
HOOFSTUK SEWE 

IMPLIXASIES VIR DIE MODERNE OPVOEDKUNDIGE DUKE 

A.. Inleiding. 

(1) Qogmerke met die onderhawige hoofstuko 

In hierdie slothoofstuk word in samevatting en beoordeling van die 

antropologiee van Hellas f Israel en die vraee Christendom beoog soos 

dit in die voorgaande vierhoofstukke aan die lig getree het. Hoewel die 

bestudeerde materiaal veral die antropologiese en teologiese beskouinge 

blootgele het van die kulture wat die fondament van die Westerse beskawing 

vorm, sal die beoordeling wat hier aangedurf word, vanuit pedagogiese 

oogpunt geskied aangesien die onderhawige studie vanuit opvoedkundig

filosofiese oogpunt onderneem word. Vat hier ter sprake is, is die waarde 

of gevare wat die betrokke mensbeskouinge vir die opvoeding en spesifiek 

vir die huidige opvoedkundige denke inhou. 

(2) ~tstawwe van beoordeling. 

As maatstaf sal die essensie van die pedagogiese, soos uiteengesit 

in hoofstuk ~ee, afdeling B (2) (f) 1), aangele word. Dit beteken dat 

elk van die betrokke antropologiee telkens getoets sal word om vas te atel 

of dit voldoen a.a.n die voorwa.a.rdes van aanvaarding7 verantwoordelikheids

besef, gesagserkenning, die normatiewe en die idee van volwassenheid. Ten 

einde die antropologiese beskouinge van die betrokke ~ilture vir sover dit 

opvoedkundig van betekenis is in hulle onderlinge ooreenkoms of afgrensing 

duidelik langs en teenoor mekaar te stel, sal afdeling B van hierdie hoof

stuk ooreenkomstig die bogenoemde voorwaardes vir die intrede van die peda

gogiese in onderafdelings verdeel word. In elke onderafdeling sal dan 

agtereenvolgens die Hellenistiese~ die IsraelH;;iese en die vroeg-Christelike 

antropologie bespreek word vir sover dit die betrokke voorwaarde betref. 
Terselfdertyd sal die modeme opvoedkundige opvattinge daarmee in verband 

gebring word. Daar sal met ander woorde op die pedagogies-waardevolle en 

-bedenklike elements in die betrokkekulture gewys word met verwysing na 

huidige toestande in die opvoeding. 2) 

1) Vgl. hierdie studie, p. 64-69. Beha.lwe waar dit gebiedend noodsaaklik 
is, sal in hierdia o6rsig geen b1adsyverwysings na vorige hoofstukke 
aangedui word nie. Dit sal nietemin wenslik wees om in gevalle waar na 
onderwerpe verwys word wat in vorige hoofstukke bespreek is, dit m.b.v. 
die inhoudsopgawe na te slaan en te herlees as aanvulling by wat in 
hierdie hoofstuk daaroor gestel word. 

2) Lees oor die huidige toestand.e hoofstuk Een van. hierdie studie. 
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In die eerste deel van a£deling C sal dan meer in besonderhede nage

spoor word in vatter ma.te die onderskeie 1mlture vir d.ie huidige stand 

van die Westerse beskawing en sy opvoe~undige denke bepalend was en vatter 

gavare en moontlikhede dit inhou. 

Ten slotte sal korlliks gewys word op die moontlikhede wat die opvoed

kundig waardevolste van hierd.ie k:u1ture ",."ir die moderne opvoed'k.undige denke 

iIlhou. 

B. 	Beoordeling van die antr~21pgiee ysn Hillas, Israel en die 7roee 

Christendom. 

Ooreenkomstig die opset van hierdie studie sal die blootgelegde 

antropologiese beskouinge van die betrokke ~alture vanuit pedagogiese 

oogpunt beoordeel ,.,ord, dit w'il se volgens die maatsta'\lWe van aanva.arding, 

verantwoordelikheidsbese£, gesagserkenning, die normatiewe en die idee 

Tan volwassenheid vat as ba.siese vool""'.,{aardes vir die moontlikheid van die 

opvoeding beskou word en dus as die essensie van die pedagogiese geld. 

Die antropologie in die leer van Jesus en Paulus vorm wesenlik &~n 

geheel en sal dus sa.a.mgevat word onder een hoof: <iie vroee Christendom. 

Ter wille van aansluiting by mode~a omstandighede in die opvoeding 

verontrusting hieroor wa.s die aanleid:Lng tot hiardie studie sal 

telkens ook na huidige toestande en na die modeme opvoedkundige danke 

verwys word. 

(1) ~nYaarding met aT ~eersy vap oorgm~o 

A.anvaarding 	van die kind in sy ko:nk:r.ete gege'R't'.I:nheid is tn basiese 
" d . .. t . 1) Hi ).voorwaarde waarsonder d:Le pe agogl.ese nJ.e l.n ,ree nJ.e. ~. ar sa. n:le 

alleen die aanvaarding van die kind as volwasse-word.and,e en, s()rg"behoewende 

nie, maar ook aanvaa.:rding van die liggaam., die matar!e en die medemens 

(dit wil se in wyer verband die Eigenwelt en die UmweH; o:f Miwelt) tel" 

sprake kom. Die ideaal van die op"!J'oeding is Yolwassenileid, en <lu.s sal. 

die besondere vorm van volwassenheid wa"!; ~n bepaa.lde kl.lltuur nages'tree:f 

het, ook aandag moat geniet. Volwassenheid behels nooit selfgenoegsaam

heid nie en word steeds: gekenmerk den)'T "betrokkenheid (;p mense sO~~lel as 
-, 

op die dinge van die kul·tuur en die na:t'~'!uro <:.) Vaniaar dat hier 'n wyer 

veld van betrokkenheid. as net die aanvaarding VfUl o.:ia kiD.a aa.ngesny moat 

word. 

1 ) 	 Vgl. hierdie studie~ p. 64-65. 
2 ) 	 Die mens is in die diepste kel'n van sy we~e ook en veral op God en die 

waardevolle betrokke. Hierdie betrokkenheid word egter afsonderlj~ 
bespreek in paragraa..f 4 van hierdie .af'deling. 

http:hierd.ie
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(a) 	Hella§. 

Die lewensbeskouing van Hellas is basies egoisties. Op 87 hoogte

punt mond dit uitin die onaandoenlikheid van die Stoa en die koele 

selfliefde en die verbruikersmentaliteit van die Epikurisme vat aIbei 

prinsipieel op die verwerping van die medemens neerkom. Hiel'die gebrek 

&an aanvaarding kom tot uiting in die Griekse instelling van kinder.moord, 

in die veragting van materie, die instelling van slave~, die wyse waaro:p 

neergesien is op die vreemdeling en die intellektueel minderbegaafde, en 

miskien in die besonder in die devaluering en depersonaliseringvan die 

vrou. Hierdie gebrek aan aanvaarding van die ander gaan gepaard met hiper

individualisme vat slegs op 'n basis van egoisme kan floreer. 

Prinsipieel was die Hellenistiese kUltuur dUB nie gunstig gepredispo

neer vir die opvoeding nie. Dit word trouens bewys deur die swak status 

vat die onderwyser in Hellas toegewys is. 

(b) 	I§rael. 

Die lewensbeskouing van Israel word hierteenoor gekenmerk deur die 

feit dat dit nie aIleen In sterk element van aanvaa.rding van die ander 

bevat nie, maar dat aanvaarding van die kind, die medemens, trouens van 

die vareld as geheel, basies daaraan is. Vir Israel is Jahwe naamJ ik d.ie 

skepper van alle dinge, In opvatting wat impliseel' dat die skepping in s~ 

geheel wesenlik goed is en in sy verskillende aspek~e verwantskap most ver~ 

toone Deur sy vr,re keuse van die sonde is die mens se oorspronklike goed

heid bederf, maar volgens Israel is dit binne elks mens se bereik om tot 

inkeer te kom en deur hierdie vrywillige wending na God toe die brenk 

tussen hom en God te herstel. Prinsipieel i,s selfs die mees a:fgedwa.a1de 

mens dus nog tot die goeie in staat en derhalwe vir God en mens aanvaarbaar. 

Jan Israel se beskouing van God as die skepper v'an alle dinge ont

spruit sy gevoel van verbondenheid met die wereld en sy sterk gemaenskaps

gevoel wat onder meer in die verbond,sgedagte tot uiting kom.. Vandaar ook 

die hoI eerbied waarmee die Israelitiese vrou bejeen Die kind geniet 

in Israel In besonder gu:nstige posi.sie. Voortvloeiend uit die verbonds

gedagte huldig' Israel die opvatting dat elke kind wa:t gebel'e word die :Ma!-1'

sias kan wees of minstens Messiaanse voorbereidingswerk moet doen vat slegs 

h;y kan doan. Van die Griekse installing v"an kinderm.oord kon hier dus nooit 

sprake wees nie: kinderr,rkdom is trouens as ~n besondere taken van God 

se genade beskou. 

Volgens die verbondsgedagte is die onbeduid,ende Tolk Israel slegs op 

grond van God se liefde verkies~ Hierdie liefde is oorgedra op elke kind 
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en op elke volwasse lid van die verbondsvo~k en het die grondslag van 

geestelike groei gevorm en as basis van die opvoeding ged,ien. Die kind 

is aanvaar as In tasbare teken van Ged se liefde vir sy volk en as weg

bereider van die .Massias. Hoe innig die aanvaa.rding van die kind se , '.. , 

waardigheid was, blyk onder meer uit die au Testa.m.entiese gebruik om 

God se liefde vir die volk te vergelyk met die van 'n moeder vir haar 

kind 1), 'n simboliek vat deur die Christendom oorgeneem is. 2) 

Wat die aanvaarding van die kind bet:ra:f'~ wa.s die antropologie van 

Israel, veral danksy die verbondsgedagte en die hoe betekenis wa.t aan di$ 

mens se uniekheid toegeskryf is, pedagogiaa besonder hoogstaande. Hiar

die aanvaarding van die ander het berus op die mens se betrokkenheid op 

God wat God van die he1e vo1k was, dit wi1 se op die transendente1e in 

die mens. 

(e) 	Die Trael Christendom. 

Die Christendom sluit by die Israelitiase beskouing oor die aan

vaarding van die medemens aan, maar verdiep dit en brei dit uit. 

Waar Israe1 die verbondsgedagtevertolk hErl'i a.s sou God se guns tot die 

Joodse volk beperkwees tot uitsluiting van die ander volkere, brei die 

Christendom die verbondsgemeenskap uit tot die ge10wiges van alle volkere. 

Dit stel vooTts pertinent die eis van 1iefde as hoeksteen van die Chris

telike leefwyse. 3) Die Christendom beklee die afsonderlike individu met 

meer waarde as vat in Israel die geva,1 wa.s 0 Dit sien God as liefde en 

die mens as kind van God vat in sy lie:fde moat deel. Dit is ju:i.s li'itfdc'! 

wat erkenning en waardering van, die an,iel'" se un:'ekheid moont1ik m.aa.k, wa.-e 

mens toeg8Jlklik maak vir mens en sodoende die geski.kte klim.a.e.'t; vir gees

te1ike groei voorsien .. 4) IgLiefda waoht niet, maar ~agint; zij vraagt 

niets v~~r ziohzelf, maar zoekt aIleen hat belang v~~ de ander ~n ste1t 

dus alleen een eis~ indien hs·t; bele.:::::.g van d.e ander dit nodig maakt. tl 5) 

Israel het die kind en die medemens aanvaar omd~t hy lid van die ver

bondsvolk was.. Dit. was dUB In Voor-1llYflarde1.ike aan'Vaa:rding "j.ra.~ die meeste 

mense uitge1uit hat. 6) Met sy eis van onvoorwa.a:~deli.ke liefde vi2:' alIa 

mense as uiting van dankba.a.:rheid vi:t, God S~ alom"atteri.da lia:fde ken die 

Christendom dua 'n nog "leel diaper VOr1D. vrr:m. aa:nv/i'l.s,rd.ing eln gtaan di'!; 

pedagogies gesien dus nog veel hoar as die adele m.ensbeskoui:n.g van. If.lrael. 

1 Jesaja 49:15. 

2 Vg1. Langeve1d: Antn~opologia dag Kinde~9 p. 107. 

3 Vg1. hierdie stud.ie, p. 299. 

4 Wijngaarden: Hoofdproblemen dar volw8.sosenheidyp. 112-11.5, 162-166. 

5 Ibid., p. 163. 

6 Vg1. die Farisese weiering van hulp ean 1n heidatlvr.:m :.n haar nood. 


http:alom"atteri.da
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Ook die Christendom beskou die m.ens as (wl'spronklik goad ma.ar deur 

vrye keuse van die Bonde verdor...e. An.de!"~s as I~!'a,el stel dit egter dat 

die mens nie uit 5y eie 'fiot i.nkeer in :~ta,a't; is nie. Die :mens hat volgens 

die Chris'te1ike leer so 6iep in die /30nde geval dat by magteloos is om 

hom na God te wend. DeUX' die pla'!,M?vI?M'a:ngend.e lye en ~terwe van Chris'tus 

is die mens sa sondeskuld egisr bei::aa.l en :i.s die breuk ·tussen God en mens 

gehee1 vir wie dit in galoof B.9.ll.vaa.r. P:::-ins:ipieel is a.ie mens ·,an die 

Christendom dus nie soos die Israeliet in s'ta.~:t om vir God, 'be kies nie, 

maar by is deur Christus van die mag van d,ie kwaad bevry en is op grond 

van ge100f in Christus tot aIle goeie werke in staat. Rierd.ie aanvaarding 

van die herste1de goedheid van diE! mens en sy aanvaa.!'baarheid vir God deuT 

Wie al sy sondes vergewe is~ lllaak dit moont,lik da:t die konink:ryk van Chris

tus reeds in die aardse law9 t:n a,13xrO'"a.ng D<:':em. Di't b~vr'y die mens -.ran die 

ondraa.g1ike skuldJ.as en bring s':ld.oende die vr,yhedd. wat nodig iE' vir gees

te1ike groei.1 ) 

(d) Die huidig@ ty~. 

Die huidige Weste:rse k1.1J,i.;uur is lI'atl twee:dei hal'kam.a: <lit berus op 

die Christelike leer lll8,ar d.H; behels sade!''!;: die Rena.is~u:,w.ce tewens In her

1ewing van die Griekse huma.nisme. In wase i$l d.ie t~~ee oplI'atid.nge egter 

onversoenbaar en dit lei ·tot die gron.dl.:i.ggende 'beleidloosheid van die 

Weste: by kan die twas beskollinge nia verenig nie .Ill..9aT kan ook nie tU!3,:::en 

hul1e kiss nieo Die (''".hristend.o:m re-l.':l,t;iveez· die W8.8:.jrd,e Vall d.ia aardse 
I"-.• •• • ""II.. • 	 .... •

bestaan; dl.e hu:-...dl,ga m.s.te:rJ.a... ~8tJ.e'~e WI<';>S'li6!'lSe w<"Irel1,besK,:)u::J.ng S:2,en materJ.e 

en die diesseit as d:'9 enigst.~ we:r.;kli:.~:heta. In?:y kel'"n is die We~te :rn.et 

sy verheer1iking van 0:1.9 rede en ~y ea:t'ose utofd.e1;,el"'t;rewin.g nia Christelik 

nie. Die huidige beska,,,,,jng heh t!l G:t":1eks~ :i.IJ.sIE.<.g" dii; :.s Bel1eni,stie~

heidens in sy apse'b. 

aan die Griekse w~eZ'eld'beskoui.ng e::,8! is 


van die diesseitgerigt;s denke: 6,[:01 :nil;") ,? 


is daar niks anders as .st;of nie, en S'Z> 


ontken. Hieruit is die modern,e depe:~'sQl1aJ,i:..1f.'rr:Ln.g VaJ:l dj.€; mens "i::c't liggaam


a11een te '\~erkla.a.r, !:rl opvatt::Lng w'~'~; JIJ.eEI'b!':i:ng da:t d.i09 uJ8n)'l.n.ie in die v 0:';'-' 


1) 	Die Christelike OP11'a:tt:Lng ~ra..'U. i!j,9Wgnt'! se 1~'e8e!!.1:Lke ~6a;The.id Rt9,al:l :1n 
skerp 'teenstelling m.at di..e modex'!:.. €: lIlelD.:.s $2':.1 van onaa;crvaa!"baarneiJ. 
vir God wat by 01' hv-ee mA.lliere IG',ibeE;',):' d.61U!" a.i.e best;aa.n van 
God ta ontkan 6:r delu' homl::1el:f m.as~r)ch:::s·(::ies 't;c,i; d.:~e gel.yke van In d:".er 
te devalueer wet nie vir :.~y han::iE':linge vEI!":m:r'W,ooX'::.lelik il'\!. nie en d.us 
nie werkl:tk skuld k.?ill he n.:1.. E-. In all'>t}i "~:'';JTi die mens se 
verantwoordelikheid e:n .:1,1>-:1 S;l'" t.p'::"t"ed"ta.:e.,rheid pl'insipieel ontkan. 

I 
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heid van sy wese aanvaar w~$rd nie. lUJ.ie:k:heid1 en gevolglik die 

besondere betekenis van die mens, in sy geestelike komponen-i;;? nie in 

die ligga.a.mlike nie. Waar die geestel:Lke dus nie aa.n:n~,a.:r word nie? ver

dwyn die onderskeidend.e~ a.is eSl:l.lIL1:1.1ige en onvlll"Vangba,re wrolt da.u is by 

soos alle ander mense 1iggaamL -alleen. Deur a.ie meIlS as slegs liggaam te 

beskou, word by noodwendig vernihili9~er 'YZ'l'Ult nihilisme is die opvatting 

dat nus meer waarde as lets anders It,et nie. 

Die dialoog met die medemenJ'l "ber-.J.r.i 01' ~y anderflheid, en vaar die 

andersheid on·tken word p "verdwyn die mO!Jn·t;l:i:k:heid en dJ.s stimnlus tot 

kommunikasie. Nie alleen lei d.it ~ot vereens<Uni.:ng: nisj maar ook die 

moontlikheid van opvoeding word da.<.t:r:m.~e e:::"Ils"~ig verskraal. Freud sien die 

m.ens as biologies gedetermineer, Sa:r-tra liefde as In mis1ukking 1); 

waar die bestaan van die geesrtelike komponent on'!;ken w;)rd, ward die mens 

die gelyke van die dier e.n heers slags oe~oudwet Vall. die behoud 

van die sterkste. 

In die moderne tyd van ind.ividt:.a.lii!'mi.9 j.g die individu parad.oksaal 

nogtans besig om te verdwyn warrr. dia reds sy bes·taan ru.s op ey a.nders

heid, en dit word tans ontl:eno A.1 hoe mee:.r ve:Y.'ander d.ie gediffsI'ensieerde 

samelewing dus in ~n genivelleerde horde sond.e::, b:Lndende doel of dirukf:;uuro 

Net die enkeling kan skeppen.d cp'tree en net die enkeling kan opvoed. Die 

verdwyning van die enkeling an die toe:tl.~m.ende, ve:rHmorenae :mag van waf; 

Heidegger Das Man nOem, he·t; 'n on:t;!"l~d.d.e1:'ande ui'!:wBrking op die sBmelewing 

en op die opvoed.ing. 

Die aanva.ardi.ng van dil') m.&.:ns f:le band D.t&,T;uar is ow'sneen.s besig 

om te verdwyn. Liefde a.1tyd {}p die inaj:ir:!..'~.uali") en unieke garig en die 

opvatting dat alIas stat" is~ br:ing ncod:i....eniiigm.te'};; d.",,+' ~..:Ll.,~s gelykw'aardig 

is, wat uitmond in die oO:;r."f:;u::i.ging d.,<;>,t n~,ks w9.arde hat Ilie. Die vermate

rialiseringsproses eindig in n.ihilisme. Dii!'! n.a1::uul' word derha.lwe nie meer 

bemin nie m.aar ontgin: d:i.i; w.:~rd. vn gebr>.l.ikg700:::~iIi·eI'p. Ook die medemens 

word 11ie as persoon aanvaal' Die, l'll.s.';t~c tar wille va.n ay Dntt;ighaid "W·a.~~::;:,d.ea:!'.·: 

ook by word ontgin en val sond.R:t" It.e;er met sy dade ~aam.. 2) Die anigsi;e 

band met ander wOl'd gemesnskapli.ka a::"beia, 'W'!lt: €rweneen.~ hClofsaa.klik m.e·f; 

materi81e oogmerke ui'/:;gev;)er w(:;::rd.. 

!,mnde:(' meer het In ont

redderende ui.twerking op d.le po:oifde v'an die "':::'~'"'.l en. d.ie h::l'lITsl:I:I;:. 500s in 

die Gnosis en in die leer van Epikllr".J.s ¥CJ!·d. d.ie ~~~O'.1. lD.~k:l:Lk -;;ot seksue1e 

1) Van Peursen: Riskan'ba £:.i.loso;}:f.ie~ p. 57, 

2) Vgl. oor Sarlre se te~k:)1::.inge hi'"':t'die st.u.iie, po 4J~-45. 
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gebruiksvoorwerp herleio 

oorbevolkt.e wereld egter 1iIJ.. hoe ma~!" van p!":;)k:ressie geskei. Df.e diepste 

sin van die huwelik 113 vi!' die Christen das,!":Ln ciat dit ~n l.ewens-· in 

plaas van net In seksuele gemeensk<tp is: (lit het; ook en vel"aJ. In geeste

like sin wa.t daarin Ie dat dit In wag 118. G(J,i moat, wees. Wsar die geeste

like element tans op die agtergrond verdwy:ri en. prokl'sasie in baie gavalle 

ongewans geword het l), v·erval sskkw.alitei't t:0t bIota tydverdry:f' en word 

dit a.bsurd omdat dit nlig nog geestelike t;cekomsbetekenis het. 

Ten spyte van wetge'idng om haar reg'te t~ was,::!.'bo:r·g, beklee die mode!"na 

vrou nie 'n werklik geeerde posisie Ide en "rcn·a d.ie uniekheid van haa.!" 

vroulikheid nie na reg waa:t'deal* nia: &1.{; '&.'\;!'d .m.ak:lik tot die bloot lig

gaamlike beperk. 

In tn sam.elewi,ng waa..:rin tiie X"",rk:dom v'!'!..u a.is geestelike en d:i.e lie:fde 

ontken word ten gullste van die oer"wcuddier s~ tl'!.l1d.-en-kl.:;nl stryi om blote 

voortbestaan, word die k:lnd. se hu.lpeloosheid. £tn die ~#~e:rRc:rgi:ng wa.t by 

nodig het sonder da:t by 'n T-'ydrae tl:}t die stC)flike welvaarl laver eweneen-a 

al hoe llleeT as ~ n oorlas gevcel. Ge'i;uie hie:"."'J'an is ond.el" meer ::Li.e 

krimpende gesinsgrootte en die veri.;a~·lo:!'ling 'VaIl en selfL~ wreedheid 

teenoor kinders. 

Die huidige tyd is opvoedinmdig nia guns't;:tg a:fgestem n,ie. Nie allee:n 

word die kind sel:f~ die mode:r:ne pea.:>[::1ent::-if".:me ·ten BP;yi;~ nie aanvaez i.Il die 

mate dat dit sy gr€:>ei na V)hll"!M-ll:'enheid. w"aa."(·c'):!'g nie: o?k die ve!'sarudiking 

van menslike verhoudinge ·\',r,~a..r"::i.n d::'e men.s ::-:l.eg::; ter Y{ill·~ "'ran sy nui;t:igheici 

waardeer word, skep In vSl"gif'l::igd.e a:t1.ll..... ~:f€H;'fr v1:r. d.i.!S) (J>pvtH:,d.ing. Dis oJ?

voeding moe't die kind help tym nit 'GI9 gro.Eri '0C1't per::'!\)onl ik'heio.; nc~,':'IJls 

sien die kind dat die m.e,:iemenl:! I1,ie te:!·w:LU.;:,~ v"m I:..W P'SJ1"Hoonlikheid n.ia 

maar ter wille van sy r·:r'"(J.ik1:a,a.:rheia. ·was.l'a.,=,~:t" "A1'ord. Deu"!" nia die mens sa 

geestelike komponen'ti 

sa.am.. fly is non waax by 

teit wat spanning moes skep waa.rdam· d.ie e:r:.ergie v:i:r geeSl~eljJ:;:e g:!:"('Ed, 

voorsien moet word, het va~~aag. 

Dat die persoon: nog 

het nia, is grotend,eeJ..:-s 1;19 da..l'iS:e aan d:le i:tlv~Joed. w'~t nlJg V'iIn die Chri.:s

- ·t 2)t ena.om U~ gaan. 

1) Vgl. in die verhand die .moderna ~ak::nlee1.-;:;:te:rieJ.e beeld.fIlat geske:p 
word deur mannekyne, sekere ";ienda::-jl'trige rolprentheldinne en on+.
vroulikende mod.es. Die heald. ,~a.n, die vrou in die moderns literai;:ull:'." 
en advertensieW9,se is in toene:mBil1.~ n:s.te die van die ~ou:!"tis?.ne, 
me van die moeder D.ie. 

2) Mitchell: The God I want~ p. 18. 

http:ou:!"tis?.ne
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Wat die voorwaarde van aanvaarding betre:f', is die huidige tyd peda

gogies nie gesond nie. 'n Mensbeskouing wat die geestelike ontken, 

ontken die mens se vryheid wat die kern van die opvoeding is .. 

Balfs die Griekse antropologie het ondanks sy tekortkomings die 

bestaan van die geestelike komponent aanvaar en daarin die ware m.ens 

gesien, al sou dit dan tot die intellektueel-hoo~begaafde beperk weeSe 

Daarom kon die wetenskap by die Grieke na die waarheid soek, terwyl dit 

in die huidige tyd op !!::!'!8 gerig is. 

Wat aanvaarding van die medemens en veral van die kind in die op

voeding betref, kan die modeme denke met vrug van al die ondersoekte 

kulture leer, en insonderheid van Israel en die Christendom. Die oorsaak 

van die modeme gebrek aan aanvaarding van die ander le in die miskenning 

Tan die geestelike komponent wat juis in die Christendom besonder hoog 

aangeslaan word. 

(2) 	Verantwoordelikheidsbesef en gesagserkenning. 

'n Ewe onmisbare voorwaarde vir die pedagogiese is verantwoordelik

heidsbese:f, vat onafskeidelik van gesagserkenning is. Weens hulle on

afskeidelikheid sal hierdie twee fUndamentele voorwaardes vir die pedago

giese bier saam bespreek word. Die verskynsel van opvoeding tree in omdat 

die opvoeder teenoor 'n hoer gesag verantwoordelikheid aanvaar vir die 

kind in sy ongevormdheid en hulpbehoewendheid, en dit stel hom ten doel om 

die kind ook tot vrywillige aanvaarding van verantwoordelikheid te lei. 

Sowel die opvoeder se bemoeienis as die doel vat met die opvoeding r.l9rei1l:: 

moet word, is met verantwoordelikheid gemoeid en dus met die Elrkenning 

van gesag. 

(a) 	Hallas. 

Vanselfsprekend bestaan daar 'n noue band tuss-en aanvaarding van die 

medemens en verantwoordelikheidsbesef: slegs wanneer ~ 'n persoon sa 

waarde aanvaar, is die mens bereid om die las van verantwoord,elikheid. vi:'!.' 

daardie persoon op hom te neem. 

Die aanvaarding van verantwoordelikheid impliseer noodwendig die 

bestaan van. In hoer gesag wat die reg het om In opdrag te gee en vat; di.a 

mag het om rekenskap te eis vat die volvoering van dj,e opdrag betref. Met 

sy diesseitige beskouing het die Griek geen hoer gesag as d:i.e vau die 

gemeenskap (wat by as 'n groter individu baskou het) erken nie. Sy 

siniese polite!sme het verhinder dat by egte religieuse gesag kon erken, 

met die gevolg dat by nooit ware verantwoordelikheidsbesef ontwikkel het, 

nie. Die enigste gesag vat die Griek werklik erkan het, was di' van. die 
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menslike rede wat vir hom In inkarnasie van die logos, die goddelike 

vereldred~vas. Aangesien die rede egter iets individueels is, vas die 

Griekse mens uiteindelik slegs aan homself verantvoordelikheid verskuldig. 

Vandaar die Griekse egotsme vat noodvendig tot die Sefiste se stelling 
moes lei dat die mens S7 eie maatsta:f is en vat in oordrewe individualis

me en die verval van die polis geiindig het. 

Die mens kan homself nie aanroep nie 1) en by kan ook nie aan homself 

verantvoordelik vees nie. Daarom het die Griek van sy stadstaat 'n super

persoop. gemaak, In groter individu, vant die mens kan slegs deur In per

soon aangespreek word en slegs aan In persoon verantvoordelik vees. Die 

moder.ne tyd, vat met sy ontkenning van die geestelike prinsipieel die 

bestaan van die persoonlike en dus ook van God as Persoon ontken, m.aa.k in 
fn poging om die mens se verantvoordelikheid in iets hoirs as homself te 

grond, weer van Griekse grepe gebruik. Hy erken vel nie meer die lojali 

teit aau die stad rie, maar verk met wyer en maer abstrakte begrippe soos 

die demokrasie, die volkswil, manslikheid, ekonomiese vooruitgaug, en 

dies maer. 

In s7 ideileer het Plato die opvatting van erige en absolute waardes 
gebring vaardeur die mens aangespreek word en wa&rteenoor by verantwoorde

lik is. Op s7 eie tyd het hierdie wysgeer egter nie veel invloed uitge

oefen rie en die Griek vas prinsipieel onbekend met die opvatting van in 

persooruike gesag vat van hom verantvoording kon eis. Daard.eur was by 

aan die visselvalligheid van a7 eie maatstawwe oorgelewer. Die 1m&!"'!"git9 

vaartoe dit gelei het, is in die geskiedenis bekend. Omdat by geen alles

transenderende gesag geken het vat van hom verantwoordelikheid kon eis 

nie, staan die Griek se opvoeding, ondanks die mooi ideaJ.e van ewewigtig
heid en regverdigheid, op niks onaantasbaars gefundeer nie en vertoon ~it 

eerder die karakter van 'n soeke as van rigting en sekerheid. 

(b) Israel. 
By Israel was die besef van verantvoordelikheid besonder hoog ont

vikkel. Op grDnd van sy siening van die mens as medeverker van God, a.s 
vennoot deur vie se toedoen die koms van die Hessias moontlik gemaak mc&....;; 

1) 	Prinsipieel is dit'n mistasting in die moderne opvoedkrmdige danke 
va&rVolgens die mens niks is as In ander mens hom nie daartoe roep 
nie. (Vgl.Van den Berg: Kroniek dar PS7cliologie, p. 12-13). Sander 
'n holr gesag vat deur die oproepende mens spreek, sou so'n o~roep 
sinneloos en selfs aanmatigend vees. Die mens (die opvoeder) het al
leen gesag _In ander mens (die opvoedeling) tot realisering van ay 
moontlikhede op te roep op grond van tn hoar gesag waaraan by self ook 
gehoorsaam is en namens wie by die opvoedeling aanspreek. 

http:moder.ne
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word en vat dus verantwoordelik is vir die heersende en voortgaande lyding 

van die onver10ste skepping, hat Israel In hoogontwikke1de verantwoordelik

heidsgevoe1 geken. Opvoedkundig was dit van die grootste betekenis. Daar

uit moet dan ook onder meer die hoe waarde toegeskryf word. wat aan die op

voeding toegeken is: opvoeding was die be1angrikste middel om die Messias 

se koms moont1ik te ma.ak deur vir God 'n toebereide vo1k te VOr!I!.. Aangesien 

Israel as vo1k geroep is, wa.s e1ke individu ook vir die we1syn en die ly

ding van die gemeenskap verantwoorde1ik. By Israel is die versplinterende 

individualisme van die Griek derhalwe onmoontlik: e1ke lid van die yolk 

is verantwoorde1ik aan Jahwe, die Enige an Almagtige, wat heme1 en aarde 

gemaak en die vo1k uit die lyding van slawerny ver10s het. Daarom vas 

Israel deurgaans 'n teokrasie en was sy konings nooit Oosterse despote Die 

m.a.ar midde1aarkonings wat die wil van God me·t; die vo1k moes uitvoer. Die 

gedagte van verantvoordelikheid aan die mens self of aan die volk hat by 

Israel nooit opgekom nie; by was nie aan In mens verantwoorde1ik nie maar 

san God self vat e1ke lid van die vo1k uniek en vir In besondere task 

geskep hat. Roeve1 Israel dna nooit 'n demokrasie was nie, is cia belange 

van die enke1ing noulettend beskerm op grond van sy opgenomenheid i:!:t die 

verbond met God. Hierdie besef van verantwoorde1ikheid aan die hoogste 

denkbare gesag, die ewige en almagtige God, het Israel se etas en sy ~p

voeding op 'n pei1 gep1aas wat in sy tyd ongeewenaard was. 

(c) 	Die yroegste Christendom. 

Die Christe1ike leer vorm nie In breuk met die leer "'ran Israel nie 

maar is die voltooiing of vervulling daa....-va:n.. Dit varskil egter van 

Israel in sy opvattinge oor vera.ntwoorde1ikheidsaanvaarding iL die sin 

dat die mens nie deur sy inkeer en goei.e dade vir die koms van die Ye:do8,~ 

ser verantwoorde1ik is nie. Vo1gens die Christe1ike leer het die SaUD. van 

God uit 1iefde vir die mensheid self mens geword en in ~y 1yding G~d ~8 

straf op die sonde gedrs. Israel. sa sterk motivering van <Lie opvoed:i.ng 

as voorbereiding vir die koms van die Messias verva.l dus: (,'h2·it~t"Q.L'!: net 
gekom, nie danksy die mens nie, maar ondanks hom en ter 'W'ille van hom. 

Hiermee verval 'n baie waa.rdevo11e opvoedingsmotief, te wete die Vim 0,.:b."ek

te loon op prestasie 1), van vera.ntwoorclelikheid vir die spo®d.ige in:t;r@·ie 

of die onbepaaJ.de vertraging van In galuksta.at. 

Die Christendom skort egter rie die mens se verant'woordelikheid 'C'u 

1) 	Die motief van direkte loon op gelewerdeprestasie is ~o sterk dat dit 
konsekwent en met groot sukses aangewend word by d.ie dresS"'..J.UT van die 
dier vat weens die af'wesigheid van 'n geeste1ike komJ!on.en·t; !lie vir 
hoar motiewe tot leAr vatbeax is nie. 

http:galuksta.at
http:onbepaaJ.de
http:opvoed:i.ng
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goaie dade op nie, maar die motb'ering word veel subtieler. In plaas -qan 

goeie ds.de te doen met die OQg op toekomstige beloning, moet die Christen

gelowige goeie dade doen uit dankbaarheid vir sy reeds ontvange verloasing 

en uit liei'de vir die medemens. Om In persoon te beweeg om uit dankba.a.:r.

heid te handel in plaas van met die hoop op beloning stel san die opvoe

ding relatief veel hoer eise. Die liefde waardeur die aanvaarding van 

verantwoordelikheid vir die medemens - ook in die opvoeding moontlik 

word, spruit nit die liefde vat God aan die mens bewys. Die madameus, en 

die kind, word in liefde aanvaar omda.t by ook In kind is van die Va.der WB,t 

m;r in liefde gered het. Hy word met ander yoorde aanvaar ter ville van 

vat by y en nie ter wille van wat by presteer nie. 

Die Christendom eis van die mens die hoogste vorm van verantwoordelik

heid: verantwoordelikheid teenoor die .4J.magtige, Algewende en JJ.lie:fheb

benda God, nie in dia verwagting van toekomstige seeninge nie, ll'L!1/.ar uit 

liefde en dankbaarheid vir die vryheid van sonde en akuld wat Christus hom 

geskenk bet. In die opvoeding betaken die aanvaarding van veran.twoordelik

heid dat die opvoeder a.a.u die kind die liefde van God moat bemiddel. Hy 

moet vir die kind die konkrete beeld van God se liefde weas; by moet nie 

liefde as beloning skenk nie, maar moet e&rste liefhe. 

(d) 	Die huidige ty~. 


Onder invloed van die humanisme, vat in sy mensliewendheid onein-


dig baie gedoen het om die lewensomstandighede van die gewona mens en 

die opvoedingsgeleenthede van die kind te verbeter, is daar t$.llS tal1e 

organisasies wat spesifiek vir die minderbedeelde en vir die kind verant

woordelikheid aanvaar. Daarbenewens bestaan daa.r uitgebreide wetge'Jl"ing 

om die swa.kk:e en afhanklike te beskerm.. Die mensliewendheid van die IU.@der

ne humanisme kan egter nie tot die oorspronklike Griekse h~itas terag

gespoor word nie: dit is tn later toevloeisel vat san die ChriRtendom, 

met sy lee~ van naasteliefde ontapruit het. 

Die modeme sa:melewing is egter nog slegs in naa:m Christ~l:L1c, SO;O:3. 

die Emelle opkoms van die moderne "God is dood"-fi.losofie bew:y::t. Da,9..:":."oDl 

erken dit geen bonatuurlike outoriteit nie. Deur die evolusieteorie e~ 

die dinamiek van die mod.erne samelewing bewus gem.aak van sy veranderl.:::.k,

heid, erken die Westerse beskawing ook nie meer Plato sa absolute wa.ard,as 

nie. Die moderne mens is In Sofia-mens: by is sy aie maatstaf en erken 

geen bonatuurlike en blywende gesag Die. Net soos die Griek het by lank 

met die optimisme vat aall die vooruitgangsgeloo:f aie is, d:ie rede as die 

hoogste gesag erken, maar .by beleil'l'9 tans die ineenstoriing van hierdi.e 

http:ll'L!1/.ar
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opvatting: die geweld en ontwrigting van die m.odeme tyd het onweerleg

baar ber.rs dat :meeste :mense nie bereid is om. hrule deur die gesag van 

die rede te laat bind nie. 

Die :mens bese:f egter intuitie:f sowel as bewus dat by bindende geaag 

oor hom moet he as die sameleving nie in wanorde m.oet uiteenval nie. 

Saa:m. met die moderne gevoeligheid vir die betekenis van m.enslike dia.loog 

en die gemeenskapsgebondenheid van die enkeling poneer by dus die gesag 

van menslikheid vat meestal egter slegs op 'n vas welwillendheid neerk«m 

en wat tot uiting kom in die moderne neiging tot nivellering en wereld.

regering. Die mens word dua verantvoordelik gestel aan die :menshe=h9" vat 

In contradiciiio in terminis is en op 'n aJ.leenspraak me'!'; homself neerkom.. 

In die moderne tyd van oordemokratisering bring dit dikwels slegs 'n wat

tiging van die wispelturige :mag van die m.enigte mee. Waar die mens net 

&an homsel:f verantvoordelik is, ontbreek alle abso~ute en onpartydige 

maatstawwe en moet .:mag en geweld al hoe m.eer die deurslaggewend.e argument 

word. As daar geen ordenende, onveranderlike en onomkoopbare gesag is wat 

die mens aanspreek en tot verantwoording roep nie, kan dit nie a:o.ders nie 

as om tot anargie en chaos o:f tot oorheersing van die swakke deur die 

sterkere te lei. Gesag en verantwoordelikheid berus op andersheid, op 

verskil tussen gesaghebber en gesagsvolgeling. As die oorkoepelende ges~ 

van God ontken word, is die mens genoodsaak om kunsmatige verskille tus~~en 

heerser-mens en oorheersde-mens te skep, en dit rus :feitlik deurgaans op 

geweld. Daarom moes Nietzsche se mensheidsideaal nadat God "doadl! :i.s~ 

noodwendig die Ueberm.ensch word vat deu? magsbegeerte beeiel is. 

In In tY'd vat gerig is op nivellering en vat steed.s bedreig word. de!11I" 

versplintering van die s amelewing, kry die opvoeding natuurlikerwy~ die 

taak om die kind bY' die samelewing te laat aanpas. Wannesr ae Ha3l1elewing 

steeds besig is om te verander, soos ta:ne, beteken dit dat d.ie opvoeding 

geen vast e rigting ken he nie, vat natuurlik 'n hoogs ont:t'edderend.e 1).:):1;;

werking op die jongm.ens se volwassewording moet he: by besef ~te~d~ dat 

die doel vat vir hom gastel word om. na te stree:f voorlopig is en. ni.e vag 

staan nie. Vansel:fsprekend ko.m. by dan nie tot volle inset van sy per-, 

soonlikheid nie en leer by om elke doel vat gestel word en elke m~ns m~t 

'n sekare mate van gereserveerdheid te aanvaar. 

Sa~ met 'n bonatuurlike gesag vat enkeling en gemeenskap tot verant

woordelikheid kan roap, verval die ban,d wat die geheel oD,dar eon gal.38.g 

saamvoeg en word die gemeenskap aan die wispelturigheid en eiebel~ 

van magtige enkelinge oorgelewer wat geen hoer gesag as huJ.le eie ms.gs
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begeerte erken nie. 1) 

Met sy redebeheptheid, waardeur by slegs die logies-bew,ysbare erken, 
het die modeme Westerse beskawing alle bonatuurlike gesag verwerp. Aan 

die adel van sy Christelike erfenis kanby egter nie volkome ontkom nie: 

die rus en die onkunde van die heidendOll.is, soos die tuin van Eden, vir 

ewig vir hom verlore. Daa.rom weet die Weste nog van verantwoordelikheid, 

maar dit swel by hom a.an tot 'n ondraaglike skuldgevoel wat by ooreenkoms

tig sy materialistiese ingesteldheidna!ef probeer afkoop met stemreg san 

gedekolonialiseerde inboorlinge en met geldelike vergoeding aan die naaa

bestaandes van uitwissingskampe of ~ampe. Die skuld1as bly nieteDdn 

onaflosba.a.r want die persone vat benadeel is, is in meeste gevalle reeds 

dood en dns onbereikba.a.r vir sy vergoeding. Selfs in gevalle waar by wel 

materi~le retribusie kan doen en selfs waa.r by homself gee in die vorm van 

diens aan die veronregte, Tind by dat die skuldlas nogtans nie te niet 

gedoen kan word nie, eenvoudig omdat die oortreding nie in die aerate 

plek teen die mens vas nie en dus ook nie deur die vergiff'enis van. die 

mens uitgewis kan word nie. Saam met die Gesag wat verantwoordelikheid 

ople, het in die Westerse denke ook die enigste Gesag verdwyn vat skuld kan 

vergewe. Dit laat die Weste met tn neurotiserende en ondelgbare skuldlas 

wat ook g,r opvoeding emstig belemmer deur 6f tot In blywende skuld- en 

minderwaardigheidsgevoel 6f tot brutale ontkenning van aanspreeklikheid 

aanleiding te gee. 

Saam. met die verdwyuing van In onaantasbare gesag verdwyn n..?k die 

menslike gesagsfigure. Die heldhaftige word te niet gedoen in die tyd Vaal 

neerhaling van die uitstaande. Die held van die moderne jeugdige is in 

toenemende mate die asosiale tipe, die passiewe rebel teen die samelewing, 

die parasiet, die sedelose "misfit", die verslaafde aan dra.nk en ver

dowingsmiddels, die leegleer sonder ideale. Ontdaan van gesag en die 

positiewe voorbeeld van besielende gesagspersone is opvoeding nie moontlik 

nie: dan kan geen rigtingbewuste, toegewyde persoonlikheid gevorm word 
nie; dan word die jongmens oorgelewer aan die wispelturigheid en die mode

grille van die enkeling-magsmens, of aan die groue verdwa.a.sdheid van 

Das Han. 

Uit die oogpunt van verantwoordelikheid en gesagserkenuing is die 

modeme diEIISeitige lewensopvatting bedenklik. Dat d~e modeme mens die 

1) 	In. die filosofie propageer Nietzsche dan oak die magsmens a.s id.eaa.l. 
Dit is egter veel meer In poging tot die regverdiging van die onver
~delike as 'n ideaal, soos sy emosie-belaaide betoog verrasi. 

http:heidendOll.is
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Joods-Christelike beskouing grootliks versaak het, hou nie a.lleen die 

groots moontlike gevare vir die jeugdige se persoonlilrheidswording in nie, 

maar omdat slegs brute geweld op die duur d.ie lugleegte van verdwene 

gesag kan vul kan dit in die huidige tyd van hoogon'~wikkelde tegniek 

die mensheid self aan uitdelging of minstens aan permanente fisieke 

sowel as geestelike verminking blootstel. 1) 

Watter ontredderende uitwerking hierdie volkome negatiewe toekoms

baeld, hierdie perspektief van In toekomslcse toekoms, cp die jeug moet 

he, is moeilik voorstelbaa.r. Waar gesag vervaJ. het, verclwyn verantwoorde

likheid en verval die mens tot die benede-personale en dus onopvoedbare. 

(3) Di~ normatiewe. 
Iibiem.en~ is in sy diepste kern In waardew'ese en opvoeding, wat d.ie " 

jeug se optimale menswording beoog, is dus uiteraard a.ltyd met waardes 

gemoeid. 

Omdat by burger van twee werelde is, ken d.ie mens materiele en gees

telike waardes, maar die rig~:i.ng van sy lewe word bepaal deur die mees 

standhoudende, die geestelike waardes wat op hulle h()ogtepunt in filosofie 

en religie uitdrukking kry. Waar materiele waardes die praktiese noodsaak 

dien, is dit die geestelike waardes wat vir hom die sin aandui van die 

praktyk en die materiele waardes, van sy lawe en wat met: ho~ gebeur ~m dus 

in wyer verband van die verloop van die menslike lewe as geheel soos di·t 

in die geskiedenis sy neersla,g vind. Nerem~ spreek d.ie g{~e~.d;elike waardes 

wat gehuldig is dan ook duideliker as :i.n die geskiederd.s nie. 

(a) 	Hella.~. 
Uit die oorsig van die an"tropologie van Hellas is dit duideli.k (lat 

die Griek gaen e~lesdeurstralende sin in die lewe an dus ook in die 

geskiedenis as kr(l:li.:"0k van aie ontvouende lawe gesien het nie. Op praktie·-· 

se gebied het hy weI 7an ;,.mardes geweet, self's van verhewe wa.arcl.e3 ~oos 

getrouheid. aan (lie 1)01.i3, !·ee,ry)"erd.igheid, demok..!'F...sia, (lie e'ire-';'1igtige ont

wikkeling van die per::wonlikheicl, en dies meer. Hy hFr!:; egr,er In aa..1"d

gebonde besias:G. gevo,,)r sonder In hiernamaalsperspektiei', en duz kon by 

geen uiteindelike v t::'D.nsen:1er.:tf)~ .. 3 ioe1 e:'l s:Ln. vir 1 n~.e: -3.iA i'L'1.a1e ~iil1 

van aIle {Ii:nge kn:n n:i.e in. d.:i.f~ :; (Qntp.r-·",,-issalende graty vt".ll aardse gabeure 

self' Ie uie, ~n vir >:~5_8 G:l'i~k W;··.~1 d.a.ar niks C'm..:lerg l:1.S die ewige herhaling 

van die aal.'dse besi:,:!l.Em nie. Pll;"to voal aa.n da't daar ewige waard.es is, 
._--------,_._----,_.• 

J) 	Volgens In rad.io0er:~g van Okl;ot,er 196? hat Rugla.nd en die V.S.Ao op 
d.aardie +'ydf:Jtip gr,"!;c',-,~:wn-t;lik oor mil:i.ti.1:::-e slaa.:n1:rag beskik wat op 
150 to:l'1 plafstoi' p~r kop van. d:ie wareldbevolki.ng bereln:tn is. 

http:wareldbevolki.ng
http:Rugla.nd
http:waard.es
http:besi:,:!l.Em
http:wa.arcl.e3
http:rig~:i.ng
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maar deurdat by geen persoonlike God ken wat self met die mens in kontak 

kan tree en hom die verborge sin van dinge bekend kan m.a.a.k: nie, moet 

elkeen self hierdie waardes soek. Vanselfsprekend loop dit uit op die 

Sofiste se uitspraak: dat elke mens sy eie maatstat' is, en dit eindig in 

die chaos van demokrasie wat in bandelose individuaJ.isme en eiebelang 

versplinter omdat daar geen saambindende, omvattende sin bestaan wat 

deur aJmaJ as geldige norm erken word nie. 

Die Griekse opvoeding kon dus slegs vir die praktyk van die &ardse 

bestaan voorberei terwyl dit verder in die mens die verlange gewek het om 

na blywende waardes. te soek. Daardeur het dit die begaafde persoon tot 

filosofiese denke geprikkel met die gevolg dat die Griekse wysbegeerte 

In hoogtepunt bereik en vir eeue gehandhaaf het maar die sin van die 

bestaan kon dit nie aantoon nie. 

Die Griek was In rede-mens en het die syn deur middel van die denke 

alleen probeer benader, maar die rede is uiteraard cp die vaarneembare 

en bewysbare, dus in wese op die materiEile bestaan gerig. Die sin van 

die lewe, vat terselfdertyd die norm vir menslike gedrag en dus vir die 

opvoeding is, Ie egter nie op die aardse vlak nie heawel dit ook die aard

se bestaan deurstraal. Die Griek kon met BY bevonderensvaardige rede

bekwaamheid dus weI &flei dat daar sin in die lewe moet wees en dat sin 

noodsaaklik vir die lewe is, maar by kon di' sin nie vind nie, eenToudig 

omdat h,;r dit net in die aardse bestaa.n en met die logiese rede gesoek het. 

Met sy eis van verifieerbaarheid het die wysbegeerte homself In beperking 

opgele vat hom prinsipieel daarvan veerhou om sy task, die aantoon van 

die sin en die syn, te volvoer. 

(b) 	IBsel. 


Israel is daarteenoor nie op die visuele en die bewysbare ingestel 


nie, maar op die gehoor. Hy be.k;rk nie, ma.ar luister, en dsardeur word 

die sin van dinge aan hom meegedeel sonder dat h,;r dit met die rede aileen 
soek of prob.er beoordeel. Die sin van die lewe van die sILkeling en die 

gemeenskap Tind Israel in die religie, Die in die fil080fia rie; dit spreeli:: 

tot hom uit die transendenite vat nie vir die rede nie maar slags vir di.e 

fyner geerielike sintuie V8l1 geloof en liefde toega.nklik is omd.at dit die 

mens reseptie:t iustel in plaas van aggressie:r en verowerend. 

. Die sin Tan die bestaan Ie vir Israel in·meeleve met Ged, vaardeur die I 
koma van die Xessiaa moontlik gemaa.k :moet vordo Dit Ie dus vir hom in die ; 

leve volgens die fora as uiting van God •• wile 

Vir die opvoeding het dit In onoortrefbare betekenis. Elke mens kr.T 



a,s wegbe::'eide::.:- d:ie hoogfrce betekenis en sy lewe is ingebed in die hegte 

gemeenskap wat God sa verbona,fl11'olk is. Die op'Voe-:U,ng het hier Measiaanse 

betekenis en e1k9 kind moet opgevoed word om met elke handeling1 woord en 

gedagte die kOJDS van die KOD,i.nk:ry'k TOOl' te berei. 

Hoewel die kiem van ~n jenaeitsvel'Wagting reeds in die Ou Testament 

aan1ill"esig is, het dit by Israel nog nie tot 'n algemeen-aanvaarde geloo£' 

uitgegroei nie, Die sin van die lew-e 1E~ dus vir hom in die uiteindelike 

'Voleindiging deux God in d,ie MessiR.sryk, maar hoewel by dit as In swige 

ryk sian, verwag by dit in die vorm van In aardse ryko 

Die G:riekse politFl~Slll.e he't tot sinisme en ongeloof in die gode gelei 

waardeur hierd:i.e kultuur geen ee':lhatologiese verwagt:iug kon he nie. Israel 

weet egter vanEen G~d vat aan die begin en aan die einde is en vat in sy 

almag a.l1a dings bestier. Deu.r h.ierdie hoer bew'.1.ssyn van God sa wese kon 

die IsZ'a.eliet in sy leW'a en in die opvoeding die hoogste sin sien. 

(0) 	Me. ~oee ChristendQ!q._ 

Vir ('ti.e Christendom Ie die belangrikate gebeurlenis van die geskiede

nis~ liie ingryping deur die VerlosseI', nie BOOS vir Israel in die onbe

paalde toekoms I1.ie: ,li·t hat reeds plaa.sgevind. Clu'istus se koms is die 

singeVl'lt,md.e middelpunt van die goskiedenis. Die huid,ige tyd is eindtya., 

genadetyd vir die mens om die evar.tgel::i.e aan ane mense te bring v66rda-t; 

die einde kom en Clu-istus as regt;eI' verskyn. Die norm wat d:te lD.ens ~e 

leve en dUB ~0k die opy,.,eding moe·t beheerp is deu:r Christus self' ondubr-el-

sinnig ges.tel: l.iefde viI' Gc,d en m.ens. Deur hierdie no:!."Dl m.ett~~~ na 

te leaf, mOt"";; ~"11ke geL:)'wige help da.t die koninkryk van Chris'f::us uitgebrei 

",,),:::)!' j want Q,:i.i; het re $leis oJ? aa,:r:<le In aan-vang geneem.. Die Christentlom. trek 

dil; singo'henda ";r:')Ieindj.ging .egter by d.:i9 aarde verby na die jenseit3: (lie 

volheid \;"arl. d.i~ K(lDink:~':rk 81'1.1. eerl;! in dig hie:rnama,cllS' 8,an'b:::eek. Daard.eur 

Kl";r die -;,,:~n·gar.tkli1n;i~,."i.:'.'ise bestaa:n ook ewigheidsbe~ek:enis. 

hoogste norm ko:o. dier., , i~ dsaz'aa.:o. toe ts skry:f!' d.at hu.lle ,-'lie ge:;kied.enis 

af, die mens 3~ 0li.d.,n·K".'g~1t1aes na die finale YcleiJ::ul:1.gi.ng gesien het, Ita 

die f::na.l,e he:t's~;1C')1 en "'r,1i:ui):iing Tau ~~y teeldska.~: va:n Goi~ :o.a s;v '~~a:!.'e 

v 01was ~l\~\A"::)::,din.f? 0 

(d) 	Di_e~ ,la.lLJ.1l=i".,ruLt..yA. 
Die hu:i.dige tyd '",·):r.5 g~~kamo.e::'k dell.::!:" toenemenda histo:::iese relati 

visme: die 111.<'lno::w0!'d., oak in a.is filosofi.e, a1. ho~ meer gesien as 'n 

i,,;'ese ';>l8,t Ilnie'!;; in eS!!'\9ntd.e gelijkblijf'i;!I en ni;st ean vasta cestemming 

he t7')i'":;, !J1..;;'';tX' zir;h aJ:/;;:i.j (j dCHO!' ·n~r(:1.J.la.e!'t en :z,,~l:f sClheppend een z:L~ geeft 

http:la.lLJ.1l=i".,ruLt..yA
http:YcleiJ::ul:1.gi.ng


'II.\~t; ~e:lli' f",y ~~J,:.a.:;;d.e:s \t'il 'rind. en J.::.t van nie:IlWnd wil aa:a:.r:u.'Js:m nie. M.a.ar 

mS:f£I!'" It,'!g; die Gri8k het gegJ.w. tiat d,aa: a~.tige waardeg is vat g~ moat 

V0~j.~ c.:"-e m.:::d,~:!"!l.e !I'lf£'/:ti::: hElt sy ga:1.cci' in G·od., die e',dgheid en Erdge 

It-;'!L,~1!:'l'!?IS ·c·':5"~'l()'):". Hy jTLJat die waardas vat by n<Hlig hflit., d"i,lS self S9,P, 

S;:ln1.,;jI::- :i::i.~ 8'Jif..;.gh,~::11 en d.:',s 1?in -,,8.* slags a.is ~n..righe:1d. aa.n sy lew-a kan gee, 
:!).lr:~t). a.:L:?i :ru.;~!'l::£ e~ e:'l." n:-':'.G 'iHt>-:.-!\:l ik ID.8Il.9 ",'Il'e g me. Vandaar die ontredd~r:ing 

\i·:..n ir,:'-::. ~:!.ge t:rd. Dia 1l",,:-;lln~~ velal da:!; h;-f in 1Jl a'bU'..u"d.e -,erreld. 'It·oon. Dat 

D:tt lei all"!! tot nihil::i.:me want w~heid 'Word 

1\~~(~ g~'~':')o: ,mt lliks meal" 7a.~sts.<:wde iIJ nie, word -terste=rk dElUl" dis 

h8'e::'·:El!5l:tLa.~ H'I"':!l1.;.~::;~It_·beg·h ..~"l.ll; :::0. die (H.namiese, ·K;::-eldom.~:p8.!!.!lende en gren;b:el

';;"a::>spli:!J.:t;""~:.:' in l,,~~r!:;A.,9.Il.de i:r.,d.ividu.a wa.t van. geen gemeen~kapli.k& herkolIlS 


mee~ w,,=!~t '~~n gel:m gemifl'en~.;:k"1plik® toekoms nas'!;;ree:f nie _ 4) Ss.alD. me'!; die 


~:();')rlgf1f.tll5,a ven."VaJ. ",,"'~ bini.ling~ met; die gelQ.eenslr.F.~p en tl"ad,isionele waa:rd,e~ 


ve~~;"-,,,:t (,(}11.: die td::re:::!i: b!:i.U1 '!I.."','t./; e6'ue J.a:nk tU:SIS'tB:n d~le cristendom en die 


k~,:l1,:';;''1.1':' ,!,;;'j:rr.~..:m h,,,,~,, :5) Dire k"..::.."l:t;·ilUl'" :~aak nie ~legs :in tot9nem.e:'!l.ie :mi:t~;,~ 

1~,;;t!'i 7a.;n. d::'l't Crtll':""":,;en.:LHn L.~.t':l~ :tn.:tt"l.:t' 1I:om &J. hoe mea::.' daa:M':een:::·o:l:' 'ue frt'l.$!l .. 


(i(~d.9 (1"::",9 e;:e::,ghe;;':.(i,~ @D, t!.I5:.I':1':;-,.:'J,aa ~''','tam d.::.6 abs\')lu·l:.\,~) nit)::t".me p ,,:e::-:"'if'~ag a1 hoe mi&er 

~.~:::'!; 6.ie mo 51:-:~·.u<e We ~'!;~:r~e t~b)TteJ.i!:J';;:'::"~. D:!.e men~,~ ';,ror,~, I;!.S In t9t"al':!9z'<E'l!vie 

\/8A"O .Pi·.r~~.~~·;;-! 0;~: lf~~. ,::'<'~,.~.~r. (,!, :tI1(J (,~l _Ie ~ l' e ~-?St 0 
D:i.-:~ :t:i.e,j.~:d.glf.": l::1:!;·',!'",::"I\:;.nf: ':'(~,:XL J::'.e h~(\'I:;·I';l·i!lnd(t1 IT]I)1~:i.li~1''.iI~:~ v~.n ond,<!;N7V'sk:::-aKJ6 

~~,;,:~ ,-"':"!1i.<1?! 1';f:t~1~~i lJ::'~,'" D:tC! Mka,1.eJ.~~~ ~t.~i.7;\4,~t':~k::tllg V,.'tin vIl t.:\9 g::-~ot 
.S.~ '7 '';1.1 ,j·.;.:.r(·_·/::f[,~,I»'''':J ~"'i,~':k: Il..li9 lll'l'!;: ,He :;!:,)nt:..:n'U~t't;a:1of; V&'''rl die b ehande

='.:b:<.~!; v a:.o."H.;t1 Iti)..ti!~}t: .':;: :r::l.a ~ J.lI.:':t8.l' {!:'(>.a;n 'Veel die:p.<a:-,': V"l·al d.ie j (1I1-,g ki:ntl 
V"E:l;.;.,t;,-2::": y~ ~!l ouJ"",r:';'Y',:;:er &'9 v('f::-,:e::"l~~ V;£iI;!'J. hem-self ef as 
ll'J;:,..g:1~(="~1.,)~w:h.".'):'•.J 7:'l"'li:~."") 0!ld,~':-WY:.:fe:.!" "'~I'>:r; h~)lll. (;j~ ni.$ l:1.ef gan()eg gehc~d. het 
Sf: ~:r lil::lirt,:\:) ':C:"" 'Ill'. 'by h;!'Jlll. 1!t'lI hly ni.e'i • 
.K~.:<>!: ,;; ,:"">l : {):f:" _ ~::.t I\J p p. () ~I • 

• l~'i·!~~d.:ng :-::5 g~8'lelede:.a:i,;3be~kou.i:ng op p. 21-22 van hierdie studis. 

http:Mka,1.eJ
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optimisme "ian die rasionalisme het. In dwaling geblyk te wees. Die rasio

nalis het sy eia red.e in pla.s.s van die re1igie gastel en God geleidelik 

u::i.t sy l'estaanS';.rereld "..-erdring. Van primitiewe pa.uteisme het die Westerse 

mens in sy beskawingsgeskiedenis via te5:s:m.e tot de5':sme en vandaa!' tot 

ate!sme gekom. Sedelikheid. is onlosmaakbaar aan religia gekoppel en wan

near God tldoodtf is~ ve:r"';al. dus ook a1.1e a~sol'U.te sedelike no:rme: dan 

is die mens op sy eia wisselende maatstawwe aangewys wat boonop van mens 

t.ot :mens vel'skil en in niks anders as sedelike chaos kan eindig nie. So 

staan die mens van die 20ste eeu ten spyte van sy voorheen ongekende stof

like weIvaari; en mag tt:.ssen die puin van BY utopiev9l"'W"agtinge. Omdat by 

gekondisioneer is om net di.e ms.teriele te sien, kan by nie begl'Yp vat 

veI'keerd gegaan het en waa.:r<2Jl!l sy materHUe k:u.ndigheid in hierdie krisis 

nutteloos blyk nia. Dear religie met logiese de:n.ke te vervang het by hom

self a:fge~ van God va;"" aileen die hoogste norm. en sin ".a.n <lie lEHfle en 

die bron van. alle wjsheid en krag :i.a • 

Om sY voortbestaan te red, sal die mens 'n uitweg uit die doodloopped 

waarop die logiese danke hom gevoer het, moet vind. Dan sal ~~ egter die 

beeld wa-'c by van homaelf aa 'n listige dier opgebou het, m.oet gkrap. Ny 

sru. in ple...as van slegs analines en logies ook weer beatief mCleit begin 

dink~ en dit ka.n hy slegs d~e:n. a.s beelddraer van GOd. Om. gsrsd te word, 

sal die mens homsel£ e.1's weer moet ontdek, en dit beteken d2.~ hy sy b~

trokkenhei\l op Ged sal most herontdek. Die mens is op grona. '7aD. ~y gasles.

penheirl a.1tyd. in relasie to-~ God 1) en h,y sal rd.1'1I wee:- ten volle men.s 

weas eel"'dat by van hierdie b€ltrokkenheid bewCl.s w()!"d e:n dit 11.::.tbou nia" 

Om. die mans sa ber.lTi:lstheid 7all sy rlillasie ted:: God. l:.it te OOU en hom daa:'

de-:.u.- weer was.:rlik men:3 te laat W"(,::t'd~ is miskien die bela.ng:t·:.i..kste taak V'3.!l 

die opvoeding. Krit-dsomstandighed.e kan help om die mens gevoel:l.g te stem 

om weer V1:'n sy goCld.elike a.fk"ms bew;ls te word, ma.a"t" k9Jl. r..ie m.ear doan. as 

om net die gunstige k.limaa-t daa.:<::'""l"oor te skep nie. Om nc)m d.ie ~reg n8. God 

tar"c!g t.e wys, i~-{ die 1::"tf.i.k vir In b''''-!l7ctste en d.Delbel'1l,!lc.:rl::e ~iJlg:::.-y~p::"mg:a:;:t; 

is die taak van die (;Ir.r0ed:i:ng gesien as voortge..a:o.ds P,;I>:::'st)onJ..ike be:!nvloe

ding :met d.ie a.o,~l. om die m.ans ~n heel' vo:r:m V'3.Jl volwa.l$senhe:i.d te he~p 

bereik. 

V.mui·:; opv"edk':l.!:I.':J.:;'g(~ (l:Jgp'JZ.1'.l.t is d:ie hllidiga ~:ien.ing van die ltI.EU1S &,,<1 

(Jutonome god-lose we~e ",-a:i:; gee>n band met ab~,)h;,te nO:1/.'me hret nie., in die 

hoogs'!;e mate geiraa.rlik. Sondplr In absolute hoogste norm. wa;1; aan <lie min

de:r'e struk-tnuJ:' kan ver:'eem, ra:.a.k: alIa wa.a.rdes O.i££1111S en eindig d.it onver- t 
mydeJ.ik :i.Il nihilhtill.t: wa:b op gees~.~like ~el:f'm.om,~re~rk0m. Die soake na ~ 
1) Vgl. Frankl, V~E.: De l')nbeY11::-lte Go·:1, p. 68-820 
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sin is In primere krag in die lewe van die mens 1) en waar die enigste 

absolute norm en bron van sin ontken word, kan die mens nie anders as 

om in vereensam~ng o~ in konformiteit ta verval nie want daar is ge~n 

a11esomvattende sin wat ~y 1ewe met di~ van ander verbind nia. Omdai; by 

'n kultuur- en nia slegs In natuurwase is nie? beskik die mens nie soos 

die dier cor instinkte vat as vaste riglyne vir sy lewe kan dien nia. As 

h"y daarben9wens die ewiga norma ver1oor, kan by nia anders nia as om in 

eie wisps1turigheid o~ in die graua ge1ykskakeling van Das Man te verval. 

nia. Teen hiernie agtergrond van 'n normatiewe 1ug1eegte word die alge

mene voorkoms van alkoholisme, jeugmisdaad, magsbegeerte, winsbejag en 

kompensasie deuX" seksuale uitspattighede c£ vez'sl8,a£dheid aan verdowings
2middele verstaanbaar. ) 

In hie!'die danker prent van die huidige sa.me1ewing is daa.!" egter die 

basiese moont1ikhaid van "lera:tldering en redding al:tyd aa.nwesig: die mens 

kan sondeI' di~ weta dat sy lewe 9invo1 is, nie aanhou 1ewe nie. Dit kan 

dus verwag word da.t by, n,a-mate sy bestaan in absurditei·t toeneem, in 8e1£

verdediging na die werk1:i.k sinvo11e sal. begin seek. Prinsipieel is die 

modeme opvoeding met sy idea.al van materiale voorspoed en die "pur~~it 

o:f human happiness" op 'n pad wat d.irek van die mens se ware belange a.:f 

w~g vaer. In plaas van demokratise:ring en konf'lik1ose inskakeling by die 

samelewing bahoort die opvoeding hom dit ten doel te stel om ~Le mens se 

smart1ike besef VaJ.l sy onvol1edigheid en die vaJ.sheid van sy materiels 

welsyn te ve~skerp. Slags In verhoogde gevoeligheid vir sy lyding sal 

die mens daarloe b!'ing om na. hoer sm as die materi51e te vra.. Die ta.a.k 

van die op·.roeding is n:Le om die mens teen 1yd:Lug -he ::nS"'.ileer rie, maar om 

hom enersyds meer be~.l~ mask d~~7an en ham ander~ds help om die 

opvoedkundige betekenis daarvan te ontdek. 

(4) Die idee 7~~ vglwaese:nheid. 

Op'Voed.ing w'f:)rd baskry£ a:3 hulp aa.:n a.:i.e k:'UJ,d, aods+. hy C':y vvlwa~_:i 
senheid., di.t f::\y volled:l.ge mensword:i.:rtg, k8J.l be~'C'eIik.. Hss~>nde:("~ 

kenmerke \"a,n volwassenheiil, fH)t)S 'I,era.ntW'oordelikheia.&\~anv8\.6.rdingt gEH."a,g~"',~ 

erkenning en getrcm.hAi:i aan die normatiewe hat reeds in. d.ie voOr.'3.:fgR.i:U:V:1H 

paragrawe van hier6:.e afd,eling 1a"J.' sprake ge.iwm. "":''1 hoaf nie nerha,1U 1';e 

w::>rd nip,. 

Een -,,-all d:'\..e b~latl.griksrbe kenmerke van die- volwasseDheid waa.:::.-op veraJ. 

in die madame sielk:.mie k:lem gele 'wox'd, is gemeenska.ps.in; die beh"efte 

Frankl, V. E.: Man 7 ~ c~9a.rch £or mea.ning;9 p. :-i9. Vgl. ook p. 105. 
Ibid", p. 109. 
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en die vermoe om bindinge aan te gaan. 

merdie bindinge vat die mens aangaan, betrek die volle skala van sy 

bestaan: by gaan bindinge aan met die levelose natuu:r en die natuurwesens ,l 

met die medomens en met God wat vir hom die sinvolle van aIle ander 

bindinge aandui. Daarm.ee is die mena balides op Goti bet:rokke. 

(a) Hallas. 

Die Griek het die mens gesplyt :in In goddelike siel (vat met die 

rede ~t9.amgevaJ. het) en 'n sondige liggaa:m.. Die enigste eerbare bind:Ul.g 

met die medemens was dua deur middel van die rede. Dit het aanleiding 

gegee tot die Griekse redesnobisme en tot minagting van die vrOl!, wat met . 

die liggaam en die biologiese geassosieer is. Ten spyte van sy ideaaJ. van 

ewewigtige ontwikkeling het die Griek die :rede as ver:reweg die hoogste 

vaarde beskou. Sy volwassenheidsideaal was dan ook h~mo s~piens, die 

denkende mens, en Socrates was die mening toegedaan dat slags die filosoof 

die geslag van die gode sal binnegaan. 1) 

Die Griekse idee van 701wassenheid was derhalwe op die intellek toe

gespits. Vanselfsprekend lei d.it deur veraosolutering van sen komponent 

van die mens tot In onewewigtige mensbeeld en sluit dit die intellektueel 

swakker begaa.fda van die moontlikheid van ware volvassenheid uit. Met sy 

opvatting dat slegs dit wat gediqk kan word werklik is, vera.~ dit die 

menslike bestaan 2): die hele s:f'eer van die irz'asionele vori sonder 

meer on'liken. 

Uit die oogpunt VaJl d.ie opvoed.ing wat die :i.d.eaa,l stel om elke kind 

tot die opti:m.ale volwassenheid Va!}. sy totale pe~soonlikheid te ateUI!., was 

die Griekse id.ee van vol.,.-s,f'lsanha:"d. :met sy oordrewEI klem op dis rede 

gebrekkig. 

(b) 	Israel. 

Dii; is opvallanG. dat Israel geen pert;inent~ omsk:r;r.v~..ng gee Vall vat 

h,y onder volwassenheid varsta-an nie. Vir hierdie v~o].k 

nie die sedelike peil 'W'at tn parsooD. bereik het n:ie, ma.a:r sy sf'..a.:r:.ngaan met 

God. Israel het hoe waarderj~g vir die betekenis van die ligga~ en vier 

die seun sa tO$trede to·t; volwassenheid. :feestelik, maa.:.r. r.ty het raak ge~den 

da:t die hele lewe In ing2"oei in volwar:!senheid is. Vi!- ISJr.*ael duur die 

opvoeding prinsipieel dUB le'",ensla.nk, tn opvatt::Lng wa.t in die praktyk 

tot uiting kom in die u.itgebreide vo!"Ill.ingswerk wat van die sinagoge en 

die tempeldiens ui1;ga.a:.n. 

1) Vgl. hierdie studie, p. 136, 

2) Van Malsen, A.G.M.: Na:~uurwetenschap en teo!miek, 
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Die volwassenheidsideaal van die Griek is die selfstandig-denkende 

mens. Terwyl die mens weI die stadium bereik waarop by betreklik onafhank

lik kan dink en as outonome individu onder die gewig van sy eie denke 

staande kan bly, bereik die mens vat hom in die religieuse verdiep nooit 

In stadium waarop by ona:f'ha.nklik is nie: by bly steeds In luisterende 

wese, wagtend op die stem van GOld vat hom onderrig. Vandaar dat Israel 

nie veel van volwas~enheid praat nie: by weet dat by in die diepste kern 

van sy persoonlikheid sy leW'e la:nk teenoo!' God in d.ie verhouding van kind 

teenoor opvoeder staan. 

(0) 	Die Troel Christendom. 

Die opvoedings"lferhouding; waarin die Israelitiese mens teenoor God 

staan, k't'Y in die Christendom nag verdere beslag. God word hier as die 

Vader gesien en Christus is self die leermeester. Die hele le~e word as 

In opvoedingsproses, as 'n toename in bewussyn van God gesien, sodat wa~e 

volwassenheid eers in die hiernamaals bereik sal word 1) wanneer die 
2)gelowige tot die mate van die Tolle grootte van Christus sal kom. 

Om soos Christus te wees, sluit in dat die gelowige Hom ook in lyding 

sal navolg. Ware volwassenheid beteken dus da.t die mens ook in sy lyding 

sin sal kan sien en 1yding wat nie vermy kan word nie gewillig op hom sal 

neem. So staan die mens se he1e lewe van geboorte tot dood en in elke 

aspek van sy bestaan in die teken van opvoeding tot be~~swording van sy 

beeldskap van ~~istus. 

(d) 	Die hui~ge tyd. 

Met sy diesseitgerigtheid heg die modeme menlO! w9inig geloo:£' a.an 
die moontlikheid, 1aa:f:; stwm d_ie sekarheid, ,;;.a.n In leT4e hierna... Die 

20ste eeuse mens is in alle toon~ewende opsigte In Griekse mens, m..<u:a 

dan In verworde Gri~kse mens 3): sy lewe is op die aarde en die materiele, 

op gewin en besit toegespits in in mate wat die Griek met sy opvattutg van 

die onwaardigheid van d.ie m...~·t;.9rie barbaars sou gevina het. Die i:J.e~ van 

volwassenheid is in die huid.ige Wes-!:erse sa.mel~n'Ii':i.ng onrwegen.rl die lll.en,~ 

wat deur besittings mag oor ander verkry. H,y het die bestaa.:n van die ewig

heidskomponent van sy persaonlikheid ontken en ho:mself daarm.ee tnt I1.8;t"ll"'XI'

wese gedevalueer. Sy idee van ',"olwassenheid is d . .!i.armee die peraooIl. T.Ma:~ 

in die stryd om die voorlbestaan bo l.d·tkom. Rier"'Uit is die madame sukses

aanbidding, die Mammonverslaa.:fdb.eid, sta;l;;usb~heptheid en d.ie oordrewe klem 

op jeug en seksu.a.lite:i.t a.s essensie van die lawe te verklaa:r. 

1] I Kor. 13:12. 	 . 
2 Efes. 4:13. 

3 Vgl. Van Nelsen: Na.tuuTW'e·tensoha;p en 'beohniek, :p. 175. 
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In so In lewensbeskouing kan lyding geen sin he nie maar slegs tot 

verbystering lei en dit moet cus sover moontlik verdoesel word. Die 

modeme neiging om stra! en veral liggaamstraf uit die opvoeding ·te 

weer, is deels hiervan 'n uitvloeisel. 

Die kind word tans opgevoed vir handeling en sosiale aanpa.sad;gg want 

ooreenlcomstig die evolusiegedagte is dit slegs die Wese wat die doeltref

fendste kan handel en aanpas wat behoue bly. Die sa.m.elewing word tans 

gesien as 'n suiwer menslike, en die Joods-Christelike luisterende 

ingesteldheid verval dus wa.nt daar is niem.and anders om na te luister 

as die medemens nie , en hy is In mededinger cor wie ek moet heers as ek 

nie deur hom oorheers wil word nie. 1) 

In die mededingende, evolusionere samelewing speel die rede In uiters 

belangrike rol: die mens vord naamlik as In dier baskou wat deur sy 

groter breinkapasiteit voorrang oor "andertl diere verkry he'b en dit ook 

oor s.r minderbegaafde medemens verkry. Hierdie ~ wat die modeme mens 

die hoeksteen van sy bestean gemaak het, verskil egter ingrypend van die 

Griekse log~~. Die Griek het hom gewy aan ~ekulatiewe danks, aan soeke 

na die waarheid en die waardevolle, na die syn en ns. die sin van dinge; 

die denke van die modeme mens is egter In toegElPa.st~ denke wat veral op 

die stofiike, op tegniek en utj.liteit gerig is. Dit is 'n denke wat op 

grond van sy mens- en aardgerigtheid in die materiele vasgevang is; dit 

is aan vooruitgang gekoppel en nie aan galoof en waarheid nie, dit is op 

verowering gerig, nie op lui.ate!" en gehoorsa.a.m nie. Daarom d:istansieer 

dit die mens van atldsr in plaas vs..:n hom aan ander ts bind. 

Die opvoeding wat aan hierdie idee van volwassenheid beantw~ord 

depersonaliseer die kind en bring mee dat sy geestelike komponent 

&l waardelL"t" die mens van die d.ier onderskei word atrofeer en nooit tot 

volle ontwikkeling lcom nie. Hierdie soorl opvoeding lD.aak hom. skuldig aan 

ver:raad teenoor die opvoedeling deur hom. nie m.et sy varantwQorit.elik:.heid en 

die volheid van sy persoonlikheid vertroud te maak nie. Dit ve:t'loo:::!:' 1:-.1.t 

die oog dat nie die r~ nia maa.r geJr.,oof die beginpunt v'an a.11e v()or"J.it

gang ook mater:Wle vool'."""tlitgang is .. Dat wie gelaaf hat, In berg 
") 

kan beveel om hom. ::ix. die see te warp /c.) nie slags beeldapraa.1r. is nie, is 

al herhaald.al:i.k: in die praktyk reW'Ys. .3) Wannesr die :mens begin om 

kreatief te dink tan einde In weg uit die huidige lewensgeva.'lrlike l.oede-

II Vgl. hieroor 1.ie opvattinge van Sa.rtre op p. 43~45 van hierdie st1ldie. 
2 Mark. 11:23. 
3 Soos byvoorbeeld by die bOll van die Pana;makana.a~, die hu:Ldige werk aan 

die Ora.njerivier-waiel'skama ens. 
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stagnasie te v1nd, sal geloo£ daaraan ten gl'ondslag Ie. Die huidige 

opvoeding wat, net soos in Athene, die denkende mens :ma.ar tans die 

utiliter-denkende mens as idee van volwassenheid stel, hon nie alleen 

die grootste gevaar vir die uitgroei van die mens tot die volheid van sy 

persoon1:l.kheid. in me, maar bedreig tewens die voor'tbestaan van. die 

menseras self. 

Dit is geen wonder dat daar by die jeug toenemende versst teen hierdie 

verminkte siening van wat volwassenheid behoort te wees, na yore tree nie. 

Verset van die jeugdige teen die instellinge van die volwassene is normaal 

en wenslik: by moet gestelde waardes toets voordat by homself d.aaraan kan 

wy. Tans groei daar egter In gesla.g op van wie In groat persentasie alle 

waardes botweg verweI~ sonder om na ander te soek: hulle west vooruit dat 

alles sinloos is. Hierdie volslae apatie bring mee dat die ankerlose jeug 

geen blywende bindinge meer wil aangaan nie, nie aan waardes nie en ook 

nie aan die medemens nie. 1) 'n Groot groep jeugdiges wil nie meer vol

wasse word nie. 2) 

Dit is duidelik dat die moderne idee van volwassenheid in plaas van 

besieling in opvoedkundige sin dodelike gif inhou. Die rede daarvoor Ie 
waarskynlik daarin dat dit 'n benede-menslike en vernederende Torm van vol

wassenheid aan die jeugdige voorhou. 

Na meer as vyf-en-twintig eeu i."'an beskawing kan die mens nia meer soos 

sy primitiewe voorouer die sanvoud en rus van onwetendheid herrind en bloot 

volgens sy drange lewe nieo Hy weet van waardes, en a.1 ontker.. by die 

bestaan van ay geestelike kom,p,?nent, bly hy op ' ....aardes betrokke en sal h.y 

nie volwassenheid kan bereik en geluk kan vind as by d:Lt nie met die tota

liteit van sy persoonlikheid, dit wil se ook met sy geestelike komponent 

nastreef nie. In die dj_epste, singewende kern van sy wase bly h..v betrokke 

op God wa.t by tans as dood beskou. Solank God "doad" is, kan die mens 

nie andel'S as In ve?miukte wese wees nie want sy menswees hems op sy 

beeldskap van G,od. Did mens wat d.ie bestaan van God ontkan, d~a. .1j,e 

beeld van die Niks. Die fait dat God in die modeme tyd "gastert>fl hat 

nadat Hy sedart die Renaissance geleidelik d.sur die mr!::roposentriese le'lI1'en~

en w·ereldbeskouing verd.!-ing is, 1aai tewena op die mens van van.c.A.g d.ie 

l) So word beweer dat die rook ve.tl d.agga by die sogen.aa.md.e "hippies" nie 
gewild is nie omdat dit seksuele begee:t:'te stim:u.leer en dus konta.k lIle"1; 
ander eis. HnIle byeenkomste W'or.i na. bewering gekenmerk deur die 
stuporistiese versonk:e wees VS.tl elkeen in homself. Oak die moderne 
danae weerspieel die afsydigheid van kontak. 

2) Vgl. die verering wat tienderjarige mode-helainne 300S Twiggy, die sim
bool van die ki:nd wa'& nie volwasse 'it·ord nie, te beu::rt val. 
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onaflosbare skuldgevoel dat by aa:ndadig is aan die "moord" oJ? God. 

Tot tyd en wyl die mens leer om weer OJ? te kyk van die materia sf en 

sy betrokkenheid op d.ie lewende God en d:l.e lydende en herrese Christus 

herontdek, kan by nie anders as In vel~e idee van volwassenheid he 

nie, kan by nie anders as 'n geamputeerde mens vees nie. 

Vanuit die oogpunt van die opvoeding vat steeds met die idee van vol

wassenheid gemoeid is, ken nie toegelaat word dat die huidige vergi£tigende 

en verdierlikende m.ensbeskouing voortbest,~an sonder dat gepoog word om dit 

te korrigeer nie. Om hiertoe 'n beskeie bydrae te probear lever, is die 

onderhawige s~~die onderneem. 

+ + + + + + 
.Uit die voorgaande :l..S dit duidelik dat die Joods-Christelike mens

beskouing die hoogste moontlikhede vir die opvoed.ing bied. Gemeet aan die 

voorwaardes vir die pedagogiese, te wete aanvaarding, verantwoordelikheids

besef, gesagserkenning, die normatiewe en die idee van volwassenheid, is 

dit die enigste antropologie wat aan al hierdie verskynsels ruimskoots 

.voldoen. As voltooiing en vervulling van die Ou Testamentiese religieuse 

en mensbeskouing stel die Christelike antropologie aan die o!,voeding hoe 

en subtiele eise. 

Terselfdertyd is dit opvalland w~tter gebrekkige fondament die antro

pologie van Hellas aan die opvoeding hied. Nogtans toon die huidige Wes

terse sa.melewing met sy opvoeding groot ooreenkoms met die Griekae kultuur 

en, in sy geheel genome, wainig met die Christelike. Die enteleohie, die 

grondliggende lewens- en wereldbeskouing wat in d.ie moderne Westerse 

sam.elewing konkrete 'VOI~m. aangeneem hat, is die V8.tl. Hallas, nie van Sina.! 

en Bethlehem-Golgota nie. Daarby is die Westerse mens'beskot!ing besoedel 

deur die toevoeging van 'n moddersi:;room van materis.lisme en '11 masoohis

tieae verontmensliking waarin o.ie mens skJ"llbaa.:r l)ehae daarin skep om 

minderte wil wees as watby hedoel is O~ to weeso 

Die mens kan egter nie die eenvoud, d.ie onnadenkendhed ..d en die skuld

loosheid van die dier bel'eil!:: me, hOlsseer by dit ook a.l ~'\\g nas't:r.ee£: a.s 

beelddraer van die AJ..-"~etende :i.;:: d.aa:t"die rus van onbeW'.lsthe:i.d vi:r hom 

afgesluit. Voorts kan b,y ook na. die ongekilnsteld.h.eid van die heiden

dom terugkeer nie: tussen die m"d.er.ne God-ontkennend.e mens en die met

God-onbekende heiden st;aan die beeld van Christus, God in die vIees. Die 

kerstening van eeue kan nie weer 11it die bewussyn van die mensdom uit

http:m"d.er.ne
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gevee word nie. 1) Die mens kan slegs een van twee paaie volg: :by kan 

6f verder beweeg in die rigting van religieuse nihilisme waarin by homself 

steeds meer met die vryheid en die verantwoordelikheid van In god sal moet 

balas, 6f by kan in deemoed terugkee~ na Christus en van Hom sy waardigheid 

as kind van God terugontva.ug. 

Die mensheid staan vandag by dia splyting van die pad. Die eksisten

sialisme is 'n skril gevaarteken vat wa.a.rsku dat een van die paai.e in die 

geestelike, so nie die algehele vernietiging van die mens eindig;. Met sy 

klem op die irrasionele toon hierdie filosofie oak die rigting aan waarin 

die redding gesoek moet word sonder om egter self me~ die irrasionele 

die bo-rasionele te verbind en wee'!' die mens se ware wese te ontdek. Die 

huidige tyd is krisistyd, onge~wenaard in hewigheid in die lang geskiedenis 

van die beskawing. Maar die begrip krisis hou naas geva.a.r oak die element 

van geleentheid in. Nog is daar In keuse moontlik, en dit is deur verant

woordelike keuses namens homself en die medemens dat die enkeling opgevoed 

word en In ho@r trap van volwassenheid bereik. Dit is lange dieselfde wag 

dat 'n beskawing In hoer peil van ontwikkeling en verantwoordelikheid bereik. 

Dit is onteenseglik waar dat die huidige Weste oorwegend tot egoisme, 

geweld en uiteindelike sel£Vernieti~lng gepredisponeer is. Die gevordard

heid van die tegniek laat die mens se boosheid en sy gerigtheid op des
2integrasie tans op immense skael aan die lig tree ): meer as ooit tevore 

is die mens bewus van die kwaad wat deel van sy opset is en waa.J'.'1;een sy 

rede magteloos blyk. Deur sy sikliese, natuurgebaseerde geskie~enisbeskou

ing gekondisioneer tot die verwagting van ona.:f'wendbare ondergang, skyn dit 

asof die moderne Waste in magteloosheid en fatalisme ve:rval het. 3) 

Israel en die Christendom ken egter die opvatting van die Itklein res" 

wat getrou na die stem van God luister en deur wie die II1snsheid telkens 

gered wOI'd om voortgaande deel te he aan die Gods:plan met die skepping: 

in die sondvloed dryf een gesin in die ark oor die ehaotiese ws:tere, uit 

Sodom se brand vlug net In vader en sy twee dogters, in Ch=istua het die 

klein res weggekrimp tot een Mensesenn; ook vandag nog is daar, versprei 

002" die Manunonsbeskalo!ing van. I'ykdom en geweld., Sy navolgers, die d:raers 

van die saad van die lie£deboodskap om wie se ontwil die mensdom gespaar 

kan word en wat deur God gebruik kan word om die mensheid na Hom ter~ 

te lei. Hiarin le die moon'tlikheid, die opdrag en die be'tekenis van die 

opvoeding vir die tydelike en die swige. 

Ij Vgl. Berkhof: Christus, de zin der geschiedenis f p. 109. 
2 Van Nelsen: Natuurwetensehap en techniek, p. 283. 
3 Vgl. Spengler sa opvattj~e op p. 23 van hierdie studie. 
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C. 	 Die betekenis vat die antropologiee vgp Hellas, Israe1 en die vroee 

Christendom vir die madame opvoedkundige denke inhou. 

(1) 	Die besondere geskiktheid van die Christelike antropologie as 


fondament vir die o~oeding. 


Die 	feit dat die Hellenistiese mensbeskouing skrom.elik te kort 

skiet wat die uiteindelike opvoedingsdoel betref, beteken nie dat 

dit vir die modeme opvoedkundige denke waard.eloos is nie. Wat die ve:r

wesenlil{ing van aardse of voorlopige doels'tellinge betref, sou die op

voeder hom aan ernstige pligsversuim skuldig maak as by nie kennis dra 

van Griekse opvoedkundige opvattinge met betrekking tot sake soos die 

belangrikheid van die liggaamlike, die ideaal van ewewigtige ontwikkeling, 

die vormende waarde van die milieu, die belangrikheid van die ontwj~eling 

van die rede en die skoonheidsin, die probleem van die verhouding 

enkeling-gemeenskap, en dies meer nie. Hellas hat egter goen besielende 

uiteindelike doelstelling om te bied nie. 

Met sy essensiele jenseitsgerigtheid is dit veral die Christendom 

vat hier nie alleen die hoogtlte id.eale en moontlikhede ean die opvoeding 

stel nie, maar wat tewens die oplossing bied van probleme soos lyding en 

onvergelde onreg wat anders in die opvoeding onoorkomelike vraagstukke 

word. Eers wa;nneer die mens ook in die volledigheid van sy ewigheids

projeksie gesien word, neem ~y sy volle gestalte aan en val al sy kompo

nente en die afsonderlike gebeu:t"e van sy ontwikkeling in perspektief'j 

eers as beeld van God word by begrypbaar en E~ sy bestaan die ~lepste 

sin, nie net vir die rede nie, maar veral vir die fyner sintuig van 

die geloo:f. 

(2) 	Die b~tekenis van die Chr;stelike antropologie vir die modern~ 

.QPvoedkundi,ge denke. 

(a) 	Konserverends betekenis. 

Aangesien die Gh..'t'istendom ooreenk:omstig die voo!"ga.a.nde beskou

ing van die grondliggende Westerse antropologiee d;i.e starks'be 

:fondament ,tir die opvoeding bied, sal hier ko:!:'tliks aangetonn moet 

word watter implikasies a.it vir die vernuwing Ta:l die moderne opvoedlC'...m

dige denke inhou. flier s,sl met ander woorde kOl--tliks aangedui ml)et word 

watter konserverende werking .an die Christend~m uitgaan, en ~ie oorsig 

sal weer ingeklee wo~d ooreenkomstig die raamwerk van eksistensiele ont

moetingsituasies wat in hierdie studie gebruik is om die stof te struk

tureer. Terselfdertyd sal ook in enkele trekke na verwagte ontwikkelinge 

verw,ys word aangesien die opvoeding altyd op die toekoms gerig is. 

I 
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(i) Die liggap en materie. Die modeme a..ntropologie is geneig om die mens 

sonder meer :met sy liggaam te laat saamval, waardeur die bo-tydelik

heid van die aiel ontken en die geea vermaterialiseer word. Die natuur

wetenskaplik:e denke bring in pla.a.s van die Christelike dualisme van die 

in-sonde-gevalle en die verloste mens In nuwe dualisme, naamlik die sply

ting van die mens in rede en liggs.am. Daardeur word die liggaam In 

beskou- en bestudeerbare en in wese bloot materiele komponent wat op 

grond van sy intrinsieke waardeloosheid tot walging vir dj.e liggaa.mlike 

voer. Die mens verabaoluteer sy rede ten koate van. sy liggaam. Daardeur 

word die totaliteit van die :mens vermink, wat opvoedkundig nie anders as 

in die hoogste mate skadelik kan wees nie. 

Hierteenoor stel die Christendom die eis dat die mens deur geloof in 

Christus ook sy liggaam as In lewende, heilige en aan God welgevallige 

offer moet stel. Die liggaam is naa.m1ik 'n tempel van God en moet in sy 

diana gebruik word. Daardeur word sowel die Grieks-ontlaende liggaam-siel 

gespletenheid van die Middeleeue as die modeme liggaam-rede skeiding 

geheel en kan die opvoeding die kind in sy totaliteit sien en help Torm 

sondeI' dat een komponent van sy persoonlikheid teenoor In ander geatel 

word. Van die Christendom gaan met- ander woords In heling uit wat die 

verskeurdheid van die Griekse en die modeme mens oorwin en ware, eenheid

werkende opvoeding moontlik maak. Dit laat nietemin nie die spanning wat 

uit die mens se gespletenheid voortvloei en wat die moontlikheid sowel as 

die energie vir sy ontwikkel±ng en kreatiwiteit verskaf, verdwyn nie. Die 

Christelike dualisme is egter die gespletenheid tuesen sondige en verloste 

mens. Dit is nie die magtelcse, verskeurende innerlike splyting van die 

neurotikus nie, :maar d.ie Yerkleinende afstand wat nog strek tussen die 

lewensreisiger en sy bestem:mi:o.g by God; dit behels enersyda die smartlike 

wete van eie onvolkomenheidt andersyds die geloofsekerheid dat by dit san 

die hand van God reed.s nou geleidelikaan oorbrug . Hierdie gespletenheid 

behels die verskil tussen faitelikheid en ideaaJ., tuasen sondige J::..ede en 

die komende Godsryk wat reeds nou werksaam is. Dit bevat geen van die 

verlammende elemente van die Griekse of die madame dualisme nia, maar 

behels in sy wese reeds die hoogste ideaalbeeld: die herstelde beeld Tan 

God in die mens. Opvoedkundig bied die Christelike leer wat hierdie aspek 

betre£' dus die besielendsi;e moontlikhed.e vir die mens om te word wat by 

oorspronklik bedoel was om te waes. 

(ii) Die medemens. 

- Die gemeenska.p. Die moderne denke is geneig\ om die gameenskap a1 

hoe starker op nutsoo:rwegings te grond t waardeur die mede:mens al hoe 
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meer tot In werktuig degradeer word met wie prinsipieel geen persoonlike 

ontmoeting moontlik is nie. Hierteenoor stel die Christendom die liefd~ 

as gemeenskapsband. Deur God as die Vader van alle mense te beskou, word 

alle gelowiges oor die hele vareld een religieuse gesin, sander om egter 

hulle uniekheid van persoon of: volksverband daardeur prys te gee. Die 

terminologie van hierdie siening van die gemeenskap is reeds 'n aanduiding 

van sy opvoedkundige betekenis. Liefde is op die eenmalige gerig en 

beskerm dus die individu teen onderdompeling in die kollektiviteit: liefde 

is onafskeibaar van erkenning van die medemens se persoonlike 'W"aardigheid. 

Omdat liefda by uitstek kreatief is (in teen~telling met die rede wat 

varal deskriptief is) stel di"t die mens in sta.at om in die verandarende 

gemeenskapspatroon die nodige benaderingswyses, tegnieke, strukturel'"ende 

organisasievorme en dies meer te ontwerp vat aan die veranderende eise van 

die tyd sal beantwoord. Liefde is onafskeidelik van die geloofsband met 

die lewende God en stel die mens tot die hoogste dinamiek in staat. Verder 

is liefde In sintuig vat die verborge moontlikhede in die me~emens merk en 

dus die onontbeerlike insig voorsien vat vir In kreatiewe gemeenskaps

ontwikkeling nodig is. 

Vir die heterogene Suid-Afrikaanse gemeenskap waa.r In nuwe patroon 

van saambestaan geskep moet word om reg te laat geskied aan die uniekheid 

van al BY lede, is dit in die hoogste mate noodsaaklik da"b daa.:r suiwer 

insig en waardering sal wees vir die bydrae vat enkelinge en bevolk:1..ngs

groepe tot die nuwe gemeenskap kan ma.a.k. Die fait a,a.t die blanks bales is 

met die taak om die a.nder bevolkingsgroepe na In ho~r peil V.!Ul. aelf'standi.g

heid en dus volwassenheid te lei, bring mee nat hieraa.n weer 'n opvoed.

kundige verhouding ten grondsl8,g le. Daur die aanvaarding van sy ..reran't

woordelikheid vir die ander bevolkingsgroepe word ook die blanke toenemend 

volwasse, net soos die enkeling-opvoeder deur sy bemoaienis met ~te kind 

self ook in volwassenheid toeneem. Oak wat hierdie lewensbelangri.k:e 

n opvoedingstaa.1J::" batref, hau die Christelike beginsel van lie.fd,a vir G"od, 

die medemens en die goeie in j ouself nie aIleen hoop nie maar die skl)onste 

moontlikhede in: die liefde is In kreatiewe lewensbeginsel vat aan die 

begin van groei en l~)wensontplooiing staan en wa.t insig gee in die ur<ieke 

moontlikhede yan elke mens en gr:">ep. 

- Die l.uwelik en (lie vrou. Op hierdie gebied he;; in die af'gelope ha~f

eeu ingrypende veran,de:ringe ingetree en ka.n in die toekoms nt.)g v6rderstrek

kende wysiginge verwag word. Die patriargale gesin hat vero~~ en die 

vrou het in die openbare 1a·...e meal' invloed ge.kryo Nie'temin het sy weens 

die verral van haar beson.dere terrein, die gesin, oak yeel varloor wat 
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haar lewe v1'oeer sinvol gemaak het. Veranderende opvattinge betreffende 

geboortere~ling en die toenemende georganiseerde sorg vir selfs die baie 

jong kind, aangevul deur ekonomiese £aktore soos die stygende lewenspeil 

en toenemende lewensduUl~e, bring mee dat sy in steeds toenemende mate 

saam met die man die arbeidsveld betree. Dit het 'n toenemende verlies 

aan haar uniekheid as vrou tot gevolg, wat ook die huwelik aantas. Die 

ingrypende wysiging wat die seksuele patroon deurgemaak het, het die vrou 

diep getref. Vaar in die primitiewe kultuur 'n hoe geboortesyfer nodig 

was om te voldoen aan die aanvraag vir werk- en strydkragte, uitbreiding 

van die stam en slytasie weens die hoe sterftesyfer 1), het die modeme 

bevolkingsoorskot tot In dev,9..luering van prokreasie aan1eiding gegee. 

Daardeur word haar seksualiteit tans in In sekere mate as ongewens gevoel 

siende dat d.it gerig is op voortplanting wat nie meer nodig is me. In 

die toenemend gekompliseerde wareld met In dalende kindersterf·tesyf'er en 

In stygende lewensverwagting sal seksualiteit a~ hoe meer van prokreasie 

geskei wees en sal d.ie opvoeding die taak h~ om die jongmens, en veral die 

meisie, te help om In weg te villd am hierdie dry£krag in geestalike krea

tiwiteit om te sit en dit so te gebruik dat dit nie tot absurditeit ver

val en tot frustrasie lei nie maar 'n weg sal weas wat na God voer. 

Dieselfde geld ook vir die j ongmens wat in toenemende mate ontredder w()Z"d 

deur die altyd groter wordende verskil in die leeftyd waarop by seksueel 

volwasse word en die waarop hy ekonomies selfstandig genoeg word om In 

eie gesin te begin. 

- Die kind en sYJlllyoedin,g. Die toenemende gekompliseerdheid van die 

samelewing vereis f n a.l hoe langer opleidingsperiod.e waarin die kind vir 

opname daarin gereed gamaa.k moet word. Hierdie uitgestelde volwasse

wording sirek reeds ver by die jeugdige se biologiese vohfassewording 

verby en het In versplinterend.e uitwerking op sy pez'soonlildleidswording. 

Dit geld nie alleen die integrasie van die ontwakende seksualiteit in die 

persoonlikheid nie, maar veraJ. ookjie uitgestelde aa.nvaara.~ van verant

woordelikheid waardeur die volw'sssewording op onna,tuurlike en gevaarlik'3< 

wyse gerem word. Dit kan veI"Wag 'W'ord dat hierdie probleem in die tosk"ms 

nag veel hewiger sal word. 

Voorls word daar tans i:n toenemend.e getalle kinders op ~koo1. gehou 

wa.t vroeer a.s onopvoedba,a;r be;sk:ou sou gewees het. O:7)k hier ::1a1. nog vel'dere 

verf'yniug van didaktiese en organi.satoriese middele nodig 'W'ees sodat 

groter differensi§:dng be'W'erk sal. kan word om voorsieiling' te maa.k vir' die 

1) Vandaar die vrugbaa.rheidsk....1.ltu.s :in pr:i:mitiewe kul:t;ure. 

l) J oh. 21: 1;'-.1'( • 
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skoolbevolking se toenemende heterogeniteit en die kind se reg up ont

plooiing van sy uniekheid in diana van In verhewe doel. Hie alleen 

vir die afwykende kind sal beter voorsiening gemaak moet word nie, maar 

daar sal ook gesorg moet word vir In menswaardige plek waarin ~ as 

volwassene in die samelewing opgeneem kan word. Daar sal middele bedink 

moet word om hom te help om nie te vegeteer nie maar binne die grense van 

sy moontlikhede aan te hou ontwikkel. In wese is dit dus nie alleen In 

sosiologiese nie maar ook In opvoedkundige probleem. 

As die mens se volwassewor~, soos uit hierdie studie geblyk het, 

prinsipieel voortduur solank by lewe, word ook die sorg vir bejaardes, 

in bre3r verband gesian, 'n probleem waaraan die opvoeding 'n aandeel sal 

moet neem. 

Ook wat die opvoeding van die kind betrefthou die Christendom met sy 

gesindheid van liefde die grootste moontlikhede tot vernuwing in. Liefde 

is op die unieke en die erkenning van die potensialiteit van die ander 

gerig en is trouens In noodsaaklike voorvereiste vir kennis van die kind 

en erkenning van sy waardigheid. Die Christendom verbind opvoeding dan 

ook pertinent met liefde. 1) Liefde is nie alleen die noodsaaklike grand 

om ruimte en die stimulus vir die kind se groei te voorsien nie, maar is 

terselfdertyd die einddoel van die opvoeding: die kind moet opgevoed word 

tot die mate van die volle grootte van Christus, die inkarnasie van liefde. 

Liefde, wat ook die basis van die koninkryk van Christus is, ontwikkel 

egier nie vanself in die kind nie, maar moet deur die opvoeding en veral 

deur die voorbeeld van die opvoeder gekweek word. Nl'tlllate die samelewing 

ingewikkelder word, sal menslike verhoudinge nie op georganiseerde en voor

skrii'telike wyse a:fgedwing kan word nie, maar in toenemende mate op die 

soepelheid vat slegs deux liefdebetoon bereikbaar is, moet berns. Hierin 

le In belangrike taak van die opvoeding. Die vraag doem op vir heaveel 

gebrek aan liefde en die onvermoe om onselfsugtige biJ1d.inge aan te ga.an 

die moderne intellektualistiese opvoeding verantwoord~lik is. Die 

intellek is immers op skeiding en distansi§ring gerig en kan uit homseJ.f 

nie tot ware binding voer nie. 

- Die held. Met toenemende nivellering verdwyn die uitstaand9 figuur 

uit die samelewing. Da8.l'Ill.ee sa,am gaan sen "tran die magtigste opvoedings

fa.ktore verlore. Hierleenoor stel d.ie Christendom die navolging van 

Christus en bied dit die besielende voorbeelde van geloofshelde uit die 

geskiedenis en die godsdiens. 

1) Joh. 21:15-17. 
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(iii) J2.ie geskiedenis. Die modame mens het sy begrip van die geskiedenis 

grootliks verloor en sien die wereldgebeure as die onstuitbare verloop 

van blinde natuu:rwette. Hierdeur word die mens By vry-heid en verantwoorde

likheid ontneem.; hy word tn magtelose pion en sy lew-e word absurd.. Opvoed

kundig bevat so 'n beskouing tn verlammende gif wat teegewerk kan word 

slegs deur die kind doelbewus die Christelike siening van die geskiedenis 

te leer. 

Waar die Christendom dikwels as In mislukking afgeskryf yord omdat dit 

nie In vreedsamer samelewing tot stand gebring het nie 9 berus hierdie oor

deel op In totaal verkeerd.e verlolking van die Christendom vat nie 

sosiaalhervormend of op materi81e vooruitgang afgestem is nie. 1) Die 

gedagte dat die Christendom. In aardse gelukstaat teweeg; moet bring is in 

wese nie-Christelik en toon reste van die Griekse utopisme en moontlik 

Joodse aardse Hessiasverwagtinge. Die Christelike siening vat in die 

toekoms steeds groter rampe te wagte is eerdat die Konin.kryk met Chrisms 

se wederkoms in volle heerlikheid aanbreek, word in die huidige tyd op al 

hoe aangrypender wyse vervuJ., maar is so onbekend dat mense daarin die 

mislukking in plaas van die vervulling van die Christel:U:e verwagtinge 

sien. In In tyd wat die ideaaJ. van die nastrewing van m.enslike geluk as 

die hoogste motief bely, het die opvoeding hier 'n ernstige versuim am 

reg te ste1. 

Om. die j ongmens nie ontredderd. '1;e laat deur die verwagting van lydir..g 

nie, sal die sinvolle daarin en die fait van God se by~ta:!ld aa.n hom tuis

gebring moet word en hy sal tot die insig gelei :moat word dat ware geluk, 

die vrede wat alle verstand te b(;we gaan, nie van. uite:rlike omstandighede 

afha.nklik is nie, maar van die mens sa betrokkenheid op Gcd. Die opvoeding 

sal die mens verder moet oplei in maniere waarop ~V sy €lie lyding en die 
van ander kan verlig en by hom die gesindheid van :medelye ~eek W8..t 

op liefde berns. Dit gtel ongetwyfeld ho~ ei!tl18 aa.n die opvoad:ingy maar .. 
die Bybelse, die algemene wereldlike en spesii'iek die gel5kiedi"l:r.:ds Vitl.Il. a.ia 

Afrika:nervolk bied g-rootse voorbaelde van sowel d.ie sinvolle van a.is mans 

se lyding as van God se bYEltand daarin. Die Christelik:e interpretasie 

van die geskiedenis kan 'n onberekanbare bya~ae lewar om die madame 

neurotiserende augs vir l.yding om te skakel in Trees wat opvoedkund..:ig h.oe 

vaarde ka:n he. Hiarin kan die gaskiedenis vrugbaar aa:ngewend w:;)rd. Die 

1) 	Die Christendom se verbondsluiting met Mammon (stoflike welv~~) 
dateer miskien 11it die kolonia.lisasietydperJt vat met die Renaissa.noe 
1ngetree hat, toe die koms van 8.ie t.'hrist;endom na In nuu·tontdekte 
gebied gepaard gegaan hat met die vestiging van 'n meer geordende 
sa.melewing; en die ontBinnl~ng van matari!Ue hulpbronne. 
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wete dat die geskiedenis in God se hand is en dat die afloop by Rom seker 

is, is al wat die mens van die modeme gejaagdheid en vrees vir die tyd 

kan bevry. Dit bring in sy lewe 'n ondeurgrondelike vrade want hy wee-&: 

dat die Almagtige hom liefhet en bewaar en dat niks hom van God se liefde 

kan akei nie. 

(iv) 	Arbeid. Die huidige gemeganiseerde leefwyse bring In jammerlike skei

ding tussen die mens se persoonlike en sy arbeidslewe, sodat hy in baie 

gevalle selfs beskerm moet word teen die arbeid vat, ideeel gesproke, 'n 

baie waardevolle bydraa tot sy persoonlikheidswording moas gelewer het. 

Die modeme mens se arbeid is op nuttigheidsoorwegings gegrond en op die 

materi~le gerig, en dit kan verwag word dat hierdie neiging in die toekoms 

dour toenemende outomatisasie versterk sal word. 

Die opvoeding sal :meer en meer die taak he om die mens te help om 

ook in sy fragmentariese arbeid sin to sien, om te besef dat arbeid 

sigbaar-geworde liefde is, dat God die bron daarvan is en dat dit as In 

weg tot God en die medemens moet dien.. Na vervagting sal arbeid in die 

toekoms al hoe minder werksure in beslag neem, en die opvoeding sal dus 

die taak he om die werker op te voed tot menswaardige benutting van sy 

vryetyd. Rier sal ook die maatskaplike gevolge van die modeme arbeids

ontwikkeling voor 09 gehou moet w~rd. Mede as gevolg van tegnologiesa 

ontwikkelinge het staatkundige probleme vandag so ingewikkel d geword dat 

die gewone burger aJ. hoe mi.nder begrip het van waaroor dit gaan. Daa:r is 

In 	toenemende klasseskeiding tussen die massa met ~y kortar werk~re en 

vervlakkende vermaak en die leierskorps wat In steed~ hoer pail moet 
handhaa:f. 1 ) 

Toenemende outomatisasie skakel die werksgeleenthede van die onge

skoolde en onnadenkende werker hoe langer hoe meer uit. Waar vervelende 

roetinewel'k in die verlede in ll1a.ie gevalle die ontwfrkeling van denke en 

inisiatief ongewens gemaak het~ sal hierdie funksie yan die menslike gees 

in 	die toekoms besondere aan.j.3g moat kry. Ook wat d.itbetre:f, ~taan die 

opvoeding voor In dringend.e taAk. Ook hier sa.J. die ges:i.ndheid van 1.iefde 

en 	begrip aangekweek moat word liefde vir God, medemena, bi~tuur eu 

natuur, want deur die li €fde word m~ontlikhede en sin ontdek wat: vi:!- die 

koue verstand aIleen nie toeganklik is nieo 

1.) Roussea.u, P.E.: Die probleem van versnel1ende vera.:ndering in die 
wereld, ~ .Xoe::r~, Mei-.Junia 1966, jaargaug XIXIII, ll.!'. 6, p. 439. 
Die ho3r eise wat aan die leierskorps geate1. word, Tind in die 
huidige tyd onder meer sy neerslag in die aandrang op verlengde en 
meer intens:i.ewe onderwysers,opleiding. 

http:aan.j.3g
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(v) ~~. Terwyl lyding en geweld in die modeme samelewing toeneem., 

word die mens Die op In sinvolle verwerking daarvan voorberei nie, :met 

die gevolg dat dit hom verbysterd en ontredderd laat wanneer dit hom tre~. 

Ook hier voorsien die Christelike leer ruimskoots in die behoefte aan sin

duiding met sy verheffende opvatting van lyding as In saamgaan met 

Christus en In deelhe aan die Godspla.n. Die ws·te dat God hom in By" lyding 

steun verleen, gee aan die lydende mens bonatuurlike krag om dit te ver

duur en sinvol te verwerk. Die modeme versuim om die mens op ly"ding voor 

te berei, is hoofsaaklik daaraan toe te skry':f!' dat wesenlike aspekte van 

die Christelike leer tans uit die gesigsveld verdwyn. het. 

(vi) 	Die sinvolle. Dit word tans bese:£' dat die :m.ens nie kan. aaJlhou lewe 

as Sy" lewe nie sinvol is nie en dat by byna. enigiets kan verduur sola.uk 
'10..... • d • . 1)......, Sl.n aarl.n SJ.en. Dit is egter juis wat die aa.nduiding van In sin

g&wende doel vir die lewe is dat die modeme mensbeskouing en daarmee 

saam die modeme opvoedkundige denke die opvoedeling die ernstigste in 

die steek gelaa~ het. 

Die sin van die lewe Ie primSr in die religie, in die mens se betrok

kenheid op God, maar namate die antroposentrisme vat met die Renaissanoe 

In aanvang geneem het, God uit die mens se geestelike gesigsveld wegged.:ruk 

het, het die gesag van die enigste absolute sin vat die lewe kan he, 

verdwyn.. Net soos in die tyd van Hallas, toa die gade ook "dood." is, 

moes die £iloso£i& in modeme tye d.ie taak oomeem om die sin van die 

bestaan aan te dui. Met die geesdrif van die rasiona.listie~e v ooruit 

gangsgeloof is daartoe oorgegaan: met behu1p van fi1080fie en naiuur

wetenskap sou die mens self die lugleegte van die v:a:::"d:we:n.e God Vlll. 

Van hierdie an·tropologisering van die filosofie :is die eksistensia

lisme die j ongste en bitter::lte loot. Die veran·tr·:>pologigeerde filosofie 

beleaf egter tans sy bank:rotskap: die feit bly dat die lii-epste sin van 

die lowe In mis·terie is van God deur Vie alle 1ewe b~Hrtaan • .an dat a.it 

langs die wag van die logi.k:a met sy begrensende eis van v!3rif'i.eel...taa.:l'heid 

nie gevind kan word nie. Di~ rede is In Godgegewe in,stl""Wltent vi:::- die me:ns 

om homself te handhaa:f, oor d.ie na,tuur te heers en 1}17 sad.elika pail te 

verhoog deur d.aa:rmee tll.Baen reg en varkeerd te onderskei. As die rede, 

wat 'n deal van die skepping: is, egter verabsoluteer v'ord en tot regter 

oor Skepper sowel as skepping; verhef 'Word, moe·f; dit <>p 'n ramp uit:J..oop. 

Die sin van. die lewe en van d.ie opvoeding ka.n in sy diepte met 

die rede alleen nie deurgrond w<l)rd nie. Sedert dis mens homgel:f' vrywillig 

1) 	Frankl: Man's searoh :for meani.ng 1 p. 76 a 
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verarm het deur die kognitiewe tot die rede te beperk, weet by nie meer 

van die volheid en vera.1, 'Van die sin van sy bestaan nie. Logiese denke 

aIleen is tn betreklik steriele vorm van denke, ingestal op begryp en nie 

op totstandbr~nging nie. Die mans het deur konsentrasie op die logiese 

ter uitsluiting van ander vorme van kennisname sy vermo~ tot kreatiewe 

denke grootliks prysgegee, di& denke waardeur by nie self bedink nie, 

maar op onnaspeurlike wyse ontvang. In die proses vau kreatiewe of in

tuitieve denke word dinge aan hom gegee sonder dat by dit self moet var

ower; by het dikwels die ervaring dat dit nie by is vat dink nie, :maar 

dat remand deur hom dink en dat sy dade In sinvolheid vertoon waarvan by 

eers agterna bewus word. 1) Regel sien hierin die werking vau die godde

like rede vat die geskiedenis bapaal 2), by sien dit as die "lis van die 

rede" wat werksaa.m is in en agter sy werktuie, die menslike hartstogte; 

dit is die auonieme impuls wat die mens sonder sy medewete en mat byna 

dierlike blindheid In bepaa.1de doe1 laa.t nastreve. 3) Plato het as digter 

die erva.ring dat daa.r feitlik vir hom gedikteer word 4) en :mark op dat 

die werk van digters dikwels wysheid bevat waarvau hulle self nie bewus 

is nie. 5) Met sy Griekse redeverheerliking vat niks buita die bereik 

van die eie bewussyn wil aauva.ar nie, sweer Plato dau die digterska.p a:f, 

nie beseffend dat by homself verarm deur hom op die nugtere rede terug te 

trek en die intuitiewe kontak met God te probeer verbraek nie. In meer 

moderne tye beskou Goethe die fil0800f as slegs tn karikatuur van die 

digter 6) en Dilthey beset dat die digter In soon siener is van vie di,e 

psigoloog veel kan leer. 7) Oak die huidige fenomenologieae sielbxnde 

wend hom graag tot die letterkunde: die krea.tiewe kuncl'tenaar is in In 

besondere vorm vau kontak me't die sinvolle. 8) Hierdie kontak vind nie 

slegs deur bemiddeling van die logiese danke plaas wa.arin dit die mens 

is wat oordeel nie; dit is In int~tiewe denke waarby die mens weet dat 

by slegs on~laug, dit is In van God uitgaande denke. 

Volgens Christelike siening is daar geen verdienstelike menslike 

dade nie: dit is God wat deur die gelowige werk. Gedagtig aan die noua 

l;j 	Vgl. Aron: De zin der gesohiedenis, p. 71, 
Del Corral: De ontvoering van Europa, p. 12. 
LlSwith: Wereldgesohieden:i.s, :p. 55, 
Mea.utis: M;rthologie del' Grieken, p. 138. 

5~ 	 Oldewelt~ Plato, p. 50-51. 
K:rilger: Fundamentele problemen, p. 342-343. 
Ibid., p. 107.~8 In 	a.1 die aaugehaalde gevalle geld, die intu!ttiewe on.tvang van waarhede 
Iiterere skeppinge. Dit sou vermoedelik van elks yorm van skeppende 
kuns waar wees; da,t veral die letterkundige daaroor sal skry:f, kan 
uitera.ar.d verwag w():-d. 
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band tussen denke en daad lyk dit geregverdig om te stel dat die mens uit 

homsel! ook nie tot verdienstelike gedagtes in staat is nie, maar dat dit 

God is vat deur die gelowige dink. Net soos geen menslike daad suiwer en 

volkome is nie omdat dit deur die gevalle mens bemiddel word, is ook geen 

menslike gedagte volkome nie, ongeag die suiwerheid van die bron waaruit 

dit voortvloei. 

Rierdie intu!tiewe, luisterende denke wat op die geloof berus, is 

deur die moderne opvoeding met sy gerigtheid op aggressiewe, verowerende 

denke nie alleen verwaarloos nie: dit is in sekere opsigte aktief vemie

tig deur veraJ. in die middelba:t'e skool slegs op die bewysbare toe 

te spits. Hierin Ie ongetwyfeld tn belangrike task van die opvoeding: 

dit moet die kind gevoelig stem vir kontak met God, die bron van kennis 

vir hierdie luisterende denke. Dit sluit san by die Christelike siening 

van die mens as luisterende wese, wagtend op die stem van God. 

Waar die filosofie tans ~ die eksistensialisme tn toestand van ver

twyfeling bereik het en waar die mens, verraai deur die tegniek en in die 

steek gelaat deur die filosofi&, die onvermoe van sy rede begin besef, 

word aan die Christendom opnuut geleentheid gebied om die religie en veral 

die Christelike liefde as die sin van die lewe te verkondig. Juis di.e 

verval van sy sekerhede en die bese~ dat sy magtige beskawing kwesbaar is, 

is besig om die modeme mens vir die boodskap gevoelig te stem. Die 

Christelike boodskap kan nie net met woorde oorgedra word nie: dit moet 

geleef word, en hierin Ie in besondere task en mooIl.tlikheid vir d.ie op

voeding. 

Volgens Joods-Christelike beskou:ing is die opvoedi:n.g In besondere 

middel in God se hand tar verwesen1:i.king van sy plan mert die skapp:ing. As 

die opvatting van die "klein res" in gedagte gehou 'Word, betaken die 

huidiga verval geensins tn mislukking van die Christendom nie, maar veeleer 

In S"<liwering en verfyniD,g. Tipologies beskou kan in die huidige nood en 

afYa1ligheid weer 'n klein, gelouterde res van gelowiges bewaar bly as 

draers van die aM,d van die evangelie en van kennis van God en kan die 

dreigende verwoesting self deel van God se plan wees om hulle gevoelighsid 

daarvoor te verskerp. D:i.e opvoeding het die taak om die mens bewus te 

maak daarvan dat by garoep kan word om deur die dreigende wereldbrand 

o~ in 'n verontmenslikende gewapende vrede wat tar wille van blots 

fisiese voortbesta,an bewaax- :ma,g 'word in hierdie hoedanigheid aa.n God 

se plan mee te werk. Wie God vir hiardie doel saJ, gebruik/is vir die ----f'c. 
mens onbepaaJ.baar: Hy hat in die geskiedenis reeds telkemaJ.e ook van 
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die onwaarskynlike en die onsuksesvolle gebruik gemaa.k. Daarom moet die 

besef van elke mens se moontlike geroeperiheid aan a~le mense en a.an alle 

volkere gebring word. 

In sy diep'be is a,it In opvoadkundige task om die mans van s:r ware 

wese en sy moontlikhede bewus te maak. Salfs al sou die granae van die 

opvoeding tel' wille van oorwegings van sogenaamde wetenskaplikheid tot 

die kinder- en jeugjare teruggedruk word, is hierdie bewusmaking van die 

religieuse nog nie 'n taak van die ksrk aIleen nie: dit is 'n taak vat 

met die kind se geboorte In aanvang neem en waaraan elke persoon en elke 

instelling wat met die opvoeding gemoeid is, geroep is om mee te werk. 

(b) 	Kreatiewe betekenis. 

Die re1igie het tweerlei funksie, wa.t oak deur die opvoeding 

bemiddel moet word. Dit moet enersyds aan die mens beproefda maatstawwe 

leer wa.ardeur sy lewe en optrede geree1 kan word. Wat hierdie funksie van 

die opvoeding betref, hied die Christe1ike leer, soos uit die voorafga.ande 

beskouinge oor die mens in Sekel"e eksistensie1e ontmoetingsituasies 

geblyk het, die mees hoogstaande norme. Naas hierdie voorskr,ywende en 

konserverende funksie vat, as dit nie binne perke gahou word nie, in 

kasu!stiek ontaard, het die religie ook 'n tweede en hoUr :funksie: di,t 

moet die mens lei tot 'n hoer religieuse belewenis, to't 'n meer direkte en 

persoonlike kontak met God. Hierd::i.e persoonlike belewenis word weI V'OOI"

berei deur die mens se lewe yolgens raligieuse norma te la-at ver1oop, 

maar dit kan nie geleer word nie: die mens kail slegs gevoelig gsstem. 

word om ontvanklik te waes en te luister wanneer God sa stem hom. [;j,anspresk. l) 

Opvoedkundig gesien~ bahels die eersgenoemde f't.J.IJ.k~ie ven'al die hulp y,!,.!'!; 

die opvoeder bied1 die tweede :funksie verteenwoordig die opvoedeling se 

persoonlike aanvaarding en verwerking daarvan w8,a:rdeur by tot hollr reli 

gieuse volwassenheid kama 

In die voorafgaande a:fdeling is die lig veral J."ta.t va.l op die heteke

nis va.t oorgelewerde Chri.stelike waardes vi.r die mens in 3y bela.n.g::-ikste 

ontmoetingsituasies kan he voir sover dit hom steun kan bied tar bereiking 

van tn ho~r peil van vohra.::!s9nheid. Hoawel daarby reed..i:! korilikSl na moout

like toekomstige ontwikkelinge in a.i.e m.:i.liel"i1, verwys , hat d:i~ Idem 

nietemin op die betekenis van die Ch:ri:stelike mensbesb:rairl.g vir die op'V·OG

ding van die hede gevaJ.. Die h'!.lLidige tyd bellew-a egt;er In aansto:r:ming van 

die toekoms wa.a:rdeur die hede steeds meer vervlugtig. Dit is paradoksaal 

dat die moderne mans, wa,t die V61"troue op die goeie nit die verlede en die 

1) Vgl. 	I Sam. 3:9-10. 
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hoop op die toekoms prysgegee he~, tans ook die hede verlaor. Sy lewe 

verloor die kontinulteit van blye dae vat vloei soag strome, kalm en rein: 

die toekoms word tn snells opeenvolgingvan verhevigde hedes vat soos In 

waterval op hom neerstort en hom oorweldig. Voordat; by die sin van die 

gebeure van die hede ken oordink het, eis more en oormore reeds van hom 

beslissings. Ongehenaa:rde versnell.ing het die uitstaande ke:n:merk van 

die modeme leefwyse geword. In die d.inamiese maatskappy wat deur die 

ongekende sameba.lling van kennis steeds sneller ontwikkel I), staan die 

opvoeder voor die noodsaaklikheid om vir In onvoorsienbare toekoms op te 

voed. Hy kan nie volstaan met die kind te bewapen teen huidige misstande 

in die opvoedingsmilieu deur tydgetoe~ste waardes aan hom oor te dra nie, 

maar moet met die oog op die onvoorsienbaarheid van die toekoms in toe~ 

nemende mate ook klem op die kreatiewe sy van die opvoeding laat val. 

Dit verais dat die opvoeder me a1.leen van waardes sal weet nie, maar 

dat h,y op grond van sy kennis van die verlede en die hede toek:>mstige 

neigings saver moontlik sal kan voorspel en dat by beproefde waardes en 

toekomsbeelde as rigtinggewers vir die onbekende toekoms moet inskakel. 

Die feit dat by die kind moet voorbersi vir tn toekoms wat waa..rsk;rnlik in

grypend van die hede sal verskil, leer die opvoeder dsemoed en vereis tn 

belangrike klemverskuiwing in die opvoeding. Van sy drieledige tau: die 

bybring van parate feitekennis, die kweek van die gewoonte van self

standige denke en die kweek van gesindheid, het die skool j en veral die 

middelbare skool, in sy beheptheid met meetbare prestasie in die jongsta 
tyd die klem veraJ. op feitekennis la.a.t val. In die mo,ierne tyd van snelle 

ve::-andering raak feitekennis egter baie gou verouderd.. Die klem sal. in 

die opvoeding dUB a.1 hoe meer op die bleak van se1fstandige denke en die 

regte gesindhede val. om d.ie kind die doeltreffendste toe te rus vir die 

toekoms. Dit is tn ontwikkeling wat tewens groot voordee1 vir die kind 

se volwassewording inhoU! die opvoeding word noodwendig min~er ~~toritgr 

en meer beWUB da,'U"V'an dat dit slags hulp is. In toenemende m!5i:te moat d.ie 

kind se verwerking van die hulp a.an sy eie inisiatie:f oorgelaa;t; word, 

bloot omdat a,ie opvQeder minder in staat is om d,ie verwerk::1ng in 'n on'be

kende toekoms te voorsien~ Die klem val dUB swaardar op die kind. eD. s::r 
verantwoordelikheid, wat van hom In hollr graad van volwassenheid vereis. 

Die opvoedkunde is daarvan be'W't.ts d.at die mens oneindig baie self moet 

1) 	Volgens Rousseau, P.E.: Die probleem van versnellende verandering in die 
vareld in Kosra, ~i-Junie 1966, Jaargang XXXIII, nr. 6, p. 436, het die 
kennis tussen die jare 1750 en 1900 verdubbel, tot 1920 weer verdnbbel 
en tans vind da.a.r elke 10 jaar In verdubbeling plaas. 

http:be'W't.ts
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leer wat nie aan hom geleel' kan word nie en dat slegs wat ~ self ontdek 

vir frY geestelike groei werklik waarde het. In die modeme dina:m.iese 

samelewing 
" 

kr7 bierdie aspek groter praktiese betekenis. Die leerproses 

as wag tot volwassewordj~g duur die hale lewe lank. Prinsipieel han 

opvoeding dus nooit op nie, soos die beskouinge van Israel en die Chris

tendom dan ook impliseer. Die mens is in potensie aJ.tyd onderweg na 

groter volwassenheid. 

streng gesproke is die huidige beg;rensing van die veld waarin die 

opvoedingsverskynsel intree 1) dus nie houdbaar nie Om. ni& in die oewer0 

lose te verdwaaJ.. nie, is dit nietemin noodsaaklik dat daar grense a.an d:i.e 

stndieveld gestel moet word. Dit moet egter steeds Toor oe gehou yord dat 

hierdie grense slags hipoteties is en nie werklik nie. In hulls diepte 

versmelt aJ. die verskillende dissiplines van dieopvoed...1cunde, en in sy kern 

is opvoeding en die lewe sel~ onskeibaar verwee~ op grond van die mens se 

voortdurende onderweg-wees na sy optimaJ.e volwassenheid. 2) Die neiging 

tot die trek van grenslyne berus op die modeme scientistiese voorliefde 

vir oorsigte1ikheid, meetbaarheid, definieerbaarheid en hanteerbaarheid 

en kan teruggevoer word tot die Griekse visuale ingeste1dheid. nDie Grenze 

ist nioht in der Natur oder in der sinnliohen Welt gegeben. Sia ist ein 

reines Produkt unseras (europl!isohen) Geistes, eine Hilf'slinie, die wir 

notig bahan, um Ton unsaren Voraussetzungen aua die Welt praktisoh und 

theoretisoh zu beherrsohen." 3) Abstrakte grense word neergel~ ten einde 

abstrakte vooratellings moontlik te maak. Die voord.ele van hie::-die 

besondere denkw,yse is so duidel:i.k dat die moder.n.e mens na.!ef aarmeem dat 

dit die enigste moontlike is. Die belangrikste nadeel daarvan is egter 

dat die mens vergeet dat dit slags denkbeeldige hulplyne is en dat by dit 

as werklike grense beskou met die gevolg dat sy deDke daarbinne gevange 

bly in plaas van dit ten ~lotte weer uit te vee. 4) 

Die neiging tot a:t'gremsing tel" wille van die ideaa.1 van "ek:s1:l.ktheidlt 

en II suiwer-wetenska~plikheidli is in a.llewaarskynl:i.kheid van die moderne 

natuurwetanskap oorgeneem wat hom in tn tyd van die mens sa aa.rdgeibond€ln

heid en dua begrensdheid die ti,tel van die enigste wm-s wetenskap aan-· 

matig. Waar hier.di.e neiging tot i'!=>'olering cp die gebied van die onisl.)lee:"

1 ) V gl. hierdie studie, p. 55-60. 
2 ) 	 Hierdie waarheid is a.eur Keyter :raa.kgesien maar h.y riel opvoeding ver

keerdelik as oorsp~o~ van lawe en mark nia op d~t npvoeding op die mens 
se beeld.d.ra.erska:p van God berus en derhaJ.we nie by die dier voorkom nie. 
Vgl. hierdie studie, po 60. 

3 ) Boman: Das hebri!isohe Denksn imVerglaioh mit d.am grieohisohen, p. 138. 
4 ) Loc. cit. 

http:derhaJ.we
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bare oorgeplant word, hon ait die gevaar in dat die aandag uitsluitlik op 

e'n aspek van die werklikheid gekonsentreer word terw,yl die ondersoeker 

die wyer ekspansie van. die werklikheid uit d.ie oog verloor wa.ardeur die 

a:fgegrensde gebied aJ.leen sinvol word.. 1) 

Die gevaar van verskraling deur oordrewe a:fgrensing is in die geval 

van die opvoedkunde seker nie denkbeeldig nie. Die essensieel visueel

ingestelde, Griekse vorm van denke is op die deskriptiewe ingestal, terwyl 

opvoedkunde ook en veraJ. 'n "verstehende lt wetenskap is. Die 

mens en die tipies-menslike verskynsel van die opvoeding kan egter slegs 

teen die volheid van sy eksistensie verstaan word: d.ie opvoeding is 

prinsipieel so omva.ttend soos die leve self. Daa.:rom is dit ook gevaarlik 

om opvoedkundige ondersoek te beperk tot die hantering van slags sekere 

metodes wat die suiwer-wetenskaplikheid van die bevindinge sou waarborg. 

Die gevaar be~taan da.t die opvoeding daardeur 'n doel ontse kart word vat 

buite homself Ie en dat daar dua skerp grense getrek word tU8sen opvoeding, 

religie en £il080fie, waardeur elkeen deur isola8ie verarm en van krag en 

vergesigte beroof word. 

Hoewel die opvoedingsverskynsel vir die doel van wetenskaplike studie 

begrens moet word, is dit so 'n eiesoortige en kenmerkende uiting van die 

menslike in die mens as wordende wese dat dit eenvoudig mo~~ voortduur 

801ank die mens mens is. Die mens kan nie nie-opgevoed word en :q.og meM 

bly nie. ,[yJs as beeld van Goa op God betrokke en hierdie b.etrokkenheid 

dra die kenm.erke van In ·op7oedingsverhoudtsg. 

Al hoe skerper en die mademe veranderende ~amelewing dra daartoe 

by val. die lig in die opvoedingsituasie tans op O:l.e ki:n.d in :plass van 

op die opvoeder: die opvoadeling tree in antwoord OJ? die moderne eis van 

inisiatie£ al hoe meer aktief op, die opvoediug word al hoe minder outori

ter. Dit word duideliker dat die opvo,eding; slegs ~ is en a.at die opvce

deling self die grootste verantwoordeli.kheid vir flY volwass&,wo:r-d.i:ng drfi. 

Dit is dan ook een van die redes waarom die bese:!' van die onhyo.dbaarheii 

van die ktmsmatige grens t'J..lssen opvoeding en vor:ming 8.1. hlOe duideliker 

word. Waar die opvoeder as die toonaangewande pers.:)on g6,~ien 'Word, I~m. te 

meer nog waa:r op'Voeding dikwels verkeerd.elik :met :fo::r:m.ele onderllll'Ys vergen~ 

selwig word, kan daa:r in b.rie gava1le tn duidelike tydstip aangewys wor·! 

wanneer die hul:pverlenar hom aan d.ie bei'wust.s be~vloeding van die o:pvoede

ling onttrek, Tt1aarde'U.l" die op'V'oeding a.an be§indig sou wees. 'W8.1ll1eer die 

hoo£persoon d.ie opvodd.eling is, ve:t"skyu sue egter in In and.el" lig. Net 

1) Vgl. KrU.ger: Fundame:nrsele problemen, :p. 2520 
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soos die lewe is die mens ~e vorming en sy onderweg-wees ns volwaardige 

volwsssenheid In voortgaande proses. Wanneer die eerate opvoeder se rol 

uitgespeel is, word di' proses nie be3indig nie. Die hulp vat die nog

81tyd-volwassewordende nodig het, kry by voortaan slegs van ander persone 

en persoansbemiddelende instellinge vat by in toenemende mate self kies. 

Vanuit Christelike oogpunt gesien, kan die hele lewe nie anders as 

~6n omvattende opvoedingsproses weas waarin Christus self die opvoeder 

is nie. Alle persone wat In volwassewordende ten goade beinvloed, dit wil 

se hom in liefde steun verleen, is slegs By helpers. Roe onmisbaar ook 81, 

is dit nie die aanvesigheid van gesag of die bewustheid van die ingryping 

wat vir die opvoeding bepalend is nie 1) ~ maar liefdebetoon. In elks 

situasie van geboorte tot dcod waarin 'n mens in antwoord op God se liefde ,):J 

vat deur In medemens bemiddel word,leer om diaper lief te he, vind die _, V· 
suiverste vorm van opvoeding pla.a.s. Om die opvoeding te beperk tot die 

invloed wat uitgaan van sekere persone vat san die begin van die kind se 

leve vir hulp tot sy volwassewording nodig is met uitsIuiting van alIe 

later hulp, mag ter wille van die wetenskaplikheid van die opvoedkunde 

nodig wees, maar dit dui minstens op 'n sekere onbeskeidenheid van die 

eerste opvoeders en op ~iskenning van die feit dat persoonlikheidswording 

'n nooit voltooide proses is wa.a.rin nie die opvoed.er nie maar die opvoe

deling die grootste aandeel het. 

Waar die opvoeding, gesien as 'n ge~teunde volwassenheidsbestrewings


proses, dan prinsipieel le'lofenslazik: duur en nie slags aan die opvoeders 


van die kinder- en jeugja.:re gebonde is nie, kry die ontd,skkingskar:::\k:ter 


van die opvoeding en die ol'voedeling se eie aandeal daa.:rin besondere 


betekenis: lernen (learning) d.ek dan In veel groter deal V3.tl sy totals 


vorming as l~hren (teaohing); die krea·tiewe, selfontdekkende en self


vormende aspek van die op7oeding krY groter betekenis as vat tot dusver 


a1gAm.eAn a.a.ngeneem is. Dit betaken nie dat die konBerveI'ende, w~t in die 


bewuste oordrag van a,anvaarde waa:rdes bestaan, dP~,'::I.J:·de1U' ID.in:ie!" baJ.ang::dk 


word nie: omdat die konserve:rende aspek ,"an die opvoed:i.ng b€li-rtlS en doaJ..


bewus geskied, gee dit rigbing en struktuur san die kreatiewe deel. 


Nietemin word. die opv~)edeH.ng se aandeel van a1 hoe mee:." belang; i:..n 


In tyd waarin die milieu vinnig verandar en wa.ardes bygevolg ·,re,l'ouderd. 


rask of by nuwe omstandighede aangepas moet word, word die kreatiewe 


aspek van die opvoeding in verhouding belangriker • 


.J Dit sal dUB nodig wees om kortliks na 1;9 gaan vatter implikasies die 

1) Vgl. hierdie studie, p. 57, 71. 

http:opv~)edeH.ng
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Christelike mensbeskouing hiervoor inhou. 

Uit die voorgaande besprekings hat dit reeds herhaaldelik aan die 

lig gekom dat die rede nie as die enigs't:e wyse van weet baskou mag word 

nie aangesien dit to·t die sintuiglik-waarneembare en by-gevolg tot die 

materi81e gepredisponeer is. Die logiese denke is in wese op die visuale 

gebasear; vandaar die modeme neiging tot steeds ingewikkelder visuale 

hulpmiddele in die onderwy-~. Dat hierdie dikwels oordrewe beheptheid met 

aanskoulikheid tot geestelike verarming van die kind kan lei, is 'n werk

like gevaar. Die oudiovisuele is onge't:wy-:feld 'n waardevolle en selfs 

onmisbare middel om die kind. sa konkTete en aanskoulike denklaag te vul, 

maar die belangrikste vat die :mens moat leer om te vixl.d is die abs'f;;rak'te, 

verborge band tussen dinge, vat eerder aangevoel as begr,yp moet word. 

Leermiddele vat die danke oormatig aan. die sirl'f;uie bi:ad, bring m.a.klik t n 

verwaarlosing van hierdie gevoeligheid vir die verborgene mee. 

Die wetenskap is as uiting van die red.e in akaie slags eell wyse van 

weet, weI 'n eminente en onmisbare wyse, maar nogtans slegs 'en moontlik

heid in 'n veel ruimer veld. 1) Die waarheid mag nie beperk word tot die 

bewysbare as die mens homself nie ernstige skade wil berokken nia. 2) 

Die intellek is 'n vermoe wat die werklikheid splyt om dit te beheers en 

het by-gevolg slegs fragmentariese kennis van die werklikheid. .3) Om die 

werklikheid in sy geheel waar te neem is ander Its:intuie" as di.e rrade 

nodig: In halir, indringender vorm. van bewussyn as die van die rede is 

daarvoor onontbeerlik. 

Die sielkund.e is bekend W1It die fait dat liefda tot verhoogde bewns

syn lei. nNo one oan beoome fully a.....s.re uf the very esseD.oe of another 

human being unless he lO"."es him ••• he sees that whioh i.s potentiaJ.. in 

him." 4) Net soos die opvoeding is d.ie liefde op die ontdekking en ver~ 
werkliking van moontlikhede gerig. Die ontredderend.e gevolge Vi'lll tn 

gebrek a.a.n liei'de in die behandel:ing van die jong kind ii'! dan ook bagryp

lik 5): die op7oeding het blind. ge-oly vir die kind. se m<;)ontlikhede All 

dit dus nie help ontwikkel nie en sondeI' hulp word die men£>! nie op·

gevoed nie, word sy moontlikhede nie werklikhede nie.. Liefda i~ nie 

aIleen nodig vir die op~.roed.eI· om die kind sa ntoontlikhede te sian ni5'" 

maar ook by die ki:o.d om diE'! nod.ige !¥oopheid" en verlroue te bring lI.'-a"';: 

11 Krager: Fundamentale problemen, p. 48-49. 
2 Ibid., p. 283 . 
.3 stephan: Het We~rten op de dwaaJ:~qeg, p. 44. 
4 Fra.nkl: Man's seazoh for meaning, po 11.3. 
5 VgL Kwan.t, R.C.: Wijsbegeerte van de ontmoet:i.ng1 p. 49. 

http:op~.roed.eI
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hom in staat sal stel om buite homself te tree en met ander kontak te 

maak. 

Waar die opvoeding vanuit Christelike oogpunt van God uitgaan, is 

dit dus noodsaaklik dat ~n die opvoedeling en elke mens is 5,Y 

lewe lank 'n opvoedeling van God die oopheid gekweek sal word vat 

hom in staat sal atel om met God in dia.loog te tree Hierdie persoo:nJ.ike0 

kontak met God word ook geloof genoem. Opvoeding is daarmee basies 

opvoeding tot gelowigheid, dit wil se die aankweek van gevoeligheid vir 

God se aanspreking. 

Toenemende kennis van die mens het san die lig gebring dat by oor 

talle voorheen onvermoede sintuie beskik, soos die 9wewig-sinimig in die 

binne-oor, sintnie in die vel wat gevoelig is vir pyn en drukking, sintuie 

in die spiere en in die ingewande. Met a.l hierdie sintuie is d.i-e :mens in 

nouer voeling met die materiele milieu as wat by tevore bese~ hat; en 

namate die rede verfyn word om die waarnemings van hierdie en ander nog 

onontdekte sintuie te vertolk, sal die mens 'n verhoogde bewuss,yn van 

sy stoflike omgewing en liggaamJ.ike gesteldheid he. Die feit dat die mens 

ook 'n geestelike wese is, is weens die rede se gerigtheid op die materiele 

egter op 'n ongelooflike wyse verwaarloos. Da.a.rdeur is die "sintuie fl 

waa.rm.ee by in kontak is met God, die oergrond van sy geestelike lewe, in 

groot mate geatrofeer. Milj~ene mense "weet" vandag nie maer van God 

nie omdat die sintJ~ig van die geloof by hulle nie onwikkel is nie. Van

daar die bewering dat God Itdood" is: in va.arheid is dit die moderne 

mens vat blind is vir God. 

Die belangrikste Ii sintuie" wa.aI'deu.:r. die mens mei; Go,i en met die 

geestelike in die m.edemens in a.anraking kan tree, word d.eur Paulus 

aangedui as geloof, hoop en liefde. 1) 

Geloof. Hierdie sint'liig: is op die onsienlike gerig en m.aak: d.ie mens 

be'W'Us 7an BY ingebedheid en geborgenhaid in God '3e Al-mag~ Al-sorg; en 

AJ.-pla.n. Slags op grand van hierd.ie vertr,oue w,)rd die geluk en lew'ensvraug

de moontlik va.t die oopheid verska.:f wat die Il'lens vir 1!ly groei to·t; volya,;d

senheid nodig het. 

Hoop. Hoop is die ;:dntuig >fat op die toekom.s gerig is en vat ten 

nouste aansluH:; by verlroue :in Gll)d se sorgo Hierdeur kan die mens hom. 

van sy aardse bestaan d.istansieer en kan by van sy wl'.I.re bestemmj:ng west. 

Dit is die sintuig wat m.et 'n irrasionele oortuiging van die uiteindeli.ke 

verwerkliking van die nag ongerealiseerde goeie weet. 

1) I Kor. 13:12. 

http:uiteindeli.ke
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Liefde. Pa.ulus beskoll liefde as die belangrikste geestelike " sin

tuig" : hierdeur is die mens in kontak: met God, die oergrond van sy 

besta.a.n, wat H':)lIlself as lie:fde geopenbaar het. Deur die liefde is God 

in die gelowige en die gelonge in Hom. Deur die liefde is die mens ook 

in ware verbindiIlg :met sy medemens. Lie:fde rig hom altyd op die onver

vangbare: op God en op die beeld van God in die :mens. Daarom beklee 

liefde die medemens met die hoogste :tn.oontlike waarde en waardigheid: 

dit sien s.r betrokkenheid op God rask. 

Deur die rede as die enigste vorm van weta te beskou het die moderne 

mens, in navolging van die Griek, homsel:f verarm en met verloop van eeue 

onberekenbare skade berokkeno Die rede is maar tn deel van die skepping 

van God; nogtans het die mens van die hum.a.:nisme gemeen dat by daardeur 

oor God se bestaan of afwesigheid kan oordeel. Deur net die bewysbare as 

waar te aanvaar het die mens die bestaan van God en s.r eie betrokkenheid 

op God ontken. Daardeur het by homself vermink en opgehou om waarlik 

mens ta wees, want as God dood is, kan die mens, ~ beeld, nie bly lewe nie. 

Waar opvoeding volwaardige menswording as doel het, sal dit die moder

ne mens moet help om God weer te ontdek sodat by daardeur weer homself 

kan ontdek. Dit beteken dat b"y nie met die redebewussyn kan volstaan nie, 

maar doelbewus weer die fyner "smbie van die siel" sal. moet ontwi1ckel, 

waarvan liefde die belangrikste is. 

Die diepste kennis oor die bestaan, die betekenis en die bestemm~ng 

van die mens is vir die nugtere verstand nie toeganklik nie, eenvoudig 

omdat die verstand hoofsaaklik ap die materi~le bestaan gerig is. 1) 
Slegs die liefde kan die verborge dieptes pail. En vat 'n mens la.ngs die 

weg ervaar, kan by nie vir ander in woorde stel nie. 2) By kan dit nie 

as 'n buitestaander objektief en onontroerd be-gryp nie: by word self 

daardeur aan-gegr,yp en in die kern van sy wese verander. t n Lig word iII. 

hom aangesteek wat oor 801 sy wei skyn en uit al sy handE:ilinge straa.1.. Sy 

lewe word veTV"ll met die sagte lig van die ewigheid waa.:!:":i..n ~lle dinge 

sander skadu dryf, in teestelling met die skrille lig-,sn=donker kontrEi.:fj 

wat die soeklig van die reda warp. 

Die huidige skoal, en ver8>1 d.ie middelbare ;akool, sa uitgesproke 

beklemtoning van die intellek en die bawysbare is op die ontwikkeling van 

1 ) 	 Om ta bewys betaken letterlik om sigbaar te maak. 
2 ) 	 Die modeme opva.tting wat taal en d.enke ona.:fskeibaar saamvoeg, berns m.i. 

op 'n verenging van die denke tot die logies-verantwoord.bare gedagtegang 
wat in woorde geste:' b1D. word. Vgl. in di' verband Kwant: Wij sbegeerte 
van de ontlIloeting, p. 54-58. 
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In waardevolle maar betreklik growwe sintuig ingestel. Omdat die rasio

nalisme op tn kritiase ingesteldheid gerig is, kweek dit in plaas van 

galoof juis wantroue en vernietig daarmee die £Tner geestelike sintuie 

waarsonder die mens nie van sy Skepper bewus is nie en waaraonder by oak 

nie van sy aandeel in die skepping weet en dua kreatie£ kan dink nie. 

Wat dua ook al d.ie d:i.:rekte en rede-bepaalde doel met die onderw;rs mag 

weas, die e~n kosbare perel vat die opvoeder die kind moet help om te vind, 

is die gesindheid van lie£de want d~t is die poort tot ware begrip en tot 

geestelike krag, tot die skeppende denke waardeu~ die Koninkr,yk uitgebou 

moet word. Dit is die middsl om die mens gevoelig te stem vir geloofskon

tak met God waardeur krag van die Al-magtige na die gelowige mens deur

stroom sodat by letterlik berge kan versi't::, en waa.rdeur by veel 

belangriker nag sy eie lewe kan vernu, sy milieu kan verander en op 

In onbegryplike wyse In brug kan Don bo~oor die a.fgrond vat in die wag van 

die verskraalde Westerse denke ingeval het. 

Hierdie geestelike sin·tuie, waarvan liefde die belangrikate is, kan 

by die kind slegs deur die liefctebetoon van die opvoeder ontwikkel word 

en dit moet reeds in die eers'iie oomblikke van die kind se bestaan as mens 

In a.a.nvang neem: vir die opvoeding deur liefde en tot liefde i19 daar 

geen onderste of boonsta tydgrens nie. Uit sy eie is die sondige mens 

egter nie tot hierdie lie£debetoon in staat nie. Om opvoeder te wees, 

moet by self op God se aanroep sy eie lewe oapstel, by moet In kanaal word 

waardeur die liafde van God na die kind kan deurvloeip by moe·t self tn ireg 

weas na God want God is die ware opvoeder en fly werk deur die H9:iJ.ige a·sas. 

In sy plan maak God van die opvoeding en die menslike op"',roeder gebruik:o 

Daarmaa het die opv':Jeder diesel:fde taak a.s Johannes die Doper en al die 

ander profete: by moe·t die weg van die Here bereL 1) Dit is In besondere 

bydraa van Israel dat by pertinent op die noue band tussen pro:fetisme en 

opvoeding gewys hat. A.1Ia ware opvoeding dra. 'n pro:f'e·tiese karakter in 

di' sin dat dit uit die verlede neem wat goad is en daa:rop .:l.ie '!::(Jekoms bou. 

God maak egter nie uitsluitlik va.n die opvoeding gebz'U.ik om die mens 

aan te spreek nie: fly spreek o:>k in die wetenskap, in di., gesld.edenis, 

in die mens se persoanl:ike geluk en lyding9 BY spreek sowel ui'f:; die geweld. 

as die liefdebetoon van menseha:nde, fly ~preek u.i"l;; dia stilts en uit die 

woeste geweld van die natuur. fly gpreek uit alIas 'waar:mee die mens in 

aanraking kom: Hy spreek ook uit die filoso::fie en roep die mens aa.n in 

in die gevoel van varslaentheid en f'utiliteit v,at dit tans verkla:nk:& Oak 

1) Markus 1:3. 

http:gebz'U.ik
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deur die negatiewe, toekomslose mensbeeld van die eksistensialisme roep 

Hy die mens op om sy verdwaasdheid. te bese:f, om weer sy beeldskap te ont

dek met a1 die geestelike r,ykdom vat dit behels en om daardeur sy volle 

waardigheid en sy hoogste volwassenheid na te streef. 

Van. a1 die maniere waarop Hy die mens aanspreek, is die opvoeding 

seker een van die belangrikste: daarin viI Hy die m.ens as sy bewuste en 

vr,ywillige medewerker gebruik in sy plan. Al sou die mens ay medeverking 

weier, kan by nogtans nie verhinder dat by by di6 plan ingeskakel word 

nie: elke mens bly op gr~nd van sy geskapenheid op God betrokke, al volg 

by Hom sondeI' dat by dit weet of self's in In gesindheid van. vyandigheid. 

Self's Nietzsche se felle haat vir die verstelselde Christendom verraai 

liefde vir die oorspronklike Ch.:risims. 1) Dit is die taak van die opvoe

ding om die mens bewus te mask van. 87 beeldskap en dissipelskap Bodat by 

in liefde en uit vrye keuse God se medewerker sal weese 

Die modeme impasse op lewensbeskoulike en opvoedkundige gebied sal 

nie opgelos kan word eerdat die mens weer God en sodoende homself ontdek 

nie. 

Die opvoeding probeer, nCJudat die bestaan. van God ontken word, die 

kind timet waardes konfronteer ll wa:t hom Itaanspreek" en tot aanvaa..rding 

en verwerkliking "oproep. It In wese is hierdie modeme verabsoluteriug 

van. waardes van Hel1enistiese en dua heidense oorsprong: dit is in sy 

diepte gegrond op Plato se ide~leero In die lig van die Griekse galoof 

in 'n godegesin kan hierdie waarde-opvatting ~iskien gesien word as In 

verswakte manifestasie van die primitiewe pan- en politeisme wat nie in 

staat was om sy taJ.le gode (perscmifika.sies van waardes) tert; Min Gods

persoon te integreer nie. 'n Paraoon (die mens) kau d.eu"!t" n:ik:s anders as 

In ander persoon of Persoon aangaspreek word nie.Die Christenopvoeder 

roep die kind nie op om nwaardes" te aanvaar nie, maar om vir God te 

kies en oo:r.-eenkomstig .'!!y ~ril te lewe. Dit is naamlik nie waardes wat die 

mens aanspreek nie, ma,a.r God, en die sogena.amde waa.1!."d.es is 'bloat ui-tinge 

van sy wil met sy skepselo Dit is op grand van die direktheid van die 

toegang tot die siIlvol1e e:n dus tot God dat sommige dingle bel.a.ngriker as 

ander is en dus groter waarde he't. A9 die waardes as ui.tinge van God se 

wil gesien word, verval die verflplint:erende uitwerki:ng wat botsende 

waardebero6pe op die mens sou kon he: in wese dit God, die Enigs, wat 

die mens oproep tot verheld.ering van sy beeldskap van Hom en tot uitbrei

ding van die Koninkl:'yk. Opvoeding 1.'3 in sy diepte 8..1tyd onafskeidelik van. 

1) VgI. St'phan: Het Westen op de dwaa1weg, p. 950 

http:waa.1!."d.es
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religie: dit is 'n uitvloeisel van die mens se betrokkenheid op God en 

sy aangesprokenheid deur God; dit is een van die belangrikste maniere 

waarop die mens antwoord op God se oproep aan hom om te word wa-/; God hom 

bedoel het om te wees. 1) Die mens soek in die diepste grond van sy wese 

nie na waardes nie: hy het op grond van sy geskapenheid en sy beeldskap 

van die Skepper heimwee na God 2) en dit is hierdie verlange na kontak 

met die oergrond vansy bestaan wat hom opvoedbaar maak en hom ander laat 

opvoed. Waar die mens verantwoordelikheid, an veral opvoedingsverant

woordelikheid aanvaar, doen by dit nie uit vrees vir In gesag bo hom nie 

maar omdat hy God en God se skepping en skepsels liefhet. Om verantwoorde

likheid te aanvaar is in sy wese In uiting van liefde. Daarmee is ware 

volwassenheid, wat gekenmerk word deur die vrywillige aanvaarding van ver

antwoordelikheid, in liefde gegrond. 

Op die eenbeidbringende werking wat uitgaan van God sa nproep san die 

mens om deel te neem aan sy plan met die skepping, het ook die onderhawige 

studie vaag en huiwerend lig laat val. Die geskiedenis van die bestudeer

de kulture kan miskien gesien word as In toenemende bewuswording van God 

wat Hy deur sy openbaringe aan die mens geskenk het. 3) Met hierdie gedag

te van 'n toenemende bewuswording word geensins In evolusionis~iese, 

natuurlike en spontane groed van die bewussyn bedoel nie: dit neem d.ie 

vorm aan van en reeks toenemende openbaringe waarvoor die mens telkens 

deur ingrypende veranderinge in sy milieu voorberei en gevoelig gestem 

moet word. 

In die lig van feite wat in hierdie studie aan die lig gekom het, lyk 

dit geregverdig om te se dat God uit die gemeenskaplike·oerbAltuur ver

skillende volkere en enkelinge laat uitdifferensieer en op verskillende 

maniere vir s:r openbaringl'1 gevoelig laat word het. Op hierd.ie open

baringe het die mens met verskillende gods- ,wereld- en mensbeskouinge 

geantwoord wat in verskillende opvoedingsdoelstF.!llinge en -gebru.ike 

neerslag gevind hete Omdat God met sy openbaringe i:u die gang van. die 

geskiedenis ingryp, is die opvoeding, wat een van die bela.ng:dkste wysef3 

is waarop die m.ens op God se openbaringe reageer, ook hi.:st0:!'ies bepaal 

1) 	Die band tussen opvoeding en religie geld ~ok vir die m.ens wat die be~· 
staan van God ontken, m.aar vat nogtans opvoed: niema.nd. kr-m. nie op God 
betrokke wees nie. Waar God se bests8.D. ont;ken word, skep die mens vir 
hom 'n kunsma:tige god om die lugleegte te vul, soos byvoo7.'beeld in die 
rasionalisme die geval was. Dit is juis een van die be1.a.ngrikste oor
sake van die huid,ige k:dsis d,a:l; die mens ta;ns geen oortuigende kuns
matige god in die plek v.d.• gestorwe God v.d. Christendom. kan stel nieo 

;) 	Psa1:m 42 • 
..J) 	 Sian oor die enkeling ~1e toenemellel.9 bSlVllswording hierdie studie, p. 71. 

http:niema.nd
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en 	kan dit slegs teen die agtergrond. van die geskiedenis begryp word. 

'Vat die mens dink dat by is en waartoe by opvoed~ is a.:fhanklik van 

wat by van God dink: by kan nie anders as op Hom betrokke wees nie. Die 

huidige krisis in die kultuur en die opvoeding is daarmee dan oak in sy 

diepte In religieuse krisis. 

Dit is tans nie die eerste keer in die geskiedenis dat In god "dood" 

is nie. Hellas het die dood eers van sy chtoniese en later van sy Olimpie

se gode belewe, die kontrakgod wai Israel 'van die Verbondsgod gemaak het, 

is teen die begin van die Christelike era dood, die Kerkhervorming was In 

opstand teen die geestelikes se poging om God te dood deur Hom te verstel 

sel. Ook die modeme eksistensialisme is in sy ontstaan In prates teen 

die poging om God te dood deux die mens se ontmoeting met die Lewende in 

voorskrif'"be vas te leo 1) Telke:ma.le het dit egter agtern.a geblyk dat tit 

nie God is wat dood is nie: Ry is immers die Lewend.e God. Die mens verval 

keer op keer in die versoeking om Hom tot In ken- en beheerblU"e beeld te 

laat stol, by maak vir hom. 'n skyngod waardeur d.ie beeld van di.e ware God 

verduister word. Soos die spelonkbewoners in Socrates se gr~tbeeld sien 

die mens skyn vir werklikheid aano 2) God verbreek agtsr telkens die 

skynbeeld wat die mens van Hom opgebou het, en daa...."""lD.ee saam ~rbort die 

lewensbeskouing en die gemeenskapspatraon wat ooreenkomstig hierdie valse 

beeld opgebou is, in duie. In ~"Ulke tye lyk dit vir die mens a.sQf God 

dood is, maar dit is juis die Ma.gtig-ha.ndelende wat die va.lse begrippe 

wat mense oor Hom opgeboll het uit die weg ruim en In nuwe openb,'9.=t"ing ,tan 

Hom skenk. S6 gesien word die geskiedenis an die menslike leW'e in ,1.ie 

hoogste mate sinvol: di,t "roTa, ondanks t:!"agiese in.sinkings en a:fdwalinge, 

die verhaal van In toenemende bewu~o:rding van God. 

Noudat die Christendom in moderne tye weens sy ve.r;bondsluiting met 

~on sy krag en inisi'2:tief verlocr het en van G()d d.ie God. van "V;)o!"spoe3 

en voo:I"'uitgang gemaak is p i~ weer s::> In breuk in die tyd. ber,&ik. Verbl:.t.nd 

deur eeue van spesi.91isering Of' die rede, is dit moon'rJ.ik d.a-e bI"Jp&.a.ld."" 

aspekte van God se openbaring in ChristUid in die huid.iga tydsgew"!":l.g nie 

raakgesien word nie Die Goa van lie:fde het deu.r die mod.em.a mens se0 

toedoen verbleek to·t; di~ l<.:ragtelol:'a huma.nistiese god van sentimentaJ.iteit 

1) 	Ooreenk:omstig die heerse:O.de dies;".l<::'litige en a.n:tr()po~~:mtries,~ n~iging hte·t 
Kierkegaard se opvolg\Sl!'H hieTdie p::-otes teen die verstel~eling 'V'all. die 
mens se ontmoeting met God egter ges,ekulariseer tot die p~"!)tes van die 
individu teen elke vorm van regim.entering. Van In v91"dediging va.n a.ie 
religie het die eksis:tensia.lii~me da.a.rmee ver,andel' t,r)t die verdedigj.ng 
van persoonlike vryheid en identiteit sondeI' da:t die religie daarby 
betrokke is. 

2) 	Oldewelt: Plato, p. 117-120. 
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en vae welwillendheido Dit is hierdie god wat tans dood is. 

I:u die geskiedenis i.s die deurbreek van 'n Godsopenbaring telkens 

voorberei deur groot lyding en die ineenstorting van aardse gelukverw~' 

tinge wat aan 'n valse -beeld. van God gekoppel was. Die tekens dui daarop 

dat di.e mensheid -tans weer so 'n breuk: in die tyd tegemoet gaa.:n, n.ou 

egter met d.ie vooruitsig op voorheen ongekende vernietiging en lyding 

weens die hoe peil van die tegniek en die bevolkingsdigtheid• 

.As dit aa.nvaar kan word dat dit minstens moontlik is dat God die 

mademe mens se vertwyfelin.g en die onvoor:!:J'telbare rampe waarop by a:f

stuur weer mag gebruik om sy gevoeligheid vir die stem van sy Skepper te 

verhoog, bahoort die taak van die opvoedin.g tans saker nie die sensydige 

ontwikkeling van die rede te wees nie, maar oak en vera! die gevoelig

m.a.king van die fJsintuie van die siel" waardeur die mens van God en sy 

wil bewus kan word sodat die lyding van die hede en die toekoms hom nie 

met verbystering sal vervul en hom laat a.f'stomp nie maar sodat hy daarin 

ewigheidsbetekenis sal sien. 66 sa.l die voortgaa.nde aftakeling van gy 

aardse gelukverwagtinge nie SY' gees'telike vernietiging meebring nie, m.a.a.r 

sy volwassewording dien. 

+ + + + + + + 

In die huidige tyd van die heerskappy van die rede, tegniek en orga

nisa~de waardeur inisiatief en skeppende denke verskrom.pel, is die mens 

gekondisioneel' om by aIle", gebruiksaanwysings en eenduidige voorskrifte 

te verwag: as sy kon't,'lk met die Skepper deurgeany is~ kan die m.ans immers 

nie meer skeppendoptree nie. Ook die opvoeder neig' daartoe om n,iks meer 

as In onderwyswerktnigkundige te waes nie1' bedrewe :in die hantering Vi:Ul. 

didaktiese Yoorskri:fte. BE'lsinningoor die opvoeding word in baie ge'....aLle 

vereng tot die naspoor ~an didakties8 insigte en die £ormulering van 

voorskrifte. Daarom hat die didaktiek, wat 'n gespe~:ialiseerde t~ is 

van die omvattende tegniek waarvan die moderne mens sy h~il V€::r;i'I'l.g, tans 

sulke hoogtepunte bereik te:l:"';..-yl die f:i~osof'ie verarm hEft "!;:.:>t; k:mS'tatsr:ing 

van die mens sa magteloosheid en die uits:igloosheid van BY bestaa.n. S,')nd.er 

ewigheidsbetekanisr>m daara9.n te gee is arbeid en t>/;tgniek as verleng

stuk van die arbeid egt6T s:Lnneloos en bly die mens se mees verbe~e 

dapperheid en mees selflo~e off~rvaardigheid absurdb 

Dit is nietemin van d,ie gI'00tste betekenis dat die doeltref:fendste 

didaktiese m.a.sjinerie tesame met die snelste en omva.ttendste kommunikasie

geriewe van aIle seue tans gereed sta..a.n vir ger,:M.lik. Dat die klein 

klompie ee:rste Christene, eenvoudig, s'onder aansien o:f geleerdheid, arm. en 

http:S,')nd.er
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vervolg, met geen kommunikasiemiddele behalwe die persoonlike, gesproke 

woord tot hulle beskikking nie, staande gebly het, is reeds onbegryplik. 

Dat hulle hul nie alleen teen die vyandiggesinde Romeinse ryk kon hand

haaf nie maar dit van binne a£ k~n verower sodat dit aan die Christendom 

diensbaar geword het, is vanuit redelike standpunt onverklaarbaar. Hoe 

anel sou daarteenoor in die huidige tyd In boodakap wat die m.ensheid weer 

die sin van BY lewe meedeel,versprei kon word wauneer die tyd daarvoor ( 
ryp geword het! 

Die opvoeding is seker nie by magte om die groot verloop van die 

geskiedenis en die rampe wat die Weste bedreig a.f te weer nie: daar is 

ander, direkter kragte aa.n die werk. A.s bondgenoot van die religie het 

die opvoeding volgens Christelike beskouing trouens ook nie die taak om 

In aardse utopie te skep nie Maar as die belang:rikste bewuste gesind0 

heidvormende invloed het die opvoeding weI deeglik die taak om die mens 

vir God gevoelig te maak. DellI' by die mens In reseptiewe houdi.ng teen

oor God te kweek, word by gevoelig gestem vir die aanspreking van God 

waardeur by die sin van alle dinge sal verstaan. Sodoende kan die mens 

ten spyte van - of selfs as gevolg van watter lyding ook al op hom 

mag wag, bewus by God se plan inskakel en 'n hoer pail van geestelike 

volwassenheid bereik. 

Vir die opvoedingsvernuwing wa.t tans noodsaaklik is as die mensheid 

nie minstens geestelik te gronde moet gaan nie, kan geen voorskrifte 

gegee word nie. Geen organisasie, geen onderwyswetgewing kan die begeerde 

vernuwing afdwing nie: dit is In taak vir die individuel~ opvoeder onder 

leiding van die Heilige Gees. Orga.nisasie en wetgewing sal weI deeglik 

In rol speel by die gehoopte vernuwing, maar dan nie as aanleiding daartoe 

nie: dit sal dien om die vernuwing te ko5rdineer en te konsolideer nadat 

vernuwing ingetree het i dit sal. die gevolg van die ver.nuwing wees, n:ie 

die oorsa.a.k nie. 

Nie net die kind se natuurlike ouer of die ampteli.ke ondenryser

opvoeder is by die kind se opvoeding betrokke nie: elks mens oefen deur 

sy voorbeeld invloed op ander uit en is prinsipieel dulS met opvoedings

werk gemoeid, nie net in enkele ure en wanneer by ds,arva.n bewus is nie, 

m.s.ar voortdurend. Vat die opvoed..i.ng in die kind kweek~ ii!ll lie:fde vir God 

en die medemens, want dit is die enigste toege.:o.gspoort tot die diepste 

miaterie van mens-wees as kind-van-God-wees. Slegs op grond van hierdie 

bo-redelike wete van watby werklik is en behoort te wees, kan die mens 

w.r ware volwassenheid nastree~. 

http:ampteli.ke
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Aangesien elke mens prinsipieel opvoeder is, moet die opvoedings

voorsk::t'if' vir salf's die eenvoudigste verstaanbaar wees en nogtans die :mees 

begaa::fde kan begeestar.. S" In opdrag is die lie£degebod: begryplik vir 

die mins-begaafd.e maar in die diepte van sy implikasies onuitputlik vir 

die wyssta. 

Opvoeding is opvoeding tot lie£de. Geen mens kan egter In ander tot 

liefde lei as by nia self liefde kan betoon nie: liefde is sowel die uH:

gangsPlmt as die doel van die opvoeding 0 Liefde is nie aJ.leen voorwaarde 

vir opvoeding nie, maar sy lewende kern en tewens die waarborM vir opvoe

ding: die liefde van die opvoeder vi.l:' die kind waarborg dat by hom hulp 

sal verleen tot volwassewording en dat hierdie hulp die bekwaamste en 

mees toegewyde sal weas waartoe h,v in staat is; die lief'de van die kind vir 

die opvoeder bring mee dat by die aangebode hulp aanvaar en daarmee die 

dialogiese handeling vat die opvoeding is, voltooi.. Nie die vvlging van 

gesag is die hoeksteen van die opvoeding nie, maar dat die mens met liefde 

op liefdebetoon antwoord. 

Uit homself' beskik niemand oor die perkelose liefd.a vat vir die opvoe

ding nodig is nie. Om die kind te aanvaar, vir hom verantwoordelikheid te 

aanvaar, God se gesag te erken, die normatiewe nie aIleen te deurgrond 

nie maar met inset van die volle persoonlikheid te bestreet en so tot ware 

volwassenheid te kom, eis groter liefde as waartoe die nat~urlike mens in 

staat is. Die grandvoo~¥aarde vir die psdagogiese is die liefde vat die 

mens vrylik van God. geskenk wt:>rd en vat in sy hart In fontein van lewende 

water word. Deur geloofskontak met Chris'bus, die in.karnasie van God se 

lie£o.e, het die gelowige t~egang tilt die lew-ende en al.m.a.gtiga God, deu:r

stroom. oie onstuitbara lcrag van die liefde van God sy hela bestaa.n .. 

Die mens vera.nder deur sy optred.e nie alleen die wereld en die m.eda

mens nie, maar oak homselfoo Deux hulp lie bied tot en medeverantwoordelik

heid te aanvaar vir In kind. 'Se un:i.eke vDlwassawording ver9J:lder die op

voeder ook homself. Deu:r sy opvoedingshulp aan afaonderlike kind.ers 

kry by suiweI'der insig in wat die mens is en word dit oak 'n VOr:I!i van 

Godsopenba:r.ing want az beeld van God is die mens sy h;)og~'r,e natu.uropen·

baring. So k:ry die 0pv':>eder deur f3y hulp aan di.a kind lOok diaper insig 

in wie by self is, gO w{)rd hy self' meer volwasse~ w;):,:i *if persooruikheid 

verfyn. 

Hoe by op die oproep tot liefdebetoon aan elka a£sonderl~Lke kind sal 

antwoord, sal die opvoeder ooreenkomstig God sa aan~.preking en met inag

neming van sy aie en die kind sa unieke moontl:ikhede s?wel as d.ie moontli.k
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hede en beperkinge van die konkrete opvoedingsituasie self moat besluit. 

Deur Merdie vr.;rheid en hierdie verantwoordelikheid bied d.ie Christelike 

mensbeskouing nie slags aan die kind nie maar ook aan die opvoeder die 

moontlikheid tot toenemende volwassewording en eis dit van elkeen die 

volgehoue trou en toewyding vat die hoogste kenmerk van ware volwassen

heid is:-

ItLaat julIe heupe omgord vees en julIe lampe aan die brand. 

En julIe moet vees soos mense vat op hulle heer wag wanneer 

by van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom 

kan oopmaak as by kom en aanklop. 

Gelllkkig is daa:z'die d.iensknegte vir wie die heel' wak:ker sal 

vind as by kom. n 1) 

J.) Lukas 12:35-37. 




