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HOOFSTUK DRIE 

GESAG VERAN~~OORDELTIC VIR GEESTESWEERBAARHEITD VOLGENS 
CHRISTELIKE NASIONALE :SEGHJSELS - 1 N KRITIESE LITERATUUROORSIG 

3.1 INLEITDING 

In die vorige hoofstuk is aangetoon dat die moderne opvoedingsmilieu n 

verlamroende ui twerking op die opvoedings- en \7eerbaarheidsharideling het. 

Dit is daarom nodig dat in hierdie hoofstuk inclringend aandag verleen sal 

word aan die besondero rol van die gesin~ skoal, kerk en staat as vennote 

in die weerbaaiheidsprogram. Elkeen van hulle het in hierdie verband 'n 

spesifieke funksie om te vel~ig en n eie bydrae te maak. Versldllende 

aspekte van weerbaarmalci.ng deur die ouer sal toegeli"g word, maar deu.rgaans 

moet hierdie aspekte gosien word teen drie kernwaarhede, naamlik 

(a) dat die huwelik, die huisgesin en die taak om weorbaarmaking van die 

ouer, voortkom uit die skepping van God; 

(b) dat die fondament van al die gesindhedo van die kind by die huis gele 

word; en 

(c) dat dio voorbeeld van die opvoeder al tyd 'n goeie middel tot weerbaar-

making is. 
·' 

3o2 DIE GESIN SE TAAK TEN OPSIGTE VAN GEESTEffiVEER:SAARHEID 

Omdc'1t die gesin die eerste onvervangbare opvoedingsi tuasie (Pistorius ~· 1971, 

p'~239) 9 die oerste milieu (Gunter, 1961 ~ Po435); die grondliggende lewens

kdng is (Dooyewoerd, soos aangehaal deur Duvenago~ 1971, 8~13), moet dit 

besondere aandag geniet~ Die samelewing op aarde het sy oorsprong in die 

huisgesin, en die omvattender samelewingsverbande word hoofsa2~ik uit 



hierclie fundamentele gesinsverband opgebou, of die gesin is op allerlei wyse 

daa:rmee vervleg'o Die gesin is'die kweekplekJ die vor.mingskool, die groe{kern 

va:1 die'menselewe (Du.venage~ 197-i, 8gJ3)'.. Die gesinslewe bepaal die geeste-

1ike sterkte~ dit w:Ll se d~.e weerbaarheicl van 'n volko Di.e huwelik 0 die 

huisgesin e:1 die opvo8clingstaaJ.~ vru1 die ouer kom voort ui t die skepping va.."'l 

Gael (Grayling~ (A) -i941~ p,,95) o Keyte}.:.' beskryf die 11 doel van die huwelik 

as pri'llor die gewaarborgde en sto.ndhoudencle voorsiening van die eer$te intieme 

lewe::J.S!ll.i.lie--:t. ~,vaaxin die afhanklike mensekind sy geesteJ.ike ontl'likkeling kan 

belewen (Key-Cer~ 1961 ~ p o83) o D5.e doel van die Christelike huis is dus om 

die kino. op te voed in die vrese G'J. tot eer van God (Coetzee~ 1944, Po360 E:n 

Gielen~ 1965 9 P<>54}" Die doel en roeping van ouerskap en die goddelike doel 

e:1 vor.mende krag van die ouerhuis kom sterk na vore in die lewe en gesldede~::.:L.s 

va...n die ]ybelse Abraham en sy huis o Hier vind mens die vor.mende k:rag van die 

oue:chuis., wv'Vm1t Ek het ho::n. verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom 

bevel sou gee da-G hulle d:i,e v.reg van die Here moet hou., o" q o 11 

In hierdie skrifwoord, wat Van Niekerk ook aa11haal ("1973~ 125g "102) het ons 'n 

·treffende tekening van n geestesweerbare ouerhuis. 

3~2o 1 \t"'ERKKESING TOT OUERSKAP 

"Want El-c het hom verkies o o • .,u God self het hom geroep - hom bestem tot 

ouerskaP.o H.ier is die hoeksteen van die ware·, gesonde geestesweerbare gesins-

Dit was 'n goddelike vergunning en toegif dat .A. braham vader en gesins~ 

hoof sou weeS'., Dit is v.rat mwr':;-;kap oak vir elke ouerpaar vandag moet betekena 

Di t is 'n heerlike taak en roeping wat. in Sy naam~ aa...n Sy eiendom wat Hy aan 

ons geleen het 0 vervul moe-'c 17ord (Grobbelaar, 1975 9 i27g88)·o 
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3.2.2 GODDELIKE DOELSTELLING MET OUERSKAP EN GESINSLEWE 

m ........ hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom1 bevei sou 

gee • • • • • •" Die roe:ping en voorreg om n ouer van kinders te word, veronder-

stel dus die verantwoordelikheid en verpligting on kinder-s op te voed 

(Van Niekerk, 1973, 12.5: 102)!! 

.Die huweliksformuJ.ier stel die taak van die ouer baie duidelik~ "Ten 

tweede meet deu:r: die huwelik die mens like geslag ge bou word, en L1oet die 

ouers huJ.le kinders opvoed in die ware kennis en vrees van Godn. Ook die 

doopbelofte bepaaJ; ••••• 11 om hierdie kind ••••• in die leer na u vem.og te 

onderrig of te laat onderrig''• Die inhoud van die weerbaa:clleidsopvoeding 

is "dat huJ.le die weg van die H~e noet ken" - daardie weg soos aangedui 

deu:t' die Tien Gebooie en die hele Skrif!. Ouers wat hieraan gehoor gee, 

is medewerkers aan n·geestesweerbare volk wat getrou sal wees aan sy hoogste 

roeping - om van geslag tot geslag die kennis van God deur die eeue voort 

te dra (Van Niekerk, 1973, 125': 102}. 

3·.2,3 GODDELIKE OPDRAG 

Ouers is aan God verant.voordelik vir die opvoeding van hulle kinders. Die 

Goddelike opdrag in Deut;. 6~4 ... 7 is baie duideJ.ikg "Hoor Israel, die Here 

ens God is 'n enige Here. Daarom noet jy die Here jou God lie.ib~ met jou 

hele hart, en met jou hele siel en met jou hele krag. En hierdie woorde 

wat ek jou vandag beveel, meet in jou hart wees; en jy meet dit jou kinders 

inskerp en dact.roor spreek as jy in j ou huis sit en as jy op pad is en as 

jy gaan 1~ en as jy opstaan" (Jes. 38~ 19; Deut·. 4~9; 6: 7-9; Josua 4:6-21}. 

Dit ;i.s ouers en hulle plaasvervangers se plig on hulle ld.nders te alle tye 

en onder aJ.le omstandig:hede te onderrig on God met hulle hele wese lief te h~. 
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); 2 c.4 DIE W:ESE 1ITN KARAKTER VAN OPVOEDING TOT WEEKBA.ARHEI]) 

])it is van Abraham veTilag dat hy aan sy kinders bevel geeo 

Naas gebedsbeoefening is gesaguitoefening deur liefde die belangrikste 

gesinsfunksi e ~ Omdat kinders en jeugdiges hunker na gesag (Gouws, 21 Julie 

1973), moet die kind geleer· word wat gesag en ontsag beteken .. ])it is die 

hoeksteen van alle ware godsdiens~ Eerbied en ontsag impliseer dus dat 

gehoorsaamheid essensieel. vir weerbaarmaking is. ])aarsonder is weerbaarheid 

nie moontlik nie, aJ.dus Musgrove ( 1966~ p e9) en Dre..-ms ( l924,- p.-·1.3}. Ouers 

mag hierdi.e veranhroordelikheid nie ontduik nie, want die gesi.n is die eint-

like "bodem11 van die opvoeding van. die kind wat sal beslis wat daarin wortel 

skiet en wat nie (Keyter, 1942~ p~80~ Gunter, 1961 ~ p..435}o· :Savinck 

beskry:f die huisgesin as 'n opvoedkundige insti tuut' want di t beskik oor 'n 

rykdom van verhoudinge, 'n veelheid van eienskappe, gawes en liefde (:Savinck~ 
. . . 

soos aangehaal deur Duvenage, 1973, p~15~ :Sreedt~ 1972, 12g142}o Weens 

hierdie intieme karakter van die· gesin kan niks en 11iemand ten volle die plek 

van die gesin inneem ni e en kan. geen 11 blyuende en dciel treff en de plaasvervanger · 

vir die gesin govind word nie11 
· (Keyter, 1961, p&84) .. As basis vir die volk-

samestelling en kerklike lewe moet die gesin in elke opsig geestelik weerbaar 

J?ie ouerhuis moet 'n ware rusoord en beskerrnplek vir kinders wees1
• • 

Ouers is dus in oie eerste plek verantvroordelik vir hulle kinders en dit is 

ook hulle veran~~oordelikheid teenoor land en volk (Komitee van Ondersoek, 

1970, p·.61) 1o. "Geestesweerbaarheid moot dus tuis begin" (Schutte~ 1972, :p.J3)·. 

Keyter beklemtoon hierdie '\7aarheid sog "Sander die gesin sterwe .die siel van 

die volk, sander die gesin word die o:pvoeding van sy siel beroof" (Koyter, 

1942, p.83)., 
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3'o2o5 .DIE GESIN AS J3RON Villi GESH1DHEDE 

.Die ouers is nie net vir die fisiese ontvJikkeling van die kind verantwoordelik 

nie~ maar oak vii' sy geestelike en sosiale ontwikkelingo Ouerbeinvloeding 

geld dus van geboorte af (Wnll~ 1962, :p.,65}., Ouers ~ en in 'n mind ere mate 

ander gesinslede~ se houding en gesindhedo sal bepaal wat van die kind gaa.n 

-word., Waa:;~ die rogc0 godsvrug by die ouers aanuesig is, daar sal oak deu"t' 

d.ie sefe;n vaZl di.e llere die godsvrug o:p die k:i.nd 'n lewende en blywende indruk 

maa2Cn Al sou 1n ouerhuis nie aan die genoemde vereistes voldoe..'l'l nie, bly 

dit steeds die belangrikste o:pvoedingsini'igting (Coetzee$ i952, :Po59}c 

11.Die no:rmale ouerhw_sJ egter, is die natuurlikste~ intiemste en beste vo:rm 

7an ge:neenska:pslewe op aarde11 (Gunter~ (A) 1964, :p',A48)c Hier word die 
.. 

eerste o:pvattinge in verband met die nasionale gemeenska:ps die eerste 

gewoontes en eerste begri:p:pe gevorm en daarom vereis die moderne o:pvoedings-

milieu intensionele bemoeienis met die kinders as die wee:t>baxe volwassenes 

van more (Van Zyl~ 1973~ p, 130)-o .Daar is tans 'n posi tiewe tendons met 

betrelG.dng tot die vader-rol., naa."'lljJc dat die in die nabye toekoms gc.,an 

verander van 11 afYvesige11 tot 11 teenwoordige" en dat hy deel gaan he aan die 

kreatiewe vorming van sy kinders a Met die terugkeer. van die vader na die 

gesin~ kan die moeder dus o:phou om bvasi~vader te wees (Beets~ soos aange-

haal deur J3reedt~ 1972, Jj., 142):o Dit is noodsaaklik dat ouers voldoende 

tyd aan godsdienstige opvoeding bestee~., 11Wie di t verwaa."t'loos tor wille 

vr.::n arJ.der bela:ngdke werk2 verwa.a:L'loos die belangrikste van. hul belangrike 

.Daar word vertrou dat hierdie, "massive change 

in the masculine role" oak 'n kemnerk van die gesinsle~ve in Suid-Afrika sal 

word (Musgrove~ 1966~ P:Po 61-62)'6 
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3e2.6 GEESTESWEERBAARHEIIl GEVVORTEL IN DIE CHRISTELIKE GODSDIEN"S 

3. 2. 6. 1 HUIS GODSDIENS EN EREDIEI\TSBYWONING 

Pauw verklaar dat as huisgodsdiens ooi t nodig was in ons volks- en gesins-

.lewe,dan is dit juis nou en die gesin moet toesien dat sy mense geacl~er 

bly aari godsdiens 9 sedes, volk, vrou en kinders (Pauw, s.j~ p .. 216). · 

Kotze rig n ernstige waarskuwing aan ouers wat huisgodsdiens verwaarloos. 

11Wie God in die ouerhuis kwytgeraak het, sal sy .kinders op die straathoeke 

optel" (Kotze, 1972, 12;21). Die gesamentlike bywoning van eredienste het 

';'n stabili.serende invloed op kinders en di t bied aan hulle sekuri tei t in 'n 

rustelose wereldo Hierdie invloed van die gesinslewe, skryf Cronje, mag 

nooit onderskat word nie, want die huislike atmosfeer is selfs belangriker 

as woorde (Cronje, s.j. pp. 30-31)e 

'n Ui tnemende ouerlike voorbeeld in 'n ideale atmosfeer is betekenisloos 

ouers nie self 'n kinderlike geloof in God en Sy Woord het niee Ouers moet 

dus in woord en daad vir hulle kinders 'n voorbeeld weeso "Wees hun een 

lewende brief' van Christus, en wees hun een leesbare br.d:ef 11 (Drewes 5 1924, 

p .. 123) .• Die miskenning van een of albei genoemde aspekte kan verreikende 

gevolge he. "Een vader, die den weg des lewens wel wist, maar dien niet 

verkoos te bewandelen, zat in angst over zijn kind" (Drewes, 1924, p~., 170). 

Die gesin moet dus 'n veilige hawe vir kinders wees vraar hulle geborgenheid 

kan ervaar, en waar fundamentele lewenswaardes vasgele word (Pieter~e, 1972, 

12~5-6) .. 
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nit is daardie ouer 11at 'self die kosbaarheid en m7ige waarde van sy eie 

onsterflike siei besef, wat oak die regte besef en waardeskatting van sy 

kind se godsdienstige vteerbaaxheid en s.ieleheil sal h~o "Word zelf een 

Christen in den eohten zin des woords~ en dan moogt gehopen op Gods zegen 

bij uw opvoeding' (Drewes, 1924, Po 123}.· Ouers wat graag wil he dat hulle 

kinders gelowige, weerbare Christene sal 1vees, moet dit self wees (Drm7es~ 

1924, p o 123):... Ouers het 'n gesamentlike opvoedingstaal< en moet mekaar 

geduxig aa."YJ.vul deux dieselfde oogrnerke te he (Schutte~ 1971, 837~ 195}. 

In so'n huis is die gesinslewe n ware geluk en tot ware seen vir kerk en 

volke. Aan so 7 n huis~ skryf Van Niokerk, kom God se belofte aan Abraham 

in vervulling dat hy sekerlik n groat en magtige nasie sal word en al die 

nasies va..."l die aarde in hom gesien sal word (Van Niekerk, I 973, I 25 g I 03). 

3.2o7 WEERJ3AARHEID TEl.'if OPSIGTE V.Al~ GESAG EN DISSIPLHTE 

3:.,2. 7!~ I PRINSIPIELE :SESiliiNING OOR GESAG EN DISSIPLINE 

:Seide begrippe is skriftuurlik gefu_"YJ.dee:d. God het nie 'n gesag- en dissi ... 

plinelose, met ander woorde n ordelose wereld geskep nie~ maar daar is orde 

en dissipline in die ganse skeppingo Die mens is onderhmvig aan die gesag 

van die wet en die owerheid en hy kan en mag di t nie ontduik of misken nie'. 

3.2o7o2 DIE PRO:SLEEV1 MEr GESAG EN DISSIPLINE 

'n Ke:nrnerk van die moderne opvoedingsmilieu is 'n toenemende afname van ouer

like gesag en die staat wat in 'n toenemender mate ingr;yp in die gesinsleweo 

Verbondsouers besef dat ouerlike gesag vir hulle kinders onontbeerlik is 7 



dat hulle as wegaanwysers hulp moet verleen, aanmoedig, goedkeur en afkeur, 

beloon en straf (G~obbelaar, 1975, 127~89). Kinders het 'n behoefte aan 

· gesag en dissipl.ine., "Although youth protest against parental restrictions, 

rnost of them recognise their need for a certain amount of adult support and 

protection11 (Erikson, 1968s pQ37) o Daar is 'n behoefte aan ouerlike steun 

en stabiliteit by kinders en hulle keer ouers se onsekere optrede nie goed 

nie'a 11They do not like to live in an uncertain world, in which the same 

act is· punished and ignored the next11 • Kinders aanvaar ouers se dubbele 

standaarde ~ok nie (Erikson, 1968~ p.37). 

In 'n tyd waarin permissiwi tei t as 11 model11 vir die moderne o:pvoeding voor

gehou word, is gesag en dissipline 11 appl~lded as a prime requirement of a 

democratic society" (Musgrove~ 1966, p.6}o In 'n tyd waar die opvoeding 

soms magteloos staan voor die aanslae van diegene wat gesag en dissipline 

sy plek ontse in die opvoeding, is die besef dus soveel groter dat hierdie 

twee begrippe die basis en primere vereistes vir die voortbestaan van n 

demokratiese wereld is', 11 Die ui tdagende taak: wat die moderne opvoedings-

milieu stel, is om ui t 'n beginselgrondslag nuwe of ge-rvysigde gedragsvonne 

te skep waarin nog steeds gehoorsaamheid aan die absolute norme getoon word11 

(De Lange, 1972, 7g10). 

3.2.,7'o2o3 DIE SKOOL 

Omdat die kind 'n produk van sy ouerhuis en omgewing is, ondervind die· moderne 

skool baie probleme met botrekking tot die uitbefening van gesag en dissipline 

Omdat hierdie twee noodsaaklike lm-rensbeginsels vir die jeugdiges vreemd is, 



het hulle nie beg.ri:p vir die toe:passing daarva...'rl in die skool nie. Tyd wat 

aan onderwys bestee kon word, word nou i_n beslag geneem deur opvoeding in 

gesag en dissipline (Du Toi ts 1972, 1 ~ 1) q 

3 o2o8 DIE JI!IODERNE GESDT, OPVOEDING EN SKOOL SE T.A./11( MET J3ETREKKING 
TOT GESAG- EL~ DISSIPLII~~~EID 

Ouers moe-t met hulle kinders ges:prek voer oor botsende waardes (Gouws, 1973:;~ 

:P'e8)' want di t is in die gesin waar die appel teen die gees van die eeu moet 

begin en 1n hoeks-'ceen gele YfOrd vir 'n :posi tiewe en behoudende lewenstyl 

(Duvenage~ 1971, p.16)o Ili.e moeder sal haa:r volwaardige rol moet hervat en 

gesagsuitoefening sal ge:paard m.oet gaan met takt~ begrip~ eerlikheid en 

regverdigheid (Grobbelaa:r~ 1975, pp, 127g90-102)~~ Hie:rmee saam hang ouers 

en selfver,troue en ~rnlskrag -,,at nie net 'n gevoel van veilig_"heid aa...n die kind 

bied nie, maar ook agting en respek vir sy ouers (Soh.reuder!t Soj'o Ji.,32). 

Ouers moet dus ordelik en doelgerig optree, want n ongeordende en doellose 

lewe weerspi8el weerloosheid en sulke ouers se opvoeding is nie gerig op 

weerbaarheid nieo Ouers sal norms en waardes moet bmvaa:r en nie toegee aan · 

die perrnissimve 11 grillen van die tyd nieo Kinders moet derhalwe gelei word 

tot nom.e- en waardehandhav1ing (Gerber, 197 4s 846g 22}o 

Ki.nders wat die gesinsorde versteux~ moet met insig betig word (Greyling1 (A) 

i94'1 ~ :9'e 91) o 11 Die ontduiking van tug en die gebrekkige. uitvoering van dissi-

pline dui op een van die grofste misdade teen die kind11 (Gouws, 1965~ 2~85), 
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3.,2;.8j.2 OPVOEDING 

Van owerheidswee sal alle :metodes in werking gestel moet word am gesag en 

dissipline in die opvoeding te bevorder en uit te bre~. Bros jures met 'n 

Ohristelik-nasionale g.rondslag oor gesag1 tug en dissipline moet aan pri-

m~re, sekond~re en tersi~re inrigtings en. alle ?pvoeders e:r: potensi~le 

opvoeders beskikbaar gestel word (Scholt2i, 19731 pp.21-22)'. Die volwasse 

gemeenskap is verantwoordelik vir enige vorm van "maladaptive child care 

practices 11 (Musgrove, 1966, p'.11}. 

3'.2.8.3 DIE SKOOL 

Kinders wie se persoonlikhede en karakters gevom. is in 'n huis van liefde 

en dissipline sal nie maklik slat,roffers van permissiewe gedrag word of 

hulle lank daaraan skuldig maak nie. Die uitoefening van gesag en 

dissipline in die skoal hang ten nouste saan1:1et liefde, eerlikheid, 1n 

positiewe vertrouensverhouding, n realistiese opvoedingshouding, n direkte 

gesprekskorm::runikasie en insig,. Die hegte skakel wat daar in die gesin 

ontwikkel het, moet tussen leerling en onderwyser in die skoal ui tgebou 

word tot n vertrouensverhouding. Grobbelaar verklaar tereg dat n volk die 

ui tdagings van 'n veranderende w'Elreld alleen die hoof kan bied en as volk 

staande kan bly as die kinders en jeugdiges se fondamente heg en vas gel~ . . 

word in hulle ouerhuise ( 1975, 127~ 90-102)i. 

3'.2.9 NVIOSIO:NELE STABILITEIT JilliJ SEKUTI.ITEIT AS WEERBAARIIEIISIXJELSTELLINGS 

Die pasgebore baba ervaar sy eerste emosionele gewae~vordinge teenoor die 

moeder en hy is in werklikheid n gevoelswese wat dan reeds n behoefte het 

aan emosionele stabili teit en sekuri tei t (Jersild, 1960, p.47}. 



Die moderne opvoedingsmiliou hot egter daartoe bygedra dat die noodsaaklike 

kommunikasie tussen ouers en kinders in baie huisgesinne tot die minimum 

beperk is. Die tempo .-raarteen geloef word, het spa.rming 'n permanente 

tuiste besorg in talle huisgesinne sodat hierdie huisgesinne geen gesonde 

emosionele kommunikasie ken nie, ma;:uo gebuk gaan onder emosionele spaxming 

wat in baie gevalle neuroses tot gevolghet. nit hou die gevaar in dat 

11 emotionally disturbed families may transmit their fears to their children" 

(Fine, 1952, p .. 293}o Ouers sal derhalvre baie aandag aru1. 1
D aantrekliker 

huislike atmosfeer moet gee (Kotze 2 1972, p.21) en bulle sal doelbe.-ms daarna 

moet strewe om na hulle kinders·te luistor en daar moet ruim geleentheid 

geskep word vir gesprek en komn1unikasie. Kommunikasie moet sodanig wees 

dat kinders openhartig met hulle ouers sal wil gesels (Pistorius, 197"1, 

p .. 239) • 

nit is de11r navorsers bmiyS dat intellektuele en skolastiese prestasies ten 

nouste saamhang met 'n kind se e.mosionele lewe (Havighurst, 1962, PPo 86-87)'. 

nit is derhalwe noodsaaklik dat daar gestreef word na gosonde emosionele 

verhoudinge ten einde aan die kind ruim geleentheid te bied om sy optimum 

prestasie te kru1. lower o 

Ouers se.belangstelling in die kind se skoolaktiwiteite en prestasies bevorder 

sekuriteit en selfvertroue; daarom verklaar Musgrove dat die gesin en die 

skoal veXlllote moet wees. Ouers moet die skoal meer besoek en bulle moet 

die kind se skoolgaan sao.m met hom geniet. "The school must cease to be 

a fortress heavily gu.arded against all adults, except the staff" (Musgrove, 

nit het noodsaaldik geword dat ouers voorligting ontvang en 

inligting inwin L11. verband ri1et die weerbaarmaking van lmlle kinders:o Rupp 

het 'n ondersoek. gedoen in verband met die gesinsinvloed as geestesweerbaar

heidsmiddel en sy bevinding was dat die kind se primere skoolloopbaan sal 
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aantoon of daar enige opvoedingsarmoede in sy gesinskonstellasie was (Rupp, 

Talle wanaanpassines binne skoolverband reflekteer 'n 

ongelukkige gesinslewe (Scott, 1956 1 Po44). Die kvvali tei t van die gesins-

lewe, die emosionele verhoudinge tussen kinders en ouers sowel die algemene 

· intellektuele rykdom of arrnoede Van die huislike atmosfeer, is daarom van 

besondere belang. Die meeste gesinstragedies, probleme en gesinsveTYv.yderinge 

kan verlwed word deur doeltreffende gesinsvoorligting te bekom (Helberg, s.j., 

P' .3 ).. 

Ouers is geneig om hulle kinders te wil rt organiseeru 1 wat hulle dan die 

geleentheid tot selfontdekking en selfeksplorasie ontneem~ Ouers sal 

daadwerklik daartoe moet oorgaan om saam met hulle kinders te beplan en te 

doen sodat die kinders se ego-ontwikkeling gesond sal wees. Saamdink en 

saamdoen sal vertroue in die ouers en selfvertroue in die kind as persoon 

tot gevolg he. Die kind het 'n behoefte daaraan om te 11 behoortn en hy wil 

as volwaardige mens deel in die gesinslewe (Helberg~ s~j.~ pp. 3-10). 

Stabiele ouers behoort emosioneelstabiele kinders ·-t;e he. Di t beteken dat 

ouers mekaar sal liefhe en dat hulle vir hulle ldnders liefde sal he en di t 

betoon. Dit impliseer ook n simpatieke dog ferm en rustige beskerming sodat 

die kind se uniekheid as skepsel van God tot volle wasdom kan kom (Keyter, 

1942; p:8o) • Dit is ten slotte noodsaaklik dat die jeug die ouers verstaan 

en waardeer, maar dat ouers ook die kinders verstaan en waardeer., 

3 .2.10 POSITI:ENVE G:EVVOON'l1ES, GESINlliEDE EN PE..l1SOOI'JLIKHEIDSVORlVIING 

Volgens Langdon is gewoontes en gesindhede reeds voor skoolgaande ouderdom 

vasgele en is di t oly-Wend van aard (Langdon, 1957, p .31}. Die invloed van 

die eesinslewe op die ontwikkeling van die kind is vandag meer as ooi t 

vantevore onder 'n milcroskoop en daar is posi tiewe tendense te bespeur dat 
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gesinsbande tans belangTiker is as ooi t vantevore. 0 1 t is pas si ble that 

home means more than ever bef oJ:>e11 (Musgrove~ 1966, p. 12) • Die gesin bly 

die voedingsbedding vir posi tiewe gesindhede teenoor die medemen!=J ~ teenoor· 

die owerheid en lede van ander rasse en groepe (l")istorius, 1971, p.240) •

Die verhouding tussen wit en swart is vandag een van die mees a},.:tuele 

v:raagstukke en di t is noodsaaklik dat blankes alles binne hulle venno(f sal 

doen om posi tiewe gesindhede jeens swartes aan te bveek (:Oirekteur vir· 

Ek.umeniese Sake, September 1975; Malan, 1976,. pp. 24-25). "Ons sal onder 

hulle vel moet inkom ten einde hulle beter te begryp11 (Esterhuizen, Monitor, 

S.A.U.K., 1974). 

Opvoeders moet aandag verleen aan posi tiewe gesindhede by kinders ten 

opsigl:;e van arbeid en deelname aan bedryvdghede van die samelewing moet in 

die regte perspektief gestel word. :Oie algemene volwasse houding is dat 

die moderne j eug werksku is. Die vraag kom na vore of die gemis aa.n die 

volwassene se voorbeeld nie hiertoe aanleiding gee niee Dit is noodsaaklik 

dat die kind sal· weet hoe om 'n eenvoudige takie soos _die bak van 'n eier en 

die maak van 'n koppie tee te verrig (Helberg, s.j., :Pa21)'. 

Die gesproke woord tuis en elke boek wat gelees word,. is deel van die kind 

se persoonlihl~eidsweerbaarheidsvormLng. :Oie hele gesinsmilieu dra by tot 

die kind se vorming en verfyning en dit bepaal oak~ 

die kind se voor- en afkeure en sy houding in die verband wanneer hy 

volwassenheid bereik het; 

sy houding en gesindheid ten opsigce van die teenoorgestelde geslag, asook 

sy beskouing van seks; (Volgens Pistorius moet seksvoorligting met.die 
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nodige eerlil<heid en natuuxlikheid gesl~ed (Plstorius, 1971, p.240). Dit 

beteken dat ouers seks sinvol sal vertolk en dit moet aJ. tyd l:xi.nne die 

huweliksverband gesien word. Dit beteken oak dat ouers n verdraaide en 

skewe seksbeeld ten opsigte van die huwelik wat die w~reld soos 'n vloedgolf 

wil verswelg, moet vernietig); 

sy plek- en volksverbondenheid~ (Gesins- en nasietrots moet so~s n kosbare 

kleinnood vertroetel word. Onder leiding van die ouers leer die kind or:J. 

die gebruike en gedragskodes van die gerneenskap te begrYIJ en te eerbiedig, 

ontwikkel hy samehorigheid en lojaliteit teenoor die nasionale geoeenskap 

en word hy later daarvan 'n verantwoordelike lid (Keyter, 1940, p.86)'. 

110uers moet dus nie by kinders 'n ai'weerhouding teenoor die same1ewing lrweek 

nie, maar wel weerbaarheid deur hOD. met kennis en insig te bewapen teen 

wantoestande"(Pistorius, 1971~ p.240; Vgl. Sonnekus, 1976); 

sy gesindheid teenoor sy klerec1rag; (Helberg is van nening dat die jeug se 

kleredrag moet aansluit by die volkseie v2n die verlede, maar sleg~ in 

soverre dit kernbeginsels betref, soos die bedekking van die ligEaam en in 

soverre kleredrag lewenswaardes vertolk (Helberg, s.j., p.13); 

in 'n groat mate karaktervorruende weerbaarheidseienskappe soos stil;theid, 

gereedheid, getrouheid, eerbied, netheid, volharding, ywer t vriendelikheid 

en eer1ikheid. Ouers moet besef dat die kind sy ganse gesinsmilieu, 

houdings 1 verhoudings en vervvagUnge daagliks met hom skoal toe new 

(Langdon, 1957, ]?'.5) en dat ouers 'n grater inv1oed op kinders uitoefen as 

onderwysers ( Oosthuizen, 1943, JlPo 43-44}. Volgens Kotzee het ouers 'n 

belangrike taak ten opsigte van die vorming van sterker, standvastiger 

karalders met hoer integriteit 9 breer en dieper geestelike visie, onkreukbare 

trou en lojaliteit teenoor mekaar en die volk (Kotzee, (A) 1967, pp. 30-32}. 
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. 3 e2.11 W:EERBAARIIEID TEN OPSIGTE VAtJ VRYETYDSJ3ESTEDING 

In die moderne samelewing is produktiewe tydsbesteding oak 'n 

Di t is die ouers se taak om toe te sien dat daar by die kind 'n positiewe 

begxip ten opsigte van tyd aangekweek wordo Die kind mo et bes ef dat tyd 

'n kosbare vergunning van God aan die mens is en dat. di t met gxoot oordeel

kundigheid produktief aangewend moet wordc 

Ten opsigte van die daaglikse lewe is di t essensieel dat die kind sal vveet 

dat daar 'n vasgestelde program in die gesin gevolg word ten opsigte van bv. 

eet- 9 studie- en. sla.apgewoontes. 

In 'n wereld waar daar al hoe meer vryetyd beskikbaa.r gestel word, het die 

ouers 'n besondere plig om toe te sien dat vryetyd positief aangewend word. 

Vryetydsbesteding oorvleuel die godsdienstige, kulturele, maatskaplike en 

ontspanningsbehoeftes en kan ontv1ikkel word tot die grootste opvoedende 

krag in die sarnelewing bui te die gesin en die skoaL Varrvme 'n verskeiden-

heid vorme van vryetydsbesteding9 loop die gesin die gevaar dat elke lid 

van die gesin sy tyd op verskillende plekke deurbring en daal:.' nie tyd is 

vir gesamentlike vryetydsbesteding nie (Van Zyl, s.jo p .. 243). 

Die taak van die ouers is gelee in die skep van geleenthede waartydens die 

gesinslede saa.111 kan sing en saarn lees, saam werk en speel (VVillemse~ 1940, 

Gesamentlike vryetydsbesteding kan die vorm aanneem van saam 

stories vertel, T,V o kyk, saarn kuier by vriende en besoek afle by 'n museum. 

Langs hierdie weg v10rd daar 'n byna tasbare band van maatswees en goeie trou 

gevom. 



3 9 2,12 KULTUURBESIT :ElN :BURGER.SKAP 

J)ie ouers in die moderne samelewing het 'n belangrike taak in verband met 

die oordrag van gees·cesgoedere aa:n. hulle kinders en di t is 'n vereiste dat 

beide ouers en kinders hieraan sal deelneem (Keyter,. 1961, p.28)". Die 

sukses of mislukking daarva:n. beinvloed nie slegs sy indiwiduele bestam.1. 

nie, maar ook die van die volk ef nasie (Keyter:· _1940~ p.61) 9 want 'n 

gemeenskap is geestelik verbind deur 'n gemeenskaplike nasionale kul tuur

besi tting_. Die gesin het dus as eerste, intieme,. menslike omgewing 'n 

belangril<:e taak om die nasionale kul ttJurbesi tting aan die j eug te oorhandig,. 

Weens die vinnige lenenstempo word die ui tvoer va.:.r-1 hierdie opdrag bemoeilik 

en het die gemeenskap 'n aandeel in die oordrag van kultuurgoedere verkryo 

liThe surrogates who Cal'TY the culture standards have changedo They are no 

longer the parents 1 omnipotent and belonging to another order of being, but 

r.,ne 1 s everyday companions11 (Musg:cove, 1966, pp. 46-47)~ Kinders verkies 

egter hul ouers se houding en standpunt met betrekking tot staats- en 

burgerlike aa.ngeleenthede., Onverskillige oue:cs met 'n on-Suid-Afrikaanse 

gees wat hulle kinders on-Suid-Afrikaans opvoed, bevorder weerloosheid binne 

die volksgeledere. Hu..lle houding raak 'n gesin, 'n gemeenskap en 'n volk se 

voortbestaa.no In 'n staatkundig snelveranderende Suid-Afrika sal die jeug 

vir die toekoms weerbaar gem.aak moet word. Helberg skryf in hierdie verband 

dat ouers voor 'n groot ui tclaging te staan [!;aan kom en dat hulle die jeug sal 

moet voorberei, "nie as versta..rde denkers nie 1 maar beweegliktt; 11 nie rond

dobberende denkers nie 7 maar bestendig,_ooreenkomstig die geskiedenis van 

ons volkn (Helberg, s ~~ ~ 1 .P .28) 4. Ouers sal moet waak teen 'n gees van 

pessimisme en moedeloosheid by-die jeug. J)ie volksgeskiedenis moet aan 

hulle voorgehou word as aansporing, as besieling om die g.rootste probleme 

die hoof te kan bied~ Kul tuur vvord bepaal deur die kvrali tei t van die 

mens e. .Sou die kl7ali tei t dus Sv7aJ.:: 11ees 7 loop die nasie gevaar om te 
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degenereerwat kultuur betref. Afrikrulerouers staru1 tans voor hierdie 

groat gevaar. · Al het die samelewingstruktuu:r ingrYJ>end verander, skcyf 

Keyl;er 1 is di t noodsaaklik dat die Afrikanervolk sy inner like betekenis, · 

soos dit uitged_~k word in die Christelik-nasionale beskouing, handhaaf 

indien die Afrikaner as Afrikaner wil voortbestaan en sy Godgewilde nasie-

roeping.wil vervul (Keyter, 1940, pp. 145-147). 

3 .2.13 DIE OUER.-8KOOLVERHOUDING 

Omdat die skoal verru1twoordelik is vir die onderrig en opvoeding van leer-

linge en omdat kinders vir n groat gedeelte V8n die dag aan die ondeTivysers 

se sorg toevertrou is, kan die skoal as een van die belangrikste instellings 

in die samelewing beskou word. Daar behoort 'n hartlike en noue samewerking 

tussen ouers en skoal ·te wees (Woodruff, 1957, pp.25-26). :Behalwe Vir 'n· 

gespesialiseerde opvoeding in die skoal verrig ondeTI7ysers en ouers dieselfde 

opvoedingsfunksie (H-elberg, s. j • 11 p ~26). Skole is wel staatsinstellinge 

maar ouers mag nie daarom koud daarteenoor staan nie, inteendeel, ouers 

moet·die skoal as 11hulle11 s 1 n aanvaa.L' en weet dat "die sukses van die skoal 

in n hoe mate afhanklik is van die fondament wat deur die huislike opvoeding 

gelt; is" (Gunter, 1961, p .436). 

3.3 DIE SKOOL EH DIE ONDEHiJYSER SE VER.ANT\ilOORDELIKHEID MEr 
:SJTIIIREKKING TOT GEESTESVTEBJRJ3Alili.'IEID 

3 .3 • 1 ~ N HERW .Ali.RDEIICNG V .AN o:tiDER\i'ITS- Ef\T OPVOEDINGSDOELS TELLING E 

Die karakter van die onderwys op skoal word bepaal deur die doel wat 

pagestreef word. Christelike, weerbare onderwys het nie net die verstandelike 

ontwihl~eling ten doel nie, maar wil leerlinge as n ondeelbare geheel in hulle 
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totali tel t onderrig en opvoed (Kotzee 5 (A) 1972, p .6) • Omdat die onderwys 

die jongmens as 'n volwassene by 'n snelveranderende wereld wil laat inskakel, 

moet die skuol toekomsgerig wees, want sodanige skool het die beeld van die 

volwasse mens in sig (Beets 7 soos aangehaal deur Breedt, 1972, 12~142-145). 

Die Christelike skool wil die kind dus opvoed om al sy gawes met dankbaax ... 

heid te aanvaar, ten volle te ontwikkel en reg te gebruik sodat hy as m'ens 

in God volkome kan wees, "vir elke goeie werk volkome toegerusrr·. Hierdie 

skriftuurlike ideaal sal slegs bereik word as elke orvoeder met liefde en 

toevzyding hom rig op die opvoeding van die kind tot weerbaarheid en waar-

agtige Godsvrug, deeglike kennis en gesonde aktiwiteit. In hierdie ideaal 

is daar dus nie plek vir terughoudendheid nie, maar veel eerder volle oorgawe 

(Coetzee, 1939, p.45). Die Christelike skool is ook daarop ingestel om 

kinders posi tief te beinvloed tot keusehandeling met die doel om van bulle 

weerbare mense te maako Die skool moet die kind dus leer om self te dime, 

na te vors en ooreenkomstig betroubare waardes te oordeel (Pistorius, 1971, 

p.241)·~ Die skool sal in die· besonder aandag moet gee aan die sedelik

godsdienstige weerb:•.arheid van kinders. Klem moet ook gele word op deugde 

soos geloof, hoop 1 liefde, diens en taakaanvaarding. Die skool moet die 

kind dus weerbaar maak vir 'n besondere taak in die wereld - di t is 

Christelike weerbaarheid. Die Christelike skool wil die kind Christosen

tries, en nie egosentries nie, opvoed (Gun·t;er, 1970, p.433)'. Met so 1 n 

doel voor oe sal die skool by ui tnemendheid daarin slaag om vir die leerlinge 

koers te help aandui te midde vru1 'n ontstuimige en ingevoikkelde wereld 

(Kotzee, (A) 1972, pp. 6-7). Dit is om bogenoemde rede die taak van elke 

onderwyser om die Ch.J:'.istelike opvoedin,gsfilosofie te help ui tbou. 11Nuwe 

vir die tyd doeltreffende opvoedingsgebruike, moet geskep word" (De Lange, 

1972, p .. 11)'. 
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3 .3 .2 DIE ONDEI?:~7YSER SE VIJii.AliJTf,IOOR.DIITLIKHEID EN ROEPING TEN 
OPSIGTE VJJiJ GEEf!TEffiTI!iE1.1.BM.:RI-IEITD 

HJ)ie Ohxistelike karalder van 'n skool woxd bepaal deur die ouers en onder-

wysersH (Gtm.ter, 1970, p.434). Slegs indien die ouers en onden<ysers 

Ohris.tene is, kan daar spxalce wees van Ohxistelike ondenvys of van 'n skool 

· met 'n Obristelike karalcter (G1.mter, 1970, p.434). Die vraag kan gestel 

word of die staatskool in Suid-A.frilca aan hierdie vereiste beantwoord. 

Indien dit nie die geval is niG, kan aanvaar word dat die kinders weerloos 

aan 'n kra;rik en deurmekaar wereld ui tgelewer gaan woxd3. Selfs ondex dwang 

sou VTet no. 39 van ~967 van weinig waarde wees, want uiteindelik hang alles 

af van wat daar in die klaskamer [Sebeur en van diG onclerwys wat daar deur 

die onderwyser gegee word. Sou elke onderwyser hom vergewis van. die 

vereistes van die uet, en as dit wat die wet neerle ook sy diepste begeerte 

is, en as hy met geesdri.f en oort1-1iging ui tvoering daaraan gee, dan is die 

Ohristelike en nasionale karakter van die onderwys verselmr en die kinclers 

geestesweerbaar (Thom 1 1973, p.38)~ 11Weens sy roeping as ondGrwyser en 

o:pvoeder, skry.f Schutte, is hy dus geroepene en verantwoordelik om die 

onfikse, onwGerbare, onvolwassene tot WGerbaarheid te lei sodat hy sy 

stryders- en vegterstaak behoorlik kan ui tvoer11 (Schutte, 1972, 841 g 13; 

Mulder, 1972, p.15). 

Na aanleiding van bogenoemde bespreldng in verbm1.d met die skool en onder-

wyser se roeping en veraJ.1twoordelild1eid ten opsigte van gGestesweerbaarheid, 

kan daar nou oorgegaan ~ord om in die besonder oor hierdie aspekte te besin. 



3 ·.3 ,'3 DIE GEE:STESVTEJER:BARJD ONDEl1ViYSER. 

3.3 .3 .1 SY b-:I:ENSKA.PP.B 

Vrae soos wie 'n geestesweerbare onderwyser is; of hy oor bepaalde onder-

skeidende persoonlikheidseienskappe beskik~ of hy hom onder_skei van sy 

kollegas; is tot nou toe onbeantvvoord. Daar sal egter gepoog word om 

tydehs die bespreking antwoorde te vind op hierdie v.rae. 

Volgens Gunter, Kotzee en Greyling moet die weerbare onderwysers toegewyde 

ha.rdwerkende en Christeri!llense wees wat deeglik opgelei en verantwuordelike 

en besielende leiers van die j eug is (Gunter, 1970~ p·.431; Kotzee, (A) . . 

1973, p·.26; Greyling' (A) 1941, p~16),. Greyling skry:f dat die ondervvyser 

by uitstek nog die gootste upvoedende en weerbaarmakende faktor in die skool 

is (Greyling, (A) 1941, lJ .9) en dat "very often ~ leader or teacher in 

public schools or church may become a great enough influence on a youth's 

life to effect his entire destiny11 (Ga.rvice, 1969, p.61). Om hierdi e rede , 

meen Greyling, sal die geestesvreerbare onderwyser oor 'n posi tief Christelike 

en nasionale lewensbeskouing beskiJc. 'n Christelik georienteerde skool met 

anti..Cbxistelike of lfneutraleu onderv1ysers is dus nie 'n Christelike skool 

nie 1 maar 'n weerlose inrigting (Greyling, (A) 1941, p.16) .• Die geestes-

weerbare onderwyser sal daarom 'n persoon met waaragi:;ige Godsttug 17ees, 11 'n 

mens van God vir alle goeie werk toegerus" (Scholtz, 1973, p .• 43) .• 

.Die ondenryser sal binne en 1Jui te die skoal 'n onlU'eukbare voorbeeld stel, 

want as weerbare persoon is hy 'n draer en vertolker van sedelike waardes. 

Vir die geestesweerbare onderwyser beteken alle onderrig sedelike onderrig; 

11 daarom kan sekula.risasie op geen beter wyse weggeweer word as met 'n goeie 

ondel"'ilyser nie11 (Kotzee~ 1970, p .22). Hy stel hoe eise aan homself en die 

• 



leerlinge en hy roep hulle gedurig op tot verantvmordelikheid en pligs

getroue taakvervu111ng eh hy stel self die vborbeeld. Dit wat hy by leer

linge afl·ceer of belet, probeer hy oak in sy eie lewe vermy (Gtmter, 1970, 

p .434). Die ondervvyser moet dus 11 glo in sy eie geroepenheid en pro beer 

leef wat hy gld1 (Kotzee, 1970, p .24) ~ 

Die ondervvyser moet n duidelike begrip van die uiteindelike doel van 

opvoeding h~ en nooit toelaat dat die onmiddellike sy uitsig op diu uiteinde

like doel belemmer nie, want hy weet die volk sal ondergaan waar daar geen 

visie is nie (Kotzee, (B) 1967, p.14). Die geestesweerbare ondervzyser is 

dus 'n sleutelfiguur, 'n gTondlegger in die wese van 'n volk, want 'n nasie 

..-rord in die klaskamer gebou of gebreek (Nel, 1970, 29: 6). 

Dit is noodsaal<lik dat die geestesweerbare ondervvyser n gelukkige, reggeskape 

mens moet wees, want hy kan net aan die kind oordra wat hyself besi t. 

Die onderVlyser moet 'n selfgedissiplineerde IJersoon wees en hy sal meer 

selektief wees in sy stofaanbieding en sy algemene lewe, -rrant norme n are 

o.aught and not taught11 (Hoyle, 1969 1 pp. 13-14). 

Die onderv;ryser moet uit die volk wees ·en hy moet sy volk ken, verstaan, die 

volksvllil onde:rskryf en die volkswil bevorder (Greyling, (A) 1941, pp. 18-21). 

"Alleen hy is innerlik bekwaam om op te voed wat ten valle deelneem aan die 

hele kultuu:rlev.re van sy volk en sy tydrr (Keyter, 1942, p.49). 

Opvoeders moet die v.ras•,gstuk van die jeug as hul eie sien en as hul eie 

aanvaar. Geestesweerbare onderwysers moet die gevoelens, · strewes, denke 

en dade van die jeug ken en daarom sal die onderwyser nie onnadenkend, 

oorheersend, beterweterig dink en handel nie (Ooetzee, (A) 1972, 838:2) 



Dit beteken dat die onderwyser oop sal wees vir selfliTitiek~ oop vir die 

kernwaarhede in die almente van die w~reld varJ.dag, oop urn nuut te dink en 

verandering te bewerkstellig. Daar moet dus n besondere vertrouensver-

houding tussen onderwysers en leerlinge wees (De Klerk, (B) 1974 1 4~14). 

Deur die leefwereld van die jeug te betree, word die onderwyser in staat 

gestel om die jeugdiges te help om hulle bydrae te lewer tot pr'lbleem-

oplossings van die tydo Die skoal het dus die taalc om die jeug metodies 

te deurdrenk met kernwaarhede, kennis en insig wat belangrik sal wees 

wanneer hulle later hulle plek in die samelewing moet inneem (Van deJ:? Walt, 

1970, p.56) a 

3.3.3.2 DIE Tii.AK VA11T DIE GEESTESVv'EERBARE ONDERHYSER 

Volgens Verwey ( 1976, 6~ 6) het geeneen in die gemeenskap 'n belangriker 

taak as die onderwyser nie~ want op hom rus die veran-hvoordelik">J.eid vir 

die verstandelike en geestelike g.roei van die ldnd, sowel as vir sy 

persoonlikb.eidsontwildceling en karaktervo:nningo Benewens sy taak om 

kinders kul tureel en geestelik voor te berei; het hy ook 'n addisionele 

taak om by kinders 'n sterkte van gees te k:vveek wat 'n volk in staat sal 

stel om die aanslae wat teen die geestesgoedere gemaalc word, doel treffend 

af te weer. Onderveysers sal indringend aandag moet verleen aan opvoeding 

tot keooeweerbaarheid, want· die Suid~.Afrikaanse volk word op staatkundige 

gebied tot die uiterste beproef en gelouter (Strijdom, suos aangehaal deur 

Van der Walt~ 1970, p.58). Slegs Christengelowiges, dit is geestesweerbare 

jeugdiges, sal bestand wees teen beproewinge. 

Die geestesweerbare onderwyser moet dus help om by die jeug belangstelling 

en begrip te wek vir poli tieke salce ~ Dit vereis 'n geestelike weerbaarheid, 

die vermoe om te kan keur en weeg sod.at die goeie aanvaar sal word, 



(kyk paragraa£ 2~ 8) en die bose verv7erp cal word. Ondernysers sal C.us op 

die hoogte met staatkundige verwikkelinge moet bly ten einde problemo die 

hoof te kan bied en daa:c is vir die onderwysers >rat nie betrokke vd,l wees 

nie 1 nie _plek birme die nnde~'"'\vysJ:'aamwerk nie. 

l'.ie geesteswee.rba.re onde:t'Wyser het 'n belangr.i.ke taak te vervul in die 

veTbetering van verhoudingspatrone, omdat 11 ons interne volksverhoudinge, 

Suid~Af~cikt>, en sy verhouding tot Suider-Afrika en die verhouding tot d:i.e 

Westerse w8reld die as is waarom die toekoms draai 11 (Ile Klerk 1 (Il) '1974, 

4:i4)o Geestes-weerbaaxheid sal slegs t0t s;>r reg kom indien die ondm'Wyser 

die verhoudingspatToon incb:ingend en helder aksentueero Die skoal, skryf 

Kotzee, is die ~ngeuese plek om daanmee te begin (Kotzee, (A) 1967~ ~~i4)o 

As 11 inte:r:mediate bet\7een the 1 real' world and the 1 ideal' world" hd die 

ondel"Wyser 'n belangt:>ike taalc te vervul (Hoyle, 1969, p.14) ten einde leer-

1inge te help om owewigt.ige burgers en buTgeresse van hul volk te wees., 

LeerUnge moet 11l helder begrip van beide negatiewe en posi tiewe waardes h'B 

(Ile Klerk, (Il) "19747 4~ "14)-. 

In 'n veranderende wereld sal die skoal stellig 'n aanpassing van die skool

pr0gTaiD moet maako Ond.ei'wysers sal meer doelgerig m~t hulle leerlinge en 

hulle behoeftes betrokke moet raalc en hulle sal meer pedagog:iese raad en 

hulp aan leerlinge moet bied. 

Huisbesoek van weleer sal weer opgeneem moet word en di t behoort die fondament 

te r.rees waarop 'n geestesweerbaa.rheidsprogram gebou word. Ilie ouer-undervryser-

verstandhouding behoort nuwe momentum en stukrag aan onde~vys en geestesweer-

baarheid te verleeno Die onderv;rysowerhede beskou hierdie skakeling as 

belangcik en di t sal vir die geestesweerbare onderwyser ongeag die beleid 



nf howling van 'n betrokke skool, 1n heerlike 11 plig" Vl"ees om huisbesuek te 

duen, ~ant dan volduen hy aan die uiteindelike doel van opvoeding, naamlik 

om die kind in sy totaliteit geestesweerbaar te help maak. Volgens :OU Toi t 

en Greyling kan hierdie taak slegs deur die geestesweerbare onden1yser ten 

ui tvoer gebring word omdat hy die grondlegger is van die staat en omrede 

hy 'n volksleier is (Du Toi t, 1971, 834~31; Greyling~ (A) 1941, p.21) .. 
'•, 

Die ondervzyser beklee dus 'n besondere plek in die volkshuishouding en hy 

beskik oor besondere la1ali t ei te en eienskappe. Die onder~-vysm7erhede moet 

deur middel van keuring slegs die ifbeste0 voornemende ondervzysstudente vir 

die beroep keur (Kerschensteiner, soos aangehaal deur Nel, 1947, pp. 115-116). 

Vir die aanwys vir die mees "delikate11 van alle skoolvakke, naamlik geestes-

·weerbaarheid, sal huofde moet toesien dat slegs die heel 11 beste" personeel 

hiervoor ingespan nvrd (T.Cl.D. 1971, .p.2), want van die onderwyser kan 

goeie en k\1ade invloede ui tgaan. . Slegs die geestesweerbare onderwyser kan 

d~e geestesweerbaarheidsprogram ·in sy volle konsekviensie aanbied en uitvoer, 

want sy roeping en verantvroordelikheid is vir hom duidelik. 

3.3 .4 JEUGORGANISASI:ES EN GEESTES1ilEERBAAPJIEID 

Die meeste skoolkinders word op een of ander stadium van hulle skoollcopbaan 

by n bepaalde jeugorganisasie betrek. Daar is egter n ontstellende daling 

in die aantal leerlinge wat byvoorbeeld die Voortrekkerbeweging, toneel, 

vollmpele, musiek, noodhulp, landsdiens, CaS.V.,, K.J.V., ens. betref. Die 

algemene klagte is dat daar "niks11 aangaan :qie (Moller, 1973, p .. 17)·. 

Navrae hot aan die lig gebring dat baie meer jeugdiges nel aan jeugorgani

sasies sou deelneem indien daar meer inligting in verband met ·die betrokke 

aktiwitei te beskikbaar was. · Di t lJlyk dat o:nkunde as 'n belangrike rede vir 

·die gebrekldge deelname beskou kan word en dat dit baie vuoruordele tot 

gevolg het. 
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Met 'n duidelik geformuJ.eerde doel sal jeugorganisasies 'n belangrike bydrae 

lewer ten opsigte van geestesweerbaarheid. Volgens IVIBller het jeugorgani

sasies 1n tvveeledige doel, naamlib 

1) am jeugdiges stelselmatig in n Christelike, Westerse volkskultuur op 

te v-oed; 

2) . am die jeugdige se persoonlikheid op grond van 'n Christelik-nasionale 

leuens':" en ·w'8reldbeskouing te vorm (Moller, 1973, p., 14). .Daar is en 

behoort geen verslcil tussen die doelstellinge v-an opvveding, geestesweer

baarheid en jeugorganisasie te wees nie. Soos in die geval by opvoeding 

en geestesweerbaarheid verg die verwesentliking van die doelstellinge van 

j eugurganisasies ook 'n aktie>;le, pvsi tiewe betrokkenheid van die onderwysers • 

Jeugorganisasies moet deur die jeug as si~vol 1 maar ook as noodsaaklik 

beleef :11ord. ]it moet 'n spesifielce doel h~ en nie een wat op algemene 

vorming van leerlinge gemik is nie. 

Inisiatief en geesdrif van die jeugdiges en inspirasie van hulle leiers, 

is sinqpiem. .Die jeugorganisasie is tot mislukking gedoem indien een of 

albei partye untbreek (Breedt, 1972, pp. 130-134). 

Geestesweerbare "onderwysers speel 'n belangrike rol in die totstandkoming van 

jeugurganisasiesrr. Hulle voorbeeld is ewe belangrik. 11 Sou hulle 'n onbe

skaamde Christen-Afrikaner voorbeeld ~tel, sal die wurtels van geestesweer

baarheid vertikaal geanker wees') (Moller, 1973, p.17). Onderwysers Yvat 

vanv1ee selfsugtige redes of op ontaktvolle vvyse in jeugorganisasies belan(4het 'n 
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oneffektiewe jeugorganisasie en weerbaarheidsprogram tot gevolg. J·eugorga-

nisasies mag nie langer onproduktief, doelloos en kunsmatig wees nie, maar 

moGt as 'n noodsCl,aklike deel van die hele opvoedings- en weerbaarheidsprogram 

gesien word. 

Jeugdiges vrat op een of ander stadium aan 'n jeugorganisasie behoort het, 

is waarskynlik in totaliteit beter gevorm tot selfstandige keusehandeling, 

dit wil se volwassenheid nie. Volgens Moller (1973, :PP• 17-18) ka:n die 

opvoedingsdoelstellinge met betrehl{ing tot jeugorganisasies in n weerbaar

heidsprogram verwesenlik word deur die jeugdige~ 

op te voed tot nuttige vryetydsbesteding; 

te leer dat die liggaam nie geskend mag word nie~ 

te leer om sy gevoelslewe te dissiplineer~ 

te leer om ware kennis na te streef soos di t aangetref word in die Woord 

van God; 

te leer dat kultuur n sekere volksbesit is wat met die volk se religie 

saamhang; 

sosiaal te vorm sodat hy harmonieus in sy wisselwerking met die medemens 

kan saamleef; 

te leer om die materiele nie te verafgod nie; 

bevrus te maak van die estetiese; 

te lei om tot 'n volwaardige gesagsdraer te ontvdkkel9 

voor te gaan as regl;e weg,vyser e 

Hierdie doelstellinge grY}l tot in die diepste wese van die menslike bestaan, 

d.i t omspan die ganse opvoeding. Jeugorganisasies kan dus by uitstek aange-

wend word om al die wesenskenmerke van geestesweerbaarheid by die jeugdige 

te help tuisbring~ 
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3.4 DIE KERK SE VERANTv'WORilELIKHEIIl MEr BErREICKTI;rG TOT GEESTES
VJEERBAA.RI-IEIIl 

Vanwee die fei t dat Suid-Afrika en in die besonder die Afrikanervolk,. deur 

'n magdom vyande gehoon en gehaat word en daar planne in die mou gevoer vrord 

om die Afrikaner te stuit in die uitvoering van sy Godgegevre taak (Gr.U:O, 

s.j., p .. 5), het die kerk di t oak as sy verantwoordelikheid aanvaar om te 

help bou aan 'n geestesweerbare voJk (Gericke, (A) i972, :p.6). 

Volgens Steyn het die kerk 'n ge\7eldige belangTike stryd )ill te stry en hy 

rig 'n baie ernstige waarskuwing tut die kerk. "Die stryd wat gestry wvrd, 

is 'n stryd om lewe en dood. ])it is geloofsworsteling teen die magte van 

die duiwel. •••• die dv.iwel v7at na vore kom in baie gedaantes" (SteY?, i 973, 

3 • 4. i DIE TAAK VAN .DIE KEBK 

Aangesien "die jeug nie die skeppers van die geestelike en morele klimaat 

van die tyd is nie, maar eerder die erfgename daarvan is11 , rooet volwassenes 

'hulle met meegevoel en simpatie beje~n. Die moderne opvoedingsmilieu 

noodsaak die kerk urn kragdadiger. op .te tree en kongresse, sinodale en kerk-

raadsbesluite sal prakties geimplementeer moet word • Gericke (A)(1972, 

. p.7) is van mening dat kong:res- en sinodale besluite tot dusver die "grootste 

begTaafplaas in die land" was. Di t is die taak van die kerk om die teendeel 

te be-rzy-s. 

Die pri.mere taak van die kerk is om die Woord s6 te verkondig dat hy sy 

lidmate daardeur toerus vir hul diencwerk in alle lewensverbande. nit 

beteken dat die kerk in sy verkondiging ook sy lidmate moet oproep om op 

maatskaplike en staatkundige terrein die beginsels.van die Ryk van God 

:prakties deur te voer (Direkteur vir Ekrnneniese Sake, i975, p.l3)'. 
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Aopsdraers van die kerk sal neer as ooit tevore op die hoogte moet wees mei 

die antichristelike magte se doel en opset (Openbaring 12). 

Ten einde die jeug te bereik, sal die kerk eweneens aandag moet verleen aan 

sy spreekwyse tot die jeug. Die jeug vra na 'n spreekwyse wat eie is !aan 

die jeug en wat ingang sal vind in die jeut,;dige [,IB..r.J.oedo Desgelyks moe·~ 

die kerk waak teen 'n oor-intellektualisering van die Woord en die boodskapc 

In 'n tyd waar baie mense by mekaar "verby leef11 en daar 'n behoefte aan begrip 

vir mekaar is, sal die kerkanpsdraers alles in hulle verm.oe moet doen om diG 

lidmate te ontmoet. Dit kan gedoen word deur die Woord sinvol soos wat ai.t 

in die Bybel en Belydenisskrifte opgeteken staan, te verkondig sander 

onnodige intellektuele "eksplorasies"., 

Volgens Cox ( 1966, p.145) het die kerk 'n verantwoordelikheicl om die bediener 

en die geneser van die moderne stad te wees en dac.'lrom noet die kerk die stacl 

deeglik ken., 

Ilie j eug kan slegs deur die kragdadige werking van die H eilige Gees in die 

lewe van die kerk en sy mense bereik word~ Geloofsversterking is vandag 

essensieel en dit kan slegs geskied deur n sterk geloofsverbli~tenis met 

Christus te he. Ilie prim ere bran hiervoor is die W oord van God en di t is 

die eerste stap in die rigting van weerbaarheid en daarom moet die Afrikaner

volk teruggaan na die Woord van God. Di t beteken dus 'n he::crrleude 5 krag,

dadige terugkeer na die kerk., Steyn beklemtoon die noodsaaklikheid van 

kerkgetrouheid~ 111n mens kan nie God as Vader he as jy nie die kerk as 

moeder het om jou geestelik te voed en te versorg nie11 (Steyn, 1973~ p.5)', 



])it is by herhaJ.i~g bevrys dat die ouers se voorbeelde gr')otliks die kind se 

voorstelling van God v'orm tydens hulle v.r.oeer kinderja.re'• Tiie ongeluwige 

se beeld van God word ook baie sterk deur die optrede van gelowiges gekleur. 

Ouers sal moet toesien dat die kind se vertroue in God nooit geskok word 

nie (Tiie Kerkblad 1 1973, p.3) en gesamentlike kerkbesoek is noodsaarJik. 

Hand aan hand hiermee gaan huisgodsdiens. Gesinne wat dit nog nooi t gehou 

het nie, moet daa.rtoe aangespoor word. Omgang met die Woord van Gud 

verseker weerbaarheid en stel mens in staat om staande te bly teen die 

aanslae van die bose. 

Tiie gemeentelede sal 'n baie aktiewer en dueltreffender bydrae moet lewer 

ten opsigte van jeugbearbeiding. Gemeentelede sal mekaa.r moet sterk deur 

soos een groot gesin hande te vat, want dit is duidelik dat 'die aanslag op 

die Afrikanervolk nie afgeweer sal kan word met predikantkerke en predika;nt

verenigings nie (Gericke, (A) 1972, p.8). In jeugverenigings sal jeugdiges 

ruim geleentheid moet lcry om self te inisieer. Jeugdiges· wil betrokke wees 

en daarom moet daar ruim geleenthede geskep word. 

Tii t is tydig en noodsaal<lik dat 'n verkose kerk:raadskommissie bel as met 

huweliks- en seksvoorligting aan voornemende egpa.re dienooreenkomstig sinvol 

voorligting sal verleen. Hierdie huweliks- en seksvoorligting behoort selfs 

verpligtend te wees. Tiaar is ook rvim geleentheid om aan finale jaa.r 

katkisante voorligting te gee in verband met genoemde aspekte. 

Tiie kerk van die toekoms sal die skool en gesin se vennoot moet word. Tiie 

predikant. se funksie as verkondiger van Gods Woord, sal derhalwe moet toeneem 

en daar sal baie meer gedoen moet word:,. 
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3 .5 DIE STAAT SE TAAK MET J3EI'REKIITNG TOT GEESTESWEERBAA.RHEID 

Naas die gesin, slcool en kerlc as ins.tansies met vormende invloed op die 

jeugdiges, is die tgees van die tyd' 'n ander belang:t>ike opvoeder of 

afbreker. Die huidige gees van die tyd beantwoord in vele opsigte goed 

aan laasgenoemde beskrywing en dit kan nie altyd aanbeveel wqrd nie 

(Cilliers, 1974, 22~8). Dit is in hierdie verband dat die staat as 

oorkoepelende gesag n besondere taak te vervul het. Dit is essensieel dat 

die staat meer as ooi t vantevore die gesin, skool en kerk met woord en daad 

sal steun ten einde die geestesweerbaarheid van die jeug te verseker. Die 

staat moet die jeug as sy kosbaarste besitting beskou en nie toelaat dat 

hulle aan die kumplekser moderne upvoedingsmilieu uitgele~er word nie 

(Garvice en Murphee, 1969, p.6). 

Die staat moet deur middel van aangewese instansies soos die onderwys

de:par.temente, die R G N en universi teite 'n g.rondige studie van die jeugpro.

blematiek maak, en daar sal dienooreenkomstig aandagverleen moet wurd aan 

die jeug se bedryuvi@1ede, gevoelens, strewes~ denke en dade as sake eie aan 

jeugdiges. 

Jeugdiges sal ook geleentheid gebied moet word om n eie mening oor staatsake 

te huldig (Die Transvaler, 5 Oktober 1976, p.7). Coetzee (1972, 

(A) 838:2-8) beskou. beterweterige ouers se optrede as sondig • 

.Die staat het 'n plig teenoor die jeug deur hulle te beskerm teen die 

propagandistiese "counter-cul turell wat 'n lrunsmatige kloof tussen ouers en 

kinders wil bewerkstellig. Die eie nasionale besit en dit wat op Suid-

Afrikaanse bodem ontwikkel is, moet met trots bejeen word. Di t · is 'n taak 

wat nie ligtelik deur die staat benader mag word nie (Van der Merwe Brink, 

1975, 853: 7). 



Die staat :ooet toesien dat die Raad van Beheer op Publikasies nie sy greep 

verloor ten opsigte van die keuring van die geskrmve woord en rolprente nie 

(Grin, Soje 1 po33) en die pers, radio~ en T~V~-prograome noet steeds tot 

d:Le heil en voord~el van die jeug aane;ewend word (The Citizen~ 17 September 

1976, pQ3)~ Die staat het reeds op vele terreine geslaagde projekte van 

stapel gestuur am aan die jeug se noodkreet te beantwoord. 

ac~dag verleen word aang 

die sedebedenvende invloed van strolcLesverhale~ 

~ raeer vakansie werksgeleenthede 9 

- voorligtingsdienste vir skoolverlaters ~ 

(Pieterse 1970~ 7~10-11). 

Daar moet ook 

Dit is die staat se plig oo. toe te sien dat geskikte seks- en huweliksvoor.-

ligtingsdienste tot die jeug se beskikking gestel word. Die staat moet 

daarom help om toe te sien dat gesonde 1 gebalanseerde jongrrrense 111 volwasse 

lewe betreeo Die erotiese bekletJtoning van die seksuele noet ten alle 

koste beveg word, want dit hou n groat gevaar in vir huwelike en gesinne 

wat hierop mag volg (Malan, 1973, 4g11)a 

Die Suid-Afrikaanse W eemag het 'n belang:dke ta.ak ten opsigte van die 

geesteSY;eerlJaaxheid van dienspligtiges. Dit is die weermag se plig .om 

voort te bou of te verbeter op die gesins- en skoolopvoeding en geestesweer

ba._qrheidspogings., Die weemag beywer hon on die Christelike, Westerse 

lewensbeskouing en kul tuur soos di t in Suid-Afrika tot gestal te gekom het 

en nog kon, te bew&~ en te besker.o, maar ook die moontlikhede te skep dat 

di t gedy (Van Zyl, 1972 7 p .14)., 
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Die staat het ook 'n plig ten opsigte van 'n beleid van inspraak met die jeug 

van Suid-Afrika" nit wat die staat doen en waarin hy as soewereine gesag 

glo, noet ook vir die jeug aanvaarbaar wees~ .. 

Opsommend kan dus gese word dat di t die staat se taak en roeping is om. die 

jeug o:p kulturele en godsdienstige gebied te onderskraag. naar moet · 'n 

duidelike begxip van die Suid-Afrikaanse ku.l tuur wees sodat dit aan die 

jeug oorgedra kan word. neur begrip en aanvaarding van die jeug, sal 

voorkon word dat die jeug die oplossing va~ hulle probleme by vreem.de 

adresse gaan soek. 

standaarde.en norm.e. 

Die staat het dus 'n omvangryke taak deur die stel van 

3. 6 SMIEV .ATTING 

In hierdie hoofstuk is eerstens aandag verleen aan die gesin se taak ten 

opsigte van geestesweerbaarheid. In die verband is daar oor die wese en 

karalder van die opvoeding, die gesin as bron van gesindhedeq godsdienstige 

gesinsweerbaarheid, weerbaarheid ten opsigte van gesag en dissipline, 

emosionele seku.riteit en stabiliteit as weerbaarheidsdoelstellinge, posi

tiewe gesindhede, vryetydsbesteding, ku.l tuur en burgerskap en die ouer

skoolverhouding, besin. 

Tweedens is daar gelet op die skoal en ondervvyser se verantvroardelikhei·d 

raet betrekking tot c;eestesweerlJaarheidv Die eienskappe .en taak van die 

onde~1yser is uitgelig, en die taak van jeugorganisasies is nader toegelige 

Laastens is die taak van die kerk en die staat ten opsigte van geestesweer

baarheid bespreek. 




