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HOOFSTUK VIER 

DIE ONT\VIIDGITLING V.A.IIT DIE GEESTIDNEER:BAARHEIDSPROGR.AM 011DER DIE 
TRANSV AALSE ONDER\'vYSDEPARTDKENT 

4.1 INLEIDING 

Nadat nou besin is oor die taak van die gesin, skool, kerk en staat met 

betre~cing tot s~estesweerbaarheid, kan oorgegaan word tot n bespreking 

van die ontwikkeling van die geestesweerbaarheidsprogTam onder die Trans-

vaalse Onde:):'wysdepartement.. In die verband sal die opvoeding van die ou 

beskawings, die historiese ontwikkeling van geestesweerbaarheid in TransvaaL 

en die toepassing van die geestesweerbaarheids:progTam onder die Tra:nsvaalse 

Onde:rwysdepartement, uitgelig word. 

4.2 OFVOEDING GEDURENDE DIE OU :BESKAWINGS 

4.2~ 1 G.EESTESWEERBAARHEID GEEN NUWE :B:&TIRIP 

Ten einde 'n duideliker beeld te kan vorm van die geestesweerbaarheidsprogxam 

soos di t tans in Transvaalse sekond~re skole gehrrplementeer word, word gekyk 

na wat daar deur die eeue en veral deur die ou beskawings in die verband 

gedoen is. 

Weerbaarheid is nie 'n nuwe begxip nie - dit is so oud soos die verhaal van 

die mens. Dit is iets wat deur die eeue heen reeds doelbewus gedoen is~ 

:maax waaraan daar deur die onderwysowerhede nou 'n naa:o gegee is (Koekemoer, 

1973, p.8):. Ook in die Woord van God word die kwade met die goeie gekon-

trasteer en word daar van die veronderstelling uitgegaan dat daax uit die 

kennis en ervaring van die verlede ge:put moet word ten einde weerbaa.r te 
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wees vir die toekoms: 11kyk en VTa na die ou p:Laie, waar tog die goeie 

weg is" (Jeremia 6~16). 

Die geskiedenis het ook: getoon dat volkere dikwels wa.nneer hulle del.ll' 

gfNare bedxeig was~ baie aandag aan weerbaarheid gegee het (Mulder, 1972~ 

p',i)'. Toe Noag van die Sondvloed verneem het, het hy dadelik begin OLl 

die ark gereed te kry.. Toe Rome aan die brand was, het Nero versuim om 

opdrag te gee dat die :Dragtige, onheilige kul tuurstad van algehele ui twissing 

gered word (Kotzee, (Il) 1973~ p.15}. 

Vervolgens word gelet op di t wat opvoeders nog aJ. tyd as waardevolle weerbaa:r

heidsinhoude beskou het. 

4~2.2 OPVOEDING ONDER DIE GRIEKE, ROMEINE EN ISRAELIErE 

Die Grieke het in hulle opvoeding die klem laat val op die huisgesin, 

liggaamsterkte, die estetie~e en sedelike waardes, terwyl die Romeine geglo 

het in deugde soos arbeidsaamheid, eenvoud, matigheid, beskeidenheid, dapper-

heid, geha:rdheid1 lojaJ.i tei,t, eerlikheid en regverdigheidi~ Die Griekse 

invloed op die Romeinse opvoeding was fataaJ:. Die najaag van plesier, 

sedelike vervaJ., materiaJ.isme en die beoefening van wrede s:portsoorte het 

algemene gebruik by die Rom.eine geword en die opvoeding van die jeug is 

oorgelaat aan huurlinge. 

Die o:pvoeding in Israel was suiwer religieus en patriargaal met die gesin 

as kern van die vo:Lk:. Israel het besondere waa:rde geheg aan roepings-

bewustheid en aan die vrou is n hoe posisie toegese. Elke I sraeliet het 

n persoonlike verantwoordelikheid gehad teenoor hOQself, sy gesin en sy volk. 

Tydens Sy omwandeling op aarde het J esus 3 die gr:ootste opvoeder van aJ.le tye, 
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die lclem laat val op deugd.e soos lenensv:reugd-e; geesdrif, opregtheid, 

nederigheid~ vertroue in God, beslistheid, liefdevolheid, vergewingsgesind

heid, selfontdek:king en onderwerping aan gesag (Pistorius, 1968, pp~ 79-83). 

4.2.3 DEKADENSIE VAN DIE OU J3ESKKVVINGS 

Die vraag kan gestel word waarom hierdie eens magtige Grieke en R0meine 

ankerlO-.)S geword het. "Outoriteite meen dat die volgende faktore daartue 

bygedra het naamlik die~ 

1) 

2) 

3) 

4) 

verswakking van die gesinslewe; 

verval van huislike dissipline en gesag; 

verval van godsdiens, patriotisme en nasietrots; 

verval van trots op persoonlike voorkoms en 'n traak-my-nie-agtigheid; 

5) toename van materialisme~ 

6) 

7) 

8) 

verlies aan geestelike weerbaarheid~ 

ovrdrewe toegewings met betrekldng tot wetgewing en dissipline; 

swak arbeidsmoraal; 

9) daling in die bevolkingsaanw..1s en 

10) oormatige waarde wat aan spurt gel1.eg is (Mulder, 1972, pp. 3-5). 

Die Rameinse grootheid was te danke aan n eenvoudige, egte leefwyse wat sy 

oorsprong in die huis gehad hete Di t het die Romeine weerbaar gemaak en 

dit kan vir TI feit aanvaar word dat die Rumeinse dekadensie en uiteindelike 

val te wyte was aan die verval van die huisgesin (Pistorius, 1968, p.57). 

Die huwelik was nie langer algemene gebruik nie. Die kindertal het so 

afgeneem dat die middelklas die gevaar geloop het om te verdwyn. Die 

Rcmein het in TI ~oenemender mate van slawearbeid gebruik gemaak en hulle 



arbeidslu.s het plek gemaak vir weetde en gemaksug~ Die eens trotse Romeinse 

volk het s:r ·beginsels prysgegee en is daannee gedemoraliseer tot 'n onbe ... 

skaamde, onbeduidende volk. 

4.3 DIE OlllTPLOOIING VAN GEESTESVJEERB.M..P.HEID ONDER DIE TRANSV..\.ALSE 
ONDER.ViTYSDEP ARTE1\1ENT 

4.3 .1 HIS TORI ESE ONT\'/IKKELING 

Dit is beleid dat leerlinge gedurende hulle skoolloopbaan n deeglike geleerd-

heid en sedelike opvoeding sal ontvang (Musgrove, 1975, pp. 171-178) en dat 

hulle vertroud gemaak sal word met die norme en standaarde van die samelening 

(Codrington, 1973, pp. 53-54}. Die.ideale van die godsdienshel~orming, 

naamlik sedelike opvoeding, sou ook in Transvaalse skole die kern van n 

eiesoortige opvoeding vorm (Pistorius, 1968, p.226). 

Met die verskyning van die staatsondersteunde skole gedurende die senentiger 

jare is godsdiensonde:r:vvys deur Pres. J31mgers ui t die skoolleergange gelaat 

(Pistorius, 1968, p.258). Die onderrig van godsdiens in skole sou eers 

met die Smutswet van 1907 in ere herstel word. Diep onder die indruk van 

die vormende waarde van godsdiensond~v,ys 7 het ds. S.J. du Toit, wat n 

voorstander was van n eiesoortige ond~vys vir die B.oerevolk, gestalte gegee 

aan die C.N.O.-skole. Volgens die C.N.O.-beginsel sou godsdiensonderwys 

onder die kerk ressorteer en dit het ook bepaal dat onderwys op skool inn 

Christelike gees aangebied moes word. 

Gedurende die periode 1902-1906 is daar gepoog urn die onderwys te verengels 

en die 0 .N .o .-skole moes plek maak vir 'n stelsel van vrye, nie-sektariese, 

verpligte onderwys·in staatskole. Die skole en sta~t sou egter ten nouste 
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saamwerk betreffende eodsdiensonderv7ys:" Desnieteenstaande was die idee 

van C .N.O .-skole lewend gehou en is di t as stelsel veral toeges:pi ts o:p die 

behoud van die ll.frikaanse taal en kultuur (Coetzee, 1963, pp. 281-351)'. 

Die Transvaalse Onderwysdepartement bied dus reeds vir baie jaxe geestelike 

opvoeding aan leerlinge deur middel van vakondervv-ys, godsdiensonderwys en 

meer resent, voorligting~ 

In 1957 is die ou J3eroepsvoorligtingsiJrogram wat sedert 1936 geThlplementeer 

was 1 hersien en 'n nuwe benaming Voorligting is daa.raan gegee. :Dit het uit 

die vyf afdelinc;s, naamlik Opvoedkundige, Persoonlike, Gesins-, Ontspannings ... 

en J3eroepsvoorligting bestaan (T.OoD. 1957, p.5}. Die veronderstelling 

was da·fi die vak slegs deur ges1;esiaJ.iseerde onde:rwysers gehanteer sau word 

en geen persoon sou toegelaat word o..m as voorligtingonde:L"'Wyser te spesiali

seer aan n ondervvyskollege alvorens hy of sy ten minste ~vee kursusse op 

Universi tei tsvlak in Sielkunde, S osiologie of Kr.iminologie be sit het nie·. 

Later is selfs bevind dat 'n tweejaaxkursus in Kriminologie nie as voldoende 

akadeQiese vereiste beskou kan word nie tensy die persoon ten minste een 

kv..rsus in Sielkunde of Sosiologie voltooi het (Codrington, 1973, pp. 54-55). 

Gedurende die tweede helfte van die 20ste eeu het volkere kennis gemaak met 

Kormnunisme en die ondermyning van kul turele en geestelike waardes. :Die 

na-oorlogse jaxe het ingry:pende sosiale veranderinge in die sanelewing tot 

gevolg gehado Gedurende die sestiger jare het n gees van :permissiwiteit 

en sekularisasie stelling ingeneem teen lJestaande godsdienstige beginsels, 

waaxdes en gedragio Die fei t dat die j eug hierdie "nuwe onsigbaxe vyand" 

ten prooi kon val, het besorgde onderwyshoofde genoop om 'n vergadering te 

Pretoria te bele waaxtydens 'n Qodus operandi gefonnuleer kon word Of:1 die 

jeug weerbaax te maak teen aanslae van bui tei. Op hierdie baie belangrike 



historiese ontmoeting in 1969 is die moontlihl~eid van n eiesoortige nasio-

nale sekondere skoolku.rsus wat die jeug sou beua:pen en beskerm teen sekula

risme en pe:rmissiwi teit, in die voorui tsig gestel (Mentz, onderhoud, 1975) 1) 

·Geen am:ptelike verklaring is na afloo:p van hierdie byeenkoms gedoen nie, 

dog dit was baie duidelik dat daar o:p hoe vlak ernstig besin en beraadslaag 

was oar sake ral<:ende die welsyn van die jeug. 

Gedurende die daaro:pvolgende maande het Dr •. A.L. Kotzee by verskeie geleent-

hede tydens o:penbare o:ptredes na die jeug se fisiese en :psigiese weerbaar-

heid verwys. By geleentheid van die Volkskongres vir O:pvoeding en Onderwys 

gedurende 1969, het hy hom soos volg uitgelaatg "as gevolg van die toenemende 

eise wat die samelewing v:p intellektuele en fisiese gebied aan die mens stel, 

sal die ondernys van die toekoms moet toesien dat elke mens liggaamlik goed 

en sterk 0ntwikkel en leer hoe om sy liggaam te vved en te versorg' 

(Kotzee, 1969, :p.117). Dr. Kotzee het di t baie duidelik. ui tges:pel dat di t 

die taak van die ondervzy-s >;(faS Oln toe te sien dat die j eug fisies weerbaar 

moes word. 'n Omvattende, intensievve :progTam is dus in die. voorui tsig 

gestel. In dieselfde referaat het Dr. Kotzee di t so verduidelik~ 11As ons 

wil h~ dat die kind van die toekoms sy koers moet hou en nie die koers om die 

eerste draai moet byster raak nie, dan moet hy ge bind word aan sy gesin ·as 

:primere instelling, aan sy kerk, aan sy skoal, sy volk en sy land. Fisiese 

weerbaarheid was nie meer genoeg om die jeug teen verval te beskerm nie. 

Die jeug moes geestelik gestaal word~ 'n proses waaraan die hele maatska:ppy 

1) Ongelukkig kon die betrokke T.O.D.-leer in verband met die stigbings-

vergadering nie bekom v10rd nie en di t laat 'n leemte in hierdie ondersoek. 
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deelgenote mbes weesn (Kotzee, 1969 ~ p .177) • Dit was duidelik dat die 

Transvaalse Onderwysdepartement diep besorg vras oar die verbrokkeling van 

die hele samelewingstruJduur en dat daar ernstig besin is oar moontlike 

oplossings vir die probl.eem (Kotzee, (A) 1973, 2~ 15). Di t blyk oak duidelik 

dat die bestaande metodes van opvoeding en onderwys, godsdiens0nderwys en 

voorligting, die jeug nie doeltreffend genoeg kan toerus teen permissiwiteit 

en sekularisasie nie. 11Volkere het vandag te kampe met die mees geslepe 

vorme van verraad. Daarom het 'n ondeurdringbare geestelike weerbaarheid 'n 

voorvereiste vir ons voortbestaan geword •.••• Die onderwyser is die een 

mens in die w~reld wat, menslikerv<ys gesproke, die toekoms van volkere en 

nasies in sy hande hou en dit is vir ons om vandag n wetenskaplike, gefun

deerde.program vir geestelike·weerbaarheid te beplan en in te bou in ons 

onderwys van more11 (Kotzee, 'n Toekomsblik, 1969~ p.183). 

Die Transvaalse Onderwysdepartement se toekomsplanne vras hiermee baie 

duidelik gestel. Daar sou so gou doenlik gestal te gegee .word aan 'n 

nasionale, wetenskaplik beplande program wat die jeug vp so 1 n vvyse sou 

bereik dat die regte gesinCL"l1.ede en regte lojali tei te by hulle gekweek sou 

kan word. 

Tydens 'n tweejaarlikse kongres van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir. 

Christelike Wetenskap in Augustus 1970, het Dr. Kotzee verder lig gewerp 

op die program en verklaar dat 'n moontlike program van voorkoming die weer

baarmaking van die jeug as inteererende deel van die hele opvoe~ing en 

onderwys beteken. Ten einde beter bmmpen te wees teen die gees van die 

tyd, sal 'n Christelike perspektief essensieel wees. Daarom het die 

Ondervvysdepartement ook reeds in 1970 begin me·t; die opstel van 'n sillabus 

vir jeugweerbaarmaldng in die sekon<Yere skole (Kotzee, 1970, p., 14)-o 
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Maande sou verloop voordat meer inligting aangaande die voorgestelde nasionale 

jeugrreerbaarheidspl:'og..cam verstrek. sou word. Op 2 Augustus 1971 het die 

Adjurik-J)irekteur van Onderwys van Transvaal die volgende persverklaring 

uitgereik~ 11 'n NmJG skoolvak 1Jeugv·reerbaarheid1 sal binne afsienbare tyd 

by skole in Transvaal as verpligte skoolvak ingevoer word. Be:planning is 

nou aa...'1 die gang, maar volle besonderhede oor die aard en inhoud van die 

vak sal binnekort bekend gemaak wordtt (Jooste, 1971, 38~ 1) o Met 'n mate 

van ongeduld het die meeste ernstiggesinde ondervzysers nadere inligting 

om trent die prog..cam vir j eugvveerbaarheid in die skole afgewagc . J)ie onge-

duld was veral um twee redes verstaanbaox. A an die een kant was di t denk-

baar~ selfs waarskynlik, dat die nuue "vakn - soos die algemene vervragting 

was ingrypende veranderin~e in die skoolorganisasie sou vereis. Hoof de 

was reeds dringend besig om hulle beplanning vir 1972 te doen en kon dus 

nie voortgaan sander die nodige inligting nie o Aan die ander kant was 

daar by baie ondervwsers 'n ernstige oortuiging dat met doelbewuste,: stelsel-. 

matige staling van die jeug van die land nie gesloer moes vrurd nie., naar 

kon geen h1yfel bestaan dat di t wat die onderHysers en opvoeders in verband 

met die skool:program gekwel het~ vir die ondervwshoofde en die ondervrys

buro r s nie minder sorgvmklcend was nie (Redg J)ie Unie, 1972,. 68g 362) • J)i t 

was 'n delikate en baie ingewikkelde aangeleentheid, wasxby ook ander 

instansies as die ondervJys self ·onvermydelik betrokke sou vrees (Mentz~ 1975). 

Toe die program vir sekondere skole aan hoofde bekend gestel is teen die 

einde van 1971 7 was dit duidelik gestel dat Voorligting as vak·sou verval 

en dat slegs die een komponent van die sillabus, Beroe:psleiding, behou sou 

word in die nuvre program. 'n Nuwe program van Voorligting sou tergelegener 

tyd opgestel wordo J)ie ander vier afdelings van die Voorligtingsillabus 
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sou. vervang word deu.r 'n ko:m.ponent van Jeueweerbaarheid,. bekend as Geestes

weerbaarheid. Die samestellingvan die komponent het aansienlik verskil 

van die Voorligting ·en was verdeel in drie hoofafdelings, naamlik 

... 'burgerskap; 

- mens everhoudinge; en 

lewenswaardes (T~o.n., 1971, p.2) 

Ofskoon n duidelike verklaring aEm hoofde en deur hulle aan skole verstrek 

is aang~de die doel van die ceestesweerbaarheidsprog:ram is verkeerde 

afleidings en gevolgtrekkings gemaak deur li beraalgesinde Engelssprekendes, 

die "Transvae..l Teachers Association" en die pers (Nuusbrief, 1971, 38: 1)i. 

Di t was duidelik dat die OndeX~~vysdepartement die progr:am met die grootste 

omsigtigheid en bedagsaamheid geloods het, sonder ?m deu.J? e,?ige druk hoege

naamd vir skole 'n verleentheid te skep (Unie, 1972, 68~3.62.)i. Sornmige tem.as 

was vir die Engelssprekende gem.eenskap onaanvaarbaax omdat dit hulle sou 

verplig om met die Afrikaanse kultuur en godsdienstige oortuigings te 

. konformeer. Frases is in die voorlopige program opgeneem wat vreem.d was 

aan die Engelssprekende leefwyse. Di t sou spoedig lei tot 'n renons in die 

progr-al!i. 

Mr:rr. Franz Auerbach, 'n voom.alige voorsi tter van die Transvaal Teacher's 

Association het namens die verenigi.'Ylg beswaar aangeteken teen die program 

vanwee die fei t dat die vereniging nie geken is in die samestelling van 

die. program nie (Rapport, 11 Junie 1972)'. Hierbenewens is die program 

beskou as poll tieke indoktrinasie en preke ten opsigte van morali tei t,. 
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Die Transvaalse Ondervvysdepartement het di t egter beklemtoon dat die sillabus 

wat in 1971 gepubliseer was: 'n voorlopige program wasi. Komrnent&~ en aanbe~ 

velings van belanghebbende persone sou verwelkom wordo Die Transvaal 

Teachers Association het in 'n memorwdum baie interessante en praktiese 

we:nke aan die hand gedoen (Codrinsrton1 1973, 1!e56):. 

Met alle gegewens en we:nke tot hulle beskikking, kon die onder\vysowerhode 

voortgaan om gestalte te gee aan 'n finale prograra. Daa:r is van die veronder-

stelling ui tgesaan dat die fiTl..ale prog.r:am tevrede:nheid aan alle belanghebbende 
. . -

onderwysinstansies, Engels- en ll.f:rikaanssprekend1 sou gee!. :Baie hand-

leidings is van skole teruggetrek en hersiene uitgawes· waarin heelwat regstel-

lings genaak is, is opgester. Waa:r nodig is direkte vertalings wat 

konotasieprobleme vir Engelssprekendes kan skep, vermyo Ons 11Nasionale 

Feesdae" is dienooreenkomstig verander na 11 0ur National Holid.::tys11 en IIQur 

National He:roes11 is ve:rvang deur 11Persone wat belanexike bydraes in diens 

van Suid-Afrli{:a gelewer het" (T.o.n. 1972, p·.9o)'. 

I:nligtingstukke is M..nvanJ.rJ.ik detU' bu.ite-persone opgestel1! Aangesien die 

metode nie aan die vervlagtinge voldoen het nie, is inlisrtingstukke deur 

personeel van die Onderwysburo in beide anpstale voorbere~. Die inhoud 

van elke tema is woordeliks ontleed ten einde enige vorm van foutiewe inter ... 

pretasie te verhoed!. Hierdie hersiene ter.1as is daa:rna deur die Direkteur 

van Onde~ys bestudee:d. Die Transvaalse Onderwysdepartement wou, waar 

moontlik, toesien dat die hersiene uitgawe van die program bowe kr:ttiek 

sou wees'. Eers daarna sou dit aan skole gestuur word (Mentz~ Oktober 1975)!. 

Die veranderde benadering sou allerwee ven7elkom word. 
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In Desember 1972 het die Transva2lse Onde~1fSdepartement n stel hersiene 

handleidinb~ vir die implementerine van &eestesweerbaarheid uitgereike 

Vanwee die aktuele a..ard van baie van die temas en die werk daaxaan verbonde 

(die temas moet e;edurig hersien en aangevul word) 1 is slegs twee derdes 

vro1 die inligtingstukke tot op dat1ll2 aan skole gestuur. 

4.3'.2 DIE PRCJGIU\],11 VIR GEE3TE3WEEJBJ3AARHEID 

Die suksesvolle implewentering van geestesweerbaarheid sou in n groat mate 

bepaal word deur die aard en ·omvang van die program:. Die personeel van 

die Onderwysburo wat betrokke was by die aangeleentheid, het die volgende 

faktore in sorgvuldige oorweging geneem by die samestelling van die program 

(handleiding)g 

Die proBTaiil is in 'n junior sekond~re fase en 'n senior sekondere .fase 

verdeeJl. 

2:. Inhoud 

In elk van die fases is temas oar lJureerska.p, menseverhoudinge en lewens

waaxdes OlJgeneem. 

Aktuele ternas is gekies: 
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om by die ontvvikkelingspeil van die leerlinge te pas; 

om leerlinge te betrek in die aanbieding en beplanning dac..'U'Van? · 

om aan die doel van die program, na8llllik die weerbaarheid van die jeug, 

te beantwoord. Die amptelike pJ:'o3Xan vir geestesweerbaaxheid word hieJ:'-

·onder weeJ:'gegee volt:,J'Sns die handleidinc van die TransvaaJ.se Onderwysdeparter:Lenti. 
'· ... 

HllliDLEIDING L ~ GEESTES'ivEER:SAARHEID VIR S EKONDER.E SKOLE 

I BURGERSKAP 

,. 
J1T.NIOR SEKONDERE FASE (st. 6 en 7) 

1:. Suid-Afrika. 

Sy erootte 1 skoonheid en rykdom. 

Hoe sy ldnders hul liefde deur diens aan Suid-Afrika betoon het en kan 

betoon. 

Gesonde patriotisme. 

2 • Die amptelike emlJleme van die ll.epubliek van Suid-Afrika. 

(a) Die landsvlag. 

(b) Die Volkslied. 

(c) Die wapen. 

Hul samestelling, inhoud, betekenis en gebruik. 

3. Ons nasionaJ.e feesdae. 

Historiese verband. 

Paslike wyses van viering. 

4. Die strategiese lim:sing van Suid-Afrika ten opsigte van Afrika en die 

res van die w~reld. 
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5~. Persone wat belang.r.ike bydraes in diens van Suid ... Afrika gelewer het,! 

Die eienskappe wat hul tot grootheid gebringhe~. 

6:.. Ons bekendste monumente. 

Simboliese en historiese betekenis. 

Instandhouding. 

Die waarde van monumente# 

SENIOR SEKONDERE FASE 

1. Die lJevolkingsamestelling van Suid-Afrika. 

Gemeenskaplike bande. 

Eise wat die samestelling aa.n die inwoners stel •. 

Die noodsaaklikheid van goeie lJetrel&..inee tussen die lJevolldngsgroepe 

en hoe dit bewerkstellig kan word. 

Die waarde van wedersydse l)ela.ngstelling en bee:rip. 

2. Re~ns en wette in die gusin, die skool, die span, die g:roep, die 

gemeenskap en die staa~. 

Funksie, herkoms en waarde van reels en wette. 

3'. Nywerheidswetgewing en vald.eerlingskap. 

Die Werkverskaffingsburo van die DeparteJilent van Arbeicr5 

4. Die Bantoe. 

Die verskillende etniese g.roepe. 

Hul erfenis en taak. 

Stamgewoontes en -eehruike en die inskerping daarvan by hul jeug. 

Probleme vfat ontstanm:d.ne meebrin&. 



-107-

Onderwys- en r1ecliese fasiliteite vir die Bantoe. 

Sy bydrae tot die voorui tcane van Suid-Afrika;. 

Sy a.s].)irasies. 

(Skole kan hier ui tbrei ten Ol)Sic,>i;e van Incliers en Kleurlinge). 

5'. Ons erf enis en ons nala tenskap e 

6. Die organisasie van die verdecligingsmag., 

7. Die rec,l'"j;e, ].)ligte en voorregte van 'n bure;er in Suid-Afrika. 

Ste11reg en wat 'n verkiesine; alles behels. 

II MENSEVERHOUDINGS 

"" JUNIOR SEKONJ)ERE FASE 

1'. Goeie maniere as grondsla[S' vir goeie verhoudings. 

Hul ontstaan, funksie en waa:rd~. 

Toepassing in S]_)esifieke situasies soos byvoorbeeld by bekendstellings, 

oor telefoon, O]_) o]_)enbare plekke en voertuie. 

Moderne tendense en oorsake daarvari. 

2. Vryetydsbesteding. 

Noodsaaklikheid van onts]_)anning. 

Produktiewe ontspanning. 

Die waarde van gesinsaJctiwi teite 1 (3Toepprojekte, stokperdjies, be].)la,.J.lli.ng. 

Bestecling van val<:ansietyd. 

'n Ge balanseerde dagJ?rogTamo 



3'. Die groep as verskynsel., 

Die aard en wese daarvan. 

Die gesin as primere GToep. 
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J3ande wat bind en faktore wat skef. 

Reels en dis sip line in die groe:p'. 

Leierskap in die sxoep:a 

I deale en take vir j euggcoepeo 

4. Die Bybel 1 godsdiens, die gesi.:.'1, die kerk, die volk~ die kultuurgerneenskap 1 

VI.'iende as stabiliserende en koerse-ewende faktore in die lewe van die 

jeugdige., 

SENIOR SNCONDErrE FASE 

1. Geldsake. 

Beplanning en begroting. 

Die kuns om. ·(;e koop. 

Die noodsaaklikheid van besparingo 

Instelli~~ wat·~ublieke geld hanteer. 

Beg.rip:pe soos krediet, huurkoop, tjek1 lopende rekening~ spaar.rekening, 

endossement, skuldbriewe ens~ 

J3eleggingaaa.ngeleenthede. 

V ers ekerine. 

Die huur, bou, koop van 'n huis· • 

.Al ternatiewe woonl)lekke'. 

J3ougenootskal)l)6,o 



2. Die jeugdige (tiener). 

Basiese kenmerke. 

Selfstandigheidsdrang~ 

GroepvormingG 
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Betekeni.s en belangdkheid van hegte vriendskaa;i. 

Verhouding tot ouers, volwassenes, die ander geslag. 

Die jeugdige en goC'.sdiens!. 

· :Bydrae tot gemeenskapsdiens en volksdiens en behoud van norms. 

Afwykende neigings en die oorsake daarvan. 

Die mislJruik van drank, verdowingsmiddels en musiek. 

V o or kom.ing o 

Hulpverlening aa:n afgedwaaJ.des:o 

3., Die huwelik o 

Huweliksgereedheid,.,_ 

Huwelikswett e q 

Die keuse van n huweliksmaat. 

Faktore wat die huwelik bestendig. 

Gevolge van ontbinding~ 

Die gesin as fondan1ent van n kerngesonde volk. 

Kinderversorging en opvoeding. 

Skoon- en grootouers. 

Beplanning van finansies, vakansies, vrye tyd en gesinsaktiwiteite:. 

4. Internasionale betrekk:ingeo 

Die weersydse afhanklikheid van nasies'. 

Vereistes vir gesonde betrekkinge. 
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Faktore wat oetrekkinge vertroebel. 

Nasionalisne en internasionalisme. 

Suid-Afrika se plig teenoor Afrika en die res van die wereld. 

III . LEWENSVv.AARDES 

"' . 
JUNIOR SEKONDE!lE FASE 

Dit veredel, maak sterk, bring vooruitgang~ lewer diens. 

Die seen wat geesdriftige diens aan die land, die gemeenska:p en die l:erk 

vir die jeug kan bring,. 

2. Deugbeoefenindo 

Die waarde van deugde soos selfdissipline, pligsbesef, lojaliteit, 

eerlikheid, naasteliefdej verdraagsaa~mheid, enso 

Selfopvoeding tot verwei'IJying van deugde. 

Die waarde van selfondersoek en -evaluering. 

3., Gesag en vryheid. 

Alle gesag kom ui t die hand van God en die gesagvoerder bly aan Ham 

verantwoordelik. 

Die plek en funksie van gesag in elke stadiUD van die nens se lewe:. 

Geleidelike ontwikkeling tot selfstandigheid~ 

Verantwoordelikheid waar.mee selfstandieheid beoefen moet worde 

Vryheid en die beperld.ngs van oinne en bui te., 

My vryheid en die van ander • 

Plig en vryheid., 

Vryheid as die vrue; van volwasse:nheid en gebonde:nheial., 
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"' SENIOR SEKONDERE FASE 

1-c. Persoonlike prolJleme., 

Probleme as alledaagse versk;ynsel in die lewe van elke mens. 

Denkbeeldige en werklike problemep 

Die waarde van lJro bleme in die vo:rrning van die mens<~ 

Die helende waarde van hulpverlenine met ander se probleme:o 

Die oplossi:ng van problerne deu:rg 

nugt ere denke, 

ontleding van die fei te, 

die L1'1win van raad~ 

positiewe optrede, 

n blymoedige benaderingu 

2. LewensingBsteldheid:,. 

As bepalende faktor op elke terreiti~ 

Die ohristelike lewensbeskouing soos vergestalt in 

ons gesinslewe1 

ons gemeenskapslewe; 

die onderwys; 

ons wetgewing; 

ons staatkunde~ 

die Westerse kultuur; 

ons geskiederds 9 hede en toekomsstrewe. 

3" Die demokratiese en die totali tere regeringstelsels-. 

Die KOJ.:::mrdsme~ Sy opvattings oor private inisiatief'., 

Persoonlike regte en godsdiens. 
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Metodes van ver'spreiding. 

Kommu:nisme in die pra.ktyk. 

Gevar~ vir Suid-Afrika. 

Voorkoming en bekamping deur die beveiliging en behoud 

van die demokrasie deur die. toepassing van Christelike 

beginsels. 

N oodsaaklikheid van kennis en 

begrip van openba.re en internasionaJ.e sake. 

4.4 DIE TOEPASSING VAN DIE PROGRAM 

Dit sou aan die diskresie van die hoof oorgelaat word om te besluit o;f hy 

geestesweerbaarheid as onderdeel van sekere skoolvakke wau aanbied, o.f hy 

sommige temas by die saalbyeenkomste of skoolfunksies wil afhandel en o.f 

hy somrnige daarvan o.f almal tydens die jeugweerbaa.rheidsperiode wou laat 

a.anbied. Di t is van die grootste bela.ng dat die temas nie slegs met dio 
' 

leerlinge behandel sal word nie, maar dat hul in gt"oepe, die samestelling 

en grootte waarvan die hoof kan bepaal, bespreek sou word (T'.O ,J). 1971,- p(!2)t! 

4.4.2 IITE TYDSINDELING 

Die voorgestelde haJ.fuurperiodes wat in elke standerd daa.:man bestee behoort 

te word, is:-

st. 6 st. _7 Stit~ 8 Si1. 9 st. 10 
' I I s·. M. sl. M. si. M. s. M. S!. Mi. 

30 30 22 22 22 22 26 26 22 22 
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Die periode-indeling was nie voorskriftelik nie, sodat hoofde by hulle 

omstandighede 'n aanpassing kon oaak, Ten einde aan elke komponent die 

nodige aandag te kon gee, sou deeglike beplanning n vereiste wees. 

Hoofde moes die persone wat geestesweerbaarheid moes aanbied met oorleg 

keur. Die departement het gewaarsku dat persone sander aanleg, belangstel-

ling en kennis die implementering van die program kon skaad. Die ideaal 

moes wees ~n die leerlinge ten volle by elke bespreking, demonstrasie, 

ondersoek of studie te betrek en hulle ook n aandeel in die beplanning en 

uitvoering van die progTaL1 te gee (ToO.]). 1971, p,4). 

4.5 DEPARTEMENTELE VER\illa(ELING NA 1972 

Na 1972 het die Transvaalse Onderwysdepartement beter koordinering en imple

mentering van die program in die voorui tsig gestel en 'n Inspekteur van 

Onderwys lJelas met jeugaaneeleenthede is gedurende 1975 aangester. 

Dat die Transvaalse Onder;vysdelJartement en in die besonder die Direkteur 

self 1 baie bekommerd was oor die im11lementeri.11g van en houding jeens die 

pro{P:'an~ blyk ui t die aanstelling van 'n ad hoc-komi tee in 1976 onder voor

sitterskap van mnr. Pl. Erasmus~ Inspekteur van Onderv1ys~ met die opdrag om 

u indringende ondersoek te loods na die hele aangeleentheid van je~~veer

baarheid in Transvaalse sekondere skole. Ses Inspekteurs van Ondervvys het 

60 sekondere skole in Transvaal besoek. Ten einde te kon bepaal wat 

onderwysers se algemene houding jeens geestesweerbaarheid is, is vraelyste 

aan onderwysers beskikbaar·gestel vir voltooiingo Meer as 2 000 voltooide 
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vraelyste is terug ontvang (Erasmus, 25 Augustus 1976) 1) (Ten tye van 

hierdie ond.ersoek was die verslag op bogenoemde departementele ondersoek 

nie bekend nie.) Gedurende dieselfde jaar is mnre. F.O.F. vanAswegen 

aangestel as Assistent-Direkteur van Onderv7"~JS ·belas met Spesiale Hulpdienste 

en is mnr. P. Erasmus aangestel as die nuvve Inspekteur vir Geestesueerbaar

heid. Hierdie stap word veryrelkorri aangesien daar by baie onderwysers nog 

nie n duidelike begrip ten opsigte van die implementering van die program 

bestaan nie·. Dat die Transvaalse Onderr1ysdepartement geestesweerbaarheid 

as uiters belangrik ag, lei geen twyfel nie.·. 

4.6 S.Al\TEVATTING 

Weerbaarheid is nie 'n nuwe begrip nie en di t is reeds deur die Grieke, 

Romeine en Israeliete toegepas. Ook wat die onderwys en opvoeding betref, 

het die onderwysovmrhede van meet af aandag verleen aan geestelike weerbaar-

heid. Die rol van die C.N.O.-skole hierin kan nie misken word nie. Met 

die instelling van voorligting aan sekondere skole sou daar op bree vl&c 

leiding aan skoolgaande jeug gebiecL word3 Weems 'n snelveranderende nereld 

het die behoefte ontstaan aan 'n program wat primer ingestel was on weerbaar-. "" 

making. Derhalwe is 'n jeugvveerbaarheidsprogram in 1972 in Transvaalse 

skole as n verpligte vak ingevoer en n finale hersiene sillabus is ook 

gedurende dieselfde jnar aan skole gestuur. In 1976 is 'n Inspekteur van 

Ondervvys belas met geestesweerbaarl~eid aangestel en gedurende 1976 het n 

departementele ad hoc-komitee ondersoek ingestel na die implementering van 

die program in Transvaalse sekondere skole. 

1) 
Erasmus, Onderhoud, 15 Augustus 1976. 




