Gevolglik word hy gedwing 

om sy bestaande denkstrukture aan te pas, of om nuwe vermo~ns te 

ontwikkel wat 'n ciuwe perspektief bied en 'n nuws mstods daarstel om 

dis inligting ts verstaan. Uit navorsing waarin dis Kohlbergtsorie 

in dis klaskamsrsituasis toegspas is, hst gsblyk dat gslesnthede 

wat aan lserlinge gsbisd is tot plaasvsrvangende srvaring en kog

nitiewe konflik, tot morale grosi kan lei. Dis afleiding kan dus 

gsmaak word dat die interaksis tussen dis lsssr en dis boek ook 'n 

baie sterk vorm van simbolisss ervaring is wat kan lei tot morele 

grosi van sen stadium na ~ andsr. Dis basiess sislkundigs mega

nisme betrokks by so~ impak, is die konssp van idsntifikasie. 

Daer is al hsslparty studies gsdosn □or dis proses waarvolgsns 

dis lessr horn met boekkarakters idsnti fiseer. 'n Belangrike stu

die is die van Holland (1968), The dynamics of literary response, 

waarin hy stel dat die lessr dis □ orspronklike literere skepping 

in homself herskep in terms van sy eie persoonlikheid. 

Holland stel verder dat: ''A reader responds to a literary 

work by assimilating it to his own psychological processes, that 

is, to his search for successful solutions within his identity 
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theme to the multiple demands, both inner and outer, on his ego.'' 

(Holland, 1975, p.169 - sy onderstreping). 

Identifikasie met boekkarakters is 'n komplekse proses en is 

nie altyd ewe intens in elke laser nie, h □ewel die impak bale gr □ot 

kan wees veral wanneer ~ harm □nie bewerkstellig word tussen die 

boek en die laser se karakteristieke aanpassings in lewensstyl. 

Die meeste van die studies 16 klem op die aktiewe r□l van die 

laser in die proses van identifikasie met b □ekkarakters. 

Tot op hede is al met verskillende d □eleindes v □□r □~,~pear 

studies onderneem waarin pr □beer is om deur middel van inh □udsana

lise vas te stel wat die morale inhoud van boeke is in terme van 

K□hlberg se te □rie. Die vernaamste daarvan sal k □rtliks bekyk 

word om te sien hoe bruikbaar K □hlberg se te □rie is vir die stimu

lering van morale □ntwikkeling deur middel van geskikte lektuur. 

Broderick (1972) het die studente wat die kursus in kinder

lektuur gevolg het by die University of Wisconsin Library School 

~ analise laat maak v □lgens Kohlberg se te □rie, van vyftig b □eke 

wat die Newbery-medalje gewen het. In~ paging om die kriterium 

van karakter □ntwikkeling waarv □lgens hulle b □eke ge~valueer het, 

meer objektief te maak, is die vraag gevra: Op watter vlak van 

m □rele □ntwikkeling neem die karakter sy besluite7 

Die bevinding was dat ~ gr □□t aantal boeke se karakters op 

•n uiters lae vlak van ontwikkeling fungeer. Dit was vir hulle ver

basend om uit te vind in hoe~ gr □ot aantal boeke dit nie m□□ntlik 

is om die karakters se m □tiewe vas te stel nie. Deur middel van 

hul inh □udsanalise kon hul aant □□n waar □m 'n b □ek s □□s The auto

biography of Malcolm X so h □□g aangeskryf word. Malcolm neem 

naamlik homself, en die laser seam met horn, deur al ses die morale 

stadiums wat K □hlberg □nderskei. Aan die ender kant kon ingesien 

word dat die aanvalle op~ b □ek s □□s Caddie Woodlawn deur die 

feministiese beweging, geregverdig is. In die begin van die boek 

staan Caddie op stadium vyf en gaan selfs □ or na stadium ses as 

sy bereid is om alles te waag om hear vriende te red. Aan die 

einde van die b □ek nadat hear pa haar □nder hande geneem het met 

~ praatjie □or die r □l van meisies, sak sy weer terug na stadium 

drie en die ''g □eie meisies mask so'' - sindro□m S □ms was dear 

lets □mtrent ~ boek wat hinder sander dat mens j □u vinger presies 

daar □p k □n 16. So~ boek was Shadow of a bull. Die rede is ge-
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vind na inhoudsanalisB, Bn dit is naamlik dat diB bBpaaldB karaktBr 

in diB b □Bk skiBlik spring van stadium driB na stadium BBB, •n ge

beurB wat niB strook mBt KohlbBrg se te □riB niB. ~ BBlangrikB ge

volgtrBkking wet Br □dBrick maak uit die studiB, is dat daer tB min 

b □BkB is bokant stadium drie. DiB rolaanvaarding van sBuns Bn 

meisiBs word bBklBmtoon, selfs in diB titBls van boekB vir □uBr 

kinders wat bBslis in staat sou WBBB om tBn minste stadium viBr 

of vyf tB begryp. VolgBns haar kan dit 'n rBde weBs waarom soveel 

pubBrs en adolessBntB tussBn diB b □BkB vir volwassBnBs s □Bk vir hul 

lBBBSt □f. 

DyBr (1975) hBt vir sy M.A.-vBrhandBling oak gBbruik gemaak 

van KohlbBrg BB tB □rie om inhoudsanalisB t □B tB pas op twaalf 

aanbBv □lB basks vir ad □lBBBBntB. Hy hBt die studiB gBdoBn met die 

d □Bl om~ antw □ord op diB vraag tB kry of die b □BkB wat die meeste 

dBur jongmensB gBlBBS word, diB p □tBnsiaal hBt om morelB ontwik

kBling ta stimulBer in tBrmB van KohlbBrg sB tB □rie. DiB gBv □lg

trBkking wat hy m □Bs maak uit die analises is dat die mBestB basks 

niB die p □tBnsiaal hBt niB. DiB vernaamste rBdBs vir sy gevolg

trekking is die volgBnde: (i) TBn spytB van diB fBit dat diB 

b □Bke m □dBrne morelB temas hBt, word diB tBmas op~ baiB opper

vlakkige wyse behandBl. (ii) Dit is uitBrs m □Bilik om vas tB stel 

op grand van wattBr motiewB karakters optreB. (iii) Baie van die 

b □BkkaraktBrs neig om vBrantw□ordelikheid vir hul dads van hulself 

na die situasie of die omgewing ta verplaas. (iv) DiB meeste van 

die hoofkarakters fungeer op stadium drie, wat dieselfde vlak is 

waarop die adolessente laser sou WBes. Heel waarskynlik sal die 

adolessent al op~ ho~r vlak wBes. (v) Die meBstB karakters toon 

geen tekens van morale ontwikkBling niB, tBn spytB van diB morBle 

problBmB wat opduik in diB loop van diB VBrhaal. (vi) Dit kom 

uitBrs BBlde voor dat daar ~ konflik ontstaan tussBn diB morBlB 

redenasiBs van karakters op VBrskillBndB stadia. Juis hiBrdiB 

konflik tussen VBrskillBnde stadia is VBrondBrstel om diB on

dBrliggBndB mBganismB tB WBBB waarvolgens van BBn stadium na ~ 

andBr bBWBBg word. 

Dyer BnBroderick stBm dus saam wat bBtrBf (ii) Bn (iv). Dyer 

SB bBvindings is mBt andBr woordB taamlik nBgatiBf; hy probBBr 

Bgter aanwysings geB van kritBria waaraan diB boBk m □Bt vold □Bn 

om morBlB groBi ta bBwerkstBllig: (i) DiB boBk moBt dBnkakti-
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witeit stimuleer in verband met kontroversi~le morele sake. 

(ii) Die karakters most pers □□nlike verantwoordelikheid neem vir 

hul dads indien dear sprake kan wees van ware wr □eging en daar reg

verdiging kan wees vir handelinge sodat hulle op die wyse aan die 

laser die basis vir hul m □tiewe openbaar. (iii) ~ Sekere aanpas

sing in morels uitkyk tussen leser en boekkarakter m □et vr □eg in 

die lees van die boek bewerkstellig word vir identifikasie om pleas 

ts vind. Wanneer identifikasie plaasgevind het, sal die leser be

reid wees om saam met die boekkarakter na beter oplossings vir mo

rels dilemmas te soek. (iv) Ten slotte m □et die boek m □rele re

denasies daarstel van~ ho~r stadium as die sen waar □p die adoles

sente laser is. Die adolessente leser is normaalweg nog in die 

konvensi □nele fase. Die inhoud van die basks most met ender w □orde ~ 

weerspie~ling wees van die prinsipieel outonome vlak, waar uni

versele beginsels van geregtigheid, wederkerigheid, gelyke mens-

like regte en respek vir die waardigheid van individue geld. 

Siskin en Hoskiss □n (1974) is besig met~ paging om deur 

middel van kinder- en adolessente boeke wat volgens Kohlberg se 

te □rie geanaliseer is, •n soort program vir morels opvoeding daar 

te stel. In die Verenigde State van Amerika is dit al vir ~ aan

tal jars nie meer m □ontlik vir skole om enige v □rm van godsdiens 

of sekullre morels onderrig te gee nie. Hulle voel dus dat ~ sis

tematiese, nie-sektariese program opgestel beho□rt te word om die 

gaping te vul. Na hulls mening is Kohlberg se te □rie geskik om 

as basis vir so 'n program ts dien. 

Hulle werkswyse bestean basies daaruit dat hulle nie net in

houdsanalise op boeke t □epas om die morale inhoud daarvan te be

paal nie, maar ook ~ stel vrae vir elke boek opstel wat die kinders 

se morels ontwikkeling deur middel van diskussie random die vrae 

nag verder sal stimuleer. 

H □ewel ui t bogenoemde studies die gev □lgtrekking gemaak most 

word dat daar nie baie boeke bestaan wat volgens Kohlberg se te □rie 

geskik is vir gebruik by die stimulering van kinders en adolessente 

se morels gr □ei nie, sal daar waarskynlik gen □eg bruikbare basks 

wees vir die onderwyser wat daarin belang sou stel om van Kahlberg 

se insigte in die klaskamer-situasie toe ts pas. 
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5.4 KRITIESE BESK□UING 

Samevattend kan gekyk word na sekere gevolgtrekkings wat gemaak 

kan word in verband met Kohlberg se □pvoedingsbenadering. Teen 

hierdie tyd behoort dit vir die laser duidelik ts wees dat daar 

geen sprake van opvoeding deur middel van die wils- en gev □els

dimensies is nie. Wat sou dan volgens Kohlberg die verband wees 

tussen morels denke en optrede? Optrede is~ uitvloeisel van die 

wilsdimensie. Kohlberg (1971) beweer dat daar wel 'n verband be

staan tussen denke en optrede. Denke gaan egter optrede vooraf, 

en daar is altyd die verskynsel wat hy ~ 'time lag' noem. Met 

ander w □orde dit duur ~ tydjie vandat ~ persoon ~ bepaalde mo

rels stadium met sy denke beheers totdat hy ook in staat sal 

wees om □□reenstemmend op te tree. Kohlberg beweer ook dat daar 

slags by die hogr stadia sprake is van~ werklike verband tussen 

optrede en denke wanneer ~ persoon al genoeg insig ontwikkel het 

om redes vir ~ bepaalde handeid~yse te ondersteun. Morels denke 

is egter volgens horn geen waarborg vir morels optrede nie; dit 

is juis hier waar ~ beswaar teensy benadering ingebring kan word. 

Dit is myns insiens onwaarskynlik dat ~ persoon ~ hog vlak van 

morels denke sal kan bereik as daar nie v □oraf aandag gegee is 

aan opvoeding in die wilsdimensie nie. In die eerste hoofstuk 

is daar □p gewys hoedat Plato byvoorbeeld die fase van gebruiklike 

g □edheid waarin ~ persoon sekere noodsaaklike goeie gewoontes 

moss aanleer, moss deurgaan voordat hy die fase van fil □sofiese 

goedheid kon bereik. 

Kohlberg se prinsipieel outonome vlak veronderstel □ok dat ~ 

persoon in staat most wees om naasteliefde ts ervaar deurdat hy in 

staat most wees om h □mself te transendeer. So •n vermog is egter 

~ direkte uitvloeisel van~ religieuse dimensie wat beslis nie 

'n bloat kognitiewe aangeleentheid is nie. Kohlberg (1971) self, 

staan nie baie positief teeno□r godsdiensbeoefening nie, omdat 

hy mean dat dit beperkend inwerk op~ persoon se morels ontwik

keling. Iemand wat opkyk na ~ God wat hy most vrees, sal op 

die konvensi □nele vlak gefikseer bly en n □□it morsel outon □□m 

kan word nie. Dit wil v □orkom asof Kohlberg hier die begrippe 

godsdiens en religie as sinoniem sien. Hulls is egter geensins 

sinoniem nie. Godsdiens is die uiterlike manifestasie van die 

religieuse dimensie. Sommige godsdiensvorme is inderdaad be-

sig om baie manse op die konvensionele vlak ts hou. Daar is 
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gswys op dis fsit dat moralitsit ~ duidslik rsligisuss dimsnsis 

hst wat vsral ts maks hst mst dis msns SB vsrmo~ om homsslf ts 

transsndssr. Indisn in~ uitsrste geval ~ uitsluitlik kogni-

tiswe bsnadsring tot morsls opvoeding gsvolg sou word, sn die 

kind in sy irrasionele fasss nis in aanraking sou kom mst rs

ligieuss ervarings nis, is dit onwaarskynlik dat hy snigs diep 

morsls sin in sy laters lsws kan ontwikksl. 

Daar is gswys op dis fsit dat dis prosss van idsntifikasis 

mst dis dilsmma-karaktsrs ~ bslangriks rol spssl in Kohlbsrg ss 

opvoedingsbenadsring. Gsvoelens van smpatis is egtsr 'n voorvsr

sists vir idsntifikasie. Empatis is~ uitvlosissl van dis ge

voslsfssr, sn most dus ook ontwikksl word voordat deur middsl van 

identifikasie mst dis dilsmma-karakters, kognitisws morels grosi 

kan plaasvind. Kohlbsrg ss bsnadsring is tipiss van dis huidige 

tyd waarin ~ gswsldigs klsm op dis ontwikkeling van intsllektu

sls vsrmo~ns gsplaas word. 

Vir ismand s □□s Stsinsr is dit bsgryplik dat dit so moet wess, 

omdat dis msnsdom in tsrms van sy filogsnstisss ontwikksling sint

lik nis so lank gelsds dis intsllektuele fass bsrsik hst nie, sn 

dit vansslfsprsksnd so vsr moontlik wil ontwikksl. 

Kohlbsrg volg ook dis wstsnskapliks metods van oorsaak/gevolg 

wat sy oorsprong in dis anorganisss natuurwstsnskapps hst. Dis 

kind kry mst andsr woords ~ sskers morsls tosv □sr wat vsronder

stsl is om •n bspaalds ui twsrking op sy ontwikksling te hi'l. Dis 

vraag is of so 'n bsnadsring toersiksnd is om □ns wsrklik in staat 

ts stel om so •n komplskss msnsliks vsrskynssl s □□s morali tei t ts 

bsgryp. 

Dis gsvaar bsstaan dat wannssr ~ morsls opvosdingsprogram 

gsbasesr op Kohlbsrg se tsoris op groot skaal t □sgspas sou word 

dsur ~ ondsrwysowsrhsid, dit sou kan implisser dat dis onderwyssrs 

wat van bo gsdwing word om dittos ts pas, dikwsls nis bsvosgd sou 

wsss om di t ts dosn nis. Indien di t op 'n didaktisse wyss toegs

pas word, sou dit kon gsbsur dat kindsrs dis tospasliks morsls rs

dsnasiss vir dis vsrskillsnds vlakks van buits lssr. Hulls sou 

myns insisns nis in staat wsss om dis morsls rsdsnasiss vir dis 

prinsipissl outonoms vlak van buits ts lssr nis. Dis fsit dat 

hulls dis rsdsnasies vir dis andsr vlakks gslssr hst, sn dus nis 

wsrklik gspasts insig vir die vlakks hst nis, sou hulls van vsrdsrs 
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□ntwikksling kon wssrhou. John Rows Townssnd (1969) hst al dis 

vrsss uitgssprssk dat litsratuur op dis wyss misbruik sou kon 

word. Hy mssn dat basks uitsluitlik vir hulls litsr@rs msrists 

gskiss bsh □ort ts word, sslfs al sou hulls waards vir morsls ont

wikksling h@. Indisn ons litsratuur sou bsnadsr as "litsraturs

as-morality•, sou dis pad □op wsss vir dis bsnadsring van ''lits

raturs-as-propaganda" (pp. 39-40). Vir dis psrsoonliks lssssitu

asis sou dit sgtsr gssn wsssnliks gsvaar wsss nis, omdat dis 

kind nis hisr gsdwing kan word om ists tssn sy sin ts aanvaar 

as dit nis vanuit sy sis insig kom nis. Dis gsvaar bsstaan wsl 

dat ssksrs bais gosis basks vir kindsrs doodgsmaak kan word wan

nssr dit op~ didaktiss m □rsls wyss aan kindsrs gsbring word. 

Dis vsrdisnsts van Kohlbsrg ss bsnadsring vir dis dosl van hisr

dis vsrhandsling is na my msning gsls~ in dis insigts wat dit bisd 

tsn opsigts van dis adolssssnt sn sy litsratuur, omdat dit pas in 

hisrdis fass is dat dis kind kritiss sn intsllsktussl dink, sn 

daar wsrkliks spraks van objsktisws oordsslsvsrmo~ is. Dit is 

duidslik dat Stsinsr ss bsnadsring bais bstsr insigts bisd vir 

dis vros~r fasss van dis kind ss ontwikksling waar dis wils- sn 

gsvoslsdimsnsiss tot ontwikksling kom. 
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HOOFSTLJK 6: MORELE ONTWIKKELING, LEKTLJLJR EN LESERKLJNDIGE 

PROBLEMATIEK 

6.1 INLEIDING 

In die inleiding is gestel dat Hofmann beweer het dat egte 

leserkunde ui tgebou behoort te word tot 'n kennis van die menslike 

natuur. Om te sien in hoe~ mate die benaderings tot morele 

ontwikkeling en lektuur wat in di~ verhandeling gevolg is, 'n 

bydrae lewer tot 'n derglike uitbouing, is dit nodig dat die 

voorafgaande in die konteks van die leserkundige problematiak 

geplaas word. Dit sal dus nodig wees om die inhoud van die 

vorige hoofstukke kortliks te rakapituleer ten einde ~ betar 

perspektief te kry. Dit is geensins die bedoeling om in ta 

gaan op teoratiese leserkundige kwessies nie, maar slegs om die 

insigte wat verkry is in die benadering tot morele ontwikkaling 

en lektuur, te bespreek in terme van die leserkundige problema

tiek. 

In hoofstuk een is aanget □on dat die gebruiklike siening 

van wetenskaplikheid gegrond is op die meganiese o□rsaak/gevolg

benadering van die anorganiese wetenskappe. Hierdie metode is 

egter nie aanvaarbaar vir die organiese en geesteswetenskappe 

nie; daarom is~ ander uitgangspunt vir hierdie studie, wat □or 

die mens as laser handel, ges □ek. Volgens die benadering word 

die groeiproses gesien as~ proses van metamorfose waarvolgans 

elke opeenvolgende stadium~ metamorfose daarstel van die 

voorafgaande. Hierdie benadering vorm die essensie van die 

siening van morele ontwikkeling s □□s dit in di~ verhandeling 

uiteengesit is. 

In hoofstuk twee is deur middel van eties-filosofiese 

insigte aanget □on dat die dimensies van menswees wat by moraliteit 

betrokke is, wil, gevoel en denke is. Verder is die sienings 

van filosowe so□s Tillich en Steiner aanvaar, naamlik dat die 

mens homself nog nie in sy ware wese verwesenlik het nie. Hy 

is nog op pad om homself as beeld van God te verwesenlik. 

(Hierdie siening is later in hoofstuk vier gedemonstreer aan die 

hand van 'n ui tleg van die betekenis van 'n sprokie, naa'lllik 

Die Eseltjie van die broers Grimm.) 
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Daarna is in hoofstuk drie gekyk of die betrokke eties

filosofiese siening gestaaf k □n word deur insigte uit die 

sielkunde. Dit het geblyk dat daar volgens drie sielkundige 

benaderings, naamlik die sosiaal-psigologiese, die leerteoretiese 

en die psigoanalitiese benaderings, geen ontwikkelingspatroon 

erken word nie. Moraliteit is volgens dis benaderings ~ ekstsrn 

aangeleerde dimensie wat hoofsaaklik deur uiterlike omstandighede 
bepaal word. 

Vanuit die kognitiewe ontwikkelingsielkundige benadering. is 

egter met name deur Lawrence Kohlberg aangetoon dat die drie 

relativistiese sienings van moraliteit ontoereikend is en dat 

die mens self die inisieerder is van moraliteit. Hy het naamlik 

deur kruis-kulturele navorsing aangstoon dat die mens in sy 

morels redenservermo~ op hi~rargiese wyse deur verskillende 

stadia beweeg. Hiervolgens is drie fases van morels ontwikkeling 

onderskei, naamlik die prekonvensionele, die konvensionels en 

die prinsipieel outonome vlakke. Elke vlak is weer onderverdsel 

in twee stadia. Deur eksperimente is aangetoon dat mense wat in 

'n bepaalde stadium verkeer die morels redenasies van persons 

(of boekkarakters) wat op dieselfde stadium of een stadium ho~r 

as hul eie staan, verstaan en aanvaar. Die redenasies wat 

laer as hul eie vlak is, word egter verwerp as kinderagtig en 

ontoereikend. Kohlberg se benadering tot moraliteit is gebaseer 

op net een van die dimensies van menswees wat by moraliteit 

betrokke is, naamlik die kognitiewe dimensie. 

~ Ander, meer omvattende benadering wat nie net die kognitiewe 

nie, maar ook die wils- en gev □elsdimensies insluit, is dis van 

Rudolf Steiner. Steiner onderskei drie fases van morels ont

wikkeling waardeur die kind en adolessent gaan. Die eerste fase 

is die wilsfase wat duur van die geboorte tot die tandewisseling. 

Dit word gekenmerk deur wilsaktiwiteit wat veral gerig is op 

nabootsing van gedrag so□s die kind dit rondom horn ervaar. In 

dis fase is die kind nog innig verbonde aan die ~mringende 

wgreld. In die tweeds fase is d~t die ontpl □oiing van die 

gevoelsdimensie wat voorop staan. Die gevoelsdimensie word 

gekenmerk deur diebeeldryke~reatiewe ontwikkeling van die 

fantasie. Die wyse waarop die kind in dis fase opgevoed word, 

is derhalwe deur bemiddeling van die beeld. Die kind is nou 
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nis mssr so nou vsrbonds mst dis buitsw@rsld nis, omdat daar al 

'n mats van vsrinnsrliking plaasgsvind het dsur dis ontwikksling 

van dis gevoel. Na dis pubsrtsit ontwaak dis kritisse denkvsr

mo~ van die kind sn kan hy vir dis ssrsts kssr wsrklik objsktisf 

staan tesnoor die w@rsld, met andsr woords hy is dan in staat 

om oordsls ts vsl. Uitsrlik gssisn, stem dis bsskrywings van 

die morels ontwikkslingstadia van Kohlbsrg sn Steiner bais 

oorssn. Dis groat vsrskil tusssn hulls blyk ult dis wyse van 

opvosding wat slkssn voorstaan. Kohlbsrg ss bsnadsring is 

dsurentyd kognitief, dit wil s@ oak die jong kind word op die 

wyse morsel opgev □ed en dear word nie aandag gegee aan die 

aspekts van morels optrede en gev □el nie. Daar is aangetoon dat 

hierdie leemts in sy teorie sy benadsring minder bruikbaar maak 

vir die morsle opvosding van kinders en die beoordeling van die 

morels geskiktheid van kinderlektuur, maar dat dit ~ bale 

nuttige funksie kan vervul in die morels opvoeding van adolessents 

en die beoordeling van geskikte lektuur vir hulls, juis omdat 

adolessente wel tot morels oordsle in staat is. 

Steiner se morels opvoedingsbenadering is gebaseer op die 

beginsel van metamorfose. Hiervolgens gaan die wilsontwikkeling 

geleidelik □or in gsvoelsontplooiing wat uiteindslik lei tot 

die ontwaking van die kritiess denkvermo~. Die kind most elks 

fess ten volls beleef anders word die proses van metamorfose 

versteur en kan die volwassene uiteindslik nie sy volle poten

siaal bsreik nie. Dear is verder aandag gegee aan die s □orte 

lsktuur en die wyse waarop dit aan die kind en adolesssnt 

gebring moet word in elks fess. 

6.2 DIE LESERKUNDIGE PROBLEMATIEK 

Vervolgens sal probeer word om die voorafgaande insigte in 

leserkundige perspektief ts pleas deur dit ts koppel aan die 

sentrale problems van die vak. Die problematiek van die leser

kunde word op wyd uiteenlopende wyses benader. Vir die doel 

van die uiteensetting word die benadering van Fouche (1977) gekies. 

Hy onderskei drie basiese problems, naamlik: 

(i) die pr□bleem van leesm □tivering (wearom lees mense?); 

(ii) die probleem van leesgedrag (wie lees wat, hoe, wear, 
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warnaar, hoe dikwals, hoavaal; langs watter kanala word 

laktuur varkry an daur watter faktors word laasgadrag 

bs!nvlosd en bapaal?). By hiardia problsam moat ondsr

skai word tussan ~ baskrywing an~ varklaring van lsss

gsdrag. Hier sal slags aandag aan die vsrklaringsaspak 

van leas gages word; 

(iii) die problaam van lasssffskta (wat doan leas aan die mans?). 

Dit is duidalik dat bogsnoamds problems nis los van makaar 

staan nia, maar •n bais nou innsrliks varbintanis hat. Hiardis 

fsit most in gadagts gahou word by die volgsnds bsspraking van 

dis afsondarlika problems. 

6.2.1 Dia problaam van lassmotivaring 

Insig in d~s problaam van laasmotivaring is uitars bslangrik. 

Dia lassprosas an die invload van lsktuur kan allaanlik bsstudeer 

word in terms van lsssnds manse. Hatt (1976) toon vier noodsaak

liks voorvsrsistss aan voordat 'n psrsoon as •n laser gsklassi Fi

sser sou kon word. Dis versistss is: gslsttsrdhsid, tosgang 

tot lessstof, seksrs minimum vsraistss waaraan die omgswing moat 

voldosn en tyd om ts less. Wannssr aan hisrdis voorvsrsistss 

voldosn word, is dit nog nis ts s@ dat ~ psrsoon sal less nia: 

hy most ook bssluit om ts less, met andsr woords hy most gsmoti

vssr wees om ts less. 

Lessmotivsring by volwasssnss kan tsruggsvosr word na dis 

wyss waarop hulls as kindars met lsktuur in aanraking gskom het. 

Dit is logiss om dis aflsiding ts maak dat kindsrs slags gsmoti

vssr sal wees om ts less indisn hulls in dis proses uitvind 

dat less in hulls bshosftss bsvrsdig, wat hiardis bshosftss ook 

al mag wees. In dis kontsks van die vsrhandaling kan dus gastsl 

word dat kinders gsmotivssr sal wees om ts lees as dis morels 

inhoud van dis boek vsrband hou met dis innsrliks bshosftss wat 

spruit uit hulls morels ontwikksling. 

Kindsrs is agtsr afhanklik van volwasssnas vir dis skryf, 

keuring, baskikbaarstslling en wyss van aanbiading van hul 

lsktuur. Dmdat kindsrs wsinig inspraak hat in dis aangeleent

hsid en bowsndien hulls voorksurs nis in woorda kan uitdruk nis, 
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is dit gswsldig bslangrik dat dis volwasssnss wat vsrantwoordslik 

is vir hulls lssslsiding, wsl bsskik □or dis nodigs insigts. 

Dis gsbruikliks formuls van dis rsgts bosk aan dis rsgts kind op 

dis rsgts tyd hst slsgs bstsksnis in sovsrrs dit gsbasssr is op 

•n wsrkliks ksnnis van dis kind ss aard sn ontwikksling. Vol

dosning aan hisrdis dris vsrsistss is sgtsr nog nis voldosnds 

om positisws lsssmotivsring aan ts wakksr nis. ~ Visrds vsrsists 

most bygsvosg word voordat dit kan gsbsur: dis rsgts bosk op dis 

rsgts tyd aan dis rsgts kind op dis rsgts wyss. 

Dit is duidslik dat bsids K □hlbsrg sn Stsinsr ss bsnadsrings 

bslangriks insigts bisd t.o.v. dis rsgts bosk op dis rsgts tyd 

aan dis rsgts kind. Stsinsr ss bsnadsring bisd hisr nog bais 

mssr as wat moontlik was om in dis bsstsk van die vsrhandsling 

tot uitdrukking ts bring. Daar kan bloot gsnosm word dat hy 

insigts bisd aangaands dis vsrskillsnds tipss gsaardhsds of 

tsmpsramsnts van kindsrs wat vir dis volwasssns van groot hulp 

kan wsss by dis ksuss van dis rsgts bosk vir dis rsgts kind 

(vgl. Harwood, 1958). 

Dit is sgtsr vsral dis rsgts wyss van aanbisding wat ~ groot 

invlosd uitosfsn op dis aankwssk van~ motivsring om ts lass by 

dis kind. Enksls aspskts tsn opsigts van disrsgto wyss van aan

bisding sal bssprssk word om die punt ts illustrssr. 

6.2.1.1 Aanvangslsss 

Harwood (1958) wys daarop dat dis inhoud van dis msssts aanvangs

lsssbosks so saai is dat dit nis vssl impak hst op dis kind ss 

lsssmotivsring nis. ~ Vsrdsrs problssm in vsrband mst dis inhou

dsliks karighsid van dis ssrsts lsssbosks hat ts maks mst dis 

aanlssr van dis lsssvaardighsid sslf, wat natuurlik wssr vsrband 

hou mst lsssm □tivsring. Goodman (1968) bswssr dat daar nis sovssl 

klsm gelg most word op dis ontsyfsringsaspsk van lass waarvolgsns 

van gsskrsws taal na gssproks taal gsdskodssr word nis, maar dat 

gsstrssf most word na dis vaardighsid waarvolgsns hsrkodsring sn 

dskodsring gslyktydig gsskisd. Dis lessr most mst andsr woords 

dirsk tot dis bstsksnis van dis grafisss toavosr op dis gsdrukts 

bladsy kan dsurdring. Hisrdis vaardighsid word allssnlik 

aangsls□r wannesr dis lsssr in aanraking kom mat tsksts wat taal 
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in sy volheid weergee. Goodman is dus van mening dat die 

eenvoudige leesboekies nie aan di~ vereiste voldoen nie en die 

taak van die leser bemoeilik eerder as vergemaklik. 

'n Dnderrigmetode vir aanvangslees wat beide problems, naamlik 

~ saai teks wat nie behoeftes bevredig nie, en~ ts arm taal

inhoud wat belemmerend werk vir leesvertolking, oork6m, is die 

wat in die Waldorfskool gevolg word. Daar word heelwat langer 

gewag voordat met leer-lees begin word as wat normaalweg die 

geval is. Wanneer daar wel ~ aanvang gemaak word, is die kinders 

al ryper en leer hulls makliker; om die reds kan met moeiliker 

aanvangsleesboeke begin word. Voorbeelde hiervan is boeke met 

fabels of gebeurtenisse uit die Du Testament. Met ander woorde 

die inhoud pas by die ontwikkelingstadium van die kind in sy 

negende jaar (klas 3) (vgl. par. 4.2.3.2.3). 

Daar sou geredeneer kan word dat dit voordelig kan wees om 

juis vroegr, miskien op vierjarige ouderdom, ts begin om kinders 

wborde ts leer lees sodat hulls teen die tyd dat hulls op skool 

kom, reeds moeilike tekste kan lees. Die leesproses is egter 

~ intellektuele aktiwiteit wat inbreuk maak op die kreatiewe 

vermogns (~ punt wat in die volgende paragraaf beter belig word). 

Selfs die wyse waarop Waldorfleerlinge die alfabet geleer word, 

geskied op~ verbeeldingryke manier waardeur die fantasie aange

spreek word in plaas van die intellek. 

6.2.1.2 Letterkundeonderrig 

Dit is nie net belangrik dat die kind met die regte leestof op 

die regte stadium in aanraking kom nie; al is die lektuur ook 

hoe geskik vir ~ bepaalde kind op~ bepaalde tyd, kan motivering 

nog in die wiele gery word indien die aanbieding nie verband hou 

met die wyse waarop ~ kind in~ bepaalde stadium opgevoed behoort 

ts word nie. 

Volgens Steiner se benadering word die kind in die wilsfase 

opgevoed deur navolgenswaardige handelinge wat die wil aanspreek; 

in die gevoelsfase vind opvoeding op~ kreatiewe verbeeldingryke 

wyse wat die fantasia voed, plaas. Pas in die denkfase word 

die intellek van die kind aangespreek. 

~ Voorbeeld van~ benadering wat uitstekend voldoen aan die 

sis van die regte boek vir die regte kind op die regte tyd, is 
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die van Neethling (1977). Daar word egter, myns insiens, nie 

voldoen aan die vierde vereiste, naamlik die regte aanbieding 

nie. Neethling verwag byvoorbeeld dat kinders van standard 

sen geleer most word om tussen verskillende genres van Verhale 

soos sprokies, mites en fabels ts kan onderskei deur die ken

merke van elkeen ts leer. Met ander woorde die intellek van die 

kind word hier aangespreek in plaas van sy gevoel en fantasia. 

So~ benadering maak inbreuk op die gevoelsbelewing van die 

sprokie, wat uiters belangrik is vir die kind in die gevoels

fase, en sal beslis nie bevorderlik wees vir leesmotivering nie. 

'n Verdere punt wat hieruit voortvloei is die van die eksaminering 

van letterkunde. 

6.2.1.3 Die invloed van eksamens op leesmotivering 

Daar kan nie weggeskram word van die feit dat eksamens beslis 

nie bevorderlik vir leesmotivering is nie. Die opstellers van 

A Language for Life (1975) staaf die bewaring deur die volgende 

opmerking: 

"We must seriously question what is being achieved when 

pupils are producing chapter summaries in sequence, taking 

endless notes to prepare modal answers and writing 

stereotyped commentaries which carry no hint of a felt 

response ••• Nothing is served if the pupil simply learns 

to repeat mechanically and without reflection other people's 

judgments, and if in the process he is lost to what literature 

has to offer him •••• Learning how to appreciate with 

enthusiasm is more important than learning how to reject'' 

(p. 131, 132). 

Hulls hat ook gevind dat baia volwassenas wat daalneem aan ~ 

program om gelattardhaid ta bavorder, tot hul verbasing agtarkom 

dat leas~ aktiwiteit is wat sommiga mensa vir hul sis plasiar 

baoefan. 

In varband met eksaminaring kan genoam word dat die afneem 

van eksamens nie dael vorm van die Waldorfbanadaring nie. 

Dnderwysers is dus baie vryar in die wyse waarop letterkunde

onderrig plaasvind, en estatiese an gavoalsganot word altyd as 

earste vereista gestel. 
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6.2.2 Die probleem van leesgedrag 

Soos reeds ges6, word by~ bespreking van difu probleem slegs 

aandag aan die verklaringsaspek van lees gegee. Die belangrikste 

vraag waarop hier ~ antwoord gesoek word is: Wat presies doen 

die mens ashy lees? Hatt (1976) wys daarop dat lees op ver

skillende wyses kan geskied. Hy sB: 

''There are many ways of reading. One reader will read 

different texts in different ways; one text will be read 

in different ways by different readers. One reader will 

read the same text differently on different occasions; 

indeed he will read different parts of the same text in 

different ways during the course of one reading act, as 

his method, his purpose and his knowledge change 11 (p. 71). 

Vir die doel van difu verhandeling val die klem natuurlik op 

die aspek van leesgedrag wat met morale ontwikkeling saamhang. 

Vervolgens moat aandag gegee word aan dieaard van die leesakte. 

6.2.2.1 Die leesakte 

Die leesakte word deur die verskillende geesteswetenskappe 

wat dit bestudeer verskillend benader omdat elkeen vir sy eie 

doel die klem op aspekte wat vir horn belangrik is, laat val. 

Die kommunikasiekunde maak gebruik van die model versender

boodskap-ontvanger, om die vloai van kommunikasie ta beskryf. 

Lees is natuurlik ook 'n vorm van kommunikasie, maar wanneer die 

model op die leesakte toegspas word, plaas dit dis leser in~ 

passiewe rol (Hatt, 1976). Soos uit die uiteensetting wat 

volg, sal blyk, is die leser allermins passief in die leesakte. 

6.2.2.2 ~ Leserkundige model van die· leesakte 

Fouchfu (1977) hat~ model opgestel waarvolgens die leesakte vir 

die doel van die leserkunde bestudeer word. Hy s6 daar kan 

basies twee prosesse onderskei word, naamlik (i) ontsyfering 

of dekodering, waardeur skriftekens omgesit word in gesproke 

taal, en (ii) vertolking of interpretasie waardeur betekenis 

aan die gelese boodskapinhoud gegee word. 

Die ontsyferingsaspek waarvolgens skriftekens in gesproke 

taal omgesit word, is myns insiens net geldig vir aanvarigslees. 



99 

Soos reeds ges~, wys Goodman (1968) daarop hoe noodsaaklik dit 

vir gevorderde lees is dat die stadium bereik word waar herkode

ring en dekodering gelyktydig plaasvind en direk tot onderliggende 

betekenis deurgedring word. 

Die leserkundige is natuurlik meer ge!nteresseerd in die 

vertolkingsaspek van lees as in die dekodering. Coetzee (1977) 

noem twee begrippe ten opsigte van die vertolkingsaspek wat meer 

lig op die saak werp, naamlik vertolkingsmodaliteit en vertol

kingsdiepte. 

6.2.2.3 Vertolkingsmodaliteite 

Coetzee onderskei tussen twee soorte lees- of vertolkingsmodali

teite, naamlik die outistiese en die realistiese. Wanneer 

volgens die outistiese modaliteit gelees word, word die teks 

op so~ wyse ge!nterpreteer dat dit ~ soort geleide dagdroom 

word. Die leser word deur sy lektuur geboei omdat dit horn die 

geleentheid gee om sy eie dikwels onbewuste en selfs bewus 

afgewese wense deur middel van die lektuur te vervul (Coetzee, 

1965). Wanneer volgens die realistiese modaliteit gelees word, 

word die inhoud wat gekommunikeer word steeds opgeweeg teen die 

leser se eie ervaring en kennis en word dit getoets deur sy 

logiese denke (Coetzee, 1977). Fouche (1977) vestig die aandag 

daarop dat outistiese en realistiese leesmodaliteite gesien 

moet word as pol~re begrippe. Niemand lees slegs volgens een van 

die modaliteite nie : dit hang af van die leesstof, die 

situasie, die leser se houding, motivering en doelstellings. 

Hy s~ dat sommige mense egter uit gewoonte Of outisties of 

realisties lees. Verhalende lektuur word hoofsaaklik outisties 

gelees, terwyl vakliteratuur realisties gelees word. Ander 

navorsers wat tot soortgelyke insigte gekom het, is Blignaut 

(1967), Parry (1967) en Giehrl (1968). 

Die outistiese leesmodaliteit kan in terme van die wils-, 

gevoels- en denkdimensies gesien word as~ uitdrukking van die 

gevoelsdimensie, en die realistiese as~ uitdrukking van die 

kognitiewe dimensie. 
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6.2.2.4 Vertolkingsdiepte 

Volgens Coetzee (1977) verg boeke met~ rypheid van gedagte

inhoud ~ meer diepgaande vertolking van die leser as boeke met 

~ oppervlakkige inhoud. Die moontlikheid bestaan ook om 

dieselfde werk oppsrvlakkig en in diepte te vertolk. Fouche 

(1977) beweer dat dit nie presies duidelik is wat vertolking in 

diepte alles behels en h □ a dit by die leser ontwikkel kan word 

nie. Moontlik sal die benadering wat hier gevolg word, meer 

lig op die saak werp. 

Coetzee (1977) onderskei twee verdere leesmodaliteite, 

naamlik ~ krities-realistiese en~ verbalistiese leesmodaliteit, 

wat onderskeidelik kenmerkend is van 'n vermotl tot dieptever

tolking en~ onvermotl tot dieptevertolking. Die verbalistiese 

leesmodaliteit is nie vir dis bespreking van belang nie. Die 

krities-realistiese leesmodaliteit slaan op die kognitiewe 

vermotl van die leser om beide letterkunde en vakliteratuur 

in diepte te vertolk. Hy maak dus geen onderskeid tussen die 

dieptevertolking van die outistiese en realistiese leesmodali

teite nie. 

Giehrl (1968), daarenteen, maak wel ~ onderskeid tussen die 

leesmodaliteit wat t □egepas word by die dieptevertolking van 

letterkunde, en vaklektuur. Hy onderskei viBr leesmodaliteite, 

naamlik "informat □rische Lesen" wat met grater dieptevertolking 

in "kognitive Lesen'' oorgaan, en ''evas □rische Lesen" wat □orgaan 

in "literarische Lesen" (vgl. ook Foucha, 1977). Dit kom dus 

daarop near dat Giehrl die affektiewe belewenis van lektuur wel 

onderskei van die kognitiewe belewenis. Die affektiewe verbind 

hy aan verhalende lektuur en letterkunde en die kognitiewe aan 

vakliteratuur, in teenstelling met Coetzee wat slegs die 

kognitiewe dimensie betrek by die dieptevertolking van beide 

vakliteratuur en letterkunde. Foucha mark op dat dit nie uit 

die voorafgaande presies duidelik is of en hoe die dieptevertol

king van wetenskaplike mededelings en kunsuitinge verskil nie. 

Uiteraard is nie net die tips leesstof nie, maar ook die persoon

likheid van die individuele leser bepalend vir vertolkingsdiepte, 

s □os later sal blyk in~ bespreking van lektuureffekte. 

Die uitgangspunt van hierdie studie is dat daar baie beslis 

~ verskil behoort ta bestaan tussen die dieptevertolking van 
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wetenskaplike mededelings en kunsuitinge,anders sal letterkunde 

geen impak op morele ontwikkeling h@ nie. Hierdie punt sal nou 

van nadBrby beskou word. 

6.2.2.5 Die affektiewe element in liter@re waardering 

Die affektiewe element speel ~ geweldige gro□t rol in die 

dieptevertolking van letterkundige werke. Tot dusver was dit 

vir n □v □rsers baie m □eilik om werklik sinvolle insigte in di~ 

verband te lewer. Holland (1975) s@ die rede hiervoor is dat 

daar geen bevredigende te □rie in verband met gev □el bestaan 

vir enige omstandighede nie; nie vir die werklike lewe, vir 

liter@re waardering, drome of innerlike spannings nie. Die 

probleem 1@ ook in die taal self. W □orde beskryf nie gev □elens 

met groat akkuraatheid nie. Dit is dan ook gean wonder nie 

dat die meeste navorsers hulle beperk tot die kognitiewe, wat 

minder verborge en meer meetbaar is, en beter in w□orde uitgedruk 

kan word. Ten spyte van die Feit dat die insigte nog ontbreek, 

is daar by manse so□s Holland tog die bewussyn van die belang

rikheid van die affektiewe in die leesproses. 

Wanneer ~ persoon lees, volg hy volgens Coetzee (1977) 

in sy denke die pad wat die skrywer gevolg hat. Die proses 

wat die leser ondergaan is egter myns insiens nie identies 

aan difu van die skrywer nie, omdat die laser dit moet vertolk 

in terme van sy eie subjektiewe gevoelsw@reld. Hierin is~ baie 

kreatiewe proses gele§ - die leser herskep die skepping van die 

skrywer in terme van sy eie gevoelsw@reld. Friedrich Schiller 

(1953~ die tyd- en geesgen □ ot van Goethe,wat onder andere ~ 

groot bydrae op die gebied van die estetiek gelewer het, se 

siening is dat die mens slegs skeppend is in sy gev □el. In sy 

denke is hy gebonde aan logiese wette en wat sy instinkte of 

sy wil betref, is hy gebonde aan fisiese wette, maar in sy gev □el 

of estetiese bewussyn is hy in staat om deur middel van die 

denke of ide§le die materi§le en stoflike te omskep of te 

transf □rmeer. Hierdeur word die stoflike verhef tot die ids§le 

beeld (die skone, of kuns). Dit wat Schiller karakteriseer as 

die estetiese bewussyn lewe baie sterk in die gevoels- of 

affektiewe dimensie. 
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Weer sens kan gesien word hoe belangrik dit is dat die kind 

die kreatiewe, varbeeldingryke gevoelsfase ten volle most 

beleef; dit is naamlik die fase waarin die saad geplant word 

vir die latere kreatiewe,verbeeldingryke belewenis van letter

kunde wat ~ geweldig verrykende effek kan hi op kreatiewe morale 
groai. 

Volgens Neethling (1977) se benadering word verwag dat die 

kind in standard sen krities en diskriminerend moat staan 

taanoor sy lektuur sowel as dat hy persoonlik betrokke moat 

wees. In die gevoelsfase gaan hierdie twee kwaliteite nie saam 

nie en die kanss dat dis affektisws waardsring vir groat lsttsr

kunds □□it sal ontwikkel, is nis•bais groat nis. Die bslangrik

hsid van dis affsktisws bslswsnis van lstterkunds is van 

tws~rlsi aard: idsntifikasis dsur smpatis met karaktsrs an 

situasiss in lsktuur most kan plaasvind. Dit dien dan as aan

knopingspunt vir dis krsatiewe fantasis om dis skrywer se wsrk 

in terms van~ eie gevoelswlrsld sn eie bshoeftes ta herskep. 

In paragraaf 4.2.3.3.2 is daarop gewys hoedat Waldorfleerlinge 

aangemoedig word o.n hulls vsrbeelding ta gsbruik om hulself nog 

vsrder in ta leaf in die etmosfeer van die literlre werk. Dit 

wil nie sl dat die kognitiewe waardering van letterkunde gean 

funksie hat nie, inteendeel; dit moat nst nie as belangrikste 

maatstaf geld nie. Selfs wanneer Waldorfleerlinge die boek 

beoordeel, word klem op goeie punts gall eerder as om die 

werk uitmekaar ta skeur. ~ Aanvanklik kritiese houding skep on

middellik ~ afstand tussen laser en boek (vgl. paragraaf 4.2.3.3.2). 

Wanneer gevoelsontwikkeling op die juiste wyse oorgaan 

in denkontwikkeling word die subjektiewe gevoelsbelewing deur 

middel van die denke tot die universeel geldige norms van die 

ids~wlreld verhaf. Dan kan die subjektiews self veranig word 

met die objektiewe, universeel geldigs. Die pad na die 

universals is egter deur dis belewenis van die self. Met ander 

woorde as die selfbelewings- of gavoalsfase oorgeslaan word, 

kan die universals nie bereik word nie en allermins ervaar 

word as eie belewenis. Alleenlik wanneer die gelese ~ weerklank 

vind in die eie individuals gavoalslewe van die kind sal dit 

horn persoonlik aanspreek en vir horn as individu betekenis hi. 
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Daar is reeds gewys op die feit dat Kohlberg se benadering 

nie hiermee rekening hou nie. In hoofstukke twee en drie is 

aangetoon watter belangrike stap dit is in morels ontwikkeling 

om tot die universeel geldige deur te dring. Werklik groot 

letterkunde is juis groot omdat dit universeel geldige norms 

uitdruk in terms van die alledaagse. 

Die slotsom is dat die gevoelsmodaliteit by die vertolking 

van letterkunde van groot belang is, voordat daar sprake kan 

wees van~ invloed op morels ontwikkeling. 

6.2.3 Die probleem van lektuureffekte 

Fouchs (1977) beskryf lektuureffekte as verandering□ wat in die 

mens teweeggebring word deur die wisselwerking tussen die inhoud 

van die gelese lektuur en die predisposisies van die leser, 

dit wil s~ veranderinge in die normatiewe sisteem,die kennis en 

die gedrag van die leser. By predisposisies word bedoel die 

leser se motivering, persoonlikheid en ander predisponerende 

sosiale en kulturele faktore. Op hierdie stadium behoort dit 

al duidelik te wees dat beide Kohlberg en Steiner se benaderings 

baie goeie insigte bied vir sowel die morels predisposisies 

van die leser as die morels inhoud van lektuur. 

6.2.3.1 Die meting van lektuureffekte 

Dit is belangrik om te besef dat lektuureffekte direk voortvloei 

uit leesmotivering en gedrag. ~ Gunstige effek lei op Si beurt 

weer tot groter motivering en ryper leesgedrag, met ander 

woorde daar is~ vloeibeweging en voltooide kringloop van die 

een na die ander. 

Die wetenskaplike uitgangspunt van hierdie studie is dan 

ook dat dit nie moontlik is om lektuureffekte te meet volgens 

~ meganiese oorsaak/gevolg-benadering nie. Fouchs wys dan ook 

tereg daarop dat die mens nie benader kan word as~ organisms wat 

op re~lmatige wyse deur bepaalde prikkels gestimuleer en 

be!nvloed word en waorvan die reaksie en gedrag sonder meer 

volgens ~ eenvoudige oorsaak/gevolg-model voorspel kan word nie. 

Daar is reeds op gewys dat Kohlberg se benadering tot morels 

opvoeding en die wyse waarop lektuur hierby betrek kan word nie 
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aanvaarbaar is nis, omdat dit ondsr anders •n oorsaak/gevolg

benadering is. 

Dis potensi~le effek wat die inhoud van kinderlektuur op 

die morels ontwikksling van die kind kan h@, mag nooit as 

eerste belengriksts maatstef gebruik word by keuring nis; die 

letterkundigenormemoet altyd eerste gestsl word, want pas 

dan sal op die lange duur iets bereik word. 

6.2.3.2 Die aard van lektuureffekte 

Die morels invlosd wat van lsktuur uitgaan, is iets wat nie 

soseer kumulatisf werk nie, maar bater verstaan kan word in 

terms van Steiner ss metamorfose-idee wat □or 'n lang termyn 

beskou most word. Wanneer gekyk word na die moontlike effek 

wat die sprokis of fantasieverhaal op die kind ss morals 

v □rming hat, ksn gesisn word dat dit in dis woords van L □hsnn 

(1972, p. 20) "in dis kind die kiem (plant) wat horn in sy latsre 

laws tot die bsgin van 'n bsgrip van die hos en die waai:om van die 

lewe sal lei''• Mstamorfoss moss mat andsr woorde plaasgevind 

hat; die saad moss egter in dis rsgts stadium gsplant gewess 

hat om ts kan gr □ei tot volwassenheid an ryphsid. As dis saad 

nie in die regts stadium gsplant word nie, word die mans 

□□rgslewsr aan minderwaerdigs lektuur omdat hy gssn innsrlike 

t □egang hat tot dis goeis nis, met ander woords hy word nie 

daardsur gevosd nie. Aan dis ander kant kan dis mans wat 

lstterkundig rag ''gevoed'' is, slegts lektuur lees sander dat dit 

horn noemsnswaardig sal aantas, omdat hy as 't wars immuun is 

daarteen an dit in~ objektiewsr lig kan sien. Sslfs by 

kinders is dit so dat Blyton en strokissverhale binns parks nie 

wsrklik skade doen as ontspanningslsktuur indisn aan dis andsr 

gen □smds versistss voldoen word nie. 

Dis aannams dat gosie lektuur goad is an slsgts lektuur slag 

is vir die mans word vandag dikwels bsvraagtsksn (vgl. Hatt, 

1976 en A Language for Lifs, 1975). Dit is myns insions nie 

moontlik om katsgoriss aan ts nssm dst ssn van bsids die gsval 

is nie. Gosis lsssstof kan allesnlik goad wsss indisn dit 

tosgang kan vind tot dis laser, mat andsr woords hy most 

ontvanklik en ryp gsn □eg wsss om dit ts verstaan, anders sal dit 

geen invlosd h@ nis. Slsgts lsesstof sal slag wsss indisn dit 



105 

geen weerstand opwek by die laser nie, maar direkte toegang 

tot horn het. Hierdie hele studie is~ poging om aan ta toon 

hoe die laser ryp gemaak ken word om die potensieel goeie 

invload van goaie lektuur vir sy morels ontwikkeling te benut, 

met as bygevolg dat hy immuun sal wees vir die invloed van 

minderwaardige lektuur. Voortvloeiend uit bogenoemde uiteen

setting, ken dus gekyk word na die baie kontensieuse onderwarp van 

sensuur. 

6.2.3.3 Sansuurten morale ontwikkeling en opvoeding 

Die redas wet aangevoer word vir die installing van sensuur 

is dat dit nodig is dat die sades van~ nasie op die wyse gasond 

gehou word. Dit ken miskien ook gesien word as 'n paging om 

wet en orde en die status quo ta handhaaf. Dit is duidelik dat 

~ installing soos sensuur nie strook met die konsep van morale 

ontwikkeling soos dit in hierdie verhandeling uiteengesit is nie. 

Sensuur raak beide volwassanes en kinders se morale ont

wikkeling. Kinders is soos reeds gestal direk afhanklik van 

volwassenes vir die lektuur waarmee hulls in aanraking kom. 

Dit is dus uiters noodsaaklik dat volwassenes die nodige 

diskriminesrvermo§ moat ontwikkel ten einde hierdie funksis op 

~ sinvolle wyso uit ta voer. Dit is~ varmo§ wet egter slags 

deur ondervinding ontwikkel ken word. Mat ender woorde wanneer 

sensors hierdie funksie oorneem, word die volwasse lede van~ 

samelewing waardevolle ondervinding ontneem. Die volwasse leds 

van~ samelewing hat ook die teak om in hul onderskeie berospe 

deur middel van hul diskrimineervsrmo§ minderwaardige lektuur 

uit ta wys. So ka~ boeke wet byvoorbeeld lstterkundig inherent 

swak is, deur lstterkundige kri tici en 'n diskriminerende leas

publiek aan die kaak gestsl word, en sal hulls vanself ~ vroe§ 

dood sterf. Op die wyse vind sensuur op 'n natuurlike wyse pleas. 

Deur~ boek egter deur middel van sensuur ta verbied, verkry dit 

dikwels 'n soort "faam" en word onnodige aandag daarop gsvestig. 

Intussen is dis probleem van die uitbuiting van kinders 

deur sekere gewetenloss volwasssnss ~ werklikheid. Daarom sou 

sensuur wet daarop gemik is om kinders te bsskerm teen onnodige 

blootstelling aan lsktuur met~ korrupterende inhoud, beslis 
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van waarde wees, Die toepassing van sensuur met sy bloot 

voorkomendo funksie is egter nie voldoende om di~ probleem die 

hoof te bied nie. Die werklike oplossing en beginpunt l@ in 

die regte opvoeding, waarvolgens op die juiste wyse in die kind 

se innerlike behoeftes voorsien word. Alleenlik dan sal die 

.probleem op 'n kreatiewe wyse opgelos word. 

So 'n opvoeding kan egter net gebied word deur volwassenes 

wat self toegelaat word om die nodige diskrimineervermoM te 

ontwikkel deur ondervinding wat deur skade en skande bekom word, 

en wat toegelaat word om hul eie morale potensiaal te 

verwesenlik, 

Die geweldige skadukant wat sensuur het ten opsigte van 

morale ontwikkeling is geleM in die feit dat sekere boeke wat 

wel 'n potensieel vormende waarde het vir individue op 'n hoMr 

ontwikkelingspeil (met ander woorde manse wat reeds weerbaar 

is) op die wyse nie beskikbaar is nie omdat dit verbied word. 

Dit gaan afhang van die ontwikkelingsvlak van die sensor self 

of hy die nodige onderskeidi.1gsvermoM besit. 'n Sensor wat 

byvoorbeeld op die konvensionele vlak is volgens Kohlberg se 

teorie, sal nie altyd in staat wees om begrip ts h@ vir boeke 

wat ~ morels inhoud van stadium ses van die prinsipieel outonome 

vlak weerspieMl nie. Met ander woorde die sensor sou op die 

vlak wees waar die handhawing van wet en orde voorop staan, 

terwyl die boek ~ karakter sou kon uitbeeld wat op~ pail staan 

waarvolgens die wet ondergeskik is aan sy morels insigte - die 

wet sou dus selfs verbreek word deur so~ karakter, in belang 

van die eie inngrlike oortuiging. Wanneer die boek miskien 

boonop ~ paar minder keurige uitdrukkings bevat, sal die 

sensor maklik die pail van die boek as premoreel beskou, en dit 

verbied. 

Die ongelukkige feit is dat ~ volk alleenlik na morels vol

wassenheid gelei kan word deur individue wet moreel volwasse is; 

~ nasie se voortbestaan kan selfs daarvan afhanklik wees. Dit 

is dus jammer dat manse wat wel die potensiaal het tot die vol

wassenheid in hul pogings tot groei belemmer wo~d deur manse 

wat miskien nie die nodige insig het nie, maar wel die nodige 

mag. Die afleiding wat gemaak kan word, is dat sensuur op die 
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lange duur meer skade kan doen as goad in •n volk se morels 

ontwikkeling, omdat daar 'n stadium kom waar individue in hul 

ontwikkeling die moontlikheid tot~ vry~ keuse most h~ Cook 

die vryheid om foute ts maak); anders vind stagnasie plaas. 

Die wag na morels volwassenheid, met ander woorde die 

ontwikkeling van die vermo~ om in elks unieke morels situasie 

op~ kreatiewe inturtiewe wyse op ts tree, is nie maklik nie en 

gaan noodwendig gepaard met pynlike ervarings. Dit is egter die 

enigste wag vir ~ individu of volk wet strews ne selfverwesenli

king. 

6.3 SLOT 

Moraliteit is nie ~ dimensie wet ekstern ten opsigte van die 

mens staan nie; die mens is met ander woorde nie ~ tabula rasa 

waarvolgens hy van kleins af die morels watts ingepomp word om 

sodoende van horn~ morels mens ts maak nie. Die mens hat die 

saad van moraliteit in sy innerlike wese en dit most op die regte 

wyse ontwikkel sodat ditsy volle potensiaal kan bereik. 

Die hoogste vlak van moraliteit wat onderskei is, is die 

vlak waar die mens in staat is om op~ kreatiewe wyse, wat deur 

liefde gernspireer is, inturtief ts dink en op ts tree in elks 

unieke situasie waar morels optrede vereis word. 

Daar is aangetoon dat die kreatiewe element wat in die mens 

se gevoeledimensie gels~ is, van deurslaggewende belang is vir 

morels ontwikkeling, anders vind fiksasie plaas en is geen 

verdere groei moontlik nie. Die kreatiewe element most egter 

op die juiste wyse aangewakker en ontplooi word. Kreatiwiteit 

word doodgemaak wanneer dit oorweldig word deur dro~ abstrakte 

intellektualisme, veral in die middelfase van die kind se 

ontwikkeling wanneer die dimensie ten volle ontplooi behoort ts 

word sodat dit later die denke kan deurdring en voed. 

Die volle ontplooiing van die wilsdimensie is eweneens 

belangrik vir die uiteindelike bereiking van die mens se morels 

potensiaal omdat die grondslag vir spontane inturtiewe morale 

optrede hier gel~ word deur aan die hand van die regte voorbeeld, 

die goeie ~ deal van die kind se hale wese ts maak. 

In hierdie verhandeling wat die invloed van lektuur op morels 
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□ntwikkeling bestudeer het, is uiteraard meer klem gel~ op die 

□ntpl □□iing van die affektiewe kreatiewe gevoelsdimensie omdat 

dit veral die dimensie is wat betrek word wanneer lektuur 

waarvan ~ potensieel vormende invloed uitgaan,gelees word. 

Dit moet hier ten sterkste beklemtoon word dat die belangrikste 

gevolgtrekking wat myns insiens uit hierdie studie gemaak kan 

word, is dat indien die potensi~le waarde wat lektuur vir die 

mens se morele ontwikkeling het, benut wil word, daar met nuwe 

□~ gekyk m □et word na die kind se ontwikkeling. Die huidige 

neiging is om die kind se intBllek op 'n steeds vroe~r leeftyd 

te probeer stimuleer in die hoop dat hy as volwassene grater 

intellektuele hoogtes sal bereik. 

Dit word so dikwels vandag gas~ dat die kind t □egelaat m □et 

word om kind te wees, maar dit het geen betekenis teen die 

agtergrond van die intellektuele benadering wat dieselfde 

sprekers ten opsigte van kinders handhaaf nie. Selfs die kind 

se lektuur en speelgoed, wat potensieel soveel waarde vir sy 

ontwikkeling het, word gekies en gebruik om instede van sy 

fantasia, sy intellek te □ntwikkel. In werklikheid word nie net 

die ontwikkeling van die fantasia belemmer nie, maar word die 

doel wat hier nagestreef word, naamlik die ontwikkeling van die 

kind se volle intellektuele potensiaal, nie bereik nie. Piaget 

self het gewys op die gevaar wat dit inhou om kinders vroeg 

intellektueel ryp te druk. 

Rudolf Steiner se beskrywing van die mens se ontwikkeling, 

waarvolgens die dimensies van wil, gevoel en denke opeenvolgend 

ontwikkel en die volle ontplooiing van elke dimensie afhanklik 

is van die voorafgaande ontwikkeling, bied nuwe insigte in 

die verskillende kwaliteite van kindwees. 

Die mensdom verkeer vandag in geestelike nood. Een van die 

redes hiervoor kan sekerlik teruggevoer word na die w □orde 

van Christus, waarin hy vra: watter vader sal vir sy seun wat om 

brood vra ~ klip gee? Die □ngelukkige feit is dat kinders vandag, 

instede van met die brood van ryke gevoelsbelewenisse gevoed te 

word, eerder op tere ouderdom hulself m □et tevrede stel met die 

onverteerbare klippe van~ intellektualiteit wat hulle ops&~ 

vr □e~ ouderdom nie kan verwerk nie. Dit laat die kind innerlik 

leeg en onversadig en lei tot~ starheid van denke in sy latere 

lewe wat sy ontplooiing as~ vrye morele wese permanent kan skaad. 
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SUMMARY: LITERATURE AND MORAL DEVELOPMENT FROM THE PERSPECTIVE 

OF READERSHIP 

In this study the relationship between literature and moral 

development is investigated from the point of view of reader

ship. 

Simultaneously an attempt is made to place the problems of 

readership in a wider framework and against the background of a 

more comprehensive picture of the human being. 

At the root of this more complete picture of man is the view 

that man is still in the process of realising his true being as 

image of God, that is, the human being is still in the process of 

developing to higher stages of morality. 

The theories of Lawrence Kohlberg snd especially those of 

Rudolf Steiner proved to be the most valuable as illustrations of 

this point of view. 

Steiner's approach to moral development and education is 

based upon the three dimensions of man's being, namely willing, 

feeling and thinking, which develop successively in the child end 

adolescent according to the principle of metamorphosis. The importance 

of this view for moral education is that the child (also as con-

cerns his literature) can be guided during the phase of willing, 

to the doing of the good by means of an example fit for imitation; 

that he can be guided during the phase of feeling to an experince 

of the beautiful by stimulating his life of fantasy and his 

capacity for identification through feeling (empathy); that he 

can be guided during the intellectual phase to the experience of 

truth by promoting his life of thought and his capacity for for-

ming concepts. 

In contrast Kohlberg's approach is directed purely towards 

the cognitive dimension and can therefore be of use in educational 

practice during the intellectual phase (adolescence). 

The most important conclusion arrived at in the course of this 

study is that literature can only have a formative influence on 

moral development if the reader is capable of relating himself in 

his feelings to the moral content thereof, that is, he must be 

capable to identify with the characters in the book and with their 

moral development. 

When literature is presented at a too early stage in an intel-
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lectual rather than in an imaginative and pituresque manner, it 

can have the consequence that the child is harmed in his moral 

development, since identification by means of empathy cannot take 

place. A purely intellectual objective approach places too large 

a distance between the reader and his experience of the characters 
in the book. 


