
HOOFSTU 1( III. 

AEALISZ VAN DI~ H0 1JDINGSB:SGH.IP . 

A. Persoonlikheid en houdings. 

Dy die beoordeling van die persoonlikheid van 

die mens het ons in hoofsaak te doen met twee gesigspunte 

nl. die morele en die funksionele. 
11
Deze twee samen be

palen voornamelijk de houding van de mens, vanuit elk van 

de twee moet de mens bezien worden. n l) 

Die rnorele gesigspunt bepaal hoe die mens teenoor 

God, sy n2.aste en homself staan. Hierdie moreel-etiese en 

religieuse waarderigting is 11 de overheersende factoren·· 

van die persoonlikheid. 

Die psigologies-·funksionele gesigspunt het te 

doen met vyf ~roothede nl. gewaerwording, mneme, verbind

ing, gevoel en wil. 2 ) Talle verskillende variasies van 

die vyf aspekte van die psigologies-funksionele gesigspunt 

kom in die praktyk voor. Dit is die psigologies-funksionele 

uitgangspunt wat aanleiding daartoe gee dat soveel ver-

skillende soorte indelings van die mens se tempera.11ent:1 
jj 

of 
11
karaktern of 

11
persoonlikheidi' gemaak is. Die mens is 

geen sam totaal van hierdie verskillende aspekte nie, maar 

'n organiese eeheel waarin geen enkele ~~aliteit toevallig 

is nie. Die mens bly oak nie onveranderd deur sy hele 

lewe nie. Lewensonllitandighede laat hul spore na en ver-

skuiwings en funksionele veranderings kom gedurig voor. 

Terwyl die persoonlikheid van die mens gesien 

word as die mens in 'n georganiseerde geheel, word kart-

liks daarop gewys dat die aard van die persoonlikheid 'n 

baie sterk faktor is om die houdings by die mens te be-

l) Kuypers A.: Inleiding in de Zielkunde, 272. 

2) Ibid., 272. 
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paal wat aanleiding tot ken.rnerl~ende gedra,::;svr:rses gee. 

Dit is veral op die terrain van die psigolo-

gies-fu~ksionele wat daar so 'n verskeidenheid beskouings 

die lig gesi en het. I<iet sy geestespsigologie be tree 

Spranger die terrein van die morel2. Hy stel die ses 

lewenswaardes in ooreenstemming waarmee 'n mens dan die 

verskillende tipes mense kry. So word daar die teoretiese, 

ekonomiese, estetiese, sosiale, mags-, en religieuse mense 

aangetref. Die rangorde van die waardes wat die mens 

huldig, sal homself bepaal. Vol~ens Spranger sal die mens 
!:1 

by wie die teoretiese houding die swaarste weeg, se ge-

voelslevve op die agtergrond dring. Al sy aandag word 

gerig op die objektiewe> die saaklike en feitlike gegewens. 

Hy is onhandig m.b.t. die praktiese en bet ook 'n mate 

van minagting vir die handelende mense wat dinge doen ter 

wille van die geldelike of praktiese waarde. 

Ook die mens by wie ander waardes swaarder 

weeg, ervaar 'n bepaalde instelling tot sekere houdines 

en handelwyses. Die ekonomiese mens is gerig op die 

praktiese en konkrete waardes. Selfs die wetenskap, kuns 

en religie kan slegs gemotivAer word wanneer daar prak-

tiese nut aan verbonde is, Daardeur loop hy dus gevaar 

tot lewensvervlakking en materialisme. Die twee voor-

beelde is genoeg om aan te toon dat die rangorde van 

waardes 'n geestesinstelling daarstel wat die mens tot 

sekere soorte handelinge voorberei. 

Professor Heymans verdeel die persoonlikheids

tipes in emosionaliteit, aktiwiteit en sekondere funksies. 

Die emosionele mens is impulsief en word maklik meege

sleep deur stemminge en ontroeringe. Die gevolg is dat 

hy sy ontroeringe maklik in dade kristalliseer. Die 

emosionele houding bring mee dat die mens nonder de indruk 

van een emotie handelt."l) So dwing die ander tipes die 

1) Kuypers A.: Inleidina; in de Zielkunde, 265. 
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mens ook tot ander soorte handelinge. 

Jung onderskei in sy tipolog:Le t"ldee persoonlik

heidstipes nl. die introvert en die ekstrovert. Die onbe

wuste van die mens is altyd die koQpliment of teenstelling 

van die bewuste. Die introvert verskans hom teen die 

buitew~reld en gee vcor dat hy niks met die buitew~reld 

te doen het nie. Ten spyte daarvan soek hy na applous en 

voel :::;ou dat hy verontagss.am VJord. Di t is or.1dat sy onbe

wuste die bewuste kompenseer. Volgens hom is daar vier 

kerunerkende funksies van die siel waarvan t'V'Jee rasione el 

en twee irrasioneel aangedui kan -vwrd. Die rasionele is 

verstand en gevoel en die irrasionele gewaarwording en 

intufsie. Die introvert en die ekstrovert kan albei by

voorbeeld gevoelstipe wees, maar ten spyte van die ooreen

koms lewe elk sy lewe geheel anders uit. So sal die mens 

met 'n ekstroverte intuitiewe lewenshouding byvoorbeeld 

die mense en Ginge buite hom intuitief benader en begryp. 

Hy besit tot 'n groter mate die gav·.re van aanvoeling waar

deur hy hom indink in die lewe van 1 n ander. Hierdie 

persoonlikheidsbeskrywing dui aan dat 'n bepaalde per

soonlikheidstipe 1 n neiging tot sekere soort handeling 

toon. 

Die psigiater Kahn beskryf persoonlikheid3tipes 

onder die benaming biologies-mediese karakter!runde. Hy 

onderskei vyftien verskillende persoonlikheidstipes op 

grand van sy praktiese mensekennis en kliniese psigiatrie. 

Een van hierdie tipes is die senuweeagtige mens. Hierdie 

senuweeagtige instelling laat houdings ontstaan wat 

handelinge en gedrags~~se tot gevolg het, waaraan hierdie 

tipe juis gekenmerk vtord. 

Kretschmer en Hoffman het 'n intensiewe studie 

van die oorerflikheid van liggaamsbou en temperament ge

maak. Hulle vind op wetenskaplike wyse 'n ooreenkoms 

tussen 'n bepaalde ligga2msbou en 'n bepaalde temperament. 
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Ey onderskei drie tipes mense volgens liggaa~sbou nl. die 

leptosome, Gtletikers en pyknikors. Verder onderskei hy 

twee temperamentstipes nl. die schizotimc en cyclotime 

temperarnent Die li~gaam en konstitusie vorm volgens hom 

die basis van temperamentstipes. Hy vind die cyclotir,1es 

onder die pyknikers Dit uil se dat die mense met bree· 

gesig op massiewe hals en ronde skouers en heelwat vet 

om die maag, ncupe en lmite dib1els ~oedhertig~ vriendelik 

en gemoedelik is. Dit is 1 n installing wat 'n neiging 

tot 1 n bepaalde gedrag~houdinz toon. 

Sheldon het fyner onderverdelings van Kretschmer 

se temperamentstipes gemaak. Berman het weer navore gekom 

met die endocrinologie. Hiervolgens word die mens se per

soonlikheid deur die afskeidings van kliere in die bloed

stroom gereel. 

Om die persoonlikheid van die mens te bepaal, 

is die kennis van t\'Jee 1.1etenskapsgebie de nodig nl: die van 

die wysgerige antropologie en die karakterologie. Die 

naturaliste se daar is geen vTyheid nie. Die mens is die 

produk van natuurlike prosesse. Vir die idealis le alles 

wat die mens wesenlik kenmerk in die gees veranker. Die 

gees is vry en skep en bepaal die kar2kter. 

Die verskillende beskrywings van die persoon

likheid laat die klem val op die gees of op die psige of 

op die somatiese. Selfs oak wanneer die mens as funk

sionele totaliteit gesien word, is daar ~epaalde gedrags

wyses wat tipes persoonlikhede kenmerk. Oak by die fe

nomenologiese benadering gaan die persoonlikheid tipiese 

gedragshoudings te voorskyn roep. Oberholzer beskryr dit 

soos volg: 11 Kragtens ons persoonwees is elke keuse 'n 

antwoord op dit':) appel, die vwkroep ... die aangesproken

heid deur die si tuasie. Dit is die antvJoord via die 

situasie uit die kern van iemand se persoonwees wat sy 
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persoonlikheid uitmaak.nl) 

Uit al die verskillende beskrywings van die per-

soonlikheid spreek een saak baie duidelik, nl dat, onge-

ag die benadering, elke tipiese persoonlikheid 'n ken-

Merkende houding toon wat daarmee 3aamgaan. 

B. Invloed van houdings op die gedrag. 

Die sielkunde kan tans beskou word as 'n weten-

skaplike studie van die gedrag van die mens Hierdie ge
' 

dragspsychologie 1 is nie dieselfde as die Amerikaanse 

1
behaviorisme' nie_ 2 ) So is dit 1 n gedragspsigologie in 

teenstelling met die ouer bewussynspsigologie. Onder 

hierdie aktiwiteite word al die handelinge van die mens 

saamgevat. Die uiterlik-waarneembare handelinge, sowel as 

d&ardie geestelike aktiwiteite wat die liggaam nie in be-

weging bring, sodat di t deur 'n toeskouer waargeneem kan 

word nie. Daarom s~ Stagner en Karwosky psychology {is) 

the study of human behavior and experience, ,,3) Die mens 

se gedrag maak so 'n groat deel van die studieveld uit, 

want 1n werklikheid is di t deur die gedrag wat selfs ook 

die subjektiewe ervarings uiterlik waarneembaar is. Die 

experience 1 or.1slui t dus ook al die subjektiewe geestelike 
I 

ervarings. Daarom se die skr-yvvers: npsychology is con

cerned with the whole man.''4) 

Die sielkunde stel nie soseer in die handelinge 

van 1 n mens belang nie, as in die motivering van die 

handelinge. Die motivering kan nie anders bestudeer word 

as deur die waarneembare handelinge nie. 

l) Oberholzer C.K.: Moderne persoonsvisies, 54. 

2) Van Parreren C .F.: i.Bewustzijn en gedrag. ;; Inleiding 
r in de psychologie. H. J. Langeveld, 3. 

3) Stagner R. & Karwosky T.F.: Psychology, 20. 

4) Ibid., 20. 
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We ... infer that mental processes take place, and 

that people think and feel, but ... we are limited to the 

observation of beh2.vior.·• 1 ) Die gedrag van die mens kom 

dus sterk onder die soeklig, maar soos reeds gestel, ge-

woonlik as 'n middel tot 'n doel. Uanneer die motiewe 

agter die hand elinge van :1 mens bekend is, moet di t 

moontlik wees om die gedrag te kan voorspel. As hierdie 

uitgangspunt ingeneem word nl. dat die gedrag voorspel kan 

word, moet die self 1 van die indi widu \.-.J ie s e gedrag voor
' 

spel moet word, deeglik in aanmerking geneem word. 

ir 
Behavior is always determined by the situation as this 

person perceives it, not by the ,objectively real' situa

tion."2) 1 n Feit is 111erklik en reeel slegs vir die mens 

VJBt dit as reeel waarneem. Die gedrag ·word deur die l'/Bar-

genome werklikheid bepaal en nie deur die fisiese werklik-

heid nie. 

In die studio van die mens se gedrag kan nooit 

besond ere waarde geheg word aan die gedrag van 1 n enkele 

indiwidu in een situasie nie. Daar moet soveel gevalle 

bestudeer ·word, dat veralgemenings gemaak kan Hord en 'n 

algemene gedragspatroon daaruit bepaal kan word. By die 

studie van mense is dit nodig om te onthou dat indiwiduele 

verskille tussen zroepe en t'uss en lede binne 'n groe~ nood-

wendig voorkom. Ui t di c~ s tudie van baie indiwiduel e ge-

valle word ooreenkomste in die gedragswyses waargeneem. 

Hiervan word gepraat as 'n gedragspatroon. A behavior 
n 

pattern is a characteristic way of reacting ... the way 

an individual carries over into action ~lat he has been 

learning.,!]) Die gedragspatroon kan dus gevorm word deur 

dit wat geleer word en kan weer gewysig word deur die aan

leer van nuwe dinge. 

l) r<organ C. T.: Introduction to psychology, J. 

2) Stasner & E.c:rwosky: Psycholocy, 19< 

J) Burton W.H.: The guidance of learning activities, 97. 
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Die gedrag van die mens is altyd 'n doelgerigte 

aktiwiteit. As 'n man agt uur lank werk, gaan eet en 1 n 

uur gaan tennis speel en daarna saam met 'n dame gaan 

stap, is elke handeling doel~erig. Na die verrigting van 

sy dagtaaic, vJat in ekonomicse drang of hoer motief soos 

diens m2..g he, kan dit die vocdingsdrang, ontspanningsdrang 

en die s ek.sdran.g ~>'Jees VJ at die man tot die handelinge ge

aktiveer het. 

In die A2erikaanse sosiale psigologic hat die 

be grip Hatti tude'' ontwikkel wat hier vertaal word met die 

vJOord houdin_g. Die sosiale psigologie is die wetenska.p 

van die indi'l.vidu in sy sosio--kulturele si tuasie. Dit 

gaan om die mens in sy verhoudings en om die menslike ver

houding as sodanig:. Van oorwegende belang is ci.aardie 

houdingstudi es \JB.t die v erband ondersoek tussen vroeere 

of momentele situasies of f2J<:tore en houdings bv. die 

manier waarop ouers hulle gesag uitoefen en die latere 

houding van die opsroeiende indiwidu teenoor die gesag 

van die owerheid. Hierdie houdings behoort tot die kom

ponente van die 1)Sigiese struktuur vJat, aandui op welke 

1.vyse die indiwidu hom in sekere situasies sal gedra. Die 

gedrag van die mens is dus die gevolg van 'n bepaalde 

houding, varal in die sosiale samelewing. 

Om sosiaal-psigologiese studies te kan verstaan, 

is dit noodsaaklik om die wysgerige antropologie van die 

beoefenaar van di~ wetenskap te ken. Hier word die aandag 

gevestig op drie van die vernaamste benaderingswyses van 

die sosiaal-psigologiese problematiek: 

l) Die psigoanalitiese rigting. 

Die sosiale gedrag van die mens kan net verstaan 

vwrd teen die a:;tergrond van die persoonlike lewensge

skiedenis. Die houdings, oortuigings, handelinge e.d.m. 

word gesi en as ui tdrukkings van diep verankerde tendense 
7 

strewinge, wense en impulse wat ontstaan het uit die eerste 
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ervarings van die indiwidu met die gesin. Die sosiaal

psigoloe "~.vat hulle op ~ierdie stand.punt stel, probeGr om 

tipiese gesinsi tuasies op te spoor vrat aanleiding gee tot 

sulke houdi ngs soos ras sevooroordeel, poli tieke en ekono-

miese gesindheid en godsdienstige Lauding. 

2} Die situasieistiese rigting. 

Hierdie rigting bestry sowel die psigo-analitiese 

leerstelling met sy fikserin3 van die karakter uit die 

vroee kinder jare' asook die bc:havioriswe wat sy klem laat 

val op die langsame akkumulasie van gev10ontes. Die situa

sieistiese rigting verkondig die stelling dat die mens se 

gedrCJ.g begryp moet word uit die momentele gesitueerdheid 

van die indiwidu. By die studie van die situasie moet die 

interne persoonlikheidstruktuur wat op die situasie ant-

woord gegee het, bestudeer word. In elke posisie, ver-

houding of situasie word van die mens 'n bepaalde gedrag 

venv2g. In die beantwoording aan die ven,ragtin,~s, le die 

sosiale rol wat die indiwidu speel. Hierdie situasieistiese 

sosiale psigoloog maak net soos die psigo-analitiese ge-

orienteerde gebruik van hcudingsnavorsing, maar hulle 

ondersoek die houdings met betrekking tot din momentele 

situasie en nie in verband met die vroeere ervarings van 

die persoon nie. 

3} Die veldteoretiese'' rigting van die rimerikaanse 
Tt 

sosiale psigolo.R;ie soos di t ontwikkel is deur Kurt 

Lewin. 

Volgens die teorie vmrd geleer dat die gedrag 

van voorwerpe bepaal word deur hul eienskappe, sowel as 

deur die struktuur van die veld waarvan hulle 'n deel uit-

maak. Hierdie benadering bepleit 1 n sistematiese studie 

van psigologiese probleme en staan reelreg teenoor die 

11 Class-theory'; waaronder die drif- en instinkpsigologie 

val. Alle gedragsuitinge van die mens word aan die gang 

gesit deur kragte wat ontsprins in die psigologiese veld. 
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Die mens like gedrag ka1~ nie b egryp word ui t die natuur of 

aard van die individue nie, maar slegs in verband met die 

situasie waarin die gedrag afspeel. Ondersoek op die ge-

bied vwrd gekenmerk deur !n gemengde vorm van die natuur-· 

like en gekontroleerde eksperiment in die sosiale reali-

teit. Dit gaan hier om die houding van die indhvidu "'rat 

sy gedrag in 'n besondere situasie bepaal.l) 

Die hele sosiale psigologie word o.a. deur 

Thomas en Znaniecki as 'n bestudering van houdings beskryf. 

Die volgende voorbeeld illustreer die verband tussen 

houding en gedrag, As 1 n bepaalde indivJidu 1 n vyandige 

houding teenoor 'n sekere groep het, bring dit die volgende 

mee: ten eerste vorm hy 'n skewe beeld van die groep en 

onthou uitsluitlik die ongunstige berigte en onaangename 

ervaringe wat hy met lede van die groep gehad het. Ten 

tweP.de sal hy g~'meig wees om hom neerhalend t eenoor die 

groep uit te laat. Ten derde sal hy bereid wees om handelend 

teen die groep op te tree. 

Die Europese denkers wil gecmsins die groat be-

tekenis van houdings as gedragsbepalend ontken nie. Hulle 

beweer egter dat die sentrale posisie van 11 houdings·• in 

die sosiale psigoloGie te danke is aan sy bruikbaarheid 

vir die eksakte ondersoek. Dit beklee nie die sentrale 

posis ie op grond van we ten slcaplike beredenering nie. 2) 

In hierdie proefskrif word 'n paging aange

wend tot die Netenskaplike beredenering van die term 

houding en aanwending van die begrip natuunvetenskaplike 

houding in eksakte ondersoek. Die natuurHeten skaplike 

houding van standerd X-leerlinge gaan tydens hierdie 

ondersoek gemeet word. 

l) Oldendorff 

2) Idem. 

r, • """ .. iiSosiale Psigologie. 11 Inleiding in de 
Psycholo~ie, deur r::.J. Langeveld, 296. 
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C. Ornskr:y"Winr; van houdings 

(l) Ontstaan van die ter~ houding. 

Dit is nodig om geestelike disposisies of nei-

gings met 'n tiperende naam te kan aandui. Die ervaringe 

van gister kan vJeer belewe word VJC..nneer iets .<:r,ebeur l',r_at 

mens daaraan herinner Hierdie reproduksie is nie 'n 

blote geheuehandeling nie;. maar 'n ·V'1erklike belewing. Dit 

kan net so 'n intense gevoelsbelm,Jing ·wees as die ervaring 

self. 'n Disposisie of gesteldheid veronderstel dat 'n 

bGsondere geesteshandeling weer op dicselfde vvyse beleef 

kan VJO rd. 

By die bele1:Jing van emosies word ook verwys na 

disposisies. \·Janneer gese word dnt iemand kwaad is, word 

verwys na die ervaring van 1 n besondere ecnosie met 'n ge-

voelsk\'laliteit en die rneegaande fisiese handelinge, Vvan-
~ 

neer gese word dat een man 1 n ander haat, word nie na 'n 

besondere ervaring verwys nie, maar na 1 n redelike besten-

dige disposisie. Hiervolgens sal A wat vir B haat, 'n be-

sondere reeks e1nosies in B se teenwoordigheid ervaar, al 

dink hy op die oomblik nie aan horn nie. A mag 'n gevoel 

van afkeer in B .sc teenwoordigheid ervaar, vreugdo oar sy 

teenspoed en woede oar sy sukses. Die gesteldheid om 

sulke emosies te ervaar word haat genoem. 

Hierdie disposisie van heat, liefde, woede, vrees 

e. a. gevoelens is die eerste keer deur Shand1 ) senti1r.ente 

genoem. Die benarning is deur IvlcDougall en die meeste 

ander psigolo~ in Engeland aanvaar. So het McDougall 'n 

sentiment beskryf as an organised system of emotional 
li 

dispositions centred round the idea of some object.<l 2 ) 

1) Shand A.F.: The foundations of character. 

2) Thouless R.H.: General and social Rsychology, 160. 
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Die m<:ons is nie noodvrendig deurgaans van sy sen-

timente bGvrus nie, maar by geleentheid openbaar 1 n senti

ment hom in die: vorm vnn een of ancler akute belanestGlling."l) 

So k&n die mag van sosiale goedkeuring of sosiale afkeer 

die neiging van afkeer in vree;adelint_::e tot ha<:ct lei ten 

opsigte van 1 n s ekere groep mense. Oorlogspropagcmda kan 

1 n indiwidu so opstook, dat die vyandige nasies gehaat 

word. Die sentimente is nie aangebore emosionele disposi-

sics nie, maar hulle ontilikkol uit die sosiale samclc1-.ring 

se wisselwcrking op die indiwidu. Dwarsdcur die tyd wat 

die sentiment b ostPan, ondergEu:m di t voortdurencl on tt-.rik-

keling en reorganisasie. tn Besondere ser:.ti[:·:::mt vereis 'n 

bepaalde gedragspatroon As 1 n mens hon: so ~~cdra s oos die 

sentiment vereis, word die sentiment versterk. 

die gedrag die sentiment e;:;ter onclc::cdruk, verswak dit" Die 

sentiment bcpaal die gedra,z dus in 1 n groot mate Die in-

telluk van die mens stel hom egter in staat om vooruit te 

oordeel of di t vir hom voordelig sal wees, nl clan nie, om 

te handel soos die sentimente vereis. 

Die wo ord sentiment word algenwen deur Engel se 

psigolo~ Shand, McDougall en andere gebruik om die disposi-

sies van haat, liefde e.d.m. te beskryf. In Amerika word 

ander omskry1vings gobruik. , .. the term attitude, originally 
" 

introduced by American psychologists for this purpose, has 

now become ct least as generally accepted as sentiment. The 

word attitude 1 has sometimes been used in a sense indis
' 

tinguishable from that of sentiment."2) 

In die eanwending van die woord houding om sekcre 

disposisies te beskryf, word dit sinoniem mot sentiment ge-

bruik. Hierdie konnotasie is beperk, daar dit slegs op 

emosionele di sposis ies dui. Voor daardie ty d en daarna \'lOrd 

'n wyer betekenis daaraan geheg. In die eksperimentelo 

l) Poggenpoel G.P.: Inle idin·; tot die Sie lkunde, 63. 

2) TI-.ouless R.H.: Gcmcral and social psycholo,zy, 163. 
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si8lkunde bestao.n danr nl l.::mk reeds 'n toestand, wat 

totaal vorskil van di o ernosionele disposisie of sentiment, 

1:1at beskryf word met houding. Die toesta.nd van r;ereedheid 

waarin 1 n proefpersoon verkeer om vinnig te reo3eer op 'n 

prikkel, vmrd beskryf as mental sot or attitude.;:l) 
;: 

Aan hierdic twee a8nvanklike betekenisso word 1 n 

wyer betekenisbegrip aan die woord houding gekoppel. Dit 

is hierdie wyer betekenis wat later ontleed word. 

(2) Betekenis van houding. 

Die persoonlikheid help om die houding te bepaal en 

die houdin:; rig weer die godrag van die mens, Diu persoon-

likheid word in sy ontwikkelingsproses v1eer tot 1 n B:;root 

m&te deur sy houdings bepaal, d.·,v.s. die houdings wat hy 

teenoor ander mense in sy sosiale geDeenskap dour gedrag 

openbaar. Vroeer het p3igoloe die woord houding alloenlik 

gebruik t.o.v. emosionele betekenis, soos die Engelse 

sielkundiges sentiment gebruik vir die emosionele disposi

sie, haat of liefde. Talle psigolo~ beskou houdings as 

eenhede, waarin die verskeie aspekte van die w~reld om die 

mens, deur hom waardeor word. Hierdeur kom hy tot gereed-

heid om te handel en so word sy gedrag in terme van sy 

houdings bepaal. 

Dit is die houdings wat 'n mens inneem ten opsigte 

van die mense en dinge om hom heen, wat sy persoonlikheid 

ontwikkel. Hier is eiebelang voortdurend op die voorgrond. 

All attitudes have as referent the person .. ;2) Die sosiale 
If 

psigoloe stem hiermee saam en beklemtoon die opvatting. 

11
Nan's action therefore, are always an expression of his 

self-interest, :.3) 

l) Thouless R.H.: General and social psychology, 163. 

2) Dewey R. and EumbGr Vl. J o: The development of human be
havior, 207. 

J) Katz D. and Schanck R.L.: Social psychology, 28. 
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In die ontwikkeling van die betekenis van houdings 

is die werk van ~'.'illiam Albig1 ) van cii e Uni versi tei t van 

Illinois van b elang. Hy het die li teratuur deurgev-rerk en 

die volgende definisies van houdings versamel: 

(a) L.L. Bernard: 
11
It is the set of tho organism tovvard 

the object or situation to which an adjustment is called 

for. When the adjustment is made the attitude disappears, 

except in sofar as it is retained in memory or in the 

habitue.l set of the organism,'1 

(b) Thomas en Znaniecki: _By attitude we understand L! 
h 

a process of individual consciousness vvhich determines 

real or possible activity of the individual counterpart of 

the social Vr'llue activity in whD"t ever form is the bond 

between them." 

( c ) Faris: An 
H 

attitude is c:t tendency to act. The term 

designates a certain proclivity or bent, a bias or predis-

position, an aptitude or inclination ~o a certain type of 

activity.'' 

(d) Sherif en Cantril: Attitude whatever else it may be, 
\t 

denotes a functional state of readiness ~1ich determines 

the organism to react in a ch.::racteristic way to a certain 

stimulus or stimulus situation. 11 

(e) Krech en Crutchfield: 11An attitude is an enduring 

organization of motivational, emotional, perceptual and 

cognitive processes with respect to some aspect of the 

individual 1 s world. n 

(f) Allport G.Vl.:. 11An attitude is a mental and neural 

state of readiness, organized through experience, exerting 

a directive or dynamic influence upon the individual's re-

sponse to all objects and situations wi tll which it is re-

lated. 11 

l) Albig I,,J.: Iiiodern public opinion, 152-153. 
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Burton1 ) gee die volgende omskrywin::s van 'n houding 

in terrne van leeraktiwiteite: "An attitude is a relat.ively 

constant tendency t.o act in certain directions and in 

accord vJith certain ment,al patterns. Attitudes may be 

primarily intellectual (based on knowledge and understanding) 

or emotional (based on appreciation) . Attitudes are some-

times called mind sets, patterns of conduct and so forth. 11 

Leo }:anner beskryf 'n houding in sy Ch~.ld Psychiatry1
' 

il 

ook soos volg: 71 An attitude is a certain readiness to 

perform in the particular me.nner in which he does perform. 11 2) 

Sherif se definisie lui soos volg: Attitudes denote 
fl 

those (states of readiness) which are learned (formed) in 

relation to definite stimuli (objects, persons, situations, 

values or norms) c.nd which are more or less lasting. ,;3) 

Rernmers en Gage gee d1 e vo lc;ende opsomrning van 1 n 

houding: 
;, 

An attitude may be defined as an emotionalized 

tendency, orgP-nized through experience to react positively 

or negatively toward a psychological object. ;;4) 

R.G. Kuhlen gee die volgende definisie: An atti
l: 

tude may be defined as a relatively enduring, but modifiable 

tendency or readiness on the part of a person to behave in 

particular ways toward some object person or issue. 11 5) 

Hierdie definisies word almal verskillend bewoord. 

Sommige, soos die van nerruners on Gage, maak slegs melding 

van 'n .. emotionalized tendencya. 'n Houding is dus vir 

hulle slegs 'n emosionele toestand van gereedheid, want 

die handeling wat volg, is slegs vir of teen. By baie 

outoriteite (soos aangehaal) sluit die toestand van ge-

1) Burton V.: The guidance of learning activities, 98. 

2) Kanner 1.: Child psychiatry, 114. 

3) Sherif 1-i.: An outline of sccial psychology, 207 

4) Remmers H. H and Gage I• .1. : Educat.ional measurement and 
'coVi!:._~uat:Lon, 3o2. 

5) Kuhlen R"G.: The psy:::holo?;y of adolescent development, 400 
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reedheid meer in as net die emosionele oorweging, Dit is 

hierdie bre~r beskouing wat aanvaar word. Al die defini-

.sies dui op 1 n state of readiness'' en 11 tendency to act". 
" 

Deur die aanvJesigheid van 1 n houdin::?.; v:ord die indi'ilidu dus 

in 'n toestand van gereedheid gebring om op 'n besondere 

manier te handel. Sosiale psigolo~ stel mecr belang in die 

aspek van houdings 1vat sosiale verwantskappe van die mens 

bepaal. In die wyer bepaling is die vernaamste funksie van 

die term 1 n aanduiding van die verhcudins tussen die indiwidu 

en sy omgewing. Hierdie verhouding is die intellek·~gevoels-

aspek van die persoonlikheid en daaruie aspekte van die om

gewing wnt buite die intellek-gevoelsprosesse l~. 

Ui t hierdie beskouings word £l0udinr; nou geformuleer. 

Die clefinisie s e.l dl•Jarsdeur hierdie pro efskrif gebruik word. 

1n Houding is die aangcleerde, redelik bestendige toestand 

van gereedheid van die gevoels- en verstandsprosesse, wat 

1 n neig!ng toon tot :;;eri.c;te handelin,c; teenoor alle prikkels 

(hetsy mense, voorwerpe, situasies of waardcs). 

In die V. S. A. -word tans groot pogings aange-:-rend om 'n 

volledige leerteorie'i ui t te bou, Die bd1.avioriste het 
it 

gegryp na die begrip van die refleks r, maar die meganiese 
r 

re~lmatigheid daarvan was juis die eienskap waarteen dia 

meeste sielkundiges gebots het. Sielkundige studie hou 

hom juis besig met die veranderinge wat in die mens se 

gedrag voorkom, 

I.P. Pavlov het in 1927 in Rusland navorsing ge

doen in verband met s pysverteri ngsreflek se by honde. Die 

gevolg hiervan was dat gedrag v.rysigbaar is in terme van 

reflekse of, soos dit deur hom genoem word, kondisionering. 

Die ander teoric wat 1 n verklaring probcer gee het 

van gedragsveranderin,c;e, was E. 1. Thorndike se ir ge'vvoonte i<

teorie wat hy reeds in lB98 gestel het. Volgons hom het 

lewende wesens drenge soos dors, honger e.d.m. Die reaksie 

op die drang het miskien nie die gewenste effek nie, daarom 
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beskik lewende organismes oar die vsrmoe om 'n ander reak-

sie wat meer effektief sal vvees, uit te voer. 

Albei hierdie teorie~ is gebaseer op Darwin se 

evolusieleer. Oenskynlik is hierdie twee teoriee saam in 

staat om gedrag te verklaar. By kondi sionering v.;rord die-

selfde reaksie verkry deur verskillende prikkels. Volgens 

Thorndike se gedragsvorming kan dieselfde prikkel verslcil-

lende reaksies te weegbring. 

Om 'n volledige verklaring van gedrag te kan gee, 

is vers keie t eoriee o. a. die 
11 
tvw-factor learning theory;; 

d 0 l ' p l) . k 1 l 0 d d k l 1 . . k eur . ~. ~wwrer ontwl_Ke. n er ruL van vee Xltle 

het hy hierdie teorie verder ontwikkel. Die teorie is 1n 

paging om die behavioristiese refleksteorie~ (van Pavlov 

en Thorndike) en die int ellel~tue le ( 
1
imentalistic '1 ) }~en-

teorie~ in een skeppende sintese saam te stel. "'Two-factor 
II 

learning theory does not, of course, exclude the notion of 

cognition, perception, knowledge; it simply makes these 

intellectual phenomena part and parcel of a more inclusive 

type of reaction, which importantly involves emotional- and 

therefore motivational-factors. ;;2.) 

Hierdie teorie probeer om 'n volledige verklaring 

van die gedrag van die mens te gee. Houdings is 'n be-

langrike bestanddeel van die gedrag van 1 n mens. Houdings 

en hierdie two-factor learning theoryi 1 wys albei op die 
ii 

gedrag van die mens. Dit is dus nodig dat 'n onderlinge 

verband of ooreenkoms tusscn hierdie twee gesien moet 

word. Dewey en Humber sien die verband en brei as gevolg 

daarvan die bG0rip in verband met houding' verder uit, , 
deur in ooreensterrnning met die 

1
leerteorie', houdings te 

verdeel in emosionele houdings en intellektuele houdings. 

l) Mowrer 0. H.~ Learning thea ry and b eha vi or, 19. 

2} Ibid., 323. 
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iiReasoned changes which have been suggested in learning 

theory make it desirable to distinguish between two forms 

of attitudes, the first designated as er:wtional attitudes 

and the second ..• intellectual attitudes. 1'
1 ) 

Houdings is dus die toestand van gereedheid tot 

gerigte handeling Di t kan faktore van emosionele of in·-

tellektuele oorsprong wees wat die oortuigings gebring het 

waardeur die mens tot lereedheid gekom het. Jit is den ook 

moontlik om houdings te kry wat deur die emosies sowel as 

deur die intellek gereed gemaak is. Dan sal gepraat word 

van emosioneel versterkte intellektuele houdings. 

(3) Faktore wat houdings vorm . 

.Slkc m~ns openbaar 'n gedragspatroon wat kenmerkend 

van homself of van sy gemeenskap is. Waarom het 'n sekere 

mens 'n besondere houding? Waar sal gesoek word na die oor-

sake van hierdie houdings? Hoe gebeur dit dat sommige 

mense 1n liberale houding het, ander 'n konsen·.J'atiewe, 

sommlge 'n sodsdienstige ander 'n ateistiese en dat party 

mense 'n gunstige of ongunstige houding teenoor 'n sekere 

mens of houdingsobjek openbaa~? 

G.W. Allport2 ) bied die volgende moontlike oor-

sake vir die vorming van houdings: 

(a) Integrasie, d.w.s. die ontwikkeling van 'n houding 

uit 'n groot aantal ervarings waarvan elkeen die indiwidu 

in dieselfde rigting beinvloed. Die onvermoe om probleme 

in rekenkunde op te los laat 'n ongunstige houding teenoor 

rekenkunde ont"\'vikkel, veral as die onvermoe oor 1 n lang 

tydperk strek; 

1) Dewey en Humber: The development of human behavior, 209. 

2) Allport G.W.: Handbook of social psychology (Ed.) 
G.""I-iurchison, Bl0-811. 
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(b) Differensiasie: Dit is die naam wat Allport gee aan 

die afsplitsing van een houding uit 'n ander meer algemene 

houding. Omdnt 'n sekere leerling nie van die skoal hou 

nie, hou hy ook nie van Wiskunde of Geskiedenis nie; 

(c) Skok: 'n Ervaring wat buitengewoon en besonder pynlik 

is. kan 'n sekere houding tot gevolg h~. So ontwikkel 'n 

ongunstige houding teenoor 1 n tandarts, as gevolg van die 

pyn wat erv~ar is met die trek van die tand; 

(d) Aanvaarding: Die indiwiuu aanvaar eenvoudig die 

houdings van die ouers en vriende, omdat hulle aan dieselfde 

kultuurgroep behoort. 

Eurphy, lvlurphy en Newcomb1 ) vind die volgende as 

oorsake vir die vorming van houdings; 

(a) Persoonlike karaktereienska~ soos geslag, ouderdom, 

intelligensie, spierko~rdinasie, uithoudingsvermo~, onder-

worpenheid aan die invloed van die meerderheid; 

(b) Eksperimentele invloed: Wanneer 'n doelbewuste paging 

aangewend word om bv. in die skoal sekere houdings met die 

oog op eksperimentele navorsing te verander, sal daar heel 

moontl1k wysigings in die houdings voorkom; 

(c) Ondervinding:· Hier bedoel die skrywers die alledaagse 

ervarings wat 'n mens in sy samelewingsverband ondervind 

wat veranderend en vormend op hom inwerk. 

Om saam te vat en te veralgemeeni kan dit gestel 

word dat daar twee groepe faktore is wat houdings bepaal, 

nl. personality differences on the one hand and ..• S08ial 

institutions on the other. 112 ) Die persoonlikheidsverskille 

veroorsaak die verskille in houdings van mense binne 'n 

groep, terwyl die sosiale instellings die verskille tussen 

groepe veroorsaak. 

l) ::::urphy G., I·iurphy L.· and Newcomb T.M.: Experimental 
Social psychology, 912-1046. 

2) Remmers: Introduction to opinion and ~ttitude 
measurement} 173. 
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( L~) Kul tu ur en houdings. 

'n Eens se houdings in sy sosiale omgewing, d.w.s. 

sy toestand van gereedheid tot handeling, ontstaan uit die 

waardes, oortuigings en gewoontes wat algemeen in sy be-

sondere kultuuromrr,ewing bestaan. 

Die kultuur self bestaan weer uit die gedragspa-

trone, houdings en waardes waaraan die gemeenskap deel het 

en wat so deur hulle oorgedra word" So beskryf die antro

poloog, Ralph Linton1 ), kultuur. Antropologiese studies 

dui aan dat verskillende gemeenskappe dieselfde lewenspro-

bleme verskillend oplos. Elk reken dat sy metode van op-

lossing die beste is. 'n Kultuurpatroon word gevorm deur-

dat die groat meerderheid van 'n gemeenskap 'n gemeenskap-

like gedragspatroon openbaar. Dit sluit nntuurlik nie indi-

widuele verskille uit nie. 

Antropoloe verskll onder mekaar en selfs hulle is nie 

seker wat aldie faktore is v1at 'n kultuur bepaal nie. Die 

lewensomstandighede, d.w.s die hoeveelheid beskikbare 

voedsel, natuurlike hulpbronne, klimaatsomstandighede en 

ander faktore is in elk geval belangrik in kultuurvorming. 

Veranderinge wat in bogenoemde intree, sal dus noodwendig 

'n verandering in die kultuur meebring. Groot veranderinge 

in natuurlike hulpbronne en uitvindings wat die lewenstan-

daard van 'n volk ingrypend ophef, sal noodwendig die kul

tuur verander. n Today technology is stepping up the pace 

of cultural change, and even the most remote societies have 

had to yield in some measure to the force of its impact , 2 ) 

Saam met hierdie tegnologiese ontwikkelings is nuwe ideo-· 

logie~ moontlik die belangrikste faktore wat kultuurver-

anderinge teweegbring. Die kultuurveranderinge wat kornmu-

nisme in nusland of in Sjina teweeggebring het, is goeie 

voorbeelde hiervan. In alle gevalle vind kultuurveranderinge 

stadig plaas. 

l) t~rgan C.T.: Introduction to psychology, 500. 

2) Ibid., 502. 
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1-~in mense is werklik bewus van die kul tuurpatroon 

waarin hul leef. Vandat die baba gebore is, word sy gedrag 

gevorm deur die kultuur. Daarom is die mens eintlik onbe

wus van die mate waarin die kultuur aan sy gewoontes, 

waardes, houdings en gedrag gestalte gegee het. Dit is 

ook kenmerkend van clic l~ultuur van 'n volk dat elke lid 

van die volk nie deel het aan die hele kultuur nie. In 

elke volk is daar seksies wa.t groepc vorm en daardeur ont

staan 'n subkultuur. Voorbeelde hiervan is die subkultuur 

van 'n plattelandse boerderybevolking, wat baie verskil 

van die kenmerkendo stadskultuur van 'n nywerheidsentrum. 

Wanneor hierdie kultuurgrensa oortree word, moet die indi

widu die gewoontes, waardes en houdings wat hy van klcins

af aangekw"eek het, oorboord gooi en die van die nuwe kul

tuur aaaleer. 

In elke kultuur is daBr ook 'n bssondere sosiale 

struktuur Hierdie struktuur verwag van sekerc monse om 

'n bepaaldc werk te doen en van andere om 'n ander beroep 

te beoefen. D8or is skoenmakers, spoorvlegwerkers, predi

kante, mediese praktisyns en mense van ander beroepe. Van 

olkeen en sy familie word sekere oortuigings, houdings en 

'n besondere gedragspntroon verwag. 

Verskillende manse hat ook 'n verskillende status. 

In beroepsverband, familieverband en sosiale verband het 

verskillende rnense elk 'n rol wat vervul moet word in die 

status wat hy beklee. Hierdie rol vereis weer besondere 

oortuigings, houdings en 'n bepaalde gedragspatroon. 

Een van die belan&ikste faktore waaraan die kul

tuur van 'n volk of gemeensl~ap geken kan vwrd, is jui s die 

houding van die indiwidu teenoor 'n hele reeks kontensieuse 

sake. Sy toestand van gereedheid om met 'n verwagte, 

doelgerigte handeling voor die dag te kom tipeer sy houding 

juis as konmerkend van die kultuur. Aan die anderkant is 

dit weer die kultuur wat verantwoordelik is vir die tot 
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standkomin~ van hierdie houdinz. 

Die \'faardes van die kultuur is relatief tot die 

plek en omstandighede. Lewonswyses wat aan die orde yan 

die dag is vir een kultuur, mag skokkend wees vir 1 n ander 

kultuur. 

mot her; 

In one culture it is prcpcr to kill your grand-
11 

in another one may tortu::..·e Enima ls if one likes." l) 

Hierdie voorbeeld mag uiterstes aantoon, maar dit is in 

alle gevalle waar dat gedragstandaarde deur gewoontes vas-

1 " d d k l d '"'1 • ht . h t ;;e e vwr en w.?.ar es oo so aange eer vwr . 11 1.1g lS ·'-'~ a 

you have been taught. 2 ) 

Dit kan nie so maklik bewys word wat die onderlig-

gende oorsake van kultuurveranderinge is nie. Vlanneer 

kultuurveranderinge, soos die industri~le rewolusie, beskou 

word, is daar baie aanleidende oorsake waar die een die ge-

volg van die ander is. Dit is ogter seker dat hierdie ver-

anderinge \(would not have come about if not for the tre

mendous role of the feeling of injustice by those who were 

oppressed and even by some who profited from existing ex

ploitation.;,J) Hierdie idee van veronregting het hoer 

lone, korter vverksure en beter werksomstandighede tot ge-

volg gehad. Hieruit het die tegniese ontwikkelings gekom 

wat al gaandeweg verbeter is en steeds nuvJe eise aan die 

veranderinge van kultuur gestel het. Die veranderinge is 

ook steeds die geleentheid om nm·,re waardes te formuleer 
.. 

wat vroeer miskien nie so gesien kon word nie. Onder nuwe 

omstandighede sien mense geleenthede om hulle lewensom

standighede te verbeter en waardes te bereik wat vroe~r 

nie besef is nie. l(ultuurveranderinge word dan gesien 

as the necessary consequence of permanent human tenden
" 
cies coming to expression under particular conditions~ 1i4) 

l) Allport G.W.: The nature of prejudice, 115. 

2) Idem. 

3) Asch S.E.: Social Esychology, 381. 

4) Idem. 
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Hierdie dieperliggende neigings wat by die mens bestaan, 

skyn dus vir die sosiale sielkundige die oorsaak te wees 

van voortdurende l~ltuurveranderinge wat plaasvind, hoe 

stadig di t ook mag geskied, In hierdie veranderende kul

tuur is daar op elke stadium bepaalde motiewe, belange, 

waardes en oortuigin~s wat bepaalde houdings tot gevolg 

het In 'n studie van houdings is 'n kennis van die 

kultuuragtergrond baie belangrik. 

( 5) Oortuigings, waar·des en begpippe vorm houdinr~s. 

(a) OortuiR;in 1s en houdings. 

Die toestand van gereedheid tot handeling met 

betrekking tot 1 n prikkel, sal 'n mens alleenlik verkry 

ashy iets omtrent daardie prikkel weet. Hierdie kennis 

~oet by hom 'n vaste oortuiging wees. 'n Oortuiging is 

die aanvaarding van 'n be\rering of stelling. Die oor-

tuigings is baie nou verbonde aan houdings, maa~ alle 

kcmnisoortuiginr;s impliseer nie noodlvendig houdings nie. 

So is my oortuigings bv. ten opsigte van die tyd wat die 

son opkom en onder'_';aan,nie noodwendig verbind aan 'n 

houding nie. Alle houdings is egter gebind aan oortuig-

ings. 

Baie oortuigings wat 'n mens het, word deur sy 

kultuur en die van sy ouers en vriende oor~edra. Die 

ouers is meer direk onder die invloed van die kul tuur as 

die kinders. Die kinders aanvaar die gesaghebbende (vir 

hulle) oortuigings van hulle ouers Die ouers wend ook 

doelbewus pogings aan om hulle kinders te oortui,?; van die 

dinge waarvan hulle oortuig is. Die gevolg is ook deur 

navorsing bewys nl. 
11
that the attitudes and beliefs of the 

child tend to correlate Hith those of' his parents. 11l) 

l) ~lorgan C.T.: Introdnction Jco psychology, 532. 
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As sevolg vsn die invloed van om:::.~s op Linders kon: di t in 

is burn into his 

Dolitic8l p8rty f'lmost to the same extent that he may be 

re3arded as bein~ born into the ~embership of his church 
1} 

:)o berus d.ie i:bortuiginc;s von jong mense en selfs van val-

wassenes dikwels op inform.asie vJaarna hulle nie ,~esoek het 

nie,maar wat hulle sander meer aanvaar. Hulle houdings 

sal dus hiermee ooreenstem. 

~.·Janneer 'n mens nn. inforrnasie soek om tot oortui.g-

in~s te kom, is dit nie altyd geredelik beskikbaar nie. 

Daarom 'rlord gesoel: na iemand \'Vat n:et gesag inforrr~asie kan 

meedeel. So 'n gesaghebbende is oak nie maklik te vinde 

nie, want dit sal altyd vir enige mens moeilik wees om 

alle informasie objektief mee te deel. 

Die proses van voortdurende organisasie van ~en-

nisinhoude, sodat meer oortuigings kan ontstaan, is funda-

menteel aan die bestaan van die mens verbonde. Frequently 
ll 

and almost necessarily as we shall see, these beliefs and 

attitudes fail to check with objective facts, but never-

theless the process of org2.nization and reorganization 

goes on to establish beliefs and to chan;;e them. :: 2 } Di t 

betek:en dus dat die :r.ens Blle kennis voortdurend organi-

seer tot 1 n geheel wat hy interpreteer en wat vir hom op 

daardie stadium 'n oortuiging is, Die gevolg is vooroor-

deel wat maklik intree. Dit is egter moontlik om die 

vooroordeel reg te stel wanneer meer kennis beskikbaar 

word. Oortuigings wat vasgewortel is as gevolg van die 

invloed van die bree of subkultuur, bring oak ~evestigde 

houdings·mee. Om hierdie houdings te verander is baie 

moeilik, "because they (attitudes and beliefs} have a way 

of resisting change and preserving themselves once they 

have been well formect. 3 ) 

l) I·,:iorgr.m C. T, : Introduction to psychology, 533. 

2} Kuhlen: The psycholo.~ of adolescent develo:emen t, 153. 

3 ) Hor6an C. T.: Introduction to psychology) 539 ° 



Hierdie weerstand wat teen veranderinge van cor-

t · · e h ud· r.rs creb1"ec1 •·ord verhoed nie dat die oor-Ulglngs n o lD0 0 ~ N ) 

tuigings en houdin.ss tog verander kan word nie o. a. deur 

die voortdurende aansla0 van propaganda. Propc<;anC.a is 'n 

doelbevvuste pogin:; HC:~t eangeHend wurd om die oortui:;ings en 

houdings van mense te vcr ander. Leonard \I. Doob bes kryf 

propaganda has a syste1:~atic atten:pt to cor..trol people 1 s 

attitudes, hence their actions, by 
. 1 ) 

suggest~1on. _._ Onder~;ys 

en propaganda kan nie a lty d maklik van mekaa.r geskei \mrd 

nie. Die verskil kom hierin: ... an educator tries to 

produce c: .. n open mind, a propagandist strives for a closed 

mind - closed thc::.t is, to everything but his 
002) 

message." 

Navorsing en die prc:.ktyk bev-.!ys dat opinie s, oortuigings 

en houdings wel deur propaganda verander kan word, maar 

Hif persons already have strong feelings about a question 

it is harder for a propagandist to change them n3) 

Oortuigings ka::1. baie van TJekaar verskil. Sommige 

oortuigings word deur aanpassing aan die gewoontes van 

dir.~ omge\dng aan vaar. Andere ward gevorm ui t die veralge-

mening van kennisinhoude Vooroordele berus hoofsaaklik 

op valse oortuigings. Daarom s~ Allport: 11 Contacts that 

bring knowledge and acquaintfmce are likely to engender 

sounder beliefs concerning minority sroups, and for this 

reason contribute to the reduction of prejudice.ll4) 

Die bybring van feite wat in stryd is met die oor

'tuigings, kan velerlei reaksies h~. Dit is seker dat 'n 

mens sy vaste oortuigings nie maklik wysig of oorboord 

gooi nic. Sodra iemand botsende feite onder oc kry, meet 

hy 'n houding daarteenoor inneem. Die houding bring mee 

l) Sargent s . : Great }2S::£cholo~ists l 2$8. 

2) Idem. 

3) Idem. 

4) Allport G .. Vl u : The nature of pr e,judic e , 268. 
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dat die fei te so geinterprc:teer Kord, de.t cli·3 botsende 

element verwyder word. Die volgende moontlikhedel) kom 

in die verband voor: 

( j_) Die fei t HOrd vc:rwerp vanwee sy onbetroubaarheid' 

In die verbe.nd kan die bron as onb2troubaar besternpel 

word, of die egtheid van die feit self ontken word; 

(ii) Die betekenis van die feit kan so vertolk word, dat 

dit die bestaande oortuiging nie meer bedreig nie. Die 

feit kan beskou word as (a) buite verband of verouderd 

(b) 'n uitsondering (c) 'n bepaalde betokenis wat nis met 

die houding cots nie In hicrdie gevalle word die foite 

aanvaar, maar die oortuiging en aio houdinz verander nie; 

(iii) Di t is ook 1 n lcenmerkende eien skap van houdin::_;s om 

na feite te soek wat met die oortuigings ooreenstem, en 

om die te vermy vvat met die oortuigings bots. 

Eoudin:;s is in 'n baie sroot mate gsgrond op oor·· 

tuigings. Hierdie oortui;_;ings en ~evolglik ook die 

houdings, soos bv. vooroordeel, kc:m g;e1'Vysig ol.' he e 1 temal 

verRnder word onder die invloed van oortuigende feite. 

Die mens ver&nder sy oortuigings nie graag nie. Daarom 

word feite dikwels anders vertolk om nie van die gevestig-

de oortlligin;s en vorwante houdings af te sien nie. Die 

oortuigings kan deur die kultuurinvloed of deur die op-

voedingsinvloede van die ouers aanvaar word. Die oor-

tuigings kan ook deur begrippe gevorm word. Eierdie be-

grippe bestaan uit objektiewe feite wat tot die intellek 

spreek. Al hierdie verskillende oortuigings bring die 

mens in 'n toestand van gereedheid tot 'n bepaalde soort 

handeling. 

l) Asch S.E.; Social psychology, 5SJ. 
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{b) ~aardes en houdings. 

In die ne~entiende eeu is daar 'n begin gemaak om 

te onderskei tussen die Natuurwetenskappe en die Geestes

wetenskappe, elk met sy eie kenmetode. So kan daar oak 

onderskei word tussen die na.tuurv:etcnskaplike·- en die 

geesteswetenslcaplilw psigologie. Die na tuurwetensl(e.plike 

psizologie is geri~ op die elemente, pas die kousaal

verklarende metode toe en berus op ekspcriment en meting. 

Die geesteswetenskaplike psigologie is gerig op die 

tot.s.li tei tstruktuur van di si el, pas die .verstehende '· 

metode toe en heg b3.ie minder \'Jac::.rdG aan eksperir,H~nt en 

meting. 

Dilthey, maar veral .Spranger, het 'n groat stoat 

aan die geesteswetenskaplike psigologie gegee. Die ver

staan of begryp van diG gedrag van 'n indivlidu veronder

stel dat die gedrag by 'n bepaalde waardegebied inpa3. 

Dis persoonlikheid word ~evorm deur die belevlin:.; en na

stroef van waardes. Hierdie waardes rig al die indiwidu 

se houdings, gedragsuitinge, denke gevoel en wil. Om die 

mens to kan b egryp, is di t no dig om sy waardesist,eem te 

leer ken. 

Spranger se psigologie is kultuurpsi gologies. Hy 

onderskei ses kultuurld&C..rdes, nl. teoretiese-, ekonomiese-, 

estetiese-, sosiale-, mags-, en religieuse waardes. Deur 

aanleg en omgcwingsinvloede verskil elke indiwiduele 

struktuur van die van 'n ander. So ontstaan daar by elke 

mens 'n indiwiduele waardesisteem. Terwyl al die kultuur-

waardes teenwoordig is, is daar gewoonlik een wat domineer. 

Elke mens sal dus 'n bepaalde rangorde van waardes h~. 

Vir die Christen sal die religieuse waarde voorrang geniet. 

In die middelpunt van die Christelike geloof staan Christus 

wat gekom het om sondaars tot bekering te bring. Vir die 

humanis sal 'n ander waarde bo-aan sy rangorde van waardes 

staan, 



Die cstetiese mens seek na estetiese bevrcdiging. 

houding is indiwidualistios on kan dus nie in 1 n ge-

meenskap opgaan nie. ~ic magsmens is ingestel op die ver-

kryging van mag. Die wetenskap, beskuw~ng, ekonomie, re 

ligie en alle <"nder clinc::e het slegs vir hom Haarde v.;c.nneer 

dit sy mag uitbrei. Die kenmerkende houding is dat hy wil 

beers en dat hy gedien wil word. Hier word radikale c~valle 

genocm , mac:n~ die w2ardes kom saam voor, sod<·.t 

van 1 n ran~or de van "~tre.e.rdcs gepraa t kan ',·JOrd-

l.n SOFl~£lige orr.::;cvJin[;S word 1 n sckr~re subkultuur c;e-

In so 1 n subkultuur word 1 n besondcre r.sngorcte 

van \vB?:.rdes 2.angetref \-Jaare.C't~1 eli e indhliduc v<Jshou Op 

elke terrein word houdings deur di waardes van die indiwi-

du bcpr:.al. Dik1>·:el3 i3 di t behocftes en nie die geestelike 

of reli3ieuse nic, wat di hoogste waardes aandui. Baie 

-vmardes ;vord by die jong mens deur gevJ<)OntGs :;evorm. 

1 n I>Ien.s lecf vir sy wBardes. Hy dink nie voort-

clurcnd dac:-ro.c..n :;:nc; hy oor\,reeg sc:;lde die konseb..-ensies 

Ey beleef en ver dedi~j di t. _So important are 
il 

the value categories that evidence nnd reason arc ordinarily 

forced to conform to 1 ,. l ) T ·'l•"m ,l~ 
....... J. ... ._. ,0.1 ... ~ ::Jie gcvol~ is dnt die mens 

dik,!!els deur m:Jak :::rgumente daardio instansies soos sy 

huis of om,:;GvJing vcrdedis Hierdie .lovo-prejudic2 ', ,, 

soos Spinoza dit no,.m, beste:-:n daarin dc-:.t so 'n rr:en~; is 

feeling c-:tbou t r:;~.nyone:; through love wore thu.n is ri2'Jl t. li 

Die teenkant is netsc belangrik nl. 1 ,fcelin::~ about c:myone 

through hate less than is right." 2 ) Hicr is 'n a~nduiding 

van die invloed van waardcbepalings op houdings. Die ge-

vestigde waardo bring by die indiwidu 1 n vooruitbeoorde-

ling, in ooreensternrGing met di c waetrde, wat heel moei lil: 

l) Allport G.W.: The nature of oreiudice, 25. 

2) Idem. 
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deur feite verander word. ~aardes kan nie by 'n mens 

dcur vrees of oeloning in;;es}:crp Horrl nie, want vrees 

sluit bv straf i~ wat nie juis tot hoogn~ting lei nio. 

It is understandable that rewards and punishments produce 
n 

desire and fear, but there is no wcy of seeing how they 

can produce t.he experier!ce of should 1 
• .,l) By ouers Hat 

reeds in 'n sekere subkultuur gevestig is word daardie 

waardes aan die kinders oorgedra deur die beskrywing van 

die bepaO.lde dade of dinzs as croed'' of sle,-rir Bur:;.~ow ~ nt.:> ~ li a " 

stel dit met 1 n Bansicnlike mate van kritiek, soos dit 

hierna vole. Dit gee in elk geval 'n aanduiding van hoe 

waardes van hierdie c~rd by die kind deur gcwoonte gevcs-

tiE; kan word. ,,The e.ttitude of tho parent is one that 

says to the child: There is something in this v10rld 

called 'good' and 'bad;, 1 right 1 and ~~~ong 1 that is not 

susceptible of objective verification. You must 

assimilate this mood of rightness that is mine and the 

community's ar.d in this way you Hill enter into a system 

of customs and beliefs vJhich vvill henceforth regulate your 

interrelational conduct and furnish a norm of social be

havior n
2 ) Burrow het beginselbeswaar dat die kinders ge-

leer moet word om dieselfde waardes as die ouers aan te 

neem en daarom stel hy di t so sterk" Hier is nietemin 1 n 

groat element van waarheid in dClt die kind oD 1 n soortge-

lyke wyse die waardes aanvaar wat die gemeenskap huldig. 

Die siel van die mens het 1 n doelstrewende 

funksie. Dit is gorig op die verwesenliking van lewens-

waardes, ideale en norme. Die handelinge, denke, gevoel 

en wil moet nie uit bepaalde oorsake verklear word nie, 

maar die moet verstaan of begryp 1110rd met betrekking tot 

l) Asch S.E.L Social psychology, 356. 

2) Burrow T. : Science and man's behavior, JS-39. 
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die waardes en ideale. Die handhawin~ van bepaalde waardes 

wnt hulle nou ookal mag wees, s0.l houdings te voorskyn 

roep v.rat kenrnerkende gedragswyses meebring. 

( c ) Be.:::£ i ppe en houdi ngs .. 
.. 

Die kind begin op 1 n vroee stadium in sy lewe be-

grippe vorm. 'n aegrip is die ~emeenskaplike eienskap van 

1 n aantal verskillende voorwerpe of voorvalle. Alhoewel 

daar 'n geweldige verskeidenheid stoele bestaan, beskik 

elkeen oor die eienskap wat di t c:.s s toel kenmerk. Die-

selfde gebeur met al die begrippe in verband met voorwerpe. 

Die begrip by verskynsels is ook die gemeenskaplike eien-

skap w2t kenmerkend is by aldie betrokke verskynsels. 

Die mens is ook voortdurend besig om die kennis wat hy 

inwin te veralgemeen d.w.s. om gemeenskaplike eienskappe 

te soek of te wel begrippe te vorm. 
11
All the day's 

happenings are interpreted and acted upon only after bejng 

screened through one's system of concepts, one's ideolo-

gies and one's previously organized expectations of the 

world. 11 l) 

Begripsvorming is 'n essensiele deel van die leer-

proses. I'let. die vorming van begrippe uit kennisinhoude 

ontwikkel oortuigings. Hierdie oortuigings ontstaan uit 

die versameling van intellektuele kennis. Die oortuigings 

berei die indiwidu voor vir gerigte handeling. 

Tydens die leerproses ondergaan die leerling se 

gedrag 'n verandering. Die gedragspatrone sluit betekenis

inhoude, feite, vermoens, vaardighede en houdings in, 

alles geinttgreer om oor die algemeen aan 'n reaksie deel 

" te neem. V!anneer iemand besig is om te leer, kan gese 

word learning is a change in the individual, due to inter
\J 

l) Johnson D.H.: Essentials of £_~ycholor;y, 182. 
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action of tl1at individual and his environment, -vvhich fills 

a need and makes hi1~1 r;}or e c apablc of dealing a de qua tely 

•,·;i th his environment. ;,l) Die: vJerklike lecorproses 6eskiec~ 

die beste tydens er vari 11';. Daardeur ':vord losstaande fei t e 

beter georganiseer om begrippe en oortuizings te vorm wat 

cli3 houding bepaal Kritiese dinkgewoontes wat deel varm 

v2n die intellektuele houdinz, het heelwat onderrig en 

ervering of oefening nodig Hierdie dinkgewoontes is nood-

saaklik vir die v ormin ~r, van goeie begrippe \vat noodwondig 

weer die houdings bopaal-

Be,grippe speel 'n belangrike r ol in die keninhoucle 

vc.m dio mens. Die bruikbare kennis bestaan in werklikheid 

uit 1.- • oegr1ppe, Eier moet noodvJendig onderskei word tussen 

die be grippe wat die ~e\vone mens vorm ( cornmon-sense con-

cepts) en wetenskaplike begrippe. Die verskil daartussen 

bestaan in die metade van noukeurige kontrole wat die 

wetenslwplike c.wm·.Jend em sy begrippe te vorm, sodat hy sy 

besondere studieveld beter kan verstaan. Die gewone mens 

erf 1 begrippe van sy ouers se kultuur en aanvaar hulle 
I 

sander kritiek. .. Corr.mon-sense cone epts .... refers to 
II 

what is sensed, instead of what is acutely analyzed 

they are more a matter of feeling, than of logical dis

cernment. 'r>
2

) i!Comrrron-sense 1 begrippe het 6ewoonlik be-· 

trekkine op absolute waardes, terwyl vJetenskaplike begrippe 

relatiewe waardes het wat in onderlinge verbanct staan met 

die natuurverskynsels. Die gewone mens, sowel as die 

wetenskaplike, maak gebruik van begrippe om die waarneem-

bare dinge w.o. die gedrag van die mens te verklaar. 

Die indiwidu handel in ooreenstemmin':j met sy mo-

tiewe wanneer hy 'n paging aanwend om sy probleme op te 

los of die spannin~s in sy lewe te verminder. Om die mens 

l) Burton W. H. : The :;uidance of lec::rning activities, 13. 

2) Dewey and Eumbt::r: The d eveloi?men t of human behavior, 3 . 



se gedrag te kan verstaan, is dit dus ook nodig om kennis 

te dr8 van sy begrippe van die sosiale gedrag Die llcommon-

sense•:- of voorwetenskaplike begrippe in die middeleeue het 

die mens laat vlug na toordokters en duiwelbesweerders om 

sy probleme op te los. Die wetenskaplike begrippe en 

v11etenskaplike houding het hom gelei tot kri tiese beskouing 

van gegewens, sodat die wetenskaplike begrippe gelei het 

tot 'n gedrag wat bygeloof uitgeskakel het, sodat toorkuns 

uitgesterf het. Hierdie houding om te soek na wetenskap-

like begrippe is die intellektuele of wetenskaplike houding. 

iiintellectual attitudes are in truth concepts. 1•
1 ) Geves-

tigde en diep gewortelde voon,etenskaplike begrippe is 

gunstig vir 'n gedrag tipies van 1 n cmosionele houding. 

Sulke voon:etenska plike begrippe bemoei lik ook 1 n in tel-

lektuele houding, omdat 'n mens ~evestigde begrippe en 

oortuigings nie maklik oorboord gooi nie. 

Die wetenskaplike metoda maak gebruik van induksie. 

Hy redeneer van besondere gevalle na 1 n hele groep d.w s. 

van die konkrete na die veralgerr.ening. Deur induksie word 

1 n voorlopige begrip gevorm. Di t v10rd voortdurend getoets 

aan meer beskikbare feite om teenstrydighede in die veral-

gemening uit te \vys. Hy is bereid om selfs by 'n later 

geleentheid sy veralgemening te wysig as feite dit vereis. 

Om op hierdie \vys e te kan voortgaan, is 'n besondere 

toestand van gereedheid nl. die intellektuele of natuur-

wetenskaplike houding nodig. Begrippe wat op hierdie 

manier .:;evorm 1-vord, dien as die oortuigings \vat nodig is 

vir die verdere vorming van houdings. 

l) Dewey and Humber: The development of human behavior, 210. 
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D. Persoonlikhcidseienskappe en houdings. 

By die waarneming van die verskille in h6udings 

tussen indiwidue, kan die aandag ook gevestig word op die 

verskil in persoonlikheidskenmerke vvc:.t moontlik vcrant-

woordelik kan wees vir die verskil in houdings. Daar is 

weinig n2vorsing op die gebied. \, 

vestigations in which data concerning both attitudes and 

personality are to be found . .rl) Veel kan dus nje op hier-

die terrein verwag word nie, masr aanduidings van graads-

verskille is tog van belang, aan~esien dit die indiwidu 

waarskynlik minder of meer gereed sal maak vir 1 n handeling. 

Hierdie toestand van gereedheid tot handeling tipeer juis 

die houding van 'n mens. 

(l) Geslagsverskille 

Navorsing wat op verskeie plekke sporadies uitge-

voer is t o. v. verskillende geslagte se houdings, dui aan 

dat vroue effens meer godsdienstig is as mans, 'n gunstiger 

houding teenoor die kerk openbaar en in 'n sokere onder

soek2) is gevind dat vrouens meer konserwatief as mans is 

met betrekking tot die politiek, ekonomie en godsdiens. _ 

Hierdie verskille is baie moeilik om te bepaal. 

Ondersoek tot op hierdie tydstip (1937) toon aan dat die 

verskille v.rat merkbaar is, n are the result, not of biolo

gical but of cultural factors ..• this means that sex 

differences will be a function not only of age, economic 

status, geographical section, political and religious af-

filiation etc. but also of the time at which the investi

gation happens to be made. · . .3) 

l) l'Iurphy, IV!urphy en Newcomb: Experimental social 
social psychology, 914. 

2) Ibid., 916. 

3) Ibid. , 9HL 
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In hierdie soort navorsing is die probleem om identiese 

groepe te kry wat net ten opsigte van die ~eslagte verskil. 

(2) Ouderdoosverskille 

Verskeie toetse is uitgevoer om verskil in houdings 

tussen groepe met ouderdomsverskille te bepaal. Die re-

sultaat toon ongeveer dieselfde as die met betrekking tot 

geslagsverskille. Die toetse dui aan dat daar 'n sterk 

verwantskap met kultuurinvloede is. Ouer mense toon 'n 

neiging om 'n meer konserwatiewe houding te openbaar. 

Die verklaring le daarin dat 
1
, the groups and institutions 

with which they are identified are more likely to date 

from a previous genera.tion.n 1 l Dit is dus hier ook weer 

die kultuurveranderinc;e wat verantwoordelik is vir die 

skynb2re houdingsverskille wat by verskillende ouderdoms-

groepe aangetref word, 

(3) Intelligensievcrskille. 

Uit die kennis van die invloed van die kultuur op 

die vorming van houdings, kan verwag word dat intellek-

verskille nie so 'n groat invloed op houdin:J;S as kultuur-

verskille sal toon nie. 

Harper se toets wat godsdienstige, politieke, 

sosiale en ekonomiese radikalisme meet, toon 'n klein 

positiewe korrelasie met intelligensie. 2 ) Terwyl dit so 

skyn te wees, word die volgende verklaring hiervoor aan-

gebied. 11 But to whatever degree this is true, the facts 

remain that interests provide the soil without v,rhich atti

tudes do not develop. "J) Neem ons hier in aanmerking dat 

l) I>~urphy, I~lurphy en Newcomb: 

2) Ibid., 931. 

3) Ibid. , 932. 

Experimental social 
psychology, 928. 
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'n mens se intclligensie so belangrik is vir sy vorming 

van begrippe, asook vir die aard van dinge waarin hy be

lang sal stel, sal dit noodwendig sy oortuigings moet be

invloed. Terwyl oortuigings die basis is waarop houdings 

0ntstaan 1 kan ons nie anders nie as om op grond hiervan te 

verwag dat intelligensie 'n mens se houdings sal befnvloed. 

Dit is waarskynlik nie die invloed \vat die intelligensie 

direk op die vorming van houdings het nie, ffiaar indirek 

deur die faktore te be:invloed waaruit houdings ontstaan. 

E. Verandering van houdings. 

Verandering van houdi nt:;s beteken cintlik dat met 

die bestaande houding gebreek moet word en dat nuwes &an-

geleer moet word. Dit kom dus cintlik neer op die aanleer 

van nmve houdings. Dieselfde faktore wat daar oorweeg 

word, is dus ook hier ter sake Die mens se persoonlikheid 

en sy omgevving r:10et dus oorweeg \Jord. 

Die houdings wat reeds gevestlg is, verander nie 

so maklik wanneer nmve kennis verkry vmrd nie. Die redes 

wat daarvoor aangegee wordl), is (l) 'n mens interpreteer 

informasie selektief~ Feite wat met sekere oortuigings 

ooreenstem, word oorbeklemtoon en botsende informasie word 

bevooroordeeld vcrtolk. ( 2) Informasie wat die houcting 

kan verander, word vermy en (3) 1 n mens sal sosiale druk 

weerstaan om by jou oortuigings en houdings te wil bly. 

Daar vwrd voortdurend pogings aangewand om mense 

se houdings te verander. Die vernaamste middele wat hier

voor aangewend word, is opvoeding, onderwys en propaganda. 

Propaganda is een van die magtigste wapens wat deur politi

ci en die advertensiewese gebruik word. Dit kan gebruik 

word om oortuigings en houdings te wysig om ooreen te stem 

met objektievJe fei te of om verder van die fei te af weg te 

l ) I•Io r gan C . T . : Introduction to psychology, 539. 



beweeg. Die propagandis probeer gewoonlik om houdings so 

te wysig, dat hulle met sy doeleindes ooreenstem Hier-

voor word dan gewoonlik gebruik gernaak van emosioneel-

belaai de woorde, sugges tia s en oorbeklemtoning van seker e 

besondere behoeftes van die mens. Objektiewe feite word 

selde alleen gebruik 

Aangesien 1 n mens se oortuigings en houdings binne 

sy kultuurverband gevorm word, sal kultuurveranderinge en 

veranderinge in lewenstoestande beskou word. Hierdie 

kultuurveranderinge bring veranderinge in insig, asook 

werklik nuwe behoeftes. Die nuwe behoeftes en eisE:' het 

tot gevolg dat nuwe vmardebepalings na vore kom, wat nuwe 

oortuigings en dus ook houdings tot gevolg het. 

changes in technology or group alignments pose problems 

that demand new situations. nl) Di t was die toestand 

tydens die Industriele Rewolusie in Engeland en in die 

huidige tyd vind aansienlike waarde- en kultuurveranderings 

onder aanslag van die tegnologiese ontwikkelings plaas. 

Sommige navorsers ken aantoon dat duidelibvaar-

neembare veranderings in houdings tydens hulle toetse 

voorgekom het. Ander ken weer geen besliste veranderings 

in die houdings van die proefpersone opmerk nie. 'n 

Moontlike rede vir die verskil in waarneming is die on-

vermoe van die toetssamestellers om te onderskei tussen 

emosionele en intellektuele houdings. 2 ) In plek daarvan 

om die eie probleme subjektief te oorweeg en dit herhaal

delik deur die persoon se aje gedagtes te laat maal, bring 

bespreking van prob leme gewoonlik 1 n beter begrip. 
11

In 

telling his problems to someone else he must be logical 

He has new insights, new associations and new attitudes 

to\·Jard it~ ,;3) Voorligtingsbeamptes het dus ondervind dat 

l) Asch S.E.: Social psychology, 589. 

2) Dewey & Humber: 'l'he development of human behavior, 157. 

3) J.lcKinney F.: Psychology of personal adjustment, 237. 
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die houding van studente teenoor hulle probleme nansienlik 

verander, wanneer hulle dit logies met die voorligter be

spreek. Hierdie houdings wat so emosioneel sterk gelaai 

is, moet in wer klikheid eers 1; ontlaai ll word, voordat daar 

nuwe oortuigings kan kom wat die indi·widu nm.re houdings 

kan laat vorm. Deur bespreking vvord log::i ese verbande ge-· 

sien~ 

Intellektuele houdings dui aan hoe die mens fungeer 

\'11anneer hy beinvloed NOrd deur objektiewe fei tekennis. 

Die objektiewe feitekennis word voortdurend aangevul en 

kc-m selfs vere.nder vJanneer voldoen de nuwe fei te besldk-

baar word. Ingesluit by die objektiewe kennis, is dus 

a ltyd die moont likheid van meer keEn is, soda t fi nali tei t, 

in die bre~r sin gesien; nie bereik kan word, voordat alle 

moontlike feite in ag geneem is nie. Die houdings van 1 n 

mens kan ni.e maklik afgebeken ,,mrd nie. Daar is die 

suiwer intellektuele houdings wat deur objektiewe feite 

gevorm word en telkens sal verander 1r1o.n.neor nuwe oortuig-

ende feite aan die lig kom. In teenstelling hier;,we is 

daardie suivJer emosionele houdings wat dikwels onbewus 

deur kultuurinvloede gevorm word. Hierdie emosionele 

houdi.ngs kan baie moeilik verander deur 'n aru'1tal objek-

tiewe fei te. Die h<~le waardestruktuur van die indiwidu en 

sy gemeenskap moet ook eers in die teken van verandering 

staan. Tussen hierdie twee uiterstes is houdings wat ge-

vorm word deur objekti ewe fei te sowel as deur die emosies. 

Attitudes could be classified on a continuwn that runs 
ll 

from purely intellectual attitudes, through those atti

tudes which are emotionally re-enforced intellectual 

attitudes, to attitudes which for all intents and purposes 

are purely emotional. ,,l) Die grootste pro bleme van die 

veranderinge van houdings is op die terrein van die suiwer 

emosionele. Dit is makliker om 'n mens se houding teanoor 

l) De\1'/ey L Hun;ber: Tho development of human behavior, 157. 
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'n besondere soort motor te wysig, aangesien die hoogag-

ting of minagting op betreklike waardes berus, as om 'n 

mens se vrees vir slange t e verander. Die vrees vir 

slange is 'n tipe van emosionele houdings, ten,ryl die mir-

agting vir die motor 'n tipe is van die emosioneel ver-

sterkte intellektuele houdings. 

In die onderwys word getrag om feite a,sm die leer-

lin~ mee te deel. Dit is objektiewe feite wat die kind 

deur aandagskonsentrasie rnoet ontvang, vertolk en rangskik 

om di t dan vir hom tot begrippe te herlei. "In education 

we try to emphasize the facts 1'l), maar hierdie fei te word 

deur 'n onderwyser aan die leerling verduidelik. Hier 

het did onderwyser 1n geleentheid om die feite deur sy 

bril van vooroordeel of pert·ydi:;heid te kleur. Die onder--

wyser sal dus nie nood1>~endig objelctie\'/e fei te aan die 

leerling meedeel nie. Die hoofsaak van die onderwys is 

die meedeling van kennis, objektiewe kennis, aan die leer-

linge The educational process is largely a process of 
t; 

acquiring and changing intellectual attitudes.\12 ) 

Dit is dus eintlik die intellektuele houdings wat 

deur die verkryging van objsktiewe feitekennis meet ver- . 

ander. Die feitekennis behoort tot 'n groat mate deur die 

onderwys er verskaf te vvord, Dit is nie s legs die sui wer 

intellektuele houdings nie 1 maar ook emosioneel-versterkte 

intellektuele houdings wat deur die objektiewe feite 

redelik maklik gewysig kan ·word. Emosionele houdings ver-

ander moei lik. Di t geskied gewoonlik ook stadig 1 saam met 

kultuurveranderings of onder die aanslag van propaganda 

wat emosioneel belaai is~ 

l) r~Iorgan: Introduction to psychology, 541. 

2) Dewey 2::. Humber: The development of human behavior 
1 

157 
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F. Die gevoel en houdings. 

Die :;evoel ksn kortliks o:nskryf vwrd as die natuur-

like spontane reaksie op diE:: werklikheid op grand van 'n 

. f . d . l) onrniddellike posit1ewe o negat1ewe vaar er1ng. 

T\vee van die mees algemeen erkcnde modali teite van 

die gevoel is stemming en emosies. Stemrr.ings skyn nou 

verbind te wees aan die strewingslewe. Die bevrediging 

van strewinge soos wat ervaar word met sukses, roem, eer, 

waardering ·wek :.;unstige sternrninge. Verlies hiervan wat 

dus stremrning van die strewing meebring, het die teenoor

gestelde uitwerkin6. In die reel word stenuning onderskei 

in bestaan, tussen die pole van opgev1ektheid en neersla g-

tigheid. Hiervolgens is daar beslis oak 'n der de pool nl. 

die van onverskillige neutraliteit. 

Sodra 1 n bepaalde stemming aamJesig is, oefen di t 

'n kragtige invloed op die ander geestesfunksies uit. 

Onder die invloed van 'n neerslagtige stemming, is dit 

moeilik om te dink en te handel, selfs die sonskyn en die 

veld hinder. Alles om die indiwidu is eintlik in half-

danker gehul. Hierdie toestand word gekenrnerk deur treurig-

heid, ontevredenheid, ergernis en verveeldheid. Die stem-

ming bepaal noodwendi g die geree dheid of dan we l die 

traagheid van die indiwidu tot handeling, afgesien van die 

situasie ten opsigte waarvan die indiwidu handelend behoort 

op te tree. 

Tydens die. bestaan van 'n opgewekte stemming, er-

vaar die indiwidu frisheidJ vrolikheid, tevredenheid en 

hy is gelukkig. Omdat die wereld om hom lag, word byna 

elke taak goedsmoeds aangepak en is hy werkli~ gereed tot 

handeling. Sy houding word dus deur so 'n stemming gereed 

gemaak vir daadkragtige, vrolike en geinspireerde optrede. 

l) Kuypers A. : Inlei ding in de Zielkunde, 199. 
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Tussen hierdie uiterstes bestaan die neutraliteits

gevoel wat gekenmerk word deur onverskilligheid en 'n be

sliste gevoelsarmoede, TervJyl die vori ge sterrminge die 

mens juis tot handeling akti veer of v ertraag, bevind di c 

mens horn gedurende die bestaan van die neutraliteitsgevoel 

in 'n toestand van onverskilligheid en traaJ.::-f:q-nie-~gtig

heid. In 'n bepaalde situasie sal die mens in hierdie 

stemming 'n houding openbaa.r wat gekenmerk word deur ge

brek aan handeling. 

Sodra 'n mens onder die invloed van 'n emosie 

verkeer, vertoon sy gedrag nie langer die kenmerk dat di t 

op die sosiale sa.'11esyn afstuur nie. Di t vertoon d:tsorgani

sasie. Die persoonlike aspek is so groat dat dit nie langer 

die geleentheid tot aangepast.e omgang bied nie. 

Houding word c:s bogrip deur die s osiaalpsigoloe om

lyn. Terwyl die gevoel by uitstek 'n sosiale verskynsel 

is, word die omgang met Dense in 'n bc;paolde si tuasie onder 

die invloed van 'n emosie, belemmer. 

Skrik is 'n oombliklike alarmreaksie wat te voor

skyn tree by onverwagte gebeurtenisse ,,rat dreigend ervaar 

word. Al die liggaamsveranderingG wat hiermee saamgaan, 

toon aan in v.ratter ;nate die sos iale kontak plotseling ver

breek is. Indien ontspanning nie gou volg nie, gee die 

skrik gewoonlik aanleiding tot vrees of angs of soms woede. 

Angs is die weerlose gevoel teenoor 'n magtige be

dreigende instansi e wat van betreklik algemene aard is. 

Angs is ook daardie algemene gevoel van eksistensiele be

dreigdheid d.w.s. van die futiliteit en magteloosheid van 

die bestaan. Vrees word van angs ondersl:ei, deurdat 'n 

mens 'n vrees vir 'n konkrete objek het. 

Skri k, angs en vrees is sterk houdingvormend, omdat 

hulle aanleiding tot 'n bepaalde gedrag3v,yse gee. Dieselfde 

geld vir die emosies woede, verdriet en vreugde. Die 

neiging om emosioneel d.w.s. onder die invloed van een of 
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ander emosie teenoor mense en dinge te reageer, verklaar 

ons voorliefdes en die dinge waarin ons 'n afkeer het. 

Die mens gee voorkeur aan daardi8 dinge wat hom van tevore 

genot verskaf het en hy het 'n afkecr in die dinge wat 

vrees ingeboesem of hom kvJaad gemaak het ~ So kan 'n mens 

se houding bevrees, vyEmdic; of genoeglik wees. Die houding 

ontwikkel in terme van al die b.:J.ie intensi tei tsverskille 

en variasies waarin die mens se gedrag uit die ervaring in 

talle situasies horn openbaar. 

Omdat die houding die mens aktiveer tot, en laat 

beweeg in die rigting van bevrediging, of in afkecr weg

vlug met die implikasies daarvan, bring dit 'n vroee be-

oordeling mee, voordat die fei te v1at betrekk.in,~ op die 

saak het, deeglik oorweeg is. DihJels lei hierdie voor-

uitbeocrdeling tot vooroordeel. Die emosionele houdings 

sluit dus die· groep houdings in wat o}) hierdie wyse aange-

leer is, asook die wat deur kultuurinvloed by die kind 

van kleinsaf gevestig is. Die vernaamste gedragswyse van 

emosionele (of gevoels-) houdings is dus vooroordeel, het

sy in die rsuns of onguns van die betrokke prikkel. 

G. Vooroordeel as houdin:~, 

Die sosiale sielkunde se sfeer van belangstelling 

is die terrein van menslike verhoudings. Daarom is op 

hierdie gebied baie navorsing gedoen om mense se houdings 

te meet teenoor dinge soos kultuurgrocpe, rasgroepe, 

godsdicns c.d.m. 

Allport gee 'n verslag van sy uitgebreide studies 

in verband met vooroordeel. Hy kwalifiseer die strekking 

van sy benadering as volg: 
17
In this volume, accordingly 

we shall be concerned chiefly with prejudice against, not 

with prejudice in favor of, ethnic ,;;roups. 1'1) 

l) Allport G.W.: The nature of prejudice, 7. 
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Ren@ers 1 ) ~ee volledige verslae van die meting van: 

(l) houdings van die gemeenskap teenoor die sake

wereld' propaganda en advertensie; 

(2) die regering se aanwending van die uitslae van 

die meting van houdings; 

(3) die houdings van werkers teenoor werksomstandig-

hede in die nywerhede; 

(4) die houdings van mense teenoor mekaar in die 

verskillende same lewingsverhoudings; 

(5) skoolkinders se houdings teenoor hulle maats, 

onderwysers voorligters, skoal, sport e.a. aan-

geleenthede. 

Hierdie veld van emosionele (of gevoels-) houdings 

is goed gedek. N8vorsing op die terrein gaan voortdurend 

aan·. 

Tenvyl 'n mens voortdurend besig is om sy kennis te 

organiseer, begrippe te vorm en tot oortuigings te kom, is 

die vraag of alle te vr~e beoordelings werklik vooroordeel 

is. Vir Allport kom die verskil tussen die twee daarop 

neer dat 1 n mens te vroee beoordelings (prejudgments) kan 

bespreek en regstel, sander emosionele weerstand. Die 

vooroordeel sal aktief weerstand bied teen alle informasie 

wat dit wil verander. •J Prejudgments become prejudices 

only if they are not reversible when exposed to new know-

ledge. VJe tl"end to grow emotional when a prejudice 

is threatened with contradiction. ;, 2 ) 

Aangesien die emosionele houdings gevestig word 

op grand van oortuigings wat emosioneel gevorm is, vind 

veranderings op hierdie terrein so moeilik plaas. Dit is 

hoofsaaklik kultuurveranderinge of emosioneel-belaaide 

propagandaveldtogte wat die oortuigings inskerp waarop 

1) Remmers: Introduction to opinion and attitude 
mea sur omen t. 

2) Allport G.W.: The nature of prejudice, 9. 
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veranderinge van emosionele houdings gevestig is. Ondervrys 

kan deur die meecleling van feite emosionele houdings baie 

moeilik verander. 

H. Samevc:.tting 

Die begrip houdin; word aanvanklik deur die 

Amerikaanse sosiale psigoloe gebruik. Dit het dus ann-

v~nklik gegaan om die gedrag van die een mens teenoor die 

ander of teenoor 'n bepaalde bevolkin~sgroep. Ui t die 

omlyning van die begrip houding deur die sosiale siel-

kundi ges, kan di t beskou word as 'n aangeleerde en redelik 

bestendige toestand van gereedheid van die gevoels- en 

verstandsprosesse, vvat 1n neiging tot geri gte hand eling 

toon. Die begrip het wyer coepassing as die sosiale ter-

rein gekry. Dit is die Gedrag van die mens wat bestudeer 

word, maar in die studies is dit nie altyd moontlik om die 

werklik2 gedraG waar te neem nie. Dikwels word met vrae-

lyste verwag dat proefpersonc in eksperimentele situasies 

moot aandui wat hulle vJerklike gedrag in die pral~tyk sou 

wees. Hierdie tou;tand van gereedheid by die mens om op 'n 

bepaalde manier te handel, is die mens se houding. 

Europese sielkundiges het dit juis teen die Engelse 

en Amerikaansc rigting dat hulle die term houding in sy 

funksionele betekenis gebruik, sander dat hulle die begrip 

wetenskaplik beredeneer. Hiermee ontken hulle nie die 

groat waarde van die gebruik van so 'n begrip nie. In 

hierdie vertandeling vJOrd 'n paging aangewend tot weten-

skaplike verantvvoording in verband met die gebruik van die 

begrip en aanwending daarvan in eksperimentele ondersoek. 

Sedert die eerste gebruik van die woord houding 

bet dit in nou verband gestaan met die gevoelsprosesse. 

In die Engelse literatuur word verwys na .emotional atti-
1• 

tudes 1
',, terwyl daarmee in werklikheid meer bedoel 'WOrd as 

'n houding wat slegs deur emosies bepaal word. Eintlik 
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sou gevoelshoudi ngs duideliker omskryvJend as emosionele 

houding wees, Die .Dictionary of Philosophy and Psychology• 
ll 

dui aan dat die woord emosie 'n baie \'lye funksionele be-

tekenis het. "When the vvord emotion did become current 

its application was very ·wide, covering all possible 

vc:•rieties of feeling, except those which are P'.1.l'ely sensa

tional in their origin .• rl) Ook die Duitse woordgebruik 

dui aan dat daar nie duidelik onderskei word tussen die 

terme nie. Jodl verwys na 'n definisie van emosie en se 

dan n.,. eine scharge Grenze zv-rischen Affekt und Gefuhl ist 

. ht b '" 2 ) n1c gege en." Terwyl die 1t>Ioord emosionele houding meer 

as die emosies impliseer en eintlik gevoelshouding b ehoort 

te wees, word die term emosionele houding in hierdie proefskrif 

:;ebruik. Die tern! clui aan dat die mens deur oortuigings 

wat op die gevoelsprosesse berus vir handeling gereed ge-

maak ·word. Onder die invloed van die gevoel en veral 

emosies en stemminge word die mens vir handeling gereed 

gemaak. Die kenprosesse is net so be7.angrik by die vorming 

van die emosionele houding. 

Die kultuur met die oortuigings, waardes en be-

grippe wat gangbaar is, sowel as die persoonlike gesteld-

heid van die indiwidu, dra daartoe by om die houdings te 

help vorm Die verandering van houdings wat onder di0 in-

vloed van die emosies gevorm word, is baie moeilik, maar 

di t kan deur opvoedin,:; geskied. In plek daarvan dat 'n 

mens deur sy gevoel gerig ·word om houdin,1;s te vorm, kan 

hy oak deur middel van sy intellek oortuig word van 'n 

bepaalde gedragswyse. In so 'n geval sal 'n mens praat 

van 'n intellektuele houding. In die vol@ende hoofstuk 

word die intellektuele houding onder die soeklig geplaas. 

1) Baldwin J.M. (Ed.): Dictionary of ?hilosophy and 
psychology, 3lo 

2) Jodl Friedrich: Lehrbuch der Psychologie II, 375. 




