
Deel IIDie intervlak tussen 'nsistematies-teologiesebehoefte-antropologie en sekulêrebehoefte-antropologieë
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Inleiding tot deel twee'n Mens beleef jou persoonlike welsyn eerstehands as gevoel: hetsy as eenof ander soort pyn óf een of ander aangename gewaarwording. Net so be-leef mens 'n mens die doele en state waarna jy streef as begeerte, hoop enmotivering.'n Mens se idees oor wat goed is vir ander mense word nie primêr deurdie gevoel bemiddel nie, maar deur denke. Hoe 'n mens implisiet of eksplisietoor menslike behoeftes dink, het 'n invloed op die praktyk van aktiwiteitewat ten doel het om mense ten goede te kom. Hierdie hoofdeel bestaan uittwee hoofstukke wat afsonderlik 'n paar eksplisiete en implisiete beskouingsondersoek oor wat mense nodig het. Ek gebruik beide implisiete en eksplisietebeskouinge omdat veral die implisiete beskouinge meermale 'n verskansingvan sekere waardes en 'n sekere mensbeeld verteenwoordig. Juis deur iets nieaan die orde te stel nie of as gegewe te aanvaar, kry dit 'n paradigmatiesefunksie.Met hierdie deel van die studie gaan ek uit van 'n beskouing van diesistematiese teologie wat nie net die innerlike koherensie van die teologienie, maar ook die korrespondensie daarvan met die horison van menslikeervaring as sy vertrekpunt neem. Hierin is ek 'n navolger van Pannenberg(1991:16-17)15 se de�nisie van die taak van die sistematiese teologie. Omdaardie rede ondersoek ek die twee vakdissiplines waarvan hier onder sprakeis. Ek gaan eers aan die einde van hierdie deel 'n teologiese evaluering vandie resultate gee. In die twee hoofstukke wat volg, gaan ek eers die inhoudvan geselekteerde eksplisiete en implisiete behoefte-beskouinge in hulle eieterme analiseer. As besluit van hierdie deel gaan ek die intervlak tussen dievolgende twee hoofstukke en die eerste deel bespreek.Die vakdissiplines wat ek ondersoek vir eksplisiete en implisiete beskouinge,15Sien ook bespreking van Pannenberg se posisie by 1.1 op bladsy 7 asook my besprekingby 1.2 op bladsy 15. 209
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210is die psigologie en die ekonomie. Sekere skole en denkers in die psigologietematiseer menslike behoeftes meer eksplisiet en daarom maak ek uit hullegeledere 'n seleksie van dié wat ek as die mees invloedryke beskou. Die psigo-logie verteenwoordig die dissipline wat die ontwikkeling en genesing van dieindividuele persoon as sy studieveld en toepassingveld het. Die psigologieis die wetenskap wat voortgekom het uit die praktyk van terapie. Dit on-staan uit die praktyk van bestuur as die vraag na die optimale aanwendingvan skaars hulpbronne. Die instellings wat bestuur word, gee aan die vakekonomie sy verdere spesialisterreine: makro-ekonomie het sy grondslag indie bestuur van die hulpbronne van 'n samelewing as geheel - iets waarin diestaat as verteenwoordiger van die algemene belang 'n belangrike rol speel.Die mikro-ekonomie handel oor die verbruiker en die �rma. Die basiese pro-bleem onderliggend aan hierdie spesialis-terrein is hoe die huishouding of die�rma sy bronne moet aanwend.Die psigologie én die ekonomie het ten doel om mense se welsyn te bevor-der. Die psigologie doen dit deur die teoretiese analise van die ontwikkelingof wan-ontwikkeling van die individu en die praktyk van terapie met die oogop herstel of groei van die individuele persoon. Die ekonomie beywer homvir menslike welsyn deur empiriese en teoretiese analise van die wyse waarop'n gemeenskap, �rma of huishouding met sy beperkte bronne omgaan endie praktyk van bestuur van hulpbronne ten einde optimale benutting vanhulpbronne te verseker.Onderliggend aan albei hierdie teoretiese en praktiese ondernemings lêbeskouinge oor wat mense is, en dus oor wat hulle nodig het. Moontlikkan verskillende skole binne die genoemde dissiplines onderskei word juis opgrond van die aannames wat hulle maak oor menslike behoeftes en dus oordie menslike natuur16.Hierdie hoofstuk ondersoek die beskouinge oor menslike behoeftes binnehierdie twee dissiplines omdat hulle twee komplementêre perspektiewe ver-teenwoordig. Die psigologie bestudeer die funksionering van die enkeling metdie gemeenskap as afgeleide daarvan. Die ekonomie bestudeer die gemeens-kap se omgang met dit wat waarde het. Die enkeling word hier vanuit diegroep bestudeer. Die ander rede is omdat die psigologie duideliker fokus opdie doel(e) van die menslike ontwikkelingsproses terwyl die ekonomie haareerder bemoei met die middele wat die mens tot haar beskikking het en hoesy daarmee omgaan. Die onderskeid tussen 'n kollektiewe en 'n individuele16So byvoorbeeld Chomsky in sy kritiek op Skinner. Sien 7.1.1 op bladsy 221.
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211perspektief, asook die onderskeid tussen behoeftes en middele beteken datalbei hierdie dissiplines van belang is vir hierdie studie.In 'n studie soos hierdie word daar uiteraard met 'n lae-resolusie analisevan die stof gewerk omdat die tematiek so omvattend is. Albei die genoemdedissiplines is uiters geso�stikeerd en die literatuur in beide is onoorsigtelikwyd. Ek maak dus keuses om spesi�eke temas en spesi�eke denkers uit tesonder en selfs dan behandel ek dit met 'n vlugtigheid wat byna steurend is.Tog wil ek aanvoer dat op dieselfde wyse as wat daar in die geogra�e plekis vir die grondopname, die lugfoto én die satelietfoto, daar 'n legitieme plekvir 'n breë en desnoods laag-genuanseerde oorsig oor die tema van menslikebehoeftes is. Die resultate van so 'n oorsigtelike studie vorm dan die vertrek-punt van meer gedetailleerde navorsing waarby daar vakspesialiste van meeras een dissipline by betrek kan word17.Die keuses wat gemaak word, word vervolgens uiteengesit vir die inhoudvan hoofstuk 7 en hoofstuk 8.Die psigoloog van die 20ste eeu wat seker die meeste invloed gehad hetoor hoe mense oor behoeftes dink, was Abraham Maslow. Sy teorie oor'n hiërargie van behoeftes is in 1943 die eerste maal gepubliseer en daarnatelkens herdruk in ander publikasies. Dit is ook opgeneem in 'n boek watdrie uitgawes beleef het. Die laaste daarvan was in 1987, na Maslow se dood.Tot vandag toe word Maslow aangehaal en is sy hiërargie populêr bekend. 'nOorsig van eksplisiete behoefte-beskouings kan kwalik volledig wees sonderom deeglik van Maslow kennis te neem. Ek behandel sy bydrae tot die studievan menslike behoeftes by 7.4 op bladsy 237.Ek wil in hierdie oorsig oor belangrike en invloedryke behoefte-beskouingeaanvoer dat Maslow 'n sekere sintese maak van teoretii wat hom voorafge-gaan het. Ek bespreek om hierdie rede, én ter wille van hulle invloed wathulle self uitgeoefen het, eers die twee groot benaderings tot die psigologie wataan die begin van die 20ste eeu vorm aangeneem het: Die dieptepsigologie endie gedragspsigologie. By die dieptepsigologie beskryf ek die beginfases vanontwikkeling van die dissipline in redelike detail omdat daarin die vertrek-punte van die denkrigting duidelik word. Die denke van Freud kry besondereaandag omdat hy so 'n massiewe invloed gehad het. Ek bespreek 'n paar la-tere psigoloë in hierdie skool se bydrae vlugtig ter wille van elemente daarvanwaarheen ek later wil terugkeer.Ek volg dieselfde diakroniese benadering met die oorsig oor die gedrags-17Ek sluit hierdie studie met voorstelle vir verdere navorsing. Sien 10.3.2 op bladsy 348.
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212psigologie waar ek kortliks aandag gee aan die Russiese re�ekspsigologie maarmy dan meer fokus op die Amerikaanse behaviorisme. Veral die werk van B.F. Skinner kry aandag omdat hy werklik die behaviorisme tot sy logiese (enekstreme) konklusie volg.Lesers wat die geskiedenis van die ontwikkeling van die psigologie in die20ste eeu ken, sal sekere belangrike skole en persone mis. So byvoorbeeldontbreek 'n behandeling van die Gestalt psigologie en die bydrae van iemandsoos Carl Rogers. By die keuse van die stof het ek gepoog om my te beperktot denkers en skole wat behoeftes op 'n direkte manier tematiseer en wat 'ngroot invloed uitgeoefen het. Hier val die Gestalt psigologie en Rogers buitedie bestek van hierdie studie. Volgens die kriteria van direkte tematiseringen invloed bestaan die moontlikheid om die werk van David MClelland inte sluit. Hy was inderdaad 'n besonder goeie navorser wat 'n enorme bydraegelewer het tot die verstaan van wat mense motiveer. Ook op die gebied vandie metodologie van meting van motivering het hy 'n ryk nalatenskap deur-dat hy daarin kon slaag om die kwalitatiewe insig van die dieptepsigologiete kombineer met die kwantitatiewe dissipline van die gedragspsigologie. Syinvloed word oorskadu deur dié van Maslow, en daarom word Maslow eerderbehandel. Ek verwys die leser na MClelland se Human Motivation vir 'nuiteensetting van sy metode en resultate (MClelland 1987). Clayton Alder-fer het 'n behoefte-teorie wat groot paralelle met Maslow s'n vertoon. Hy isook minder bekend buite die vakgebied en het 'n veel kleiner invloed gehad.Om dieselfde redes bespreek ek eerder die werk van Maslow.Met my bespreking van Maslow se behoefte-beskouing eindig die oorsigoor teorieë uit die psigologie. Die volgende belangrike teoretiese bydrae totdie studie van menslike behoeftes het nie van 'n psigoloog gekom nie, maarvan 'n ekonoom. Vanaf 7.5 word die werk van Max-Neef, en verdere teo-retiese uitbreidings op sy model, bespreek. Een van daardie uitbreidings isdeur myself en my kollega, Dr Montagu Murray, gedoen as deel van 'n na-vorsingsprojek oor lewenskwaliteit in die arm huishouding wat in 2004 aandie teologiese fakulteit van die Universiteit van Pretoria uitgevoer is. Onsverwerking van Max-Neef se teoretiese bydrae word by 7.6 op bladsy 283behandel.Hoofstuk 8 handel oor beskouinge oor menslike behoeftes wat nie sterkgeartikuleer is nie, maar wat tog die basis van ander teorieë en praktyke vorm.Elke teorie in die geesteswetenskappe of praktyk gerig op die samelewinghet 'n sekere 'n mensbeeld en dus 'n behoefte-beskouing daaragter, maar ekbehou die fokus op die vakdissiplines wat ek gekies het. In hierdie hoofstuk is
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213veral die ekonomie ter sprake. Die stelling dat mense oneindige behoeftes hetkom nogal onder ekonome voor18. Wat die betekenis hiervan is, hoop ek omin die loop van hierdie hoofstuk te ontdek. Die begrippe behoefte, begeerte envraag is van besondere belang vir die ekonomie. Ek gaan probeer onderskeitussen hierdie begrippe en aantoon wat daardie onderskeidinge moontlik kanbeteken.Die subdissiplines van die ekonomie wat die omstandighede bestudeerwaarin die vervulling van menslike behoeftes ten minste op 'n minimum vlakmoontlik is, is die ontwikkelings-ekonomie. Max-Neef het hom met hierdieprobleem besiggehou. Die Nobelpryswenner, Amartya Sen het ook op diégebied 'n groot bydrae gemaak wat besondere implikasies vir die spesialis--gebied van ontwikkelings-ekonomie het en wat 'n sekere verandering in diedenke oor menslike behoeftes veronderstel. Om hierdie rede word sy bydraekortliks ondersoek.Hierdie hoofdeel eindig met 'n samevatting van die resultate van deel eenen deel twee.

18Sien byvoorbeeld Mohr en Fourie (2001:7): �Behoeftes is oneindig - ons wil almal soveel as moontlik hê - maar middele is skaars. Derhalwe moet keuses deurentyd uitgeoefenword. Die verwantskap tussen onbeperkte behoeftes en skaars middele is van kardinalebelang vir die ekonomie.� Hierdie boek van Mohr en Fourie word gebruik as 'n handboekvir eerstejaarstudente by Unisa, die grootste universiteit in Suid-Afrika. Ek het self in2002 vir die eerstejaarskursus in ekonomie ingeskryf (en dit met lof geslaag). My inskry-wing was 'n soort gevallestudie om te probeer uitvind hoe studente in die aanname vanoneindige of onbeperkte behoefte ingesosialiseer word. In die besprekingklasse het diedosent by herhaling die aanname van oneindige behoeftes genoem. Geen student het ditooit bevraagteken nie. Die bespreking in hoofstuk 8 oor die vraagbegrip en die nutsbegripbevat die resultate van hierdie 'eksperiment' van my. Ek gaan probeer om uit die inhoudvan die boek van Mohr en Fourie aan te toon dat die stelling op bladsy 7 onhoudbaar is.Of dit geslaag is, sal die leser self na a�oop van hoofstuk 8 moet oordeel.
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Hoofstuk 7Eksplisiete behoefte-antropologieëSamevatting. In die psigologiese antropologie sedert die beginvan die twintigste eeu het daar 'n sekere beweging weg van diefokus op die dierlike plaasgevind. Waardes is al hoe meer gebruikom die inhoud van behoeftes mee uit te druk. Daar word ookal hoe skerper onderskei tussen behoeftes en vervullers. Hierdiefokus op die simboliese en die voorlopige maak dit makliker om dieteologiese interpretasie van behoeftes, soos dit in hierdie hoofstukgemaak is, met sekulêre behoefte-teorieë in gesprek te laat tree.7.1 Behaviorisme7.1.1 'n Kort oorsig oor enkele belangrike bydraers uitdie behaviorismeAan die begin van die vorige eeu het daar 'n soort psigologie ontstaan wat diemens van buite wou ondersoek. Introspeksie as psigologiese metode is totaalgediskwali�seer. In lyn met die neiging van die psigologie tot in daardie tydom al hoe meer objektief te word, het hierdie soort psigologie gepoog omwerklik wetenskaplik te wees. Wetenskaplik word hier bedoel in die positi-vistiese sin van die woord (Mouton 1987:20 en verder). Waarneembaarheiden kontroleerbaarheid was ken-teoretiese kriteria binne hierdie benadering1.1Wat werklik interessant is, is dat die kriterium van waarneembaarheid 'n uiterste vormvan subjektivisme tot gevolg het. Dit kom daarop neer dat dit wat ek nie kan waarneemnie, nie bestaan nie. So 'n kennisleer is al uitgewerk maar met 'n heel ander doel. Berkeley214
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7.1. BEHAVIORISME 215Dit lei tot die uitgebreide gebruik van eksperimente op mense en diere watdie stof vir psigologiese teorievorming voorsien het. Die Amerikaanse vormvan hierdie benadering het bekend gestaan as die behaviorisme met die ope-rasionalisme en die neo-behaviorisme as later variante. Psigologie as ge-dragswetenskap het tegelykertyd ontwikkel in Europa (Rusland) sowel as inNoord-Amerika gedurende veral die eerste kwart van die 20ste eeu2.Hoewel die wortels van die behaviorisme dieper lê3, begin besprekingsvan die begin van die moderne behaviorisme gewoonlik by Ivan Pavlov. Sybekende eksperimente met die speekselre�eks van honde vanaf 1900 het geleitot die ontdekking van die voorwaardelike of gekondisioneerde re�eks4. Hywas tot met sy dood in 1936 'n diere-psigoloog wat gepoog het om die gedragvan die dier - waarby die mens ingesluit is - suiwer �siologies te verklaar. Diegrondstruktuur van re�eksiewe gedrag vir Pavlov word gegee in die skema:prikkel - reaksie. Pavlov het doelbewus weggebly van die gedagte van be-wussyn en het sy laboratorium-assistente verbied om woorde soos psige in sylaboratorium te gebruik (van den Berg 1973a:69-71).Ongeveer gelyklopend met die werk van Pavlov het 'n soortgelyke ont-wikkeling hom op die Noord-Amerikaanse kontinent afgespeel. 'n Duitsedierkundige en �sioloog, Jaques Loeb, emigreer na die VSA en publiseerin 1899 'n boek getiteld Comparative Physiology5. Hierin gee hy 'n analisese motto Esse est peripi vorm deel van 'n Godsbewys. Die syn word gewaarborg deur diewaarneming daarvan deur God. Die behaviorisme se aandrang op waarneembaarheid enobjektiwiteit kan dus nie saam gehandhaaf word nie. Die feit dat dit wel saam voorkom,het 'n teologiese betekenis. Die mens neem die plek in wat God in Berkeley se argumenthet. Dit wat nie waargeneem kan word nie, bestaan nie. In die psigologie is dit wat niewaargeneem kan word nie, die innerlike van die medemens.2Van den Berg merk op dat die relfekspsigologie en die behaviorisme albei in kultureelarm gemeenskappe ontwikkel het en dat dit uitmunt in eenvoudige taal en toeganklik isvir die massas (van den Berg 1973a:73).3Sehenov se boek oor die re�eks van die brein wat 'n invloed op Pavlov gehad het,het al in 1863 verskyn. Die basiese gevolgtrekking van hierdie werk is dat psigologie niksanders as �siologie is nie (van den Berg 1973a:69). Watson se werk kan gesien word as'n voortsetting en radikalisering van die funksionalistiese skool. Die pos wat hy in 1908betrek het� was juis die leerstoel vir eksperimentele en vergelykende psigologie. Ook diefunksionalisme het introspeksie verwerp, eksperimente met diere gedoen en in die algemeengepoog om van die psigologie 'n objektiewe wetenskap volgens die positivistiese ideaal temaak (van den Berg 1973b:118,119) (Marx en Cronan-Hillix 1987:147). Die nuwe vanWatson se benadering was dat hy alle innerlike state ontken het.4Die term kom van een van Pavlov se studente, I. F. Tolotsjinov in 1903. (van denBerg 1973a:70)5Die Engelse uitgawe was in 1903.
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216 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËvan die meganismes wat aanleiding gee tot wat hy die sogenaamde psigiesefenomene noem. Hy herlei, net soos Pavlov die hele psigiese fenomeen totdie �siologiese en dus tot die meganiese. Selfs 'n psigoloog soos WilliamJames publiseer 'n artikel in 1904 onder die titel Does Consiousness Exist?met 'n negatiewe antwoord. Hy sê dat bewussyn slegs 'n slordige naam vir�siologiese prosesse is.Dit is egter J. B. Watson wat die werklike vader is van die Noord-Amerikaanse behaviorisme. Die term is ook van hom afkomstig6. Hy be-gin met sy gedagtes in 1903, dieselfde jaar as Pavlov se eerste publikasie.Sy eerste openbare lesing oor die onderwerp is in 1908 by Yale Universiteit.Hy publiseer 'n artikel in die Pshyhologial Review van 1913 onder die titelPsyhology as a behaviorist views it. In 1914 publiseer hy 'n boek getiteldBehavior: an introdution to omparative psyhology en in 1919 weer Psy-hology from the standpoint of a behaviorist (Watson 1919). In 1924, toehy al bekend was en 'n aanhang gehad het, publiseer hy 'n boek met dieeenvoudige titel Behaviorism (Watson 1925).Watson stem ooreen met Pavlov in die afwysing van die hele konsep vanbewussyn of enige sinoniem daarvoor en dus ook die diskwali�kasie van in-trospeksie as metode vir die psigologie. Sy standpunt is duidelik geformuleerin sy werk van 1924: �. . . the belief in the existene of onsiousness goesbak to the anient days of superstition and magi.� (Watson aangehaal invan den Berg 1973a:73)Watson bestudeer gedrag volgens die skema: stimulus - respons. Dieonderskeid tussen psigologie en �siologie verval met die enkele onderskeiddat waar die �siologie besig is met die afsonderlike organe en sisteme, diebehaviorisme die funksionering van die hele organisme bestudeer.Wat ook van belang is by Watson is die manier waarop hy die konsep vanoorerwing hanteer. Hy ontken die bestaan van enigiets soos die oorerwingvan talent of temperament of enige soortgelyke eienskappe. Alle gedrag van'n mens is volgens hom aangeleer.Die behaviorisme was invloedryk veral in die VSA en daar is byna geenskool van die psigologie in die VSA (veral in die eerste helfte van die 20steeeu) wat nie op een of ander manier daardeur gevorm is nie. Die behavi-orisme het in sy klassieke vorm nie later as die jare 50 van die vorige eeuas dominante teorie bly voortbestaan nie. Veral die sukses van psigoterapie6Van den Berg (van den Berg 1973a) noem die skool van Pavlov nie behaviorisme niemaar re�ekspsigologie. Ek verwys na die groter beweging as gedragspsigologie.
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7.1. BEHAVIORISME 217volgens die psigoanalitiese metode met soldate wat teruggekeer het uit dieeerste wêreldoorlog het die psigoanalise se status in die Amerikaanse milieuverhoog. Dit het as teenvoeter vir die invloed van die behaviorisme gedien.Hoewel nie meer die dominante denkrigting nie, het die behaviorismeook in die tweede helfte van die twintigste eeu verder ontwikkel. Die meesinvloedryke denker van hierdie skool in die latere tydperk was sekerlik B. F.Skinner. Soos te verwagte, verwerp Skinner die konsep van bewussyn en doenhy baie eksperimentele werk met diere. Hy verkies duiwe as sy proefdier.Skinner se bydrae by die konsepsuele stof van die behaviorisme is diekonsep van operante kondisionering. Operante kondisionering verskil vandie klassieke konsep van kondisionering deurdat 'n aksie van die organismeversterk of verswak word deur die gevolg daarvan te manipuleer deur by-voorbeeld beloning of straf7. Pavlov het die geluid van die klok met die geevan voedsel geassosieer het en kon later 'n speekselre�eks met slegs die klokontlok. Hy kondisioneer sy honde dus om 'n gegewe respons op 'n aange-leerde stimulus te hê. Skinner het sekere gedragspatrone, wat reeds deel vandie organisme se repertorium was, versterk en ander verswak deur 'n vormvan beloning en straf. Kos of elektriese skokke is tipies in diere-eksperimentegebruik. In een studie het hy byvoorbeeld beweer dat hy bygeloof by duiwegevestig het deur middel van operante kondisionering (Skinner 1947). Hy hetduiwe uitgehonger en dan in 'n hok geplaas met 'n toestel wat 'n graankorrel-tjie met 'n vaste interval in die hok laat val. Sommige van die duiwe het laterbegin om 'n spesi�eke gedrag te vertoon, byvoorbeeld om die kop te skud ofeen of ander gestileerde beweging te maak. Hierdie gedrag het natuurlik niksmet die tempo of hoeveelheid van die kos-toevoer te doen gehad nie. Diekos het as gedragsversterker gedien. Die gedrag was later baie gestileerd enSkinner kon letterlik duisende repetisies waarneem. Hy beweer dat die duiwe'n soort bygeloof ontwikkel het wat op 'n valse assosiasie tussen hulle gedragen die kos-toevoer gebaseer is. Hy vergelyk dit met persoonlike mannerismes7Die woord reinfore is 'n sleutelterm in Skinner se werk. Hy gebruik die woord asplaasvervanger vir enige woord wat op 'n bewuste toestand dui. Die volgende aanhalingmaak dit duidelik. �The expressions 'I like Brahms','I love Brahms', 'I enjoy Brahms', and'Brahms pleases me' may easily be taken to refer to feelings, but they an be regarded asstatements that the musi of Brahms is reinforing.� (Skinner 1974:48) Hoekom Brahms semusiek vir 'n sekere persoon reinforing sou wees, word natuurlik volgens Skinner bepaaldeur die omgewing en die geskiedenis van reinforements van die persoon. Vergelyk ookdie de�nisies van instrumentele kondisionering en operante kondisionering in die Psigolo-giewoordeboek. (Plug et al. 1988:ad lo)
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218 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËen ritueeltjies van dobbelaars of met 'n rolbal (bowling) speler wat liggaams-bewegings maak na die bal sy hand verlaat het. Hierdie studie demonstreertegelyk die eksperimentele sukses wat Skinner met operante kondisioneringgehad en die trivialiteit van sy onderneming.Skinner sien die konsep van operante kondisionering as die sleutel tot diebestuur van die menslike samelewing. Hy voorsien 'n utopie as gedragsbe-heertegnologie (dus operante kondisionering) op 'n groot skaal gebruik konword. Die konsep van versterking van gewenste gedrag is vir hom die sleuteltot opvoeding en sosiale beheer. Straf is 'n swak gedragsbeheertegnologieomdat organismes geneig is om net hulle gedrag verander om die strafsti-mulus te vermy en nie om die onderliggende gedrag (dit wat gestraf word)te verander nie. Deur positiewe gedragsversterking glo hy dat 'n gemeens-kap geskep kan word waarin straf nie nodig is nie. So 'n visie op utopiesegemeenskap het hy uiteengesit in sy novelle van 1948 getiteld Walden Two.Wat interessant is van Skinner is dat hy die fenomene bestudeer het watdie duidelikste aanduiding gee dat die behaviorisme nie geskik is vir die studievan die mens nie, naamlik taal en vryheid. In die behaviorisme se programom die konsep van bewussyn te verwyder is daar geen belangriker taak asom taal meganisties te verklaar nie. As daar was, sou dit wees om met diegedagte van vryheid eens en vir altyd af te reken. Skinner probeer om beidete doen.Getrou aan die tradisie neem Skinner die standpunt in dat daar wegge-doen moet word met konsepte soos denke en idees of enige gepostuleerdeinnerlike state van 'n organisme8. In sy studie oor taal verwys hy na wattradisioneel taal genoem is as verbale gedrag9. Hy weier om te sê dat mense'n gesprek voer of idees uitruil. Hy sal ook nie sê dat 'n mens 'n taal kennie, maar dat 'n persoon 'n gedragsrepertoire het wat haar in staat stel omgepas op sekere verbale stimuli te reageer.The words and sentenes of whih a language is omposed aresaid to be tools used to express meanings, thoughts, ideas, pro-positions, emotions, needs, desires and many other things in or onthe speaker's mind. A muh more produtive view is that verbalbehavior is behavior. It has a speial harater only beause it isreinfored by its e�ets on people. (Skinner 1974:89)8Hy noem sulke konsepte mentalisti explanations. (Skinner 1974:89)9So byvoorbeeld in die titel van sy werk Verbal Behavior. (Skinner 1957)
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7.1. BEHAVIORISME 219'n Persoon se omgewing, geskiedenis en afkoms (hy laat genetiese faktore ooktoe, anders as Watson) bepaal hoe sy op verbale stimuli sal reageer. In systudie oor verbale gedrag het hy dan ook gepoog om 'n behavioristiese taal-teorie te ontwerp wat geen innerlike state van die organisme aanvaar nie enwaar die eksterne verbale en ander stimuli asook vroeëre gedragsversterking'n persoon se verbale gedrag bepaal. Dit kom neer op die aanwending vandie terminologie van die laboratorium op die veld van taal. Alle taal worddus herlei na stimulus, respons, versterking en deprivasie en die verfyningswat aan hierdie konsepte aangebring is. Skinner het ook vyf soorte verbalegedrag geïdenti�seer10 wat elkeen sy eie stimulus het wat dit ontlok, sy eiesoort respons en sy eie soort gedragsversterker.Skinner se strategie is grootliks terminologies van aard. Hy vervang klas-sieke konsepte met sy eie behavioristiese terminologie. Chomsky se hewigeen deeglike kritiek op Skinner se boek Verbal Behavior (Chomsky 1959:xi)kom daarop neer dat as Skinner se terme letterlik opgeneem word, dit opomtrent geen spraakgedrag van toepassing is nie en dat, wanneer dit me-tafories11 verstaan word, dit geen waarde by die gebruiklike mentalistiesetaalkunde toevoeg nie - dit is eerder onakkuraat en onvoldoende. Skinnervermy ook omtrent totaal die vraag hoe dit moontlik is om sinne te gebruikwat grammatikaal korrek is maar wat 'n persoon nog nooit gehoor het nie.Sy verklaring dat so 'n sin soortgelyk is aan ander wat al gehoor is, wordsonder verdere verduideliking van die reëls van gelyksoortigheid gegee. Diereëls onderliggend aan taal blyk uiters kompleks te wees en dit word uitersvinnig deur kinders aangeleer. 'n Ongenuanseerde konsep van soortgelykheidis net te grof om dit te kan verklaar.Om die probleem verder te vererger, wil dit voorkom dat daar selfs bydiere en veral by die mens 'n inherente drang na ontdekking, intellektu-ele stimulasie en eksperimentering bestaan. Waarneming, denke en taal isdus nie werklik afhanklik van gedragsversterking en koppeling aan ander on-derliggende drange soos die teorie van operante kondisionering voorstel nie.Maslow het byvoorbeeld gevind dat die ape waarmee hy eksperimente ge-doen het, sekere raaisels opgelos het en dan die kos wat as beloning gegee is,10Mand, tat, intraverbal, textual response en ehoi response. Hy wy 'n hoofstuk aanelk in Verbal Behavior(Skinner 1957). Vir 'n kort opsomming sien Poling et al. (1991:161)en vir 'n kritiese bespreking van elke soort afsonderlik en die hele sisteem, sien Chomsky(1959).11Met ander woorde, as Skinner sê stimulus ontrol bedoel hy maar net denotasie ens.
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220 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËweggegooi het12.Die behavioriste se dogmatiese ontkenning van innerlike toestande maakdit vir hulle onmoontlik om die voor-die-hand-liggende oplossing - dat taaldeel is van die menslike hardeware - te aanvaar. Hierdie oplossing is deurChomsky voorgestel. Die kritiek teen sy teorie vanuit die behavioristiesekamp toon baie duidelik die empiristiese posisie van die behaviorisme aan.There is no diret evidene that deep strutures exist. They arenot physial entities that are measured, but hypothetial entitiesthat are inferred. Although knowledge of the rules of grammarmay failitate language, humans an and learly do speak ap-propriately without knowing suh rules. Although it might be ar-gued that, in suh ases, rules are somehow used �unonsiously,�this hypothesis is untestable and hene meaningless (Poling et al.1991:159).Dit wil voorkom uit die aanhaling hierbo asof die outeurs dink dat die beha-viorisme nie op teoretiese inferensie staatmaak nie13.Skinner het in 1971 'n boek gepubliseer met die titel Beyond freedom anddignity. Die basiese strekking van die boek is dat die konsepte van vryheiden outonomie in die weg staan van die vooruitgang van die kultuur en dat'n samelewing gevestig moet word wat gebaseer is op psigiese beheertegniekesoos deur Skinner in die laboratorium gebruik. Skinner verkies beloning bostraf as metode om gedrag te reguleer omdat dit meer e�ektief is. Die doel isom 'n samelewing daar te stel wat so deur gedragsbeheertegnologie gevorm isdat straf eintlik nooit nodig sal wees nie. Skinner kan hierdie visie hê omdathy weer eens daarop aandring dat alle gedrag deur eksterne omgewingsfaktorebepaal word. Dit volg dan dat die eksterne omgewing net van 'n sekere aardmoet wees om so perfekte burgers vir 'n perfekte samelewing te skep.Ook op hierdie werk het Chomsky uitvoerige kritiek gelewer. Chomskyse kritiek is eerstens gerig teen Skinner se terminologie. Wanneer hy byvoor-beeld die woord reinfore gebruik waar die gewone Engelse taal sal praat vanlike of enjoy skryf Chomsky:12Bespreking hiervan in Wilson (1972:149). Sien ook MClelland (1987:78) vir verderevoorbeelde.13Hulle sou korrek wees as die behaviorisme nog net twee sake bo alle twyfel kon aantoon:dat die mens 'n rot is en dat die wêreld 'n laboratorium is.
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7.1. BEHAVIORISME 221A literal interpretation of suh remarks yields gibberish, anda metaphorial interpretation merely replaes an ordinary termby a homonym of a tehnial term, with no gain in preision.(Chomsky 1971)Hierdie kritiek het Chomsky ook teen sy analise van taal gebruik (en daarin groot detail met elkeen van Skinner se terme afsonderlik). Verder vindChomsky dat Skinner nie eers by benadering daarin slaag om die verskynselvan menslike vryheid deur middel van sy teorie te verklaar nie. Chomsky steldit verder dat daar geen verskil is tussen 'n goed georganiseerde konsentra-siekamp en Skinner se ideale samelewing nie. In die slot van die artikel vanChomsky vind hy dat die eintlike verskil tussen Skinner en sy humanistieseopponente hulle konsep van menslike behoeftes is.The problems that Skinner disusses - it would be more proper tosay "irumvents" - are often real enough. In spite of his uriousbelief to the ontrary, his libertarian and humanist opponents donot objet to "design of a ulture," that is, to reating soial formsthat will be more onduive to the satisfation of human needs,though they di�er from Skinner in their intuitive pereption ofwhat these needs truly are. (Chomsky 1971)7.1.2 Die gedragspsigologie se de�nisie van behoeftesOnderliggend in die gedragspsigologie lê die gedagte dat die mens basiese�siologiese drange het en dat daardie drange aanleiding gee tot spanning endat die spanning verlig word deur bevrediging van die drange. Met die eersteoogopslag is alle menslike en selfs dierlike gedrag egter nie op die aanvullingaan �siologiese tekorte gerig nie. Dit is hier waar die kunsgreep manifesteerwat tot re�ekspsigologie en die behaviorisme ontwikkel het: die organismeleer op grond van die �siologiese drange14 dan nuwe response aan (dit isPavlov se gekondisioneerde re�eks) of sekere gedrag word versterk deurdatdie verligting van die drifspanning geassosieer word met 'n sekere stimulus(Skinner se operante kondisionering). Deur hierdie twee meganismes kan minof meer alle gedrag van enige organisme verklaar word omdat daar 'n arbitrêre14Drive wat ek met drang vertaal, is 'n tegniese term in die behaviorisme. Sien dieopsomming by MClelland (1987:68 en verder). Sien ook die betekenis van die termedrang en drangreduksie in Plug et al. (1988:72).
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222 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËassosiasie tussen enige gedrag en die vermindering van drifspanning tot standkan kom. Skinner kon inderdaad deur die toediening van saadkorrels tebeheer 'n duif leer dans of bygelowigheid, soos hy dit noem, by die duif laatontstaan.
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7.2. DIE DIEPTEPSIGOLOGIE 2237.2 Die dieptepsigologie7.2.1 'n Kort oorsig oor enkele belangrike bydraers uitdie dieptepsigologie7.2.1.1 Die begin van die dieptepsigologieSoos dié van die behaviorisme, gaan die geskiedenis van die dieptepsigologie15ook terug na die einde van die negentiende eeu. Die ontdekking van diedieptepsigologie word deur van den Berg by Josef Breuer in 1882 geplaas (vanden Berg 1970:19). Sy ontdekking dat by histeriese pasiënte hul simptome 'nbepaalde emosie vervang, was die begin van sy ontrafeling van die verskynselvan die onbewuste16. In 1893 en 1895 publiseer Breuer in samewerking metsy jonger medewerker, Sigmund Freud 'n artikel17 en 'n boek om hulle ver-klaring van neurotiese simptome en die behandeling daarvan te verduidelik .Freud, 'n neuroloog van opleiding, werk van 1887 tot 1895 saam met Breuer.Hulle het egter in 1892 reeds begin verskil en is uiteindelik as gevolg hiervanuitmekaar.Dit is belangrik om op te merk dat die psigoanalitiese beweging in beson-der in die vroeë dae uit medii bestaan het. Die psigoanalise ontwikkel danook uit die behandeling van pasiënte. Die antropologie wat hieruit ontwik-kel se swakte is dat dit die sieke as norm van die gesonde hanteer. Daardieantropologie het sy bewys gevind in die oënskynlike sukses van die behande-lingsmetode wat daaruit voortgevloei het. Die gebruik van die siek mens asantropologiese norm was inderdaad die inhoud van die verskil tussen Freuden Breuer. Die ontdekking van die onbewuste dimensie van die menslike lewewat op niks minder as 'n dubbele persoon neerkom nie, sien Breuer as ietswat slegs by neurotii voorkom. Freud is egter van mening dat 'n onbewustewat teenoor die bewuste staan, ons almal se lot is. Hier het Breuer en Freudse paaie geskei. Freud het voortgegaan om sy teorieë te ontwikkel en het15Ek gebruik dieptepsigologie as die benaming vir die groter beweging wat die belangvan die onbewuste in die mens erken. Psigoanalise is die skool van Freud.16Die onbewuste is al deur ander tydgenote van Breuer genoem, maar nie met dievolledige teoretiese verklaring van die betekenis daarvan soos by die publikasies van Freuden Breuer nie. Téodule Ribot verwys al in 1884 na 'n staat van sieklike verdubbeling waarinhy na die bewuste en die onbewuste verwys. In dieselfde jaar verwys Hippolyte Bernheimna 'n soortgelyke toestand. Daar is nog vele voorbeelde. (van den Berg 1970:131)17In die Neurologishes Centralblatt nommers 1 en 2. Opgeneem in (Breuer en Freud1974:53-69).
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224 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËmettertyd 'n gevolg opgebou. So word die psigoanalise 'n beweging. Aan diebegin van die beweging was dit Sigmund Freud wat die beweging bepalendgerig het.7.2.1.2 Freud en Breuer se artikel van 1893Die eerste artikel wat die begin van die dieptepsigologie as wetenskap aandui,was dié van Freud en Breuer van 1893 getiteld Vorläu�ge Mitteilung18. Dieinhoud het 'n verklaring gebied vir die verskynsel van histerie en 'n sukses-volle behandelingsmetode aangebied. Die tese van die artikel was dat histerieen neurose in die algemeen veroorsaak word is deur psigotrauma (Breuer enFreud 1974:56). Die psigotrauma word onbewus en kom in die daaglikselewe nie bewus na vore nie, maar uit sigself in die gevoel (Breuer en Freud1974:58). Die neurotiese simptoom is die teken van die geheime aanwesigheidvan die psigotrauma (Breuer en Freud 1974:60). Wanneer die ware oorsaakvan die neurose (naamlik die psigotrauma) ontdek word en die pasiënte daar-van bewus geword het en die passende emosies na vore bring, verdwyn dieneurose (Breuer en Freud 1974:68). Hipnose is die hulpmiddel wat die ter-apeut in staat stel om die pasiënt te lei om onbewus gemaakte traumatiesegebeure te onthou en te verwerk.In hierdie artikel kom alreeds die belangrike struktuurelemente van diepsigoanalise na vore (van den Berg 1970:30-31):
• Die onbewuste is bepalend.
• Die onbewuste het die karakter van 'n anti-ek.
• Die mens se doen en late word eerder a�ektief as kognitief bepaal.
• Die verlede is bepalend.7.2.1.3 Die ontwikkeling van Freud se terapeutiese metode en te-oretiese modelDie metode van suggestie. Tot in 1895 het Freud van hipnose gebruikgemaak om toegang tot die onbewuste van sy pasiënte te bewerkstellig. Na18Ek ontleen die inligting in hierdie paragraaf aan (Breuer en Freud 1974:53-69) asookvan den Berg se werk oor die geskiedenis van die dieptepsigologie (van den Berg 1970:25-31).
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7.2. DIE DIEPTEPSIGOLOGIE 225'n besoek aan Hippolyte Bernheim waartydens Bernheim die krag van post-hipnotiese suggestie demonstreer laat vaar hy die hipnose en gebruik slegssuggestie. Freud het sy hande op die pasiënt se kop gedruk en gesê dat sodrahy sy hande lig, die pasiënt van die verdronge herinneringe bewus sal raak.Dit het inderdaad ook so gebeur. Die pasiënte het dan aan Freud een of andertraumatiese gebeurtenis uit hulle verlede vertel, meermale van seksuele aard.In 1899 laat vaar Freud die metode omdat hy tot die besef gekom het datdie pasiënte die herinneringe versin. Hoewel hy dit reeds in 1899 besef heten sy terapeutiese metode gewysig het, skryf hy eers in 1917 daaroor. In1917 skryf hy dat die meeste van die verhale wat sy pasiënte hom vertel hetversinsels was. Later, in 1925, het hy gemeen dat alles versin was (van denBerg 1970:49).Die metode van vrye assosiasie. Vanaf 1899 gebruik Freud diemetode van vrye assosiasie. Die metode kom daarop neer dat die terapeutwoorde noem en die pasiënt vra om die eerste woord wat sy daarmee assosieerte noem. Niks wat pynlik of beskamend is mag weggesteek word nie19. Veralwoorde waarop die pasiënt met huiwering antwoord is van belang. Hierdiewoorde lê dan meermale die bron van die persoon se emosionele problemebloot. Hierdie metode verskil van die metode van die eerste twee fases in diéopsig dat die doel nie die uiting van 'n, by die verdronge trauma passende,emosie is nie, maar dat die pasiënt tot insig kom oor die oorsaak van haarongesteldheid. Vanaf 1899 is Freud besig met psigoanalise in die streng sinvan die woord - hy analiseer die psige. Die terapie word meer kognitief,neem dus langer en het ook meer wisselvallige sukses. Soortgelyk aan diemetode van vrye assosiasie analiseer Freud ook die droom en die daaglikseversprekinge wat mense maak.Freud se dieptepsigologiese antropologie. Reeds voor 1899 hetdaar 'n spesi�eke antropologie uit die terapeutiese werk van Freud voort-gevloei. Hierdie mensbeeld het mettergaan uitgebrei tot 'n redelik gekom-pliseerde beskouing van die samestelling en funksionering van die menslikesubjek. Ten grondslag van hierdie antropologie lê die verdeling van die men-slike persoon in 'n bewuste en 'n onbewuste laag. Aan die begin van sy werkhet Freud die onbewuste gesien as die domein waarheen die psigotrauma enander ongewensde gedagtes verdring is. Dit was voor sy ontdekking dat sy19Dit is natuurlik die Ahilleshak van die hele metode. Deur die streng opdrag omniks pynlik of beskamend weg te steek nie, dink die pasiënt meer aan dit wat pynlik ofbeskamend is. Wat veral beskamend was in die tyd van Freud was die seksuele.
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226 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËpasiënte die traumatiese verhale gefabriseer het wat hulle aan hom vertel het.Hy moes dit na 1899 aanpas om die drange in die onbewuste te lokaliseer.Daaroor meer later.Wat bly vasstaan, selfs na die ontnugtering van 1899, is dat daar eenof ander mag is wat onaanvaarbare gedagtes, ervarings of drange onbewusmaak. Die vraag na die agent van verdringing, soos die tegniese term lui,het gelei tot die ontdekking van nog 'n deel van die onbewuste wat later (in1923) deur Freud die Über-Ih genoem is. Die mens se sin vir die behoorlikeis gesetel in die Über-Ih wat self uit twee dele bestaan naamlik die Ih-Idealen die gewete. Die Ih-Ideal word deur die opvoedingsproses gevorm en dandeur die subjek geïnternaliseer en word deel van die onbewuste. Hierdie deelvan die menslike subjek word 'n onafhanklike intra-psigiese mag. Dit wordoorheers deur die moralteits-prinsiepe en is ongenaakbaar in sy eise. Diebewuste deel van die Über-Ih bestaan uit die gewete.Teenoor die van buite opgelegde en later geïnternaliseerde eise van dieopvoeders staan die persoon se eie drange as 'n opponerende mag. Freudnoem dit die Es. Die keuse van 'n neutrale woord is belangrik. Die diepstedeel van die Es bestaan uit die vitale drange terwyl 'n vlakker deel bestaan uitdie verdronge deel van die bewuste. Die vitale drange, op hulle beurt, bestaanuit drange wat op die ek gerig is soos alles wat vir die liggaamsonderhoudnodig is, en dié wat op die voortbestaan van die spesie gerig is, naamlikdie seksuele drange20. Die Es word oorheers deur die lusbeginsel en is dushedonies van aard, dit funksioneer in terme van genot. Volgens Freud is dieEs amoreel, redeloos en outonoom.Tussen die twee, meestal opponerende, outonome en dus ontoegee�ike,meerendeels onbewuste magte lê die Ih. Die Ih word beheers deur dierealiteits-prinsiepe. Hy moet die eise van die Über-Ih en die Es op die besmoontlike manier akkomodeer. Die Ih het die werklik onbenydenswaardigetaak om die luste en die gewete te stil. Dit wil voorkom of die Ih gedoem20Wat opvallend is, is hoe min aandag die drang ontvang wat werklik met die voortbe-staan van die spesie gemoeid is, naamlik dié van ouerskap. Die seksuele is meermale niegerig op voortplanting nie. Ook interresant is dat daar in eksperimentele werk met rottein die behavioristiese tradisie gevind is dat moederskap die sterkste drang is by rotte is.Dit is gemeet aan die hoeveelheid pyn wat 'n rot sal deurstaan om by 'n sekere bevredigeruit te kom. Die pyn is toegedien deur 'n geëlektri�seerde bruggie tussen die rot en diebegeerde voorwerp te plaas en dan die stroom al hoe hoër te stel totdat die rot nie meerdie brug oorsteek nie (MClelland 1987:72). Dat veral moederskap 'n drang is, is nie teontken nie. Die vraag van belang is hoekom Freud nie moederskap as deel van die Esbeskou nie.
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7.2. DIE DIEPTEPSIGOLOGIE 227is om te misluk as dit nie was vir die kunsgreep van sublimasie nie. Freudhet die konsep van sublimasie in 1905 ingevoer. Dit hou in dat die seksueleof aggressiewe drif toegepas word op 'n ander lewensterrein wat vir die Über-Ih aanvaarbaar is. Die aggressiewe persoon word byvoorbeeld 'n hirurg.Die aggressiewe drange word gekanaliseer deurdat hy mense oopsny maar hybereik daarmee iets goeds. Deur sublimasie kan die Es en die Über-Ih gepaaiword en kan 'n mens 'n lewe lei waarin gewetenswroeging en neurotiserendefrustrasie nie oorheers nie. Met die konsep van sublimasie kan Freud syantropologie wat gebaseer is op siek mense ook vir die gesondes handhaaf. Dithet ook tot gevolg dat hy werklik alle menslike optrede kan terugherlei na diebasiese drange. Daarmee verdaag hy die outonomie van die hoër ideale vandie mens. Kuns, wetenskap en medemenslikheid is alles vorme van sublimasie.Net soos sy kollegas aan die ander kant van die Atlantiese oseaan het Freuddie menslike na die dierlike herlei. Dit is miskien die grootste kenmerk vandie Westerse psigologiese mensbeeld van die eerste deel van die twintigsteeeu.Van den Berg se kritiek op Freud se konsep van sublimasie is die moeitewerd om woordeliks aan te haal, al is dit ook net ter wille van die welspre-kendheid daarvan.Wetenshap, kunst en menslievendheid zijn niet hoger of meerverheven dan drift, aangezien drift niet lager is dan de vermeldeninspanningen. Dat wil zeggen, meer nog dan de woord sublima-tie is het woord drift mistplaats. Verlangen is ons eigen, hevig,hartstogtelik verlangen, maar niet drift. Drift is de degeneratievan menselijk verlangen. Het verlangen te eten uit zih in eengezinsmaaltijd, die als menselijk gebeuren op één lijn staat metwetenshap, kunst en menslievendheid. Het verlangen geslahte-lijk te genieten uit zih in een tot zinsverrukking voerend liefdes-spel, dat, hoe is men er ooit op gekomen, niets laags of lagers inzih heeft. Toh kwam men erop, wat moet betekenen dat het'driftmatige', tot in Freud's tijd, door degeneratie was aangetast.(van den Berg 1970:62)Die ontwikkelingsfases van die kind. Daar is reeds op die belang vandie verlede in die denke van Freud gewys. Die ontdekking dat sy pasiëntenie, soos hy aanvanklik gedink het, een of ander psigotrauma beleef het nie,beteken dat hy nie in die besondere verlede van die spesi�eke pasiënt die
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228 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËoorsaak van neurose moes vind nie, maar in die verlede van elke mens. Diepsigotrauma wat vermoedelik in die kinderjare van die neurotiese pasiëntplaasgevind het, maak dus plek vir 'n beskrywing van die ontwikkeling vandie kind in die algemeen waarin die oorsake van neurose sowel as menslikegedrag in die algemeen te vinde is. Dit laat natuurlik die vraag na hoekomparty mense neuroties word en ander weer nie.Ek bespreek die fases hier vlugtig omdat daar later in die verband opdie meer gebalanseerde en volledige werk van Eri Erikson teruggekom salword21. Erikson het inderdaad baie van Freud oorgeneem, maar met belang-rike nuansering.Soos met die res van sy denke, oorheers die seksuele ook vir Freud dielewe van die kind. Daar moet bygevoeg word dat Freud se begrip van dieseksuele baie wyd is. Hy beskou alles wat met lus te doen het as seksueel.Freud vind dat die ontwikkeling van die kind volgens 'n bepaalde patroonplaas. Hierdie patroon orden hy volgens die liggaamsdele waarop die drangtelkens gefokus word. Die drange by die kind is Partialtriebe, deeldrange dus,wat nie gerig is op geslagsgemeenskap nie - want die kind is te jonk - maardaarom op ander dele van die liggaam, die sogenaamde erogene sones, betrekword. Hy onderskei vyf fases in die ontwikkeling van die kind. Ek gee hulleweer met telkens slegs 'n kursoriese bespreking.1. Die orale fase (0-1 jaar). Die mond is die erogene sone. Die suigelingervaar die wêreld deur haar mond. Karl Abraham, medewerker vanFreud stel voor dat die fase twee subfases het: die oraal-narsistiesefase waarin die kind nie 'n duidelike besef het van die onderskeid tussenhaarself en die moeder nie, en die oraal-kannibalistiese fase, waarin diekind haar wreek op die soms afwesige ma deur haar tepel te byt.2. Die anale fase (1-3 jaar). Die anus is die erogene sone. Anders as indie orale fase, waar die kind van die moeder afhanklik is, het die kindself beheer oor die ervaring van genot. Die kind leer in hierdie tyd haarontlasting beheer en leer dat daar gemanipuleer kan word deur hierdiebeheer oor die uitskeiding. Die lof van die ouers, wat 'n belangrikedeel van hierdie fase vorm, vestig ook die samehang tussen prestasie enaanvaarding.3. Die urethrale fase (rondom 3 jaar). Dit toon ooreenkoms met die analefase, maar met die verskil vir die psigoanalitiese skool, dat seuntjies21Sien die bespreking by 7.2.1.4 op bladsy 232
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7.2. DIE DIEPTEPSIGOLOGIE 229en dogtertjies dit verskillend beleef. In hierdie tyd ontstaan die soge-naamde penisneid by dogtertjies. Die skaamtegevoel rondom die ge-slagsdele word ook in hierdie fase aangewakker.4. Die falliese fase (3-6 jaar). In hierdie eerste genitale fase is die genita-lieë die erogene sone. Die tweede genitale fase breek met puberteit envolwassenheid aan. Die seuntjie wil volgens Freud sy moeder seksueelbesit en sy vader as teenstander dood. Hy vrees egter dat sy vaderhom sal kastreer. Hy vermy dit deur van die moeder afstand te neemen hom met die vader te identi�seer. By dogtertjies vind daar volgensFreud weer 'n soortgelyke proses plaas waar die dogtertjie met die maidenti�seer maar hierdie keer gedrewe deur die ontdekking dat sy geenpenis het nie (die vroulike kastrasiekompleks).5. 'n Latensietydperk (6 - 12 jaar). Met die afhandeling van die falliesefase is die seksuele ontwikkeling van die kind in beginsel voltooi. Dieseun word soos sy pa en die dogter soos haar ma. Al wat oorbly isom te wag vir die �sieke volwassewording wat in die puberteitsjare salaanbreek.6. Puberteit. Tydens die puberteit word die deeldrange (Partialtriebe)van die vorige fases onderhorig gemaak aan die primaat van die genitaal.Drangvermenging vind plaas. Van den Berg verduidelik Freud se posisiesoos volg:� Zo bijvoorbeeld word de destrutieve kraht van het oraal-sadisme'op bevel van het penis' (op het zoveel sagter bevel van het litoris)in het geheel van de volwasse geslahtelijke liefde ingevoegd. De beetword een kus. De beet is een uiting van een drift-element. De kus iseen ompromis, een vermenging.� (van den Berg 1970:97)7.2.1.4 Enkele verdere ontwikkelinge in die dieptepsigologieKaren Horney22. Horney is gebore in 1885, opgelei as medikus in Berlynmaar vertrek na die VSA in 1932. Sy vind dat Amerikaans neuroses niesoveel met seks te doen het as wat die ortodokse psigoanalitiese teorie ditwou hê nie. Dit was die groot depressie en die neuroses het veel eerder tedoen gehad met geld.22(Marx en Cronan-Hillix 1987:271-273), (van den Berg 1970:219-220, 226-231, 248-251)
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230 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËDie konsep van basi anxiety is bepalend in haar werk. 'n Kind begindie lewe hulpeloos en dit lei na die strewe van die mens om sekuriteit. Syvind ook meer die oorsake van neurose in die sosiale as in die biologiese wathaar in staat stel om 'n meer optimistiese houding in te neem as wat dieortodokse psigoanalise doen. In 'n omgewing waar die kind onveilig voel,soos byvoorbeeld waar die ouers nie liefdevol teenoor die kind optree nie,ontstaan 'n onderliggende angstigheid by die persoon. Die respons van diepersoon hierop is dan die sogenaamde neurotiese neiging (neuroti trend)waardeur die persoon poog om die angs te verminder. Horney noem negesulke neigings23.Horney stem nie saam met Freud se siening van neurose as regressie nie.Horney vind die oorsake van neurose in die huidige samelewing en nie in diebiologiese en spesi�ek seksuele aard van die mens nie. Die samelewing be-vat neurotiserende faktore24. Hierdie faktore bestaan as kontradiksies tussenwaardes wat dieselde samelewing voorhou: Die samelewing beloon kompetisiemaar verwag naasteliefde, die samelewing skep nuwe behoeftes wat nie vervulkan word nie, en die samelewing verheerlik vryheid maar omsingel die enke-ling met reëls. Veral die neurotiserende uitwerking van begeerte-skepping isvir hierdie studie van belang. Daar word later hierop teruggekom.Horney gebruik die konsepte van self-idealisering en self-realisering op'n interessante manier. Self-idealisering is, soos die Ideal Ih by Freud, diegevolg van die internalisering van die waardes van die samelewing. Daardieself-ideaal is egter nie haalbaar nie. Die persoon beleef dan die kon�ik tussenself-idealisering en selfrealisering. Neurotiese persone glo hulle is die ge-ïdealiseerde persoon.Drie soorte gedrag ontstaan in 'n poging om angs te besweer en dit korres-pondeer met drie persoonlikheidstipes: Die aggressiewe tipe, die onderdanigesoort en die verwyderde tipe. Normale mense gebruik al drie gedragstipes.Die uitsluitlike gebruik van slegs een soort gedrag dui op neurose.Erih Fromm (Marx en Cronan-Hillix 1987:273-275). Fromm was jon-ger as Horney (gebore 1900) en het in 1933 na die VSA verhuis na studies insosiologie en psigologie in Münhen, Frankfurt, Heidelberg en Berlyn. Frommse werk handel in 'n groot mate oor die verhouding tussen die groter eenhedevan die gemeenskap en die individu. Fromm was dan ook 'n bewonderaar23Sien (Horney 1942:54 en verder) asook die bespreking in (van den Berg 1970:250-255).24Vergelyk ook die werk van J H van den Berg wat gebaseer is op hierdie konsep vanHorney. (van den Berg 1962)
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7.2. DIE DIEPTEPSIGOLOGIE 231van Marx. Hy argumenteer dat moderne mense onveilig voel binne 'n omge-wing waar die gemeenskap nie 'n sterk stuktuur bied nie en dat hulle vlugvir vryheid - soos die titel van sy een boek lui.People today su�er from feelings of inseure aloneness engende-red by their lak of a framework. They desire to atualize theirselfpotential and to develop feelings of belongingness. (Marx enCronan-Hillix 1987:274)Die maniere waarop mense die gevoel van onveiligheid wat die gevolg is vandie vry samelewing, hanteer is deur hetsy 'n outoritêre25 of 'n humanistiesesamelewing na te streef. Die humanistiese samelewing laat mense se poten-siaal ontwikkel deur die liefde en samewerking van ander.Fromm identi�seer vier maniere waarop mense ontsnap van die isolasieen onveiligheid van die moderne samelewing. Hy praat van vier oriëntasies26.Later voeg hy 'n vyfde by.1. Die ontvanklike oriëntasie. Dit kom voor in samelewings waar sekeregroepe bevoordeel word. Sulke mense doen moeite om hulle identi�kasiemet die bevoorregte groep te behou. Hulle verwag bepaalde voorregte.As hulle die bevoorregte posisie verloor, raak hulle aggressief.2. Die oriëntasie van uitbuiting. Hierdie is die soort persoon wat iets byiemand anders sal afneem om geen ander rede as dat dit vir daardiepersoon waardevol is nie.3. Die oriëntasie van opgaar (hoarding). Veiligheid word deur hierdiemense gesien in terme van die opgaar van rykdom.4. Die oriëntasie van bemarking. Hierdie oriëntasie hang saam met dieopkoms van die kapitalisme. Kunsmatige doelwitte word nagejaag.5. Die liefde vir die lewe.25Hy sien geloof in 'n opperwese saammet politieke diktatorskap as deel van die totalitêrepatroon.26In terme van Max-Neef se terminologie is hulle almal bevredigers vir die behoefte aanBeskerming. Max-Neef se werk word by 7.5 op bladsy 268 bespreek.
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232 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËWat Fromm se werk belangrik maak vir die tema van hierdie studie is dathy bestudeer het hoe samelewingsvorme (soos die vier oriëntasies hierbo) totstand kom uit die verskillende maniere waarop mense hulle behoeftes probeerbevredig. Dit lei tot die insig dat 'n spesi�eke soort deprivasie aanleiding geetot 'n spesi�eke soort samelewing soos mense probeer om daardie behoefteaan te spreek. Fromm tematiseer ook die spanning tussen die behoeftes vandie gemeenskap en dié van die enkeling. Hy droom van 'n samelewing waarhierdie twee soorte behoeftes nie teenoor mekaar staan nie.Erikson se werk oor ontwikkeling. Erikson bou voort op die werkwat Freud oor die ontwikkelingsfases van die kind gedoen het. Hy koppel dieontwikkeling van die kind nie noodwendig aan sekere drange wat op hullebeurt weer gekoppel is aan sekere organe nie, maar aan ontwikkelingstake.Hierdie take bestaan telkens as die oplossing van 'n spanning tussen tweewaardes. Die onderstaande tabel gee 'n oorsig oor die fases en take soosdit deur Erikson uiteengesit word (Erison 1974:94). Die eerste vyf fasesstem wat die lewensjare betref min of meer ooreen met dié van Freud. Dielaaste drie is deur Erikson bygevoeg. Die vyfde fase self is deurslaggewendomdat alles hier geïntegreer word. Ry vyf en kolom vyf bevat die take watin elke fase afgehandel moet word. Dit lees horisontaal en vertikaal op diegedeeltes in hoo�etters af, byvoorbeeld: In fase twee (Freud se anale fase) isdie ontwikkelingstaak tegelyk om 'n basiese temporele perspektief en basiesevertoue te verwerf.Wat die leser moet oplet is die verandering wat sedert Freud se uiteen-setting van die ontwikkelingsfases ingetree het27. Freud druk die ontwikke-lingsfases organies uit waar Erikson dit simbolies doen. Die klem is nie byErikson op die spanning tussen inherente drange en sosiale eise nie maar opdie groei van 'n persoon se identiteit binne die verhouding met mense omhom. By fase een en twee is dit die ouers en by name die moeder. Vanaffase drie handel dit oor die kind in sy verhouding met sy gesin en breërwordende omgewing. Vanaf fase vyf handel dit oor die funksionering van 'npersoon binne die gemeenskap maar met 'n meer intieme verhouding tot dielewensmaat en later gesin (fase sewe).
27Sien die bespreking by 7.2.1.3 op bladsy 227.
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7.2.DIEDIEPTEPSIGOLOGIE
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234 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEË7.3 Die betekenis van die oriëntasie op die laerbehoeftes by die psigologie van die eerstehelfte van die 20ste eeuDie behaviorisme toon interessante ooreenkomste met die psigoanalise hoeweldie aanhangers van die beide skole op 'n sekere vlak mekaar se teenstanderswas. Dit waarop die hele psigoanalise gebou is, naamlik die primaat vanonbewuste innerlike prosesse in die menslike psige word deur die behaviorismekonsekwent ontken. Skinner het op 'n keer gesê dat 'n uiters klein deel vandie materie in die heelal binne mense se velle te vinde is en dat daar geenrede is om daardie materie anders te beskou as die ander materie in die resvan die heelal nie (1974:21).Van den Berg (van den Berg 1969b:29 en verder) vergelyk die behavi-orisme (hy gebruik Pavlov se re�ekspsigologie as voorbeeld van die breërebehavioristiese beweging) en die psigoanalise van Freud en ontdek dan datten spyte van hulle oënskynlike verskille hulle tog op ses punte ooreenstem.Ek noem dit hieronder met addisionele voorbeelde.1. Beide beskou die mens as epifenomeen. Die mens soos hy homselfbeleef as subjek word in die behavioristiese tradisie ontken deurdat be-wussyn ontken word. Pavlov herlei die hele menslike lewe tot re�eks endit maak die hele konsep van bewussyn onnodig. Ook Watson en Skin-ner doen dieselfde op 'n e�ens ander manier (bv. Skinner gebruik ope-rante kondisionering as sleutelbegrip). Mentalisties is 'n lelike woordin die behaviorisme. In die dieptepsigologiese tradisie word die mens asbewuste subjek op 'n ander manier tot bykomstige fenomeen gemaak.Dit gebeur deurdat die bewuste tot 'n onbelangrike deel van die men-slike samestelling gemaak word. Die Es of die Superego is dit wat diemens se gedrag eintlik bepaal. Die bewuste is maar die klein gebiedtussenin wat die eise van twee onversoenbare meesters moet hanteer.2. 'n Faset van die menslike bestaan word tot die geheel ge-proklameer. Die hele menslike gedrag word binne die behavioris-tiese tradisie uit die gekondisioneerde re�eks en later uit die versterkteoperant verklaar. Freud weer, herlei omtrent alles in die mens se sub-jektiewe lewe tot die geslagsdrang en aggressie. Dit is deels te verstanebinne die omgewing waarin hy gewerk het - die laat 19de eeuse ryk Oos-tenrykese samelewing het rondom die geslagtelikheid nogal probleme
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7.3. DIE ORIËNTASIE OP LAER BEHOEFTES 235gehad28. Nogtans kan nie eers alles in Freud se eie samelewing tot dieseksuele herlei word nie. Hierdie insig het duidelik geblyk toe die psi-goterapie te doen gekry het met die neurotiese soldaat na die eerstewêreldoorlog (van den Berg 1970:205 en verder).3. Die faset wat die geheel vervang is van laer29 aard. Diebehaviorisme in die breë het 'n voorliefde daarvoor om die mens sebewussyn tot die re�eksmatige te reduseer. Pavlov, Watson en Skinnerse aversie vir die begrip bewussyn is reeds bespreek. Ook Freud, veralin sy vroeë werk, doen moeite om die menslike bestaan geheel tot die�siologiese drange te herlei30.4. Die verlede is die alles-bepalende faktor. Pavlov se voorwaar-delike re�eks is 'n produk van die verlede31. Alle gedrag is gebaseer opkondisionering in die verlede. Dieselfde geld by Freud. �De psyhoa-nalise bestaat in een herleiding van het psyhishe tot dat wat vroegerplaatsvond en van waaruit zih het latere ontwikkelt� (Freud 1913 aan-gehaal in (van den Berg 1969b:21)). Die begeerte en gedrag van diemens in die hede word herlei na 'n nou onbewuste verlede. So is ditvolgens die klassieke psigoanalise 'n fout om te dink dat 'n man sy vroukies omdat hy op haar verlief is, hy kies eintlik net sy ma of die vrouwat hom grootgemaak het. Vir Freud lê die oorsaak van beide liefdeen haat en alles tussenin in die verlede van 'n mens.28Sien die bespreking in (van den Berg 1970:139 en verder asook 325 en verder)29Die betekenis van hoog en laag moet verder omskryf word. Van den Berg gebruik dieindeling van M Sheler om praktiese redes (van den Berg 1969b:14). Sheler onderskeidie sintuiglike gevoelens (lus en onlus) van die vitale (vaakheid en energiekheid), asookdie psigiese gevoelens (blyheid en ontstemdheid) en die geestelike (geluk en vertwyfeling).'n Ander verdeling wat meer op die anatomie van die brein gebaseer is, is dié van PaulMaLean (MClelland 1987:116). Hy onderskei die reptiliese, die paleosoogdier en dieneosoogdier-gedeelte van die brein. Die deel van die brein wat ooreenstem met die vroeësoogdiere bemiddel a�ektiewe en emosionele toestande soos begeerte, woede, vrees, hart-seer en vreugde. Die neosoogdier gedeelte van die brein, wat by die mens geweldig sterkontwikkel is, word verbind aan kognitiewe vermoëns en verbeelding. Laag en hoog kanin hierdie sin gebruik word vir breinfunksies wat met die onderskeie dele van die breinverband hou en korrespondeer met onderskeidelik reptiele en ander soogdiere.30Van den Berg (van den Berg 1969b:20) maak die interessante punt dat die hele pogingom menslike gedrag te verklaar, wat die negentiende en vroeë twintigste eeu kenmerk,alreeds 'n oriëntasie op die laere is. Verklaar beteken in die sin herlei tot iets eenvoudiger.31Dieselde geld natuurlik vir Skinner se konsep van operante kondisionering.
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236 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEË5. Die uitgangspunt is kunsmatig. Beide die psigoanalise en die be-haviorisme berus op 'n kunsmatige uitgangspunt. Dit neem letterlikjare in psigoterapie vir 'n persoon om die nou onbewus gemaakte trau-mas van sy jeug te onthou. Freud het in 'n stadium agtergekom datsy pasiënte traumas uit hulle kinderjare fabriseer. Eers het hy gesê datmeeste van hulle stories onsin was maar later (toe hy sy teorie gewysighet om die oorspronklike trauma in die geboorteproses te lokaliseer)was hy van mening dat dit alles onsin was. Net soos psigoanalise waargemaak word deur die psigoterapie, so word die behaviorisme waargemaak deur die laboratorium (van den Berg 1970:81). Pavlov se labo-ratorium het per geleentheid oorstroom. Na die insident het die hondehulle gekondisioneerde re�ekse verloor (van den Berg 1969b:16).6. Die menslike bestaan is die bestaan van 'n eensame en wê-reldlose subjek wat slegs sekondêre verbintenis met an-der en die wêreld het. In die re�ekspsigologie van Pavlov maarook in die behaviorisme in die algmeen is die wêreld en ander persone'n bron van stimuli. Van 'n wêreld wat as geheel die mens se woonplekis en waaraan hy deel het, is daar geen sprake nie. Net so is daar by dieortodokse psigoanalise weinig sprake van tussenmenslike kontak. Dieklem val deurentyd op die vreemdheid en selfs die vyandigheid van dieander, al die klem wat die psigoanalise op die seksuele plaas ten spyt.Die bron van die mens se energie is in homself en by name in sy eiedrange geleë. Sy gehele gedrag word ook in die psigoanalise van diemens se binnekant herlei.Wat 'n mens werklik verbaas is hoe veral die behaviorisme so 'n groot aanhangkon gekry het. Freud kon blykbaar sekere mense nog help, die behaviorismewas nie eers so terapeuties geïnteresseerd nie. Die vermoede ontstaan datdie nuwe mensbeeld wat aan albei onderliggend is, iets met die breë aanvaar-ding van die psigoanalise maar veral die behaviorisme te doen gehad het.Daardie mensbeeld is hierbo onder ses punte uiteengesit. Die essensie is dieanti-religieuse karakter daarvan. Beide die voorrang van die verlede32 as dieverwydering tussen mens en wêreld33 dui daarop.32Die ordeningsbeginsel in Pannenberg se fundamenteel teologiese antropologie wat by4.2 is die mens se gerigtheid op die toekoms en die onmiskenbare teologiese betekenisdaarvan.33Wat toevalling is waar Barth se teologiese antropologie begin. Sien besprekingby 4.1.3.1 op bladsy 93.
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7.4. ABRAHAM MASLOW 237Die ander steunpilaar van hierdie mensbeeld is die geloof dat die mens 'ndier is. Wat beide hierdie soorte antropologie doen, is om die getuienis datdie mens duidelik nie 'n dier is nie, weg te verklaar - vandaar die geforseerdekunsmatigheid waarmee alles herlei word na dit wat laer is.In beide skole is daar ook verklarings van die fenomeen van godsdiens byname. Freud sien godsdiens as illusie en as 'n besondere soort geestesonge-steldheid. Skinner bewys eksperimenteel dat bygeloof by duiwe kan ontwik-kel. Hoewel hy dit nêrens in die artikel (Skinner 1947) behalwe in die titeldoen nie, is die implikasies dat hy 'n behavioristiese verklaring vir godsdiensgevind het.7.4 Abraham Maslow7.4.1 InleidingMaslow se groot bydrae tot die studie van menslike behoeftes is myns insiensnie sy behoefte-hiërargie nie, maar sy insig dat behoefte motivering is en datbehoefte nie net gekoppel is aan tekort nie, maar ook aan kapasiteit. �Anytalent, any apaity, I thought, was also a motivation, a need, an impulse.�(Wilson 1972:22) Tog is dit sy gedagte aan 'n hiërargie van behoeftes wat diepopulêre verbeelding aangegryp het.7.4.2 Maslow se Theory of Human MotivationMaslow se bekende teorie oor die hiërargie van behoeftes is eerste gepubliseerin sy artikel genaamd A Theory of Human Motivation (in Psyhologial Re-view Julie 1943). Hy het later in 1954 die teorie verder uiteengesit in sy boekMotivation and Personallity. Die boek het verskeie uitgawes beleef. Aan diebegin van die tweede hoofstuk van hierdie werk gee hy 'n aanduiding vandie manier waarop hy met sy voorgangers van 'n verskeidenheid skole in diepsigologie omgaan.This theory is in the funtionalist tradition of James and Dewey,and is fused with the holism of Wertheimer, Goldstein, and Ge-stalt psyhology and with the dynamism of Freud, Fromm, Hor-ney, Reih, Jung and Adler. This integration or synthesis may bealled a holisti-dynami theory. (Maslow 1987:15)
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238 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËSy eie teorie sien hy dus as 'n sintese van die werk wat tot op daardie stadiumin beide die Europese en die Noord-Amerikaanse wetenskaplike psigologiegedoen is. Dit sal uit die bespreking duidelik word op watter manier hyhierdie soms uiteenlopende beskouinge integreer. Die kritiese vraag wat aandie einde van hierdie hoofstuk beantwoord moet word, is of hy wel daaringeslaag het34.7.4.2.1 Die konsep van pre-potensieDie konsep van pre-potensie beteken eenvoudig dat nuwe behoeftes voortkomas bestaande behoeftes 'n sekere vlak van bevrediging bereik het. Dit betekendat sekere behoeftes prioriteit bo ander het en dat die nie-bevrediging vandaardie behoeftes dringender is as die bevrediging van ander.Op die eerste bladsy van die artikel van 1943 sit hy die basis van sy teorieas volg uiteen.Human needs arrange themselves in hierarhies of pre-poteny.That is to say, the appearane of one need usually rests on theprior satisfation of another, more pre-potent need. Man is aperpetually wanting animal...Die konsep van pre-potensie in Maslow se beskouing van behoeftes los tweebelangrike teoretiese probleme op. Die eerste hou verband met die verhou-ding tussen biologie en sielkunde. Maslow onderskryf die sogenaamde we-tenskaplike antropologie wat 'n sielkunde tot gevolg het wat daarop aan-dring dat die mens op dieselfde manier as enige ander organisme beskryfmoet word. Alledaagse ervaring bewys egter dat die mens nie soos die dier isnie. Die projek van die Europese dieptepsigologie en die Noord-Amerikaansegedragspsigologie kon nie oortuigend die uniekheid van mense na die dier-like terugherlei nie. Maslow was deur sy loopbaan baie bewus van menslikeeienskappe soos liefde, kreatiwiteit en selfverwesenliking en het studies aanhierdie onderwerpe gewy. Hy het te staan gekom voor die probleem van dieverskil tussen die biologiese benadering tot die mens en sy belangstelling in,wat by gebrek aan 'n beter term, die menslike gees genoem sou kon word.Die tweede teoretiese probleem is dat daar deur die loop van die eerstehelfte van die twintigste eeu 'n verskeidenheid teorieë oor menslike behoefte of34Wat spesi�ek van belang is, is die vraag of Maslow nie moontlik die betekenis van diebegrippe sinteties en holisites met mekaar verwar nie.
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7.4. ABRAHAM MASLOW 239motivering ontstaan wat elkeen sy eie eksperimentele of teoretiese basis het.Maslow het die taak op sy skouers geneem om hierdie twee probleme op telos deur 'n sintese van bestaande teorieë oor menslike behoeftes. Sy oplossingwas dat hy die basiese inhoud van die teorieë van sy voorgangers ongeveeronveranderd kon gebruik deur hulle in 'n hiërargie te rangskik waarmee hytegelyk aan die basiese dogma en raison d'être van die moderne wetenskaplikesielkunde, die dierlikheid van die mens, getrou kan bly.Wat tog opval van Maslow se formulering van die hiërargie van behoef-tes is dat hy dit so formuleer dat dit verskans is teen empiriese falsi�kasie.Hy doen dit deur self die oënskynlike uitsonderings op sy teorie te bespreek(Maslow 1987:26,27). Na my mening is hierdie uitsondering van so 'n aarddat dit die herformulering van die hele konsep van prepotensie vereis. Hynoem sewe gevalle. Ek noem hulle kortliks met my eie beoordeling van dieepistemologiese waarde van elkeen. My oordeel verskil van Maslow s'n deur-dat ek dit eerder sien as falsi�kasie van sy konsep van prepotensie en hy ditbloot as uitsonderings met geen spesiale epistemologiese status nie.1. Daar is mense vir wie selfrespek belangriker is as liefde.Maslow verklaar dit deur te sê dat daardie mense eintlik liefde soekdeur selfvertroue te vertoon. Met dié soort strategie kan enige om-kering van die verwagte hiërargie natuurlik wegverklaar word, byvoor-beeld: Iemand soek liefde want hy dink die een wat hom liefhet, sal hombeskerm. . . Die kunstenaar skep want dis hoe hy kos kry. . . Die ba-siese probleem is dat daar nie reëls is om te bepaal watter soort gedragverwys na watter behoeftes nie. Alles kan dus ad ho geïnterpreteerword.2. Daar is mense wat inherent kreatief is en wie se drang nakreatiwiteit hulle ander behoeftes oorheers. Dit falsi�eerdie konsep van prepotensie of ten minste 'n vaste hiërargie daarvan.Hierdie mense se drang na kreatiwiteit is prepotent. As daar 'n hië-rargie bestaan, moet mens nie in die lig van hierdie observasie sê datdie hiërargie van mens tot mens en van tyd tot tyd binne die lewe vaneen mens verskil nie? As dit so is, maak dit die hele konsep van 'nbehoefte-hiërargie as antropologiese teorie nutteloos.3. Party mense is met min tevrede. Die hoë behoeftes verdwyngewoonweg. Dit is die resultaat van vroeë kroniese deprivasie.
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240 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEË4. Psigopate het geen behoefte aan liefde nie. Hulle is blykbaarliefde ontneem in hulle heel eerste lewensfase en het heeltemal die be-hoefte verloor. Dit toon weer eens die dinamiese en historiese aard vanbehoeftes aan. Nog 'n rede om weg te beweeg van 'n streng hiërargievan behoeftes.5. Mense wat oor 'n lang tyd van bevrediging van 'n behoefteontneem is, onderwaardeer die belang van daardie behoefte.Met ander woorde: die kreef raak gewoond daaraan. Kroniese hongermense gaan voort om te streef na die vervulling van hulle hoër be-hoeftes. Maslow glo egter dat deur die verloop van tyd die verwagtehiërargie weer sal begin geld. Dit is nog 'n verskansingtegniek. Dietydperk van 'n geldige waarneming word gemanipuleer.6. Die hiërargie van behoeftes geld nie vir gedrag nie maarvir wat 'n persoon wil hê35. Die hele teorie word dus verplaas totdie onwaarneembare. Geen onverwagte gedrag hoef dus as falsi�kasieaanvaar te word nie. Wat Maslow buite rekening laat is dat 'n mensalles gelyk kan wil hê. Die gedanken sind frei. . .7. Vroeë behoeftebevrediging stel persone in staat 'n baiehoë toleransie vir frustrasie te ontwikkel. Sulke mense kanlater martelare vir hulle ideale word. Histories was daar egter martelarewat deur die hele loop van hulle lewe ontbering moes verdra. Sulkemense kan volgens Maslow se teorie nie bestaan nie36.As beide aanhoudende deprivasie én aanhoudende bevrediging tot frustrasie-toleransie kan lei, en as daar beide mense sonder hoë behoeftes én mense metsterk gerelativeerde lae behoeftes is, en as daarby die hele teorie slegs geldin die onwaarneembare sfeer van die begeerte, moet 'n mens die hele teorievan prepotente behoeftes se algemene geldigheid bevraagteken.7.4.2.2 Die aanhoudendheid van behoeftesWat ook opval van Maslow se uiteensetting van 1943 is dat hy die mens as'n perpetually wanting animal beskryf. Daaroor die volgende opmerkings:35Hierdie in Maslow se mees belangrike verskansing van sy teorie teen empiriese falsi�k-asie.36Vergelyk byvoorbeeld Sorokin se analise van Christelike heiliges wat slawe was.
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7.4. ABRAHAM MASLOW 241Ten eerste: Die mens is 'n 'perpetually wanting animal '. Die beskrywingvan die mens as 'n dier, verbind Maslow sterk aan die moderne westersewetenskaplike mensbeeld soos dit vorm aanneem in die evolusieleer, die be-haviorisme en ook in die psigoanalise. Maslow het self vir etlike jare van sylewe psigologiese navorsing met diere gedoen.Hy het ook in die evolusieleer belang gestel en self 'n soort evolusieteorieontwerp wat gebaseer was op die aanname van Adler, wat ook deur sy ekspe-rimente met ape ondersteun is, dat dominasie die dryfveer van die menslikebestaan is (Wilson 1972:157). Maslow se eksperimente met die primate het'n paar gegewens aan die lig gebring wat hom laat afsien het van 'n strengbehavioristiese aanpak van die psigologie. Dit het daarop gedui dat primatenie net ter wille van die behoefte aan kos (soos algemeen aanvaar onder be-havioriste) sekere probleme oplos nie. Met verwysing na die ape wat hulle inhulle eksperimente gebruik het sê Maslow dat:. . . often they would suessfully solve the problem and then a-sually throw away the food reward, whih, aording tot the mo-tivation theory of that time, was the only reason for working atthe problem and seeing it through. (Maslow aangehaal in (Wilson1972:149)Later het Harlow, vir wie Maslow in daardie stadium (d.i. in 1932) gewerkhet, gevind dat ape soms probleme oplos net vir die interessantheid.. . .monkeys would work hard and persistent to solve simple puzz-les without any external reward; that is, just for whatever satis-fations are inherent in the puzzle-solving itself. (Wilson 1972:149)Tydens hierdie vroeë ervaring in die behaviorisme, merk Maslow dat daarduidelik meer soorte motivering is as net die basiese �siologiese behoeftes, endat nie alle gedrag, selfs nie eers dié van diere nie en selfs nie eers in 'n labo-ratorium, terug te voer is na die basiese �siologiese tekorte nie. Maslow hetin die loop van sy lewe redelike afstand geneem van die behaviorisme, maarhy behou in sy opmerking van 1943 nog die verband tussen mens en dier37wat ook aan die evolusieleer en die psigoanalise onderliggend is38. Maslow37Dit is iets wat 'n mens in elk geval as vanselfsprekend moet aanvaar om enigsinseksperiment op diere doen ter wille van insig in menslike gedrag38Die psigoanalise herlei alles tot drange wat 'n �siologiese basis het. Dit is byvoorbeeldduidelik in Freud se analises van die ontwikkeling van die kind, waar die onderskeie drangeby elke fase duidelik met 'n orgaan verbind word.
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242 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËwas ook sterk beinvloed deur Freud, soos blyk uit sy Priniples of AbnormalPsyhology van 1941.Die afstand wat hy van sy wortels geneem het, is duidelik daarin dat hyin 1962 die Assoiation for Humanisti Psyhology gestig het saam met be-kende kollegas soos Carl Rogers en Rollo May. Dit het neergekom op nog'n skool van die sielkunde, naamlik humanistiese sielkunde. Die beskrywinghumanisties beklemtoon juis dat hy afstand neem, hoewel nie totaal nie,van die oriëntasie op dit wat laer is wat die sielkunde van die einde van dienegentiende en die eerste deel van die twintigste eeu kenmerk. Hy verwysdan ook eksplisiet na sy psigologie as 'n derde weg in die psigologie (Maslow1987:xxxix). Hierdie derde weg beklemtoon nie die dierlike wortels van men-slike gedrag nie, maar die verre grense van menslike potensiaal. Hy stig ook'n tydskrif, die Journal of Transpersonal Psyhology, waarin hy self artikelspubliseer om aan hierdie doel inhoud te gee.Tweedens: Die mens is vir Maslow 'n 'perpetually wanting animal'. Dieaanhoudendheid van die mens se behoefte is daarin geleë dat sodra eenbehoefte-kategorie vervul is, hy nuwe behoeftes ontwikkel. Daar is 'n moont-likheid dat juis 'n ongenuanseerde lees van hierdie stelling, dat 'n mens voort-durend behoeftes het, aanleiding gegee het tot die populêre stelling, onderandere onder ekonome39, dat 'n mens oneindige behoeftes het.Wanneer 'n mens daaroor nadink, is die aanhoudendheid van behoefte 'nanalitiese waarheid. Iets kan net 'n behoefte wees omdat dit 'n aanhoudendebehoefte is. Selfs nie-dierlike lewe kan as voorbeeld hiervan dien. 'n Plantbenodig onder meer sonlig, suurstof, koolsuurgas, water en hitte om te kanleef. Die versameling �siologiese prosesse wat ons lewe noem, bestaan asdie handhawing van 'n homeostatiese balans van elkeen van bogenoemde'insette' uit die omgewing van die plant. Homeostase is per de�nisie dinamiesen ossilleer tussen maatreëls van die organisme om die balans tussen nie teveel en nie te min van elke gegewe omgewingsinset te handhaaf. Sodra diewisseling van een van die insette geen uitwerking meer op die organisme hetnie, of die organisme reageer nie meer op so 'n wisseling nie, is die organismedood. Alle behoeftes is dus voortdurend hoewel die reaksie van die organismewissel tussen opwaartse of afwaartse aanpassings om die homeostase te behou.Maslow kon dus nie die aanhoudendheid van behoeftes op hierdie manier39Sien byvoorbeeld die lys van de�nisies van wat ekonomie is by Mohr en Fourie (2001:8)asook hulle eie gebruik van die konsep van oneindige behoeftes op bladsy 7. Ek keer weerlater na hierdie kwessie terug.
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7.4. ABRAHAM MASLOW 243bedoel het nie. Hy bedoel eintlik dat behoeftes motivering is en dat die mensaanhoudend motivering ervaar. Wanneer, volgens hom, een tekort voorsienis, kom daar outomaties iets in die plek van daardie tekort wat die mens weermotiveer. Hy dring egter daarop aan daar 'n spesi�eke hiërargie bestaan.Die verskillende vlakke van behoefte wat Maslow geïdenti�seer het, wordvervolgens kortliks bespreek. Daar sal telkens ook aandag gegee word aandie oorsprong van elke soort behoefte.7.4.3 Maslow se taksonomie van behoeftes7.4.3.1 Vlak 1: Materiële behoeftesFisiologiese behoeftesHoewel die �siologiese behoeftes 'n besondere plek in Maslow se taksonomieinneem, dink hy geensins soos die behavioriste oor die primaat van die �si-ologiese behoeftes nie. By hulle is ander motiverings sekondêr en kom dittot stand deur assosiasie40 met drif-reduksie van biologiese drange. Maslowwaarsku daarteen dat die hongerdrang nie as 'n paradigma vir motiveringgebruik behoort te word nie. In vergelyking met ander motiverings is hongermeer geïsoleerd, minder algemeen en dit het 'n bekende somatiese basis watvir die meeste motiverings skaars is (Maslow 1987:4).Die meeste drange funksioneer nie soos honger en dors nie:The ommon assumption has been that all drives will follow theexample set by the physiologial drives. It is fair to predit nowthat this will never be. Most drives are not isolable, nor anthey be loalised somatially, nor an they be onsidered as ifthey were only the things happening in the organism at the time.The typial drive or need or desire is not and probably neverwill be related to a spei�, isolated, loalised somati base. Thetypial desire is muh more obviously a need of the whole person.(Maslow 1987:4)Maslow is bewus dat �siologiese behoeftes moeilik te lokaliseer is, en dat dieaktiwiteite wat op die bevrediging daarvan gerig is tegelyk ander behoeftesbevredig. Die hongerdrang kan byvoorbeeld gestil word deur water te drink40Hetsy in die sin van klassieke of operante kondisionering.
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244 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËof te rook (Maslow 1987:16). Max-Neef sou later hierdie en ander tipesbehoeftebevrediging kategoriseer41.Maslow beklemtoon dat dit moeilik en selfs oorbodig is om 'n taksono-mie van �siologiese behoeftes daar te stel. Hy verwys na navorsing deurCannon wat in 1932 verskyn het, wat die liggaam se beheer oor die home-ostatiese balans in die bloed beskyf. Daar is liggaamlike prosesse wat diebalans handhaaf van nege aspekte van die bloed: soutgehalte, suikergehalte,proteïeninhoud, vetinhoud, kalsiuminhoud, suursto�nhoud. watersto�oonin-houd (pH) en temperatuur. Maslow vermoed die lys kan uitgebrei word omminerale, hormone en vitamine in te sluit. Navorsing wat in die jare veertigdeur Young gedoen is, bevestig die verband tussen spesi�eke homeostatiesetekorte en mense se aptyte vir spesi�eke kosse. 'n Mens ontwikkel 'n lus viriets spesi�ek waaraan daar 'n tekort is. Hierdie verband in egter onvolmaak.Maslow beklemtoon dat nie alle �siologiese behoeftes homeostaties vanaard is nie. Daar is ook drange wat teenoor mekaar staan soos luiheid enaktiwiteit.Vir Maslow tematiseer 'n kroniese en ekstreme tekort in die vervullingvan die een of ander �siologiese behoefte daardie behoefte ten koste van dieander behoeftes:Another peuliar harateristi of the human organism when itis dominated by a ertian need is that the whole philosophy ofthe future tends to hange. For our hronially and extremelyhungry person, Utopia an be de�ned simply as a plae wherethere is plenty of food. He or she will tend to think that, if onlyguaranteed food for the rest of life, he or she will be perfetlyhappy and will never want anything more. Life itself tends to bede�ned in terms of eating. (Maslow 1987:17)Maslow bied nie enige empiriese gegewens aan om sy argument te steun nie.Navorsing wat deur Sorokin tydens die hongersnood van 1922 in die SowjetUnie gedoen is, het egter getoon dat die meeste mense selfs in omstandighedevan ekstreme honger byvoorbeeld nie sal steel nie en hulle waardes en sosialebande handhaaf selfs te midde van die hongersnood42. So byvoorbeeld het41Sien die bespreking van die verskillende soorte bevredigers by 7.5.3 op bladsy 272.42Sien veral die tabel van Sorokin in (Sorokin 1943:108) asook die sekondêre besprekingvan hierdie werk van Sorokin by Berelson en Steiner (1964:244). Sorokin het tydens diehongersnood navorsing gedoen en dit saamgevat in 'n boek getiteld Hunger as a fator in
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7.4. ABRAHAM MASLOW 245minder as een persent van mense moord gepleeg op 'n bekende of kanniba-lisme beoefen. Minder as vyf persent sou 'n vreemdeling vermoor. Net oordie tien persent van mense sou in omstandighede van ekstreme honger steelof bedrog pleeg of prostitusie beoefen. Tussen 10 en 20 persent van mensesou 'n fundamentele godsdienstige of morele beginsel oortree. Tussen 20 en99 persent43 van mense het een of ander minder belangrike wet of morele reëlverbreek. Tussen 50 en 99 persent sou estetiese oorwegings prysgee wanneerdit by kossoek kom. Tussen 70 en 90 persent van mense wat lank en ernstigverhonger het, het opgehou met seksuele aktiwiteite.SekuriteitsbehoeftesMaslow se hiërargiese denke bepaal dat sekuriteitsbehoeftes te voorskyn komas die �siologiese behoeftes bevredig is. Sekuriteitsbehoeftes (safety needs) is'n versamelnaam vir 'n breë kategorie van behoeftes wat sekuriteit, stabiliteit,afhanklikheid, die afwesigheid van vrees, angs en haos en die behoeftes aanorde en struktuur asook wet en orde insluit. Volgens Maslow kan die drangna sekuriteit net soos die hongerdrang die totale gedrag van 'n organismeoorheers sodat daar in die geval van ekstreme en kroniese onveiligheid gesêkan word dat 'n persoon net vir veiligheid lewe. Die sekuriteitsbehoeftes isbevredigbaar op dieselfde manier as wat honger gestil kan word. Die gesondemense in Maslow se eie gemeenskap se behoefte aan sekuriteit is inderdaadvolgens hom bevredig.The peaeful, smooth running, stable, good soiety ordinarilymakes its members feel safe enough from wild animals, extremesof temperature, riminal assault, murder, haos, tyranny and soon. Therefore, in a very real sense, they no longer have any safetyneeds as ative motivators. Just as the sated person no longerfeels hungry, a safe one no longer feels endangered. (Maslow1987:18)human a�ars. Die boek is nooit in Russies uitgegee nie omdat die Cheka die manuskripby die drukkers gekon�skeer het. Toe Sorokin en sy vrou Rusland in 1922 verlaat het hy'n stel proewe uitgesmokkel. Die boek is na sy dood in Engels vertaal en uitgegee onderdie titel hierbo. Sy vrou Elena, het 'n voorwoord geskryf wat die omstandighede waarindie boek tot stand gekom het, verduidelik het. (Sorokin 1975:xxix-xxxvi)43Dit hang af van die graad van die oortreding.
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246 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËWat sekuriteitsbehoeftes behels, kom duidelik na vore by die sosiale en eko-nomiese verdruktes, die neurotii en in omstandighede van haos en wan-orde. Minder ekstreme vorme van die drang na sekuriteit blyk uit mensese voorkeur vir stabiele werk, versekering en die spaar van geld. Mense indie algemeen het 'n voorkeur vir die bekende en stabiele. Dit wil blyk asofmense die bekende bo die onbekende verkies. Maslow het self hieroor in 1937'n artikel in die Journal of Experimental Psyhology gepubliseer.Die behoefte aan orde kom ook na vore in die fenomeen van godsdiensen wêreldbeeld omdat beide die wêreld as samehangende en betekenisvollegeheel uitbeeld. Ook wetenskap en �loso�e vervul hierdie funksie.Buiten hierdie normale fenomene is die drang na veiligheid net in ekstremegevalle 'n dominante organiseerder van die organisme se hulpbronne, soosMaslow dit beskryf. Daar is egter neurotiese persone vir wie die drang naveiligheid ook die alledaagse lewe oorheers. Mense wat ly aan obsessief-kompulsiewe gedragsversteurings of die obsessief-kompulsiewe persoonlikheids-versteuring is 'n goeie voorbeeld hiervan. Sulke mense voel onderliggend ang-stig en probeer hulle lewe orden deur geykte gedragspatrone, private ritu-eeltjies en reëls. Maslow verwys ook na mense wat as gevolg van angs 'nbehoefte het aan 'n sterker persoon of stelsel. Hy verwys nie spesi�ek naFromm nie, maar hulle gedagtes is verwant in hierdie verband. Hy verwyswel instemmend na Horney se werk oor basiese angs en na neurotiese personese regressie by die ontvangs van 'n angs-stimulus.Maslow sluit sy bespreking van sekuriteitsbehoeftes is sy Motivation andPersonality (Maslow 1987:18-20) af met 'n paragraaf waarvan die politiekekonsekwensies na my mening uiters gevaarlik is. Ek haal dit volledig aan terwille van die bespreking wat volg.Safety needs an beome very urgent on the soial sene whene-ver there are real threats to law, to order, to the authority ofsoiety. Threats of haos or of nihilism an be expeted in mosthuman beings to produe a regression from higher needs to themore prepotent safety needs. A ommon, almost an expetablereation, is the easier aeptane of ditatorship or of militaryrule. This tends to be true for all human beings, inluding he-althy ones, sine they too will tend to respond to danger withrealisti regression to the safety need level and will prepare to de-fend themselves. But it seems most true of people who are livingnear the safety line. They are partiularly disturbed by threats

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



7.4. ABRAHAM MASLOW 247to authority, to legality, and to the representatives of the law.(Maslow 1987:20)Om mee te begin moet dit onomwonde gestel word dat Maslow geensins tengunste van diktatoriale regering was nie. Hy noem inderdaad verskillendevryhede as voorwaardes vir die bevrediging van basiese behoeftes.Suh onditions as freedom to speak, freedom to do as one wishesso long as no harm is done to others, freedom to express one-self, freedom to investigate and seek for information, freedom todefend oneself, justie, fairness, honesty, and orderliness in thegroup are examples of suh preonditions for basi need satisfa-tion. (Maslow 1987:22)Die gevaar verbonde aan Maslow se opmerking dat daar so iets soos realistieseregressie na die veiligheidsbehoeftes is en dat selfs gesonde mense 'n diktatuursal aanvaar as hulle bedreig is, is dat dit 'n wetenskaplike basis bied vir dieregverdiging wat byna elke diktatuur as verskoning vir sy hardhandigheidaanbied, naamlik dat hy bloot die publiek beskerm deur die orde te herstel44.Die eerste uitgawe vanMotivation and personality was in 1954, die tweedein 1970 en die derde in 1987. Die byna paranoïese vervolging (hoewel son-der enige strafregtelike skuldigbevindings) van sogenaamde kommunistiesesimpatiseerdes en spioene gelei deur senator Joseph MCarthy het van 1947tot 1957 plaasgevind, met die tydperk van 1950 tot 1956 die mees intense.Die Baai van Varke insident vind plaas in 1961. Die VSA was sedert 1954militêr betrokke in Vietman. Die Viëtnam-oorlog begin met die Golf vanTonkin insident in 1964 en eindig met die nederlaag van Suid-Viëtnam en sybondgenote en die Amerikaanse onttrekking in 1975. Die �geheime oorlog�in Laos en koverte bombardemente in Kambodja vind ook in hierdie periode44Die onlangse menseregtevergrype teen letterlik honderde duisende mense in Zimbabweword ook in die naam van orde gedoen. Opvallend van die retoriese strategie van dieZimbabwe regering wanneer hierdie en ander vergrype goedgepraat of weggepraat word,is dat die relatiwiteit van sienings beklemtoon word. Hierdie is 'n voorbeeld van hoeepistemologiese relativisme funksioneer as onderdrukkende diskoers. Dit is dus uitstekonwaar dat die aanspraak om die waarheid te praat of dit ten minste op 'n manier tebenader, inherent onderdrukkend is - juis die teenoorgestelde is die geval. As iemandvoorgee om die waarheid te praat, kan nog hy as leunaar uitgewys word. As elkeengeregtig is op sy mening is niemand reg nie en niemand verkeerd nie en die onreg gaanvoort. Sien hieroor artikel van Pauw (1999).
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248 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËplaas. Die Watergate-skandaal kom op die lappe in 1972. Gedurende hierdietydperk het die boek van Maslow sy verskeie uitgawes beleef en sy teorieëhet hand oor hand in populariteit toegeneem.Die vrees vir die aanslag van kommunisme was nie ongegrond nie. DieUSSR het byvoorbeeld daarin gelaag om deur spioenasie genoeg inligting tebekom om in 1949 hulle eie suksesvolle kerntoets met 'n replika van Fat Mante doen. Die Kubaanse missielkrisis was 'n werklike bedreiging. Daar wasook werklik pogings van die USSR om invloed oor lande in die Derde Wêreldte bekom.My kritiek teen Maslow se konsep van realistiese regressie is nie dat hyteen die ideaal van 'n vry samelewing is nie, en ook nie dat hy deel is van'n tydsgees waarin militarisme hoogty gevier het nie. My kritiek is dat juiswanneer die samelewing in haos verval, daar vasgehou moet word aan diewaardes van menswaardigheid, waarheid, liefde en respek. Die gedagte van'n prepotente behoefte aan veiligheid bo byvoorbeeld vryheid verleen 'n we-tenskaplike rasionaal aan die koverte operasie, die noodtoestand en die pre-emptive strike. Dit verleen die wetenskaplike basis vir 'n politiek waarindiktators en warlords gesteun en onderhou word omdat daar geglo word datin arm, verdeelde derde-wêreldlande daar in die eerste plek 'n behoefte isaan kos en water, daarna aan veiligheid en orde (wat die diktator bied) eneers later aan vryheid is. Dit is onvermydelik dat 'n hiërargiese behoefte-antropologie sal lei na 'n hiërargiese siening van die ontwikkeling van diesamelewing met die gepaardgaande hiërargiese buitelandse politiek. In dietydperk waarin Maslow se boek geskryf, uitgegee en gepopulariseer is, steundie VSA leiers soos Baptista, Mobutu Sésé Sekou, die Contras, Savimbi enHussein. Die resultate hiervan word nou duidelik.In teenstelling met hierdie gedagte van realistiese regressie gaan Max-Neefse onderskeid tussen behoefte en bevrediger later45 bespreek word. Max-Neefse onderskeid stel mens in staat om menseregte en vryheid as bevrediger virbeskerming te sien. Sen46 se punt dat daar nog nooit 'n hongersnood in 'ndemokrasie was nie, toon ook hoe die najaag van sogenaamde hoë behoeftes ofwaardes juis tot die bevrediging van sogenaamde lae behoeftes lei. Die soortliniêre47, atomistiese48 en hiërargiese denke wat ook in Maslow se bespreking45Sien bespreking by 7.5 op bladsy 268.46Sien die bespreking by 8.2.3.2 op bladsy 303.47In die betekenis dat een vervuller primêr gekoppel word aan een behoefte: bv. 'n huisis 'n skuiling.48In die betekenis dat behoeftes los van mekaar bedink word.
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7.4. ABRAHAM MASLOW 249van veiligheidsbehoeftes na vore kom, het bygedra tot die rampe van dieinternasionale politiek van die twintigste eeu.7.4.3.2 Vlak 2: Sosiale behoeftesLiefdeMaslow hou vol met sy aandrang dat hoër behoeftes na vore kom namate dielaer behoeftes bevredigend vervul is. Vir hom is dit net die veilige welgevoedemens wat verlang na liefde (Maslow 1987:20). So 'n persoon ontwikkel 'nhonger na verhoudings en groepsgebondenheid. 'n Persoon sal dan strewena 'n plek in 'n groep. Hierdie strewe word allesoorheersend.Attaining suh a plae will matter more than anything else inthe world and he or she may even forget that one, when hungerwas foremost, love seemed unreal, unneessary, and unimportant.(Maslow 1987:20)Maslow verduidelik nie waar hy iemand waargeneem het vir wie liefde niebelangrik is nie, hoewel hy in die inleidende paragraaf van die hoofstuk sêdat die belangrikste bron van informasie kliniese ervaring is.Maslow beklemtoon die belang van die groep asook die bekende territo-rium in menslike gedrag. Hy verwys spesi�ek na Ardrey se werk van 1966,Territorial Imperative. Dit volg hieruit dat die kroniese tekort aan 'n groeps-verband en bekende omgewing, soos byvoorbeeld van kinders in 'n gesin watbaie verhuis, tot patologie aanleiding gee. Patologie word egter ook veroors-aak deur die belemmering van liefde deur die norme van die samelewing.Respek en selfrespekDie volgende behoefte wat volgens Maslow se skema aan die orde kom, isdie behoefte aan agting deur ander en aan 'n realistiese basis aarvoor. Hyverdeel die behoefte self in twee subkategorieë.There are, �rst, the desire for strength, ahievement, adequay,mastery and ompetene, on�dene in the fae of the world, andindependene and freedom. Seond, we have what we may all thedesire for reputation or prestige (de�ning it as respet or esteem
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250 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËfrom other people), status, fame and glory, dominane, reog-nition, attention, importane dignity, or appreiation. (Maslow1987:21)Maslow wys daarop dat Adler en sy volgelinge hierdie behoefte baie sterkerbeklemtoon het as dié van Freud. Hy beklemtoon saam met Horney datrespek gebaseer moet wees in 'n mens se ware vermoë en wilskrag en nie in'n geïdealiseerde pseudo-self nie.7.4.3.3 Vlak 3: Selfverwesenlikings of morele behoeftesMaslow se groot bydrae tot die studie van menslike behoeftes is na my meningsy klem op die behoeftes tot self-aktualisering. Sy groot fout lê myns insiensin die feit dat hy hierdie behoefte hiërargies na die �siologiese en sosialebehoeftes geplaas het.Die derde uitgawe van Motivation and personality het slegs 'n kort uit-eensetting by die hoofstuk waar hy die hiërargie van behoeftes bespreek.Later wy hy drie hoofstukke aan aspekte van hierdie tema. Die eerste isgevallestudies oor selfverwesenlikende mense, die tweede oor liefde in selfver-wesenlikende mense en die derde oor kreatiwiteit. (Maslow 1987:123, 150,158 )Wat belangrik is van die konsep van selfverwesenliking49 by Maslow, isdat dit te doen het met dit waarvoor die spesi�eke individu geskik is. Dieenkeling se vermoë het 'n soort dwang sodat 'n mens moet word wat jy kanword. Maslow is lief daarvoor om die drang van kunstenaars om te skepas voorbeeld hiervan te gebruik50. Presies waarin 'n persoon homself uitleefverskil natuurlik van persoon tot persoon, afhangende van hulle eie vermoëns.Maslow sluit die paragraaf af met die aandrang dat selfverwesenliking rusop die bevrediging van die reeds genoemde ander behoeftes. Weer eens geehy nie voorbeelde nie.In 1950 publiseer Maslow 'n studie getiteld Self-Atualising People, AStudy of Psyhologial Health wat later herdruk is as hoofstuk 11 van Mo-tivation and personality51. Maslow verskil van die benadering van Freud en49Hy neem die term oor van Kurt Goldstein maar gebruik dit baie meer beperk. Gold-stein was 'n lid van die Gestalt skool en het dus die geheel beklemtoon. By hom funksioneerdie term nie so atomisties soos by Maslow nie.50So byvoorbeeld in (Maslow 1987:22).51Ek gebruik die derde uitgawe (Maslow 1987).
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7.4. ABRAHAM MASLOW 251ander deurdat hy 'n psigologie wil ontwerp wat gebaseer is op die studie vandie gesonde mens. Kenmerkend van psigies gesonde mense is dat hulle 'nsekere ongemak en selfs antagonisme met die samelewing vertoon omdat ditdie samelewing is wat siek is (Wilson 1972:168, 169).Maslow het mense uitgekies wat hy as gesond geag het vanuit die gelederevan kennisse en vriende en ook onder studente gesoek na gesonde persone omdeel te neem aan sy studie. Sy studie oor kreatiwiteit in selfverwesenlikershet gebruik gemaak van ouer mense in hulle vyftiger- en sestigerjare (Mas-low 1987:161). Hy het ook historiese gevallestudies van bekende personegebruik. As negatiewe kriteria is mense uitgelaat wat enige neurose, psi-gose of ander psigopatologie vertoon het. Vir hierdie doel het hy van dieRorshah toets gebruik gemaak. As positiewe kriterium het hy aanduidingsgesoek van selfverwesenliking soos blyk uit die volle aanwending van iemandse moontlikhede. Hy het ook gesoek na iemand wie se ander behoeftes reedsbevredigend vervul is (Maslow 1987:126). Op die manier was sy studie meto-dologies sydig om sy hiërargiese teorie van behoeftes te ondersteun deurdatdit onvermydelik sou blyk dat die selfverwesenlikers wat hy ondersoek het seselfverwesenliking gebaseer is op die vervulling van die ander, sogenaamdelaer, behoeftes. Die enigste vraag wat hy ooplaat is of bevrediging van dieander behoeftes 'n noodsaaklike of genoegsame voorwaarde vir die voorkomsvan selfverwesenliking is.Maslow se bevindinge word puntsgewys hieronder gegee (Maslow 1987:128en verder, behalwe waar anders vermeld). Hy vind dat selfverwesenlikerssekere eienskappe deel waarin hulle van die gemiddeld verskil:1. Hulle vertoon 'n sekere oplettendheid of onderskeidingsvermoë en vers-kerpte waarneming. Dit geld op beide die interpersoonlike sowel as diekonsepsuele vlak.2. Hulle aanvaar hulleself en is relatief vry van skuldgevoel. Dit betekendat hulle dit aanvaar wat nie verander kan word nie, en wel werk aandie aspekte van hulleself wat kan verander.3. Hulle is spontaan, veral in hulle denke maar soms ook in hulle gedrag.Hulle is nie onaangepas by die konvensies van die alledaagse lewe nie,maar hulle is ook nie verknog daaraan nie. Volgens Maslow is ditmoontlik dat selfverwesenlikers se motivering kwalitatief anders is asdié van ander mense. Hulle word nie gemotiveer deur tekorte nie, maardeur wat Maslow noemmetamotiveerders of die motivering om te groei.
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252 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEË4. Hulle is op eksterne probleme gefokus en is nie op hulleself nie. In syterminologie druk hy dit uit dat hulle problem entered is eerder as egoentered. Hulle voel hulle het 'n taak in die lewe wat hulle moet vervul.Dit is hierdie taak waarop hulle hulle energie fokus. In hulle denke ishulle gefokus op grondliggende en ewige sake wat Maslow as �loso�esof eties tipeer.5. Hulle geniet alleen wees meer as ander mense. Om die waarheid tesê, hulle geniet dit in 'n mate om alleen te wees. Ook te midde vanander mense behou hulle hulle mening en pas hulle nie noodwendig bydie groep aan nie - hulle dink vir hulleself. Hulle vermoë tot intensekonsentrasie op 'n enkele saak laat hulle soms verstrooid voorkom.6. Soos blyk uit wat reeds bespreek is, toon selfverwesenlikers 'n relatieweonafhanklikheid van hulle �siese en sosiale omgewing. Hulle maak niestaat op die bevredigers van die samelewing nie maar word gemotiveerdeur hulle eie potensiaal. Omdat hulle in 'n mate onafhanklik van hulleomgewing funksioneer, beïnvloed weerstand en frustrasie hulle nie totdie selfde mate as ander mense nie. In die uiteensetting van hierdieeienskap wil dit voorkom asof Maslow wil suggereer dat sulke menseander minder nodig het.�De�ieny-motivated people must have other people. . . growth-moti-vated people may atually be hampered by others. The determinants ofsatisfation and of the good life are for them now inner-individual andnot soial. They have beome strong enough to be independent of thegood opinion of other people, or even their a�etion. The honors, thestatus, the rewards, the popularity, the prestige, and the love thay anbestow must have beome less important than self-development andinner growth.� (Maslow 1987:136)7. Hulle het die vermoë om om dinge intens te waardeer. Hulle kan ietsoor en oor geniet. Hulle is in staat tot genot, verwondering en ekstase.Hierdie ervaring neem nie af met bekendheid nie.8. Baie van hulle beleef piek-ervarings. Maslow beskryf piek ervarings asiets verwant aan die gevoel van mistiese belewenis, die gevoel om jouselfte verloor, die oseaniese gevoel en selfs seksuele orgasme. Maslow be-klemtoon die nie-meta�siese aard van die piek-ervarings en doen moeite
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7.4. ABRAHAM MASLOW 253om aan te toon dat dit iets natuurliks is en dat die bo-natuurlike ver-wysing misleidend is wat tradisioneel aan veral die mistiese belewenisgekoppel is.9. Hulle voel 'n diep verwantskap met die mensdom. Selfs al is selfver-weselikers anders as ander mense, beleef hulle nog steeds 'n band wathulle aan mekaar bind.10. Hulle is nederig en respekteer ander. Maslow verwys na sy onderskeidtussen die outoritêre en demokratiese persoon en tipeer selfverwesenli-kers as demokratiese persone. Hulle is byvoorbeeld nie skaam om vaniemand anders te leer nie, ten spyte van die ander persoon se moontlikelaer sosiale status.11. Hulle het meer liefde en dieper interpersoonlike verhoudings. Hierdieverhoudings is dikwels met ander mense wat ook selfverwesenlikers is.Omdat dit die geval is, is hulle vriendekringe gewoonlik klein. Hoeweldit so is, is hierdie mense tog verdraagsaam en vriendelik met 'n baiewye groep mense. Hulle is egter in staat tot aggressie teenoor mense watdit verdien en in situasies waar dit iemand ten goede kan kom. Maslowhet in 'n meer gedetailleerde studie (Maslow 1987:150-157) bevind datdat selfverwesenlikers se verhoudings vry van angs was. Dit is vir hulleewe belangrik om liefde te gee as om dit te ontvang. Seks is by hulle baienou met liefde verbind. Hulle oorskry die grense van die ego deurdatdie beminde se behoefte as hul eie ervaar. Hulle is ook in staat omte speel en dinge te geniet. Hierdie soort liefde word volgens Maslowgekenmerk deur wedersydse respek en elke lid handhaaf tog 'n uniekekarakter. Die liefde wat selfverwesenlikers het, is 'n doel op sigself enword gemotiveer nie deur tekort nie, maar deur die potensiaal om liefte hê.12. Hulle het 'n duidelike en pragmatiese sin vir reg en verkeerd. Hulle hetde�nitiewe standaarde van wat reg en verkeerd is, maar dit mag verskilvan dié van die samelewing. Maslow vind egter dat, hoewel hulle 'nsterk sin vir die etiese het, baie min van hulle godsdienstig is in dieortodokse sin van die woord.13. Hulle onderskei middele en doele. Hulle is in die algemeen gefokus opdie doel. Tog is baie alledaagse aktiwiteite vir hulle 'n doel op sigself.
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254 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEË14. Hulle het 'n �loso�ese sin vir humor. Hulle vind nie die alledaagsevyandige of snobistiese humor snaaks nie. Hulle sin vir humor is meerverwant aan die wysheid van die hofnar.15. Hulle is almal is kreatief. Volgens Maslow was daar in sy studie nieeen uitsondering nie: al die deelnemers was kreatief op een of anderwyse. Nie almal is kunstenaar nie, maar op een of ander manier ishulle kreatief in die werk wat hulle doen of selfs in die alledaags lewe.Daar is huisvroue wat kreatief sop kook en digters wat verbeeldinglosegedigte skryf. Hierdie mense was kreatief in hulle denke en het nie dieonbekende gevrees nie. Maslow het verder bevind dat selfverwesenlikersminder geïnhibeerd en meer spontaan as ander mense is. Hulle hetverder 'n soort tweede naïwiteit deurdat hulle ook as volwassenes diespontaneïteit en openheid vertoon het wat 'n kenmerk is van enigegesonde kind. (Maslow 1987:159)16. Hulle weerstaan inkulturasie. Volgens Maslow is selfverwesenlikers niegoed aangepas in die gewone sin van die woord nie. Hulle kom weloor die weg met die kultuur, maar is tog innerlik afsydig teenoor diekultuur. Wat gewoontes betref, kom selfverwesenlikers normaal voor.Hulle afstand van die kultuur is nie primêr sigbaar in hulle kleredragof eetgewoontes nie, omdat dit nie vir hulle belangrik is nie. Hulleis ook nie besonder rebels in die adolessente sin van die woord nie,hoewel hulle gerig is op die bewerking van sosiale verandering op dielang termyn. Hulle gaan oor die algemeen krities en eklekties met diekultuur om.17. Hulle eienskappe het ook negatiewe kante. Omdat hulle sterk personeis, kan hulle hirurgies kil wees as dit nodig is. Omdat hulle intenskonsentreer kan hulle verstrooid wees. Hulle kan dalk afsydig teenoorander wees omdat hulle na binne gekeer is.18. Hulle deel sekere waardes. Hulle is realisties, medemenslik, entoesias-ties en doelgerig. Hulle is nie begaan oor morele trivialiteite soos reëlsoor eetgewoontes en kleredrag nie. Net so is hulle nie oormatig begaanoor voorafbepaalde sosiale rolle nie. Hulle beleef nie die wêreld primêras 'n gevaarlike plek met mense wat gedomineer kan word of waardeur
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7.4. ABRAHAM MASLOW 255mens gedomineer kan word nie52. Hulle hoogste waarde is om hulle eieunieke karakter uit te leef.19. Hulle is in staat om waarde-polariteite op te los. Maslow beskou ditas 'n belangrike teoretiese gevolgtrekking van sy studie dat dit psi-gies ongesonde mense is wat nie sekere waarde-polariteite kan oplosnie. Selfverwesenlikers beleef byvoorbeeld nie hulle emosies en denkeas teenstrydig nie. Hier vertaal Maslow Augustinus se �Wees lief virGod en doen wat jy wil� in �Wees gesond en vertrou jou impulse�. Hullelos ook die pole van selfsug en onselfsugtigheid, gees en vlees, plig enplesier en 'n magdom ander op53.Maslow kom tot die gevolgtrekking dat daar eintlik twee soorte psigologieëmoet wees: een vir selfverwesenlikers en een vir nie-selfverwesenlikers. Vol-gens Maslow lê die fout van die sielkundige tradisie tot op daardie tydstipdaarin dat dit patologiese, onvolwasse en ongesonde eksemplare (hy gebruikdie woord speimens) van die mensdom gebruik om 'n teorie oor die men-slike natuur mee te ontwikkel. Maslow betoog dat dit onvermydelik lei tot 'nkreupel psigologie en �loso�e. Hy wil die selfverwesenlikers gebruik as basisvan die psigologiese wetenskappe (Maslow 1987:149) maar ook as die basisvir 'n humanistiese biologie (Maslow 1971:9).7.4.3.4 Die instinkmatigheid van hoër behoeftesHoewel Maslow altyd 'n wye belangstellingsveld gehad het, het sy vroeërewerk sy skoling in die behavioristiese psigologie verraai. Enkele titels van sypublikasies vanaf 1932 tot 1937 gee 'n indruk van waarmee hy hom vroeg insy loopbaan besig gehou het54: Delayed reation tests on primates from thelemur to the orangoutang (1932); The emotion of disgust in dogs (1932); Foodpreferenes of primates (1933); In�uene of di�erential motivation on delayedreations in monkeys (1934); The e�et of varying external onditions onlearning, retention and reprodution (1934); Appetites and hunger in animalmotivation (1935); The role of dominane in the soial and sexual behaviourof infra-human primates (in vier dele, 1936); Dominane-feeling, behaviour52Hoewel Maslow nie hier spesi�ek na Adler verwys nie, is dit tog duidelik dat hy Adlerse analise van motivering hier in gedagte het.53Maslow noem 17 pare. (Maslow 1987:149)54'n Volledige lys van publikasies verskyn in Maslow (1987:273 en verder). Ek lig enkeletitels uit ter wille van klem.
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256 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËand status (1937). Vanaf 1937 ondersoek hy die verband tussen dominansieen seksualiteit by vroue. In 1943 verskyn A Theory of human motivation.Toe Maslow begin om die hoër behoeftes te identi�seer en selfs aan hulle'n sekere primaat te verleen, was die vraag of daardie behoeftes instinktiefis en of hulle afgeleides was van ander behoeftes. Die behaviorisme en diepsigoanalise het die hoër menslike funksies tot basiese drange herlei55. Datdit nie die geval is nie, en dat die sogenaamde hoër behoeftes ook instink-matig is, is volgens Robert Frager, wat die voorwoord tot die derde uitgawevan Motivation and Personality geskryf het, een van die groot bydraes vanMaslow. Frager som Maslow se gevolgtrekking oor die menslike natuur ondervier punte op. Die eerste hiervan is dat alle mense in inherente geneigdheidhet om te streef na hoër vlakke van gesondheid, kreatiwiteit en selfverwesenli-king. Die tweede is dat neurose die blokkering van die natuurlike geneigdheidtot selfverwesenliking is (Maslow 1987:xxxv)56.In 1954 publiseer Maslow 'n artikel getiteld The instintoid nature ofbasi needs. Hy bewerk dieselfde stof weer tot hoofstuk 7 van die 1954 uit-gawe vanMotivation and Personality57 en later weer tot 'n addendum in Thefarther reahes of human nature (Maslow 1971:379-390). Hy vind dat daargoeie redes is om te postuleer dat mense 'n intrinsieke geneigdheid het om teontwikkel tot selfverwesenliking. Hy betoog dat daar wegbeweeg word vandie paradigma van dierlike instinkte as model vir menslike instinkte. Elkespesie het sy eie instinkte en mense s'n sluit denke, skoonheid, kreatiwiteiten liefde in (Maslow 1987:51, 53). Die mens het eintlik nie dierlike instinktenie, net reste daarvan (Maslow 1971:380). Een van die eienskappe van 'ninstinktiewe behoefte is dat die nie-vervulling daarvan een of ander vormvan patologie tot gevolg het (Maslow 1987:53)58. Maslow gee in sy Fartherreahes of human nature 'n lys van 15 metamotiveerders (hoër behoeftes) endie patologieë wat ontstaan wanneer hierdie behoeftes nie vervul word nie(Maslow 1971:318). Maslow vergelyk ook die behoefte aan vitamines, diebehoefte aan liefde, die nuuskierigheids-impuls en neurotiese behoeftes59 aandie hand van 18 kriteria waarvan die belangrikstes die patogeniese gehalte55Sien die bespreking by 7.3 op bladsy 234.56Die ander twee hou verband met die ontwikkeling van 'n sinergiese gemeenskap ensakewêreld.57Hoofstuk 4 in die derde uitgawe wat na sy dood in 1987 verskyn het.58Max-Neef neem hierdie punt weer in sy teorie op. Sien bespreking op bladsy 271.59Hy verwys waarskynlik na die neurotiese behoeftes wat deur Karen Horney geanaliseeris. In haar Self Analysis noem Horney tien neurotiese neigings wat sy telkens as 'n behoefteaan iets uitdruk. Hulle is: Die neurotiese behoefte aan liefde. Die neurotiese behoefte aan
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7.4. ABRAHAM MASLOW 257van nie-vervulling en algemene voorkoms in alle kulture en lewensfases is.Vitamine, nuuskierigheid en liefde voldoen aan die meeste. Neurotiese be-hoeftes nie. Op die wyse kan hy bewys dat die sogenaamde hoër behoeftesook instinkmatig is en dat hulle nie van die laer behoeftes af te lei is nie (Mas-low 1971:381-388). Maslow beskou ook kognitiewe behoeftes as instinktief.Dit word egter maklik misgekyk deur 'n soort psigologie wat a�eidings maakvanuit psigopatologie. Kognitiewe patologie is subtiel en word dus maklikoorgesien (Maslow 1987:23).Maslow se gedagtes oor menslike behoeftes is kompleks en omvattend. Ekhet gepoog om die belangrikste elemente van sy denke in die verband hierboaan die hand van 'n paar van sy belangrikste werke uiteen te sit. Hoewel ekplek-plek kritiese opmerkings gemaak het, gaan ek nou voort om die bydraevan Maslow tot die studie van menslike behoeftes te evalueer.7.4.4 Kritiese evaluering vanMaslow se behoefte-hiërargie7.4.4.1 Maslow se bydrae: 'n draaipunt weg van dierlike determi-nismeMaslow se bydrae moet histories verstaan word. Hy is een van die baanbre-kers wat 'n nuwe tema in die psigologie van die twintigste eeu na vore bring:die menslikheid van die mens. Die dierlike het in die eerste dekades van dietwintigste eeu as paradigma vir die menslike gefunksioneer. Die psigologievan Watson en sy navolgers asook van Pavlov en sy volgelinge het hierdieverbintenis tussen mens en dier metodologies gestalte gegee deur 'n psigolo-gie wat in 'n groot mate op eksperimente met diere gebaseer is, uit te werk60.Daarmee saam word verwysing na alle intra-psigiese prosesse ontken. Hoewel'n lewensmaat. Die neurotiese behoefte om die eie lewe te beperk. Die neurotiese behoefteaan mag. Die neurotiese behoefte aan 'n almagtige wil (die introverte weergawe van dievorige). 'n Neurotiese behoefte om ander uit te buit. Die neurotiese behoefte aan aansien.Die neurotiese behoefte aan bewondering. Die neurotiese ambisie om te presteer. Dieneurotiese behoefte aan onafhanklikheid. Die neurotiese behoefte aan perfeksie.Die grondkenmerk van neurotiese behoeftes is die rol wat angs daarin speel (Horney1937:41). Ironies genoeg vermeerder die bevrediger, na kortstondige verligting, die angs.Op die wyse is 'n neurotiese behoefte is bose kringloop. In die terminologie wat ek inhierdie studie ontwikkel sal ek eerder in hierdie gevalle na neurotiese begeertes verwys.Die term neurose word nie meer algemeen in die moderne psigologie gebruik nie (Pluget al. 1988:235-236).60Sien bespreking by 7.1.1
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258 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËFreud en sy skool se teorieë gebaseer is op kliniese ervaring en nie op diere-eksperimente nie, herlei ook hulle dit wat oënskynlik uniek menslik is na 'nstel basiese drange wat die mens met die dier deel. Van die intra-psigieseprosesse word daar wel deeglik kennis geneem. Maar die belangrikste vanhierdie prosesse vind buite die bewuste subjek plaas. Albei benaderings het'n deterministiese mensbeeld61. Maslow verwerp hierdie soort determinisme(Wilson 1972:178).Hy gebruik die gesonde mens as metodologiese vertrekpunt62 teenoor me-todologiese voorrang van die sieke (soos die psigoanalise) en die dier (soosdie behaviorisme).Maslow se psigologie is basies positief. 'n Mens kry byna die indruk datFreud aktief poog om sy preutse tydgenote aanstoot te gee met uitsprake soosdié dat elke man eintlik sy ma begeer en sy pa haat, dat soen eintlik byt is, datdie kind 'polimorf pervers' is en dat alle mensliewendheid bloot gesublimeerdewellus en aggressie is. Freud se psigologie moet help om siek mense normaalte laat funksioneer. Maslow se psigologie is gerig op persoonlike groei. Omnet op 'n minimum vlak te kan funksioneer is nie genoeg nie. Maslow beskouselfverwesenliking as instinkmatig en dus as iets wat elke mens nastreef. VirMaslow kan elkeen 'n selfverwesenliker wees (Wilson 1972:178). Neurose isjuis 'n faling in persoonlike groei.Maslow bestudeer menslike liefde en kreatiwiteit op sigself en nie as 'nsekondêre kategorie nie (byvoorbeeld iets wat aangeleer is of wat die pro-duk van sublimasie is) maar as die belangrikste eienskappe van die mens.Vir Maslow is die hoër behoeftes net so instinktief as laer behoeftes63. Sobyvoorbeeld bestaan die drang om te weet nie as 'n sublimasie van 'n sek-suele of dominasie-behoefte nie (soos deur onderskeidelik Freud en Adler64veronderstel is), maar is dit 'n behoefte in eie reg.Hy tematiseer transendensie en piek-ervaring in sy psigologie. So byvoor-beeld identi�seer hy 14 waardes wat 'n doel opsigself is en waarna 'n mens61Sien die bespreking by 7.2 op bladsy 223 en verder.62Hierdie vertrekpunt bring sy eie metodologiese vrae mee, maar dit is ten minste 'nprobleem wat verband hou met 'n nuwe deurbraak. Die probleme word by 7.4.4.6 opbladsy 265 bespreek.63Sien die bespreking by 7.4.3.4 op bladsy 255 asook (Wilson 1972:164).64Adler was 'n belangrike teoretikus wat in 1911 van Freud se skool geskei het en en sy eieskool, die van die Individualpsyhologie, gestig het. Hy het vanaf 1926 die VSA meermalebesoek en dus 'n invloed daar gehad. Hy beklemtoon die belang van die aggressiedrangen aspekte soos dominansie. (van den Berg 1970:155 en verder)

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



7.4. ABRAHAM MASLOW 259streef. Hierdie B-values65, soos hy dit noem, sluit waarheid, goedheid, skoon-heid en heelheid in66. Hy maak ook 'n studie van die verskillende betekenissevan die term transendensie en som dit dan aan die einde van die besprekingvan 35 aspekte soos volg op:Transendene refers to the very highest and most inlusive orholisti levels of human onsiousness, behaving and relating, asends rather than as means, to oneself, to signi�ant others, tohuman beings in general, to other speies, to nature, and to theosmos. (Maslow 1971:279)Die afstand tussen Maslow aan die einde van sy loopbaan en sy voorgangersin die behaviorisme en psigoanalise is in hierdie aanhaling duidelik. Hy praatoor waardes wat 'n selfstandige doel is, dus iets waarna gestreef word, dusoor die toekoms en nie oor die verlede nie; hy praat van die bewuste en nievan die onbewuste nie, van potensiaal en nie van tekort nie. Ten spyte van aldie kritiek wat teen Maslow uitgespreek gaan word, moet die leser in gedagtehou waar Maslow vandaan gekom het en hoe ver hy gevorder het.Wat Maslow ook in 'n mate kon regkry was om die bevindinge van ver-skillende skole van die psigologie nuttig binne sy eie model te inkorporeer.Hy vind 'n plek vir die mediese en biologiese fokus van die skool van Freuden die behavioriste. Hy kan Karen Horney se konsep van basiese angs in syanalise van sekuriteitsbehoeftes inkorporeer. Hy kan Adler se resultate by sybehoefte aan respek inbring. Selfs die term selfverwesenliking kom oorspron-klik van Kurt Goldstein. Wat Maslow gedoen het, was om vorm te gee aandie verskeidenheid bevindinge en teorieë wat gaande was. Die vorm wat hydaaraan gegee het, was natuurlik sy hiërargie. Dit het groot populêre byvalgevind maar dit was na my mening sy grootste fout. Paragraaf 7.4.4.2 geeredes ter stawing.7.4.4.2 HiërargieDie hoofbesware teen die konsep van 'n hiërargie van behoeftes is, kan ondertwee hoofde saamgevat word:1. Maslow formuleer sy teorie op so 'n manier dat dit ontoetsbaar is.65Being Values66Volledige lys by (Maslow 1971:134).

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



260 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEË2. As 'n mens die basiese konsepte in falsi�ëerbare terme herformuleer,bestaan daar getuienis tot falsi�kasie.Ek bespreek Maslow se hiërargie onder hierdie twee hoofde.Ontoetsbare formulering Daar is reeds by 7.4.2.1 op bladsy 239 ver-wys na die manier waarop Maslow sy teorie teen falsi�kasie verskans. Ekverwys hier net kortliks na die resultaat van wat vroeër bespreek is. Mas-low formuleer ad ho-hipoteses om die meer algemene uitsonderings op syteorie te verklaar. Daardie uitsonderings is egter van so aard dat dit diegeldigheid van die hele gedagte van 'n hiërargie in twyfel trek. Die stelling isveral verdag dat beide aanhoudende deprivasie én historiese vervulling van'n sekere behoeftes tot frustrasie-toleransie kan lei. Die eintlike verskansingis egter nie die verklaring van die ooglopende uitsonderings nie, maar diestelling dat gedrag nie 'n aanduiding is van wat mense motiveer (dus vanwat hulle behoeftes is nie). Vir Maslow word gedrag deur meer as een faktorveroorsaak67. As gedrag nie 'n maatstaf is waaraan die hiërargiese rangs-kikking van behoeftes gemeet kan word nie, ontstaan die vraag na wat dandaardie maatstaf is. Maslow se antwoord is die begeerte van die individu.Hy stel egter nie 'n manier voor hoe hierdie begeerte gemeet kan word nie.Die feit dat 'n mens alles gelyk kan begeer bemoeilik verder die gedagte van'n behoefte-hiërargie gebaseer op begeerte (Maslow 1987:26) .'n Ander vraag ontstaan nou: As dit nie oor gedrag gaan nie, waar komMaslow aan die stof vir sy behoefte-hiërargie? Dit kon nie deur waarnemingvan mense se gedrag gewees het nie, omdat dit nie gaan oor gedrag nie, wantgedrag het meer as een bepaler. Maslow sê die basis van sy teorie is klinieseervaring. Hy gee egter nie gevallestudies weer om telkens die hipoteses virsy teorie te verskaf nie. Die gebruik van gevallestudies sou egter 'n probleemwees omdat hy nie 'n formele metode ontwikkel het om begeerte te meet nie68.Dit laat die vraag na die werklike oorsprong van Maslow se behoefte-hiërargienog onbeantwoord.Daar is reeds verwys na hoe Maslow die groot teorieë oor mense motive-ring in sy hiërargie inkorporeer. Hy noem sy eie teorie 'n sintese van die werkvan die funksionalistiese skool, Gestalt teorie, Freud, Adler, Horney, Fromm67Ook ander psigoloë stem saammet hierdie punt. MClelland (1987:4-6) sê byvoorbeelddat motivering een van drie bepalers van gedrag is. Die ander twee is denke en vaardigheid.68MClelland (MClelland 1987) het 'n besonder geso�stikeerde repertorium van teg-nieke ontwikkel om 'n verskeidenheid van motiverings te meet.
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7.4. ABRAHAM MASLOW 261en die behaviorisme (Maslow 1987:15). Ek waag 'n antwoord op die vraag nawaar die stof vir Maslow se behoefte-hiërargie sy oorsprong het: In die bibli-oteek! Maslow se hiërargie is 'n teoretiese sintese. Hy bring met sy briljanteintellek en sy omvattende kennis van die psigologiese literatuur, en met dievoordeel van sy vryheid ten opsigte van die skole van die psigologie 'n teo-rie byeen wat 'n verskeidenheid perspektiewe op 'n uiters eenvoudige manierbyeenbring - 'n rangorde so eenvoudig dat 'n eerstejaarstudent dit kan ver-staan. Binne hierdie eenvoud is daar ruimte vir nuansering en kompleksiteit.Tot Maslow se eer kan mens byvoeg dat hy self later in sy loopbaan gekon-sentreer het op die hoër menslike funksies en waardes en daar 'n belangrikebydrae gemaak het69. Hy kon dit egter sonder die hiërargie van behoeftesook gedoen het.Getuienis van die teendeel In die daaglikse lewe en in uitsonderlikegevalle is mense die heel tyd besig om keuses tussen hulle verskillende be-hoeftes te maak. Daar is reeds in die verband na die navorsing van Sorokinverwys70. Mense kies vir liefde selfs op 'n honger maag, mense stel hulleselfin gevaar ter wille van sosiale status, hongerstakers sterf om hulle ideologiete verdedig, mense ly vir hulle geloof, mense weier om onrein kos te eet selfsal is hulle honger vlugtelinge. Die lewe is vol van voorbeelde van uitruilings,oorskrydings en inversies van Maslow se hiërargie71.Maslow se eie vroeëre navorsing weerspreek eintlik sy teorie van pro-potensie van behoeftes. Maslow het self volkekundige navorsing onder dieEskimo's gedoen en gevind dat hulle eintlik moeilike lewenstoestande verkies(Wilson 1972:161). Volgens Lutz en Lux se artikel in Max-Neef en Ekins seReal life eonomis (Ekins en Max-Neef 1992:194) beweeg Maslow self in sylater werk weg van 'n hiërargiese behoeftebeskouing tot 'n beskouing waarvol-gens mense hulle behoeftes aan selfverwesenliking en hulle tekort-behoeftes(d.i. materiële en sosiale behoeftes) gelyk wil bevredig en sekere uitruilingsen afkope maak. Om sulke besluite te neem, vereis een of ander waardestel-sel. Maslow beklemtoon ook dat selfverwesenlikers goeie frustrasie-toleransiehet en dus dat hulle ook kan funksioneer wanneer hulle ander behoeftes nievervul is nie. Maslow eindig dan eintlik met die twee tipes psigologie wat hy69Die publikasies wat saamgevat is in (Maslow 1971) is 'n goeie voorbeeld hiervan.70Sien 7.4.3.1 op bladsy 244.71Sien voorbeelde by (Berelson en Steiner 1964:243) asook die bevindinge van Murrayen Pauw. Bespreking by 7.6 op bladsy 283.
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262 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËself in die vooruitsig gestel het: een vir selfverwesenlikers en een vir andermense. (Maslow 1971:149)7.4.4.3 Die dimensie van tydsverloop versus absolute momentMaslow se hiërargie van behoeftes kan moontlik baat by die onderskeid watMontagu Murray gemaak het tussen die betekenis van 'n stelling met be-trekking tot 'n verloop van tyd of 'n absolute moment72. Dit is nie duidelikin Maslow se uiteensetting of die hiërargie geld vir 'n moment of 'n verloopvan tyd nie. Daar is reeds daarna verwys dat Maslow nie sy hiërargie vanbehoeftes as 'n hiërargie van gedrag aanbied nie maar van begeerte73. Selfsal aanvaar 'n mens dit so, bly die vraag nog steeds wat die epistemologiesebetekenis van die verskillende begeertes sou wees, sou hulle meetbaar wees.Ek probeer die hierdie vraag met 'n hipotetiese anekdote toelig. 'n Na-tuurkundige stap deur die bosse van die Sentraal-Afrikaanse Republiek. Hymaak 'n opname van plant- en dierspesies en stuur dan elke aand sy data persatellietfoon na 'n medenavorser op 'n ander kontinent. Daardie medenavor-ser is moontlik 'n vriend of selfs 'n geliefde. Vroeg een aand is hy besig om sytoerusting op te stel om 'n e-pos via satellietfoon te versend en sommer ook'n boodskap aan sy vriend of geliefde te stuur. Skielik hoor hy 'n gekraakvan takke in die bos. Op daardie oomblik is die data en die vriendskap virhom nie meer belangrik nie. Hy konsentreer net op die takke wat kraak. Wathy volgende doen is volgens Maslow nie van belang nie. Volgens MClelland(MClelland 1987:4) sal sy optrede die produk van motivering(s), denke envaardigheid wees. Wat in Maslow se mening belangrik is, is dat hy op daardieoomblik veiligheid bo liefde of sin begeer. Die vraag ontstaan nou na wat so'n voorval sou beteken selfs al kon ons mense se innerlike emosies waarneem.Die eerste lesing hiervan is dat, in terme van Maslow se behoefte-hiërargie,alles volgens verwagting verloop. Die situasie laat die meer pre-potente be-hoefte, naamlik veiligheid, na vore tree as die oorheersende behoefte en dusas die sterkste motivering. Siedaar, nog 'n bewys vir Maslow se hiërargie vanbehoeftes. Dit is egter alles vanuit die perspektief van die absolute moment.Die perspektief vanuit 'n verloop van tyd bring 'n ander analise van diebetekenis van die situasie na vore. Die navorser het geweet hy gaan in dieloop van sy reis gevaar moet trotseer. Hy het al in die verlede olifante in die72Murray gebruik die onderskeid om teologiese stellings oor armoede en lewenspeil tebespreek. Dit kan egter nuttig in ander analises ook gebruik word. (Murray 2003:258)73Sien 7.4.2.1 op bladsy 239 en 7.4.4.2 op bladsy 260.
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7.4. ABRAHAM MASLOW 263woud raakgeloop, malaria opgedoen en gaboenadders teengekom. Hy weetdat hy selfs gewapende wildstropers of rebelle mag raakloop. Vir hom isdie bewaring van die ekosisteem egter van uiterste belang. Hy glo dat dienavorsing wat hy doen, kan bydra tot die bewaring van die ekologiese skattevan die woude van sentraal Afrika. Dis nie dat hy nie lief is vir sy vriende engeliefdes nie, dis ook nie dat hy nie bang is vir die gevare wat sy reis gaanmeebring nie - hy waag dit alles vir die saak waarvoor hy hom beywer. Vanuitdie perspektief van 'n verloop van tyd is die waardes wat 'n persoon nastreefdie sterkste motiveerders en dus die pre-potente behoefte. Hier staan diebehoefte-hiërargie op sy kop.Een situasie dien dus tegelyk as bewys van 'n hiërargie van behoeftes én'n bewys daarteen, afhangende van die tydsperspektief. Die vraag is wattereen van die twee Maslow in gedagte gehad het en of hy überhaupt só daaraangedink het. Dit kom voor asof, naas die leemte van die diskwali�kasie vangedrag en die afwesigheid van riglyne om begeerte te meet, die onduidelikheidoor die tydsperspektief 'n belangrike tekortkoming van Maslow se teorie oor'n hiërargie van behoeftes is.7.4.4.4 Die verwarring van behoeftes en vervullersMaslow onderskei nie metodologies duidelik tussen behoefte, begeerte, drangen vervullers nie. Tog gebruik hy al hierdie terme in min of meer hullekorrekte tegniese betekenis maar soms gebruik hy behoefte, begeerte en drangook as sinonieme74. Hy wys byvoorbeeld daarop dat vervullers op meer aseen behoefte gerig kan wees soos dat kos ook 'n funksie het ten opsigte vansekuriteit en ook liefde (Maslow 1987:16). Hy verduidelik nooit eksplisietdie verband tussen byvoorbeeld die hunger drive, die begeerte na kos, diebevrediger kos en die gedrag eet nie. Uit afsonderlike stellings wat hy in dieverband gemaak het kan mens egter poog om die verband binne sy teoretiesemodel aan te toon. Stelling 1: Daar is 'n verband tussen die hongerdrang enaptyt (dus begeerte) deurdat dit blyk dat mense lus raak vir 'n sekere soortkos wat aan 'n spesi�eke �siologiese behoefte beantwoord. Hierdie verbandis egter onvolmaak (Maslow 1987:16). Stelling 2: 'n Vervuller het meer aseen funksie. Stelling 3: Gedrag het meer as een bepaler.Dit volg hieruit dat nie net gedrag nie 'n aanduider van die relatiewesterkte van behoeftes (pre-potensie) is nie, maar óók dat begeerte nie 'n aan-74Sien die aanhaling uit (Maslow 1987:4) by 7.4.3.1 op bladsy 243.
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264 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËduider is van die relatiewe sterkte van behoefte nie. Die rede is dat begeertegerig is op 'n spesi�eke bevrediger en dat daardie spesi�eke bevrediger meeras een funksie het.7.4.4.5 Die sosiale betekenis van Maslow se hiërargie van behoef-tesMaslow se behoefte-hiërargie het gevaarlike gevolge wanneer dit gebruik wordas basis vir beleidsbesluite in veral ekonomies onderontwikkelde lande. Ekhet reeds by 7.4.3.1 hierdie punt bespreek, dus verwys ek hier kortliks daarnamet 'n addisionele perspektief wat nie vroeër genoem is nie.By wat vroeër gesê is, kan bygevoeg word dat Wilson, 'n goeie vriend enkollega van Maslow, op grond van sy aanvaarding van Maslow se hiërargie,tot die gevolgtrekking kom dat 'n outoritêre regering in arm lande sal werk,omdat die mense se sekuriteitsbehoeftes groot is. Max-Neef en Sen se betoogtot die teendeel word by 7.5 op bladsy 268 en 8.2.3.2 op bladsy 303 behandel.Sen beklemtoon dat vryheid (tot selfverwesenliking) materiële voorwaardeshet. Juis daarom beklemtoon hy dat daar gefokus moet word op die hoërwaardes soos vryheid (substantief ondersteun). Die motivering tot hoër be-hoeftes sluit in elk geval die ondersteuning van sy eie basis in75. Vry mensesorg ook immers dat hulle genoeg kos het. Daar moet juis van 'n behoefte-hiërargie as basis van politieke en ekonomiese beleid wegbeweeg word omdatdit so 'n goeie verskoning vir diktators is.Met hierdie interpretasie stem Maslow se behoefte-hiërargie in sy politiekebetekenis ooreen met die evolusieleer waarvan dit in elk geval 'n geesgenootis. Die politieke betekenis van die evolusieleer is dat dit wat laag is, dieeintlike basis van die mensdom is76, dat skepping deur stryd plaasvind77 endat sommige rasse beter as ander is78. Maslow beklemtoon net soos Darwindat dit wat hoog is uit dit wat laag is voortkom en wel op so 'n manier datdit 'n proses deurloop waarin daar nie spronge ('n mens sou kon sê missinglinks) is nie. Maslow beklemtoon ook dat net sommige mense bo uitkom,hoewel hy self wil hê alle mense moet selfverwesenlikers word. Dit doen hy75Sien (Sen 1999b). Hy staan in teëstelling met Huthenson se skool wat van meningis dat ekonomiese groei voor stelselmatige demokratisering moet geskied. 'n Studie vanHarvard 2004 sê presies die teenoorgestelde.76Dis hoekom kommunisme die evolusieleer kan aanhang77Dis hoekom kapitaliste die evolusieleer kan aanhang78Dis hoekom fasiste die evolusieleer kan aanhang
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7.4. ABRAHAM MASLOW 265meer eksplisiet as Darwin wat eintlik verhul (onbewus?) met die woordefavoured raes in die subtitel van sy Origens of Speies die suggestie laat datook party mensrasse beter as ander kan wees79.Dit moet duidelik gemaak word dat Maslow self glad nie beoog het om 'nteorie te ontwerp wat as verskoning vir diktature kan dien nie. Die teendeelis waar. Sy teorie oor bestuur80 is juis daarop gerig om werk vir werkers 'nmeer sinvolle ervaring te maak - dan werk hulle in elk geval beter met mindertoesig en beheer(Maslow 1971:237).7.4.4.6 Die keuse van gesonde menseMaslow se studie oor self atualising people was revolusionêr in die tyd toedie psigologie die dier of die geestesongesonde mens bestudeer het81. Intuïtiefvoel die resultate geldig as voorbeelde van mense wat 'n mens kan idealiseer:selfverwesenlikers het minder angs, hulle geniet meer dinge, hulle neem beterwaar en hulle dink vir hulleself.Ten spyte van die intuïtiewe geldigheid van die studie moet 'n mens tog'n kritiese vraag oor die universele geldigheid van die resultate daarvan stel.Die studie is metodologies gebaseer op (ten slegste) 'n sirkelredenasie en (tenbeste) 'n onvoltooide hermeneutiese sirkel. Maslow selekteer mense wat hyas selfverwesenlikers beskou sodat hy die eienskappe van selfverwesenlikersuit die studie van hierdie mense kan a�ei.Die kritiek is nie noodwendig teen hierdie prosedure gerig nie. Om iets tebestudeer waarvan 'n mens nie die eienskappe ken nie moet 'n mens noodwen-dig êrens begin. Die huidige debat oor die ontdekking van die sogenaamdetiende planeet is ook 'n voorbeeld van die interaksie van denotatiewe en ko-notatiewe de�nisies82. Die kritiek teen Maslow se metode is dat hy aan dieeinde van sy eerste a�eiding van eienskappe nie krities vra of sommige vandie eienskappe juis sy eie seleksiekriteria weerspieël en of daar nie tipes mense79Die volledige titel is: The origens of speies by means of natural seletion or thepreservation of favoured raes in the struggle for life.80Maslow is 'n geliefde skrywer in die bestuurswese. Ek het in die uiteensetting van sywerk in hierdie hoofstuk baie meer gefokus op sy werk van suiwer psigologies-teoretieseaard. Hy was in die bestuurswese egter 'n inoveerder in eie reg. Uit die bibliogra�e wat asaddendum in die 1987 uitgawe van Personality and Motivation aangeheg is, blyk dit dathy veral in die laaste deel van sy loopbaan gewerk het aan die toepassing van sy insigteoor selfverwesenliking vir die werkplek. (Maslow 1987:273)81Sien die bespreking van die inhoud van hierdie studie by 7.4.3.3 op bladsy 250.82Die basiese gegewens hieroor is te vinde by http://en.wikipedia.org/wiki/10th_planet
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266 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËis wat hy stelselmatig uitgelaat het nie.Ek wil voorstel dat Maslow se seleksie wel een soort gesonde persoonen een motiveringskompleks verteenwoordig. Ek sit my argument uit aandie hand van die ontdekking van drie motiverende waardes of motiverings-komplekse in die westerse kultuur wat gemaak is deur David MClelland(MClelland 1987).MClelland se werk toon 'n metodologiese netheid en konsepsuele skerp-heid wat hom 'n belangrike bydraer op die terrein van die studie van menslikemotivering maak. Sy metodes vertoon 'n kombinasie van die beste kwanti-tatiewe ingesteldheid van die Noord-Amerikaanse gedragspsigologie en diebewustheid van die rol van onbewuste motiewe en fenomene soos projeksievanuit die dieptepsigologiese tradisie.MClelland bestudeer die tekste waarmee kinder leer lees en vra homself afwat die motivering is wat 'n gemeenskap sy kinders, by wyse van spreke, metmoedersmelk ingee. Hy ontdek drie motiverende waardes in sy diakroniesestudie van 'n aantal Europese lande: a�liasie, prestasie en mag. Hy ontwerp'n stelsel waardeur hy tekste kan analiseer en punte toeken vir elke soortmotivering. Hy ontwerp psigometriese instrumente om hierdie motiveringste meet. Dit gebruik hy dan in projeksietoetse om mens se motiverings interme van die drie kategorieë te meet83. Hieruit ontdek hy eienskappe vanelke soort motivering, wat sulke mense aktiveer, hulle voorkeure vir sekereberoepe en kultuurvorme en gemeenskappe wat ontstaan uit een van diesoorte motiverings.As 'n mens 'n idieël-tipiese beeld van Maslow se keuse van mense vir systudie oor selfverwesenlikers maak, is hulle gelukkige, intellektuele, mens-liewende dog nie aktivistiese, matig eksentrieke dog goed funksionerende,gefokuste en dus bietjie verstrooide, morele maar nie godsdienstige mense ingelukkige verhoudings wat oor 'n hele aantal sake hulle eie kop volg en ietsin die lewe wil bereik. Hulle is Maslow se goeie kollegas en vriende. Kortweg:Hulle is mense soos Abraham Maslow.In terme van MClelland se kategorisering is hulle mense met 'n hoëahievement motivering (nAh soos MClelland dit noem). Eienskappe vanhierdie mense sluit in dat hulle minder geneig is tot aktivisme (wat wel diegeval is met nPower) of dat hulle minder sosiaal is (nA�liation). Hulle wil83Die studie van leerlesse vir klein kinder is reeds 'n vorm van projeksietoets. Ek onthougoed eerste woord wat ek in graad 1 in 1979 uit 'n leesboekie getiteld Mossie en Baas,leer lees het. Die woord was Baas. Die betekenis daarvan sou my eers jare later, by dielees van MClelland se werk byval.
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7.4. ABRAHAM MASLOW 267self iets bereik en word gemotiveer deur die uitdagings wat hulle vir hulleselfstel. Hulle is nie oormatig geïnteresseerd om beheer te neem van groepe indie samelewing nie. Hulle let nie op modegiere en sulke sosiale 'trivialiteite'nie. Hulle dink nie soos die groep nie.Maslow sê hy wil die selfverwesenliker gebruik as die basis van 'n univer-sele psigologie. Hy bestudeer egter 'n sekere soort persoon: dié gemotiveerdeur prestasie. Die mense wat deur mag of a�liasie gemotiveer word, wordbuite rekening gelaat. Net soos daar 'n patologiese beeld van die prestasie-gemotiveerde mens kan wees, byvoorbeeld iemand wat obsessief en hardkop-pig is, kan daar 'n gesonde beeld van die mag-gemotiveerde of die prestasie-gemotiveerde wees. Die gesonde persoon met 'n hoë nPower is die goeie leierof toegewyde baas. In die universiteit waar Maslow gewerk het, was daarook sulke persone nodig om die organisasie te bestuur. Sulke persone leefhulleself uit in die taak wat hulle op hulleself geneem het om leierskap tegee in verantwoordelikheid aan die wat hulle volg. Nie elke leier is siek nie.Die gesonde persoon met 'n hoë nA�liation leef hom of haarself uit in dieverhouding tot ander mense. Sulke mense geniet ander, waardeer ander ensorg vir ander84. Wil Maslow werklik impliseer dat hulle siek of onvolwasseis? Die bydrae van Maslow is moeilik om te beoordeel. Hy plaas liefde,sin en kreatiwiteit op die psigologie se agenda. Terselftertyd dring hy aanop 'n hiërargie van behoeftes hoewel hy dit onbewysbaar formuleer en nieoortuigend sy bronne daarvoor kan aantoon nie. Juis daardie hiërargieseordening word populêr nagevolg.Die volgende denker wie se bydrae tot die studie van menslike behoeftesontleed word, is nie 'n psigoloog nie maar 'n ekonoom. Omdat ekonomiedie konkrete maniere en middele ondersoek waarop mense hulle behoeftesbevredig, is dit belangrik om ook 'n bydrae uit hierdie oord in hierdie studiein te sluit.84Maslow se proefpersone het 'n amper �loso�ese besorgdheid oor die mensdom. Ter-selfdertyd het hulle nie ander mense so 'nodig' nie.
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268 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEË7.5 Manfred Max-Neef7.5.1 OntstaanskonteksManfred Max-Neef is 'n ekonoom uit Chile. Hy is die stigter van CEPAUR85.Gedurende die vroeë sestigerjare van die vorige eeu was hy 'n dosent by dieUniversity of California te Berkeley in die VSA. Hy het later vir die VVO seVoedsel- en Landbou-Organisasie (FAO) en die Internasionale Arbeidsorga-nisasie as ekonoom en programdirekteur gewerk. Tydens die publikasie vandie Engelse vertaling van Human Sale Development was hy die rektor vandie Universidad Bolivariana en 'n lid van die klub van Rome.7.5.1.1 Ontwikkeling en monetarismeDie onvermoë van die toenmalige ekonomiese stelsel in Latyns Amerika omsensitief te wees vir die behoeftes van mense het hom genoop om die basieseprobleme van ontwikkeling, ekonomie en behoeftes te heroorweeg. Die in-stellings wat 'n groot bydrae tot hierdie proses gemaak het, was CEPAUR,waarvan Max-Neef die direkteur was, en die Dag Hammarskjöld-Stigting inSwede.Volgens Max-Neef is die krisis in die ekonomiese denke van die negentien-tagtigs die steriele konfrontasie tussen ontwikkelingsleer (developmentalism)en neo-liberale monetarisme. Met ontwikkelingsleer bedoel Max-Neef die �-loso�e van die Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank tydens die vyftiger- ensestigerjare van die vorige eeu. Die beweging het daarin geslaag om 'n kolos-sale bydrae te maak tot 'n ryk en diverse ekonomiese struktuur op die kon-tinent. Volgens hom was deelname aan hierdie beweging 'n uiters roerendeervaring, maar teen die 70s het die beweging sy identiteit begin verloor. Dieuiteindelike faling van die beweging was as gevolg van
• Die onvermoeë om �skale en monetêre wanbalanse te beheer
• Die produksie-struktuur wat geskep is het groot klem geplaas op diekonsentrasie van hulpbronne
• Die benadering tot ontwikkeling was suiwer ekonomies en het sosialeaspekte uitgesluit85Die sentrum vir ontwikkelingsalternatiewe. Santiago. Chile.
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7.5. MANFRED MAX-NEEF 269Monetarisme86 was volgens Max-Neef 'n die geskiedenis van Latyns-Amerika'n �onoter of presriptions�. Dis nie dat hy nie waardering het vir dieonderliggende teorie van monetarisme nie. Hy verset hom egter teen diedogmatiese wyse waarop dit in die Latyns Amerikaanse konteks gebruik is.Volgens hom het dit op die kort termyn rampspoedige gevolge gehad. InLatyns-Amerika is hierdie ekonomiese beleid in stand gehou deur diktatureen pseudo-demokrasieë. Volgens hom kon dit nie anders nie.There is enough evidene that the pressure generated by the soialosts of this model an only be kept under ontrol by repression.(Max-Neef 1991:5)Volgens hom faal die model want:
• Dit het ekonomiese groei aangemoedig sonder ware ontwikkeling
• Die meganistiese verstaan van ekonomiese rasionaliteit was nie geskikvir die arm lande waarin dit toegepas is nie. Armoede kon nie opgehefword deur markte te liberaliseer waarvan die armes nie deel is nie.
• In oligopolistiese markte neig ekonomiese aktiwiteit om spekulatief tewees. Dit lei tot 'n konsentrasie van hulpbronne wat sosiaal ondraaglikis.Beide denkrigtings neig tot meganistiese denke en het (om verskillende re-des) 'n positiewe waardering van konsentrasie van hulpbronne. Beide glo datkonsentrasie van hulpbronne lei tot ekonomiese groei - en statisties gesprokeis dit ook so. Daardie soort groei kon egter nie in mense se behoeftes voor-sien nie. Volgens Max-Neef lê die toekoms in �. . .mustering all our enegiesto design imaginative but viable alternatives...whih aims at an adequatesatisfation of human needs.� (Max-Neef 1991:8)86Die kern van monetarisme is dat geldvoorraad (M) maal die omloopsnelheid van geld(V) per de�nisie gelyk is aan die algemene pryspeil (P) maal die �siese hoeveelheid goedereen dienste geproduseer(Q). Dus: MV≡PQ . Die omloopsnelheid van geld neig om stabielte wees. Dus sal 'n verandering in M 'n proporsionele verandering in PQ teweeg bring.Dus: △M → △PQ. Die �siese hoeveelheid goedere en dienste geproduseer, hang afvan die beskikbare produksiemiddele. Dit lei tot die gevolgtrekking dat 'n veranderingin geldvoorraad op die langtermyn slegs die pryspeil kan beïnvloed. 'n Toename in geld-aanbod lei op die lang duur net tot in�asie. Die gevolgtrekking uit hierdie teorie is dat diestaat hom so min as moontlik in die ekonomie moet inmeng. Hy moet die geldvoorraadlaat toeneem teen dieselfde koers as die onderliggende ekonomiese groei. Dit sal stabiliteitin die ekonomie verseker. (Mohr en Fourie 2001:595)
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270 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEË7.5.1.2 Die Desarollo a Esala Humana projekDie Dag Hammarskjöld-Stigting is sedert die publikasie van hulle verslagoor wêreldwye ontwikkeling87 in 1975 besig om alternatiewe ontwikkeling-strategieë aan te moedig. Die Latyns-Amerikaanse Desarollo a Esala Hu-mana88 projek was deel daarvan. Hierdie projek het die konsepte van be-hoeftes, skaal en e�ektiwiteit ondersoek in die konteks van werkloosheid enplaaslike ontwikkeling. Die projek is in 1985-6 deur CEPAUR en die DagHammarskjöld-Stigting uitgevoer.Die begrip van mens-skaal ontwikkeling wat tydens hierdie projek sy ont-staan gehad het, is eksplisiet op die beginsel gebaseer dat die doel van dieekonomie is om mense te dien (Max-Neef 1991:viii). Die dominerende etiesebeginsel inMens-skaal Ontwikkeling is dat die enkele mens belangrik is. Stel-sels wat onsensitief is vir 'n mens, omdat die skaal daarvan bo-menslik is,het nie etiese prioriteit bo die enkeling nie. Die stelsel moet na die mens toeverander en nie andersom nie.Max-Neef het gesoek na 'n hele nuwe manier om ontwikkeling te konsep-tualiseer. Hy vra vir 'n vervlegting van die konsepte van ontwikkeling enmenslike behoeftes. So 'n poging is 'n transdissiplinêre taak. Die transdissi-plinêre aard van so 'n projek is nie net epistemologies noodsaaklik nie, maarook eties noodsaaklik.Only a transdisiplinary approah allows us to understand, forexample, how eonomis and health have onverged. Thus wedisover an inreasing number of ases where poor health is theoutome of unsound politis and bad eonomis. If eonomi po-liies designed by eonomists a�et, whih they do, the whole ofsoiety, eonomists an no longer laim that they are solely on-erned with the eonomi �eld. Suh a stane would be unethial,sine it would mean avoiding the moral responsibilty for the on-sequenes of an ation. (Max-Neef 1991:16)7.5.2 BehoeftesDie onderskeid wat Max-Neef maak tussen 'behoefte' en 'vervuller' is onder-liggend aan sy hele analise. Hierdie aspek word volgens hom konsekwent in87What Now: Another Development88Ontwikkeling op menslike skaal
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7.5. MANFRED MAX-NEEF 271die literatuur oor ontwikkeling miskenA prevalent shortoming in the existing literature and disussionsabout human needs is that the fundamental di�erene betweenneeds and satis�ers of those needs is either not made expliit oris overlooked altogether (Max-Neef 1991:17)Behoeftes is iets wat alle mense het. Dit is beperk (soos enige ander aspekvan 'n mens) en het te doen met die aard van 'n mens as liggaam, persoon,en gemeenskapswese wat in die wêreld (tyd en ruimte) leef89. Behoeftes hette doen met die menslike natuur. Vervullers aan die ander kant het te doenmet die omliggende natuur en mense se kultuur en persoonlikheid. Daaris byvoorbeeld 'n fundamentele behoefte wat alle mense het aan voeding.Die �siese en hemiese aard van die menslike liggaam bepaal die inhoud vandaardie behoefte. Daar is egter tallose soorte kos en dieëte en voedselge-bruike (vervullers). Vervullers pas met wisselende grade van e�ektiwiteit opbehoeftes Daar is in elk geval nie 'n �een-op-een� passing van behoeftes envervullers nie. Een vervuller kan meer as een behoefte aanspreek en net sokan een die vervulling van behoefte meer as een vervuller vereis.Max-Neef organiseer sy sisteem van behoefte rondom nege waardes naam-lik: lewensonderhoud, beskerming, liefde, verstaan, deelname, ontspanning,skepping, vryheid, identiteit90. Hierdie behoeftes noem hy fundamentele be-hoeftes. Wat hierdie behoeftes fundamenteel maak is dat die nie-vervullingvan enige een van hulle op die lang duur lei een of ander vorm van patologie.Die verskil tussen fundamentele behoeftes en basiese behoeftes is dat diebasiese behoefte-beskouing hiërargies werk. Die leer oor basiese behoeftesveronderstel dat slegs 'n sekere tipe behoefte noodsaaklik (dus basies) is.Die patologie wat veroorsaak word deur die nie-vervulling van die behoefteaan identiteit is dus binne die beskouing nie so belangrik soos die patologievan �sieke dood nie91. Die nie-vervulling van ander (nie-basiese) behoeftesveroorsaak nie vir die aanhangers van hierdie leer 'n etiese krisis nie92.89Max-Neef noem hierdie dimensies wees, doen, het en bevind.90Volgens hom kan transendensie in sekere gevalle as 'n tiende waarde bygevoeg word.91Dit bly tog interessant hoe oorlog byna altyd deur een of ander vorm van bevestigingvan identiteit gedryf word. Die behoefte om aan die lewe te bly word soms baie direkteen die behoefte aan identiteit afgespeel. Selfmoordbomaanvalle is maar een ekstremevoorbeeld. �Om te veg vir jou volk� is die meer normale manier waarop mense soms hullelewe verwed op hulle identiteit.92Amartya Sen verduidelik in sy Development as Freedom hoe hierdie beskouing saam-gaan met 'n uitsluitlike fokus op produksie (soos gemeet in BBP per kop) en met 'n ont-
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272 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËDaar is volgens Max-Neef nie 'n hiërargie van behoeftes nie. Verskillendemense en kulture verstaan hulle behoeftes verskillend. Die enigste behoeftewat volgens hom 'n 'n pre-sistemiese drempel het is lewensonderhoud - 'nmens kan nie ander behoeftes hê as jy dood is nie. Dit is gebruiklik dat 'nmens tussen jou verskillende behoeftes keuses maak en die vervulling van eenverruil vir die vervulling van 'n ander. 'n Mens kan byvoorbeeld nie tegelykwerk en rus nie.Max-Neef verskil van Maslow wat die bestaan van 'n hiërargie van behoef-tes betref, maar hy vind sterk aansluiting by die beskouing van Maslow datbehoefte nie net gesien moet word as tekort93 nie, maar ook as potensiaal.Die behoefte aan byvoorbeeld deelname is ook die potensiaal tot deelname.Op die manier word behoeftes nie net as tekort gesien nie, maar ook as moti-vering. As behoeftes nie net tekort is nie, maar ook potensiaal, kan 'n mensnie regtig van die 'vervulling' van 'n behoefte praat nie, maar eerder van vandie aktualisering van daardie behoefte in tyd en ruimte7.5.3 VervullersVervullers is vir Max-Neef die maniere van wees, doen, hê en bevind waardeurons behoeftes geaktualiseer word. 'n Vervuller is dus nie in die eerste plek'n artefak nie. Die betekenis van wees, doen, het en bevind sal nou aan diehand van die behoefte aan verstaan verduidelik word.
• Met 'wees' as 'n vervuller bedoel Max-Neef dat 'n mens se behoeftesgeaktualiseer word deur sekere ingesteldhede en persoonseienskappe.Die klem is hier op die mens as persoon. Nuuskierigheid, leergierig-heid en eerlikheid is maniere van wees wat die behoefte van verstaanaktualiseer.
• Met 'doen' bedoel Max-Neef dat behoeftes geaktualiseer word deur onseie aksies. Die klem is hier op die mens as agent. Leer, analiseer, dink,eksperimenteer en ondersoek is maniere van doen wat die behoefte vanverstaan aktualiseer.kenning van menseregte as 'n luukse wat later in die proses van ekonomiese ontwikkelingbygevoeg kan word.93Soos wel die geval is by die basiese behoefte-beskouing waar meetbare tekort 'n deur-slaggewende rol speel in wat 'n mens as 'n basiese behoefte kan beskou.
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7.5. MANFRED MAX-NEEF 273
• Met 'het' verwys Max-Neef na die instellings wat 'n samelewing het.Die klem is dus hier op die mens as sosiale wese. Skole, tradisies,ambagte en universiteite is dinge wat 'n gemeenskap het waardeur diebehoefte tot verstaan geaktualiseer word.
• Met 'bevind' verwys Max-Neef na die manier waarop 'n mens tyd enruimte inrig. Die klem val dus hier op die mens in sy omgewing. Skool-tyd en klaskamers is tye en plekke waarin die behoefte aan verstaangeaktualiseer word.In sy eie woorde:If we take for instane..di�erent ways of Doing to atualise Un-derstanding... we see that it inludes suh satis�ers as investiga-ting, experimenting, eduating, analysing, meditating and inter-preting. These satis�ers give rise to eonomi goods, dependingon the ulture and resoures, suh as books, laboratory instru-ments, tools, omputers and other artifats. The funtion of thesegoods is to empower the Doing of Understanding. (Max-Neef1991:31)Daar is 'n verskil tussen ekonomiese goedere en vervullers. Eintlik is die eko-nomiese goedere nie die vervuller self nie, maar dit wat die vervuller fasiliteer.Die artefakte bepaal op 'n sekere manier die e�ektiwiteit van die vervullers.Satis�ers are not the available eonomi goods They are relatedinstead to everything whih, by virtue of representing forms ofBeing, Having, Doing and Interating94, ontributes to the atu-alization of human needs. (Max-Neef 1991:24)Wanner vervullers beskou word as maniere van wees, doen, het en bevind,is dit duidelik dat dit die potensiële vervullers is wat oneindig95 is en niebehoeftes self nie.94Interating is die vertaling vir estar (Spaans) of Bevinden (Duits). Dit dui op diemenslike gesitueerdheid in tyd en ruimte.95Werklik oneindig, omdat vervullers nie afhanklik is van artefakte nie. Artefakte moetnoodwendig eindig wees omdat die natuur eindig is. Daar is wel so iets soos kwalitatieweoneindigheid. So is daar byvoorbeeld 'n oneindige aantal stories wat 'n mens sou konvertel.
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274 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËVir Max-Neef is vervullers nie almal van dieselfde waarde nie. Sommigevervullers vervul glad nie mense se behoefte nie, terwyl sommiges meer aseen behoefte tegelyk aktualiseer. Hy beoordeel vervullers in een van vyfkategorieë naamlik:
• Vernietigers is vervullers wat toegepas word om 'n sekere behoeftete vervul, meestal beskerming, maar dan selfs die moontlikheid vanvervulling van daardie (asook ander behoeftes) vernietig. So gee 'ndiktatuur96 byvoorbeeld voor om die gemeenskap te beskerm maar nienet is die gemeenskap onveilig nie, maar die behoeftes aan verstaan,liefde en vryheid word ook nadelig geraak. Ander voorbeelde van Max-Neef noem is die wapenwedloop en burokrasie.
• Pseudo-vervullers is vervullers wat 'n valse gewaarwording vansatisfaksie skep. Hulle het in gemeen dat hulle afhanklik is van een ofander soort propaganda of oortuiging. So is statussimbole vir Max-Neef 'n pseudo-vervuller vir identiteit, indoktrinasie vir verstaan enprostitusie vir liefde.
• Inhiberende vervullers vervul wel 'n sekere behoefte maar inhi-beer die vervulling van 'n ander een. 'n Inhiberende vervuller oor-bevredig eintlik die behoefte waarop dit gerig is. Baie inhiberendevervullers hou verband met sekere diepgewortelde gebruike en tradi-sies. Die voorbeeld wat Max-Neef gebruik is die oorbeskermende gesin.Dit bied wel beskerming, maar inhibeer liefde, deelname, verstaan enidentiteit.
• Enkel vervullers is slegs gerig op die bevrediging van 'n enkelebehoefte. Staatsinstellings is voorbeelde van enkel vervullers. So hetdie staat stemreg vir deelname, kuratiewe geneeskunde vir gesondheiden sportfasiliteite vir ontspanning.
• Sinergiese vervullers wat meer as een behoefte terselfdertyd be-vredig. Vir Max-Neef is die belangrikste eienskap van hierdie soortvervullers dat dit nie outoritêr is nie. Die voorbeelde wat hy gebruik isborsvoeding, selfbestuurde produksie, 'kaalvoet' banke, voorkomendegesondheidsorg en kulturele vermaak.96Iets wat 'n gemeenskap 'het'.
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7.5. MANFRED MAX-NEEF 2757.5.4 Skaal en e�ektiwiteitDie konsep van skaal is vir Max-Neef baie belangrik - hy noem immers sybeskouing 'Mens-skaal-ontwikkeling'. Die fokus op skaal hang saam met sybeskouing van e�ektiwiteit.Skaal en e�ektiwiteit is tradisioneel kwessies waarby die ekonomie as stu-dieveld baie belang het. In die studie van produksie het dit na vore gekom datwanneer 'n groot aantal van 'n sekere produk vervaardig word, die eenheids-koste per produk laer is as wanneer 'n klein aantal van die produk gemaakword97. Dit lei tot die gevolgtrekking dat ten einde meer koste-e�ektief tewerk produksie op 'n baie groot skaal moet plaasvind. Dit vereis natuur-lik dat geweldige hoeveelhede bronne in die hande moet wees van diegenewat in die beheer van die produksieproses is. Tradisionele ontwikklingsdenkesien dus geen fout met die akkumulasie van hulpbronne nie, omdat dit meerkoste-e�ektiewe produksie moontlik maak. Dit is alles goed en wel as e�ekti-witeit gemeet word aan die koste per produk en die e�ek van die proses vanproduksie op mense nie oorweeg word nie.Max-Neef verset hom juis teen wat hy noem �. . . development modelsbased on mehanisti teories and misleading aggregate indiators.� (Max-Neef 1991:14)Met misleading aggregate indiators bedoel Max-Neef nie dat die wis-kunde van die standaard ekonomiese teorië verkeerd is nie. Dit mag so weesdat BNI98 of BBP99 styg of daal onder sekere omstandighede. Hy wil eg-ter weet wat die verhouding tussen daardie indikators en mense se behoeftesis. Die tradisionele antwoord van die ekonomie, dat behoeftes en begeertesgelyk is en dat begeertes gerig is op artefakte, beteken dat as daar meerproduksie is, dit vanselfsprekend 'n goeie ding is. Binne hierdie beskouing isaggregaat-indikatore glad nie misleidend nie.Dit is juis die pretensie dat daar 'n direkte verband tussen aggregaat--indikatore en menslike behoeftes bestaan wat Max-Neef in twyfel trek. Sykategorisering van vervullers as vernietigers, pseudo-vervullers, inhiberende97Daar kom natuurlik 'n punt waar die gra�ek draai en dit duurder is om 'n sekereaantal produkte te maak, byvoorbeeld wanneer 'n mens net meer produkte kan vervaardignadat jy nog 'n fabriek gebou het. Die duimreël bly egter dat 'n groter skaal van produksiemeer e�ektief is.98Bruto Nasionale Inkomste: die totale inkome wat die inwoners van die land toegevalhet binne 'n sekere tydperk (gewoonlik 'n jaar).99Bruto Binnelandse Produk: die totale produksie binne die grense van die land binne'n sekere tydperk.
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276 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËvervullers, enkel vervullers en sinergiese vervullers maak dit moontlik om oordie gehalte van 'n proses soos ekonomiese groei te oordeel. Dit beteken datdie vraag of ekonomiese groei 'n goeie of slegte ding is, volgens Max-Neefse analise nie bestaan nie. So 'n vraag veronderstel 'n eenduidige betekenisvan die indikatore soos BNI en BBP. Dit is wat misleidend is van aggregaat-indikatore100. Volgens Max-Neef moet 'n mens vra of mense se behoeftesbeter of slegter gedien word deur 'n sekere stand van sake101.Mens-skaal-ontwikkeling wat Max-Neef as 'n alternatief voorstel, is gerigop 'n menslike vorm van e�ektiwiteit. Dit is e�ektief weens die teenwoordig-heid van sinergiese vervullers. Daardie sinergiese vervullers is teenwoordigwaar mense self besluite kan neem, inisiatief aan die dag kan lê en kan leer.Grootskaalse produksie kan soms 'n enkel-vervuller of selfs 'n inhiberendevervuller102 wees. Hierteenoor streef Max-Neef na maksimale selfstandigheid.Hy verstaan selfstandigheid nie as isolasie nie.We understand self-reliane in terms of a horisontal interdepen-dene and in no way as an isolationist tendeny on the part of na-tions, regions, loal ommunities or ultures. (Max-Neef 1991:58)Mens-skaal-ontwikkeling het ten doel om mense minder afhanklik te maak.Deur dit te doen, word die ekonomiese proses self 'n vervuller vir identi-teit, vryheid en deelname. Selfstandige interafhanklikheid in idees, simbole,konsumpsie en produksie is die doel van mens-skaal-ontwikkeling.Die bestaan van groot stelsels is egter nie iets wat Max-Neef misken ofgering skat nie. Die heel grootste stelsel is natuurlik die ekologie. Regdeurdie werk onderstreep Max-Neef die belang van die ekologie. Die ideaal watMax-Neef vir die interaksie tussen stelsels het noem hy artikulasie.100In 'n werk waarvan Max-Neef saam met Paul Ekins die redakteurs was word 'n helehoofstuk gewy aan die bespreking van indikatore wat 'n meer akkurate weerspieëling salgee van mense se werklike welstand (Ekins en Max-Neef 1992). Van die indikatore watgebruik word is die Physial Quality of Life Index (PQLI), Index of Sustainable Eonomiwelfare (ISEW), die Human Development Index (HDI).Daar is verskeie ander modelle wat BBP op verskillende maniere aanpas om 'n beterweerspieëling van die ware sosio-ekonomiese situasie te gee. Motorongelukke veroorsaakbv. 'n toename in BBP. Dit maak dus sin om die koste van motorongelukke van BBP afte trek.101Hier is Max-Neef baie naby aan Sen se gedagte dat mense se substantive freedomsmoet meet.102Die verskynsel van vervreemding dui die inhiberende karakter van 'e�ektiewe' pro-duksieprosesse aan.
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7.5. MANFRED MAX-NEEF 277By 'artiulation' we mean the onstrution of oherent and onsis-tent relations of balaned interdependene among given elements.(Max-Neef 1991:8)Hy wy veral aandag aan wat hy noem 'mikro-makro artikulasie'. Hiermee be-doel hy die gebalanseerde interafhanklikheid tussen die klein stelsel (plaaslikegemeenskappe) en die groot stelsel (nasionale en internasionale ekonomie)sonder dat die een die ander insluk of ondermyn. Hy stel dit wel dat hierdieeen van die onopgeloste probleme van die ekonomie is. Daardie artikulasiemoet doelbewus besoek word om die volhoubaarheid van die menslike ras103te verseker.7.5.5 'n Voorbeeld : Navorsing gedoen by Mulati in dieLimpopo-provinsieMax-Neef en Elizalde het 'n deelnemende proses in die vorm van 'n twee-daagse werkwinkel ontwerp waardeur 'n groep mense die passing van diebeskikbare vervullers in hulle lewens kan analiseer. Die werkswinkel identi�-seer goeie en slegte passings van vervullers en behoeftes.Die basis van die werkswinkel is 'n 4x9 matriks. Die horisontale as bevatdie dimensies van menslike lewe: wees, doen, hê, bevind (eksistensiële as).Die eerste kolom bevat eienskappe van die gemeenskap self en mense wat 'ninvloed op hulle lewe het. Die tweede kolom bevat aksies deur mense in enbuite die gemeenskap. Die derde kolom bevat sosiale instellings, gebruike,tradisies en artefakte wat 'n gemeenskap 'het'. Die vierde kolom bevat tyeen plekke wat behoeftes vervul en ondermyn. Die vertikale as bevat negefundamentele behoefte-waardes: voortbestaan, beskerming, liefde, verstaan,deelname, ontspanning, skepping, vryheid, identiteit (waarde as).In die eerste gedeelte van die werkswinkel word die vervullers wat nie diebehoeftes vervul wat dit bedoel om te vervul nie, of wat ander behoeftesondermyn ondersoek.'n Groep van ongeveer 20 mense het vir twee dae lank deelgeneem aan 'nwerkswinkel oor behoeftes en vervullers. Die groep het bestaan uit gemeen-telede uit Mulati, 'n plattelandse VGK-gemeente in die Limpopo-provinsieen 'n groep boere uit Mariveni, ook in Limpopo. Die resultaat van hierdiesessie word hieronder weergegee.103Hy sê presies dit. Die alternatief is �mutualy assured destrution�.
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278 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEË7.5.5.1 Dag 1: Matriks van negatiewe vervullersWees Doen Het BevindVoortbe-staan Arrogant(kriminele)onbetroubaar,ongesond Steel. Dra wa-pens, omkoop,bevoordeeleie groep(nepotisme) Te min sekuri-teit, werkloos-heid, te minkos, min geld,te min vaardig-hede, seisoenalewerk, min ma-teriaal
Doen nie dingeop regte tyd(landbou),winter, werkis ver van diehuis, ongesondeomgewingBeskerming Hardkoppig, ja-loers, bang, on-georganiseerd,agterlosig Betree dieboord in dieaand, volgnie veiligheid-smaatreëls,vermoor, roof,verkrag

Wapens,slange, geennoodhulp-kis,geen oplei-ding methemikalieë,onopgeleideCPF, te mintelefone
Nag

Liefde Enkelouer,hardkoppig,naywerig, geï-soleerde, skaamoor armoede,selfsugtig, trots
Weerspreekander uit jaloe-sie, ondermynander, koesterwrok, luisternie, isoleerjouself (as jymeer het asander)

Griewe, trots,geld, tra-disionelegeslagsrolle,geestesver-steurdheid,min respekvir gestremdemense, te minkennis van sorgvir gestremdesen oumense

Bly alleen,familielede isweg, Kersfees(word geïgno-reer), Januarie(armes kan nieskool betaal),naweek (drink)
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7.5. MANFRED MAX-NEEF 279Wees Doen Het BevindVerstaan Ongeleerd,weerbarstig Wil nie deurander geleerword nie, aan-vaar of gee nieadvies nie. Swak leiers-kap, geenABET, geendagsorg, minleersentrums,selfsugtigeleierskap
Inspekteer nieop skedulenie (landbou),opleidings-instansies isverDeelname Jaloers op lei-ers, lui, gierig Leiers bevoor-deel hulleself,ondermynmekaar Grond toeken-ning stelsel, ko-rupte leiers Werk ver vandie huisOntspan-ning Selfsugtig Kritiseermekaar Tekort aanfasiliteite,min kulturelegeleenthede Geen ekstratyd a.g.v. werktuis, doen niedinge op regtetyd (landbou),winter, werkis ver van diehuis, ongesondeomgewingSkepping Nie ingestel opsamewerking Elkeen doen syeie ding Werkloosheid,geen kunsmisen water, mingeld, swakprojekte Pomp 'down-time'Vryheid Jaloers Steel, on-dermynWaarderingvan bederfbaregoedere aswaardeloos,nepotisme

Grondkwessie,Nkowankowa-hof Identiteit Dis-kriminerend,jaloers op goeiedinge, jaloersop harde werk
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280 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËWees Doen Het BevindIndentiteit Tradisionele ge-slagsrolle, onge-lykheid, werk-loosheid, geeneienaarskap vangrond
Nag (misdaad)Naweek (drink,baklei)

Een van die negatiewe aspekte van die samelewing wat respondente uitgelighet, is die voorkoms van misdaad, veral in die nag. Wat interessant is, is datdie respondente die afwesigheid van georganiseerde en opgeleide strukture indie gemeenskap as een van die oorsake hiervan geïdenti�seer het. Op die vlakvan hoe mense is, is die hoë voorkoms van jaloesie iets wat die vorming vansulke organisasie belemmer. Die kwessie van leierskap het ook na vore gekom.Aan die een kant is daar jaloesie van mense teenoor hulle leiers, maar aandie ander kant is daar die persepsie dat leiers hulleself bevoordeel. Jaloesiekom ook as vernietiger van liefde, vryheid en deelname voor. Werkloosheidis ook 'n probleem wat meer as een behoefte ondermyn. Respondente hetnie net aangedui dat werkloosheid voortbestaan ondermyn nie, maar ookidentiteit en skepping. Dit beteken dat pogings om die gevolge van werkloos-heid te verlig, ook aan hierdie aspekte moet aandag gee. Twee aspekte vandie Tsonga tradisie word genoem as dinge wat die vervulling van behoeftesondermyn. Die een is tradisionele geslagsrolle wat verhoudings in die huisbemoeilik (veral vir die vrou). Die tradisionele allokasie van grond word ookdeur sommige van die respondente as belemmerend ervaar.7.5.5.2 Dag 2: Matriks van positiewe vervullersOp die tweede dag het respondente die matriks gebruik om die vervullers watdaar wel in hulle gemeenskap bestaan, te lys. In die samevattende positiewematriks val dit op hoe dikwels samewerking en organisasie genoem word. Ditstem ooreen met volkekundige teorieë wat beweer dat Afrika-gemeenskappekommunaal georiënteerd is. Die positiewe aspekte van tradisie kom in hierdiematriks na vore. Begrafnisse, tradisionele leiers en tradisionele feeste enkultuur-aktiwiteite speel 'n positiewe rol in die gemeenskap.Samevatting van positiewe matriks
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7.5. MANFRED MAX-NEEF 281Wees Doen Het BevindVoort-bestaan Gedeter-mineerd,Vriendelik Werk Eie organisa-sie, Hulp vanbuite WerkweekBeskerm-ing BetroubaarVersigtig Vermygevaar Kon-fronteerbedreigings Eie planBreër ge-meenskap seplan 24 uur, werken huisLiefde BarmhartigMeelewendVerenig Rou saamby begraf-nisse, beraadmense wat inmoeilikheidis, weerstaanbose, besoekmense
Leiding,respek Privaatheid,verjaarsdag

Verstaan SamewerkendInstemming Leer mekaaradviseer Sosialisasie,kerke, skole,besighede,konferensies,graad 12 Huis en skool
Deelname SamewerkendNederig Organiseer Sportgronde,begrafnisver-eniging BegrafnisseOntspan-ning Samewerkend Organiseer SportgrondeSkepping Samewerkend Adviseer me-kaar Projekte In die ge-meenskapVryheid Lief Bevriend,neem ver-antwoorde-likheid virwater Regte,SANCO,Induna,Onderwys Tuis en in ge-meenskap

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



282 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËWees Doen Het BevindIdentiteit Eerbiedig,respekteermense tenspyte van ras Sorg, bid enwerk Bly saamten spytevan verskille,naam en van,ouers, ID,kerk, plaas,beeste, erf,begrafnis-vereniging
Feestye

Aan die einde van die werkswinkel is die respondente gevra on die ko-lomme saam te vat en te formuleer hoe hulle wil wees, wat hulle wil doen enwat hulle wil hê. Die resultaat was as volg:
• Hoe ons wil wees: Meelewend en liefdevol
• Wat ons wil doen: Werk en leer saam
• Wat ons wil hê: Respek en bemagtigingHierdie formulering van ideale sal later in die uitvoering van projekte weerter sprake kom.7.5.6 Samevatting: Max-Neef en die basiese vrae oorbehoeftesNa my mening sou Max-Neef soos volg op dei basiese vrae oor behoeftesantwoord:
• Is daar basiese behoeftes? Daar is fundamentele behoeftes. Fundamen-tele behoeftes is dieselfde oor tyd en kultuur heen,. Die manier waaropdaardie behoeftes geaktualiseer word, verskil tussen persone en kul-ture. Daardie behoeftes het nie net te doen met �siologiese oorlewingnie, hoewel �siologiese oorlewing 'n drempelwaarde is.
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7.6. MURRAY EN PAUW 283
• Is daar 'n verskil tussen behoefte en begeerte? Begeerte is die manierhoe 'n mens jou eie behoefte verstaan. Begeerte kan egter gemanipuleerword.
• Is daar 'n hiërargie van behoeftes? Alle behoeftes is interafhanklik.Daar is nie 'n hiërargie van behoeftes nie. Mense besluit self wat virhulle belangrik is. As enige behoefte op die lang duur nie vervul wordnie, lei dit tot patologie. Die �siologiese behoeftes funksioneer wel as'n pre-sistemiese drempel.
• Is behoeftes oneindig? Behoeftes is telbaar, min en klasi�seerbaar.7.6 Murray en Pauw se uitbreiding van Max-Neef se teorie7.6.1 AgtergrondAs deel van 'n navorsingsprojek aan die teologiese fakulteit van die universi-teit van Pretoria in 2004 het Montagu Murray en ek gewerk aan 'n analitieseinstrument waarmee die lewenskwaliteit van 'n arm huishouding geanaliseerkon word. Die doel hiermee was om 'n manier te vind om die e�ek van in-tervensies te kan meet wat daarop gerig is om armoede te verlig. Dit moetveral diensbaar wees vir kerklike armoedeverligtingsprojekte. Omdat hierdiehoofdeel handel oor teoretiese werk waarby ekself nou betrokke was, verskilhierdie deel 'n stilisties van die ander deurdat ek die eerste persoon gebruiken deurdat ek 'n uiteensetting van die inhoud van ons teoretiese werk geedeur die kronologie daarvan oor te vertel. Ek wil telkens nie net die resul-tate aantoon nie, maar ook aandui watter oorwegings tot sekere keuses enformulerings aanleiding gegee het.Ek en Montagu Murray het ervaring van die aanbieding van Max-Neefse deelnemende werkswinkel en het dit by verskeie geleenthede in stedelikeen landelike gebiede as deel van navorsings- of kerklike werk gebruik. Dieresultate van een so 'n sessie is weergegee by 7.5.5 op bladsy 277. Die metodevan Max-Neef is nie in die eerste plek ingestel op navorsing nie, maar opaktivering van mense om hulle eie situasie op 'n ander manier te verstaan eniets te doen met wat hulle tot hulle beskikking het. Tog het die teoretieseskoonheid van Max-Neef se model en die data wat reeds op hierdie manier
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284 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËingesamel is ons meer positief gestem oor hierdie benadering tot menslikebehoeftes as tot enige ander een. Dit kon as basis dien vir die analise van dielewens van arm mense en die praktyk van kerklike armoedeverligting. VeralMax-Neef se metodologiese onderskeid tussen behoeftes en vervullers en syverwerping van 'n hiërargie het hiertoe bygedra.Daar is in die begin van die navorsingsproses 'n paar kritiese keuses ge-maak wat die verdere ontwikkeling van die navorsing en die uiteindelike uit-koms daarvan bepaal het. Die eerste keuse dat verbetering in lewenskwaliteiten nie lewensstandaard nie, die doel van die projek sal wees. Tweedens isaanvaar dat lewenskwaliteit verbandhou met die vervulling van fundamentelemenslike behoeftes104. Derdens is gekies om op die huishouding as 'n eenheidte fokus en nie die geïsoleerde individu of die breëre gemeenskap nie.Die uitkoms wat ons ten doel gestel het, was gevolglik om 'n analitieseinstrument te ontwikkel, gebaseer op 'n teorie oor fundamentele menslike be-hoeftes waarmee bruikbare inligting oor lewenskwaliteit binne die arm huis-houding ingesamel kan word.Om dit te kon bereik, moes ons 'n fyner analise van behoeftes en van diefunksionering van bevredigers binne die huishouding doen. Die proses wordaan die hand van hierdie twee stappe hier onder uiteengesit.7.6.2 Analise vanuit die perspektief van behoefte7.6.2.1 Die identi�sering van aspekte van behoeftesDie eerste vraag waarmee ons gekonfronteer is, was die vraag watter indelingvan behoeftes gebruik moes word. Ervaring het getoon dat enige bevredigersêrens onder een of meer van Max-Neef se lys van nege waardes gesorteer kanword. Om hierdie rede is die lys van Max-Neef as basis behou. Tog het onsgevoel dat ter wille van gedetailleerde analise daar beter binne die nege kate-gorieë gedi�erensieer moes word. Ons het die nege waardes van Max-Neef104Ons doen dit in navolging van Max-Neef (1991:16) maar dit volg eintlik ook direkuit die de�nisies van die begrippe wat hulle gebruik. As dit so is dat nie-vervulling vanbehoeftes lei tot patologie (deel van Max-Neef se de�nisie) beteken nie-vervulling vanbehoeftes meer patologie en dus laer lewenskwaliteit. Die ervaring van 'n gevoel vanlewenskwaliteit wanneer baie van 'n persoon se fundamentele behoeftes onbevredig is,beteken óf dat daardie persoon in 'n droomwêreld leef (soos iemand wat op 'n dwelmtripis) of dat die behoeftes waarvan gepraat word nie werklik fundamenteel is nie.
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7.6. MURRAY EN PAUW 285gevat, 'n tiende toegevoeg105, en diskrete aspekte van daardie waardes geïden-ti�seer met behulp van gesprekke met toepaslike vakspesialiste (byvoorbeeld'n mediese dokter by die behoefte aan voortbestaan). Die resultaat was datdaar by elkeen van van die nege waardes van Max-Neef afsonderlike, na onsmenig onafhanklike aspekte, aangedui is wat as basis van fyner analise kondien. Die inhoud daarvan word in die tabel hier onder weergegee.Daar moet gelet word dat die indeling nog steeds relatief generies is endat onder elkeen van die genoemde aspekte daar nog verdere indeling is.So byvoorbeeld kan onder die Inname-aspek van Voortbestaan alles in 'nlys genoem word wat die mens moet inneem: bv. suurstof, water, soute,proteïne, vette, koolhidrate en vitamine. Volgens die patogeniese benaderingtot behoeftes is elkeen van daardie subaspekte 'n behoefte want 'n tekortveroorsaak een of ander vorm van skade, wanfunksionering en selfs dood vandie organisme. Die studie van behoeftes op hierdie vlak van detail kan egternet deur die vakspesialis gedoen word. Die doel van hierdie raamwerk 'n om'n omvattende dog hanteerbare manier te hê om behoefte-bevrediging binnedie huishouding te analiseer.Behoeftes en aspekte van behoeftes in die Murray Pauw modelWaardevolgens Max-Neef Onafhanklike aspek van behoefteVoortbestaan Intaktheid, Rangskikking, Inname, Uitskeiding,Ontvanklikheid, AanpasbaarheidVeiligheid Beskerming van voortbestaan, Beskerming van psigiesewelsynLiefde Genot, Vertroue, Lojaliteit, Respek, Skoonheid,SinvolheidDeelname Gee, OntvangBegrip Persepsie, Kognisie, Emosie, Re�eks105Transendensie. Die redes was dat Max-Neef dit self voorstel, dat die geleentheid gee omdie teologiese dimensie wat in elk geval onderliggend aan al die ander waardes lê duidelikuit te lig (sien Nürnberger se stelling dat transendente behoeftes die dieptedimensie vanimmanente behoefte is: 1.4 op bladsy 32 ) en omdat Montagu Murray hou van getallemagie.
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286 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËSkepping Transformasie van materie, Transformasie van simbole,ProkreasieRus Reiniging, HerladingIdentiteit Fisiese disposisie en voorkoms, Persoonlikheid,Vorige ervaring, AspirasiesVryheid Keuse, WaardeTransendensie Bevestiging van lewe, Oorwinning oor sinloosheidEk bespreek elke behoefte-waarde en sy aspekte vlugtig1. Voortbestaan: Hierdie behoefte handel oor alles wat met die �si-ologiese funksionering van die mens as organisme te doen het. Dieorganisme moet liggaamlik intakt bly om te kan leef. Nie net moetdie liggaam intakt bly nie, die besondere rangskikking van organe enprosesse is ook noodsaaklik. Dit beteken dat organe nie net daar moetwees nie, maar reg moet funksioneer. Inname van 'n groot verskeiden-heid stowwe en uitskeiding van afvalstowwe is vanselfsprekende aspektevan die behoefte aan voortbestaan. Die nie-vervulling van die behoefteaan inname meld sigself in pynlike en ongemaklike gewaarwordinge soosasemnood, honger en dors. By tekort aan spesi�eke voedingstowwe ofdie opbou van gifstowwe in die liggaam onstaan 'n verskeidenheid siek-tebeelde soos anemie en skeurbuik. Ontvanklikheid en aanpasbaarheidgaan saam. Die liggaam moet in staat wees om op 'n verskeidenheidstimuli uit sy omgewing en uit die verskeie organe van die liggaam selfte ontvang en daarop te reageer. Die konsep van homeostase wat reedsby die behandeling van Maslow se siening oor �siologiese behoeftesby 7.4.3.1 op bladsy 243 aangeraak is, is weer hier ter sprake.2. Beskerming: Die behoefte aan beskerming funksioneer op 'n e�ensander manier as die ander behoeftes. Dit is 'n negatiewe behoefte indie sin dat dit 'n aanduiding is van wat mens nie nodig het nie. Wat'n mens nie nodig het nie, is dat die vervulling van sy behoeftes on-moontlik gemaak sal word. Op die manier funksioneer beskerming op 'nmeta-vlak as die instandhouding van die vervullers vir al die ander be-hoeftes. Beskerming het ook 'n tydsdimensie. Beskerming beteken dat
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7.6. MURRAY EN PAUW 287'n voortgaande moontlikheid gehandhaaf word dat die ander behoeftesvervul sal word. Om bogenoemde redes onderskei ons die beskermingvan voortbestaan, dit is die instandhouding van die voorwaardes vandie vervulling van �siologiese funksionering, en die beskerming van psi-giese welsyn as versamelnaam vir die instandhouding van die voorwaar-des van die vervulling van die behoeftes aan liefde, deelname, begrip,skepping, rus, identiteit, vryheid en transendensie. Die bevredigers virbeskerming is dus besonder uiteenlopend omdat hulle die funksionelevoorwaardes van die vervullers van die ander behoeftes is.3. Liefde: In die onderskeiding van die aspekte van die behoefte aanliefde het ons ons tot 'n mate laat lei deur die Griekse onderskeid tus-sen die nuanses van ὰγαπη, ὲρως en φιλε̂ιν. Op een manier is liefdegenot, maar dit is ook wedersydse lojaliteit en respek. Liefde behelsook vertroue in 'n ander. Die vraag het ontstaan of vertroue nie 'n kog-nitiewe funksie is en daarom eerder by Begrip tuishoort nie. Ons hetbesluit om by die behoefte aan begrip suiwer die soorte van begrip teplaas. Vertroue, geloof en kennis (in die Hebreeuse sin van die woord)is verhoudingsterme wat die verhouding tussen mense of 'n mens en 'nvoorwerp uitdruk - dit hoort dus by Liefde. Twee aspekte wat verbandhou met die waardering van iets of iemand as waardevol op sigself isskoonheid en sinvolheid. Sinvolheid beteken juis dat iets 'n doel opsigself is.4. Deelname: Deelname het net twee aspekte. Om te gee en om te ont-vang. Ons het eers die sfere waarin mense deelneem probeer onderskeimaar toe tot die gevolgtrekking gekom dat die sfere van deelname (soosdie gesin, intieme verhoudings, die samelewing, werk, spel en godsdiens)in werklikheid bevredigers is vir die behoefte aan deelname, naamlikbetrokkenheid by ander mense. Deelname in al hierdie sfere behels dat'n mens die geleentheid het om 'n bydrae te maak (dus te gee) asook dat'n mens in daardie verhouding iets deelagtig word (dus iets ontvang).5. Begrip: Die behoefte aan begrip het as aspekte die verskillende ma-niere modi van bewussyn. Soos met Liefde en anders as Voortbestaanis die aspekte van Begrip in 'n mate vervleg. Denke (kognisie) kanbyvoorbeeld nie totaal van emosies en waarneming (persepsie) losge-maak word nie. Ten spyte van die vervlegtheid staan diskrete aspektetog uit. Persepsie is die term wat ons gekies het as versamelnaam vir
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288 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËalle vorme van waarneming. Dit hou verband met die funksioneringvan die sintuie en die interaksie van die sintuie met die ander prosessesoos emosie en kognisie. Kognisie dui op bewuste denke. Emosie is ookbewus, meer omvattend en volg nie dieselfde struktuur as denke nie.Ons sluit die Re�eks as manier van bewussyn in omdat dit te make hetmet die vermoëns wat 'n mens deur die loop van jou lewe aanleer soosom �ets te ry of om kitaar te speel. Hierdie bykans outomatiese maartog willekeurige handelinge is op hulle eie manier 'n vorm van wete.6. Skepping: By die behoefte om te skep onderskei ons drie aspekte. Dieeerste twee het te doen met die dinge wat deur 'n mens getransformeerkan word: materie en idees. Ook hierdie twee aspekte staan nie totaallos van mekaar nie. By die transformasie van materie speel denke ensimbole 'n deurslaggewende rol in die vorm wat uiteindelik aan ietsgegee word. Terselfdertyd het alle simboliese transformasie en of andermateriële basis. Self 'n lied wat gesing word, kry sy vorm net in dietransformasie van lug deur 'n menslike stem. Prokreasie is die inherentedrang tot die verwekking en versorging van kinders.7. Rus: By die behoefte aan Rus onderskei ons reiniging en herlading106.Reiniging handel oor die verwydering van stimuli of die gevolge vanstimuli wat negatief of oorlaaiend op die persoon inwerk. Herladingbehels die opbou van reserwes energie en die herstel van homeostase in�sieke en psigiese prosesse. Daar moet daarop gelet word dat homeo-stase nie net herstel word deur minder aktiwiteit nie, maar soms ookdeur meer. Strawwe oefening is soms 'n vorm van ontspanning. Spelvereis meermale inspanning en fokus. Slaap is een bevrediger waarinalbei hierdie aspekte teenwoordig is.8. Identiteit: Onder identiteit het ons aan die hand van die onderskei-dinge liggaam-siel en verlede-toekoms, vier aspekte onderskei. 'n Mensse identiteit berus op jou Fisiese disposisie en voorkoms wat verbandhou met die �siese vorm en werking van jou liggaam. Persoonlikheidis die min of meer konstante patroon van 'n mens se denke, gevoel enoptrede. 'n Mens se identiteit is 'n historiese proses en nie 'n statiesegegewe nie. 'n Mens se ervarings in die verlede is een van die bepalendeaspekte van 'n mens se identiteit. Terselfdertyd is die verwagting wat106'n Vertaling van die term revitalisation.
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7.6. MURRAY EN PAUW 289iemand van die toekoms het (ons verwys daarna met die term Aspira-sies) ook bepalend.9. Vryheid: 'n Mens gee gestalte aan sy vryheid deur konkrete keuses.Die geleendhede tot sulke keuse in die sosiale en �siese omgewing is be-vredigers vir die behoefte aan vryheid. Die ander diskrete maar noods-aaklike aspek van vryheid is waardes. Keuse het betekenis wanneer ditin verband staan met iets wat waarde het.10. Transendensie: Die insluiting al dan nie van die behoefte tot tran-sendensie het nogal gesprek ontlok. Die een oorweging is dat elke be-hoefte 'n transendente dimensie het107 en dat transendensie daaromnie 'n afsonderlike waarde is nie. Daar is egter tog waarde om dit as'n afsonderlike aspek uit te lig: Dit gee 'n geleentheid om bevredigerswat oënskynlik geen ander funksie vervul nie, soos gebed, te plaas ente analiseer. Daar is reeds by die bespreking van Max-Neef se bydraedaarop gewys dat al die behoeftes in elk geval in interaksie met mekaaris en nie van mekaar losgemaak kan word nie. Soos elke behoefte 'ntransendente dimensie het, het dit ook 'n �siologiese basis.As die inhoud van die behoefte transendensie het ons slegs twee aspektegekies. Die onderskeid tussen vervolmaking en verlossing het hier 'n rolgespeel. Daar is dus 'n positiewe en 'n negatiewe formulering. Nürn-berger (1999:7) se onderskeid tussen drie dimensies van transendentebehoeftes naamlik 'n gesaghebbende stelsel van betekenis, gesagheb-bende bevestiging van 'n mens se reg om te bestaan en jou magte uitte oefen, is ook oorweeg. As sintese van die konsep van vervolmakingen Nürnberger se bevestiging van 'n mens se reg op bestaan en aksie hetons die eerste aspek bevestiging van lewe genoem. Dit handel oor dievervolmaking van lewe in die volste sin van die woord: die sinvolheiden duursaamheid van lewe. Die tweede aspek is die teenpool vir diedood en die verydeling waaraan alle lewe nou nog onderworpe is. Onsnoem dit oorwinning oor sinloosheid.107Daar is reeds na Nürnberger se formulering dat die transendente behoeftes die diepte-dimensie van immanente behoeftes is, verwys. Verwysing en bespreking by 1.4 opbladsy 32.
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290 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEË7.6.3 Analise vanuit die perspektief van bevredigersOp dieselfde manier as wat ons gepoog het om Max-Neef se indeling vanbehoeftes te nuanseer het ons ook probeer om 'n nuansering aan Max-Neefse analise van bevredigers aan te bring sodat daar 'n gedetailleerde analisegemaak kan word van die funksionering van sekere bevredigers binne diehuishouding en hulle verhouding tot behoeftes.Die eerste keuse wat ons gemaak het was om 'n onderskeid tussen die matevan generisiteit van 'n sekere bevrediger te maak. Ons wou byvoorbeeld dieverband ondersoek tussen die generiese bevrediger kos en die konkrete voed-sel wat 'n huishouding eet. Ons het ook na 'n manier gesoek om die algemenemenswetenskappe en die resultate van ons eie veldwerk en gevallestudies op'n sinvolle wyse te kan vergelyk. Dit wat in die omgangstaal as behoeftesbekend staan is in werklikheid generiese bevredigers. So sal mense in dieomgangstaal na mense se behoefte aan kos, behuising en klere verwys. Kos,huis of klere is egter nie behoeftes in die sin wat ons dit hier gebruik nie,maar artefakte wat bevrediging fasiliteer. Eintlik is die bevrediger die eet vankos, die bewoning van 'n huis en die dra van klere. Hierdie artifakte en hullegebruik is egter so algemeen dat gespesialiseerde vakdissiplines, soos argitek-tuur of voedselwetenskap, rondom elkeen ontstaan het. Ons verwys na sulkebevredigers wat baie algemeen voorkom en wat histories en transkultureelbestudeer word, as generiese bevredigers. Op die manier kan die resultatevan die studie van menslike bewoning in die algemeen in verband gebringword met die studie van 'n huishouding se bewoning van 'n informele huisêrens in een van die semi-stedelike gebiede van Suid-Afrika108. Terselfdertydkan die ervaring van die spesi�eke geval weer die generiese analise informeer.Met hierdie basiese onderskeid is 'n raamwerk saamgestel waardeur dieverhouding van beide generiese en konkrete vervullers tot die reeks behoeftesen hulle aspekte ge-analiseer kan word. Die leë raamwerk word weergegeeas tabel 7.4 op die regterbladsy. Die raamwerk het twee kante: die eersteis die algemeen menslike patroon en die twee die konkrete gebruikspartoon.Natuurlik bestaan net konkrete gebruikspatrone en is die algemeen menslikepatroon (en daarmee saam die gedagte van generiese vervullers) afgelei uitdie waarneming van konkrete gebruikspatrone oor tyd en tussen kulture. Diekonkrete gebruikspatroon is iets wat empiries waargeneem word, self beleefword of eerstehands oorvertel word.Ek gaan vervolgens voort om kursories die elemente te verduidelik. Daarna108Vir 'n meer gedetailleerde analise sien (Holm, Murray, en Pauw 2005).
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Tabel7.4:Raamwerkvirdieanalisevangenerieseenkonkretevervullers

ALGEMEEN MENSLIKE PATROON HUIDIGE GEBRUIKSPATROONBehoefte Aspekvanbe-hoefte Generiesebevredi-ger Funksieendimensievanbevredi-ger
Funksionelevoor-waardevanbevrediger Konkretebevredi-ger Funksionelevoor-waarde Dimensievan funk-sionelevoor-waarde Funksionelebevrediger Afruil

VoortbestaanBeskermingLiefdeBegripDeelnameSkeppingRusIdentiteitVryheidTransendensie
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292 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEËgaan ek kortliks 'n indikasie gee van die gebruik van die raamwerk sonder omin besonderhede in te gaan en bloot as 'n aanduiding van die soort aanwen-ding waarvoor hierdie raamwerk gebruik kan word.Generiese bevrediger Generiese bevredigers is dié soort bevredigerswat in 'n wye reeks vorme in verskillende kulture en tydvakke voorkom.Sien verduideliking en voorbeelde op bladsy 290. Generiese bevredigers ismeermale sinergiese bevredigers109.Funksie en dimensie van die generiese bevrediger Die funksievan 'n generiese bevrediger verduidelik die verhouding tussen 'n generiesebevrediger en 'n aspek van 'n bepaalde behoefte of aspekte van behoeftes.So byvoorbeeld hou die generiese bevrediger DRINK onder meer verbandmet die inname-aspek van die behoefte aan lewensonderhoud. Die dimensiesvan hierdie behoefte hou verband met die wyse waarop die menslike liggaamfunksioneer. Dit word deur die mediese wetenskap bestudeer en kan gemeetword deur 'n indikator soos die persentasie water in iemand se bloed. Deurmediese navorsing kan riglyne daargestel word vir hoeveel water 'n persoonin sekere omstandighede behoort te drink. Sulke riglyne kan dan gebruikword om die huidige vervullers mee te beoordeel.Funksionele voorwaarde vir die generiese bevrediger 'n Funksi-onele voorwaarde vir 'n generiese bevrediger verwys na die voorvereistes watbevredig moet word vir so 'n bevrediger om behoorlik te kan funksioneer.Om by die voorbeeld te bly: water moet versamel, geberg en gereinig wordvir mense om dit te kan gebruik. Dit moet ook bo 'n minimum temperatuurwees om vloeibaar te bly vir inname.Huidige gebruikspatroon 'n Huidige gebruikspatroon is die aksiesvan 'n spesi�eke persoon of persone wat 'n spesi�eke aksie uitvoer op 'nspesi�eke tyd en plek om 'n spesi�eke rede en met spesi�eke middele. Hui-dige bevredigers is al wat bestaan. Die generiese bevredigers is abstraksiesdaarvan. Hierdie kant van die raamwerk handel oor die werklike, empirieseen spesi�ek. Dit is ook hier waar die kerklike barmhartigheidswerk aktief isdeurdat die kerk se bediening altyd op iemand spesi�ek in spesi�eke omstan-dighede gerig is.109Max-Neef se de�nisie by 7.5.3 op bladsy 274.
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7.6. MURRAY EN PAUW 293Konkrete bevrediger 'n Konkrete bevrediger is 'n waarneembare ma-nier waarop iemand in een of meer behoeftes voorsien as 'n geïntegreerde wysevan wees, doen, hê en bevind110.Funksionele voorwaarde Net soos die funksionele voorwaarde vangeneriese bevredigers is die funksionele voorwaarde hier ook die vereistesvir die werking van die bevrediger. Sekere gesindhede, aksies, artefakte,instellings en omstandighede is noodsaaklik vir konkrete bevredigers om tekan funksioneer.Dimensie van funksionele voorwaarde Die dimensie van 'n funksi-onele voorwaarde is 'n aanduiding van die kriteria of hoeveelhede waaraanvoldoen moet word vir 'n gebruikspatroon om te kan funksioneer.Funksionele bevrediger 'n Funksionele bevrediger is 'n enkele pro-duk, aksie of artefak binne 'n gebruikspatroon.Afkoop 'n Afkoop is die ongewensde newe-e�ek van 'n gebruikspatroon.Dit is dit wat noodwendig uit die gebruikspatroon voortvloei maar wat niedeel van die doel daarvan is nie. Daar is natuurlik positiewe sinergiese e�ekteook moontlik.Hierdie raamwerk verteenwoordig 'n oefening in nuansering van begrippewat veral deur Max-Neef gebruik word. Die onderskeidinge tussen behoef-tes, aspekte van behoeftes, vervullers, funksionele voorwaardes vir vervullers,dimensies van voorwaardes en funksionele vervullers maak dit moontlik omredelik genuanseerd oor menslike behoeftes en hulle vervulling te praat en omhuidige gebruikspatrone en toekomstige intervensies te bestudeer. Dit biedook die moontlikheid om vanuit die ervaring van die konkrete 'n generiesebegrip van behoeftes en vervullers op te bou.Die betekenis van hierdie nuansering vir die sistematiese teologie word byhoofstuk 9 op bladsy 306 bespreek.110Sien ook Max-Neef se de�nisie van bevredigers by 7.5.3 op bladsy 272.
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294 HOOFSTUK 7. EKSPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEË7.6.4 Praktiese aanwending van die analitiese raamwerkDie raamwerk vind sy praktiese toepassing in die analise van spesi�eke ge-bruikspatrone binne arm huishoudings. Hierdie analise word gedoen om diee�ek van intervensies te beoordeel wat gerig is op armoedeverligting. Die ge-neriese kant van die raamwerk word aangewend om huidige kennis te gebruikom vrae te genereer wanneer daar ondersoeke gedoen word na die impak van'n spesi�eke intervensie wat daarop gerig is om die kwaliteit van lewe vanmense te verbeter. Die spesi�eke gebruik van die instrumente word nie hierverduidelik nie111.

111Sien daarvoor die verslae van Murray en Pauw asook die artikel van Holm, Murray enPauw: (Holm et al. 2005),(Murray en Pauw 2004b) en (Murray en Pauw 2004a).

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



Hoofstuk 8'n Voorbeeld van implisietebehoefte-antropologieëSamevatting. Die geloof oneindige behoeftes vloei nie nood-wendig uit die empiriese bevindinge van die ekonomie voort nie.Die verskynsel van dalende grensnut, waaruit die vraagkrommeafgelei word, dui juis op behoeftes beperk is. Skaarheid is 'nantropologiese kategorie weens die beperktheid van die mens setyd en vermoë. Sen se bydrae tot die ontwikkelings-ekonomieseis juis dat hy, teenoor die konvensie van veral die jare sewentigvan die vorige eeu, 'n nie-hierargiese beeld van menslike behoefteshet. Vryheid funksioneer by hom as die doel en die middel vanontwikkeling. Vryheid het egter 'n substantiewe basis.8.1 Doel en metode van hierdie hoofstukEk het reeds in die inleiding tot deel twee aangedui wat die bydrae van dieekonomiese wetenskap tot die tema van menslike behoeftes is. Die perspek-tief van ekonomie is op die middele en op die kollektief. Daarby is daar velede�nisies van die ekonomie waar die behoefte-begrip in die formulering 'nsleutelrol speel1. Ekonome gee dus self voor dat hulle vak oor die bevredi-ging van behoeftes gaan. Dit gaan spesi�ek oor die studie van die middelevan behoefte-bevrediging: daarom is die behoefte-antropologie by die meeste1Sien die lys van de�nisies in Mohr en Fourie (2001:4).295
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296 HOOFSTUK 8. IMPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEskole van die ekonomie slegs geïmpliseer. Dit hoort dus binne hierdie hoof-stuk.2Ek gaan in hierdie hoofstuk die verband tussen 'n antropologiese begrip,'n psigologiese begrip en 'n ekonomiese begrip ondersoek. Die drie begrippeis behoefte, begeerte en vraag. Die vraag na wat 'n stelling soos dat die mensoneindige behoeftes het sou on beteken gaan dan ook beantwoord word. Ekgaan die werk van Mohr en Fourie (2001), wat vir die eerstejaarstudente aandie grootste universiteit in Suid-Afrika voorgeskryf word, se uiteensetting vandie vraagbegrip en verwante begrippe kommentarieer vanuit die perspektiefvan menslike behoeftes. Ek vul dit ook aan uit ander bronne. Die vrae wataan hierdie teks gaan stel is of die stelling dat mense oneindige behoeftes het,te rym is met die manier hoe die vraagbegrip aan die orde gestel word. Ekgaan probeer aantoon wat die antropologiese betekenis van die vraagbegripen die nutsbegrip is.Ek gaan een voorbeeld aanbied van 'n invloedryke hantering van die be-hoeftebegrip in die ekonomie van die vorige eeu. Daarna gaan ek die bydraevan Amartya Sen tot die begrip van menslike behoeftes analiseer. Hy het nie'n uitgewerkte behoefteleer nie, maar uit sy kritiek teen die liberale benade-ring tot die ekonomie en spesi�ek in sy werk oor die ontwikkelings-ekonomiekom daar perspektiewe na vore wat belangrik is vir die begrip van menslikebehoeftes in die algemeen. Ek kies Sen omdat hy 'n besonder gesiene enleidende denker op die gebied is (hy het in 1998 die Nobelprys vir ekonomiegewen).8.2 Die onderskeid tussen behoefte, begeerteen vraagDie terme behoefte, begeerte en vraag word dikwels in gesprek oor die eko-nomie maar ook in die samelewing in die brûeë, uitruilbaar gebruik en metmekaar verwar. Van die drie bogenoemde konsepte is die konsep van behoeftedie mees fundamentele. Behoefte is immers per de�nisie dit wat 'n mens reg-tig nodig het. Die basiese probleem is dat die ekonomie ongevoelig is virbehoefte. Slegs vraag verskyn op die ekonomiese radarskerm. As behoefte2Max-Neef is natuurlik 'n uitsondering. As ekonoom het hy 'n besondere bydrae gelewertot die begrip van menslike behoeftes in die algemeen. Die metodes wat hy aangewendhet was egter nie die van sy spesialiteitsgebied nie, maar die breëre �loso�ese vaardighedewaaroor hy duidelik beskik.
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8.2. BEHOEFTE, BEGEERTE EN VRAAG 297en vraag nie verskil nie, is dit geen probleem nie. Dan sou die ekonomiegewoon behoefte kon waarneem in die vorm van vraag. Met ander woorde,vraag is dan 'n aanduider van behoefte. Vraag is egter 'n aanduiding vanbegeerte en koopkrag. Begeerte en koopkrag bemiddel dus die verhoudingtussen behoefte en vraag. Wat die presiese verhouding tussen hierdie driebegrippe is, gaan in hierdie hoofstuk ondersoek word.As daar 'n onoorkombare spanning tussen behoefte en vraag is - as vraagdus nie aanduider van behoefte is nie - ontstaan die vraag of die ekonomiewerklik gerig is op die bevrediging van menslike behoeftes. As dit net ge-deeltelik so is, word dit 'n etiese vraagstuk omdat die ekonomiese sfeer juissy dominansie in die samelewing in die algemeen regverdig met verwysing nabevrediging van menslike behoeftes.8.2.1 VraagVraag is begeerte wat kan betaal. Die vraag na 'n produk het nie met diebehoefte aan daardie produk te doen nie. Dit het ook nie so veel te doen methoeveel daardie produk begeer word nie. Die vraagbegrip handel oor watkopers werklik bereid en in staat is om te betaal vir 'n sekere hoeveelheidvan 'n produk. Die vraagkromme bestaan as 'n kromme wat die verhoudingtussen die hoeveelheid van 'n produk en die prys daarvan aandui. Die vraag-kromme van die meeste produkte het 'n afwaartse helling. Dit beteken datkopers net bereid is om meer van 'n produk te koop teen 'n laer prys. Dithet niks met die koste van produksie te doen nie, omdat vraag en aanbodonafhanklik van mekaar is. Die dalende vraagkromme hou verband met diedalende nut wat die verbruiker put uit die verbruik van elke opeenvolgendeeenheid van 'n spesi�eke produk. Die vraagkromme is dus af te lei uit diedalende nutskrommes van verbruikers.Die begrip van dalende grensnut word hier onder vlugtig verduidelik: Diesatisfaksie wat 'n verbruiker uit die verbruik van 'n produk put, bly nie die-selfde by die konsumpsie van elke opeenvolgende eenheid nie. Voorbeelde vandalende grensnut van beide primêr �siologiese en primêr simboliese verbruikis legio: die sewentiende draairoomys van dag is net nie meer lekker nie. Omvir 'n hele dag die kunsskatte van die Louvre te besigtig raak teen die middagêrens vervelig.Die gevolg van die daling in grensnut is dat verbruikers nie bereid is omdieselfde prys vir elke opeenvolgende eenheid van 'n produk te betaal nieomdat die satisfaksie wat hulle daaruit put verskil. Die berekening van prys
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298 HOOFSTUK 8. IMPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEper eenheid nut3 lewer die konsep van geweegde grensnut op. Met die konsepvan geweegde grensnut kan die prys van 'n volgende eenheid van 'n produkwat 'n verbruiker bereid sal wees om te betaal, bereken word. Geweegdegrensnut is die aanduiding van die koste van satisfaksie. Hierdie kromme vanprys teen hoeveelheid van 'n produk lewer die vraagkromme van die enkeleverbruiker. As al die verbruikers se vraagkrommes bymekaargetel4 word,lewer dit die vraagkromme van die mark.Die antropologiese betekenis van dalende grensnut en die vraagkrommeis dat mense genoeg van iets kan kry. Dit lyk inderdaad of mense genoeg vanbykans enige produk kan kry. Die enkele uitsondering is wat ek noem sim-boliese verbruik. Wat tog opval is dat hierdie konklusie nie gedeel word deurklassieke ekonome nie. In sy bespreking van die basiese verband tussen nuten moraal by klassieke ekonome soos Adam Smith stel Goudzwaard Goud-zwaard (1978:36) dit dat: �De klassieke ekonome. . . geloofden dat de matevan bevrediging van de mens everedig was met het aantal beshikbare pro-dukten. Hierdie kwessie is belangrik en sal onder die vraag na die betekenisvan oneindige behoefte bespreek word5.8.2.2 BegeerteBegeerte is die subjektiewe kant van behoefte. Begeerte is gerig op ietsspesi�ek as vervuller vir 'n sekere behoefte wat kenbaar is in die gemis daarnain een of ander vorm van pyn of die gevoel van aktiewe gemotiveerdheid omdie produk of diens te verbruik.Die betekenis van begeertes word nie baie in die ekonomie bedink nie,omdat daar aanvaar kan word dat begeerte en behoefte dieselfde is deurdatdie enkeling self moet besluit wat hy nodig het. Die ekonomie ontstaan uitdie bestuur van hulpbronne. Die makro-ekonomie het sy basis spesi�ek in diebestuur van 'n land se hulpbronne. Binne die liberaal-demokratiese denkekan die staat nie namens die enkeling besluit wat goed is vir hom nie en word3Wat 'n moeilike meetbare konsep is. Om die rede is daar ekonome wat enige kardinalemeting van nut verwerp en net metodes gebruik wat op 'n ordinale skaal gebaseer is. Dieresultate van die twee benaderings lewer egter dieselfde resultaat.4Bv. verbruiker A sal 1 eenheid teen x Rand koop en 2 eenhede teen x + (x-n) ensomeer. Verbruiker B en C tot n sal dieselfde doen met moontlike ander waardes van x.Die sommering van wat al die verbruikers vir een eenheid sal betaal bepaal die hoeveelheidteenoor een. Dieselfde word gedoen met opeenvolgende hoeveelhede.5Sien 9.3.5 op bladsy 326 en verder.
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8.2. BEHOEFTE, BEGEERTE EN VRAAG 299daar gestreef na 'n staat wat die vryhede van sy burgers om self te kies wat dieinhoud van die goeie lewe is, kan waarborg. Die staat waarborg egter sekerebasiese regte waaroor daar redelik wye konsensus is oor die wesenlikheiddaarvan. Wat daardie regte is en of dit ook positiewe verpligtinge op diestaat plaas is 'n debat wat nie hier ontleed kan word nie. Die punt is hier datdie liberale benadering tot die samelewing, waar die vryheid van die enkelingbeklemtoon word, die vraag na die verskil tussen begeerte en behoefte tot 'ngroot mate uit die openbare gesprek verdaag.Begeerte anders as behoefte is op iets konkreet gerig. 'n Behoefte kan blybestaan by afwesigheid van 'n vervuller maar oor die lang termyn met dieaanwesigheid van 'n patologie wat die teken is van die afwesigheid van dievervuller. As antropologiese kategorie kan behoeftes nie geskep of vernietigword nie - in elk geval nie binne die leeftyd van 'n enkele mens nie. Begeertes,as 'n gerigtheid op iets spesi�ek het altyd 'n konkrete vervuller en 'n konkreteproduk of diens as funksionele vervuller in gedagte. Begeertes kan geskepword en word geskep6.Begeerte, omdat dit op iets konkreet gerig is, is 'n voorwaarde vir diebevrediging van enige behoefte7. Behoefte is egter die onderliggende antropo-logiese tekort en potensiaal waarvan die begeerte die konkrete gestalte is.As begeerte die konkrete en huidige gestalte van behoefte is, ontstaan dievraag na die soort korrespondensie wat tussen die twee bestaan. Die pas-sing van vervullers op behoeftes word deur Max-Neef gekategoriseer ondervyf soorte vervullers: vernietigers, pseudo-vervullers, inhiberende vervullers,enkelvoudige vervullers en sinergiese vervullers8.Begeerte is dus 'n noodsaaklike maar nie genoegsame voorwaarde vir die6Nürnberger praat van die sentrum van behoeftes skep wat dan oorspoel na die periferiemet meegaande gevolge. Hierdie formulering onderskei nie begeerte en behoefte nie en lykof dit die gedagte dat behoeftes oneindig is ondersteun, wat sekerlik nié Nürnberger sebedoeling was nie. Sien bespreking by 1.3.2.2 op bladsy 25, veral nommer 6.7Barth se formulering is: �begeerte maak die wil moontlik en die wil maak die begeerteaktief.� Sien my bespreking van die konsepte begeerte en wil in Barth (1948) op bladsy126. Dit vertoon besondere ooreenkomste met Max-Neef se konsep van 'n bevrediger aswyse van wees en doen. Sien 7.5.3 op bladsy 272. Ook Murray en Pauw se analise van 'nkonkrete bevrediger as geïntegreerde manier van wees, doen het en bevind, waar iemandiets om 'n sekere rede doen, staan hiermee in verband. Sien die bespreking van Murray enPauw se gebruik van die term konkrete vervuller op bladsy 293. In Max-Neef se analiseis 'n manier van wees onderliggend aan die bevrediging vanenige behoefte. Op daardiemanier is begeerte, as wyse van wees, die voorwaarde vir die wil wat 'n wyse van doen is.8Bespreking op bladsy 273.
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300 HOOFSTUK 8. IMPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEbevrediging van behoeftes nie. 'n Mens kan dus nie positief wees oor behoeftesen negatief staan teenoor begeertes nie. Daar is egter nog 'n antropologiesevoorwaarde9 vir die bevrediging van behoeftes waaraan daar nog nie aandagin hierdie uiteensetting gegee is nie, maar wat van groot belang is om dieverhouding tussen behoefte, begeerte n vraag reg te verstaan. Daardie aspekis vaardigheid10.As konkreet behoefte vervul word as geïntegreerde manier van wees, doen,hê en bevind dan beïnvloed nie net die kwaliteit van die hê11 en die bevind12nie, maar ook die kwaliteit van wees13 en doen die uiteindelike vervulling vanbehoeftes. Alle soorte vervulling, van �siologiese prosesse tot estetiese bele-wenisse is afhanklik van die vermoë van 'n persoon. Daardie vermoë verskilna gelang van die aktiwiteit wat verrig word ter vervulling van die behoefte:dit mag wees om kos te kou of om 'n skildery te verstaan en waardeer. Dievermoë van 'n persoon om 'n funksionele vervuller te gebruik stel 'n soortplafon-waarde vir die kwaliteit van vervulling. Meermale oorskry die potensi-aal van die funksionele vervuller die vermoë van die gebruiker. Byvoorbeeld:om rooiwyn te waardeer is 'n vermoë wat 'n mens aanleer. Nie almal kandie smaak en neus van wyne eers onderskei nie. 'n Leek wat wyn betref hetdus nie werklik die vermoë om 'n sekere gehalte wyn te onderskei of te genietnie. Net so word die �siologiese e�ek van voedsel-inname bepaal deur dievermoë van 'n persoon om kos te verteer. Die moontlikheid bestaan, en kommoontlik algemeen voor, dat die kwaliteit van die vervulling van behoeftesnie gekortwiek word deur 'n tekort aan middele - dus aan funksionele vervul-lers - nie, maar deur die tekort aan vermoë aan die kant van die gebruikers.Ek is nie bewus dat hierdie soort tekort en skaarsheid 'n sentrale tema in dieekonomie is nie.9In die konteks van die ekonomie is koopkrag 'n ander voorwaarde. Daar is natuurlikook nog nie-antropologiese voorwaardes buiten koopkrag. Die middele (funksionele ver-vullers) het ook hulle eie voorwaardes en e�ektiwiteite. 'n Funksionele vervuller het 'nsekere e�ektiwiteit wat ook 'n faktor is by die kwaliteit van die uiteindelike vervulling vandie behoeftes.10Die is nie presies dieselfde as Sen se begrip van apability nie, maar is daaraan verwant.11Die is die sosiale omgewing waarbinne die behoefte bevredig word.12Die is die tyd en ruimte waarbinne die behoefte bevredig word.13So byvoorbeeld hang die kwaliteit van die bevrediging van die behoefte aan begrip deurmiddel van die lees van 'n boek af van die leser se eie kennis, belangstelling en denkvermoë(kwaliteite van wees) asook sy vermoë om die teks te lees en verstaan (kwaliteit van doen).Die inhoud van die boek, as fasiliteerder van die proses waardeur die behoefte aan begripgeaktualiseer word, is 'n ander voorwaarde.
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8.2. BEHOEFTE, BEGEERTE EN VRAAG 301Sou daar meetbare eenhede wees, sou die bevrediging van 'n gegewe stelbehoeftes dus bereken kon word deur die e�ektiwiteit (fasiliteringsvermoë)van die begeerde goedere te vermenigvuldig met die e�ektiwiteit van diepersoon se gebruik (vermoë tot aktualisering).Dit volg dus dat waar behoeftes onvervuld is by verbruik van 'n sekereproduk of diens beteken dit dat óf die produk 'n lae inherente e�ektiwiteithet, óf die verbruiker se vermoë laag tot gebruik laag is.8.2.3 BehoefteWaar begeerte 'n subjektiewe kategorie is, is behoefte 'n antropologiese ka-tegorie. Die natuur van die mens en dit wat hy nodig het staan in 'n baieduidelike verband met mekaar. In die ekonomie in die breë kom behoeftesnie aan die orde maar wel begeerte as die subjektiewe konkretisering van be-hoefte. Ekonomie gaan nie oor behoeftes nie maar oor middele en begeertes.Die tema van behoeftes het egter tog in die jare sewentig van die vorige eeueksplisiet aan die order gekom in die ontwikkelingsekonomie, en wel in dievorm van die basiese behoefte benadering.8.2.3.1 Die 'basiese behoefte' benaderingIn die ekonomie is die begrip behoefte in die ontwikkelings-ekonomie vanafdie jare sewentig van die vorige eeu op 'n baie spesi�eke manier verstaan. Nadie onafhanklikwording van die meerderheid van Afrika-lande in die sestigsvan die vorige eeu is gehoop dat Afrika ook sou ontwikkel soos Europa na dieimplimentering van die Marshall-plan. Teen 1969 het dit geblyk dat groei inBBP nie 'n verandering gemaak het in die voorkoms van massa-armoede nie.Vanaf 1970 ontstaan 'n nuwe paradigma in die geledere van die wêreldbanken ander internasionale ontwikkelings-organisasies. Dit word ingelei deurdie sogenaamde Columbia Delaration wat uitgevaardig is deur 'n groep be-langrike ekonome in reaksie op 'n verslag oor internasionale ontwikkeling watgebrog is deur die Wêreldbank (Rostow 1990:379).Die basiese behoefte benadering was 'n poging om bevredigers te identi�-seer wat werklik noodsaaklik is en die ontwikkeling van arm lande so te stuurdat die groei in die eerste plek in terme van daardie bevredigers gemeet kanword. Volgens hierdie benadering is behoeftes die minimum kos en skuilingwat vir oorlewing nodig is. Dit kan �siologies gede�nieer word14. Die basiese14Daar is wye konsensus dat daar �siologiese voorwaardes vir menslike lewe is. Hierdie
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302 HOOFSTUK 8. IMPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEbehoefte benadering is gebaseer op 'n implisiete hiërargie van behoeftes hoe-wel dit nie literêr afhanklik is van die literatuur in die psigologie oor dieselfdetema nie15.Die projek van die basiese behoefte bandering tot ontwikkeling het niedaarin geslaag om massa-armoede uit te wis nie. Dit was deels as gevolgvan die gebrek aan steun wat dit gekry het, en deels as gevolg van die inhe-rente tekortkominge waarop Sen later sou wys. Ek bespreek Sen se bydraeby 8.2.3.2 op die regterbladsy.Sommige denkers onderskei behoefte en begeerte (needs and wants) as ditwat 'n mens werklik nodig het en dit wat 'n mens wil hê16. Die onderskeidis gebore uit die waarneming dat mense soms onkundig of selfvernietigendoptree. Die een wat vir 'n ander kan sê of sy begeerte 'n need of 'n want is,het uit die aard van die saak een of ander vorm van gesag nodig.Beide die basiese behoefte benadering en die onderskeid tussen 'needs' en'wants' staan los van 'n persoon se eie subjektiewe belewenis van sy behoefte.By basiese behoeftes kom dit glad nie ter sprake nie en by die onderskeidtussen 'needs' en 'wants' word dit geweeg aan een of ander eksterne kriteriumen soms te lig bevind.Die oplossing wat die basiese behoefte benadering tot die probleem vindis om die voorwaardes as behoeftes te de�nieer en alles anders as begeerteof nie-basiese behoefte. Dit is 'n interessante geval van die skeiding vanliggaam en gees. Die mensbeeld wat 'n suiwer basiese behoefte benaderingveronderstel is dat die mens 'n dier is. Dit is natuurlik onder andere waar.Die praktyk van voorsiening in basiese behoeftes, soos byvoorbeeld ininternasionale hulpverlening aan vlugtelinge, toon gou aan dat daar anderbehoeftes is wat ook 'basies' is, soos waardigheid. Programme word danad ho aangepas om die nuwe 'basiese' behoeftes in te sluit. So verweerdie praktyk die basiese behoefte benadering wanneer daar ontdek word datander behoeftes as �siologiese behoeftes 'basies' is. Hierdie behoeftes is nievoorwaardes dui egter nie op 'n hiërargie van behoeftes nie. Dit beteken slegs dat daarparameters is waarbinne menslike lewe moontlik is.15Ek kon net een direkte verwysing na Maslow se hiërargie van behoeftes in die literatuuroor basiese behoeftes raakloop. Dit is 'n sylangse verwysing na 'die' hiërargie van behoeftesen Maslow se werk daaroor by Paul Streeten (1981) in die slot van sy First things �rst. Sy verwysing na 'die' hiërargie van behoeftes is 'n aanduiding dat hy dit as gegeweaanvaar en dat hy aanvaar dat sy leser sy mening deel. Hierdie werk van Streeten is deurniemand anders as Walt Rostow, die guru van ekonomiese groei-teorie, as 'n 'professionelepro-basiese behoefte' studie bestempel.16So byvoorbeeld Gough (1994:29).

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



8.2. BEHOEFTE, BEGEERTE EN VRAAG 303objektief meetbaar soos in die geval van basiese behoeftes nie. Die sterktevan hierdie benadering was juis in die meetbaarheid geleë.8.2.3.2 Sen bydrae tot die ontwikkelings-ekonomieAmartya Sen se bydrae tot die ontwikkelings-ekonomie kan moeilik oorskatword. Hy was een van die span kenners wat verantwoordelik was vir diesogenaamde Human Development Index in die Verenigde Volke se MenslikeOntwikkelings Program. Binne die huidige gesprek is sy denke geweldig in-vloedryk. Sen het ook besonder baie gepubliseer. Sy mees gelese boek,wat die resultate van sy werk oor etlike jare heen weergee is bes moontlikDevelopment as freedom(Sen 1999b). Hierin neem hy die trajek wat deurdie basiese behoefte benadering ingelei is na die volgende stap. Die basiesebehoefte benadering het wegbeweeg van 'n suiwer fokus op ekonomiese indi-katore en die bevrediging van menslike behoeftes direk probeer meet. Hierdiebehoeftes was dan van 'n sekere soort, naamlik dié waaraan 'n aanduibaretekort kan bestaan. Ek het aangetoon dat die basiese behoefte benaderingwel 'n verbreding ondergaan het, soos blyk uit die werk van Streeten (Stree-ten 1984:30). Tog het daar nog iets van 'n behoefte-hiërargie is die basiesebehoefte benadering geskuil.Sen maak die wete, wat mettergaan by die praktiseerders van die basiesebehoefte benadering ontwikkel het, dat die sogenaamde hoër behoeftes ookbasies is tot sy basiese uitgangspunt. Vir hom is die vryheid van die persoonnie net die mees basiese doel van ontwikkeling nie, maar ook die mees basiesemiddel. Sen bewys hierdies stelling met onder andere die volgene bevindinge:Na 'n uitvoerige studie van hongersnood vind Sen dat daar nog nooit 'nhongersnood in 'n werkende demokrasie was nie. Hongersnood vind plaasin kolonies en in diktature. Net so is die beste manier om die bevolkings-ontplo�ng te keer ook nie geforseerde sterilisasie of 'n een-kind-beleid nie,maar onderwys, regte en geleenthede vir vroue. Algemene basiese onderrig is'n vereiste vir volgehoue ekonomiese ontwikkeling. Onderwys, spesi�ek aandogters, is die grootste faktor in die afname van kindersterftes. Sen se punt isdat waar mense die vermoë het, hulle self sorg dat hulle lewensomstandighedeverbeter. Daardie vermoë is 'n kombinasie van persoonlike vermoë, regte engeleenthede.Sen glo egter nie aan nominale vryheid soos byvoorbeeld gewaarborg deurdie Amerikaanse grondwet nie. Hy glo dat vryheid substantief ondersteunmoet word. Sen wys daarop dat swart Amerikaners se lewensverwagting laer
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304 HOOFSTUK 8. IMPLISIETE BEHOEFTE-ANTROPOLOGIEis as mense in Sri Lanka en 'n rits baie armer lande. Sen skyf dit toe aan'n stelsel van mediese dienste wat arm mense uitsluit. Swart Amerikanersis nominaal vry maar nie substantief vry nie. Substantiewe vryheid betekendat 'n mens die substantiewe basis moet hê wat nodig is om dié dinge na tejaag wat 'n mens rede het om aan waarde te heg.Vir Sen is die dinge wat mense met rede waardeer nie uitsluitlik op diemaksimering van persoonlike gebruik gerig nie. In die eerste hoofstuk vansy werk oor ekonomie en etiek, On ethis and eonomis (Sen 1987) kritiseerSen die tipe ekonomiese teorieë wat die mense as 'n rasionele gierigaard sien.Sy kritiek is tweeledig: werklike mense jaag nie net hulle eie belang na nie,en selfsug is in elk geval 'n belaglike kriterium vir redelikheid.Sen het nie 'n uitgewerkte behoefte-beskouing nie, maar 'n maak sekereimplisiete veronderstellinge. Die belangrikste is dat vryheid om waardevolledoele na te jaag die belangrikste behoefte en dus die sterkste motiveringis. Om hierdie rede is vryheid ook 'n vervuller17. Sen werk dus met dieteenoorgestelde van Maslow se behoefte-hiërargie. Sen glo egter nie in 'ngnostiese vryheid nie. Vryheid het 'n substantiewe basis. Hy is nie netgeïntereseerd of iemand wettig toegang tot 'n sekere geleentheid het nie,maar ook of dit substantief haalbaar is. Sen wil die vermoë van mense omwaardevolle doele na te jaag waarborg en substantief ondersteun. Geleedheidis nie net iets formeel nie. So byvoorbeeld is die vraag nie net of 'n sekerepersoon formeel toegang het tot byvoorbeeld 'n skool nie, maar of sy ditwerklik kan bywoon (Sen 1999a:4).Die sogenaamde hoër behoeftes is by Sen primêr, maar hy maak volleerns met die baserende funksie van die �siologiese behoeftes en die funksio-nele vereistes van 'n spesi�eke gemeenskap.Elke gebruikspatroon het sy eiefunksionele vereistes. Daar is verskille tussen gemeenskappe in die vereisteswat nagekom moet word vir 'n persoon om sonder skaamte in die openbaar teverskyn. 'n Stel klere waarmee 'n persoon in die openbaar kan verskyn is by-voorbeeld so 'n substantiewe vereiste vir vryheid (Sen 1999a:1). 'n Persoonsonder basiese onderwys kan ook nie werklik in die gemeenskap deelneem17Vryheid is vir Sen die doel en middel van ontwikkeling. As middel tot die vervulling vanander behoeftes is vryheid 'n vervuller. Sen maak belangrike konsepsuele onderskeidingesoos tussen well being en advantage . Well being verwys na die staat van 'n persoon.Advantage verwys na die werklike geleenthede waaroor 'n persoon beskik (Sen 1999a:4).Net so onderskei hy ook tussen 'n persoon se funtioning en entitlements. Eersgenoemde isdie persoon se vermoë om iets te doen, laasgenoemde is die besit van middele. 'n Persoonse vryheid bestaan uit die produk van sy vermoëns en middele (Sen 1999a:9).
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8.2. BEHOEFTE, BEGEERTE EN VRAAG 305nie. Basiese menseregte is natuurlik ook 'n vereiste, maar dit word gewoon-lik omskryf as dinge wat nie aan 'n persoon gedoen mag word nie. Sulkeregte is besonder waardevol. Sen wys juis daarop dat daar buiten hierdie ne-gatiewe regte ook positiewe (substantiewe) vereistes is vir vryheid. Sen siendus raak dat binne 'n sekere gemeenskap daar funksionele vervullers is (bv.'n stel klere) wat, binne die konkrete gebruikspatroon van daardie kultuur,'n vereiste is is vir 'n fundamentele behoefte soos deelname.
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Hoofstuk 9Gevolgtrekking van deel 1 en 2Samevatting. Die inhoud van die eerste twee dele van hierdiestudieword hier gebruik om samevattend die betekenis van diebehoefte-begrip vir die Christelike geloof aan te toon. Die Chris-telike geloof glo dat die mens God nodig het as sy diepste tekorten sy hoogste potensiaal. God is die grond en die doel van diemens. Die verhouding tot die medemens funksioneer as die me-dium waarbinne alle behoeftes bestaan. So het mense mekaarfundamenteel nodig om hulleself te kan wees. Die immanente be-hoeftes is begrond en gerig op dit wat dit oorskry. Die mens seliggaam is sy materiële basis en die voorwaarde vir sy bestaan.In die sekulêre antropologie sedert die begin van die twintigsteeeu het daar 'n sekere beweging weg van die fokus op die dierlikeplaasgevind. Waardes is al hoe meer gebruik om die inhoud vanbehoeftes mee uit te druk. Daar word ook al hoe skerper onders-kei tussen behoeftes en vervullers. Hierdie fokus op die simbolieseen die voorlopige maak dit makliker om die teologiese interpre-tasie van behoeftes, soos dit in hierdie hoofstuk gemaak is, metsekulêre behoefte-teorieë in gesprek te laat tree.9.1 Inhoud en werkswyse van hierdie hoofstukDie kritiese taak van die dogmatiek is om te vra na die waarheid van diegeloof. Dit beteken in die eerste plek konsekwentheid met die basis vandie geloof. In die tweede plek beteken dit konsekwentheid met ervaring.306
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9.1. INHOUD EN WERKSWYSE 307Hierdie studie het tot hier volgens hierdie skema verloop. In die eerste deel isgevra wat die implikasies van die Christelike geloof1 vir 'n leer oor menslikebehoeftes is. Die woord implikasie beteken juis die gevolg van 'n sekerestelling of redenasie wanneer dit konsekwent deurgevoer word. Die tweededeel van hierdie studie kom die apologetiese funksie van die dogmatiek aan diebeurt. Ek het in hierdie deel invloedryke beskouinge oor menslike behoeftesuit die 20ste eeu ondersoek. Die doel is tweeledig: Om die inhoud daarvankrities vanuit die eerste deel te ontleed, en om te soek na die kritiese vraewat hierdie beskouinge oor menslike behoeftes aan die sistematiese teologiestel. Hierdie proses van wedersydse kritiek is die taak van hierdie hoofstuk.Hier word die resultate van deel een in gesprek met die bevindinge van diestudies oor menslike behoeftes geëvalueer. Waar die wetenskap sy empiriesegrense oorskry en 'n wêreldbeeld word onder die pretensie dat dit nie eenis nie, beteken die kritiese funksie van die dogmatiek dat dit ook uitgewysmoet word. Die sistematiese teologie kan ook egter deur bevindinge van dieempiriese wetenskap gekorrigeer word2.Ek bied in hierdie hoofstuk 'n gevolgtrekking vanuit die resultate van dieeerste twee dele. Dit neem ten eerste die vorm aan van 'n gevolgtrekkingvanuit die resultate van elke deel. In die gevolgtrekking gaan ek nie diesamevatting herhaal wat aan die begin van elke hoofstuk gegee word nie.Ek gaan op 'n nog hoër vlak van algemeenheid met die stof probeer werk.Ek bied die gevolgtrekking van die inhoud van deel een aan as 'n poging1Natuurlik is die uiteensetting van die inhoud van die geloof nie dié Christelike geloofnie, maar my verwoording daarvan. Ek glo egter dat my interpretasie van die inhoud toginpas binne 'n breë konsensus binne die Christelike geloof en spesi�ek die gereformeerdetradisie.2Die leser kan amper vooraf voorspel dat die sistematies-teologiese uiteensetting vanmenslike behoeftes wat ek in die eerste deel uitgewerk het, as wenner uit hierdie interaksiegaan uittree. Die rede is omdat die sistematies-teologiese uiteensetting in deel een my eieinterpretasie is, wat afgelei is van my eie uiteensetting van die inhoud van die geloof. Ekhet dit immers so geformuleer omdat ek dink dat dit waar is. Sien in die verband Pauw(1999). Montagu Murray se formulering is dat 'n persoon wat nie 'n waarheidsaanspraakhet nie, ook nie 'n bydrae het om te lewer nie (persoonlike mededeling). Die kritiese vraagkan dan geopper word of 'n vergelyking nie 'n triomfantalistiese oefening in selfregverdigingis nie. Dit hoef nie te wees nie. Om teenoor 'n teenargument die redes aan te voer waarom'n mens n sekere mening huldig is ook 'n kritiese aktiwiteit. Verder gaan ek aantoon watterverskillende vertrekpunte daar tussen die Christelike (m.a.w. my Christelike) behoefteleeren die van die sekulêre geleerdes bestaan. Heyns en Jonker het gesê dat die apologetiekdie punt moet aantoon waar ' n geloofskeuse gemaak word (Heyns en Jonker 1974:296).Ek hoop om dit te kan doen.
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308 HOOFSTUK 9. GEVOLGTREKKING VAN DEEL 1 EN 2om 'n basiese struktuur van 'n Christelike behoefteleer daar te stel. Diegevolgtrekking van die tweede deel gee ek in die vorm van 'n analise vanontwikkelings binne die vakwetenskappe wat ek bespreek het3.

3Die werkswyse is gebaseer op die aanname dat die wetenskap 'n historiese en kumu-latiewe proses is. As kumulatiewe proses sluit dit natuurlik nie spronge en doodlope uitnie. Ook sluit dit nie sosiale prosesse uit nie. Sien Hans Küng se voorwoord in Paradigmhange in theology : a symposium for the future (Küng en Tray 1989).

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



9.2. DIE BASIESE STRUKTUUR VAN 'N CHR. BEHOEFTELEER 3099.2 Die basiese struktuur van 'n Christelikebehoefteleer9.2.1 'n Mens het God nodig as grond en doel van onsbestaanDie Christelike geloof veronderstal dat 'n mens God nodig het. Die manierwaarop 'n mens God nodig het wil ek op grond van die resultate van deeleen soos volg formuleer:Die mens het God nodig omdat God die grond haar bestaan isen ook die doel van haar bestaan. Op hierdie manier is die mensgeheel van God afhanklik as haar enigste werklike behoefte: diemens se diepste tekort en hoogste potensiaal is God.Die leer oor die skepping van die mens deur God, en God se voorsienigheidvir sy skepping, is die basis van die formulering dat God die grond van onsbestaan is. Tillih se formulering van God as grond van die syn4, Barthse formulering van God as die mens se enigste behoefte5 en Nürnberger sekonsep van basiese behoeftes6 verwoord hierdie aspek op 'n besondere manier.Die Christelike geloof glo dat die mens 'n doel het. Daardie doel is virdie mens om God te ken en in verhouding met hom te bestaan. So 'n lewesaam met die Lewe self vereis natuurlik onbeperkte tyd7, vandaar die hoop opewige lewe met God. Wat die inhoud van die lewe met God is, kan aangeduiword met die term liefde. Liefde is nie iets wat in 'n minimum hoeveelheidbenodig word nie, maar juis iets wat op die kwalitatief oneindige bevestigingen ontplooiing van iemand anders se bestaan gerig is. Die Christelike geloofis gerig op die volheid van lewe. Die mens se primêre behoefte is hierdievolheid van lewe. Die inhoud van daardie volheid is lewe in liefde met Godbinne die skepping van God. Vir die Christelike geloof is hierdie lewe in liefdemet God binne die vervolmaakte skepping die mens se hoogste potensiaal.4Bespreking by 2.3.1 op bladsy 44.5Sien bespreking vanaf bladsy 126 maar veral vanaf bladsy 128.6Let daarop dat Nürnberger die term anders gebruik as wat die ontwikkelingsindustriedie term vanaf 1969 gebruik. Nürnberger gebruik basies in die sin van dit wat iets voor-afgaan en dit moontlik maak. Bespreking van Nürnberger se taksonomie van behoeftesby 1.4 op bladsy 32.7Vergelyk my bespreking van Barth se behandeling van die mens se tyd vanaf 4.1.7.5op bladsy 112 en verder.
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310 HOOFSTUK 9. GEVOLGTREKKING VAN DEEL 1 EN 2Barth se formulering dat die skepping die eksterne basis van die verbondis en die verbond die interne basis van die skepping8 kan ook in terme vanhierdie onderskeid tussen grond en doel geparafraseer word: �Die skepping isdie grond van die verbond en die verbond is die doel van die skepping.�Wat by Barth se behandeling sterk na vore tree, is dat die verhoudigtussen God, mens en skepping 'n historiese proses is. Die mens kan nie indie historiese loop van sy lewe sy doel bereik nie. Dit is de fato onmoontlikweens die akkumulasie van mislukkings aan die kant van die enkele mensmaar ook van die mensdom in geheel. Dit is ook in beginsel onmoontlikomdat die mens nie die vermoë tot onbeperkte lewe het nie - die basis vir diebereiking van die mens se doel is dus ongenoegsaam. Hierin kom die tweemees fundamentele tekorte in die menslike lewe duidelik na vore: die tekortaan herstel van ons histories geakkumuleerde vervreemding van God en dusverydeling van ons doel, en die tekort aan voldoende grond vir die realiseringvan ons potensiaal. Tradisioneel heet hierdie sake skuld en ster�ikheid. Virhierdie tekorte het die mens geen hoop buite God nie: dit is die inhoud vandie Christelike verlossingsleer.God se herstel van mense vind as 'n historiese proses plaas. Christeneglo dat die helende krag van God deur die Heilige Gees kollektief in hullelewe werksaam is. Die gelowiges beleef dit konkreet as die vermoë tot lewein geloof, hoop en liefde. Tog ontbreek die basis vir die volle ontplooiing vandie mens in 'n lewe met God steeds. Die Christelike hoop is daarop gerigdat God self hierdie tekort sal aanvul deur die mens en inderdaad die heleskepping te vernuwe. Beide tekort en ontplooiing kenmerk dus die lewe vandie gelowige.9.2.2 'n Mens het jou medemens nodig - die mens is dusdie beeld van GodIn die vorige paragraaf het ons God aangedui as die grond en doel van diemens en as sy diepste tekort en hoogste potensiaal. So 'n formulering beklem-toon die transendensie van God op 'n sekere manier. Die mens se daagliksebelewenis van tekort en potensiaal is egter op die medemens en die skeppinggerig. Die teoloë wat in hierdie studie behandel is naamlik Barth, Pannenbergen Nürnberger die mens se behoefte aan God via die immanente behoeftesduidelik word. By Barth is alles wat ons nodig het die werk van God se8Sien 4.1.5.1 op bladsy 102 vir die konteks binne Barth (1948).
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9.2. DIE BASIESE STRUKTUUR VAN 'N CHR. BEHOEFTELEER 311hande. By Nürnberger het die immanente behoeftes 'n dieptedimensie. ByPannenberg is God die veronderstelling van die menslike eksentrisiteit en syidentiteit9.'n Christelike behoefteleer moet die verhouding tussen die behoefte aanGod en die behoefte aan die medemens duidelik maak.Ek formuleer die manier waarop 'n mens 'n behoefte het aan jou mede-mens soos volg:Geen menslike behoefte word beleef en verwesenlik buite die me-dium van die medemenslike nie. Die mens leef sy lewe in we-dersydse afhanklikheid met sy medemens. 'n Mens ontvang diebasis van jou biologiese lewe, jou persoonlikheid en die middelewat jy gebruik van ander. Terselfdertyd bring die meeste menselewe voort, vorm hulle ander se persoonlikhede en dra hulle deurdie vele vorme van arbeid by tot die daarstelling van middele virgebruik deur ander. 'n Mens word jouself in die proses van we-dersydse gee en neem wat tussen mense afspeel. Hierdie prosesvan wording word deur die dood afgesny maar mense hunker na'n voortgang daarvan. Die mens se behoefte is nie net in die im-manente begrond en daarop gerig nie, maar dit het sy begrondingen rigpunt in God10.Ek verduidelik die inhoud van hierdie formulering kortliks. Elke mens seoorsprong is sy ouers. Op hierdie manier ontvang 'n mens jouself �siek vanander. Die prosesse waardeur 'n mens se identiteit ontwikkel vind ook inverhouding met ander plaas11. Selfs 'n mens se verhouding met die materieen natuur word bemiddel deur taal en denke wat 'n mens met ander deel. Diemens handel ook aktief met dit wat hy ontvang het en gee weer aan ander.9Bespreking en verwysings by 1.4 op bladsy 32; 4.1.8.5 op bladsy 127 en verder, as-ook 4.2.5 op bladsy 163 en verder.10Die basis van Pannenberg se argument is dat die breedste horison, die sinvolheid vanalles wat bestaan, dus God, die veronderstelling en oriëntasiepunt van die menslike kultuur,samelewing, persoon en organisme is. Sien 4.2.4.2 op bladsy 155. Barth se formulering isdat die mens georiënteer is op dit waarvoor hy bestem is, en dat die medemenslikheid dieinhoud van die beeld van God is. Sien 4.1.5.3 op bladsy 103 asook 4.1.8.4 op bladsy 124en 4.1.8.4 op bladsy 125. Nürnberger sien die transendente behoeftes as die dieptedimensievan die immanente behoeftes. Sien hieroor die bespreking by 1.4 op bladsy 32.11Sien die bespreking van Pannenberg se behandeling van die tema by 4.2.3.1 opbladsy 142 asook die kort uiteensetting van die gedagtes van Freud en Erikson oor dieontwikkeling van die kind by 7.2.1.3 op bladsy 227 en 7.2.1.4 op bladsy 232.
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312 HOOFSTUK 9. GEVOLGTREKKING VAN DEEL 1 EN 2Die Christelike geloof bevestig met die gedagte van 'n individuele oordeeldat die mens 'n verantwoordelike subjek is. Terselfdertyd is dit waarvoor 'nmens verantwoordelik gehou word die verhouding met jou medemens. Daaris geen sprake binne die Christelike geloof van 'n ideaal om los te kom vandie medemens nie. Die medemens is immers ook die medium waardeur 'nmens God beleef.Deur sy lewe en in sy arbeid beywer die mens hom vir waardes soos ken-nis, skoonheid, duursaamheid, harmonie en ander kwaliteite. Die menslikegemeenskap gee aan hierdie kwaliteite konkrete vorm in sy arbeid en lewemaar die vorm bly onvolmaak en voorlopig. In die kwalitatiewe sin sou 'nmens moontlik van die mens se oneindige behoefte kan praat as daarmee be-doel word dat die kwaliteite wat die mens najaag nie uitgeput word deur dievormgewing daaraan nie12. Eintlik sou die Christelike geloof sê dat 'n mensnie oneindige behoeftes het nie, maar behoefte aan die Oneindige. Dit is hoedit vestaan word deur die teoloë wie se werk in hierdie studie ondersoek is.Die najaag van hierdie waardes beteken dat hulle bestaan of die moontlikheiddaarvan reeds veronderstel word. Stoker (1993:48) haal Tillih aan wat sêdat hy wat 'n vraag vra, reeds 'n idee van die antwoord het. Dit is wat ekbedoel dat die mens se immanente waardes transendent begrond word.Die mens se oriëntasie is nie op die sogenaamde laer behoeftes nie13. Diebevrediging van hierdie behoeftes is belangrik in sigself maar veral as middelewat die mens in staat stel om haar potensiaal, in die vorm van die gestal-tegewing aan hoër waardes, na te jaag. Sorokin se empiriese navorsing hetaangetoon hoe hardnekkig mense hulle identiteit, soos byvoorbeeld vergestaltin gedeelde morele waardes, te midde van die haglikste omstandighede be-waar14. Die Christelike geloof hou vol dat die mens nie van brood alleen leefnie, maar uiteindelike leef vir God. Tog beleef mens alles transendent deur 'nimmanente medium wat 'n materiële basis het. Mens beleef eintlik alles deurdie medemens, nie net die biologiese lewe nie, ook nie net die vorming vanmens se persoon nie, ook nie net die lewensmiddele van elke dag nie, maarook denke, taal en verbeelding geskied net in terme van taal en simbole enstrukture wat tussen mense gedeel word.Die mens se direkte tekort en potensiaal word aangevul en uitgeleef in12Rioeur verwys byvoorbeeld na die oorvloed van betekenis in simbole.13Dit is die bydrae van Maslow dat hy, veral later in sy loopbaan, hierdie punt op 'nbesondere manier beklemtoon en uitgebou het. Die populêre interpretasie van sy bydraebeklemtoon egter steeds sy konsep van 'n behoefte-hiërargie.14Sien die bespreking oor die werk van Sorokin op bladsy 244.
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9.2. DIE BASIESE STRUKTUUR VAN 'N CHR. BEHOEFTELEER 313die verhouding tot die medemens. Hierdie tekort en potensiaal het volgensdie Christelike geloof egter 'n transendente begronding en duiding. As im-manente medium van die behoefte aan die transendente is die mens vir symedemens die beeld van God.9.2.3 Die mens het die skepping nodig as die basis vansy leweAs God die grond van ons bestaan is, en die medemens die medium daarvan,is die skepping die basis daarvan. Ons hele bestaan is materieel. Die bevre-diging van al ons behoeftes, insluitende dié wat deur denke en verbeeldingbevredig word, het 'n materiële basis. Ruimte, tyd en materie is dimensiesvan alle bevredigers. Die kerk het hom in die eerste eeue verset teen diegnostiek wat 'n ander waardering van die materie gehad het as dié waarvoordie kerk, op grond van sy wortels, gekies het. In deel een van hierdie studiehet ek tot die gevolgtrekking gekom dat die leer oor God as skepper betekendat die Christen nie negatief oordeel oor die materie, die materiële aard vandie mens se bestaan of die behoefte aan materiële dinge nie.Ek formuleer my gevolgtrekking as volg:Die Christen glo in die goeie skepping van die goeie God. Hier-die skepping is die basis van ons lewe en die horison waarbinneons lewe afspeel. Die spesi�eke aard, samestelling en dimensiesvan ons liggaam bepaal die beperkinge waaraan ons onderworpeis en die aard van ons tekorte en potensiaal. Die middele binnedie skepping waardeur die mens sy lewe onderhou en sy poten-siaal verwesenlik, is nie onbeperk nie, en daar is selfs soms, metof sonder die mens se toedoen, akute tekorte in hierdie middele.Ons lewe in die skepping kan nie volgehou word nie, sodat daar 'npunt kom waar geen middele meer ons lewe kan red nie. Hierdiefundamentele tekort aan die moontlikheid tot voortgaande lewerig ons op God van wie alle lewe afkomstig is in totale afhanklik-heid van Hom. Ons hoop op Hom nie net vir die vernuwing vanons lewens nie, maar vir die vernuwing van die hele skepping.Tekort is deel van ons lewe omdat ons liggaamlik bestaan. Selfs al word in alletekorte voorsien, is die dood onvermydelik deel van ons lewe15. Die skepping15Die manier hoe Barth hierdie vraagstuk hanteer, is by 4.1.7.5 op bladsy 112 bespreek.
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314 HOOFSTUK 9. GEVOLGTREKKING VAN DEEL 1 EN 2soos ons dit nou ken, is die basis vir ons lewe - 'n lewe waarin ons ook ietsvan God weet deur die bemiddeling van ons medemens en die wêreld - maardit is ook die basis van ons beperktheid. Die Christelike geloof sien in Goddie gewer van lewe ook die een wat by magte is om die basis 'n voortgaandelewe met Hom, wat ons as die mens se hoogste potensiaal uitgedruk het, tevoorsien.9.3 Die teologiese betekenis van enkele belang-rike ontwikkelinge in die psigologiese enekonomiese mensbeeld in die 20ste eeuHierdie seksie poog om die veranderinge wat deur die loop van die 20ste eeuveral in die psigologiese beskouing van menslike behoeftes plaasgevind het,teologies te interpreteer. Daardie mensbeeld het ook in 'n sekere soort ekono-miese denke neerslag gevind. Onmiddelik moet ek byvoeg dat die ondersoek-veld nouer is as dié psigologie. Ek ondersoek in werklikheid net een trajek vanverandering in die psigologie16: Die wending wat Maslow se beskouing vanbehoeftes ten aansien van sy voorgangers in die dieptepsigologie en gedrags-psigologie teweeg gebring het, en die betekenis van die geweldige populariteitvan sekere aspekte van sy teorie.Ten opsigte van die ekonomiese mensbeeld bespreek ek die vraag of mensoneindige behoeftes het en wat so 'n formulering sou kon beteken.9.3.1 Die beweging van die onbewuste en re�eksmatigena bewussynAan die begin van die 20ste eeu het daar aan beide kante van die AtlantieseOseaan twee geso�stikeerde dissiplines ontstaan, gerugsteun deur onderskei-delik terapeutiese en eksperimentele sukses, wat die primaat van die bewustein die mens se daaglikse doen en later radikaal in twyfel getrek het. Die ge-dragspsigologie (Europees of Amerikaans) en die dieptepsigologie se verdereooreenkoms is dat albei die menslike psige biologies verklaar: Freud was 'n16Vir die analise van 'n ander trajek, vergelyk Jan-Hendrik van die Berg se werk oordie verhouding van psigologie tot teologiese antropologie (van den Berg 1969b). Van denBerg dui hier die ooreenkomste tussen die personale wending in die psigologie en in dieteologiese antropologie aan.
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9.3. ONTWIKKELINGE BINNE DIE SEKULÊRE MENSBEELD 315dokter en Pavlov 'n �sioloog17. Hulle deel dan ook 'n baie spesi�eke waarde-ring van wat 'n biologiese verklaring van menslike gedrag inhou. Dit hou indat die sogenaamde hoër menslike funksies nie selfstandig bestaan nie. Metsy konsep van sublimasie kan Freud gedrag wat oënskynlik op morele waardesgebaseer is tot basiese drange herlei. Die gedragspsigologie het alle verwy-sings na denke of enige ander intra-psigiese prosesse afgewys. Alles wat nahoër menslike funksies lyk, is bloot aangeleerde gedrag wat versterk is deurassosiasie met stimuli wat drangspanning, geskep deur �siologiese prosesse,verlig. Skinner probeer 'n taalteorie ontwerp waarby begrip geen rol speelnie. Albei skole sien menslike behoeftes as dierlike behoeftes18.Maslow was nie die enigste psigoloog wat in hierdie denke opgelei is en ditlater verwerp het nie. Maslow ontwikkel egter 'n nuwe teorie van menslikebehoeftes en om daardie rede is sy werk vir hierdie studie belangrik. Vanverdere belang is die populêre aanhang wat sy behoefte-hiërargie geniet 19.Maslow sien die hoër menslike behoeftes ook as instinktief en herlei dit nie na�siologiese tekorte nie. Dit opsigself was 'n deurbraak. Later in sy loopbaanbeskryf hy sekere waardes, wat hy metamotiveerders noem. Dit is waardessoos waarheid en skoonheid wat 'n doel opsigself is. Maslow het probeeraantoon dat ook die strewe na hierdie metamotiveerdes iets natuurlik bydie mens is. As een van die belangrike inisieerders van die beweging wegvan die beskouing van behoeftes as drange en �siologiese tekorte het Maslow'n belangrike bydrae gelewer. Sy konsep van 'n hiërargie verteenwoordigegter nog reste van hierdie soort denke. In die behandeling hiervan het ekprobeer aandui dat Maslow se konsep van 'n hiërargie van behoeftes formeelen empiries onhoudbaar is. Ongelukkig is dit die deel van sy denke wat17Sien ook die bespreking van die ooreenkomste tussen die twee denkrigtings onder sespunte van ooreenkoms by 7.3 op bladsy 234 asook die dele oor elke skool afsonderlik by 7.1op bladsy 214 en 7.2 op bladsy 223.18Dit is besonder interessant dat Skinner se proefdier van voorkeur die duif was. Interme van breinanatomie is die voël nader aan die reptiele as aan die soogdiere (MClelland1987:116). Hoe nader die proefdiere aan die mens kom in terme van die bou en werkingvan hulle breine, hoe meer word fenomene waargeneem wat �menslik� is. Maslow hetbyvoorbeeld 'n studie gedoen oor sekere emosies by honde en nuuskierigheid en moontlikeleergierigheid by primate waargeneem. Selfs in die keuse van sy proefdier kies Skinnerteen die menslike. Dit is belangrik vir sy projek om 'n dier met 'n byna reptiliese breinte gebruik om menslike fenomene, soos geloof, na die heel basiese dierlike (en dan nie eerssoogdierlike nie) te kan herlei.19'n Internetsoektog op www.google.om onder die trefwoorde �Maslow� en �hierarhyof needs� lewer meer as 400 000 bladsye op. (25/09/2005)
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316 HOOFSTUK 9. GEVOLGTREKKING VAN DEEL 1 EN 2populêre byval gevind het.Die Christelike beskouing van behoeftes is nie 'n gnostiese behoeftebeskouingnie. Dit gaan nie uit van die verwydering van die liggaam van die siel nie.Verlossing is ook nie die bevryding van die siel uit die liggaam nie. As sodanigis 'n biologiese studie van die mens en sy behoeftes dus nie vir die Christelikegeloof 'n probleem nie. 'n Mensbeeld wat sekere aspekte van die mens igno-reer en as objek van studie diskwali�seer, versteek egter 'n ideologiese kernbinne sy wetenskaplike vorm20. Die dieptepsigologiese en gedragspsigologiesemensbeeld is te onderskei van die wetenskaplike en terapeutiese benaderingstot die studie van die mens. Die basiese aksioma van hierdie genoemde mens-beelde is dat die mens nie van die dier te onderskei is nie. Die geloof in Godkan dan niks ander wees as projeksie of aangeleerde bygeloof nie. Maslowse bydrae was dat hy aangetoon het dat hierdie mensbeeld glad nie met dieervaringe en waarneming van werklike mense te rym is nie.'n Beskouing van menslike behoeftes wat waardes soos waarheid, skoon-heid en liefde as iets beskou wat nie sekondêr tot die mens is nie, toon oor-eenkomste met die teologiese antropologieë wat in hierdie studie ondersoekis. Barth se formulering dat die mens georiënteer is op dit waarvoor hy be-stem is, beteken dat die inherente oriëntasie van die mens op waardes sooswaarheid, skoonheid, liefde en kreatiwiteit te verwagte is. Ook Pannenbergvolg die konsentriese uitkringing van die menswetenskappe en vind dat diemens streef en gebaseer is op die breedste horison van betekenis.Daar bestaan by die gereformeerde teologie in die algemeen en ook by dieteoloë wat in die loop van hierdie studie aan die orde gekom het, 'n huiweringom menslike behoeftes as 'n bron van kennis oor God te gebruik. Barth wilnie 'n teologie uit die menslike natuur a�ei nie, self nie eers al sê hy dat mensegeoriënteer in op dit waarvoor hulle bestem in nie. Op dieselfde manier wilTillih nie die mens se behoefte aan sin as bron van kennis oor God gebruiknie.Maslow se teorie oor B-values of metamotivering of die instinktiewe aardvan die hoër behoeftes lei nog glad nie direk na 'n apologie vir die Christelikemensbeeld en nog minder vir die Christelike Godsbeeld nie. Die geestelikenatuur van die mens wat na vore kom in mistieke ervarings en soortgelykeverskynsels hou nie vir hom noodwendig met een of ander inhoud van die20Maslow se hiërargie word aanvaar sonder dat hy eers poog om dit te bewys deureksperimente (soos die behavioriste), gevallestudies (soos die psigoanalitii), historiesevoorbeelde (soos Sorokin) of enige ander ou of nuwe metode.
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9.3. ONTWIKKELINGE BINNE DIE SEKULÊRE MENSBEELD 317ervaring of geloof verband nie. Vanaf Maslow is geloof nie meer 'n illusie(dus 'n vorm van patologie) nie, maar iets positiefs, solank mens nie een ofander spesi�eke inhoud daarvan verabsoluteer nie. By die Christelike geloofgaan dit nie oor die geloof van die mens nie, maar in die God waarin hyglo. Hierdie verskil tussen Maslow en 'n teologiese beskouing van behoeftesis fundamenteel.In Maslow het die Christelike teologie dus 'n bondgenoot en 'n teenstan-der. Hy is 'n bondgenoot teen die beeld van die mens as dier. Terselfdertydhet hy 'n baie spesi�eke waardering van die psigies gesonde mens21 en diemistieke ervaring wat die Christelike fokus op die primaat van naasteliefdeen die belang van die inhoud van geloof ondermyn. Dit is egter sy hiërargievan behoeftes wat populêr geword het. Waar die Christelike geloof glo datmens nie net van brood alleen leef nie, glo Maslow dat in mens in die eersteplek van brood leef. By die Christelike geloof is die �siologiese behoeftes dievoorwaarde van lewe terwyl dit by Maslow die basis is.Tog is die populariteit van die hiërargie van Maslow 'n uitdaging aan dieChristelike antropologie om 'n ander manier te vind om die verhouding tus-sen behoeftes en spesi�ek hulle onderlinge afhanklikheid van mekaar aan tedui. Maslow se oplossing was 'n lineêre hiërargie wat op die mees logiese plekbegin: die �siologiese funksionering van die organisme op die kort termyn endaarna op die langer termyn (veiligheid). Natuurlik kan 'n mens geen anderbehoeftes hê as hy nie meer leef nie. Op daardie manier is die �siologiesebehoeftes basies. Die onderskeid tussen behoeftes en bevredigers asook 'nnadere ondersoek van die patogeniese de�nisie van behoeftes sal 'n meer be-vredigende antwoord op hierdie vraag bied. Dit word by 9.3.4 op bladsy 320bespreek.9.3.2 Die beweging vanaf 'n �siologiese begrip van be-hoeftes na 'n simboliese uitdrukking van die in-houd van behoeftes'n Ander verandering het gedurende die loop van die twintigste eeu in diesekulêre behoefte-beskouinge afgespeel. Hierdie beweging was die verande-ring van die �siologiese de�nisie van behoeftes na die simboliese de�nisie.Erikson, Maslow en Max-Neef het hierin 'n beduidende rol gespeel. Hierdieontwikkeling het in 'n mate binne die psigoanalitiese skool plaasgevind. Die21Sien 7.4.4.6 op bladsy 265.
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318 HOOFSTUK 9. GEVOLGTREKKING VAN DEEL 1 EN 2gedragspsigologie staan heeltemaal buite hierdie beweging maar het deur dieloop van die eeu sy dominante posisie verloor. Max-Neef het behoeftes aswaardes binne die toepassingsveld van die ekonomie ingebring.Die beweging is baie duidelik by vergelyking van Freud en Erikson seteorieë oor die ontwikkeling van die kind. Erikson bou op Freud se werkmaar maak belangrike aanpassings. Dit kom daarop neer dat Freud die ont-wikkeling van die kind in terme van drange (deeldrange omdat hulle laterverenig word in die volwasse seksualiteit) en in terme van die organiese basisvan daardie drange sien. Die benamings vir die verskillende ontwikkelings-fases is dan ook telkens een of ander orgaan. By Erikson nuanseer hy dieinhoud maar sy groot verandering is dat hy die fases nie in terme van organeen drange beskryf nie, maar in terme van take. Die inhoud van die taak is omdie regte balans in die oplossing van twee, meestal polêr waardes te vind22.Erikson vind dus dat analise in terme van drange en organe nie die inhoudvan menslike ontwikkeling kan omvat nie. Die simboliese is 'n meer gepastemedium om dit wat die mens word mee uit te druk.Ook Maslow druk die hoër vlakke van sy hiërargie in terme van waardesuit. Later in sy loopbaan ontwikkel hy sy teorie van B-values en sy psyho-logy of being waarin dit juis gaan oor waardes wat inherent waarde het enmotiveerders op sigself is. MClelland, na wie vlugtig op bladsy 265 verwysis, se inhoud-gebaseerde teorie oor motivering vind in die Westerse kultuurdrie motiverende waardes: mag, a�liasie en prestasie. Ook hy druk dit watmense motiveer uit in terme van waardes. Daar moet bygevoeg word datMClelland dit doen na 'n ondersoek na die psigoanalise en behaviorisme semeer organiese motiveringsteorieë23.Dit was egter Manfred Max-Neef wat in sy taksonomie van behoeftesdie prinsipiële besluit geneem het om behoeftes in terme van waardes uitte druk. Dit stel hom is staat om behoeftes te sien as state wat mensenajaag. Hy kan dus maklik die betekenis van behoefte as motivering in syskema beklemtoon. Hy laat daarmee ook die ruimte om die onderskeid tussenbehoefte en vervuller wyd genoeg te maak om werklik alternatiewe wysesvan vervulling te kan bedink. Die gebruik van 'n waarde teenoor 'n drangof �siologiese proses maak dit ook moontlik om nuwe motiverings te ontdekof nuut ontdekte �siologiese voorwaardes te inkorporeer. Die behoefte aanvoortbestaan beteken dat die mens alles nodig het en wil hê wat haar liggaam22Sien die tabel op bladsy 233.23Sien (MClelland 1987:hoofstuk 1).
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9.3. ONTWIKKELINGE BINNE DIE SEKULÊRE MENSBEELD 319laat funksioneer - wat dit ook al is. Max-Neef wou dit spesi�ek moontlik maakom behoeftes te ontdek waarvoor daar geen bevredigers bestaan nie. Juishiervoor het 'n lys van waardes teenoor 'n lys van eksistensiële kategorieë'n besondere heuristiese nut. Die uitbreidings van Pauw en Murray24 hetgetoon dat 'n stel waardes soos die wat Max-Neef voorstel as basis kan dienvir gedetailleerde analitiese prosedures.Dit is ook makliker om die dieptedimensie (om Nürnberger (1994:7) segebruik van Tillih se term na te volg) van behoeftes te ontdek as dit in termevan waardes uitgedruk word. Terselfdertyd kan daar behoeftes geïdenti�seerword waarvoor daar geen immanente bevredigers bestaan nie. Weereenskan die voorbeeld van voortbestaan gebruik word: Die mens se behoefte aanvoortbestaan hou aan selfs by ontbreking van die bevredigers daarvoor en ookas die �siologiese drange wat dit onderhou, byvoorbeeld honger, ophou. Dit ismakliker om in die behoefte aan voortbestaan die transendente dimensie vanewige lewe raak te sien as in 'n �siologiese formulering soos die hongerdrang.Op 'n stadium hou mens op om honger te wees. Selfs die wil tot lewe hou op.Die waarde voortbestaan mag op daardie punt moontlik net voortbestaan as'n verlange, selfs al is dit 'n hopelose verlange of 'n gelate heimwee na dielewe25.9.3.3 Die metodologiese onderskeid tussen behoeftes envervullersHoewel baie denkers al met wisselende grade van nuansering na die onders-keid tussen behoeftes en vervullers verwys het, was dit juis die gebruik vanwaardes as die inhoud van behoeftes wat dit moontlik gemaak het om me-todologies tussen behoeftes en vervullers te onderskei. Waar behoeftes byMax-Neef simbolies is omdat dit in terme van waardes uitgedruk word, isbevredigers eksistensieel. Dit hou verband met die manier waarop 'n mensbestaan: As liggaam in tyd en ruimte en as aktiewe willende persoon binne 'ngemeenskap. Die artefakte en instellings wat mense gebruik, is fasiliteerdersvan die aktualisering van behoeftes en nie die vervullers daarvan self nie.24Sien 7.6.2.1 op bladsy 284.25Ter ondersteuning kan ek aanvoer dat Erikson die laaste fase van 'n mens se lewe sienas getipeer deur die spanning tussen integriteit en wanhoop. Die vraag hier is of die lewewat 'n mens geleef het sin gehad het. As lewe minder word, word die vraag na die waardedaarvan meer akuut. Dit dui aan dat lewe selfs vir die sterwende mens 'n waarde is.

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  PPaauuww,,  CC  JJ    ((22000066))  



320 HOOFSTUK 9. GEVOLGTREKKING VAN DEEL 1 EN 2Na Max-Neef kan 'n mens nie meer praat van iemand se behoefte aanbyvoorbeeld 'n huis nie26. Die onderskeid tussen behoefte, vervuller en ar-tefakte stel 'n mens juis in staat om te analiseer op watter manier en metwatter e�ektiwiteit die artefak huis al die behoeftes bevredig. Hierdie analisekan 'n mens in staat stel om alternatiewe vir 'n sekere gebruikspatroon teondersoek. Op so manier kan stereotipe denke en konvensies deurbreek word.Dit kan nuwe perspektiewe op armoede en rykdom open. Pauw en Murray(Murray en Pauw 2004b) se ontwikkeling van 'n instrument vir die analisevan lewenskwaliteit is 'n poging om hierdie onderskeid prakties en teoretiesin kerklike barmhartigheidswerk aan te wend. Die onderskeidinge tussen ver-vullers en hulle voorwaardes, asook die bepaling van hulle dimensies maakdit moontlik om 'n gebruikspatroon in detail te ondersoek sonder om doeleen middele met mekaar te verwar.Die onderskeid tussen behoefte en vervuller het egter nie net konsepsueleen praktiese voordele nie, dit het ook 'n sekere dieptedimensie wat deur dieteologie belig kan word. As behoeftes waardes of simbole is waarna die mensstreef wat tot 'n mate onafhanklik is van die beskikbare artefakte en selfsmoontlik van die vermoë van die mens, is die mens radikaal op die toekomsgeoriënteer. Die mens is dan in wese georiënteer op dit wat hom te bowegaan en wat moontlik vir hom voorlê. Die dimensie van die toekoms en dietransendente in onoorkomelik teenwoordig in die verband tussen simboliesebehoeftes en eksistensiële vervulers. Die vervullers kan nie die behoeftesuitput nie. Op die manier het die mens in die kwalitatiewe sin oneindigebehoeftes.In die volgende twee paragrawe behandel ek twee temas wat by herhalingal voorgekom het. Ek behandel dit in die vorm van twee vrae en poog omsamevattend antwoorde daarop te verskaf.9.3.4 Bestaan daar 'n hiërargie van behoeftes?Self die minder oplettende leser sal teen hierdie tyd al weet dat ek dit teen'n hiërargie van behoeftes het. Die empiriese gegewens ter ondersteuningontbreek. Die getuienis daarteen, soos die werk van Sorokin (1943:81) isindrukwekkend. Ek het reeds Maslow se teorie van die pre-potensie van26Sien in die verband ook (Holm et al. 2005).
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9.3. ONTWIKKELINGE BINNE DIE SEKULÊRE MENSBEELD 321behoeftes gekritiseer27. Wat oorbly, is om 'n alternatiewe formulering daarte stel wat aan die kritiek wat gelewer is, sal ontkom.Ek wil aan die hand doen dat die onderskeid tussen behoeftes en bevredig-ers asook 'n nadere ondersoek van die patogeniese de�nisie van behoeftes, 'nmeer bevredigende antwoord op hierdie vraag sal bied.Selfs Maslow het geweet dat 'n konkrete vervuller meer as een behoefteaanspreek. So byvoorbeeld verwys hy na die eet van kos wat ook 'n anderfunksies het behalwe voeding (Maslow 1987:16). Max-Neef brei hierdie on-derskeid tot 'n hoeksteen van sy teorie uit. Hierdie onderskeid beteken datbenewens daardie soort van vervullers wat Max-Neef enkel vervullers noem28,bykans alle vervullers op meer as een behoefte gerig is. Dit geld veral vir dievervullers wat in alle kulture voorkom en dus generies gesien kan word by-voorbeeld familie, taal, spel, eet, drink, bewoon en werk. Om behoeftes bywyse van 'n hiërargie te kategoriseer terwyl vervullers vir daardie behoef-tes 'n breë spektrum van behoeftes gelyk aanspreek, laat die probleem datdie teoretikus sou moes besluit op watter enkele behoefte 'n vervuller eintlikgerig is. In die geval van voeding sou die teoretikus moes aanvoer dat dieeet van voedsel eintlik gerig is op die �siologiese en dat die sosiale en per-soonlike funksies daarvan bloot 'n soort byvoordeel is. Dit mag moontlik indie geval van voeding in 'n mate oortuig, maar as familie of huis of kom-munikasie ter sprake is, begin die onderskeidinge vaag word. Die navolg vanhierdie metode sal uiteindelik lei na 'n arbitrêre toedeling deur die teoretikuswat geforseer sal wees om aan die aard van die mees algemene vervullers 'ngeweldige verenging aan te bring29.As die sinergiese aard van vervullers, veral van goeie vervullers, 'n teen-aanduiding vir 'n hiërargie van behoeftes is, bestaan die vraag na waarvan dit'n positiewe aanduiding is. Die antwoord wat ek voorstel, is dat dit daaropdui dat behoeftes interafhanklik is en dat die netwerk eerder as die leer diegepaste metafoor vir die onderlinge verhoudinge van behoeftes is.Die patogeniese de�nisie van behoeftes dui op dieselfde resultaat. Die27Sien die bespreking van Maslow vanaf 7.4 op bladsy 237, maar veral 7.4.3.1 opbladsy 243 en 7.4.4 op bladsy 257.28Hy is ook nie werklik ten gunste van die vermeerdering van hierdie soort vervullersnie. Sien 7.5.3 op bladsy 272 en verder.29Die behaviorisme was 'n voorbeeld van so 'n oefening in konsepsuele verenging. Skin-ner het byvoorbeeld gepoog om 'n teorie van taal sonder die konsep van denke of begripof intensie daar te stel. Hy kon wel so 'n teorie die lig laat sien, maar een wat gekenmerkis deur geforseerdheid en kunsmatigheid. (Chomsky 1971; Skinner 1957)
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322 HOOFSTUK 9. GEVOLGTREKKING VAN DEEL 1 EN 2patogeniese de�nisie beteken eenvoudig dat 'n behoefte iets is wat by kroniesenie-vervulling een of ander patologie tot gevolg het30. As die patogeniesede�nisie van behoeftes gevolg word, is ook die hoër behoeftes basies omdatnie-vervulling van hierdie behoeftes ook tot patologie lei. Ek neem die inter-aksie tussen die mees voor-die-hand-liggende patologie, naamlik sterfte, endie kognitiewe behoeftes as voorbeeld om hier 'n punt mee te maak. 'nTekort aan die bevrediging van die �siologiese behoeftes lei, as dit kroniesgenoeg is, na die dood. Die mens kan moontlik vir enkele minute sonderasem, enkele dae sonder water en tientalle dae sonder kos leef voor die doodintree. Die manier hoe mense egter die vervullers vir hierdie behoeftes kry,is deur denke, sosialisering en dus kommunikasie. 'n Mens sou dus ook konredeneer dat omdat die mens geen ware instink het nie, hy ook sal sterf bygebrek aan denke. Onnoselheid het sonder twyfel al vele lewens geëis. Opdieselfde manier oorleef die mens in die mate wat hy dit wel doen omdat hy'n sosiale lewensvorm het. Dood is dus 'n patologie wat by gebrek aan wateren voeding, maar ook by gebrek aan denke en sosialisering kan voorkom. Dieomgekeerde is ook waar: By gebrek aan voeding word denke ook belemmer(Sorokin 1975:65 en verder).Die behoefte aan voortbestaan is 'n basiese vereiste vir die vervulleringvan die ander behoeftes, maar daardie behoeftes is dit ook vir die behoefteaan voortbestaan. By kroniese afwesigheid van ervaring dat die lewe sin het,beëindig mense self hulle lewe of stel hulle hulself deur blote roekeloosheid ingevaar. Waarop ek afstuur is dit: alle behoeftes se skadukant is een of andervorm van patologie, wat, as dit kronies genoeg is, die hele organisme laatdisintegreer. Die gevolge en dimensies van elke soort patologie verskil vanmekaar. Die dodelike dosis van die patologieë verskil. Net soos bevredigersstaan patologieë meermale in verband met meer as een behoefte. Die gevolgis dieselfde as by die argument vanuit die onderskeid tussen behoefte enbevrediger wat vanaf bladsy 321 ontwikkel is: behoeftes is 'n netwerk en nie30Daar mag natuurlik meningsverskil bestaan oor wat presies patologie is. Waar dit diegeval is, is dit 'n aanduiding van 'n dieperliggende inkonmensurabiliteit wat beteken datkonsensus oor behoeftes ook onmoontlik sal wees. Alderfer stel twee voorwaardes vir ietsom as behoefte geklassi�seer te word: Die moet noodsaaklik en basies (nie aangeleer) wees.Die patogeniese de�nisie sluit aan by Alderfer se gedagte van noodsaaklikheid. �We havetwo kinds of arguments for eah need ategory. First, some degree of need satisfation isneessary for survival and nonpathologial funtioning of the human organism. Seond,there must be evidene that the needs oneptualized by the theory are basi to the humanorganism independent of learning (Alderfer 1977:661).
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9.3. ONTWIKKELINGE BINNE DIE SEKULÊRE MENSBEELD 323'n hiërargie nie.Die netwerk van behoeftes bestaan nie uit komponente wat eenders is nie.Elke behoefte het sy eie karakter. Ek gaan nie hier 'n taksonomie gee wat dieverband uitwerk tussen byvoorbeeld elkeen van die nege waardes wat Max-Neef voorstel nie31. Wanneer die aard van die waardes in ag geneem word32kan die breedste indeling gemaak word as behoeftes van sin en behoeftes vansyn33.Sin en syn is wedersyds afhanklik van mekaar. Die bestaansbehoeftes isdie basis van al die ander behoeftes omdat die mens liggaamlik bestaan. Diebehoeftes aan sin integreer die organisme tot 'n persoon. As persoon voeden versorg 'n mens homself. Barth se formulering van die mens as siel vansy liggaam kom hier ter sprake34. In terme van behoeftes formuleer ek dieinteraksie tussen die �siologiese en die simboliese behoeftes, dus die behoeftesaan syn en sin, as volg:Alles van die mens het 'n organiese basis maar dit word deur diesimboliese geïntegreer. Beide die bevrediging van liggaamlike endie simboliese behoeftes word deur die verhouding tot die mede-mens bemiddel.Binne hierdie breë kategorisering van behoeftes is daar dus twee funksies vandie behoeftes teenoor mekaar; die baserende en die integrerende. Die meertradisionele manier om die baserende en die integrerende aspekte van diemens met mekaar in verband te bring, is deur die konsepte van liggaam ensiel. Die vraag ontstaan nou of 'n teologies-antropologiese formulering van31Daar is 45 kombinasies.32Sien die bespreking by bladsy 283 en verder, veral vanaf bladsy 286.33Die presidentsraad van die RSA se verslag oor indikatore om welstand te meet gaan ookuit van 'n benadering gebaseer op 'n analise van menslike behoeftes (met gebruikmakingvan Max-Neef) en deel hulle werk in in oorlewing en uitlewing. (Die presidentsraad vandie RSA 1993). Gough en Doyal doen min of meer dieselfde met sy onderskeid tussenvoortbestaan en outonomie as basiese behoeftes. Sien (Doyal en Gough 1991:56 en verder)en(Gough 1994). Clayton Alderfer onderskei drie soorte behoeftes: Existene, Relatedness,Growth (Alderfer 1977). My onderskeid stem meer ooreen met die eerste twee asook metdie onderskeid van die mens as siel en liggaam of Tillih se onderskeid tussen syn en sin.Die medemenslike is die medium waarin die bevrediging van behoeftes aan beide bestaanen sin plaasvind.34Sien die bespreking by 4.1.6 op bladsy 105. Barth se beskrywing van die heersendefunksie van die siel is wat ek met integrasie bedoel. Die sin-behoeftes maak die mens totpersoon, dus tot die vorm van sy liggaam.
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324 HOOFSTUK 9. GEVOLGTREKKING VAN DEEL 1 EN 2hierdie verhouding ook kan lei tot 'n formulering oor die onderlinge verbandtussen die breedste kategorieë van behoeftes.Ek het by 4.1.6 op bladsy 105 en verder Barth se behandeling van hierdievraagstuk bespreek. Ek gaan daardie bespreking kortliks herbesoek om vaste stel of die teologiese denke oor die liggaam-siel verhouding op behoeftestoepasbaar is.Barth se opsommende formulering van die verhouding tussen liggaam ensiel lui:Deur die Gees van God is die mens die subjek, die vorm en dielewe van 'n sto�ike organisme, die siel van sy liggaam, geheel entegelyk: in onophefbare verskeidenheid, onskeibare eenheid, inonvernietigbare orde.Ek gee 'n midrash-agtige kommentaar op die formulering van Barth as voor-beeld waardeur die verband tussen behoeftes vanuit teologies-antropologiesedenke oor die liggaam-siel verhouding belig kan word. Ek gaan telkens ver-wys na teoloë wat in hierdie studie bespreek is asook na my eie formuleringsin hierdie studie.Deur die Gees van God. . .Die gedagte dat God die basis en doel van onsbestaan is, is een van my sentrale gevolgtrekkings35. Dit is ook die gevolgwaartoe Pannenberg aan die einde van sy fundamenteel-teologiese antropo-logie kom36. By Tillih is God ook die grond van sin. Die Christelike skep-pingsleer en verlosingsleer maak eintlik geen ander gevolgtrekking moontliknie.. . . is die mens die subjek, die vorm en die lewe van 'n sto�ike orga-nisme. . . Die terme subjek, vorm en lewe dui aan wat ek met die gedagtevan integrasie probeer uitdruk. Daardie eenheid is die integrasie van 'n sub-jek as 'n liggaam. Weer eens vind ek my eie gevolgtrekking baie naby aandié van Barth. As die sto�ike liggaam die basis is, soos ek betoog, is dieterm vorm uiters gepas om die integrerende funksie van die siel (by Barth)of die simboliese behoeftes (my formulering hierbo) uit te druk. Die sto�ikeliggaam het nie sy eie vorm, in die sin wat Barth dit hier gebruik nie. Pan-nenberg dui hierdie aspek aan met die begrip wêreldopenheid van die mens37.35Sien 9.2.1 op bladsy 309.36Sien die bespreking van Panneberg se fundamenteel-teologiese antropologie vanafbladsy 161.37Sien die hele bespreking van Pannenberg vanaf 4.2 maar veral my behandeling van dieimplikasies van sy fundamenteel-teologiese antropologie by 4.2.5 op bladsy 163.
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9.3. ONTWIKKELINGE BINNE DIE SEKULÊRE MENSBEELD 325Die mens is nie gevorm deur instink nie, hy moet gevorm word. Pannenbergse argument volg met 'n konsentriese beweging dit wat die mens vorm totdathy tot die gevolgtrekking kom dat die kultuur, gemeenskap en persoon netkan bestaan by grasie van die antisipasie van die mees �nale horison vanbetekenis. Op die manier is die menslike persoon 'n skepping van die Gees38- presies wat Barth ook hier uitdruk.. . . die siel van sy liggaam, geheel en tegelyk:. . .My formulering van dieonderlinge verhouding van behoeftes tot mekaar is dat die �siologiese behoef-tes die basis vorm en die simboliese die integrasie. Dit het 'n parallel in dievorm-inhoud skema waarna hierbo verwys is. Barth se formulering dat diemens die siel van sy liggaam is het dieselfde inhoud in gedagte. Die mensis 'n subjek, daarom is die mens die siel van sy liggaam. As mens sou sêdie mens het 'n siel, dan is die vraag wie daardie besitter is wat 'n siel het.Die mens is 'n subjek en het 'n liggaam waarvan hy die vorm en lewe is.Die mens is die siel van sy liggaam. Die liggaam is dus die basis waarop dieintegrasie plaasvind. Pannenberg bespreek ook hierdie gedagte waar hy dithet oor die verhouding van die ego tot die self (Pannenberg 1999:206). Dieself as basis van die ego, is altyd die materiële liggaam. Die mens is vir Barthgeheel en tegelyk die siel van sy liggaam. Geheel beteken geïntegreerd.. . . in onophefbare verskeidenheid. . .Die liggaam en die siel verskil. Soverskil die behoeftes aan die onderhoud van die liggaam en die patologieëwat uit tekorte hierin voortvloei van dié van die simboliese behoeftes.. . . onskeibare eenheid. . .Die siel bestaan by grasie van die liggaam en dieliggaam bly voortbestaan by grasie van die siel. Die �siologiese en simboliesebehoeftes is wedersyds mekaar se voorwaarde.. . . in onvernietigbare orde. . .Barth sien die mens as beheersende siel endienende liggaam. Die integrerende funksie van die simboliese het by diemens voorrang bo die �siologiese. So byvoorbeeld is daar by die mens niewerklik sprake van instinkte nie.Die oefening hierbo toon hoe 'n mens 'n teologiese begrip van die verhou-ding van behoeftes tot mekaar kan vorm deur gebruik te maak van stof uitdie teologiese antropologie. Die analise van 'n ander teologiese tradisie salmoontlik na ander gevolgtrekkings lei. Dit het ook die geleentheid gebied ommy formulering van die funksie van �siologiese behoeftes as basis en simbo-liese behoeftes as integrasie te toets. Ek glo ek het die raakvlakke met Barthse antropologie, wat vir my persoonlik 'n besonder oortuigende verwoording38(Pannenberg 1999:528)
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326 HOOFSTUK 9. GEVOLGTREKKING VAN DEEL 1 EN 2van die Christelike leer oor die mens is, duidelik aangetoon.9.3.5 Het die mens oneindige behoeftes?Die populêre omskrywing van oneindige behoeftes berus op 'n mate van kon-sepsuele slordigheid. Die stelling word gemaak deur mense wat gewoonlik nieonderskei tussen behoefte, begeerte en bevredigers nie. Die vraag of menseoneindige behoeftes het, is dus eintlik drie vrae: Is daar 'n oneindige aantalbehoeftes? Benodig mense 'n oneindige aantal bevredigers? Begeer mense'n oneindige aantal dinge? Ek behandel die drie vrae en hulle teologiesekonsekwensies hieronder.9.3.5.1 Is daar 'n oneindige aantal behoeftes?Die bekende taksonomieë van behoeftes gee lyste van behoeftes wat wisselvan drie primêre motiveerders (Alderfer) tot agttien instinktiewe geneigdhede(MDougal39) en twintig behoeftes (Hall en Lindzey40). Hoewel daar breëren fyner kategorisering is, is daar by geen van die teoretii die suggestie datdie aantal behoeftes-tipes oneindig is nie.'n Oneindige aantal behoeftes sou beteken dat die menslike natuur totaalvloeibaar sou wees en dat die verskille tussen mense onoorkombaar groot souwees. Dit is net waar behoefte en bevredigers nie onderskei word nie dat daarsprake kan wees van 'n oneindige aantal behoeftes. In terme van die argumentwat hier gevolg word, is die onderskeid tussen behoeftes en bevredigers 'nbasiese konsepsuele onderskeid. Die vraag of 'n mens 'n oneindige aantalfunksionele bevredigers benodig, word by 9.3.5.2 bespreek. Die teorieë watin hierdie studie bespreek is en waarna verwys is, is almal pogings om juis dieeenheid van die mensdom te handhaaf deur 'n teorie te ontwerp wat vir allemense geld. Die Christelike geloof handhaaf die eenheid van die mensdomdeur die geloof dat verlossing vir almal bedoel is en almal moet deel wordvan die kerk.39Sien MClelland (1987:32)40Sien MClelland (1987:46-47).
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9.3. ONTWIKKELINGE BINNE DIE SEKULÊRE MENSBEELD 3279.3.5.2 Benodig mense 'n oneindige aantal funksionele bevredig-ers?Dit wil lyk dat mense nie met die stelling dat mense oneindige behoeftes het,bedoel dat daar 'n oneindige aantal behoefte-tipes is nie. Die mees voor-die-hand-liggende betekenis van so 'n stelling kan wees dat daar 'n oneindigeaantal dinge is wat die mens nodig het - m.a.w. dat 'n mens nooit genoegkry aan die middele waarmee behoeftes bevredig word nie.Die verskynsel van dalende grensnut dui daarop dat wat ' n enkele produkbetref, die satisfaksie wat mense binne 'n bepaalde tydsbestek uit die gebruikvan 'n opvolgende produk put, in 'n stadium begin daal41. Die dalendevraagkurwe, wat teoreties hiervan afgelei word, is bykans by alle produkteempiries waarneembaar. Die verskynsel van dalende grensnut beteken datmens genoeg van iets kan kry.Die verskynsel van dalende grensnut is iets wat binne 'n sekere tyds-raamwerk plaasvind. Dalende grensnut is waar te neem (al is dit nou netintrospektief) by opeenvolgende gebruik binne 'n bepaalde tydperk. Waardie nut van 'n bakkie pap elke oggend omtrent dieselfde is, sal dit de�nitiefdaal as mens ook dieselfde pap vir middagete en aandete kry. Die dalingal dan nie van die nut van die opeenvolgende eenheid van gebruik wordbepaal deur die tydsraamwerk. Die fundamentele beperktheid van elke mensis tyd. Nut daal omdat bevrediging plaasvind en e�ektief bly vir 'n sekeretydperk. Omdat bevrediging plaasvind en tyd fundamenteel beperk is, kanbehoeftes nie kwantitatief onbeperk wees nie en kan 'n mens nie 'n onbeperktehoeveelheid goedere nodig hê nie.Daar is reeds daarop gewys dat vaardigheid in alle gevalle 'n voorvereistevir die bevrediging van behoeftes is42 en dat die vlak van vaardigheid 'nbeperking plaas op die vermoë tot bevrediging by die gebruik van goedereen dienste. Behalwe as 'n mens werklik so ver wil gaan soos om te wilaanvoer dat 'n mens se vermoë in enige opsig onbeperk is, kan daar nieaangevoer word dat die mens behoefte het aan 'n onbeperkte aantal goedereof dienste nie. Daar kom 'n punt waar die funksionele bevredigers (goedere)nie meer 'n beperking is nie, maar die mens se vermoë tot gebruik. Dit volghieruit dat die geloof in oneindige behoeftes nie nodig is om die konsep vanskaarsheid, wat saam met die daaruit voorvloeiende konsep van keuse die41Sien die bespreking op bladsy 297.42Omdat elke konkrete bevrediger 'n wyse van doen insluit.
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328 HOOFSTUK 9. GEVOLGTREKKING VAN DEEL 1 EN 2basis van ekonomiese denke vorm, te ondersteun nie43. Skaarsheid en dus dienoodsaak tot keuse is teenwoordig selfs by oorvloed van goedere. Skaarsheidhet 'n antropologiese betekenis en is te vinde in die mens se beperkte tyd enbeperkte vermoë.9.3.5.3 Begeer mense 'n oneindige aantal dinge?Daar is, hoop ek, oortuigend aangetoon dat 'n mens nie onbeperkte soortebehoeftes het nie en dat 'n mens ook nie 'n onbeperkte hoeveelheid middelebenodig nie omdat die mens se tyd en vermoë beperk is. Die feit dat mensenie onbeperkte goedere nodig het nie beteken natuurlik nie dat mense nieonbeperkte dinge begeer nie. Die vraag wat ek hier wil beantwoord, is watdie betekenis van die eindelose begeerte is en of oneindige begeerte teologiesgeïnterpreteer kan word.Die eerste vraag is of mense inderdaad oneindige middele begeer. Som-mige ekonome meen wel so44. Dit is moeilik om so 'n vraag te beantwoordomdat, soos Maslow gerie�ik maar tereg al in 1943 opgemerk het, gedrag veleoorsake het waarvan begeerte maar een is. Die subjektiewe van die mens ismoeilik toeganklik. Om daardie rede is ek bewus dat die volgende voorbeeldnie volledig uitsluitsel oor die saak gee nie. Met dit in gedagte bied ek togdie volgende voorbeeld aan as 'n aanduiding oor wat die antwoord op die ge-stelde vraag mag wees. Die voorbeeld is is die verhouding van die loonkoerstot die ure wat mense werk45. Wanneer die uurlikse loonkoers verhoog, ismense geneig om meer ure te werk ten einde meer geld te verdien. As diekoers aanhou styg kom daar egter 'n punt waarop mense begin om minder te43Mohr en Fourie (2001:7) verbind skaarsheid aan die oneindigheid van behoeftes: �Be-hoeftes is oneindig - ons wil almal soveel as moontlik hê - maar middele is skaars. Derhalwemoet keuses deurentyd uitgeoefen word.� Hulle maak egter op 'n ander plek melding vandie skaarsheid aan tyd wat selfs die rykste mense konfronteer. (Mohr en Fourie 2001:13)44Mohr en Fourie (2001:10) is van mening dat mense wel oneindige middele begeer. Letin die volgende sitaat op hulle gebruik van behoefte en begeerte as sinonieme en die on-derskeiding van basiese behoeftes as spesiale kategorie. Hulle onderskei ook nie behoeftes,bevredigers en funksionele bevredigers nie: �Behoeftes is die innerlike drang of begeerte nagoedere en dienste. Ons behoeftes is onbeperk - ons wil almal alles hê. As individue en as'n gemeenskap begeer ons altyd meer of beter goedere en dienste. Individue het biologiese,geestelike, materiële, kulturele en sosiale behoeftes. 'n Groep mense, daarenteen, het kol-lektiewe behoeftes soos wet en orde, opvoeding en bestaansbeveiliging. Basiese behoeftesis dinge wat noodsaaklik is vir oorlewing, soos voedsel, water, skuiling en klere. Andersas in die geval van behoeftes, is dit moontlik om basiese behoeftes. . . te beraam.�45Sien gra�eke en verdere verduideliking in (Mohr en Fourie 2001:402-404).
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9.3. ONTWIKKELINGE BINNE DIE SEKULÊRE MENSBEELD 329werk. In terme van vrye tyd is die verloop soos volg. Wanneer die uurlikseloonkoers begin styg, werk mense harder om meer geld te verdien. Hulle kiesdan geld bo vrye tyd. Soos die loonkoers verder styg, bereik hulle 'n puntwaar tyd belangriker is as om nog geld te verdien. Dit wil dus voorkom asofmense nie geld ten alle koste najaag nie. Geld is die ruilmiddel waarmee'n persoon toegang het tot alle produkte en dienste op die mark - gegewedat sy genoeg daarvan het. So kies mense eintlik in 'n stadium goedere endienste bo tyd en later weer tyd bo goedere en dienste. Omdat alle verbruikliggaamlik en dus binne tyd plaasvind, sal hierdie verskynsel vir alle soortegebruik geld. By afwesigheid van 'n beperking aan tyd sou sake heel anderslyk. Dit lei weereens tot die gevolgtrekking dat die fundamentele skaarsheiddie skaarsheid aan tyd is. Die mens het miskien nie 'n begeerte na meer tydnie omdat so 'n begeerte futiel is46, maar wel 'n heimwee daarna.Daardie heimwee neem wel by party mense en kulture die vorm aan van'n strewe na onbeperkte of onprakties hoë verbruik. Hoewel 'n persoon net'n beperkte stel produkte en dienste kan gebruik weens die antropologiesebeperkinge van tyd en vaardigheid, begeer meerdere mense wel om meer tebesit as wat hulle kan gebruik. Eintlik is nominale besit47 los van verbruik'n spesiale geval van verbruik. Dit is simboliese verbruik. Die betekenisvan nominale besit van geld is simbolies nie werklik anders as die strewe omdie hoogste telling op 'n arkade-speletjie hou nie. Die strewe om die rykstemens op aarde te wees en die strewe na die hoogste telling op pa-man48 is46Alderfer (1977:659) maak die nuttige onderskeid tussen need theory en expetanytheory. Laasgenoemde hou in dat menslike motivering die som van die produk van diesatisfaksie-waarde van die verwagte uitkoms en die waarskynlikheid daarvan is. Begeertebeteken in die sin die motivering om iets te doen. Omdat die waarskynlikheid van aan-houdende �siologiese lewe nul is, bestaan die begeerte - in sin van verwagting - ook nie.47Ek gebruik die term nominale besit vir die verskil tussen 'n persoon se vermoë totgebruik (dus tyd en vermoë) en die goedere waaroor so 'n persoon beheer uitoefen. Dievermoë tot gebruik moet nie met die vermoë tot verbruik verwar word nie. Ek bedoelgebruik hier in die antropologiese sin as die wyse van wees, doen, hê en bevind waardeuriemand 'n sekere stel behoeftes aktualiseer. Ek bedoel dan verbruik as die ekonomiesehandeling van koop en besit. Die feit dat 'n persoon tientalle miljoene dollars vir 'nskildery kan betaal dui die skaal van verbruik aan. Of daardie persoon die vermoë het omdaardie produk optimaal te gebruik (in die antropologiese sin van die woord) is daarbyglad nie aangespreek nie.48Een van die mees populêre arkade-speletjies in die geskiedenis. Dit is in die laatjare sewentig van die vorige eeu ontwerp deur Toru Iwatani vir sy werkgewer Namo.Dit het gedurende die jare 80 van die vorige eeu geweldig populêr geword. Die eerstepersoon wat die volmaakte spel kon speel was 'n Amerikaner met die naam Billy Mithell.
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330 HOOFSTUK 9. GEVOLGTREKKING VAN DEEL 1 EN 2wesenlik dieselfe. Dit gaan in beide gevalle oor die simboliese inhoud en niedie gebruik van een of ander produk of diens nie. Net soos die spelers bydie wêreldkampioenskap van pa-man na 'n al hoe hoër telling streef, is daarmense wat al hoe meer produkte begeer. Die simboliek het moontlik binne 'nsekere gemeenskap 'n simboliese funksie en dan spesi�ek om 'n persoon vanander te di�erensieer as beter of meer verhewe, maar dit is nie noodwendigdie geval nie49. Die verskil tussen die strewe om die wêreld se beste pa-manspeler, of selfs net 'n goeie een te wees en om fabelagtig ryk te wees, is dieverskil tussen kwantitatiewe en kwalitatiewe oneindigheid. Die speler wat ineen spel wil uitblik streef na die kwalitatiewe vervolmaking van een enkelehandeling. Die opgaarder van surplus rykdom streef na die kwantitatiewevermeerdering wat alreeds sy kwalitatiewe vermoë tot gebruik50 oortref.Daar is twee psigoloë wat reeds vlugtig behandel is wat bydraes gele-wer het wat die betekenis van onbeperkte begeerte insiggewend toelig: ErihFromm en Karen Horney. By 7.2.1.4 op bladsy 230 en die daarop volgendebladsy is daar verwys na Fromm se analise van hoe die mens van sy dagprobeer het om aan die angs wat die gevolg is van die isolasie en struktuur-loosheid van die samelewing is te ontsnap. Veral die oriëntasie van opbergingen bemarking (3 en 4) is hier ter sprake. Volgens die analise van Fromm isonbeperkte begeerte en onbeperkte verbruik 'n teken van angs.Daar is bepaalde produkte waarvan die verbruik op sigself 'n teken vanangs is. Alle sekuriteitsprodukte is voorbeelde hiervan. Die heinings, alarmsen slotte op ons huise toon aan hoe bang ons is. Daar is moontlik rede om tewees. Daar is dus nie noodwendig iets patologies aan hierdie soort verbruiknie. Daar is wel so iets soos patologiese verbruik. 'n Produk waarvan dieHy het al 255 vlakke voltooi met 'n maksimum van 3 333 360 punte. Die maatskappywaarvan hy die eienaar is, het intussen 'n beloning van honderdduisend dollar uitgeloofvir die speler wat die 256de vlak voor getuies kan voltooi. Sien die artikel op wikipedia(http://en.wikipedia.org/wiki/paman.html).49MClelland onderskei mense wat gemotiveer word deur mag van dié gemotiveer deurprestasie. Prestasie-gemotiveerde mense doen dinge wat matig moeilik maar bereikbaar ister wille van die uitdaging daaraan verbonde. Mag-gemotiveerde mense doen wat nodigis om meer mag, aansien en respek van ander te kry. Hulle sal moontlik aan die selfdeaktiwiteite deelneem as mense wat eerder deur die uitdaging daarvan self gemotiveer word,maar met die doel om beter as iemand anders te wees. Sulke mense is meer aggressief,statusbewus en neem meer risiko's. Sien (MClelland 1987:246-250 en 280 en verder)50Gebruik is die antropologiese term wat dui op behoefte-bevrediging. Verbruik is dieekonomiese term. Die mens se vermoë tot verbruik hou natuurlik nie op nie voor sy geldop is nie. Enige hoeveelheid geld kan gemors word.
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9.3. ONTWIKKELINGE BINNE DIE SEKULÊRE MENSBEELD 331grensnut nie daal nie maar styg, kan as 'n patogene fasiliteerder gesien word.Dwelms is 'n goeie voorbeeld: Die angs gewek deur die afwesigheid van diedwelm by die uitwerking van die e�ek styg telkens met gebruik sodat dieafhanklike mettertyd meer en meer gereeld moet verbruik. In hierdie para-graaf is surplus verbruik, dus verbruik wat vermoë en tyd oortref, ter sprake.Sulke verbruik is altyd patologies omdat bevrediging nie plaasvind nie51. Ditis patologies omdat dit nie bevrediging bied nie maar afhanklikheid van dieverbruik van 'n sekere produk verhoog. Horney se konsep van latente angsis hier van toepassing. Die angstige persoon vrees iets spesi�ek en tref danmaatreëls ter verdediging maar juis die maatreëls hou die angs teenwoordig52.Surplus verbruik het meermale te doen met status. Juis die maatreëls omte verseker dat iemand deur ander aanvaar word (byvoorbeeld opsigtelikeverbruik) is binne hierdie analise van Horney 'n teken van onsekerheid enminderwaardigheid. Fromm en Horney se analise maak dit moontlik om diebegeerte tot oneindige besit as 'n uitdrukking van angs en dus as 'n patologiete beskou.Daar is reeds verwys na Augustinus se siening dat liefde vir die vergank-like altyd met vrees en maniese genieting gepaard gaan53. Die verwantskaptussen patologiese verbruik en wat Augustinus maniese genieting noem, kan'n mens nie ontgaan nie. By albei gaan genot en angs saam. Albei is indie �nale instansie gedoem om te faal omdat die mens verganklik is. Albeiaksentueer tegelyk die eindigheid van die mens én sy begeerte maar ook syonvermoë om dit te oorkom. Hierdie basiese spanning bring die religieusetematiek weer onvermydelik na vore. Die mens het inderdaad behoefte aandie Oneindige en nie oneindige behoeftes nie.
51Die dwelmafhanklike ervaar ook eerder tydelike verligting van die angstigheid as werk-like bevrediging. Maslow het ook gevind dat neurotiese behoeftes angs verlig maar self ook'n bron daarvan is. Sien Maslow se behandeling van die verskil tussen ware en neurotiesebehoeftes. (Maslow 1971:381-388)52Dit bly dus latent. Sien die bespreking van die onderskeid tussen latente en manifesteangs by van den Berg (1970:250-251).53Sien die bespreking van Augustinus se gebruik van die begrippe upiditas en aritas 5.5op bladsy 195.
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