
HOOFSTUK III 

DIE WeRELD VAN DIE HEDENDAAGSE JEUG: IN KRISISVELD 

1. 	 OPKOMS VAN DIE MODERNE HUMANISME 

1.1 Wat is dit? 

Histories gesien is die humanisme 'n werklikheidsbeskouing of 

word ook beskryf as 'n geestestroming van veral die 14de 
16de eeu wat pleit vir die selfstandigheid van die persoon en 

slaan 'n rigting in weg van die oorgelewerde teologie. 

Duvenage beskou die humanisme as 'n "ideologie n en 'n lewens

openbaring wat van die vroegste tye af sy aanhangers gehad het. 

"Beginnende in die paradys met die sondeval en eindigende aan 

die 	einde van die eeue met die verskyning van die Antichris."l 

kan dit dwarsdeur die geskiedenis van die mensheid waargeneem 

word. Dieselfde skrywer beweer egter dat hierdie ideologie 

nie noukeurig geformuleer kan word nie en dus eerder gesien 

moet word as 'n gekompliseerde geestestroming wat van eeu tot 

eeu en 	van land tot land varieer ten opsigte van sy uitwendige 
.openbarl.ng. 2 

1. 	 Duvenage, S.C.W.: Die humanisme as bedrei~ing van die 
Christelik-nasionale lewensbeskouing van dl.e Afrikaner 
Studiestuk nr. 34 van die Instituut vir ~evordering van 
Calvinisme, P.U. vir C.H.O., Potchefstroom. p.l 

2. 	 Duvenage, S.C.W.: Die opstandige student - 'n analise en 
evaluering van studenteaktivisme in die V.S.A. - ongepubli 
seerde proefskrif. P.U. vir C.H.O. Potchefstroom. 1973. 
p.324 

http:openbarl.ng
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Dit 	is 'n denk- en lewenswyse wat op haas elke lewensterrein 

tot 	uiting kom. Nieteenstaande die veelheid van verskynings

vorme het alle humaniste dit in gemeen dat hulle die mens en 

die 	mens like altyd voorop stel en gevolglik hou die humanisme 

'n bedreiging in vir die Christelik-nasionale lewens- en 

wereldbeskouing van die Afrikaner. 

Die humanisme kom in verskeidenheid van vergestaltinge tot open-

baring en speel In ontsaglike rol dwarsdeur die wereld "in 

Jodedom en heidendom, in Christendom en die moderne ongeloof; 

in individuele optrede van groot figure en in organisasies 

van wereldformaat, soos die v.V.O".l 

Duvenage beweer dat die diverse openbaringsvorme van die 

humanisme wissel van naakte opstand teen God tot 'n subtiele 

verabsolutering van die mens. Soms gaan dit rond in skaaps

klere van die Christendom in kompromie met die ateisme, soms 

sluip dit stoksiealleen rond om te soek wie dit kan verslind 

en soms iim v.enno.otskap met die kommunisme, die liberalisme en 

met talle ander vorme; soms word dit, soos in Nederland, ver

hef tot 'n soort godsdiens by die sogenaamde "Humanistisch 

Verbond" en kom dit openlik tot positivering terwyl dit ander

syds soms ongemerk ingevleg word in die alledaagse volksbe
2staan. 

1. 	 Duvenage, S.C.W.: "Humanisme tt 
, Handhaaf ll Jaargang 6, 

nr.12 (Aug.1969), p.7 

2 • 	 Idem., p. 7 
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Die lewens- en wereldbeskouing van die humanis is vir ons in 

hierdie studie van fundamentele belang, omdat dit daarop neer

kom dat dit vir horn In lewe is waarin God nie wesenlik belang

rik geag word vir die lewe en denke van die mens nie. 1 

Die beskouing waarin belangstelling in die menslike welvaart 

op die voorgrond staan, speel vandag In primere en deurslag

gewende rol ten opsigte van die sedelike verval van die 

moderne Westerse mens. Vir horn het die ware begrip van die 

ewige dinge vervaag en die aardse lewe het geheel en al eind

doel geword. 2 "Het maaksel stelt zich op als een autonome 

macht tegenover de maker,"3 sonder enige verantwoordelikheid 

hoegenaamd. Van Riessen beskryf hierdie toestand verder baie 

treffend: "Deze idee der autonomie wendt de aandacht van de 

mens naar binnen, hij concentreert zich op zichself, te 

beginnen met zijn rede en blijkens de moderne literatuur ein

digend bij zijn zinnelijkheid. De gedachte aan zelfstandigheid 

is als een woekerplant aan de waarheid, die op de duur geheel 

de waarheid bedekt, zodat ten slotte God er niet meer is."4 

"Is dat nu slechts een gedachte van de mens? Ik wil daarop 

antwoorden en volsta met deze opmerking, dat God zelf zich 

daarbij aanpast. Hij verberg zich voor hen~ die Hem afwezig 

1. Duvenage, S.C.W.: op.cit., p.325 (Proefskrif 1973) 
2. Idem., p.326 
3. Van Riessen, H.: Mondigheid en de machten, p.l0l 
4. Idem., p.l0l 
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achten en deze verberging is de eigenlijke verschrikking 

.Od "1
~Jonze t • Vir die Christelik-gelowige is dit 'n ontstel 

lende gedagte. 

1.2 Die huidige status-quo 

Sedert die totstandkoming van die Afrikaanse yolk in Suid-Afrika 

in die 17de eeu is die Afrikaner gekenmerk deur 'n Protestants-

Calvinistiese lewensbeskouing. Daar was 'n duidelike aksent 

van 'n volksroeping om die Christelike beskawing hier te vestig. 

Nieteenstaande die besondere geestestruktuur en deeglik gefun

deerde Calvinisme, en hoe uniek dit ook vergestalt is in 'n eie 

nasionalisme, het die Afrikaner die dekadente invloede van 

die humanisme met sy verskeidenheid van openbaringsvorme2 nie 

ontglip nie. 

Suid-Afrika was nie so geisoleerd dat hy byvoorbeeld gevrywaar 

is van die verderflike beginsels van die Franse Rewolusie nie. 

As voorbeeld kan genoem word die rewolusionere en rasionalis

tiese hervormingsplan van J.A. de Mist aan die Kaap.3 

1. 	 Van Riessen, H.: op.cit., p.l02 

2. 	 Openbaringsvorme van die humanisme: liberalisme (verabsolu
tering van die mens se vryheid), historisme (verabsolutering 
van die veranderlikheid in die lewe), die rasionalisme (ver
absolutering van die menslike rede), die eksistensialisme 
(verabsolutering van die eksistensie van die mens), natura
lisme (verabsolutering van die natuurlike), materialisme 
(verabsolutering van die stoflike), die idealisme (as wys
gerige skool, tn verabsolutering van die idiele), ensovoorts. 

3. 	 Duvenage, S.C.W.: op.cit., (Proefskrif 1973), p.l0 
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Verder het die Afrikaner gekapituleer voor die Engelse ver

owering deurdat die deisties-humanistiese lewensopvatting en 

lewenswyse van die Engelse ook die van die bree lae van die 

Afrikanervolk geword het. l Hierby moet ook gevoeg word die 

bedreiging wat die sogenaamde Amerikanisme~ wat gedurende die 

laaste dekades die wereld oorspoel het~ vir Suid-Afrika inhou. 

In die "American way of life" gaan dit "om 'n pragmaties~ 

materialisties georienteerde strewe na doeltreffendheid~ na 

nuttigheid~ na vooruitgang en na gelykheid. Alles word daar

voor op skouspelagtige wyse ingespan - outomatisasie~ reklame~ 

organisasie~ ensovoorts. Die hele samelewing met al sy gele

dinge~ die kerk inkluis~ word versosialiseer en die "Social 

Gospel" neem die plek in van die Evangelie van die Kruis.,,2 

Sonder twyfel is hierdie stroming openlik besig om ook ons 

Christelik-nasionale lewensvisie te verduister. Die gees van 

die moderne Amerika ten opsigte van gelykskakeling~ uitwissing 

van grense~ 'n onheilige kompromie tussen goed en kwaad wat op 

die propagering van 'n ideologiese pluralisme in teorie en 

praktyk neerkom~ word met alle mag in Suid-Afrika bevorder. 3 

In die lewe van die Afrikanervolk is daar 'n dieper worsteling 

aan die gang~ "die worsteling tussen die Gees van God en die 

gees van die afgrond~ die stryd tussen God en Satan~ die bot

1. Duvenage~ S.C.W.: op.cit.~ (Handhaaf)~ Augustus 1969~ p.ll 

2. Duvenage~ S.C.W.: op.cit.~ (Proefskrif 1973)~ p.13 

3. Duvenage, S.C.W.: op.cit.~ (Handhaaf)~ Augustus 1969~ p.12 
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sing tussen die ryk van die lig en die ryk van die duisternis. 

Dit loop alles uit op die finale konfrontasie van Christus 

It 1met 	die antichris, ... . 

As daar besin word oor hierdiewnfrontasie, plaas dit ons on

middellik in die middelpunt van hierdie ondersoek, naamlik die 

krisistoestand van die Afrikaner: Wat is die taak van die 

skool (en ander genoemde lewensverbande) om die jeug, die volk 

van more, weerbaar te maak sodat hy geestelik opgewasse sal 

wees om nie 'n onheilige kompromie aan te gaan met die humanis

tiese strominge nie? 

2. 	 DIE KRISIS VAN DIE WESTE 

As 'n wye blik oor die teenswoordige sedelike verval van die 

Westerse wereld gewerp word en daar na 'n oorsaak van al hierdie 

dinge gesoek word, sou die moderne humanistiese wereldbeskouing 

as die primere bron van die verrotting beskou kan word: 'n 

beskouing sonder God en sy Woord (na sy uiterste konsekwensie) 

waarin die mens verval het, ongeag wie ookal hiervoor verant
2woordelik is, want "menswees is met God saamwees lf 

• 

Dooyeweerd stel dit treffend as hy se If dat de moderne 

mens zich in 't algemeen van deze (religieuze) grondmotieven 

in hun ware oorsprong geen rekenskap heeft gegeven. Het is 

1. 	 Duvenage, S.C.W:: op.cit., (Proefskrif 1913), p.l1 
2. 	 Lombard, J.A.: Theolo~ia Evangelica, September 1969, Jaar

gang 11, nr.2, p.119 
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waar, dat dit ook in Christelijke kring tot nu toe veel te 

weinig serieus het geval is geweest. Maar het is even waar, 

dat juist in dit gebrek aan critische bezinning op de religieuze 

grondslagen onzer cultuurontwikkeling een der diepste oorzaken 

is gelegen van de onderlinge vervreemding der verschillende 

geestelijke stromingen, die elkaar in deze cultuurbedding 

ontmoeten."l 

Die 	begryplikste saak in die mens se geskiedenis wat inderdaad 

gebeur het, is dat hy sy vryheid misbruik het en horn losgemaak 
...het 	van God. Die mens het vir God "nee" gese, God afgewys 

en daardeur in die grootste ellende verval. 2 Die mens het 

sy godsdienstige weerbaarheid verloor. Die Christelike gods

diens was deur die eeue heen die grootste draer van die vry

heidsgedagte. Die Bybelse vryheid is nooit bandelose of vorm

lose vryheid nie. Die sogenaamde godsdienstige mens van die 

na-oorlogse tydperk het alle bindinge wat deel vorm van die 

vryheidsgedagte van die Skrif, oorboord gegooi en die klem op 

die vryheid geplaas. Die gevolg is dat die vryheidsgedagte 

van die Skrif, sonder die noodsaaklike bindinge, gebruik word 

3om In bandelose vryheid te propageer. Die oorsaak van die 

krisis waarin die moderne wereld horn bevind, word treffend deur 

1. 	 Dooyeweerd, H.: op.cit., p.14 

2. 	 Du Preez, A.B.: "Die mens as verantwoordelike wese", Soeklig 
op ons sedes, p.28 

3. 	 Gericke, J.S.: "Die Christen-student in die permissiewe ge
meenskaptl, Studentenuus, Jaargang 6, nr.3, 1970, p.3 



die 	Psalmis saamgevat in die volgende woorde: "Waarom woel 

die 	nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings 

van 	die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen 

die 	Here en sy Gesalfde."l 

Die taal van die hedendaagse wereld is: "Laat ons hulle bande 

stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp.,,2 "'n Mens sal 

nerens 'n beter definisie kry van die moderne liberalisme nie.,,3 

As daar enige sprake sou wees van 'n rehabilitasiedaad vir 

die 	sinkende Westerse wereld~ sou die begin en eerste stap van 

die 	daad die herstel van 'n gesonde, Protestants-Christelike 

lewensbeskouing by die mens wees. Ons ankers le in 'n sedelike 

lewe wat aan die Skrif gebonde en aan die Skrif gehoorsaam is. 

Daartoe is Christelike onderrig en voorligting in huis en skool 

noodsaaklik en is 'n positiewe kerklik-godsdienstige lewe onont

beerlik. Die owerheid, kerke, Christenouers, skole, universi 

teite en gelowige gemeenskap mag in die geestelike stryd nie 

afsydig staan en die verval wat onder ons oe intree, met slap 

hande gadeslaan nie. 4 

Die woorde van Augustinus dat ons hart in ons rusteloos is tot

dat dit in God rus vind, is vandag nog waar, want juis vandag 

1. 	 Psalm 2:1 en 2 
2. 	 Psalm 2:3 
3. 	 Hanekom, J.W.: "Waarom woel die nasies?" Die Kerkbode, 

16 Desember 1970, p.868
4. 	 Moller, G.S.J.: "Ons sedelike weerbaarheid", Die Kerkbode, 

21 April 1971, p.540 
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lewe ons in In rustelose wereld waarin die mens vanwee sy 

gewaande grootheid nie rus vind nie. Vanwee die gebrek aan 

'n belydenis en 'n lewensiening wat op die vaste fondament van 

die Skrif gegrond is, verkeer die mens in nood en in onseker

heid, is hy verstrik in sy immanensie, is hy uitsigloos. 1 

Uit bostaande blyk dit duidelik dat die krisis van die Weste 

ten nouste verband hou met die verdwyning van Christelike norme 

en praktyke en die opkoms van humanistiese norme en praktyke 

met die gevolglike ontstaan van die hedendaagse "permissiewe 

gemeenskap" . 

As die aard van die verskillende openbaringsvorme van die 

humanisme ontleed word, word dit duidelik hoedat die doen en 

denke van die moderne mens deur die diverse vergestaltinge 

beinvloed en gelei word. Enkele van hierdie vergestaltinge 

word hieronder geskets en daar word gepoog om veral die ver

skynsels te aksentueer wat relevant is vir die situasie waarin 

die Afrikaner horn vandag bevind. 

2.1 Dialektiese materialisme (kommunisme) 

Die gevaarlikste openbaringsvorm van die humanisme is seker 

. k . 2dle ommunlsme. 

1. 	 Koen, A.J.: Voorwoord van G.J. Potgieter, e.a. se "My
lewensnorme" 

2. 	 Duvenage, S.C.W., op.cit., (Handhaaf), p.7 
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Die woord "konununis" of "kommunisme" het vandag so gemeenplaas 

geword dat die gewone man op straat sy oe gesluit het vir die 

wesenlike gevaar van hierdie ideologie, terwyl die feit bly 

staan: "Die kommunisme is teenwoordig, potensieel en werklik, 
. 	 ,,1b1nne en op ons grense ..•• Harvey G. Ward, hoof van nuus

dienste, Radio Rhodesie en T.V.-Salisbury, beweer dat "White 

controlled Southern Africa is today the target for Communist 

inspired and instigated aggression. This has been said and 

written many times before yet there are those who still insist 

on minimising the danger.,,2 Hieruit blyk dat daar 'n valse 

gerustheid in die harte van die oningeligte massas leef. Die 

ontstaan van l{onununisme as ideologie dateer ui t die vorige eeu 

en het reeds meer as die helfte van die were Id onder sy invloed. 

Kommunisme word beskryf as "an evil creed of soul destruction 

permeating the peoples of the world".3 

Karl Marx, (1818-1883) met sy leer van dialektiese materialisme, 

het godsdiens as "opium vir die volk" beskryf. Hy het die 

kerk daarvan beskuldig dat hy aan die werkersklas bloot In denk

beeldige wereld van geluk voorhou, wat dan sou moes dien as 

tr~~s vir die werker in sy aardse leed. Die mens sou dan deur 

sy godsdiens as 'n opiumverslaafde wegvlug van sy aardse pro

bleme en in 'n gelukstaat lewe. 4 

1. 	 De Klerk, W.J.: Magte en ideologiee van ons tyd, p.63 
2. 	 Ward, H.G.: "Communist strategy in Southern Africa", referaat 

gelewer tydens Anti-kom se simposium op 26 Oktober 1973, 
Pretoria, p.l 

3. 	 ~., p.ll 
4. 	 Treurnicht, A.P.: "Bedwelming", Hoofartikel, Hoofstad, 

8 Mei 1971, p.4
Pretorius, W.G.: Die kommunisme-fabel en feit) p.58 
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Volgens die kommunisme is die kerk bloot tn spieelbeeld van 

die heersersklas sonder goddelike oorsprong en daarom is die 

kommunisme so teen die kerk. 1 

Rusland het in die begin van die twintigste eeu voor ontsaglike 

maatskaplike probleme gestaan. Lenin sou direkte aanvalle 

teen die bestaande orde geloods het en daarom moes hy ter wille 

van sy eie veiligheid buite Rusland bly. In 1917 het hy 

na Rusland teruggekom om, as dissipel van Karl Marx, sy dui

welse planne uit te voer, naamlik die omverwerping van die be

staande orde, die verowering van die politieke mag in Rusland 

en daarna die verowering van die "imperialisties-kapitalistiese 

lande van die wereld met die uitwissing van alle vorme van 
2gOdsdiens n • 

Liberale kultusse is deur Lenin aangemoedig om die Christendom 

oneer aan te doen. Op die wyse het hy gehoop om die Westerse 

kultuur te ondermyn. So tn aanval moet noodgedwonge verspreid 

wees en die mees gevoelige drukpunte sou in die kerk, univer

siteite, kunste en die massamedia wees. Die bruikbaarste 

wapens sou seks, dwelmmiddels en pronografie wees, wat gebruik 

sou word om die "meer beskaafde mense" met breinspoeling deur 

propaganda te ondermyn. 3 

1. Treurnicht, A.P.: op.cit., p.4 
2. Roux, A.S. en Prins S.J.: Toegepaste Voorligtingsielkunde, 

p.50 
3. Band, J.S.: "Kommunisme, sensuur: 

Hoofstad - 21 April 1971, p.4 
Dis geen retoriek", 
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Lenin en sy aanhangers 5005 Stalin, Boecharin en Beria het 

sekere wanpraktyke vir die Weste openlik gepropageer soos vrye 

geslagtelike verkeer tussen hoerskoolleerlinge, die kweek 

van die lelike, futuristiese en afwykende in die kunste, 

literatuur, drama en musiek. Die vriendskap van liberaal

gesinde predikante moet gewen word en dwelmmiddels moet aan 

kinders beskikbaar gestel word. Hulle word aangemoedig om 

sekslektuur te lees en hulle probeer algehele ledigheid skep 

wat die tienderjarige onbeteuelde vryheid sal gee. 

Die hele Westerse wereld word bedreig deur totalitere kommunisme. 

Die Westerse lande is besig om hulle op die militere front toe 

te rus deur hul arms met wapens te vul, maar hulle laat toe 

dat die vyand hulle deur 'n skans wat onverdedig gelaat is, 

sielkundig ontwapen. Die kommunistiese vyand maak ruim 

gebruik van die geleentheid om wortel te skiet in die gebiede 

wat vir horn onverdedig gelaat is. 

In die huidige internasionale verhoudings wat daar bestaan tus

sen die vrye wereld en die Sowjet Unie het die propaganda-

front beslissender as die militere front geword. Hierdie 

stelling word gekwalifiseer met die volgende: 

"Woorde is die koeels van die twintigste eeu. 'n Wyd
gelese koerant is magtiger as tien vliegdekskepe. Onder
ontwikkelde lande word makliker deur beeldradio as 
deur die verskaffing van tien damme ingepalm. Tien 
kommunistiese se lIe vernietig die werk van vyf regimente. 
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Die 	Sekretaris van Inligting is belangriker vir die 
verdediging van die land as die Minister van Verde
diging."l 

Die 	openbare mening van die volk is die onsigbare regering in 

elke land en in die wereld. Die lewenspatroon van feitlik 

alle mense word daardeur in mindere of meerdere mate bepaal, 

terwyl die mens ook voortdurend deur sy geloof en lewe die 

openbare mening beinvloed en verander. Waar die wereld van

dag 	deur moderne vervoer al kleiner word en die kommunikasie

middele al meer affektief, kry 'n volk vandag nie net te doen 

met 	sy eie openbare mening nie, maar ook met die sogenaamde 

wereldmening. Dit skep die mode, bepaal die denke en vorm 

die 	gedrag. 

Met 	 die opkoms en ontwikkeling van die moderne wetenskap en 

tegniek en die snelle ekonomiese ontwikkeling en verstedeliking 

van 	mensemassas het die liefde en geloof begin kwyn, die dwaling 

toegeneem en die groot afval in die kerke begin. 2 Die gevolg 

was 	 dat die deur die eeue gevormde openbare mening met sy dui

delike Christelike inhoud en inslag, al hoe meer van sy regeren

de krag beroof is. 3 

1. 	 Labin, Madam Suzanne:* "Die verowering van die gees. Die 
kommunistiese sameswering en valse redmiddels", Oorlog om 
die volksiel, p.45
* Madam Suzanne Labin was voorsitster van die internasionale 
kJngres oor politieke oorlogsvoering, Parys, Frankryk, 1966 

2. 	 Van Riessen, H.: Mondigheid en de machten, pp.48-51
Van Riessen, H.: De maatskappij der toekomst, p.249

3. 	 Vorster, J.D.: "Die openbare mening", Soeklig op ons 
sedes, p.158 



2.1.1 Kommunisme en die openbare meningsvormin6 

Die Bolsjewiste het hierdie toestand in die Weste deeglik uit

gebuit. Hulle het die openbare meningsvorming tot tn baie 

fyn wetenskap ontwikkel, terwyl die demokrate dit beskou as 

In soort mistigheid wat spontaan uit die gemeenskap vloei. 

Vir die Bolsjewiste is dit die wetenskap van die beriggewer 

by sy tikmasjien, van die onderwyser voor sy klas, van die vak

bondleier in sy fabriek, van die beeldradio-omroeper in sy 

ateljee, van die staatsamptenaar by sy lessenaar. 1 

Dit staan in skrille teenstelling met ons demokrasiee wat, 

uit eerbied vir die openbare mening, sonder weerstand toelaat 

dat die kommunis die meningsvorming tot sy eie voordeel ge

bruik. Ons beskawing het sy grootheid onder andere aan die 

brein van die mens te danke. Dit loop egter vandag gevaar 
2om weens die verlamming van die brein ten onder te gaan. 

Die kommunisme het, as die mees sataniese mag wat nog ooit op 

die wereldtoneel verskyn het, toegetree tot die massapoging 

om die openbare wereldmening te beheer. Hierdie mag ontsien 

niks om deur psigo-politieke aksie die siel van die mensdom in 

besit te kry nie. Volgens berekening3 spandeer die kommuniste 

1. Labin, Madame Suzanne: op.cit., p.46 
2. Idem. 
3. Vorster, J.D.: op.cit., p.160 
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jaarliks twee biljoen dollar om 500 000 agente in die Weste 

aan die gang te hou. 'n Groot deel van hulle taak bestaan 

daarin dat hulle die openbare mening moet befnvloed en inspan~ 

veral deur middel van die massa-kommunikasiemiddele. s6 

geslaagd is die aksie dat minstens 75% van die koerante~ beeld

radio's en radio's vandag of die liberalistiese of crypto

kommunistiese koers vOIg. 1 Hulle bewerk 'n radikale swaai 

in die openbare mening met dikwels ingrypende gevolge, soos dit 

in die geval was met die val van Chiang Kai Chek~ die sukses 

van Fidel Castro en die feit dat Amerika die Vietnam-oorlog 

aan die tuisfront sowel as in die Ooste moes voer. Dit is ook 

hoofsaaklik die rede waarom die Wereldraad van Kerke konsekwent 

'n linkse standpunt inneem: oor die kommunisme swyg hulle~ 

maar gedurig word teen die Weste betoog. 2 

Die verandering in die publieke opinie het nie op natuurlike 

wyse geskied nie. Dit is 'n produk van kommunistiese slagspreuke 

soos "vrede"~ "veranderende wereld"~ "sosiale geregtigheid"~ 

"vryheid"~ ensovoorts. 

"Dat die Weste hierdie koeels uit die kommunistiese arsenaal 

gekry het~ blyk daaruit dat dit konsekwent teen die Vrye 

Wereld en nooit teen die verslaafde kommunistiese wereld ge

bruik word nie~ en dit deur die massa-media van die Weste. 

1. Vorster~ 3.D.: op.cit.~ p.160 

2. Idem. 



OOk 	 is dit interessant dat die wereldmening sy Christelike 

karakter verloor het, nie net deur normale afvalligheid nie, 

maar veral deur doelbewuste propaganda, breinspoeling en ook 

die uitbuiting van seks en die laagste drange van die gevalle 

H1mens. 

Dit is duidelik dat hierdie propaganda kommunisties geinspi

reerd is en dat die Internasionale Kommunisme, gedirigeer van

uit Moskou, Peking, Hanoi en Havanna, in hoe mate reeds daar

in geslaag het om die oorlog van die gees tot in die hartlande 

van die Vrye Westerse Wereld te voer.2 

2.1.2 Aftakeling van sedelike norme 

Hierdie propaganda het 'n reusebydrae gelewer om die hedendaagse 

permissiewe gemeenskappe in die Westerse lande tot stand te 

bring - 'n permissiwiteit wat gekenmerk word deur die ondermyning 

van gesag en dissipline, die verwerping van Christelike norme 

vir die lewe, die ontwyking van verantwoordelikheid, die uit 

wissing van grense tussen goed en kwaad, die aftakeling van 

sedelike waardes en uiteindelik die ponering van 'n ateisties

materialistiese lewenshouding. Die openbare mening is van sy 

1. 	 Vorster, J.D.: op.cit., p.161 

2. 	 P~nt, A.D.: Anti-Christelike ondermyning ten opsigte van 
studenteorganisasies, Referaat gelewer op C.K.A.-simposfum, 
Pretoria, 29 Mei 1969, p.2 
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Christelikheid gestroop en daar word toegelaat dat bandeloos

heid, anargie en die gebruik van verdowingsmiddels die botoon 

'Voer.1 

2.2 Die Nieu-Marxisme 

Ons moet egter daarteen waak om die hedendaagse sekularisme 

en kultuurafval sonder meer aan die adres van die kommunisme 

te le. Ons het hier ook te make met 'n nuanse van die kom

munisme wat in 'n sekere sin van.die tradisionele Marxisme 

versldl. 

Om die volle omvang van die kommunistiese bedreiging vir Suid

Afrika te bepaal, moet 'n dieper insig gekry word as bloot net 

van die gevare verbonde aan die ortodokse kommunisme. Dis 

noodsaaklik dat kennis geneem moet word van die leerstellinge 

en die subtieler bedrywighede van die tlNeo-Marxiste tl of "Nuwe 

Linkses", veral omdat hulle nie van buite af bedrywig is nie, 

maar as deel van die demokratiese instellings van die Weste 

voorbrand maak vir die Neo-Marxisme en dus vir uiteindelike 

totale kommunistiese oorname. Die ortodokse kommuniste sowel 

as die Neo-Marxiste beplan rewolusie. Die wesentlike verskil 

tussen hulle is die feit dat eersgenoemde 'n rewolusie deur 

geweld beplan terwyl laasgenoemde op 'n geestelike rewolusie 

afstuur. 2 

1. 	 Vorster, J.D.: op.cit., p.161 
2. 	 Zuidema, S.U.: De revolutionaire maatskappijkritiek van 

Herbert Marcuse, p.14 



2.2.1 Die invloed van Marcuse 

Dit was veral die filosoof en Neo-Marxis, Herbert Marcuse, wat 

met sy geskrifte en toesprake 1 in hierdie opsig In belangrike 

rol gespeel het. Hy het in baie opsigte die beskouinge van 

Marx en veral die Neo-Marxisme ingevleg in sy eie filosofie 2 

en daarom is sy invloed op die tydgees en veral op die stu

dente van die Weste van groot belang. Hy beweer dat daar nog 

'n groot behoefte aan rewolusie is, maar kom vorendag met die 

teorie dat die "werkers" (soos Marx hom bewyer het) nie meer 

die rewolusionere klas is nie, maar wel die studente en intel

lektueles. 3 

Hoewel hy afgewyk het van die teoriee van Marx en In eie ver

tolking daaraan gegee het (waaroor hy terloops kwaai deur die 

kommuniste aangespreek is) het hy In besondere groot invloed 

op die studente van die Weste uitgeoefen en selfs In unieke en 

diaboliese wapen in die hande van die rewolusionere jeug gele. 

Marcuse raai die jeug aan om die Westerse samelewing en alle 

vorme van gesag en selfdissipline totaal te vernietig. 4 Oor 

1. 	 Duvenage, S.C.W.: Die opstandige student, p.448. Van Marcuse 
se belangrikste werke en artikels in die verband is die 
volgende: Eros and civilization, A philosophical enquiry
into Freud, One dimensional man, Das Ende 

2. 	 Duvenage, S.C.W., op.cit., p.448 
3. 	 Duvenage, s.c.w., op.cit., (Handhaaf), p.12 
4. 	 Kotzee, A.L.: "Jeugweerbaarheid", toespraak gelewer tydens 

die skoolhoofdekursus op 18 Oktober 1971 te Pretoria, gepu
bliseer in die ~Fansvaalse Onderwysdepartement se omsend
minuut nr.6 van 1972> p.8 
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die metode wat Marcuse aan die jeug voorhou, skryf Charles 

Foley soos volg: "Dr. Marcuse's theories, taken literally, 

are 	seen as given sanction for assult on the whole structure 

of instinctual, chiefly sexual, restraint as the basis of 

civilised society."l 

Die 	verklaring van die rewolusionere jeugleier en pornografiese 

skrywer, Jerry Rubin, is veelseggend: "We've combined youth, 

music, sex, drugs and rebellion with treason .•• and that's a 

combination hard to beat. ,,2 Al hierdie aspekte waarvan 

Rubin praat, het kenmerke van die "nuwe kultuur" (ltCounter

cUlture lt of "Woodstock Nation") geword. Hierdie "nuwe kultuur" 

met 	 'n eie sienswyse oor die misbruik van dwelmmiddels, seksuele 

losbandigheid en permissiwiteit, 'n bepaalde haarstyl, klere

drag, musiek, ensovoorts, moet dan nie alleen die Westerse 

kultuur vernietig nie maar as saambindende faktor op nasionale 

sowel as internasionale vlak dien. Volgens Jerry Rubin en 

AlIen Ginsburg (segsmanne en propagandiste vir die kontra

kultuur) is lang slordige hare, die gebruik van L.S.D., dagga, 

ensovoorts, dan ook elemente van die nuwe kultuur wat by die 

jeug die illusie skep dat hulle Iteen groot gemeenskaptt is wat 

oor die belemmeringe van taal-, politieke of rassegrense heen 

strek. 3 

1. 	 Foley, C.: Rand Daily Mail, 27 November 1970, soos aangehaal 
deur A.L. Kotzee, op.cit., p.8 

2. 	 Kotzee, A.L.: op.cit., p.7 
3 . 	 Idel'l!" p. 8 
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Marcuse karakteriseer die huidige samelewing as neerdrukkend. 

Die mens kan nie daarin tot sy reg kom nie. Die mense se 

strewe na geluk en vryheid ly skade sodat die onaantasbare 

ideale van die genotsprinsipe van die mens totaal opgeoffer 

word op die altaar van die sogenaamde werklikheidsprinsipe. 

Hy beweer dat hierdie situasie 'n vervreemding by die burger 

laat intree hoe meer gespesialiseerde werk hy doen. Daar moet 

'n ontmaskering kom wat tegelykertyd 'n bevryding word. Dit 

kom vir horn daarop neer dat daar nie alleen 'n protes moet kom 

nie maar met die bewuswording van die situasie en met die protes 

wat daarop volg, moet dit ook in die rigting van rewolusie 

stuur. Hy skep hierdeur 'n atmosfeer van radikalisme. Dis 

'n protes teen konformisme, teen die politieke masjien, teen 

die vergoddeliking van sukses, teen die heersende realiteit 

struktuur van die huidige samelewing. 1 Daar is dus net soos 

by Marx sterk rewolusionere aspirasies teen die gevestigde 

gesag en die sogenaarnde "Establishment".2 

Marcuse se geskrifte en toesprake speel 'n groot rol in die 

aanstigting van hierdie sogenaamde Jeugrewolusie. Vandaar 

dan ook sy teorie dat daar in die moderne wereld 'n groot 

behoefte is aan rewolusie. Dat sy boodskap in die Weste 'n 

groot inslag gevind het, word allerwee erken. 3 

1. 	 Duvenage, S.C.W., op.cit., p.449 en verder 
2. 	 "Establishment" impliseer: die staat, die huisgesin, die 

skool en elke ander vorm van beskawing. 
3. 	 Pieterse, J.E.: Die jeugrewolusie - Referaat gelawer 

tydens 'n A.T.K.V.-saamtrek op ltl Augustus 1972 te 
Johannesburg, pp.2 en 3 
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2.2.2 Die invloed van die "Jeugrewolusie" in Suid-A:frika 

Pieterse beweer dat rewolusie, omwenteling en opstand 'n ge

dagte was wat seker van alle tye a:f in die harte van die jeug 

gelee:f het. Hierdie sluimerende gedagtes by die jeug was 

nog altyd onderdruk en gekanaliseer om as 'n bate in hul 

grootwordingsproses ingewerk te word. 1 Dit was moontlik 

weens die :feit dat gesag en norme van die heersende tye aan

vaar was. Die sewentiger jare van hierdie eeu in die beson

der, met sy permissiwiteit (wat eintlik as deel van die rewolu

sie gesien moet word), met sy vergunnings wat gemaak word ten 

opsigte van die gedrag van die mens, met sy vryheid wat op 

die spits gedrywe word, het aan hierdie rewolusie 'n betekenis 

gegee waarvan die invloed op die Westerse wereld nie lig 

vergeet sal kan word nie. 2 

Die wyse waarop die Westerse beskawing in 'n toestand van 

dekadensie verval, is 'n vrug van die hedendaagse permissiwi

teit. 

Hierdie toestand het onskuldig begin en daar was aansienlike 

simpatie met die jongmense wat in verset gekom het. Hulle is 

beskou as die idealiste wat in opstand kom teen die skynheilig

heid van die ouers en teen materialisme en tegnologiese regi

mentering. 

1. Pieterse, J.E.; op.cit., p.l 
2. Idem., p. 1 
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Die 	erns van hierdie Rewolusie is eers besef toe die opstande 

van jongmense in Frankryk en Duitsland voorbladnuus geword 

het en dit duidelik geword het dat studente-onluste ook 

Suid-Afrika 'n mikpunt van die Rewolusie maak. "Feit is 

dat daar In jeugrewolusie aan die opbou is dwarsdeur die 

Westerse wereld en dat hierdie Rewolusie met kultuur te make 

het ... 'n poging om alle sedelike norme, lewenswaardes, 

kultuur, godsdiens en die lewenswyse van In volk af te takel."l 

Slotopmerkings 

Dit 	sou dus dwaas wees om sonder meer te besluit dat die stu

dentegeledere van die Republiek van Suid-Afrika vry sal kan 

gaan van hierdie aanslag tot 'n kultuur-aftakeling. Gevolg

lik is dit juis tydig dat die Afrikanervolk (oor wie se jeug 

dit in hierdie studie gaan) aan homself rekenskap sal gee 

van sy tradisionele lewe en denke en van die rangorde van 

waardevoorkeur wat oor die afgelope drie eeue beslag gekry het. 

Die doel van die Rewolusie is om deur 'n nuwe kultuur (kontra

kultuur) aan die bestaande rangorde van waardevoorkeur In 

nuwe inhoud te gee sodat die bestaande kultuurorde vatbaar 

kan wees vir 'n nuwe ideologie met In ander lewens- en wereld

beskouing. In Suid-Afrika word daar hedendaags In ongeewe

naarde aanslag gemaak op ou aanvaarde begrippe soos liefde, 

1. 	 Kotzee, A.L.: lIVooruitgang: Dit moet 'n rigting he")

Hoofstad, Saterdag 25 Maart 1972, p.4 
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vrede, gesag, geloof, identiteit, nasionalisme, ensovoorts. 

Hierdie begrippe het nie meer die tradisionele betekenis nie, 

maar word op die lees van willekeur, bandeloosheid en permis

siwiteit geskoei. Selfs die godsdienssin word sodanig af

getakel en bespot dat dit die verantwoordelikheid teenoor die 

Opperwese as Persoon totaal elimineer. 1 

Daar moet besef word dat die Afrikaner midde-in een van die 

besbeplandeen mees gedugte oorloe van alle tye staan. Die 

koue oorlog is 'n werklike oorlog en dit het meer mense tot 

slawerny gebring as enige vorige oorlog. Die jeug, en veral 

tienderjariges, staan in die brandpunt van hierdie massiewe 

oorlog wat vandag aan alle fronte oor die hele aardbol gevoer 

word. 2 

Daar sal gewaak moet word dat die jeug van Suid-Afrika nie ook 

as gevolg van die jeugrewolusie verval tot In massamens nie 

'n mens wat sy eie persoonlikheid verloor het en wat nie meer 

geestelike waardes in sy lewe geintegreer het nie - wat nie 

meer bindinge het nie en geen waardes handhaaf nie en wat 

eintlik aan 'n minderwaardigheidsgevoel ly.3 

1. 	 Kotzee, A.L.: Toespraak gelewer tydens die hoofdekursus 

vir hoerskoolhoofde in Transvaal op 18 Oktober 1971 in 

Pretoria, vervat in Transvaalse Onderwysdepartement se 

Omsendminuut 6 van 1972. 


2. 	 Idem., p.5 

3. 	 Pieterse, J.E.: op.cit., p.13 
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2.2.3 Anargisme 

Die permissiewe gemeenskap van hierdie dekade word gekenmerk 

as 'n gemeenskap waarin die vryheid van die individu s6 op 

die spits gedrywe word dat alle norme vir waarheid, sedelik

heid, godsdiens en lewenswyse gerelativeer word sodat dit 

geen bindende gesag meer het ten opsigte van die denke en die 

handeling van die individu nie. 

Die vryheid word dUs 'n doel op sigself, 'n hoogste goed wat 

so min as moontlik en liefs glad nie deur 'n reel, 'n wet, 

'n tradisie of 'n vorm aan bande gele mag word nie. 1 

Die jongmens steek sy hart en sy hand uit na die aantreklikste 

van alle lonkende sterre van volwassenheid, die VrYheidster. 2 

Die strewe na persoonlike vryheid is geen misdaad nie, want 

die persoonlike vryheid stel die mens in staat om volkome 

integriteit te ontwikkel, " ... om een eigen verantwoordelik

heid in de sameleving te dragen". 3 Die vryheid van die 

moderne tyd openbaar sig egter al te dikwels in bandelose 

vryheid van die individu. 

1. Gericke, J.S.: op.cit., p.3 

2. Kotzee, A.L.: 'n Ideaal vir ons jeug, p.14 

3. Van Riessen, H.: De maatschappij der toekomst, p.82 
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Een van die vernaamste direkte oorsake van die jeugverwildering 

vandag word gewyt aan die anargistiese houding van die opstan

dige jeug. Hierdie toestand van regeringloosheid, van onbe

grensde vryheid vir die enkeling, is egter nie beperk tot die 

tienderjarige jeug van vandag nie. Dit vind 'n vrugbare 

ontkiemingsbodem reeds by die heel klein kind wat opgevoed 

word volgens die sogenaamde tlpermissive educationtl-stelsel van 

die twintigste eeu en dring deur tot die volwasse gemeenskap 

met sy talle stakings, huweliksontbindings, krete van oordrewe 

demokrasie, sekularisme, ensovoorts. In die huidige be

skawingstyd wil al wat leef "vrytl wees, met die gevolg dat 
1mens met vryheid nog meer moeite het as met gesag. 

Hierdie oordrewe strewe na vryheid gaan hand aan hand met die 

verwerping van gesag. Dit is opvallend dat by gesagsdraers 

daar altyd 'n gesagsbewussyn is wat bevoegdheid en status 

aan die gesag verleen. Daar is egter ook 'n ander bron wat 

prim~r is wat gesagsbevoegdheid verleen - "deze bron is 

Christus die alle macht heeft in hemel en op aarde".2 Hier

die gesag het onder andere ook die taak van leiding gee. 

Deskundiges met 'n humanistiese lewensbeskouing, vind regver

diging vir die optrede van die hedendaagse opstandige jeug. 

Wat egter opvallend is, is die feit, dat die jeug alle bestaande 

1. 	 Strauss, H.J.: Christelike wetenskap en Christelike onder
wys, p.47 

2. 	 Van Riessen, H.: op.cit., p.83 
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tradisies en norme verwerp maar niks konstruktiefs as a1ter

natief aanbied nie. Vorige gebruike en 1ewensbeskouinge 

word as outyds, onvanpas en uitgedien bestempe1, ten gevo1ge 

waarvan daar 'n minagting vir vo1wassenes as gesagsdraers 

vo1g. Die verskynse1 1aat In mens die jeug sien wat hoog 

op die steiers staan, besig om aan hu1 1ewensmuur te bou. 

Op In stadium word die steiers onder hu11e uitgeskop en ver

wag hu11e om daar te b1y staan en voort te gaan met hu1 taak. 1 

Die 	anargistiese houding van die jeug is nie net In verwerping 

van mens1ike gesag nie maar is ook 'n aanduiding van die 

verwerping van die gesag van God. "Die humanis bek1emtoon 

die waarde, outonomie, vryheid, ensovoorts, van die mens met 

tersydeste11ing van God en sy openbaring". 2 Hierdie anar

giame, wat noodwendig 1ei tot seku1arisme, het ook weer sy 

verski11ende openbaringsvorme. Van die be1angrikste uitings

vorme in die 1ewensty1 van pubers en ado1essente in hul1e mis

kenning van gesag en beoefening van gesags10se bande1oosheid, 

le in die totstaudkQming van die sogenaamde hippiekultus, stu

denteproteste, seksue1e perversiteite, ensovoorts. 

Seku1arisme is die onthei1iging van die mens1ike bestaan, die 

losmaking van sy godde1ike betrokkenheid, die miskenning van 

die re1igieuse en die oordrywing van die aardse. 

1. 	 Smith, T.: Dosent van die Universiteit van Ste11enbosch 3 

Faku1teit van Opvoedkunde; persoon1ike onderhoud. 
2. 	 Duvenage, S.C.W.: op.cit., (Handhaaf), p.l0 
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Die verskynsel van sekularisme het tot gevolg die liberali 

sering van die houding van groot kerke ten opsigte van seks> 

kuisheid en sekere teologiese beskouinge. Die God-is-dood

teologie vreet aan die grondslag van geloof en selfbeheer

sing. 1 Die mens van die Westerse vrye wereld, wat nog altyd 

die draer was van die Christelik-religieuse wereldbeskouing, 

bevind horn tans in 'n gesekulariseerde situasie. Die 

Christelike geloof as gemeenskaplike, bindende krag tussen 

die volkere van die Weste is buitengewoon verswak. Die her

ontwaking van die mens se drang na God is sy enigste borswering 

teen die nuwe gemeenskapsideologie van permissiwiteit. 2 

Die kennis van beginsels wat die mens nodig het vir sy hande

linge in hierdie lewe, het God aan die mens in sy Woord geopen

baar. "Dat is de betekenis ervan dat Gods Woord een licht 

op ons pad is en dat de omgang met God in zijn Woord beslissend 

is~ sowel om te verstaan, waarom het gaat als om te lezen wat 

ons te doen staat./I "De grond waarop de mens gesteld is, 

de bron die hem voedt, het licht op zijn pad en de kracht die 

hem drijft, is het Woord van God." "In de toestand van 

secularisatie heeft de mens zich van dese bron vervreemd.,,3 

1. S.A.U.K. se Afrikaanse diens: U/s: 29 Julie 1970> tyd:
6.50 nm.: Moraliteitskrisis in die V.S.A. 

2. ROux, A.S. en Prins~ S.J.: op.cit., p.52 

3. Van Riessen, H.: Mondigheid en de machten, pp.l0l en 105 
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Omdat die mens horn vervreem het van God en sy Woord, as die 

enige bron van waarheid en lewensnorm, is die mens besig om 

in geestelike dekadensie te verval. Daar is oral tekens 

van toenemende verset teen God se verordeninge in die maat

skaplike lewe, waar nie gevra word wat God en sy Woord se nie, 

maar wat die mens wil; waar die Heilige Skrif nie meer bepaal 

wat sonde is nie, maar die openbare mening deurslaggewend is. 

Selfs leidende teolo~ spreek al harder en brutaler hulle "nee" 

uit teenoor God, omdat hy vir hulle maar net In idee geword 

het. 1 

Hierdie stroom van anargisme en sekularisme met hul liberalis

tiese tendense dreig om alle vorme van gesag te vernietig. 

Dit ondergrawe nie net die gesag van die gesin, die skool en 

die kerk nie, maar dit dring se Ifs deur tot die verlamming van 

die gesag van die staat sowel as van die gesag van die openbare 

mening wat In byna deurslaggewende rol speel in die hedendaagse 

samelewing. 

Sekularisme is hoofsaaklik verantwoordelik vir die ontkerstening 

van die Westerse volke~ 'n verskynsel wat groot kommer wek by 

ons Afrikaanse kerke. Die losraak van die permissiewe jeug 

van die Christelike geloof is 'n uiters belangrike aspek van 

hierdie studie en word breedvoeriger bespreek in paragraaf 

1. Roux~ A.S. en Prins, S.J.: op.cit .• p.53 
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3. 	 PERMISSIWITEIT EN DIE JEUG IN SUID-AFRIKA 

3.1 Inleiding 

Die voorafgaande beskrywing van die magte en ideologiee van 

ons tyd toon ook die invloed daarvan op die gedrag van die 

moderne mens. Die wesentlike vraag waarop 'n antwoord gevind 

moet word in hierdie stadium is: Hoe lyk die wereld van van

dag vir die Afrikaanse kind? 

Die verderflike lewensvorme van die hedendaagse permissiwiteit 

wat in ander Westerse lande oop en bloot le op die oppervlakte 

van die volkslewe en klakkeloos deur die massas aanvaar word~ 

le in Suid-Afrika nog soos 'n ysberg hoofsaaklik versteek 

onder die oppervlakte. Ons moet dus verwag dat~ namate die 

geestelike aanslag en ondermyning in groeiende mate op ons 

gerig en toegespits word en die openbare mening stelselmatig 

deur verskillende media gekondisioneer word, permissiwiteit 

ook in Suid-Afrika meer sigbaar gaan word. 1 

H.B. Thorn som die situasie op in die volgende woorde: "Dit is 

noodsaaklik dat ons stry teen die kornmunisme~ die humanisme 

en materialisme asook ander faktore soos Amerikanisasie en die 

invloed van pronografie wat ons land baie sterk van oorsee 

1. 	 M51Ier,0.S.J.: "Ons sedelike weerbaarheid", Die Kerkbode, 
21 April 1971~ p.540 
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binnedring~ want ons nasionale en kulturele identiteit as 

Afrikaners is in die gedrang. n1 

3.2 Die leefwereld van die jeus 

As gevolg van die aibrekendeinvloed van verskeie faktore, 

soos byvoorbeeld van die kommunisme, liberalisme en humanisme, 

nawerkinge van die Tweede Wereldoorlog, veral die ekonomiese 

voorspoedgolf, snelle ontwikkeling van die wetenskap en tegniek, 

verstedeliking, sekularisme, ensovoorts, is daar 'n vreemde 

optrede van die jeug van ons dag te bespeur. 

Genoemde faktore is nie net verantwoordelik vir 'n vreemde op

trede van die jeug volgens die maatstawwe van volwassenes nie, 

maar skep ook 'n vreemde wereld vir volwassenes - 'n wereld 

wat egter nie vreerod is vir die jeug nie omdat hulle geen ander 

wereld ken as die wereld van ons moderne "wereldtyd" nie. 

Die wereld gaan eenvoudig vooruit; die voortstuwende krag van 

die beskawing kan nie verontagsaam word nie. Die gevolglike 

geslagsgaping skep jeugprobleme en bring voortdurend nuwe ver

antwoordelikhede mee vir die opvoeding. 

In hierdie snel ontwikkelende en veranderende wereld voel 

die jeug die tweespalt tussen ouere en jongere geslag aan. 

1. 	 Thorn, H.B.: "Volk se stryd op hoogtepunt U - referaat ge
lewer op jaarkongres van F.A.K. 1970, Hoofstad, 29 April 
1970. 
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Die ouer geslag besef dat die jeug beleer word deur die magte 

van die duioternis1 en val meer en meer terug op realistiese 

en behoudende gesigspunte, terwyl die jonger geslag, die 

"bevryde" geslag. in die kommunistiese en liberalistiese frases 

van hul tyd verval, voort beweeg in die linkse alles-toelatende 

gees waarin die ouer geslag hulle opgevoed het. 2 

Die dilemma van die jeug vererger as die ouer geslag hulle nie 

begryp nie, by mekaar verby praat. hulle kritiseer en veroor

deel en daar geen diepgaande openhartige gespreksverhouding 

met die jeug meer is nie. Hulle voel dat hulle in die steek 

gelaat word en alleen gelaat is op die snelwee van die moderne 

wereld waarop hulle "voortspoed na 'n ongekende toekoms 

rewolusie om die rewolusiej alles moet omver gewerp word; 

wat 	in die plek daarvan moet kom, maak nie saak nie." 3 

Hierdie uiterlike rewolusie, die omverwerping van al die ou 

norme en gedragskodes, is maar net tn weerspieeling van die 

innerlike botsings in eie gemoed - botsings wat hulle dikwels 

nie kan verwerk nie. Die nuusblad, tydskrif, radio en film 

dra dikwels daartoe by om tn verwarde emosionele situasie te 

1. 	 Bell, G.J.V.: "Jeug word beleer", Voorligter, Mei 1971, 
p.15

2. 	 Meyer, P.J.: "Die roeping van die Christen-Afrikaner van 
ons tyd", Bulletin van die Suid-Afrikaanse Vereniging
vir die bevordering van Christelike Wetenskap, September 
1968, p.139

3. 	 Geldenhuys, F.E. O'B.: "Biddag studentejeug", Die Kerkbode,
5 Mei 1971, p.612 
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skep waarvoor die onrype jongmens nie opgewasse is nie. Hy 

bevind horn in In wereld wat weier om te konformeer aan vaste 

ewig-geldende waardes; waar die transendente, bo- en buite

mens like waardes plek gemaak het vir In nuwe vryheid sonder 

verantwoordelikheid, sensualiteit sonder self-dissipline, 

uitspattigheid sonder beheersing. 1 

Die jongmens wat nie geestelik weerbaar is nie, aanvaar die 

sogenaamde "vryheid" wat lei tot In gevoel van onsekerheid 

en onveiligheid weens afwesige bindinge, tot angs, skuld, 

walging, eensaamheid, wanhoop en vertwyfeling. Die lokstem 

van valse vryheid lei horn van die een doodloopstraat na die 

ander sodat die lewe vir hom ontaard in die absurde en die 

sinlose. 2 

"Hierdie toestand is nie altyd ons jeug se eie skuld nie - dit 

is hul lot, dit is hul onvermoe om die eise van hul dag te 

3hanteer. ,, Beets sien hierdie afwyking van die volwasse 

leefwereld se norme deur die permissiewe jeugdiges as die ge

volg van die feit dat die jeugdiges "geen perspektieven kunnen 

zien in de sameleving waarvoor hun grootouders vochten."~ 

1. Geldenhuys, F.E. O'B.: op.cit.~ p.612 
2. Idem., p.612 
3. Idem., p.612 
4. Beets, N.: Jeugd en welvaart, p.4 
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As gevolg hiervan ondervind die moderne jeug 'n ontsettende 

verwarring in hul gemoed vanwee 'n leegheid na binne, 'n 

gebroke kontak met andere na buite en 'n gebrek aan dialoog 

na bo. 1 

3.3 Die omvang van die permissiwiteit in Suid-Afrika 

../ 

Hier volg nou tn paar voorbeelde uit verskillende lewens

terreine om aan te toon in hoe tn mate Suid-Afrika reeds ver

strik is in die lewenastyl van die moderne permissiwiteit en 

watter invloed dit het op die skepping van tn leefwereld vir 

die kind. 

3.3.1 Die huisgesin 

Die opvoedingsituasie in die moderne gesin is hedendaags onder

worpe aan rewolusionere veranderinge as gevolg van allerlei 

moderne invloede wat gesinskrisisse laat ontstaan. In die 

proses van die veranderinge het die gesin ook funksieverlies 

gely. Dit moet 'n mens in 'n hoogsontwikkelde en gedifferen

sieerde samelewing verwag. 8epaalde instellings van die same

lewing het sekere funksies van die gesin oorgeneem, soos by

voorbeeld die kerk en die skool. 2 De Klerk verduidelik: 

1. 	 Kotze, G.J.: "Eensaamheid - die verborge wond", Die Kerk
bode, 3 Maart 1971, p.310 

2. 	 De Klerk, L.: De grondsituasie der puberteitsopvoeding, 
p.59. 
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"De gezinskrisis van onze tijd is een deel van de menselijke 

tragiek~ die o.a. hierin tot uitdrukking komt, dat het voor 

de moderne mens so moeilijk blijkt aan de overgebleven resten 

uit vroegere tijd, temidden van een veranderende en snel 

veranderende maatschappelijke structuur, de juiste vorm en 

gestalte te geven."l 

As gevolg van die gesinsveranderinge - onder andere ook die 

funksieverlies - gebeur dit dat die kind ook, of veral, aan 

allerlei buite-invloede onderhewig is. Presies ten opsigte 

van watter verhoudinge faal die moderne gesin? Langeveld2 

se dat die mens 'n wese is wat opvoed, wat opgevoed word en 

op opvoeding aangewese is. By die volwassene is daar die 

behoefte om aan die kind hulp~ leiding en opvoeding te verskaf; 

by die kind is daar die behoefte om dit te ontvang. In hier

die verb and speel die omgang en ontmoeting tussen ouer en 

kind 'n onmisbare rol in verband met die wordende persoonlik

heid, die ontwikkeling van 'n selfstandige self. 3 In elke 

ontmoetingsituasie is daar 'n bepaalde grondhouding en 'n per

soonlike element, dit wil se die aanvaarding van die kind, 

die wyse waarop die kind aanvaar word en die interpretasie wat 

aan die kinderlike appel vir hulp en opvoeding gegee word. 

1. De Klerk, L.: op.cit., p.59 

2. Langeveld, M.J.: Beknopte Theoretisch Paedagogiek, p.139 

3. Idem., p.139 
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Dis ten opsigte van die grondhouding en die persoonlike element 

dat die moderne ouer die meeste te kort skiet. 1 

Die gesinskrisis van vele moderne gesinne bestaan hoofsaaklik 

uit die volgende gesinsveranderinge: uithuisigheid van die 

vader, die werkende moeder in haar nuwe rol veroorsaak uit 

huisigheid van albei ouers - 'n verskynsel wat die afwesigheid 

van gemeenskaplike vermake in die hand werk - gebrek aan be

langstelling in die buite-bedrywighede van die kinders, die 

oorbeklemtoning van materiele waardes as gevolg van die golf 

van ekonomiese voorspoed wat die land beleef, die gebruik van 

skemerkelkpartye wat dikwels gepaard gaan met drankmisbruik, 

swak taal, beoefening van die vrye liefde onder die besoekende 

egpare, swak algemene sedelike lewe van die ouers self, drei

gende huweliksontbinding as gevolg van bogenoemde faktore. 

Die grondliggende oorsaak is egter die feit dat sulke gesinne 

hul Christelike lewenstyl verloor het wat die mees direkte 

oorsaak van gesinskrisisse is. Sekuriteit wat die gesinslewe 

en noue gesinsverband bied, is noodsaaklik, anders soek die 

kind dit elders. Dit bly die beste beskerming teen afwykende 

invloede, en die handhawing van ons godsdiens en gesonde 

lewenswyse versterk weerbaarheid. 2 

1. 	 Nel, B.F.: op.cit., p.75 

2. 	 Cronje, G.: "Jeug verloor selfvertroue deur afbrekende 
kritiek", Hoofstad, 23 April 1971, p.9 
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By sommige ouers bestaan daar In gebrek aan diepere verant

woordelikheid vir die daadwerklike opvoeding van die kind; 

gebrek aan diepere kennis van die kind, sowel as van In duide

like beeld van die bestemming van hul eie kind, wat lei tot 

In vervlakkende opvoeding wat uitloop op onverantwoordelikheid~ 
1gebrekkige dissipline en gevolglik wangedrag in al sy vorme. 

Uit bostaande blyk dit duidelik dat die gesinskrisis (en die 

gevolglike funksieverlies van vele gesinne in Suid-Afrika) 

besig is om te ontwikkel in In volkskrisis. Dit gaan hand 

aan hand met die gesagsverskuiwing in die gesin en die gevolg

like gesagsverlies van die vader, sowel as die verlies aan 

liefdegebondenheid tussen die lede, in die veranderende gesin

struktuur van In snel veranderende maatskappy. Dit alles 

bring mee dat daar nie genoegsame omgang- en ontmoetingsitua

sies tussen ouers en kinders isme. Dit bring mee onseker

heid, verwarring~ spanning en 'n sug na ontvlugting met al 

die 	euwels en tragiek daaraan verbonde. 

Hierdie verskynsels vind weerklank in die skoOl. 2 Die gesins

probleem veroorsaak ernstige tekortkominge in die struktuur 

van die pedagogiese situasie van die gesin sowel as van die 

1. 	 Nel, B.F.: op.cit., p.76 
2. 	 Hierdie stelling word gemaak op grond van onderhoude wat ge

voer is met verskeie skoolhoofde in Pretoria. 
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skool. Die skool, wat hedendaags noodgedwonge verskillende 

funksies van die gesin moet oorneem, is as gevolg van die 

gesinskrisisse in In uiters onbenydenswaardige situasie geplaas. 

Tydens die ondersoek het skoolhoofde sonder uitsondering getuig 

van die groot persentasie dissiplinere skoolprobleme by die 

pubessent en adolessent wat duidelik en onweerlegbaar spruit 

uit die gesinskrisis. Dit is veral hierdie kinders wat in 

die moderne gemeenskap die prooi word van permissiwiteit. 

3.3.2 Vr¥heid en gesag 

\ Een van die ergste wanbegrippe wat tans 'n houvas op die wereld 

\\ gekry het, het te doen met die verhouding tussen vryheid en 

"~- -0} r\. verantwoordelikheid. Vryheid is een van die fundamentele o \: voorregte van elke mens en elke gemeenskap, maar di t bring on

~verbiddelik verantwoordelikheid mee. Dwarsdeur die wereld 

~word vryheid verheerlik sonder om egter In woord van verant

J~oordelikheid, wat dit juis meebring, te rep.1 
L 

Hierdeur word In ander betekenis aan die nuwe vryheid van 

jongmense gegee as wat dit eintlik bedoel is om te wees. 

Die mens is immers eers vry as hy verantwoordelikheid kan dra, 

anders word die vryheid losbandigheid. 2 Juis in hierdie 

1. 	 Pieterse, J.E.: Itpermissiwiteit U - Referaat gelewer tydens 
leierskursus te Bloemfontein, 29 Maart 1971, p.9 

2. 	 Idem., p. 9 
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stelling le die probleem opgesluit. In Gees van losbandig

heid is besig om in toenemende mate ons jeug op te eis in 


I Suid-Afrika weens die feit dat die gesagsfiguur op haas elke 

terrein besig is om te verdwyn. Die vanselfsprekendheid 


van die gesag van die leiersfiguur word al hoe meer betwyfel. 


Die vader in die huisgesin, die onderwyser in die skool, die 


leraar in sy kerk, die staatsgesag en selfs die gesag van God 


word bevraagteken, gevolglik het ook die tug n die huis, 


skool en kerk so verswak dat norme gerelativeerd raak. 1 

Get~cke se:/ 11 Die huidige posisie vanidie wereJ,.d,·van d¥' €(Skool,, 
u~i~rsite!t, die onderwyser en die kind is dat almal aan die 

I ; 

s1J,.inger hang wat ver, heeltemal te/'<rer na di.e sogen<:lt:l.~e vry
; 

h~idSged'gte uitsw~ai.,,2 Die logiese gevolg is dat die on

\ rusbarende toename in jeugmisdaad, dwelmmiddelmisbruik, 

psigedeliese musiek> aanhang van die hippie-kultus, toename 

in seksperversiteite, onnodige vroee skoolverlating, ensovoorts, 

alles verskynsels is wat deur misplaasde vryheid en gesagsver

werping bevorder word. . --;-;---7"-:---=;--- -. ,~-.__ 

Die 	twintigste eeu sal in die annale van die geskiedenis by 

uitstek bekend staan as die eeu van die vryheidsvegters en die 

stryd om die vryheid en daarmee saam die eeu van die verwerping 

1. 	 Gericke, J.S.: "Gesonde balans tussen vryheid en dissipline",
Studentenuus, Tydskrif van die Afrikaanse Christen-studente
vereniging van Suid-Afrika, Oktober 1970, p.2. 

2. 	 Idem., p. 2 
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Ivan gesag. Hierdie drang na vryheid het hom die afgelope 


\ dekades op verskillende terreine openbaar in die gedaantes 


van sogenaamde "vryheidvegters" wat die stryd voer om die 

ill 
,1 vryheid van die vrou, om politieke vryheid en om die vryheid
'/

I1 
tl van die opstandige student. Die kreet om vryheid het een 


\ van die brandpunte van die moderne eeu se kultuur geword. 1 

3.3.3 Seksuele perversiteite 

Die twintigste eeu het begin as die eeu van die kind, maar 

snel ten einde as die eeu van die seks met sy verskriklike 

sleepsel van te vroeg vermoorde kinders en seksverslaafde, 
2verdierlikte wesens. 

Vir die vele adolessente jeugdiges in die stadium van erotiese 

selfverwesenliking is die eerste alles toelaatbare ervaring 

waarvoor hulle te staan kom, geslagtelike verkeer sonder self 

beheer en sonder gemeenskapsperke. Vrye selfontplooiing is 

vir 	hierdie jongmense in die eerste plek vrye geslagsverkeer. 3 

Kotze beskrywe hierdie misplaasde seksvryheid as 'n lewenswel-

Ius van die hoogste genot wat soos 'n dreunende waterval van 

1. 	 Botha, M.E.: Gesag en vryheid, Referaat gelewer by die 
konferensie oor-weerbaarheid, aangebied deur die P.U. vir 
C.H.O. op 5 Oktober 1973, p.l 

2. 	 Vorster, J.D.: Die vrou - haar nood en haar krag, p.4 
3. 	 Meyer, P.J.: op.cit., p.138 
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lewensgulsigheid mense in hul miljoene verteer. As die 

heilige aan die demoniese geoffer word, is die mens suiwer 

liggaamlikheid en niks anders het vir horn waarde as die 

seksdrif nie. 1 

Jersild het in 1957 in In ondersoek in Amerika vasgestel dat 

by adolessente "all of them have had experience of one sort 

or another relating to sex".2 Hoewel die bevinding van 

Jersild nie algemeen op die Afrikanerjeug van toepassing is 

nie, is die verslag van die jeugondersoek in Suid-Afrika in 

1967 van belang. Hierin word melding gemaak van die feit 

dat 	ons jeug opgroei in In dampkring waarin die gesonde 

Christelike seksnorme vervaag het en dat wangedrag ten opsigte 

van 	geslagsake nie as In ernstige oortreding beskou word nie. 3 

Beriggewing in ons dagpers is In duidelike spieelbeeld van die 

proses van kondisionering wat aan die orde van die dag is. 4 

1. 	 Kotze, G.J.: op.cit., p.311 
2. 	 Jersild, Arthur, T.: The psychology of adolescence, p.89 
3. 	 Pieterse, J.E. en Cronje, G.: Verslag van jeugondersoek, 

Deel IV, Jeug en godsdiens~ p.65 
4. 	 Voorbeelde van die tipe beriggewing: 

(a) "Los kusvroue hoort op skoolbanke" - melding word 
gemaak van meer as vyfhonderd prostitute in Durban wat nog op 
die skoolbanke hoort~ Die·Transvalep~ <2._p~~ember 1974, p .. 3 
(b) "Ikeys se manne slaap by meisies", Die Transvaler, 
19 September 1974, p.3
(c) "25 p.s. was intiem voor huweJikIl, Hoofstad, 

29 November 1974, p.l

(d) "Kampseks in hof beskryf", Die Transvaler, 25 Augustus 
1974, p.2
(e) "Pornograi'ie skok O.V.S.", Hoofstad, 25 November 1974, 
p.3
(f) "Seksoutomaat op kampus", Hoofstad, 9 Augustus 1974, p.l
(g) "Vroee seks se oorsake: ... n, Die Transvaler, 

31 Januarie 1975, p.9 




In die verlede was positiewe huislike opvoeding, godsdien

stige oortuigings en vrees vir die gevolge, belangrike rem

mende faktore ten opsigte van seksuele oortredings deur 

jeugdiges. Vandag het toestande, onder invloed van die 

moderne permissiewe lewenstyl in Suid-Afrika, so geliberali 

seerd en modern geraak dat hierdie gewese remmende faktore 

feitlik verdwyn het. 1 Koerantopskrifte wat gereeld verskyn, 

bewys hierdie stelling. 2 

3.3.4 Pornografie 

Nieteenstaande die feit dat pornografiese aanbiedinge in Suid-

Afrika nie naastenby die omvang het van die meeste ander 

Westerse lande nie, is daar in Suid-Afrika oorgenoeg rede om 

3verontrus te wees. Voorbeelde van boeke, tydskrifte, stu

denteblaaie, films, advertensies, sogenaamde naaktstudies, 

1. 	 Pieterse, J.E.: op.cit., p.65 
2. 	 "Le:rosars ontsteld oor toenemende vermaak op Sondae", Hoof

stad, 24 Julie 1974, p.37; 
"Die Bybel word erg misbruik", Die Transvaler, 5 Desember 
1974, p.5; 
"Misdaad neem toe, s~ verslag", Hoofstad, 19 Januarie 1971, 
p.5; "Jeugmisdaad by blankes styg 78 persent", Hoofstad, 
24 Oktober 1974, p.l; "Vuil taal in drama skok gehoor", 
Hoofstad, 14 Augustus 1974, p.l; Die volgende'Is 'n voor
beeld van die omvang van die permissiwiteitsuitinge in ons 
moderne samelewing soos dit verskyn het in die verskillende 
kolomme van een enkelE: koerant~ naamlik in Hoofst.ad van . 
13 Febr. 1971: "Seun·getuig oor drinkery", "Paneel vir al 
koholiste geskep", "Dagga: Drie in Britse tronk", "Sewaar
der het dagga in tronk verkoop", "streng beheer korn oor 
dwelmrniddels tt 

" "Maak jeug geestelikweerbaar" 

3. 	 Die stelling berus op persoonlike waarneming en navorsing
in Wes-Europa en Suid-Afrika. 

http:Hoofst.ad
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ensovoorts~ met pornografiese strekking is oral te vind. 1 

Ontkleedanse is aan die orde van die dag. 2 

Die 	Longfordkomitee3 in Londen het bevind dat pornografie. 

homoseksualisme, lesbianisme, moord, rewolusie en dwelmver

skawing bevorder. 

Die 	uitwerking van pornografie in al sy verskillende vorme 

lei 	onteenseglik tot 'n bandelose uitlewing van drifte, 

oor-aksentuering van die sekslewe, deurbreking van tradisionele 

norme, verset teen Christelike beginsels, verwerping van die 

mens se geloof en'n onbeteuelde uitlewing van die self. 

3.3.5 Verdowingsmiddels 

Statistiek toon dat daar 'n ontsettende toename in die gebruik 

van 	verdowingsmiddels in byna alle lande van die wereld is. 

1. 	 Voorbeelde van: (a) Boeke: Adams, J. en Leigh, M.: ~ake~ 
yoga; Clerge, L.: Nee de la Vague; Veronese, M. en 
Peretz, J.: Mademoiselle; Haskins, J. e.a.: Cowboy Kate and 
other stories. (b) Tydskrifte: Art and artists; Interna~' 
tional art ~uide; Foto-gass international; vgl. omslae 
van tydskri te, bv. Ster - 1 September 1972; Die Brandwag 
29 Oktober 1971 en 1 Februarie 1974, p.49; Personality 
6 Augustus 1971 e.a. (c) Studenteblaaie: Sex Appeal 
12 Maart 1971 en Wits Student - 1971 (d) Koerante: Hoofstad, 
26 Augustus 1974, p.6; Die Transvaler, 5 Desember 1974, p.3;
Oggeldblad, 17 Sept.1974,p.l en 3 Aug. 1974, p.2; Rand 
Daily Maila 18 Sept. 1974, p.5 (e) Films: The Runaway; ver
toon gedurende Aug.1974 Metroteater, Pretoria met resensie 
in Hoofstad, 3 Aug.1974, p.2 

2. 	 "Mej Ontklee in Pta. gekies", Hoofstad, 16 September 1974, 
p.l; "Frontaansig van kale skok Pretoria", Hoofstad, 3 Okt. 
1974, p.l; "Kales vir Kersfees ..• ", Hoofstad, 2 Des.1974, 
p.9; "Ontkleevroue vra beskerming", Hoofstad, 26 Aug.1974,p.l

3. 	 The Longford report, Pornography, p.44 e.v. 
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Een uit elke tweehonderd Amerikaners neem reelmatig ver

dowingsmiddels in. In Brittanje is bereken dat die getal 

verslaafdes al om die agtien maande verdubbel. 1 

(a) Gevolge vir die jeug 

Die gebruik van dwelmmiddels deur jeugdiges toon duidelike 

afwykings ten opsigte van hulle akademiese prestasies, per

soonlike en sosiale aanpassings, morele waardes en veral ten 

opsigte van hulle godsdiens. By die meeste jeugdige mis

bruikers vind daar tn totale godsdiensaftakeling plaas wat 

hulle geheel en al ankerloos laat en wat kan lei tot totale 

selfvernietiging met sy nadelige invloed op die gemeenskap 

en op die beskawing as geheel. 2 

(b) Omvang in Suid-Afrika 

Die misbruik van verdowingsmiddels in Suid-Afrika is hoofsaak

lik nog 'n stedelike verskynsel. Die platteland is nog rede

lik ongeskonde hoewel nie geheel en al nie. Veral platte

landse vakansie-oorde herberg meer en meer verslaafdes. Dis 

tn verskynsel wat voorkom onder alle ouderdomme en alle lae 

van die gemeenskap. Die vraagstuk kom tans in toenemende 

1. 	 Smith,· Ian: lIAanslag op die Weste se tMorele vesel tlt . 
Hoofstad, 31 Mei 1971, p.8 

2. 	 Versla van die komitee van ondersoek na die misbruik 
van verdowingsmlddels, 1970, p.25 hierna genoem die 
Grobler-verslag) 
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mate voor onder jeugdiges en kinders. Volgens 	 'n opname 

wat 	onlangs deur die Transvaalse Onderwysdepartement in ver

band met dwelmmiddelgebruik by skole gemaak is~ 	 toon dit dat 
1die 	toestand 'n aangeleenheid is wat kommer wek. 

Die omvang van dwelmmiddelgebruik en dwelmmiddelverslawing 

onder jeugdige mans word duidelik sigbaar in die Suid-

Afrikaanse Weermag. Duisende dienspligtiges, uit alle dele 

van ons land, word jaarliks saamgetrek by militere oplei

dingsentrums waar verskillende metodes gebruik word om ver

slaafdes te identifiseer. Die feit dat daar voorsiening 

gemaak moes word in 'n spesiale militere inrigting~ militere 

hospitale en ander inrigtings om verslaafdes en eksperimen

teerders te behandel, lewer voldoende bewys van die betekenis

volle omvang van die probleem onder jeugdiges van ons volk. 2 

Daar is al 'n aansienlike getal jeugdiges in Suid-Afrika by 

wie dit feitlik mode geword het om dwelmmiddels 	te gebruik~ 

onbewus van die feit dat dit die mens like liggaam verwoes, 

die moraal vernietig en swak~ nuttelose burgers vir die same

lewing skep.3 

1. 	 Die Grobler-verslag~ p.40 

2. 	 Cockeroft~ C.R.: Geneesheer-generaal van die Suid-Afri 
kaanse Weermag~ persoonlike mededeling op 13 Desember 1974 

3. 	 Grobler~ J.P.: Soeklig op ons sedes~ pp.79-80 
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Die Suid-Afrikaanse regering is reeds verskeie jare besig 

om deur middel van wetgewing en waarskuwings die misbruik 

van verdowingsmiddels in Suid-Afrika te bekamp. In 'n 

buitengewone prosedure het die vorige Staatspresident, 

mnr. J.J. Fouche, in sy openingsrede van die Parlement op 

29 Januarie 1971 In beroep gedoen op die jeug, ouers en 

ander belanghebbendes om ernstig te waak teen die gevare van 

die euwel van die misbruik van verdowingsmiddels in ons 

nasionale lewe. 1 

Die Minister van Volkswelsyn, dr. Connie Mulder, het aange

kondig dat die Regering In verbod gaan plaas op die verkoop 

van dwelmmiddels en dat die verspreiding en hantering van 

dwelmmiddels wat medisinale waarde het, streng beheer gaan 

word. Verder het hy klem daarop gele dat daar weggekom moet 

word van die "sieklike goedpratery van die misbruik van 
2dwelmmiddels 11 

• 

Bogenoemde is verslae oor die toestand soos dit was in 1971. 

In 1974 het die toestand so versleg en word dit soos volg 

beskryf~ "Die probleem is ver en wyd verspreid en kom in alle 

lae van die samelewing, van die agterbuurtes tot in die huise 

1. Gerapporteer deur Hoofstad, 29 Januarie 1971, p.1 

2. GerapPQrteer deur Hoofstad, 13 Februarie 1971, p.3 
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van 	die mees gesiene mense v~~r. . .. dit het 'n dringende 

probleem geword vir elke familie,vir die samelewing en die 

volk van die Republiek van Suid-Afrika."1 

3.3.6 Studentegedrag 

Die student leef in 'n wereld wat dit vir horn in meer as een 

opsig moeilik maak - 'n wereld vol spanning tussen magsgroepe. 

Dit is onder andere ook 'n wereld waarin 'n houding van onge

kwalifiseerde toelaatbaarheid en vryheid heers. "Hulle is 

in vele opsigte materieel bevoorregtes maar geestelik ver

waarloosde kinders.,,2 

Obseniteit in studentepublikasies3 is bewyse van die vulgere, 

godslasterlike en skokkende gees wat onder sommige studente 

heers. Die volksvyande slaan toe op die Afrikanerjeug en 

-student se tradisie, vaderlandsliefde, volkstrots en geloof 

en slaan 'n bres in die mure van ons volk, taal, godsdiens, 

liefde vir eie bodem en kultuur. Daar word gepoog om hulle 

geloof te ondermyn en hulle s6 te vul met materialisme en 
_ 4 

egol.sme. 

1. 	 Roderiqucs, J.: "Probleem vir die hele samelewing", 
Hoofstad~ 24 Oktober 1974 

2. 	 Kotze, D.J.: "Ons en die studentll, Handhaaf~ Oktober 1970, 
p.28 

3. 	 Voorbeelde van sulke publikasies: Sex appeal - 12 Maart 
1971 en Wits Student-1971, Aquarius - Februarie 1971 

4. 	 Pont, A.D.: Anti-Christelike ondermyning ten opsigte 
van studente-organisasies - Referaat gelewer by C.K.A.
simposium, 29 Mei 1969, Pretoria, p.12 
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3.3.7 HipEiekultus, pOEfeeste en Esigedeliese musiek 

(a) Die hippiekultus 

Die naam IIhippie" is vir die algemene publiek 'n weersinwek

kende woord, omdat die hippie onmiddellik geassosieer word 

met dwelmmisbruik, seksuele wanpraktyke, psigedeliese musiek, 

werkskuheid en 'n slordige voorkoms. 

Hierdie groep het ontstaan na die Tweede Wereldoorlog as sterk 

maatskaplik-politieke protesbeweging in Wes-Duitsland en 

staan van toe af al bekend as die "Neuen Linken", die "Nuwe 

Linkses" wat hulle ten doel stel die aftakeling van sedes en 

norme en kultuur van die bestaande maatskappy, ter wille van 

absolute mondigheid en vryheid. 'n Ander groep wat gedurende 

en na die Tweede Wereldoorlog ontstaan het, was die sogenaamde 

"Skeptische Generation ll 
, die skeptiese jeuggenerasie wat ge

groei het uit die massakinderverwaarlosing wat gedurende die 

oorlogsjare ontstaan het deurdat hulle ouers ooriogsdiens verrig 

het. Saam met tienduisende onegte oorlogskinders het hierdie 

verwaarloosdes skepties geraak teenoor die norme en waardes 

van volwassenes, omdat die werklike lewe eintlik niks van die 

idealistiese norme en waardes geopenbaar het nie. Hierdie 

verskynsel het horn later as jeugbendes openbaar. Hier te 

lande en in die V.S.A. was hulle bekend as "ducktails" of 

"eendsterte"; in Holland as "nozems" en later as die "provos"; 

in Engeland as die "teddy boys" en toe later as die "skin

heads!l; in Frankryk as die "zazou"; in Duitsland as die 
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"Halbstarken1' , ensovoorts. Deesdae hoor ons van die 

"hippies" en selfs van In hippiekultuur. 

Die Nuwe Linkses het dadelik hierdie ontaarde jeug gegryp 

om hulle doelstellinge van die aftakeling van die hedendaagse 

maatskappy en kultuur te verwerklik. Die Nuwe Linkses het 

goed besef dat die jeug van daardie jare die volwassenes 

van die sestiger en sewentiger jare sou word en dat hulle 
1kinders die spieelbeeld van die ouers sal wees. 

Dr. P.J. Meyer beskryf hierdie afwykende groep as die "Provo

tariaat", 'n mengelmoes van verveelde, ontevrede, doellose 

jongmense wat in ons tyd geen tuiste, geen sekerheid, geen 

idealisme en geen innerlike vreugde meer ken nie. Dit is 

die volledig liberalisties-"losgemaakte" mens in sy heden

daagse gemeenskapSVerSkyning. 2 

Die wereld se hippie-probleem het ook in Suid-Afrika 'n pro

bleem geword. In In persoonlike onderhoud met In offisier 

van die Suid-Afrikaanse Polisie in Kaapstad het laasgenoemde 

beweer dat daar reeds meer as tweeduisend hippies in die 

moederstad is. 

1. 	 Nel, B.F.: "Revolusionere tendense onder die jeug •.. ", 
Tydskrif vir Middelbare OnderwlB, Vol. 52, nr.2, September 
1914, p.6 

2. 	 Meyer, P.J.: op.cit., p.131 
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'n Verskynsel wat in ons tyd selfs meer ontstellend is 

as die hippies, is die feit dat so baie mens~ jonk en in die 

fleur van hulle jare, reeds lewensmoeg en sat vir hulleself 

is. Hulle het "klaar geleef" en daar bly vir hulle niks 

meer oor om te ondervind nie. Dit is 'n toestand wat tot 

diep ongelukkigheid en verveeldheid lei. Hulle sien in hulle 

eie bestaan geen betekenis meer nie en soek na allerlei hulp

middels wat die lewe vir mense soos hulle aanbied. 

Die samelewing van vandag word gedruk deur 'n geslag van mense 

wat, omdat hulle geen waardes meer in hulself kan vind nie, 

alle ander waardes ook wil aftakel en alle wette en orde 

wil verbreek. By hulle is daar 'n soektog na die dinge wat 

hulle afgematte gees nog kan prikkel en dis juis in hierdie 

soeke waar soveel van die onheile uitbroei wat huisgesin, kerk, 

staat, samelewing en selfs die skool aantas en bekommerd laat 

voe1. 1 

(b) Psigedeliese musiek en popfeeste 

Dit is bekend dat die mens hoofsaaklik 'n ritmiese wese is. 

Daar is ritme in die asemhaling, hartklop, spraak, loop, spys

vertering, ensovoorts. Ook die breingolwe vertoon 'n rit 

1. 	 Brink, P.A.M.: "Die vermoeide geslag", Die Kerkbode, 
4 Desember 1974, p.734 
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miese verloop. Die sogenaamde psigedeliese musiek het 'n 

tempo van ritme wat hoer is as die van die liggaam, met die 

gevolg dat die polsslag verhoog en emosionele spanning ver

oorsaak word. l Hierdie spanning neem toe namate die volume 

van die musiek toeneem. 

Weens die bedwelmende invloed van hierdie musiek, ook soge

naamde popmusiek, het dit 'n verbasende aantrekkingskrag by 

die jeug. Groot jeugsaamtrekke word gereel met uitsluit 

like popmusiek-programme as die hoofdis. Volgens Noebel 

is hierdie organisasies kommunistiesgeinspireerd "to invade 

the privacy of the minds of our children and to render them 

mentally incompetent and neurotic.,,2 

Die verdere verderflike invloed van die popfeeste met hul 

psigedeliese musiekprogramme is die feit dat dit 'n deurme

kaarboerdery afgee - mans en meisies deurmekaar in kleed

kamers, in stortbaddens en snags op die terrein waar hulle 

oornag. 'n Oormaat van gebruik van verdowingsmiddels, 

veral L.S.D., is noodsaaklik omdat die musiek die gevoelstoe

stand wat deur die L.S.D. geskep is, verder verheerlik. Dit 

gaan gepaard met seksuele wanpraktyke en dikwels met vanda

lisme en grootskaalse gesagsuittarting. 3 

1. 	 Hansen, H.: The American Journal of Psychiatry, Volume 
101, p.365 

2. 	 Noebel, D.A.: Communism, hipnotism and the beatles, p.3 
3. 	 Verslag ontvang van die Suid-Afrikaanse Polisie, Pretoria 

1972 - mededeling en ook berig in Hoofstad, 3 April 1972, 
p.3 
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3.3.8 Kleredrag en modeverslawing 

Kleredrag is 'n belangrike openbaringsvorm van ons persoon

likheid na buite wat andere beinvloed. Daar bestaan egter 

op sedelike gebied 'n belangrike interaksie tussen die per-

soon self en sy kleredrag. 'n Sedelike losse gemeenskap 

word gekenmerk deur sy sedelik losse lede met hul gewaagde 

kleredrag. Ontbloting van die vroulike liggaam was van die 

vroegste jare beskou as 'n bedreiging van die kuisheidspeil 

van 'n beskaafde volk. 1 Daar word 'n aanslag gemaak op die 

fynere vroulike oordeel en skaamtegevoel deur die modebase. 

Die sekselement word op vernuftige wyse uitgebuit deurdat 

een of ander deel van die vroulike liggaam so geaksentueer 

of ontbloot word dat die seksuele daarin nie gemis kan word 

nie. 2 Die ontblote boesem~ die knypbroekie, die sogenaamde 

"see through", die mini-minirokkie en -swemdrag stomp die 

skaamtegevoel van die vrou roekeloos af tot by 'n toestand, 

soos die Bybel dit beskryf~ van - sy weier om haar te skaam,3 

solank sy net nie uit die mode is nie. 

Die suggestiewe en onwelvoeglike mode wat die liggaam ontbloot, 

word beskou as 'n oorsaak van versoeking en sonde vir die 

1 Raath, 
op ons 

J . M. : "Kleredrag, 
sedes~ pp.124-128 

mode en modeverslawing it 
, Soeklig 

2. Idem. , p.136 

3. Idem. , p.136 
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teenoorgestelde geslag. 1 Bedekking, duursaamheid en die 

estetiese effek wat die primere doeleindes van kleding beskou 

sou kon word, word geleidelik op die agtergrond verdring. 

Daar is tn duidelike revolusie in die modebeeld wat tn inhe

rente deel vorm van die radikale omwenteling in lewenstyl 

van 	die hedendaagse mens. 2 

Vir baie van die hedendaagse jeugdiges is die neiging tot 

ontbloting en modeverslawing 'n deel van hulle belewenis

wereld wat hulle as normaal aanvaar tensy hulle deur opvoe

ding anders gelei word. 

3.3.9 Kommunikasiemedia 

In Suid-Afrika is die pers en die radio die twee magtigste 

massakommunikasiemiddels want dit dring deur tot in elke 

huis en kom onder andere as wereldmening met so tn onweer

staanbare mag dat dit nie alleen mense se denke rig nie, maar 

die openbare mening skep.3 

Dit is onteenseglik dat die joernalistieke peil van vele koe

rante aan die daal is. Leesstof en advertensies vertroebel 

1. 	 Kongresbesluit nr.54: Soeklig op ons sedes, p.197 

2. 	 Smit, E.J.: Reformasie en revolusie, I.B.C.~ P.U. vir 
C.R.D., Potchefstroom, 1974 

3. 	 Vorster, J.D.: "Die openbare mening", Soeklig op ons 
sedes, p.160 
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dikwels die gesonde denke, stomp die onderskeidingsvermoe 

af en bevorder 'n leefwyse wat in een woord bestempel kan 

word as diens van die sonde. 1 'n Teoloog beskryf die pers 

as vuil en se "dis jammerlik om te merk hoedat die dagblaaie 

afdaal tot smerige dieptes en ook hoedat die Afrikaanse 

2koerante direk in stryd met duidelike Skrifbeginsels handel n
• 

Aangesien die pers as massakommunikasiemedium se invloed op 

die mensdom sonder gelyke is, is dit tewens belangrik vir 'n 

volk, wat trag om sy jeug geestelikweerbaar te maak, om te 

sorg dat sekere sedelike en etiese kodes aan sy pers voorge

skryf word. Deur die pers word inligting aan 'n baie groot 

deel van die publiek beskikbaar gestel. Die inhoud van 

sy beriggewing het 'n geweldige invloed op die lewenswyse van 

die 	mens wat ook gepaard gaan met sy lewensbeskouing en ge

volglik sy hele gedragseffek stelselmatig kondisioneer 

so dikwels ten kwade. 

Ten spyte van die feit dat Radio Suid-Afrika as kommunikasie

medium nog altyd beskou was as In beskawingsvormende krag 

volgens Christelik-nasionale norme is sommige van die programme 

ook dikwels nie positief te verantwoord nie. Temas van 

1. 	 Groenewald, E. P. : "Die Christen-Afrikaner en sy pers", 
Handhaaf, Oktober 1970, p.15 

2. 	 Kruger, M.A.: "Die pers is vuil, se teoloog." Die 
Kerkblad van die Gereformeerde Kerk, soos gerapporteer
deur Hoofstad, 26 Augustus 1974, p.1 
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radiodramas waarin twis, huweliksprobleme, bombastiese op

trede van mense, ongehoorsaamheid, ensovoorts, voortdurend 

die botoon voer, verswelg die dieper sedelike norme totaal. 1 

Ook wat die musiekprogramme betref, word dikwels gekla oor 

die gehalte daarvan. 'n Uitstaande voorbeeld hiervan was 

die uitsending van die sogenaamde "Rock Opera", Jesus Christ 

- Superstar, op 1 April 1971 deur die Engelse sender van die 

S.A.U.K•. 

Al sou dit waar wees dat ons radio en pers tog oor die alge

meen positief staan ten opsigte van die volksopvoeding, is 

die algemene klag nogtans dat hulle hulle al te dikwels skul

dig maak aan die feit dat hul God en Mammon wil dien en daar

deur bydrae tot die vervlakking van ons sedelike gedragskodes 

lewer. 2 

3.3.10 Ontkerstening 

Ontkerstening word beskou as die grondoorsaak wat aanleiding 

gee tot alle ander vorme van permissiwiteit van die moderne 

1. 	 Vergelyk programme soms aangebied oor "Kleinteater" en 
"Radioteater" van die S.A.U.K. en soms oor Springbokradio. 

2. 	 Voorbeelde van foto's en artikels van twyfelagtige stan
daard soos aangetref byvoorbeeld in Die Transvaler, 
17 November 1973, p.3 en van 18 Oktober 1973, p.9;
0wgendblad, 21 September 1973, p.13; Pretoria News,
2 September 1974, p.l; Oggendblad, 18 September 1974, 
p.l; Hoofstad, 10 September 1974, p.4, ensovoorts. 
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samelewing en tot die ontsettende krisis waarin die wereld 

horn vandag bevind. In hierdie ontkersteningsproses speel 

die internasionale kommunisme 'n groot rol. Meer as 'n eeu 

gelede het Karl Marx verklaar dat die kerk godsdiens misbruik 

om mense soos opiumverslaafdes te laat wegvlug van hul pro

bleme en ellende en hul in hul verbeelding in 'n gelukstaat 

te laat lewe. 1 Hiervolgens het die kerk dan nie 'n Godde

like oorsprong nie~ maar is dit 'n spieelbeeld van die heer

sersklas en daarom is die kommunis teen die kerk. 2 In sy 

strewe om wereldoorheersing~ knoop hy hoofsaaklik die stryd 

aan teen die geloof van die ontwikkelde nasionale state. 

Hy probeer die Evangelie vervlak tot 'n "Social Gospel" en 

skep daardeur 'n gees van mensverheerlikende humanisme. 

Hierdeur word daar geestelike verwarring en verwildering ge

skep, 'n bewuste losmaking van die natuur, die eie gesin, die 

eie volk en van die waardes en norme van die Christelike 

geloofsbeskouing. 3 

Die omvang van die ontkerstening in Suid-Afrika skep groot 

kommer in Afrikanergeledere en veral by Afrikaanse kerke. 

Bewyse hiervoor kan gevind word in die inhoud van sowel 

referate wat deur toonaangewende persone op verskillende ge

biede gelewer is as in besluite wat geneem is tydens ver

1. 	 Pretorius, W.G.: op.cit., p.58 
2. 	 Treurnicht, A.P.: "Bedwelming", Hoofstad, Hoofartikel, 

Saterdag, 8 Mei 1971, p.4 
3. 	 Meyer, P.J.: op.cit., p.139 
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skillende volkskongresse en simposiums die afgelope aantal 

jare. 1 

Ar.tikels in tydskrifte en koerante en besluite wat geneem is 

by verskeie geleenthede toon die redes vir die kommer aan op 

verskillende terreine van die Christelike lewe. 

(a) Besluite van die IIKerklike Kongres oor hedendaagse 

sedes" te Pretoria, 30 Junie - 2 Julie 1970: Een van die eerste 

besluite lui soos volg: "Godsdienstige herlewing: Die kon

gres besluit om die Kerk te versoek om 'n grootskaalse veldtog 

tot godsdienstige en sedelike hervorming en herlewing te loods 

om deur middel van die opvoedkundige werk van die huisgesin, 

opvoedkundige instellinge en kerklike aksie 'n terugkeer tot 

God en sy Woord te bewerkstellig ... Met die oog op die sede

like en godsdienstige verval in die teenswoordige wereld en 

die profetiese roeping van die Kerk van Christus, het dit 

1. 	 (a) Internasionale simposium oor kommunisme, gereel deur 
die Nasionale Raad teen Kommunisme, Pretoria, 1966 

(b) 	Volkskongres vir opvoeding en onderwys - gereel deur 
die Interkerklike Komitee vir Opvoeding en Onderwys 
en die Suid-Afrikaanse Onderwysbond, Pretoria, 1969 

(c) 	Kerklike kongres oor hedendaagse sedes, gereel deur 
die Algemene Kommissie vir Openbare Sedelikheid van 
die N.G. Kerk, Pretoria, 1970 

(d) 	Jeugkongres, gereel deur die Afrikaanse Studentebond 
in medewerking met die Afrikaanse Nasionale Jeugraad 
van die F.A.K., Pretoria, 1972 
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hoog tyd geword dat die Christelike Kerk in Suid-Afrika die 

leiding sal neem op teologiese, godsdienstige en sedelike 

gebied om sy boodskap van vaste sedelike norme op alle lewens

terreine in die verheidense w@reld in te dra."l 

(b) Sinodale en ringsverslae van die verskillende 

Afrikaanse kerke meld voortdurend van: die swak bywoning 

van eredienste; swak kerkbesoek van kinders; gebrek aan 

getuienis van lidmate dat Jesus Christus hulle Saligmaker 

is; 'n groot persentasie lidmate wat nooit nagmaal gebruik 

nie; die geringe persentasie jongmense wat aan kerklike 

verenigings behoort; swak bywoning van bidure; dat slegs 'n 

klein klompie getroues die grootste verantwoordelikhede dra; 

kategesepersoneeltekorte; gebrek aan toegewyde geestelike 

2leiers, ensovoorts. 

(c) 'n Uittreksel uit verslae van 'n Ned. Geref. Sinode 

lui soos volg: HOp kerklike en geestelike gebied moet ons 

bely dat ons in vele opsigte te kort geskiet het. Die 

onderlinge byeenkomste word deur baie lidmate versuim (Hebr. 

10:25), andere het soos Demas die teenswoordige w@reld lief

gekry (2 Tim.4:10), en die band met die kerk verbreek, terwyl 

nog ander hulle ryk Protestantse erfenis vir die Roomse geloof 

1. 	De Beer, D.F.B., (Red.) - "Kongresbesluite", Soeklig op ons 
sedes, p.187 

2. 	Onder andere uit Ringsverslag van die Ned. Geref. Kerk, 
Ring van Pretoria-Noord, 1970, pp.124-130 



104. 


verruil het. Daar is selfs lidmate wat hulleself aangetrokke 

voel tot Oosterse godsdienste en tot allerlei dwaalrigtings, 

soos die Scientologie en Yoga. 

In die lig van die uitnemende voorreg dat ens Kerk van Jesus 

Christus mag wees, en as sy vrygekooptes mag deel in al die 

weldade van sy soenverdienste, moet ens onsself des te meer 

verootmoedig in die wete dat ens geestelike lewe veel te 

wense oorlaat. Ons het die Here onse God nie lief soos 

ons aan Horn verskuldig is nie, en ook nie ons naaste soos 

onsself nie. In baie opsigte vertoon ons In gedaante van 

godsaligheid, terwyl ons die krag van die genade van God in 

ons lewe mis. 

As gemeentes en as Christene pas dit ons om saam met die 

Psalmdigter te bid: IWees my genadig, 0 God, na U goeder

tierenheidj delg my oortredinge uit na die grootheid van U 

barmhartigheid ••• Skep vir my In rein hart, 0 God, en gee 

opnuut in die binneste van my In vaste gees (Ps.51:3).,,1 

(d) In tydskrifte en koerante vloei daar In onophoude

like stroom van artikels wat handel oor die hedendaagse teo

logie, predikante, kerke, strominge, ensovoorts. Banierop

skrifte soos die volgende het alledaags geword: "Die Wereld

1. 	 Handelinge van die Algemene Sinode van die N.G.-Kerk, 
Oktober 1970, p.883 
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raad van Kerke en die terroriste in Suidelike Afrika"; 

nprediker bedank uit kerk weens linkses"; "Lee kerke ook 

leraars se skuld"; "Teologie verwurg deur tydsgees"; "Is 

ons eredienste te koud en styf?"; "Teologie van rewolusie: 

Christelik?"; "Die nuwe teoloe het vryspel gekry. Die vlae 
1hang halfstok in die gereformeerde wereld", ensovoorts. 

Bogenoemde artikels en verslae dui onmiskenbaar op 'n onrus

barende toestand van verval in die Christelike geloofslewe 

van die Afrikaner. Die vyand het reeds al grootliks daarin 

geslaag om deur allerlei middele die denke te beinvloed in 

die rigting van twyfel en onsekerheid omtrent die absoluut

heid van die godsdiens of van die sedelike norme waarvolgens 

die mens sy gedrag reel. 2 

3.3.11 Ander dreigende gevare 

In Suid-Afrika sal daar gewaak moet word dat daar nie, soos 

in die res van die Westerse wereld, oor die wese van die ver

skynsel van permissiwiteit heen gekyk word nie. Daar be

staan egter ook allerlei ander gevare wat ons yolk en kerk 

1. 	 Omsendbrief van die Christelike Kultuuraksie, Pretoria, 
16 September 1970, Hoofstad, 4 Mei 1971 en 21 April 1971, 
p.3; Die Kerkbode, 22 Oktober 1969, p.S86; Voorligter,
April 1971, p.4; Die Transvaler, 22 Mei 1971, p.3;
Die Kerkbode, 23 Desember 1970, p.890, respektiewelik. 

2. 	 Pieterse, J.E.: QDie mare van 'n vOlk", Handhaaf, 
Oktober 1970, p.13 
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bedreig benewens die gevare verbonde aan 'n gees van toe

nemende permissiwiteit in die maatskappy wat vir ons jeug 'n 

wereld daarstel wat vir hulle bedreiging en onsekerheid inhou. 

Ander wesenlike gevare wat Suid-Afrika bedreig, is byvoorbeeld 

die toenemende vyandigheid wat wereldwyd teen ons oplaai; 

die gevaar wat daar bestaan in die Afrikaner se samewerking 

met anderstaliges om sy kulturele en godsdienstige identiteit 

te verloorj die gevare van ekonomiese welvaart wat die geeste

like lewe vervlak en in toenemende mate 'n materialistiese 

gees skep wat die mens laat vergeet dat hy in die eerste plek 

die koninkryk van God en sy geregtigheid moet soek; die 

verstedeliking van 'n groot deel van die Afrikaners, wat kerk

loosheid, kerklosheid en 'n vervreemding van die Bybel en sy 

kultuuropdrag in menige geval in die hand werk. 1 

Hedendaags het Suid-Afrika ook te doen met die sogenaamde 

pasifisme wat alle optrede teen kommunisme, rewolusie en rasse

haat veroordeel in die naam van die humanistiese kreet van 

vrede, vryheid en gelykheid vir alle mense. Die verskynsel 

doen horn veral in sekere kerklike kringe voor in die naam van 

Christelike geregtigheid. Alle wet en gesag wat bandeloos

heid veroordeel en daarteen optree, word as immoreel en on

christelik bestempel. 2 J.D. Vorster teken die toestand 

1. 	 Handelinge van die Algemene Sinode van die Ned.Geref. 
Kerk, Oktober 1970, p.884 

2. 	 Burger, A.J.V.: "Teologie van rewolusie: Christelik", 
Die Transvaler, 22 Mei 1971, p.3 
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treffend as hy se: met die opkoms van die moderne" 
wetenskap, die verbasende ekonomiese ontwikkeling en die 

aanleg van groter stede, het die liefde by baie verkoel, die 

geloof gekwyn, het die dwaling toegeneem en die groot afval 

in die kerke begin. u1 

As die hedendaagse toestand krities beskou word, wil dit vir 

die Afrikaner voorkom of die Demasse in opmars is en die 

hele legkaart van die moderne dekade voltooi word deurdat 

die terroris as vryheidsvegter bestempel word en die sluip

moordenaar vereer word as In verlosser. 2 Alles dui daarop 

dat vreemde magte saamtrek en oorlog voer om die volksiel 

van die Afrikaner. 

3.4 Gevolgtrekking 

Die optrede van die permissiewe jeug reflekteer die veranderde 

tyd waarin ons lewe en kondig In nuwe era aan van radikale 

humanisme wat ingetree het, waarin die moderne humanistiese 

mens homself as reel en norm van al sy handelinge beskou. 

Hierdie nuwe generasie weerspieel 'n definitiewe kultuurver

skynsel van ons tyd. 

1. 	 Vorster, J.D.: op.cit., p.158 

2. 	 Hanekom, T.N.: "Die mens se verantwoordelikheid teenoor 
sy lewensbehoud", Soeklig op ons sedes, p.182 
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Die moderne wereld met sy permissiewe lewenshouding, wat 

vir die volwaesene al vreemder word, is vir die jeug sy 

normale beleweniswereld, waarin 'n aanslag van alle kante 

op horn gedoen word - dikwels met verwoestende gevolge - op 

ideologiese, godsdienstige en sedelike gebied. 

Die wereld van vandag is vir die hedendaagse jeug 'n 

krisisveld vanwee die feit dat hy hom voortdurend in die 

antitese bevind - voor openbaringsvorme van die humanisme, 

van nie-Christelike norme en lewenswyse wat in stryd met die 

Christelike tree. In die antitese kan die jeug weerloos 

gelaat of tot weerbaarheid gelei word. Dit bring meteen 

die taak van die skool ten opsigte van die geestesweerbaar

heid van die jeug ter sprake. 


