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HOOFSTUK 'IWEE 

A, TEDBETI:ESE :BESINNING 

:BEGRIPS:BEP.ALING TEN OPSIGTE VAN OPVOEDING, 
ONnERVJYS EN GBlli"'STESWEillRBAARHEID 

2., 1 INLEIDDTG 

Omdat die g~estesweerbaarheidsprogram n integrale deel van die opvoedings• 

progr&-n vorm, hang :die su.l{:sesvolle i.J.nplementering daarvan ook ten nouste 

saam met die hele o:pvoedings:program (Coetzee, 1973, p.5}. Dit is dus 

nodig dat die beg.d:ppe opvoeding, onder\Vys en geestesweerbaarheid asook 

die doelstellinge daarvan krities del~grond word omdat die moderne milieu 

waarbinne die opvoedingshandeling plaasvind, die aard, intensiteit en karakter 

daarvan bepaal. Opvoeding~ ondervvys en geestesweerbaarheid hang d.aaxom ten . 

nouste saam met die norme, Yvaardes en standaarde - dit wil s~ die lewens-

beskouing- van 'n volk of gemeenskap binne 'n bepaalde milieu., Dit is dus 

noodsaaklik dat die kenmerke van die moderne opvoedingsmilieu van nader 

beskou word;., 

2.2 DIE :BEGRIP OPVOEDING 

2.2.1 OPVOEDING IN DIE J3REE SIN VAN DIE WOORD 

Gunter, Oberholzer en Coetzee onderskei tussen opvoeding in die bree sin en 

opvoeding in die enger en uetenskaplik juister sin. In die breedste sin 

van die woord word onder opvoeding verstaan die vormende invloed ten goede 

wat daar ui tgaan vanui t die totale fisiese en sosiaal-kul turele omgewing · 

met sy besondere fisiese kenmerke; sy bepaalde moraal, sy sedes, konvensies 

en gebruike, sy sosiaal-lculturele aangeleenthede, sy kv~tuuruitinge en 

gebuike (Gunter, 1961, PP• 2-4; Oberholzer, 1954, p.29; Coetzee 7 1944: 

Oberholzer verkies egter om van milieu-be!nvloeding in sy totali tei t 
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as vorming te praat (Oberholzer, 1954, p.30). Gunter stem gedeeltelik 

met hierdie beskou.ing saam en is van mening dat vorming van bui te, hetsy 

beWUSt opsetlik of doelgerig al dan nie, georganiseerd 1~ wees (Gunter, 

1961' pp ~ 3-4)., Opvoeding in die bree sin omsluit al die vormings- en 

rigtende invloede ten goede wat positief in diens van die sedelike, 

intellektuele, sosiale en religieuse volwassewording van die kind staan •. 

Dit kan intensioneel en toevallig geskied. Tot eersgenoemde aspek behoort 

alle voorkomende handelinge (bvo onderrig' belewing van iets waardevols, 

ens~), alle korrektiewe ingryping (~vo dissiplinering) en verder alle 

posi tiewe hulpverlening1 lei ding, voorbeeld, wegwysing en llomhoogleiding11 

deur die opvoeder (Smit, 1966, p.84)Q 

2·.,2,.2 OPVOEDING IN DIE ENGER SIN VAN DIE \IVOORJ) 

In die voorafgaande paragraaf is verduidelik dat die vormingsprogram 

gedurende die. kind se ontwikkelingsjai'e in 'n .hoe mat~ ongekontroleerd sal 

verloop en derhalwe ook ten kwade kan geskied, tensy die opvoeding daai' 'n 

ropsot:.::_ke, gerigte wending ten goede aan kan gee~ Di t is dus noodsaaklik 

dat daar in die bree vormingsgang in die kind se lewe op stelselmatige wyse 

met voorbedagte rade deur verantwoordelike,, vol-lvasse opvoeders · ingegryp sal 

vmrd met 'n duidelike opdrag om die vorming te versnel en veral behoorlike 

goedkeurenswaardige rigting daaraan te gee ooreenkomstig die heersende 

opvattinge oor goed en kwaad in die betrokke kultuurlcring (Gunter, (B) 1964, 

p.22) ~ Sodra daar doelbevmste ingryping in die bree vormingshandeling is, 

kan daar van opvoeding in die enger sin van die vmord gepraat vmrd. Gunter 

( 1961 1 pp, 7-8) omskryf opvoeding as voorafbedinktet "bevmste, doelbe-wuste, 

plarunatige, opsetlike, verantwoordelike en verantwoordbare bemoeienis" van 

die huis, kerk~ skoal en gemeenskap met die "hulpbehoewende en hulpverlangende" 
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met die veronderstelling dat die opvoedeling~ as gevolg van sy opvoeding, 

n beter mens sal wees en dat hy sal on~1ikkel tot 'il bepaalde soort mens wat 

sal beantwoord aan die vasgestelde behoorlild1eidseise~ Opvoeding is hulp 

en leiding aan die kind deur ouers en diegene wat hulle ter sy staan op die 

kind se weg na selfstandigheid en volwassenheid (Rienstra, 1962, psi7; 

Schreuder, s.jo, p.,10; Waterink~ 195·1, :Po15; Coetzee, 1965, p'.69). 

Perquin en Keyter neem .standpunt in teen die doelgerigte en doelbevvuste 

karakter van opvoeding soos deur die voorgenoemde skrywers daaraan toegedig 

(Perquin, i960, pp. 34:-:-36; Keyter~ 1961, PPo 4-5)" Handelinge yrat presies 

op 'n bepaalde opvoedingsdoel gerig is, kom selde voor in die omgang tussen 

ouers en kinders<- Die weze::1tlike van opvoeding~ skryf Perquin, 'is :pie 

pedagogiese ingryping nie 9 maar is gelee in die bestaan van die kind in 'il 

opvoedingsmilieu (Perquin~ 19601 Po32) o Die 11 omgang met lewensbeb-mmen, 

volwasse persoonlikhede11 , sal die "ui teindelike deurslag gee aan di.e 

wordingshandeling" (Keyter, 1961, p.,5)" 

Perquin onderskei ook tussen funksionele opvoeding en intensionele opvoeding. 

Funksionele opvoeding is die hele opvoedingsi tuasie en onderlinge verhouding 

wat tussen ouers en ldnders bestaan. Deelwording met die omgewing is die 

kern van opvoedincs (Perquin, 1960, p.35}o :Binne die gesinsamestelling 

word by tye doelgerigte en beplande handelinge aangetref wat intensioneel 

gerig is op die ve::.."'1rese::.1J..:'.ktng van 'n duidelike en spesifieke opvoedingsdoe~o. 

Dit is intensionele opvoeding of doelbewuste opvoedingshandelinge, Funksio-

nele opvoeding verloop dus outomaties en kan onderskei word van intensionele 

opvoeding omdat ~aasgenoemde die bereiking van n bepaalde opvoedingsdoel in 

die oog heto Die huislike milieu lean intensioneel ingerig word deur die 

bereiking van n spesifieke opvoedingsdoel en daar behoort. derhalwe nie n 
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skeiding tussen f'unksionele en intensionele opvoeding te wees nie. Opvoeding 

is slegs moontlik inn relasie tussen mondiges en onmondiges (Coetzee, 1944, 

p.83); Langeveld, 1967, p.31). In die eng~r sin van die woord word die 

begrip opvoeding net gebruik vir die onderrig deur volwassenes en die leer 

van onvolwassenes, dit wil s~ die spesif'ieke beinvloeding van die jonger 

geslag deur die ouer geslag. Die opvoed.ing.in die enger wetenskaplike. sin 

is dan die opsetlike werksaaffiheid vro~ volwassenes (ouers, onderivysers, lerar~, 

predikante, ens.) om onvolwassenes voort te help op die weg na hul volwassen-

heid (Coetzee, 1944, p.83}. Opvoeding het dus te doen met die "karak:terbou 

· en vorrning van egte, f'ynbeskaaf'de kul tuuxmense en die skepping van gesindhede11 

(Kotzee, (.J3) 1967, PP• 39-40). 

2.3 DIE :BED-RIP O:NDERVJYS 

In die geheel beskou, · het onderwys te doen met 'n Sktiewe oordrag van kul tuux 

deur die ouer geslag aan die opkor.o.ende geslag (Gunter, 1961, pp~ 15-16}. 

In onderwys gaan dit om die bemeestering van essensiele vaardighede soos 

lees en skryf', en n geleidelike ont~wD~eling van die vermoe tot en n sin 

vir logiese 1 heldere, kritiese en selfstandige denke (Smit, 1966, p.I06). 

Onderivys is meer beperk in omvang as opvoed.ing. 11Di t is slegs op een aspek 

van die mens gerig, naamlik die verstand; di t het te doen met die verstande

li~{:e vorming en ontwikkeling van die leerling'' (Oberholzer, 1954, p'.J5 ;. 

Gunter, (A) 1964, p.16; Coetzee, 19441 -p.89}. 110nderwys is 'n werksaamheid 

waardeur 'n persoon gehelp word om te ken wat hy voorheen nie geken het n:Le"'• 

"Deur onderwys kan iemand g6leerd of vaardig word 

sander am opgevoed te wees, net soos iemand ondanks weinig onderwys welopge-

voed kan wees" (Oberholzer, 1954, p.35}. Onderwys vind orals plaas 
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waar die3 mens ke:ni1is en vaaxdighede leer wat voordelig is vir sy bestaan 

(Pistorius; 197Ql~ :p;.63)i~ Allo doelbevrustG, sistematiese, formele opvoeding 

wat be trekking het op die inwin van kermis, die aanwending daarvan en die 

skoling van die verstand, word as ondervvys bestem:pel (Gunter~ (A) 1964, 

:p.7~ Ko:tzee, (.:s) 1967,:p.39). 'n Duidelike begxip oor die verband tussen 

o:pvoeding en onderwys is hier ter sake. 

2.4 DIE VERBA1TD ~uSSEN OPVOEDING EN ONDEmVYS 

Onderv-vys en o:pvoeding is nie twee losstaande verskynsels nie, maar onderr·vys 

is in werklikheid 'n be:paalde as:pek van o:pvoeding (Keyter, '1961, :p.9o~ 

Grambs, 1964, :p'.3;. Gunter 1 (B) 1964, :p.15). As gevolg van 'n eksamengerigt-

heid ontbreek di t dikwels aan 'n 11 o:pvoedingswaxmte11 in die skool'• O:pvoeding 

en ondervzys word daarom dikwels as twee a:parte begri:p:pe beskou deurdat die 

klem hoofsaaklik o:p onderrig val in die skool (Greyling, (:B) 1941 1 -p.64) 

Verstandelike vor.ming is n belangrike en noodsae~ike, onlosmaaklike deel 

van die totale ontwiJrJceling van die o:pvoedeling. Aangesien kennis en vaar-

digheid noodsaaklike middels vir die kanalisering van die natuurlike groei 

van die OlJVOedeling tot geestelike volwasse:nheid en lewensbekvvaamheid is, 

beteken di t dat onderwys 'n onwisbare middel tot o:pvoeding is·. Sander 

onderwys kan daar geen opvoeding wees nie (Prinsloo~ 1962-, :p:p. 424-425}. 
. . . 

Onderwys is een van die wee van opvoecling (Bijl, 1960, :p •1 )'. Onderwys het 

nie slegs kennis en vaaxdigheid ten doel nie, maar ook om geestelik volwaar-

dige _en volwasse, goed aange:paste en geintegreerde lede van die samelewing 

en burgers van die staat te vorm (Prinsloo, 1962, :p:p. 424-425)'. Die voor-

waarde vir onderwys is dieselfde as vir opvoeding. In die klaskamer waar 

onderwys :plaasvind, moet die volgende beginsels geldg 
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a. Daar moet omgang tussen opvoeder en die opvoedeling wees. 

bo Die opvoeder moet die opvoedeling tegemoet treee 

c. Die ontmoeting tussen die opvoeder en die opvoedeling moet op die peil 

van die kind wees., 

d. Die opvoeder moet die leiding neem. 

e. Onde1~s moet in dialoogvor.m plaasvind. Die kind moet n positiewe 

aandeel in sy onderwys he (Laurens, 1967, p.95~ Pistorius, 1970, 

PP• 43-45)o Hierdie gemeenskaplikheid word ook aangetref ten opsigte 

van die doelstellinge van onderwys en opvoedingo 

2.5 DIE DOELSTELLINGE VAN OPVOEDING ::EThT OlifDERWYS 

2.5.1 INLEIDING 

Opvoeding is elke gemeenskap of volk se verhewe taak en verantwoordeli~eid 

waaraan hy nie kan ontkom nie~ In hierdie handeling is die mens sistematies, 

doelgerig en selektief wat die inhoud betrefo Opvoeding is 'n inherente 

aspek van die lewenshandeling en aangesien dit in 'n positiewe of negatiewe 

rigting gestuur kan word, stel dit oris voor een van die mees aktuele vraag

stukke van ons tyd omdat die ingewikkelder wordende vraagstukke in ons land 

ook ten nouste gemoeid is met die opvoedingshandeling. Omdat die w~reld 

inn toestand van onsekerheid en veTivarringverkeer ten opsigte van die 

doelstellinge van opvoeding~ is n duidelike omskr~v.ing gebiedend noodsaaklik. 

Te oordeel aan die opvoedkunde-literatuur- veral die van oorsese lande-

is die doelstellinge sinloos :> is daar 'n humanisering van die mens·. Coetzee 

neem sterk standpunt in teen hierdie beskouing en hy poneer die waarheid dat 

geen menslike werksaamheid tot enige vrug kan lei nie tensy dit met n bewuste 

doel voor oe verrig word, naamlik om God te vrees (Coetzee, 1965, p.274}. 
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DIE DOELSTELLINGE VPJ:J OPVOEDING 

2.5. 2. I SELFVER1iiE3ENLIKING 

Alle Godgeskape vwsens s·caan in 'n verantwoordelike relasie to·c God. Die 

skepping van. elke mens deur God is die grand van sy self·Haarde as indiwidu. 

God skep iridiwidue - elke mens is 'n oorspronklike, u..nieke self. Die taalc 

van die opvoeding is dus om elke opvoedeling te help om ·homself as mens te 

verwesenlik (Gunter, 1961, p.3743 Van Zyl 1 1973, p·.198)". Die intrinsieke 

doel van opvoeding is die volwassenheid (Perquin, 1952, p.59). 11Het leven 

vraagt van de volwassene dat hij, bim1en het niveau van die maatskappelijke 

en culturele ontwikJ.celing van zijn kring en tij d op eigen benen kan staan11 

(Wijngaarden 1 1959, p'.77) en daarom is opvoeding 'n hulp in die groei na 

volwassenheid (Coetzee·, 1953, J.)-.83). Innerlike georganiseerill1.eid en 

bestendigheid in sy omvattendste betekenis, is die eintlike doel -waarop 

die levJenshandeling gerig is en daarom is opvoeding toegespi ts op die ont

wikkeling va...n die hele indivlidu. 

2 • 5 • 2 • 2 S OS IALE VERANTJi OORDElriKHEID 

Die Christelike opvoeding wil elke ldnd in sy totali tei t tot 'n valle lewe 

in die wereld help en lei~ Hierdie relasiesituasie sluit sy relasie tot 

sy medemens in~ Vanwee die sondeval het hierdie verhouding tot die 

·medernens ontaard in 'n wanverhouding. As gevolg hiervan is sosiale 

opvoeding noodsaalclik (Keyter, 1961, pp. 128-129) en is daar behoefte aan 

'n bepaalde e;emeenskapsorde ~ Hierdie aspek word in parag:raaf 2~ 10 verder 

toegelig. Vir die Christelike opvoeder is die kind mens-in-gemeonskap~ 

Die mens is geroepo tot die {Serneenskap met God, sy naaste en tot sosiale 

verantwoordelikheid en diems (Gunter;l961 ,pp.383-384). Daar is dus nie 

sprake van 11 botsing tussen selfver;msenliking en sosiale diens nie11 • 
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Vir die Christelike opvoeder is die rede belangrik en is hy as opvoeder. 

ingestel o:p die verwerv1ing van kennis en die aankvveek van vaardighede 

(Gu...'YJ.ter, (A) 1964, :Po345)~ O:pvoeding is hul:pverlening aan die kind tot 

kennis en vorrning van kul tuur deur 'n oordrag van tradisie. Langs hierdie 

weg kom 'n lewens- en wereldbeskouing wat eie aan daardie gemeenskap is, tot 

stand en word die nasionale geestesgoedere of kultuurgoedere geske:p (Gunter, 

1961, :Pe341)., Die gemeenskap word ver:plig om doelbevroste :pogings aan te 

wend om sy kul tuurbesi ttinge te handhaaf en te bewaar., Die instelling van 

'n geestesweerbaarheids:program in sekondere skole in Suid-Afrika hou ten 

nouste hierrnee verband. Dit is noodsaaklik dat kennis en waardevolle 

geestesgoedere op 'n vereenvoudigde, gerangskiktej aanvaarbare wyse beskik-

baar gestel word. 11Dit is om hierdie rede dat die vervvaarloosde kind so1 n 

dringende vraagstuk geword heto In die ongesui werde milieu wat deur 

verwac'U:'losing geske:p word, word verouderde en gevaarlike kennis, o:pvattinge, 

gewoontes en gesindhede vir die kind deur die volwassene beskikbaar gestelH' • 

Dit hou 'n gevaar vir die vollcsontwikkeling in want die maksimum groeikrag 

van 'n volk kan 11 alleen verkry word 11 •••••• wanneer iedere jong lid daarvan 

in staat gestel word om die bestaande kultuurgoed tot sy eiendom te maak11 

· (Keyter, 1961, pp. 26-27),. Hierdie toe-eiening van kul tuurgoedere hang 

ten nouste saam met die doelstellinge van die geestesweerbaarheids:program 

en eis dat elke ondervvyser en o:pvoeder sal meehelp met die uitvoering daarvano 

Die beskouing van :Srmm.er (1949~ :p.36) dat die oordrag van kultuurgoedere die 

gee deur.die o:pvoeder en die neem deur die o:pvoedeling, asook die vanHowe, 

soos aangehaal deur Garvice ( 1969j p.87) 1 dat die oordrag van kennis nie 

slegs die oordrag van an-bNoorde is nie, maar 11 to help them vmrk out their 
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own relation to the truth".~ gaan mank aan 'n d.oelb~>mste ingry:ping en 

rigtinggewing deur die opvoede:r-o Vir die gelowige opvoeder beteken 

opvoeding die n omhoogleiding van die opvoedeling tot gemeenskap met God en 

met die naaste in die wereld11 en besef hy as opvoeder 11 dat ware opvoeding, 

kennis en kul tuuropvoeding slegs deux God se genade moontlik is11 (Gunter, 

(A) 1964~ P?349)o 

2e5o2.4 . SEDELIKE VOLWASSE:J.::::::DI:D 

Die begrip opvoeding nnpliseer sedelike vormingo Die doel van opvoeding 

is om die jeug te help om tot 'n behoorlike, verantvmordelike bestaansv-vyse 

te kom.., Opvoeding moet ui tmond in sedelike vol1vassenheid as verantwoorde

like~ morele selfbepaling (Langeveld, 1959 9 p~88)~ Opvoeding tot sedelike 

volwassenheid beteken die geleidelike on~vikkeling van die sedelike bewussyn, 

oordeel en wil by die jeugdigeo 'n Sedelik volwasse persoon is dus iemand 

wat kragtens sy opvoeding en ooreenkomstig die gehuldigde lewensop¥atting 

in sy kultuurverband~ die sedelik goeie ken, liefhet 9 wil en doen (Gunter, 

1961, PPo 347-348)-o Daar word met Oberholzer ( 1954, P<>5) en Gunter ( 1961, 

Po349) ~coord gegaan dat opvoeding wesenlik n sedelike werksaaffiheid is en 

dat volwassenheid die ver.moe~ die begeerte en ~ie wil brrpliseer om in elke 

konlcrete lewensituasie reg en goed te kies~ te beslis, te handel en te beant~ 

woord aan die eise van die gestelde sedelike norme, Volgens Langeveld 

( 1959, p.,43) impliseer sedelike opvoeding selfverantwoordelikheid en self

bepaling~ maar hiermee is die diepte van die probleem van sedelike opvoeding · 

vanuit Christelike standpunt gesien, nog nie gepeil niea Vix die Christen

opvoeder gaan dit veel dieper, le die probleem van sedelike opvoeding in die 

verhouding van die mens tot die Woord en daarom wil hy he dat sedelike 

opvoeding moet begin by die kind in sy verhouding tot die Woord& In hierdie 

verhouding bereik die opvoedeling sedelike selfbepaling wat uitmond in die 
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maak -..ran keuses ooreenkomstig sy verhouding tot die Woord. Die skoal moet 

leerlinge daagliks oefen in deugde sodat die kind kan kies tussen reg en 

verkeerd ooreenkomstig sy verhouding tot die Woord. Aangesien denke en 

handelinge deur gesinClhede en lei7enshoudinge bepaal word, is di t noodsaaklik 

dat ondervvysers deur hul prihlcelende, uitdagende, besielende en insigge~ende 

ondervvys, hul gesindheid, houding en optrede teenoor hul leerlinge, die 

voorbeeld en invloed van hul eie lm1enshoudinge in die skoal as 'n geheel 

en in elke klaskamer in die besonder, 'n gesonde en posi tiewe lmvenshouding 

of gesindheid by hul leerlinge sal lnveek~ Dit impliseer dat elke onder-

wyser betrek word in die geestesweerbaarheidsprogram. 

2.5.2.5 CHRISTELIKE OPVOEDING 

Ui t die voorafgaande beredenering blyk di t dat 11 in die Christelike denke 

die opvoeding 'n vaste ui tgangspunt en vaste doelpunt het". Die Christen-

opvoeder vir wie die ui tgangspunt van opvoeding die open baring van God in 

Christus is, sien die kind as 'n 11 geskapene deur die skeppende Woord van God 

na Sy beeld wat as soc1anig 'n bestaan met die naaste in 'n w~reld teenoor die 

Woord is" (Gunter, 1961~ p.332). Die doel van Christelike opvoeding is om. 

die kind te vorm tot 'n selfstandige, gelowige persoonlikheid geskik en bereid 

om al die gawes wat hy van God ontvang het, tot God se eer en 'heil van sy 

milieu aan te wend (Gunter, 1961~ P~332; Wateririk, 1951, p.114). Die doel 

van opvoeding kan saamgevat word as~ nliefde tot God en die naaste 11 (Gunter, 

(A) 1964, p.337). Opvoeding, 'n genadegawe van God aan die mens as sondaar, 

is om Sy kind omhoog te lei. Opvoeding is wesenlik hulpverlening, posi tiewe 

beinvloeding, i1omhoogleiding;,(Gunter, (A) 1964, p.337; VanWyk, 1971, 7::1; 

Greyling, (B) 1941, p.91}~ So gesien is dit duidelik dat Christelike 

godsdiens fundamenteel vir opvoeding is. Die openbaring van God bly die 
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ui tgangspunt van die Christelike opvoeding. Di t is die hoogste en sentrale 

doelstelling wat aan die opvoedingshandeling sy hele omvang en verskeiden-

heid bied. Die einddoel van opvoeding behels daarom nie slegs n sinvolle 

bestaan~ selfbeoordeling, medemenslikheid, sedelike selfstandige besluit

vo:rming en handeling, verantwoordelikheid en 'n lewensopvatting nie ~ maar 

di t alles stuur vir die Christen-gelmT.i..ge af op 'n verheerliking van God en 

tot bevoordeling van die mens (Landman ea. 1971 ~ p.9). Paulus vat hierdie 

opvoedingsideaal so saamg "e••• sodat die mens van God volkome kan wees, 

vir elke goeie vverk volkome toegeruso 11 

2.5.2.6 NASIONALE OPVOEDING 

Voordat bepaal kan word "\7at nasionale opvoeding is, moet daar kortliks op 

gelet word wat 'n nasie is. 11Nasie11 dui op 'n staatkundige ee:nheid·. Dit 

is n groep mense wat tot dieselfde staatsorganisasie behoort, mense wat 

deur byvoorbeeld gemeenskaplike bloed, gemeenskaplike vaderland, taal, 

tradisie of geskiedenis en die bev~ssyn tot dieselfde geostelike ee:nheid 

saamgebind is (Handhaaf, 1968). 

"Nationalism is a state of mind, in which the supreme loyalty of the 

individual is felt to be due the nation-statd. A deep attachment to ones 

native soil, to local traditions and to established territorial authority 

has existed in varying strengh11 (Kohn~ 1951·, p.9). In verband met opvoeding 

kan geponeer word dat 11 nasionale opvoeding die opvoeding is van kinders van 

die nasie in en deur die medium van hul moedertaal en eie volkskultuur tot 

liefde vir sy land, sy volk en alles wat hom as volkslid eie is, sodat hy 

sal opgroei tot 'n goeie nasieburger11 (Gunter, (A) 1964, pp. 392-393? 

Handhaaf, 1968) .. 
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Nou kan die vraag gestel word of nasionale opvoeding noodsaaklik is en indien 

wel, waarom die opvoeding en onderv1ys nasionaal moet wees? 

Opvoedingsinrigtings is di t aan die volk verskuldig om eJke kind tot goeie, 

bruikbare burgers op te voed~ Aangesien elke nas.ie 'n taak op aarde het; 

en 'n nasie afhanklik van clie cliens van elke burger is, moet die skoal help 

om goeie burgers en burgeresse op te voed. Die kind moet doelbevvus, opsetlik 

en stelselmatig in en by n bepaalde kultuurverband en kultuurgemeenskap 

.:i.ngelyf word en so geleidelik op die kul tuurpad gebring word (Gunter·~ 1961, 

pp'~ 385-386)".. Die Christen-opvoeder heg egter 'n veel dieper betekenis aan 

opvoeding, Di t moet die stelselmatige inlywing van ons kinders in ons 

Christelike Westorse kultuur soos dit in Suid-Afrika gestalte kry, wees 

(Kotzee, (.A) 1967, PJ!o 40-41h Slegs binne eie volksverband kan die kind 

as volkslid volkome tot sy reg kom en word wat hy kan en behoort te word .. 

2.5c2Q 7 CHRISTELIK-NASION.ALE OPVOEDING ..- DIE C.ALVINISTIES GEFUNDEERDE 
SKOOL 

Na aanleiding VaJ.'l die voorafgaande beredenering; . ontstaan die vraag of daaJ:' 

enige verband tussen nasionale opvoedi11.g en die Christelike opvoedingsidee~l 

is:~ Die Christelike lewens.:. en wereldbeskouing aanvaar God as almagtig en 

soewereino Hierteenoor staan die nasionalisme as wereldbeskouing .... dit is 

mensgerig en nie Godgerig nie a JY;:et 'n korrekte interpretasie van die saak, 

skryf Strauss, behoort d&'l.X nic teenstrydighede te wees nie en behoort 

Christelik en nasionaal nie geskei te word nie (Strauss, 1970:~ pp. 5-7).· 

Di t is die wil van God dat <1.'1.ar nasies, elkeen met sy eie Y",.arakt e:t en 

roeping, sal wees. In Openbaring 5g 9 word hierdie sac'lk baie duidelik gestelg 

'~ant U is geslag en hot ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en 

taal en volk en nasie11 '" 11Daarom word die nasionale doelstelling van 
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qpvoeding tot staatsburgerskap ingesluit. deur die Christelike opvoedings

ideaal van die omhoogleiding van die ·apvoedeling tot n lewe van oorgawe en 

diens;. 'n lewe met sy medemens tot die.eer van God" (Gunter, 1961~ p;.390). 

Visser skr:yf dat slegs die Calvinis Christelik-nasionaal kan dink en 

Christelik-nasionaal kan leef, omdat Calvinisme nie 'n godsdienstige of 

teologiese sisteem is nie, maar God word erken as soewereine gesag (Visser, 

1969, PP• 12-13). · Die volksaard en geskiedenis moet nnoit gesien word as 

'n Christelike lewensgids nieo Die nasionale moet eerbiedig word in alle 

Christelik-nasionale onderwys, omdat dit geen sonde is om Christelik-nasio

naal te wees nie (Strauss, 1970, p.,20). Die Calvinistiese Afrikaner twyfel. 

nie oar wat hom te doen st8ZU nie. Sy pad 1~ voor hom oop en hy bewandel 

dit vas vertrouend op God, met die doel om God-Drie-Enig te ken, te vrees, 

en te eei'o Naas die godsdiens is liefde vir die Republiek die krao~ig~te 

fondament waarop gebou kan word. Hierdie ideaal kan slegs vervJesenlik word 

indien skole deur waaragtige, Godvrugtige, Godgelmvige, Calvinistiese 

Afrikaner-onderw-ysexs(-esse) beman vmrd (Handhaaf, 1968). 

Opsommend kan geponeer word dat die grondslae van opvoeding en onderwys 

berus opg 

i) 'n Nasionale w~reld- en leYmnsbeskouing wat vir die Afrikaner slegs 'n 

Protestants-Christelike w~reld- en lewensbeskouing kan wees; 

ii) ns-uid-Afrika eerste11 ten opsigte van die materiele en kul turele sodat 

hy sy Suid-Afrikaanse nasieskap sal leer ken en waardeer as sy hoogste 

erfenis (Keyter~ 1942,. pp. 50-51) 1 ~ 



-19-

2:o5.,3 .DIE DOELSTEJ~LING VAN ONDEHIVYS KENliJIS 

Die prim~e doel van onderwys in die skoal is om die mens te help tot die 

verwerwing van kennis (Ooetzee~ 1953, :Pc89; Oberholzer, 1954, p.,35;, 

Gunter 9 (:s) 1964~ p.9)'., :So en behaJ.we die oordra van feite, kennis en 

inligting, het onderwys oak die bybring van beg...cip en insig as belangrike 

doel (Gunter:~ 1961, p.,344}o Ter bereiking van hierdie doel moet die 

onderwyser nie slegs kennis ingee nie, maar hy moet die leerlinge help om 

selfstandig te studeer 9 self kennis te versamel en selfstandig te dink en 

daarom is ondervvys een van die waardevolste wee tot opvoedingo Pistorius 

is selfl3 bereid om te beweer dat onderwys 'n voorstadium. van opvoeding is 

(Pistorius, 1970, p.65)' .. Die inhoud van die leerstof, asook die metode 

van aanbie<ling is belangriko Die intellektuele emansipasie van die kind 

is 'n baie belangrike doelstelling vir <lie ondervvys·o Die kind word dus 

gelei om te onderskei tussen reg en verkeerd en op grand daarvan kan hy dan 

lles wat opyoedkundig reg is en daarom is effektiewe ondervvys opvoedende 

onder;~ys (Smit~ 1966, Po119) o Opvoeding en onderwys is daarmee onafskeidelik 

verbonde._ Laasgenoemde is eers geslaagd wanneer die kennis en die vaar<lig

hede wat die kind daardeur geleer het oak in sy hart ingang gevind het 

Ondervvys kan dus beskou word as onmisbaar vir 

opvoeding. 

2.6 :SEGRIPS:SEPALING TEfuT OPSIGTE VAN GEESTESWEEP~AARHE[D 

In die voorafgaande bespreking is die begrippe opvoeding en onderwys en die 

doelstellinge daarvan krities deurgrond. In hierdie afdeling word die 

begrip geestesweerbaarheid en die wesenskerunerke daarvan, asook die doel en 

verband tussen opvoeding, onderv-vys en geestesweerbaarheid bespreek 0 
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Aangesien geestesweerbaarheid heelwat misverstand en waninterpretasies tot 

gevolg gehad hot, word die begrip vervolgens bespreek (Swart, 1972, 

pp. 1-2). Vir die doel van hierdie verhandeling sal die aandag slegs 

bepaal word by die skryrrers wat 'n posi tie-we benadering tot die geestesweer

baarheidsprogram het en die noodsaw~likheid daarvan erken in die opvoeding. 

2o6·.,2 DIE J3EGRIP JEUG 

Aangesien die geestesweerbaarheidsprogram in die skole die jeug as objek 

het en die begrip jeugv1eerbaarheid spesifiek die jeug betrek, is dit aller-

eers noodsaaklik dat bepaal word wie die jeugdige is. Pietcrse tref 'n 

chronologiese skeidi1~ tussen jeugdiges 16 - 21 jaar en ouer jeugdiges 

21 - 25 j~~ (Pieterse, 1~72 5 12~4)'~ Jongmense is jeugdiges. "Die groot

mense moet opvoed, die jongrnense moet opgevoed word" (Coetzee~ (A) 1972, 

Jeugdiges is liggaamlik anders in die wereld as volwassenes •. 

Hulle moet dus beskerm word totdat hulle hulle liggaamlike beperkthede te 

bowe gekom het~ Volgens Roos is die jeugdiges nie miniatuurmense nie, . 

alhoewel hulle sedelike tekorte toano Die jeugdige hot ook 'n gebrek aan 

lewensvorming en daarom beleef die jeugdige die werklikheid anders as die 

volwassenes en is s;:,.- leefw~reld oak nie wat di t -behoort. te wees volgens die 

norme van die volwassene nie (Roos, ea, 1975, p.29)o J3ogenoemde beskouinge 

sluit die kind, die studerende en die werkende nie-studerende jeugdiges in., .; 

Kinders en t}eugdiges! bly immer onvoltooid ( Coetzee, (A}· 19129 8.38!:2 ' 

Redaksie) en daarom is 11wordingn vir die jeugdige noodsaaklik~ Hy is besig 

om te word wat hy behoort te wees, naamlik 'n volwassena~ J)aarom kan die ' 

jeug oak beskryf word as volwassevrordendes (Koekemoer, 1973s p.30). 



2.6 o3 IliE :SEGRIP GEESTESWEER:S.AA...BRElD 

Volge1~ Jooste bffi1els geestesweerbaarheid die volgendeg 

i) "Die jeug en hulle menswording en hulle vorming tot persoonlikheids-

weerbaarheid., Die jeug moet gewaarslcu word teen hulleself~ hulle 

verkeerde keuses~ die werklild1e~d van die sonde en die werldikheid 

von die mens me-t; sy moontlikh.ede en swakhede ~ 

en k2..ll wees teenoor wat hy kan en moet wees.;-

van di t wat hy wil 

ii) Weerbaarheid beteken ook n bestendige mens~ selfgerig, doelbewus en 

koersvas1 ~ (Jooste~ "1973? 4911) o 

iii) n Geestesweerbaarheid sh.ri t aaJ.! by die bestaande ondervrys~ en opvoedings~ 

S oos in die geval van onderwys en opvoeding is di t 'n geleent-

heid vir meedoen en kommunikeer1! .(Jooste, 1973, 4;12). 

iv) Geestesvveerbaarheid impliseer dat die jeug verantvmordelikheid sal 

aanvaar vir eie le>:~enskenses, 

v) Geestesweerbaarheid betekcn ook die verwerkliking van selfbeheersing, 

selfdvJaJ.1g en selfdissipline wat innerlike .bestendigheid en koersvast·· 

heid gee met die erkenning van God as die soevvereine gesag (Jooste, 

I 973 ~ 4 g i 5) ~ 

Joubert skr;)rf dat geesteso;Jeerbaarheid beteken dat die jeugdige in sy totali

teit van mensvmes toeise~"US moet vmrd sodat hy die aanslae van die moderne 

tyd kan weerstaano Dit behels die betekenisvolle selfve~verkliking deur 

elke jeugdige van sy eie totale weerbaarheidsmoontlikhede wat sonder bepaalde 

keuses nie moontlik is nie. Primer beteken geestem1eerbaarheid keuseweer-

baarheid in sy veel vuldige verskynings1-zyses" Omdat die mens keuseweerbaar 

is, kies hy in ooreensternming met ·die eise van behoorlikheid soos bepaal 

deur die norme en waardes van n Calvinisties-nasionale lewensbeskouing wat 

bestand is teen enige aanslag wat bots met bogenoe..11de le-rrensbeskouing 

(Joubert~ i 973, 845 g 9}o 
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Volgens Kruger impliseer geestesweerbaarheid 11 die besi t en die toe:passing 

van 'n norme- en ..-mardesisteem gebaseer o:p 'n besondere lm7ens- en vffireld-

beskouing as ui tgangs:punt en agtergrond waarteen beslui te geneem en stand-

:punte ingeneem word11 (Kruger, 1973, 1~60)o Dit 'is betekenisvol om daaro:p 

te let dat aldrie bogenoemde beskouinge keuseweerbaarheid en lenenshoudinge 

hoog aan:prys. Geestesweerbaarheid im:pliseer dus dat blywende "~Jvaardes en 

gesag gehandhaaf en uitgeleef sal word (Die Heliograaf, 10/11~ 1973). Na 

aanleiding van bogenoemde beskouinge~ blyk dit dat geestesweerbaarheid, 

vanui t :pedagogiese oogpunt beskou, 'n besondere vertrouendheidsverhouding -

n dialoog tussen o:pvoeder en opvoedeling - im:pliseer~ waarvolgens die 

o:pvoedeling gekonfronteer word met aktuali tei ts:pro bleme'. Hy word gelei 

tot n eie menswaardi~~eid, in staat om eie keuses te maak en gevolglik doel-

gerig, selfgerig en koersvas te leef ~ d.w ~sv 'n bestendige, vry, gedissipli-

neerde, gesagaanvarende mens te Trord op :pad na sedelike volwassenheid. 

Die weerbare :persoon moet oar die volgende eienskappe beskikg 

i) Aanvaarding van homself en andere. 

ii) Selfkonfrontasie - die soek na die posi tiewe en bestryding van die 

negatiewe. 

iii) Selfintegrasie. As eenheidswese moet hy ontdooi tot 'n gebalanseerde 

pers'oonlikheid. 

iv) Selfekspressie. Hy moet van sy indivddualiteit en selfstandigheid 

bmms wee s· • 

v) Selfuitstraling. As verhoudingsmens word sy weerbaarheid bepaal deur 

sy betrokkenheid met ander. 

vi) Selfdiensbanrheide Die vel~ling van godsdienstige, sedelike en ander 

opdragte. 

vii) Selftransendensie• Hy is gehoorS8.21Il gerig op God se Woord (De Klerk, 

(A) 197 4, 2 ~3) • 
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2.6~4 Eli'JJ\1:0LOGIESE BEPALING V.AN DIE BEGRIP GER3TESVJEERBAARHEID 

'n Indringende deurgronding van die begrip geestesweerbaa.rheid is hier ter 

sake en daarom sal 'n etimologiese ontleding daarvan meer lig werp op die 

begrip. Die strewe hier is om a.gt;er die oorspronklike betekenis van die 

woord te kom. 

11 Gees11 is die lewegewende~ onstoflike, onsterflike element of beginsel in 

die mens wat hom 'n denkende, voeiende, willende wese maak (H.A.T., 1970, 

p.191}.. Die Afrikaanse woffi.deboek ( 1957, pp, 80-81) gee die volgende 

verklaring van gees: dit is die eerste lewensoorsaa}: by lewende wesens. 

Gees (Ger.maans) word ook gebruik om psigiese i~Boude aan te dui; gees is 

· besielende; aandryv•ende, voortsturrende krag; stemming, geesdrif of neiging •. 

Gees omvat die mens se gause gevoel, uil en denke en dit is n bepaalde voort

stuwende krag en stemming in die mens (Terblanche, 1966 3 pp. 274-275). 

11Weer11 kan in verskillende betekenisse gebruik 1J7ord~ Weer (Snw. en W .W .) 

beteken onder andere 11 teenstand11 , uverdedlgn, soos in ven•eer., weermag, 

weerstand. In Nederlands is di t 11 weer11 en "rmren11 en lVIiddel-Nederlands 

"were11 en 11 YTeren"·· Die Hoogduitse 11 uehrn en 11 1:7ehren11 soos in "Wehrbaumn 

en 11wehrstand11
, ens:~ hou miskien verband met ( be)waar en met die Griekse 

11 er6.ein11 , wat 11 behoed11 en 11 beskerm11 betekeno 

"Weerlf 'Nord ook gebruik as voorsetsel in die betekenis "tee/teen" byvoor-

beeld in H6ogdui ts as 11 wider11 , soos in 11widerlegung'1 , 11widerstandll en in 

Engels "with", soos in 11lirithstand" en 11wither11 (Boshoff, 1967, p:714). 

De Vries gee die volgende etimologiese ontleding van "weer": 11 tegenstand11 , 

"verschansing" ~ a£gelei van 11weren11 (vgl. Oudsalmies) a 

"werian11 en Oud.£ oogdui ts 11weren11 en Oud-N oors 11verj a11 ·• 

In Oud-Engels 
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Die Gr.iekse "er6stha.i" beteken '1bewaar, red", die Cud-Indies 11Veroti" 

betaken "verkul", "omsluitn en Oud-Iers 11 ferenn11 is 11 gordel11 • 

"Weer" hou ook verband oet 11Wa.ar11 .in "waargeneoen" Bet die betekenis van 

'' sorg v:b:'" ;_ ( ver£:,"8lyk Oud-Noors "vara11 1 di t is u opEerksa8IIlheid" )' • 

"Eaar" hou waarskynl.ik verband met die Nederlandse 11 baren" en in Germaans 

11beroun 1 "dra"; "lewe gee· a.an11 ; 11 in die lewe roepn 1 "voortbting'' 

(De Vries, 1963, p.250)'. 

handeling. 

11Baar" in:pliseer dus 'n be:paalde aktiw.i te.i t-

''Weerbaar" dui due op 'n be:paalde handeling - clie voortbrine; van weerstand, 

on a£ te wem-. t"V€lerbaar'~ betaken dus on in staat te wees om weerstand te 

b.ied, of on te weer, verdedig, beskero, afwend, keer, belet~ inspan, stryd

baarhe;id en begordeling (Boshoff, 1967, :p'.146):. 

Sa.nevattend dusg etmologies kan inges.ien word dat d.ie woord 'n -.,zye veld 

OESluit; .bewaar, behoed, beskeXQ, red, becordel, versorg, o:pmerkBaamhe.id, 

teenstand bied, verdedig~ en so oeer. In die neeste gevalle iL::lpl.iseer 

geestesweerbaarheid n bepBk~de akt.iwiteit of handel.ing. n Weerbare persoon 

.is dus 'n a.kt.iewe persoon. Weerbaarhe.id .is dus versterking, bewaiJening, 

mob.iliser.ing, gereed:oaking, bekwaamnaldng. Vir die eelow.ige betek:en dit 

die ·aantrek van die valle wa:penrusting van God. Die be{j.n:pu.nt en e.indpunt 

van weerbaarnaking ooet sentreer rondon die gedaete van die wapenrust.ing van 

God, oiJdat ondei"'I7yS en o:pvoeding prin~r onhooeJ_e.iding :na God is ( Ci]iers ~ 

1974, p.8}. 
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2. 7 DIE INHOUDE V.AN GEESTESWEERBA_liRHEID 

Die opvoeder moet te alle tye weet wat met geestesweerbaarheid beoog word •. 

Geestesweerbaarheid moet n opvoedingsdoel wees - daarsonder sal die jeug 

weerloos wees (Koekemoer, 1973~ p.32). Die verhouding tussen die opvoeder 

en opvoedeling moet een van wedersydse aanvaarding wees~ want alleen n 
vertrouendheidsverhouding kan tot geestesweerbaarheid lei (Jooste, 1973, 

p.15). Wanneer dit egter prim~r gaan om steungewing tot selftbeoordeling9 

selfbegryping en selfverwerkliking deur elke indiwiduele persoon, dan verg 

di t intense en deskundige bemoeienis (Joubert 9 1973~· p.10). Geestelike 

weerbaaJ:'Dlaking stel hoe verwagtinge en eise aan opvoeders en diegene wat 

daarmee gemoeid is. Ten ei?de te bepaal hoe die jeug gesteun behoort te 

word, is n deurgronding van die inhoud van geestesweerbaarheid soos dit 

aangetref word in n Christelik-nasionale opvoeding, essensieel. 

Deur 'n. etimologiese ontleding van die begrip 11 geestesweerbaar", het daar 

reeds 'n aantal inhoude daarvan aan die lig gekom. Aandag kan nou gegee 

word aan verskynsels waarteen die jeug geestelik weerbaar gemaak moet word, 

waarteen hulle weerstand moet bied~ wat deur hulle afgeweer moet word, 

wat deur hulle versorg moet word en waarvoor hulle opmerksaam mo et wees. 

Vrae soos waarmee die jeug bewapen of omgord behoort te word~ wat vir hulle 

bewaar moet word~ wat die waarheid is en waar di t gevind kan word, dien 

verder toegelig te word. 

Met voorafgaande inhoude kan oorgegaan word tot die verbesondering van 'n 

aantal geestesweerbaarheidsinhoude. Slegs die wesenskenmerke sal kortliks 

behandel word. 
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2. 7 • I GELOOFSVERSJ:iTICERING 

Die geestelik-..-reerbare Christen verkeer altyd in 'n relasie tot die Ewige, 

dit is God (Gunter, 1961, p:.350) o Ten spyte van hierdie sekerheid besef 

die jeugdige dat hy oak aan dwalinge bp horisontale vlak onderhewig i~. 

Die vaste wete (geloof) dat daar geestelike bystand is~ maak die jeugdige 

weerbaaJ:'. Sy toekoms l~ daardeur sin en betekenis en die geestelik-

weerbare persoon is bmvus van sy gebondenheid aan God. 

Vir· die gelowige is 'n sinvolle bestaan sander geesteskrag baie moeilik~ 

Dit bied moed en toenemende kennis v~~ good en kwaad. Die weerbare persoon 

is bewus van 'n ingesteldheid op 'n Godheid, vir ons in die besonder 'n Calvinis-

tiese ingesteldheiiTo Dit is die opvoeding se ta~~ om hierdie latente geeste-

likheid Yvakker te ma~c en wakker te hou ten einde die o:pvoedeling geestelik 

weerbaar te maak,. Frankl stel di t sag 11 om hierdie onbevmste, al tyd reeds-

aanwesige geestelike reali tei t voor die geos te bring' (Frankl, sj. p. 79)'. 

Dit is n Godgegewe opdrag aan die o:pvoeder om hierdie soeke na sekerheid by 

die jeug te steun, 1,1ant in 'n snelvercu1.derende wereld met sy oppervlakkige 

menslike verhoudinge, ·is dit noodsaakli.k dat die jeugdige sekere ewigdurende 

beginsels moet he om geostelik weerbaar te vvees· •. 

2. 7~2 GEIJVETE-:SESITTING 

Die geestesweerbare persoon beskik oar 'n gewete, 11at op die beginsels van 

Gods W oord gegTond is~ Landman noem dit oak die 11 'wetgm1er1 van die mens 

as sedelike wese11 (Landmcu1~ ea. 1971, P• 150)' .• . . Frankl noem gewete-besitting· 

die n geestelike onbewuste" (Franld~ sj. P:Po 79-SOY:. 'n Weerbare persoon is 

'n kneg van sy ge..-rete ~ hy verkeer in 'n tweegesprek met sy gewete', 'n Alleen-

gesprek impliseer weerloosheid. Alhoewel dit die mens se ge..-rete is Ylat hom 
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aanspreek~ bly hy as religieuse wese verantwoord.elik aan God. Die geestes-

weer bare persoon besit dus 'n gewetensreligie. In hierdie gewete-besitting 

setel wetsgehoorsaamheid, verantwoordelikheidsaanvaarding, wakkerheid, 

bewaring en ander inhoude van geestesweerbaarheid. Die weer bare j eugdige 

voel ware leed en berou as hy teen sy gewete oortree het en hy word daardeur 

voortdurend herinner aan die bahoorl.ikheidseise van 'n weerbare mens 

(Koekemoer~ 1973, po38)o 

2 o 7 .3 EEHOEFTE OM TE EEV'V.AAR (:SESKERM) 

In die etimologiese ontleding is aangedui dat die Griekse woord vir 

bewaring, 11 erusthain ~ beteken om te bewaar of te red, terw-yl die woord 

nerueinn beteken om te beskermo Die geestesweerbare persoon streef da~a 

om lewensbelangrike gronds trukture te behou en te bewaar o Die geestesweer-

bare mens het respek vir die eie kulturele besit en kultuur is vir hom die 

leuens-indiensstelling van die mens (Eotha~ 1973, 4~ i). Die geestesweer

bare persoon erken dat kul tuur 'n gawe van (iod aan die mens is en dat hy 

besker.mend daa~teen moet optree" Vir die weerbare kind van God kry kultuur 

'n dankbaarheidskarakJcer (Duvenage, i97i, 8g i2-i3). Die weerbare persoon 

het die hoogste agting, respelc en eerbied vir sy kul tm.:tr 51 want di t is die 

vergestal ting van God se koninkryk op aardeo Omdat hy bang is dat di t 

verlore mag gaan, probeer hy dit so goed as moontlik vir die toekoms bewaar 

deur dit voor te leef~ oar. te gee aru1 en die waarde daarvan in te skerp by 

die jeug (Vglo Christelikrcnasionale Opvoeding, par. 2~5~2. 7 "). Die· jeug 

moet nie slegs deuxdrenk word met die kultuur nie~ maar hulle moet oak gehelp 

word om 11 kul tuurskeppers en kul tuurbouersn te word; nmet ander woorde, hand

hawers van die bestaande beskawingsorden (Kotzee, (E) 1967, Po4i) o Dit is 
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die taak van elke mens om in die wereld iets sinvol te doen en in die 

ui tvoering van hierdie opdrag of kul tuurmandaat vorm die mens kul tuur. 

Die weerbare persoon se ganse lewe weerspieel n sinvolle skepping en 

bewaring van daardie skeppinge (Botha~ 1973, p.3)o Identi tei tsbm7aring 

is van essensiele belang en daarom moet elke kind geleer word om homself 

te wees, sy eie te eer en in eerlike opregtheid met ander om te gaan 

(Landman, eao 1971, p.152)~ 

So word hy 'n weerbare mens wat in Suid-Afrika byvoorbeeld as lid van die 

Blanke bevolking die kul"t;uur en stamgewoontes van die Bantoe sal respekteer 

(Jooste, 1972, 838g47? Gericke, (B) 1972, 9g4-8)o 

2. 7 .,4 V:ER..ANTVVOORDELIIffiEIDSAANVAARDING 

Die weerbare persoon is bevms van sy verantwoordelikheid en is vry om self 

te antwoor.d~ By beantwoord aan norme en waardes en daar is genoeg beweging 

vir vryheid van oie indiwidu (Kotzee 1 (:B) 1972, 6g 14)., Die opneem van 

verantwoordelikheid beteken vryheid 5 ·nant die -v-;eerbare persoon wat vry is~ 

is verantwoordelik en die 11at dit nie aanvaar nie 1 is w~erloos (Oberholzer, 

1954, p.285)o Die jeugdige kan oak nie na willekeur keuses maak nie, want 

die opvoeder is verantwoordelik vir sy 11 wordingsgang" totdat opvoedingsdoel-

stellinge by hom as jeugdige verwesenlik word~ Die volwassene moet die 

jeugdige help tot volwassenheid en 'n ontduiking van hierdie opvoedingsver

ant-v7oordelikheid lei tot weerlose jeugdiges·o Die jeugdige moet gehelp word 

om sy eie moontlikhede te vervrerklik, en al hoe meer onafhanklik en self

standig te word (Koekemoer 9 1973, P~46)o 
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2. 7 • 5 WErSGEHOORSM\lVJHEID 

Die weerbare persoon is gehoorsaam aan die wet en annvoord positief op die 

eise van die gemeenskap, samelewing en staat wat deur wette saamgevat word. 

As verantwoordelike wese bevraagteken die weerbare persoon nie die gesag 

van die wetgewer nie, want hy het dit nodig (Koekemoer, 1973, p.,51). 

11 Gezag is dus onvermijdelijk noodzakelijk voorwaarde der opvoedingg de 

conditio sine q_ua non11 (Langeveld, 1967, Po53)., Weerbare burgerskap 

beteken aanvaard.ing van gedragslyne binne perke van die v7et., Die 17eerbare 

persoon is gehoorsaam sander outori tere gesag9 dit wil se uit vrye wil. 

2. 7 q6 PRODUKTTIVITEIT (ARBEIDSAAMHEID) 

'n Indiwidu is weerbaar ongeag die tipe arbeid wat verrig vvord 9 indien hy 

n positiewe verhouding tot arbeid heto Die kern hier is dienslewering 9 

nie slegs tot eie voordeel nie, maar ook ten opsigte van die medemens. 

Arbeidsaamheid le op die weerbare persoon 'n verpligting tot beskikbaarheid 

van andere. Arbeidsaamheid sprui t voort ui t verantwoordelikheid en 'n 

selfbeeld. Die weerbare persoon aanvaar ook teenslae in die arbeid. 

Arbeidsaamheid impliseer ook gerigtheid-op-bestemming wat vir lewe essen

sieel is (Kotzee, 1971 ~ p., 11)., Enige werk vereis 'n bepaalde innerlike 

geroeperihoid en lewensbestendigheid (Potgieter, 1969, p.90)~ Die weerbare 

persoon toon geen losbandigheid in sy arbeid nie., Om die jeug op te roep 

tot sinvolle arbeid sal die opvoeder in staat stel om die_jeugdige ook 

weerbaar te maak ten opsigte van beroepskeuses en in die opsig sal hy vroeg

tydig moet help'• Die kies van 'n verkeerde beroep sal lei tot beroepsweer

loosheid. 
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2. 7. 7 SELFKENNIS EN SELRBEELD 

Hierdie twee i:nhoude kan nie maklik geskei Ylord nie.. Selfkennis behels 

'n selfdissipline met 'n agting vir eie waardigheid. Die unieke indiwidu 

gaan nie verlore in die mas sa nie o Hy ken sy perke~ norme en moontlikhede. 

Selfkennis lei tot selfbegrip en selfstandigheid en daarom is selfkennis 

essensieel vir weerbaarheid (Van den Berg~ 1971, po20). Sander selfkennis 

is dit nie moontlik om n selfboeld te vorm nie en die heerlikheid van 

indiwiduele verskille moet ingesien en begryp ivord. Om selfstandig te 

wees lei tot selfbesluit ten opsigte van indi~iduele verskille. Die kind 

besit die reg am n selfbeeld te he~ want daar is nie sprake van n mens in 

die algemeen nieo Elke mens is 'n unieke persoon. 

· 2. 7.8 TOEKOMSGERIGTHEID 

Indien die j eugdige in sy ontwikkeling tot innerlike oortuiging kom van 

toekomsgerigtheid en die valle implikasie daarvan besef,.dit wil sen gereed

maak vir die toekoms~ dan is hy geestelik ~oerbaar (Koekemoer, 1973~ p.6o). 

Toekomsgerigtheid is 'n ak:tiewe afwagting, 'n handeling om die vervvagte toekoms 

te verwerkliko Dit is die kern van die vreerbaarhoidsprogram - 'n beveiliging 

van die toekoms.. In sy toekomsgorigtheid staan die weerbare persoon al tyd 

in relasie tot andere ·op horisontale en tot God op vertikale vlak. Die 

weer bare persoon-is bewus van die toekoms, vrant hy is 11 conscious of the 

responsibility for destiny in their hands11 (Western Destiny~ 1965, p.3). 



2o 7.9 STREVVE N.A WAARHEID 

JJie mens is 'n redelike en sedelike -rwse en hy beskik oor 1
D onderskeidings-

vermoeo JJi t maa_"k: di t vir die weer bare persoon moontlik om na die waarheid 

te strewe sodat hy nie vatbaar vir negatiewe irrvloede is nieo "So is jou 

·ware wese aan jou getrou11 (Kotzee~ 197'1, Po10)o IJie strewe na waarheid 

dien ook as basis vir opregtheid, betroubaarheid en weerbaarheid. 

VERLEDE, HEDE EfiJ TOEKOMS GERI GTIIEID 

In die weerb~re persoon se verlede, hede en toekomsgerigtheid setel sy 

toekomsverwagtingo IJit verhelder sy bestaan binne 'n sekere volksverband 

en bied n oorsprong in die verlede en n bostaan in die hede (Landman, ea, 

1972~ p., 149)~ JJit geo inhoud aan sy lewensvorm., Hy besef die waarde 

daarvan om weerbaar te bly~ want verlede 7 h.ede en toekoms vo:r:m 'n integrale 

eenheid aangaande die menslike voortbestaano 

2 o 7 o 11 STREVVE OM ETIES TE I,E\TVE 

JJie weerbare persoon besof dat hy leef binne 'n ·w-8reld met behoorlikheids~ 

eise~ en hy beskik oor 'n besef vir dio etiese., Die weerbare mens wil 

eties lewe~ ffiaar' die mode:L'ne vrereld be.i'D.Oeilik sy taak om met oorga·we tot 

die lewe toe te treeo 11A precarious, tmstable threatening and hostile 

world does not invite exploration nor does it encourage him to go to it" 

(Va.."'1 den Berg~ 1971, Po63) ~ Te midde va.."'1 negatiewe invloede, beskik die 

weerbare persoon oor die moed om eties te le11e en word hy nie deur sosiale, 

politieke en ekonomiese storms van koe.rs af gedwing nie (Frankl, 1974, povii)-., 

Die Tveerbare persoon is al tyd gereed om aan die weerbaar:wordende 



-32-

(volwassewordende) moed te gee om eties te lewe. Dit kan op verskillende 

wyses geskied soos detlr te verduidelik dat die teenslae dien om die menslike 

bestaan te verryk, te leer uit eie foute en dergelike meer (Koekemoer, 1973, 

p.,68}., 

SEDELIK-8ELFSTANDIGE VOLvvASSENHEID 

Hiel"'IIl.ee word bedoel dat die weerbare volvvassene by magte is om self 'n 

sedelike oordeel te vel~ hy moet self kan bepaal wat reg of verkeerd, 

goed of sleg is (Kilian, 1972, po87)'., Die sedes word nie self bepaal nie, 

maar die keuse wat gemaak moet word ten.opsigte van n weerbare lewe 9 is 

elke mens se eie verantwoordelikheid., Keuses ~ord bepaa~ deur n sedelike 

self"!Jepaling; di t is 'n sedelike selfstandige volvmsse:riheid!,. Schutte, 

( 1972~ p.13) bevraagteken egter die 11mensgerigte11 bepaling van waardes en 

waarde-oordeleo Langs hierdie weg~ beweer Schutte, nword11 die geestes-

weerbaarheid_nog slegs van binne uito Kilian se byvoorbeeld nie hoe die 

weerbare persoon se waarde-oordele vastigheid verkry nie', Schutte word 

gelyk gegee dat vastigheid slegs deur die lewens- en wereldbeskouing verkry 

kan word., Alle ander vastigheid. word verwerp as di t nie gegrond is op en 

bepaal word deur God se onfeilbare Woord nie., Hierin le die hele taak en 

doel van weerbae~naking opgesluit., Weerbaarheid impliseer dus gehoorsaam-

heid aan God se gebooieo Dit is die.fondament waarop weerbaarheid r~s~ 

11Weerbaarheid moet dus as 'n taak beskou word, as 'n opdrag'' (Schutte, 1972, 

p.13)io 

Bogenoemde relaas is nie n volledige analise van die wesenskenmerke van 

geestesweerbaa~heid nie en dit word duidelik gestel dat die kenmerke seker 

nie al kenmerke is wat daaronder bespreek kan word nie;o 
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2.8 mE DOEL VAN GEEST:ESWEEPJ3AARHEID 

In die voorafgaande uiteensetting is gepoorr on enkele wesenskenmerke van 

geestesweerbaarheid te ontleed. Verder is die begrip "geestesweerbaa.rheid" 

bespreek en etiBologies verklaar. Nou moet aandag gegee word aan die 

doelstellinge daarvan. Enkele opvoedkundiges het dit reeds gewaag on die 

doelstellinge van geestesweerbaarheid te fomuleer. Uit hierdie benaderinge 

blyk di t ook dat daar nie algehele eenstem:rni.gheid aangaande die doelstellinge 

bestaa.n nie. Sommige opvoeders vrl.l verkeerdelik 'n skeiding tx-ef tussen 

onderwys, opvoeding en geestesweerbaarheid. 

Met onderwys en opvoeding word steun en hulp aan die kind verleen. Ware 

volwassenheid bly 'n ideaal wat 'n r::tens 'n leeftyd lank na strew~. Die ideaal 

is dat die kind self sal kan bepaal wat reg of verkeerd is volgens die norme 

van Gods W oord. Di t beteken dat die kind nie keuses wa t hy genaak het op 

iemand anders moet afskuif nie; hy r::toet self keuses kan maak en self . . 

verantwoordelikheid d.aa.rvoor aanvaar (Jooste, 1973, I).14)i. Vanuit opvoed-

kundige en sielkundige oogpunt beskou, kan daar nie net die voorafgaande 

beskouing akkoord gegaan uord nie aa.ngesien die kind in sekere keusebeslis-

sings bygestaan moet word. Die kind word nog opgevoed om keuses te kan 

maak. Die kind kan nie maar aan die lewe oorgelaat en die lewe aan die 

kind oorgelaat word nie. Sy geestelike weerbaarwording vereis n geleidelike 

oorbodigwording van die steUil[,rewer • A an die begin I:J.oet v'a die kind, 

geleidelik m~t hom gekies word en uiteindelik word die keuse aan homself 

oorgelaat (Oberholzer, 1954, pp. 285-290}. In die geestelike weerbaa.J:'-

making van die jeug sal hulle deeglik op die hoogte gebring moet word met 

J?ragm.ati.sne, die Liberalisme, die Kommunisne, die Indiwidualisne, die 

SosiaJ.isrn.e, die Humanisme en die EksistensiaJ.i.sm~. Die grondgedagtes van 
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elkeen van die "ismesn moet gekontrasteer word met die kerngedagl;es ui t die 

Heilige Skrif, Belydenisskrifte en ForrrruJ.iere. Eers dan sal daar s:prake 

wees van sedelike selfbe:paling (Kilian, 1972, :p.89). 

Volgens Joubert ( 1973, p.8) veronde:rstel keusewee:rbaa:rheid die moontlikheid 

om tot ve:rantwoo:rdelike en "V'erantwoo:rdbaxe J:.:euse oor te gaan en het geestes-

weerbaarheid die volgende doelstellinge: 

2.8.1 VER.A.mWOORDJ3lillE KEUSE 

Dit is die keuse in ooreenstemming met die jeugdie;e se totale persoonsmoon~ 

likhede. Persoonsmoont~ede as weerbaa:rheidsmoontlikhede wat onde:rskei 

kan word,_ is d.m. die eie liggaamJikheid, ve:rstandelikheid, medemenslikheid, 

-
wilslewe, belangstelling, verantwoardelikheid, gesindheid en genormeerde 

lewensbeskouing. 

Dit veronderstel dat die pe:rsoon deur sy keuse antwoord o:p die opdrag van · 

God, naam1ik dat daa.r op 'n besonde:re wyse 691d.es moet word. Hierdie keuse 

word bepaal deur die persoon se lewensbeskouing. 

Kriteria vi.r die beoordeling van keuseweerba.arheid kan in vraagvoxm gestel 

word:: 

Het die sinvolheid van keuse by die jeugdige deUl.'gebreek sodat dit sin en 

betekenis aan sy lewe kan gee? 

Is die jeugdige daa:rtoe in staat om homself sedelik te beoo:rdeel? 



Is die jeugdige bevoeg tot sedelik-self'standige keu.se en handellng? 

Getuig die j-eugdige se keuses van 'n egi:;e, intense en duu.isame verantwoo:rdeo.

l:ikheidsbesef? 

Ret die jeugdige tot 'n eie, selfstandige nomidentifikasie net die volwassene 

as ve:rteenwoordiger van die noroatiewe gekom? 

· Word die j eugdige se keuses gekeni:J.erk deur 'n konstante gehoorsaatiheid aan 

die 1ewensver:pligtende waa:rdes soos orrrvat deur 'n gefundee:rde Calvinistiese 

lewensbeskouing? (Joubert, 1973, :PJ?• 8-9)'. 

Vir Van Niekerk behels die doel van geestesweerbaaxheid die volgendeg 

"As ons die indiwidu kan o:pvoed tot 'n volwassene met 'n persoonlike siening 

van sake en 'n posi tief Christelike benadering van die werklikheid, het ons 

van hom nie net 'n opgevoede mens get:J.aa.k nie, na.ar ieoa:nd wat in de.:t> w~ 

heid teen aJ.le negatiewe invloede weerbaar sal wees11 (Van 1riekerk1 1972, 

rt•5h 

Olndat sedelike sel:f'be:paling g$estelike weerbaa:rheid impliseer en sedelike 

selfbe.paling 'n kenmerk van volwasselJheid is, hang die hele idee van geestes

WE;lerbaarheid ten nouste saam met. o:pvoedirtg omdat o:pvoeding volwassenheid 

ten doe.l het (Kilian~ 19721 :p.88}. 

2.9 GEESTESWEERBAJJUimiD ~T OPVOEDING 

Na aanleidingvan bogeno~de bes:preking is dit duidelik dat geestesweer

baa.rheid en opvoeding sinoniem is en weerbaa:clleid is slegs aanvullend tot 

die o:pvoedingsprogrruct. Geestesweerbaarheid rond opvoeding af en skerp die 



noroatiewe opvoedingsbeginsels by die kind in. Hiera.ie aanvulling en 

a.fronding dui nie daarop dat die opvoeding I:J.isluk het niei oaar di t is in 

werklikheid 'n ui tbreiding van die opvoedingsprogram - di t verleen aan 

opvoeding 'n eietydse karakter en is in der waarheid niks anders as opvoeding 

self nie'. Die tipiese kenmerke van opvoeding geld net so vir geestesweer

baarheid. Opvoeding en geestesweerbaarheid vind doelgerig plaas tussen 

ongelykes'• Verder blyk dit dat dit wat die kind tot opgevoedheid lei, 

hot1 ook lei tot wee:rbaarheid (Van Loggerenberg, 1973 ~ PP• 13-14)'. 

Die jeugdige is weerbaar as hy aan die volgende kri teria voldoen:. (De Xlerk, A 

1974, p.3); 

2~9,,-1 SELFAANV.AAR.DING 

Die jeut,-"dige se weerbaa.rheid is gele~ in sy aanva.arding van eie en andere 

se tekortkooinge. 

Die jeugdige is weerbaar oodat hy 'n eenheidswese1 •n gebalanseerde persoon is. 

2.9 .3 SELFKONFRONTASIE 

Die jeugdige se weerbaarheid word bepaal deur die posi tiewe in en om hoo 

te soek en negatiwisoe in hom te bestry • 

Die jeugdige het sy unieke self ontdek. Hy is weerbaar at1dat hy 'n self

standie,heid1 'n eie waardebesef hei:j. 
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2.9.5 SELFUITSTRALING 

Hy moet besef dat hy 'n verhoudint:,J"Swese is'• In sy inte:r:menslike verhoudinge1 

in sy betrokkeriheid net ander~ 1~ sy weerbaarheid. 

2.9.6 SELFDIENSBAARHEID 

Hy besef dat hy 'n opdrat;J"Swese is'. In die vervulling van sy godsdienstige, 

sedelike, ekononiese of watter opdragte ookal, le sy weerbaarheid. 

2.9.7 SELFTRANSENDENSIE 

Hy besef dat hy 'n godsdienstige wese is. Sy weerbaarheid le in gehoorsane 

gerigtheid op God en Sy Woord. 

2.9.8 SLOTBESKOUING 

Na aanleiding van die voorafgaande bespreking, blyk dit dat opvoeding,_ 

onderwys en geestesweerbaarheid dieselfde ke:nmerke openbaar en dat die 

verloop daarvan intensioneel en funksioneel geskied. Geestesweerbaarheid 

dui egter op 'n ui tbreiding1 'n intensifisering van die opvoedin£,rshandellng. 

Dit blyk ook duidelik dat opvoeding, onderwys en £,-'Bestesweerbaarheid o:nlos-

maaklik v~bonde is aan mekac'U' en dat di t plaasvind birme 'n bepaalde opvoed-

ingsmilieu met bepaalde invloede wat die opvoedingshandelinge negatief of 

positief be!nvloed. 

2.10 DIE DlVLOED VAN .DIE MODERNE OPVOEDINGSMILIEU EN DIE NOO.DSAA.RLIIillEID 
VAN 'N GEESTES\IvEERBAJ\.RHELDSPROGRAM 

2 • 10 • 1 INLEIDEN.D 

In hierdie afdeling word die &1Xd en karakter van die noderne opvoedings

oilieu bespreek en word daar geivys op die noodsaaklikheid van 'n 
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geestesweerbaarheidsprogramo Deur van literatuur9 tydskrifartikels en 

koerantberj_gte gebruik te maak, sal die jeugdige as sosiale groep betrag 

word binne die raamwerk van die samelewingstruktuur waarvan hulle lede is. 

Die sewentigerjare van hierdie eeu is een van. die belangrikste periodes 

van verandering in die menslike geskiedenis~ Die snelheid waar.mee die 

moderne maatskappy beweeg~ vereis voortdurend n hervraardering van bestaande 

norme (:Sreedt, 1972~ pp" 131~"132) e Aangesien d.it hier in die besonder 

handel oar die invloed van die moderne opvoedingsmilieu. op die jeug, kan 

die vraag eweneens gestel word of hier na 'n unieke jeuggenerasie verwys 

word en of daar oak na 'n moderne jeug verwys kan word (Duvenage~ 1973, Po206)o 

Volgens Coetzee is "modernn 'n heel temal betreklike woord wat gedurig aan 

veranderinge onderhewig is·o Dit geld oak vir 11 jongmense en jeugdiges11 

(Coetzee, (:S) 1972, 839~ 62)o Vir Schonten~ aangehaal deur Pieters e., •• o, 

bestaan daar 'n "moderne jeug11 en is hulle volgens hom 'n produk van die tyd 

waarin hulle leef ·~ 'n g.roep sander gesins·-, skoal-~ werk- en gemeenskaps'!Jande,. 

Daar is geen sosiale nOI·mbesef ~ geen persoonlike veranV,·wordelikheid en geen 

selfstandigheid by hulle te bespeur nie (Pleterse, 1 972~ Pm5h Ofskoon 

hierd.ie tipering nie veral.gemeen mag word nies doen di t nie afbreuk aan die 
.. 

feit dat die moderne jeug se invloed vel'Teikend is nie., Hulle "lm1ensty l, 

skryf Duvenage, is uit bepaalde opvoed.kundige benaderings gebore, uit 'n 

lewensbestaan Ymarin oorvloed geen rari tei t is nie, en in 'n w'€reld waarin 

sosiale verandering en geweld aan die orde van die dag isH (:OUvenage~ 1973 1 

Die grondoorsaak van hierdie moderne houding van volwassenes, 

onvolwassenes en jeugdiges is 'n verlies aan ware~ vaste geloof in die ewige 

God, asook 'h opstand teen God (Coetzeey (:s) 1972, 839~62; Alexander~ 1970, 

PPo 138-149)8 Ten einde u verklaring te vind vir hierdie verontrustende 

tendens wat by die mens te bespeur is~ word daar vervolgens gelet op enkele 

f~dette van die moderne samelewing waarin die jeug vandag l0efo 
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2· .1 0. 2 PRIMERE HJVLOEDE 

3 • 10 & 2' • 1 DIE MODERNE GESIN 

2.10 0 2.1.1 DIE G:EBIN IS NIE MEER 1N PRODUKSIE-EENHEID NIE 

Namate daar deur die tegniek 'n vermeerdering in die lewensbehoeftes ontwikkel 

het, het daar n'afname in die gemeenskaplike gesinsarbeid ontstaan. As 

gevolg hiervan is die gesinslede afhankliker van die maatskappy en minder 

afhanklik en losser van mekaar. Die huisgesin is van sy persoonlikheid 

beroof en van n intieme gesinsverhouding is daar in baie gesinne weinig 

sprake aangesien die skclcel tussen die gesinslede verbreek is (Rose en 

Chilvers, 1968, po22). In die plek van die tradisionele gesinsverband het 

onpersoonlike roetine gekom en as gevolg van die vrou se emansipasie word 

die gesin al hoe meer demokraties en die gesag word soepeler. Vol gens 

Musgrove (1966, p:.,55) het die moderne gesin in der waarheid 'n bedreiging 

vir die samelewing geword omdat die gesin gevaar loop .om sy historiese 

sosialiteit -te verbettr en dit dien nie meer as n skakel tussen groepe nie. 

2. 10. 2. 1 "2 DIE VADER AS IDENTIFIKASIEFIGUUR 

Die vader as geldige gesagsfigutiT en normgewer ontbreek in die moderne 

gesinsitUa.sie en baie vaders het reeds van hulle gesag afstand gedoen 

(Pieterse, 1972~ p.5)o Hierdie gesagsleemte word tans gevul deur die 

moeders en oppassers. Hierdie ongelulddge toedrag van sake benadeel veral 

die seun se opvoeding aangesien hy n vaderlike identifikasiebeeld benodig 

(Gouss (A) 1973, p.107):. Die seun het ook nie n helder beeld met wie hy 

behoort te identifiseer nioo Manlikheid of vroulikheid en identifikasie 

daarmee het vandag geen bindende waarde nie en transseksualisme is vandag n 

algemene begrip? 
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2o 10.2.1 .. 3 GESINSDESINTEGRASIE 

As gevolg van oie vader se afwesigheid vir 'n groat deel van die dag, word 

die ander gesinslede en veral die moeder met grater veran~voordelikheid 

belas. In baie gevalle tree die moderne moeder op as beide mede- 11 brood

winner11 en huisvrou~ Omdat sy dus afgemat is na 'n dagtaak, is die gesags

uitoefening soe:peler tervvyl vryheid van gesinslede toeneem (Botha, (B) 1973, 

p'.9; Oilliers, 1974~ :P:Po 8-9). Omdat die jeugdige te vroeg 11vrygelaat 11 is, 

tree hy di~1els verkeerd o:p - om maar net weer volwasse kritiek te ontlok. 

Op sy beurt kom die jeugdige in o:pstand teen sy ouers omdat hulle gefaal 

het in sy verwagtings: o Op jeugdige ouderdom word van die jeugdige verwag 

om volwasse selfkeuses te maak - in baie gevalle sander volwasse steun. 

"You know, it seems that I never really had a childhood. I can't remember 

feeling like a child after I was seven or eight years old" ( Gaxvice en 

Murphee, 1969, p'o8). Sulke jeugdiges leef in 'n niemandsland - hulle eie 

ske:p:ping- wat dikwels eensaaffiheid tot gevolghet en aanleiding gee tot 

perverse o:ptredes. Ten einde hierdie onaanvaarbare volwasse vrereld met 

sy frustrasies te ontduik, distansieer hierdie jeugdiges hulle van die 

gemeenska:p en raak verstrik in '.n sub-kul tuur. Baie van hierdie jeugdiges 

verv1er:p hulleself omdat.hulle nooit geleer het om hulleself te aanvaar nie 

(Kotze, 1972, 12;21)1
':' 

Faldore vv-at 'nnadelige invloed op die.hm-velik uitoefen, is o.a:.~ 
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(a) SOSIO-EKONOMIEBE FAKTORE 

Weens die stygende lewenskoste en die finansie"le implikasies wat aan die 

hedendaagse huishouding en gesinslewe ho£3 eise stel, verkies of word ouers 

verplig om klein of geen gesinne te he. 

(b) BEROEPSUKSES 

Kenmerkend van baie huwelike is dat beide ouers so besig is om 11 op te gaan 

in hulle beroepe" dat daa:t:.' weinig tyd vir kinders is_. Kinders ui t hierdie 

huwelike voel onwelkoo en verstote. 

(c) HUWELIKSTRANSAKSI:ES 

Vir baie ouers beteken hu.welike 'n ooreenkoms tussen die twee persone Waa:t:.'in 

beide ewe veel a.andele in die . "besigheid". (huwelik) besiti. Dit staan 

beide paxtye vry om na goeddunke te handel' solank die goeie naan van die 

"besigheid" nie in die geclra.ng koi:J. nie. Hierdie fomele verstandhouding 

tussen aandeeThouers (man en vrou) het·'n nadelige invloed op kinders indien 

daa:r enige isl. 

(d) SOSIALE VERPLIGTINGE 

Dit is vir baie ouers belangdk om op sosiale vlak suksesvol te wees:. 

Kinders uit hierdie huwelik gebore, sien hulle ouers selde en hulle verkeer 

weinig saan in oekaar se geselskap om.dat die auers van danker tot danker 

rondjaa,g (Cilliers, 1974, p:.9}. 
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(e) HUV.TELIKSVER.VEELlliEID 

:Saie huwelike word gekortwiek deur verveeldheid omdat die huwelikspaa:r weinig 

in gemeen het en daar is baie min sprake van huweliksharmonie. Huwel:i.ksver-

veeldheid is tiperend van baie moderne huwelike en di t is 'n algemene 11 siekte11 

(Rose en Chilvers, 1968s p.16)•'? 

(f) HUWELIKSVER.VREEMDING 

Ve:ront:rustend is die feit dat die man en vrou mekaar veel makl:i.ker vermy en 

die geslagsdaad word nie langer as ui tvloeisel van die huwelik as bindende 

fakto:r gereken nie'o 

in Suid-.Afrika. 

'n Gevolg hiervan is die gevreldige hoe egskeidingsyfe:r 

2o 10.,2.1.4~2 DIE GEVOLGE VMT DIE MODERNE HmfELIK OP DIE KINTI 

Kinders uit bogenoemde huwelike is ontnugter, gef:rust:ree:rd en dikwels aggressief 

teenoo:r een of beide geslagte sodra hulle ouer word~ 'n Huwelik is vir hulle 

doelloos en betekenisloos en hulle ve:rkies om in "vrye liefde11 saam te leef. 

2.10o2o1.5 DIE VERSIDRAALDE OPVOEDINC~FUNKSIE VAl~ DIE GESIN 

Moderne massamedia het oak n nadelige invloed op die gesinsleue en samelewing~ 

11Die goedkoop en doel t:reffende massamedia wat op 'n winsmotief ingestel iss 

oorvveldig die moderne samelm7ing :q1et 'n stortvloed ervarings wat hoofsaaklik 

prikkelend en sensasioneel is11 (Pistorius, 1971, p., 71). Massa."D.edia is daarop 

ingestel om die j eug bewus te maak van persoonlike skooY'.b.eide Di t lei tot 'n 

versnelling van uiterlike volwasseriheid en as gevolg van n toenemende mate van 
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publisiteit aanvaar die jeug gebruike en gewoontes ~at eie is aan·volwassen-

heid vanselfsprekend as hul eie (Ga.rvice en Murphee, 1969, p.84). Selfs 

kleuters en voorskoolse kinders is nie gevryviaar van die verderflike invloed 

van massamedia nie. Ga:rvioe gee 'n raak tipering van hierdie reele aktua-

litei tg 11 even the pre-scholar is exposed to the soap operas with their 

daily rounds of sickness and death:, unemployment, and tight budgets; jealousy 

and hatred; deceit and fraud~ murder and violence, falling in and out of 

love many times with married as well as unmarried men and woman11 ( Garvice en 

Murphee, 1969, po87). · Die nuusmedia skryf seks en verdovJingsmiddels nie 

voor nie, maa:r: wLlctcel dit toe in 'n reuk van asemrowendheid. Daar is 'n 

regstreekse verband tussen misdade wat met sekere tye gepleeg word en die 

geweld wat deesdae so di~<els in veral rolprente voorkom (Die Vaderland~ 

23 Oktober 1973, 60g11):. Hierdie invloede is oar die alg~een buite die 

behee~ van die opvoeder (Pistorius, 1971, p.71) en 11 van rigtinggewende 

gesagsleiding waaraan die· jeugdige behoefte het, is daar weinig sprakellt. 

Die j eug voel anlcerloos in 'n onseker wereld en hulle is opstandig~ skepties 

en aggressief. 11Hulle kvveek as' t ware vans elf 'n lu.ister-en-kyk":"en-twyf el 

houding aan:. Hulle. is bui testaanders nag voordat hulle werklik bi:nne die 

lewe gestaan het" (Oilliers, 1974, 22~9). 

2.10.2.1.6 ONTSP.AmTJNG 

Inn w€reld van gespesialiseerde ver.maak en soos Pistorius dit stel 

11 grootgeld verdiener", 11het die gesin sy eer·bydse funksie as gesamentlike 
. -

ontspanningsmilieu verloor11 (Pistorius, 1971 ~ p. 71)'. Ten spyte daarvan 

dat die werksweek korter Tiord en vakc"1Jlsiedae toeneem, gebeur di t selde dat 

die gesin nag as u eenheid ontspan. In 'n wereld van tegnologiese ontwikkeling 
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is gefab:dseerde ldnderspeelgoed ngevervo:W.aak" en daar is vir kindereksplo-

rasie en aktiwiteit weinig, indien enige, geleentheid. Goulart tipeer die 

invloed van soLJIJi.ge van hierdie moderne speelgoed op die ldnd soos volg~ 

nwar toys, super dolls to teach then life styles which nay be beyond their 

reach and eventuaJ.ly to inculcate consu:o:ption habits, such as sr.Joldng and 

drinking!·'~ Die kind is nie meer die ontdekker van weleer nie ·- hy is 

veel eerder n passiewe, verveelde toeskouer net Din of geen waardebesef 

van dinge· nie. Lewensgrootte en volgens skaal gefabriseerde speelgoed 

het die kind in 'n voiWasse w~reld ingedwing en hy word van die werklikheid 
/ 

vervreen (Goulart, 1970, pp. vi-viii)'. Hierdie vlYi van die werklikheid, 
,.,i~" . ~ 

skxyf Pistorius, is 'n simptoom van die noderne w~i-eld (Pistorius, 1971, 

J?•72; Steyn, 1973, p.7). / 

2. ·10.2. 1'. 7 WOONPLEK 

Terwyl daar 'n digter konsentrasie van die bevolking in die stede is, word 

die woon- en verkenningsrui.rJ.te al kleinerl. Vamvee die wereldwye stryd 

teen inflasie en steeds stygende lewenskoste, is die besit van n eie woning 

of woonstel vir baie jonggetroudes buite die kwessie. Die moderne mens 

is besig on 'n woonstelbewoner te word en in hierdie opeengedronge sanelewing 

het jeugdiges nie r.1eer privaatheid nie. "Die bron van aJ.le wonder., die 
.. 

natuur, is hoo ontneem'; · (Pistorius, 1971, pp'. 72-73)'. 

2.10.2.1.8 SAMEVATTING 

Uit die voorafgaande bespreking van die r:wderne gesinsituasie blyk dit dat 

die sar.Jelewing besondere hoe eise aan die gesin stel., Dit blyk ook; dat 

die gesin oakliker blootgestel is aan invloede van buite; dit het in der 

\ 



-45-

waarheid kwesbaar en ver.nietigbaar geword. Teen die huidige teD.po staan 

die gesi:n gevaa:r om sy funksie van weleer te verloor en die kanse is 

beduidend goed dat dit met die Sar.J.elewing gaan konforo.eer., 

2.10.,2.,2 DIE MODEI'Jill SKOOL 

Omdat die hedendaagse skooJ.bevolking hoofsaa.kli.k a.fkonstig is ui t tegnolo

gies ontv1ikkelde opvoedingsmilieu•s, kan die moder.ne skoal i.nderdaa.d as n 

maatskappy in kleiner formaat beskou word, want die moder.ne skoal word geken

merk deur spesialisasie, produktiwiteit, gejaagdheid en veranderlikheid, 

kompetisie, materialisme en eensaaohei.d. 

2.10.2.2.,1 SPESI.ALISASIE 

Op akademiese gebied word besondere hoe eise aan beide leerkragte en leerlinge 

gestel. Ui tgebreide sillabusse en omvangTyke vakinhoude verg 'n besondere 

mate van studie en insig deur leerlinge en leerkragte is vaksresialistei. 

Leerk:ragte word aangenoedig om hulleself akadem.ies sowel as professioneel 

beter te bekwaa.ti. As gevolg van gespesialiseerde va.konde~vys is daar n 

gemis aan 11 opvoedingswarnte" • 

2.10.2:.,2.2 PRODUKTIWITEIT 

Aangesien skolastiese prestasie die keuse van n beroep en eksaoenuitslae 

die bevordering van 'n onderwyser bepaal, word leerlinge
1
..; aanger..10edig OTJ. 

die optinum prest2.si.e te ].ewer en produktief te wees. 
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2.10.2.2.3 GEJAAGDHEID EN VERANDEP!LIIniEID 

Vanwee die o:ovang van sillabusse wo:cd leerk:cagte dikv.rels genoodsaak 0t1 vakke 

oppervlakkig aan te bied ten einde leerlinge betyds "eksam.enge:ceedtt te h~. 

Ora tred te hou Det die j ongste verwikkelinge op onder~vysge bied hier ter 

plaatse en oorsee, is die onderwysdepartem.ent ingestel op vernuwing en 

ro.odernisering in die onderwys. Van pernanensie en tradisie in die 6nder~vys 

is d.aax weinig sprak~. 

Die gesonde ko:ro.petisie tussen skole van weleer het in baie skole plek gero.aak 

vir naywer en ongesonde konpetisie. 

2.10.2.2'.5 MATERIALISME 

Die hedendaagse skoal is vasgevang in 'n greep van fondsinsameling en die 

kinders word van vroeg af geleer om n ro.aterialistiese lmvenshouding aan te 

bveek. 

Vir baie leerlinge bied die ro.oderne skoal nie die nodigc begrip en aanvaarding 

nie. As gevolg van pedagug'iese verivaarlosing en eensaar:fueid ve:claat baie 

van hierd.ie ongelukkige jeugdiges die skoal op v:roe.~ leef'tyd on 'n heerJcome 

te gaan vind in 'n "si.D.patieke" naatskappy (Vervvey, 1976~ 6~6)1. 
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2.10.2'.3 DIE MODERNE UNIVEJ.'l..SITEIT 

Die nod erne studente is as gevolg van fisiese, sosiale en kul turele faktore 

deur kor:munikasiroedia op r.1ekaar aangewys. Die noderne "rat race11 wat 

kemerkend is van die volwasse wereld, is vir hulle nie aanvac>...rbaar nie 

(Duvenage, 1973, p.135}. Die jeugdiges snag na 'n eenvoudiger lewenswyse 

en hulle is nie bereid OI.l die eeskrewe woord sender kri tiek te aanvaar nie • 

. Baie studente kon in opstand teen die bestaa..nde onderrigoetodes wat deu.r 

hulle verwerp word as ingelegde kennis en ver:pakte f'ormules·. Stud.ente is 

tans baie meer kri ties ingestel teenoor leerstof' (Duvenage, 1913, p.158)'. 

As gevolg van tmiversiteite se ingesteldheid op naterialisne, konpetisie, 

tegnologiese ontwikkeling en rasionalisme, het die filosoof Marcuse se 

geskrifte en ui tdrukkings soos, 11Destroy the nachine", d!. w. s·. die nod erne 

r.1aatskappy, 'n belangrike g.reep gekry op die get:J.oedere van baie studente 

(Pieterse, 1972, p.4)'. 

As gevolg van die massafikasie van universiteite is universiteitsverbinte~ 

nisse onpersoonlik en studente voel dikv1els eensaao ondat hulle as studente 

slegs verbonde is aan n fakulteit binne n g.root universiteit. Die massa-

karakter van die universiteit het persoonlike kontak verbreek en n kleurbaadjie 

is dibvels die enigste onderskeidingsteken tussen studente en die nie

studerende jeug. Die gevaar bestaan ook dat voorgraadse studente vervvaarloos 

raak as gevolg van die kler:: op navorsing en nagraadse studies. Studente 

kon in ops·tand teen die onpersoonlikheid van universiteite ondat dit nie aan 

hulle vervvagtinge voldoen het nie. 
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.... 
2.10.3 SEKONDERE INVLOED ~ DIE SAMELEWING 

A 

2.10.3.1 INLEIDING DIE \VESTETISE HEl"lELD VERKElER IN NOOD 

Die nensdoLJ. is reeds vir eeue la:nk bekend r.1et die bedrywighede van geheiLJ.e 

organisasies wat die onderr1yning en val van regerings ten doel het. Daarvan 

getuig Paulus in Efesiers 6g 12g "Want ons worstelstryd is nie teen vlees 

en bloed nie, Lla.al:' teen die owerhede, teen die m.agte 1 teen die vt"ereldheersers . 

van die duisternis van hierdie eeu~ teen die bose geeste in die lug\'~ In 

1856 het die Bri tse prerrier Disraeli in die Huis van Verteenwoordigers 

verklaar dat bykans die hele Europa, denografies gesproke, in n ne~ierk van 

geheiLJ.e organisasies vasgekluister was. Hierdie geheioe organisasies wou 

nie konstitusionele regeringsvorne of instellinge verbeter nie, naar hulle 

wou die besit van die land verander, die inwoners van daardie land verdryf' 

en 'n einde maak aa.n bestaande instellinge (1i"elJster 1 Voorwoord, s.j.}. 

De Poncuis het geskryf' dat die v~reld ooggetuie is van 'n rewolusionere 

bmmging wat sy verskyning gedl.l2'ende die Franse Rewolusie van 1789 gei!laak 

hef. Hierdie bewegine, vmt sedertdien oar die wereld versprei het, het 'n 

veel dieper betekenis as wat aanvanklik gerJeen is en het ten doel die onver ... 

werping van die Westerse beskawing. Aan die begin van die twintigste eeu 

het die Y~reld kennis genaak net die Ma.rxistiese idees en die daaropvolgende 

Koll1DU.!:!isne wat op sy lJe'Lret die awve:L"\Verping van die Westerse kapitalisne, 

denokrasie en godsdiens ten doel stel (Duvenage, 1973, p'.194; Keyter, 1961, 

Die tweeo.e helfte van hierdie eeu het 'n tydperk ingelui ·wac'll.'tydens 

volkere nie LJ.eer van lJui te bedreig en verower word nie, naar stelselr.:tatig 

in die hart aangetas word del.l2' geestelike en kulturele ond~yning. Dit 
. . 

-· . 
beoog die sekularisering van alle sedelike noxge, lewenswaardes, kultuur, 

godsdiens en lewenmvyses van volke. Die r:10derne maatskappy word oak 
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gekonfronteer met groepkonformisme en die neiging tot gelykmaking van 
. -

verskille tussen mense. Di t hang saam met valse verdraagsaamheid, stand-

puntloosheid en 'n wanopvatting van Christelike verdraagsaamheid (Kotzee, 

197 0' p • 11 ) .. 

Hierdie ko!Jlllil1llisties geinspireerde rewolusie het ten doel 'n subtiele maar 

meedoenlose internasionale aanslag wat niks en niemand ontsien nie. Di t 

openbaar dieselfde kenmerke as die rewolusie van 1773 - 1789 7 aldus Webster 

(Voorwoord, s.j.). 11 0ns staan midde in een van die besbeplande en omvat-

tendste oorloe van alle tye in die vorm van 'n aanslag op die gees van die 

mens" (Kotzee, (B) 1972, pp,. 2-3 ~ Koornhof, 1976, p .,3). In weerwil van 

die ge-weldige internasionale onsekerheid en spanning waarin die Westerse 

wereld en Suid-.Afrika hom bevind, moet die jeugdige 'n plek verower (Erikson, 

Ons kan hierdie samelewing van nader beskou deur 'n paar 

kenmerke daarvan uit te lig'o 

2.10.3.2 DIE MEtTS WORD 'N NUTSVOORYTERP 

'n Verlies aan verbonde:nheid tussen mense is 'n ui tstaande kenmerk van die 

moderne samelevring. Bindinge is hoofsaaklik kontraktueel en word verder 

gekenmerk deur distansiering, gereserveerdheid en geslote~heid. Die 

gevoelslewe van die indiwidu kom in hierdie s~~elewing nie tot volle 

ontplooiing nie en mense leef by mekaar verbyo 

Inmiddels vwrd van die jeug vervrag om agting en respek te betoon teenoor 

volwassenes en word van hulle vervrag om hulle naaste lief te he (Cilliers, 

1974, 2~9}o Heelwat menseverhoudinge word beperk tot telefoongesprekke, 

die radiostem~ die lees van 'n tydskrif en 'n koerant (Du Plessis, 1975, p.15}. 
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In hierdie ongenaakbare 11 georga;niseerde w~reld word eie insigte en J.nisia-

tief aan bande gel~. Die indiwidu word gestroop van vryheid en verant-

woordelik:heid. Die jeugdige voel homself 'n oassanens'. Hy is nie neer 

'n verant\voordelike mens nie (Cilliers~ 1974,22g9):. In weerwil van hierdie 

redusering van die indiwidu tot 'n rat in 'n gt>oot geheel, moet <tie opvoeder 

:poog on die eie indiwidualiteit van elke nens te help ontploo~. 

2.10._3.3 TEGNOLOGIESE. VAARDIGHEI:D 

Volgens Rose en Chilvers word die sestiger jare van hierdie eeu gekemerk 

deur die verabsolutering van die tegnologie en hy beskou dit as die grootste 

bloedlose rewolusie in die :menslike geskiedenis en di t oospan fei tlik die 

jeugdig~ se hele leefw~reld (Rose en Chilvers, 19681 p.11; Breedt, 1972, 

1'2: 132)1. Die verabsolutering van die tegniese w~reld het daartoe gelei 

dat die nens bo-Denslike hul:p nie meer nodig het nie, 'n houding wat vir die 

Calvinis onaanvaarbaar is (De Klerk~ 1972, p'.245; Cox, 1966, :P:~ 16):. Die 

:mens het n prooi van die tegnologie geword en hy is gereduseer tot n 
instrunent\~ Hierdie beskouing hou 'n lJedXeiging in 'Vir die hele nenslike 

bestaa.ri. In hierdie onpersoonlike w~reld worstel die j eu.gdige met pro bleme 

soos, "there is no hiding place fro:ra this age of secularization and indeed 

few youth are loold.ng for a hiding place in a society which allow few 
. ' . 

secrets11 (Garvice en Murphee, 1969, p. 77h Die tegniek is besig ao nenslike 

kontak te verdring. ])ie sanelewing is besig on nie slegs onnatu'lll'lik nie 

maar ook onoenslik te word. Onwillekeurig kom die vraag by baie jeugdiges 

op of daar dan ook nog 'n plek vir hulle is in 'n volwasse w~reld van nywer ... 
. ' 

heidsryke en tegnologiese ontwikkeling (Rose en Chilvers, 1968, :p.18}. 



2.10.,3.4 VERSTEDELIKING 

Verstedeliking word as n wereldprobleem beskov_ en gaan in omvang toeneem 

namate meer en beter gespesialiseerde dienste verrig word want, di t is die 

eeu van die gesekulariseerde stad (Cox, 1966, p.17). Teen die jaar 2000 

behoort 95,8% blankes in die wereld reeds in stede te woon (:Sreedt, 1972, 

p., "133)'. As gevolg van die afwesigheid van die natuur en 'n hunkering na 

die onbekende, bly die liggaam soms die enigste terrein wat die jeugdige 

nog kan eksploreer. Hierdie sogenaamde 11 inner space" word geeksploreer 

met dwelmmiddels en gee ook aanleiding tot ander perversi tei te (Pistorius~ 

1971 'l p~ 105) 1 ~ Verhoudinge tussen mense is funksioneel en daar is 'n gebrek 

aan menslike warmte en belangstelling (Cilliers, "1974~ 22g9)'. Die indiwidu 

is naamloos en hy sit by 'n groat, ingewildcelde skaakbord (Du Plessis; "1975, 
. . . 

Hy kom met baie mense in kontak~ maar hy leer hulle nooit ken nie, 

want die moderne stad word gekemerk deux sy nomadiese gemeenskap. Daar is 

weinig of geen spralce van gebonde!lheid en 11 behoort11 nie (Boss~ 1946, p.35; 
. . 

Cox, "1966, p'.52)'. Vandag se woonplek word maklik vir 'n volgende verruili. 

Die gesekulariseerde stad ·word gekemerk deur beweeglikheid en massabeweging 

Daar is nie slegs 'n gemis aan medemenslikheid nie, maar 

dit het 'n godvervreemde Yvereld tot gevolg. Nerens sien die jeuguige die 

ai'hanklikheid van God nie~ want God is lank reeds dood (Cox, 1966, p. "16)'. 

Vir alles het die mens sy eie kitsoplossings. Genadegavres is vervang met 

menslike regte. "So groei daar 'n geslag van opvoeders op wat self nie meer 

die diepte van menswees kan vermoed nie en wat die wete daarvan nie iri die 

volgende geslag kan wek nie11 (Pistorius, 197"1, p.,i06)'. Stede se voortbestaan 

op kuJ. tuxele gebied kan dus slegs bev.raagteken word (Kotzee, (:s) 1972~ p. "10)!~ 



-52-

2.10.3.5 MASS.AFTI<;ASIE 

Ten einde te kan voorsien in die behoei'tes van die 11m.assanens11 is die 

hele maatskappy ingestel op massaproduksie. Hawens, vliegtuie, skole en 

geboue is alles so beplan dat massas vervoer of gehuisves kan word •. 

Boeke en rolprente se waarde word nie bepaaJ. deur die opvoedkundige waarde 

en i:nhoud daaxvan nie, maar deur die aantal eksemplare wat verkoop is en 

die bywoningsy:fer (Breedt, 1972, p.: 134h Die inhoud van boeke bestaan 

uit 11 seks, spiere en spel11 en is gerig op tlassavoorkeux (B$11ekEl~ 1975~ 

853: 9-10}.. Die indiwidu dink soos die nassa en daaJ:' is 'n algem.ene 

vervaging van indiwidualisDe. Indiwiduali teit is vandag veeleerder 'n 

steuxnis as 'n aanwins vir die samelewing. Die groep se gemid.deld is dikwels 

baie belangriker as die van indiwidue (Pistorius, 1971,. p.110). Indiwi-. 

duele prestasies is onbeduidend tensy dit aan die massa of groep gemeet 

word. In weerwil van hierdie "massaverheffing'' IJ.oet .die jeug gehelp word 

0t1 hulle eie identitei t en indiwiduali tei t as kosbare besi tting te beskern ... 

en dit te midde van 'n geD.eenskap wat self nie begaan is oar indiwiduele 

prestasies nie~ Die algenene .neiging is om. m.et die groep te konfo:rmeer, 

want die jeugdige leef in 'n wfu>eld waarin nassafikasie beklemtoon word 

(Kotzee, 1971, p.14)'. Massa.fisering lei tot die liggaanlike1 geestelike 

en sedelike proletaJ:'isering van die nens, sodat hy uiteindelik9 ontredderd 

en van sy persoonlikheid beroof, aan die samelewing se eise konfomee:d. 

Die behoud van 'n eie identi tei t word deur baie persone as 'n sieklike 

beheptheid beskou en voorstanders daaJ:>Van word as "onverantwoordelike 

opruiers" beskou (Die Vaderland, 23 Junie 1973). 1-Iierdie ongelukkige 

toestand sa~ op die duur lei tot verveeldheid, lusteloosheid, pessimisme 

en selfs lewenswalging. Baie jeugdiges wil egter hulle identiteit behou 
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en het n begeerte om dit tot valle ontplooiing te laat kom. 'n Jeugdige 

het haar eie posisie so opgesom~ 11 0ns rebelleer veral teen die veront-

menslik_ing van die gemeenskap en die nommergeery" Ek sal duisend keer 

eerder kleremaakster X, of uat ookal wees as mev ~ die edele o Ek >ril op 

my eie -L\iiee bene sta~m11 (Van der.Merwe~ 20 Junie 1973, Pn167). 

2o 10c-3 ,6 GEJAAGIHEI:O EN' VER.Al'IDERLIIUIEID 

Die j eug is die slagoffers van 'n gej'aagde lewenstempo wat reeds 'n patolo--· 

g:i.ese vorm aangeneem hetc In 'n -..fereld van oorvloed en oppervlakkigheid 

is daax ni.e meer tyd om rustig na die wereld van andere te kyk nie (Breedt ~ 

In de:r waarheid is die tempo lJesig om toe te neeni,. IIJn 

"" 

such a time all thinking about man becomes an experiment in living, because 

man will not hold still long enough to be studied or measu:red11 (Erikson, 

1968, p'.41)io Kontak tussen mense is slegs kwantitatief en die mens is 

slegs ingestel o:p algemene indrukke o Tog smag die jeug na persoonlike kontako 

Hierby l:om nag die asemroTlende tempo van wetenskaplike verandering wat steecLs 

toeneemo Toffler besk:ryf die gevolg van hierdie veranderings as 91 toekoms-

skok"'~ Toekomsskok hou nie 'n potensiele gevaax vir die mensdom in nie, 

maa:r di t is 'n werklike siekte -..-vat by al hoe meer persone aangetref word 

(Toffler~ 1970, P'~ 12)., Elke inQiwidu ly in sy bepaalde omgewing aan 

11 toekomsskolc11 (Toffler~ 1970, Po 12~ Eksteen~ S .,A.,UJ{. ~ 14 November 1975), 

Die mens word so oorbluf deur die nmw dat hy nie tyd het om die oue te 

veTilerk nie (:Sreedt~ 1972~ :p;~ 136)'" Van der Walt tipeer die toestand van 

vera...nderlikheid so~ "As ons nag 'n kee:r in die gesig van ons tyd kyk en di t 

fyn dophou? sien ons dat dit nie Bongebruin is nie, maar bleek en gesp~err 

(Van de:r Walt~ 1972~ 10~ 13)'~ Die jeug leef in n w~reld val 
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teenstellinge. Kornm:unikasie-satelliete herlei T.V .-progr:ar::IDJ.e oor wat om 

te eet, te d.ra en mee te speel, terwyl die mensdom kreun oor sy onvermoe 

on te kOlTllTIUilikeer (Garvice enMurphee, 1969, JJ&76}. Baie. jeugdiges hou 

· volwassenes verantwoordelik vir die hedendaagse gejaagdheid en verande:t'• 

likheid. Hulle wantrou die wereld van ·die volwassenes en beskou hulle 

as na lot of dangerous ·idiots unfit to be allowed :public power" (Rose en 

Chilvers, 1968, Jj~ 17)1. Die jeug voel onseker en onvefiig· 0mdat 'n voo:r-· 

spelling van die toekoms nie moontlik is nie (Pistorius, 19'71, p!.107)!. 

Geslagte verander nie meer elke vyf-en-twintig jaar nie maar Q].ke vyf 

ja~~ (Garvice en Murphee~ 1969, p'. 75}. Die veranderende ~reld het en 

saJ. verdere pr· tes by die jeug ontlok, want hulle is nie bereid om deel te 

neem aan 'n "ratlt. race of struggle for high life" nie (Botha, ea1 1975~ 

p.102j Garvice en Murphee, 1969, P• 75}. 

2o 10.3. 7 DIE VERDiiJYNING VAN GESLAGSVERSKILLE 

n Ke:nmerk van die moderne wereld is die kwynende ek-medeme:nsvemoudinge. 

Die indiwidu word minder belangr:ik terwyl die belangr:ikheid van die massa 

toeneet:J:. Dit is veral die moderne vrou en moeder wie se posisie ernstig 

onder die soeklik geplaas word want om vrou en moeder te wees, is vir baie 

'n ui tgedieJ?-de verouderde beg.t'ip - daarvan getuig"seksuele ve:tninkingm.oorde'r 

(Pistorius, 1971, p~ 113)'. Die moderne advertensiewereld het d.aaxtoe 

bygedra dat die vrou af getakel is tot 'n tengerige ("Twiggy") ~naakte f'iguur 

wat nooit volwassenheid bereik nieo 

Ewe eens vrees die man sy posisis. Ons · :m.erk di t aan die verv:rauliking 

van sy voorkomso Van:uit opvoedkundige oom:mnt beskou, is daa.r rede tot 

kommer want die :m.ens is b~sig om op te hou om medeBens te wees en di t veroor

saak spanning by die jeug,. 
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2. 10 a 3 • 8 MAT:ERIALISME 

Ten spyte van beweerde inflasie is daar oorvloed, en vind die jeug dit 

moeilik om te aanvaar dat daar meer spaarsaamheid aan die dag gele moet 

word ten einde te help met die ekonomiese heropbou van ons land. Nerens 

gewaar hy enige teken van inflasie nie - inteendeel~ daar is oorvloed. 

In n nimmereindigende soeke na meer afleiding, grater genot, nuwe vryhed~ 1 

ens. wat die lewe van oorvloed bied1 ontwikkel n gevoel van onvergenoegd

heid en frustrasie (Breedt, 1972~ p.136)e Dat ouers hieraan deel he~, 

kan n·ie misken word nie. Inteendeel, 11 permissiewe ouers betaal die gelag11 

(Van Rensburg1 20 November 1975, Po13)o 11Hulle het aan hulle kinders niks 

weerhou nie en letterlik alles gegee behalwe n sin vir trots en betekenis-

valle werk" (Duvenage~ 1973 1 pp. 247-248)a Die mens het 'n slagoffer van 

welvaart en voorspoed geword en alle waardes word aan geldwaardes gemeet. 

Selfs die voornemende student meet sy toekoms aan die mater.iele. By baie 

jeugdiges is daar n diepe teensin in hierdie eensydige, materialistiese 

lewenswyse. 

2., 10., 3 • 9 ARBEID EI.IJ VRYErYDSJ3ESTEDING 

Die jeug(lige leef in 'n tyd waar daar besonder klem gele >1oi'd op vryetyds

besteding en arbeido Die tendens is dat vrye t;y-d steeds toeneem. 'n 25 

uv.r-werks~;reok word reeds in die vo~rui tsig gestel (Pie terse, 1971, p.2) • 

Die jeug is vandag aan te veel vorme van passiewe vermaak ondervvorpe en 

algemene huispligte en roetinewerkies is vir baie jeugdiges onaanvaarbaar 

omdat di t vervelig is. Vrye tyd gaan mettertyd die mens se grootste 

bedreiging word (Du Plessis., ea,., 1975~ p.24). 
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2.10.3.10 BEGRIPSGAPTI~G 

Begripsgaping (generasiegaping) verwys na 'n toestand van vervreemding en 

verwJdering wat daar tussen volwassenes en jeug ontwikl(el het. Ouers en 

kinders leef al hoe meer by mekaar verby. Ileide ouers en jeugd.iges is 

vir hierdie verwydering verantwoordelik. Garvice meen dat daar altyd n 

gaping tussen jeug en volwassenes was. Die gaping is vandag grater maar 

nie slegter nie (Garvice en Murphee, 1969, p.86). ])uvenage skryf die 

begripsgaping toe aan die snelle veranderinge op haas elke lewensterrein. 

Die jeug is kinders van n tyd van oorvloed en angs, van byna totale behoefte

bevrediging en van n knaende vrees vir die toekoms (Duvenages 1973, pp.224-

225). Die wereld sal al hoe meer deur die jeug gedomineer word, aangesien 

· die mensdom al jonger .word~ Kotzee is van mening dat die volwassenes in 

die algemeen jonger is as wat die jeug wil besef en die jeug is weer ouer 

en ryper as wat die voluassenes meesal bereid is om toe te gee (Kotzee, (A) 

Volwassenes vrees die j eug omdat die 'n bedreiging vir hulle 

persoonlikhede is'e "Adults have for too long regarded youth with envy, 

fear and anger because he (yGuth) says and does things that challenge us 

(:ad!nlts)or that we (adults) wish we had done" (Garvice en ]/lurphee, 1969, 

p.ix}e Die begripsgaping -v1ord verder vergroot deur die klem op die jeug 

se getalsterkte~ militere opleiding en die advertensiew"8reld. Die volwas-

senes se optrede is nie meer vir die jeugdiges as skerpsinnige kritioi 

aanvaarbaar nie (Duvenage~ 1973, p.224). ])it is veral die dubbele standaarde 

van volwassenes waarteen die jeug dit het. Die aanslag teen die kontempor~re 

-vtereld van volwassenes is tvreeledig omrede hulle op twee vlakke leef in 'n 

utopie van huigelary en skylli~eiligheid. Sommige mense huldig die pragtigste 

Christelike beginsels, maar hulle gedrag is selfsugtig en traak-my-nie-agtig 

(Rose en Chilvers, 1968, p.14). Waarom is daar so'n 
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gekopkrap deur volwassenes wanneer hierdie gefrustreerde jeugdiges opstandig 

word? Aan die een kant is hulle oorspoel deur volwassenes se lerrenspatrone 

en pro bleme en aan die a...11.der kant word van hulle ver..vag om onskuldige, onge

kunstelde jeugdiges te wees (Garvice en Murphee~ 1969, Po 7) o .Die kri tiek 

van volwassenes teen die jeug was so heftig dat hulle verplig was nto go 

underground, producing the silent, surly beat generation"'., Intussen het 

hierdie jeug hulle verskyning gernaak "loudly and clearly" en daar hoef nie 

'n begripsgaping te wees 11 if adults will look a...11.d listen, really listen, to 

•;fuat youth is saying about himself, adults and the world" ( Garvice en 

Murphee, 1969, p.ix)o .Dit is elke indiwidu se begeerte om binne die raam

·werk van sy opvoedingsmilieu te ontdek ..-vie hy is en ..-raarheen hy op pad is 

en tog vrees baie jeugdiges om dit te vrord wat hulle ouers isf., .Die jeug-

diges is daarvan oortuig dat hulle 'n grater sukses van hulle levrens sal maak 

as wat hulle ouers kon~ Hulle konformeer dus veeleerder met ander jeugdiges 

en vorm 'n sub-kul tuur e Volgens Kotzee sal daar al tyd 'n mate van spanning 

tussen jeugdiges en ouers wees'o .Dit is n baie ou verskynsel en is normaalo 

.Daar is by die jeug die begeerte om die hand in die van die volwassene te 

le ten einde te verneem na die lewenspad vorentoe'o Ui t hierdie saamspraak 

sal daar wedersydse respek en begri:p gebore word (Kotzee~ (A) 1967, pp. 7-8)' • 

.Die 11 stigma17 wat daar aan begri:psga:ping kleef, kan in 'n groot mate die hoof 

gebied word indien daar minder :publisiteit aan die aangeleentheid verleen 

word en daar n doelbewuste paging deur beide ouers en kinders aangewend word 

om nader aan mekaar te leef en minder agterdogtigheid aan die dag gele wordo 
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Fer.rnissiwiteit is een van die grootste bedreiginge en uitstaande kenmerke 

van die Westerse wereldn Dit is besig om die oorheersende lewensbeskouing 

van Westerse volke te word (Breedt 9 1972, pc138)o Omdat indiwiduele waardes 

en norme altyd van die gemeenskap sal verskil, kan aanvaar word datpermissi

witeit altyd teenwoordig sal wees maar veral hierdie eeu sal bekendstaan as 

die eeu van per.missiwiteit (Pieterse,-1971~ Po7, Gerber, 1974~ 846:22)o 

Toegewings ten opsigte va...'1 gedrag neem toe en pornografiese lektuur word al 

hoe meer qy leerlinge aangetrefo Onde~vysers vind dit ook al hoe moeiliker 

om dissiplinere stappe te neem omdat daar vanui t die ouergeledere nie al tyd 

die nodige samewerking besta2Jl nie. In weeruil van onderwysovrerhede . (hoofde 

en personeellede van skole) se nimmereindigende pogings om pennissiwiteit in 

skole aan bande te le, is die pers en massamedia aandadig aan die bevordering 

van permissiwi teit (Krugerf Die Vaderland, 14 Junie 1973) en di t skryf Bingle 

( 197 4, 7~ 4) kan nie as iets anders as terrorisme in eie ge~edere beskou word 

nie. Di t bevorder nie innerlike krag wat terrorisme van buite die hoof sal 

kan bied nie ~ "As hulle ons oorv.reldig sal di t wees omdat ons innerlik 

vernietig is11 (Bingle, 1974~ 7: 4) ~ Die jeug word op subtiele wyse deur 

middel van vredestekens op kledingstcldce, onskuldige speletjies soos monopoly 

en woorde in :popmusiek~ uitgebuit (Hugo, 1973~ 4d)Q Die moderne ouer is 

geneig om~die guns :van hulle kinders te probeer wen deur 11with it11 te wil wees., 

Op die duur kan dit rampspoedige gevolge he~ want as hierdie jeugdige volwassen

heid bereik, het hy 'n vaste anker nodig waarteen hy homself kan toets!., Ry 

bevind homself dan in dryfsand omdat daar nie deur die ouers n vaste grondslag 

gele is nie (Van Rensburg~ Die Vaderland, 20 November 1975) e Vanwee die 
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11 afwesige11 vader en moeder is die kind se behoefte aan gesag onbevredig en hy 

het nie werklik n rede of n doel om voor te leef nie (Frankl, 19749 p.vii)~ 

hy verval inn pessimistiese~ traak-my-nie-agtige9_rustelose lewenshouding 

wat dikvrels ui tmond in se.lfmoord ~ hy het nie werklik 'n ouerfiguur met -wie 

hy kan identifiseer nie 9 hy word oorspoel deur vulgf;re berigte van kinder

mishandeling, drank- en dwelmmiddelmisbruik en homoseksualisme in so 1n mate 

dat hy nie meer weet Yfie of wat hy is nie (Die Vaderland~ 14 Junie 1973 ~ 

Mulder, 1973 ~ P<- 10). Daar is egter 'n opregte drang by jeugdiges na meer 

gesag en daar is n begeerte om geestelike terrorisme morsdood te leef 

Van~ee sy pe~issiewe l~akter is die gemeenskap 

normlooso Bepaalde waardes is nie kenmerkend van sy bestaan nie. Daar. 

is 'n gebrek aan geordenheid, 'n vaste lewenspatroon, en 'n onwankelbare. 

lewensopvattingo Daar mag nie meer standpunt ingeneem word nie, want die 

van die gemeenskap moet eerbiedig wordo Ander se sinistere gebruike mag 

nie gekri tis eer word nie ~ wa..YJ.t di t staan elkeen vry om te do en wat hy wil 

(Gerber 9 1974, 846g 23)'o Hierdie verskynsel het deur die gemeenskap gesuur-

dee g. Ons tref dit aan op kerkraadsvergaderings en bykans elke denkbare 

vergaderinge In hie:rdie skynheilige~ beginsellose samelewing ·word van die 

jeugdige verwag om sy i.dentiteit te behou en moet hy homself bly~ Die 

vraag is g kan hy'? 

2.,.10o3, 12 ~N HUWJ..A.11ISTIESE GODSDIEf'JS 

Die o:pvallendste kerunerk van die moderne beskavving is verstedeliking en die 

ineenstorting van die mens se tradisionele Christelike godsdiens. Die jeugdige 

is bmrus van die humanistiese tendense van sy tyd en di t hou vir die Christendom 

'n gxoot gevaar ino Mensli."k:e regte~ menslike vryhede en demokratiese preroga

tiewe geniet voorrang~ 
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Van die Koni:nkryk van God en Sy eer Yiord daar min gehoor. Die kerk word 

versosialiseer en daa.rmee is die gxaf van die Christendom gegxawe (Duvenage, 

1973, p.331 ~ Cox 7 1966, pp. 1-10). Die nuwe religie verteenwoordig die 

triomf van demolcrasieg die Christendom is ver~-rater sodat di t vir niemand 

'n aanstoot kan wees nie. Die mens het magtig geword en word langs God as 

gelykgestelde geplaas:, Nou kan die mens as verstandelike en kragtige wese 

sander God lewe en oar die aarde heers en dit bewerk. Is dit nie juis die 

indruk wat jeugdiges kry wanneer hulle die volwassenes se"magtige godsdiens" 

gadeslaan nie? Hulle beskou volwassenes as onrusstokers wat besig is om 

die aarde onder- en bogronds te beroof (Du Elessis2 ea. 7 1975,. p._l9)o: Di t 

" 

is hierdie 11 mondigen mens wat beweer dat hy God nie nodig het nie, dat sy 

lewe nie verband hou met God nie en dat God nie eens bestaan nie (Van der 

Walt, 1972, lOg 16)·. 

_ Die moderne mens leef -en wi1 leef in 'n wereld waarin die transendente nie 

meer geken word nie., - Hy word volkome beheers deur 'n levJensbeskouing van 
- ' 

immanensie. J3egxippe soos sk:uld voor God, sonde,. gevretensv~~roeging en die 

teenwoordigheid van kwaad in hierdie wereld is oorbodige begrippe. God is 

dood en daarom nie ianger verantwoordelik vir hierdie wereld nie (Duvenage, 

1973:~ p.291; Binkley~ 1969; Cox, 1966, p'.i2)., Dat hierdie gesekulariseerde 

l0wensbeskouing geen oplossing bied nie, blyk duidelikuit die jeugdige se 

aanklag teen ouers en die kerk dat bulle die godsdienstige behoeftes van hulle 

ld.nders in so 'n mate afskeep en nalaat dat die kinders detir die gebruik van 

dwelmmiddels daarin probeer voorsien. So het die hallu-sinogene middels vir 

vele verslaafdes n chemiese godsdiens geword met rituele en al; selfs sy 

gebede spreek daarvang 11Heroin is my shephard; I shall always want" ( Gous, 

(13) 1973, p:.56}.. Duisende jeugdiges is besig Oln hulle te Ylend tot die 
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misterieuse dissiplines vru~ die Oosterse gelowe (Rose en Chilvers, 1968, 

Al word d.aar deur 'n onlangse jeugondersoek geraam dat die Afrikaner~ 

jeug diep godsdienstige persone is, kan ons nie anders nie as om met sorg 

kennis te noem van die relatief groat persentasie - veral Engelssprekende 

jeugdiges - vir wie godsdiens en religie geen betekenis het nie (Gous, (C) 

i973~ p;,iOO; ])e Wit, 1976~ ])ie Vaderland, April 1976,- Po5) o 

2oi1 SAMEVATTING 

In die voorafgaande hoofstuk is n lcritiese ~egripsbepaling ten opsigte van 

opvoeding~ onderwys en geestesweerbaarheid gedoen en die doelstellinge en 

verband tussen die begrippe opvoeding~ ondervvys en geestesweerbaarheid is 

krities deurgronda 'n Tipering is gegee van die moderne opvoedingsmilieu 

deur verskillende komponente, naamlik die gosin~ die afwesigo vader, gesins-

desintegrasie; die huwelik, die gesin as opvoedkundige instelling, ontspan-

Ding en woonplek van nader te beskou~ ])ie moderne skoal. en universitei t 

is nader toegelig en ten laasto is 'n tipering gegee van sekondere be;Lnvloeding 

van die opvoedingsmilieu~ soos saamgestel deur die volgende komponente~ die 

mens as nutsvoorwerp; tegnologieso verabsolutering, die gesekulariseerde stad, 

massafikasie~ gojaagdheid en veranderlikheid~ geslagloosheid, materialisme, 
- -

arbeid en vryetydsbesteding, begripsgaping, per.missiwitoit en die ve~vereld-

· liking van die Christelike godsdiens o 




