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HOOFSTUK 1 

PROBLEEM- EN TAAKSTELLING 

1.1 INLEIDING 

Elke mens is in die een of ander stadium en/of situas;e met op~ 
voeding gemoeid. As gevolg van die betrokkenheid van mense as 
sondige wesens by opvoeding gebeur dit dikwels dat die opvoe
dingsbemoeienis nie na wense verloop nie. Die gevolg is gewoon
lik dat die persone wat opgevoed word die een of ander geremd
heid beleef. Deur die sondige natuur van die mens ontstaan 
daar gedurig opvoedingsvraagstukke. Die mens en die vraagstuk
ke rondom die mens geniet al baie jare die belangstelling van 
opvoedkundiges dwarsoor die w@reld. Baie is al oor die mens en 
oor vraagstukke betreffende die mens en sy lewe geskryf; en 
baie sal seker nog daaroor geskryf word. 

Uit die ervaring van die ondersoeker, wat daagliks met die ouers 
van geremde leerlinge te doen kry, het die vermoede ontstaan dat 
'n diagnostiese ouerbegeleidingsprogram saamgestel kan word op 
grond van Christelik-opvoedkundige teoretiese veronderstellinge, 
juis omdat elke menslike aktiwiteit beinvloed word deur die mens 
se lewens- en wereldbeskouing wat gewortel is in sy hart (siel, 
ego, selfheid). 

Die doel van hierdie verhandeling is om aan te toon dat die 
vrae betreffende die geremde leerling beantwoord kan word op 
grond van gangbare Christelik-opvoedkundige teoretiese veronder
stellinge wat onder andere die wetmatighede vir die verskillen
de aspekte van die skepping en dus ook vir die mens aandui. 
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1.2 

In hierdie hoofstuk sal nou 'n uiteensetting gegee word van die 
probleem wat aanleiding tot die navorsing gegee het. die nood
saaklikheid van navorsing oor die probleem, die hipoteseformu
lering, die metode van toetsing van die hipotese asook die 
struktuur van die ondersoek. 

PROBLEEMSTELLING 

Sedert die Industriele Rewolusie in die tweede helfte van die 
agtiende eeu het die wetenskap en die tegnologie geweldige uit 
breidings ondergaan en tot gesofistikeerde ontdekkings gekom. 
Ontwikkeling op die gebied van die natuurwetenskappe en die 
tegnologie het meegehelp daartoe dat die moderne samelewing 
baie kompleks geword het (Pretorius. 1979, p.1). Sedert die 
Industriele Rewolusie het die samelewing veranderinge ondergaan 
wat veroorsaak is deur verstedeliking, funksieverskuiwing in 
die gesin. groter differensiasie in die beroepsw~reld. mobili
teit, heterogene gemeenskappe, bevolkingsdigtheid, vervreemding 
en vereensaming, massakommunikasie, massatendense, jeugver
vreemding, gesagsmiskenning en ideologiese aanslae, om maar en
keles te noem (Swart &Lamont, 1972, p.1-16; Schultz, 1972, 
p.xi). 

As gevolg van die veranderinge in die samelewing kom daar ge
durig nuwe problematiese situasies en gebeure na yore wat mee
bring dat opvoeding dikwels 'n moeilike taak word. Die opvoe
dingis kompleks en moet dinamies van aard bly in hierdie inge
wikkelde. veranderde en veranderende rnaatskappy. Die opvoe
ding, en dus ook die sosiopedagogiek (vgl. par. 1.7.3), staan 
gedurig voor nuwe opgawes, naamlik problematiese situasies en 
gebeure en word verplig om te besin oor nuwe opvoedingsmiddele 
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om die problematiese situasies en gebeure op te hef (Pretorius. 
1979, p.1). 

In paragraaf 1.1 is daar reeds aangedui dat die mens met sy son
dige natuur in In veranderende maatskappy nog steeds betrokke 
is by die opvoeding en dat, waar die opvoeding nie na wense 
verloop nie, die gevolg is dat die persone wat opgevoed word 
die een of ander geremdheid beleef. Die sosiopedagoog, as 
beoefenaar van die sosiopedagogiek. tree op as metgesel om aan 
die kind wat die een of ander geremdheid beleef die nodige lei
ding te gee in sy ontsluiting tot Christenvolwassene in die 
komplekse samelewing van vandag. 

Om aan die kind, wat die een of ander geremdheid beleef, die 
nodige leiding te gee moet die sosiopedagoog bewus wees van die 
veroorsakende faktore wat aanleiding gegee het tot problematie
se situasies en gebeure. Die problematiese situasies en gebeu
re moet ondersoek word aan die hand van die een of ander weten
skaplike verwysingsraamwerk. Tans word problematiese situasies 
en gebeure in Nederland en in die Republiek van Suid-Afrika 
hoofsaaklik binne die kader van die fenomenologiese, teoreties
geabstraheerde verwysingsraamwerk ondersoek, byvoorbeeld deur 
Perquin (1960), Pistorius (1976). Pretorius (1979). Van Nie
kerk (1976) en andere. 

Enkele skrywers in die Republiek van Suid-Afrika. onder andere 
Hoffman (1976). het begin met die fundering en uitbou van die 
sosiopedagogiek op basis van die Christelike lewens- en w~reld
beskouing. Die probleem word ondervind deur die ondersoeker 
dat daar nie In diagnostiese program vir sosiopedagogiese ouer
begeleiding gegrond op die Christelik-opvoedkundige teorietiese 
vooronderstellinge (as verwysingsraamwerk) bestaan. waar

3 

om die problematiese situasies en gebeure op te hef (Pretorius. 
1979, p.1). 

In paragraaf 1.1 is daar reeds aangedui dat die mens met sy son
dige natuur in In veranderende maatskappy nog steeds betrokke 
is by die opvoeding en dat. waar die opvoeding nie na wense 
verloop nie, die gevolg is dat die persone wat opgevoed word 
die een of ander geremdheid beleef. Die sosiopedagoog. as 
beoefenaar van die sosiopedagogiek. tree op as metgesel om aan 
die kind wat die een of ander geremdheid beleef die nodige lei
ding te gee in sy ontsluiting tot Christenvolwassene in die 
komplekse samelewing van vandag. 

Om aan die kind. wat die een of ander geremdheid beleef. die 
nodige leiding te gee moet die sosiopedagoog bewus wees van die 
veroorsakende faktore wat aanleiding gegee het tot problematie
se situasies en gebeure. Die problematiese situasies en gebeu
re moet ondersoek word aan die hand van die een of ander weten
skaplike verwysingsraamwerk. Tans word problematiese situasies 
en gebeure in Nederland en in die Republiek van Suid-Afrika 
hoofsaaklik binne die kader van die fenomenologiese. teoreties
geabstraheerde verwysingsraamwerk ondersoek. byvoorbeeld deur 
Perquin (1960), Pistorius (1976). Pretorius (1979). Van Nie
kerk (1976) en andere. 

Enkele skrywers in die Republiek van Suid-Afrika, onder andere 
Hoffman (1976). het begin met die fundering en uitbou van die 
sosiopedagogiek op basis van die Christelike lewens- en w~reld
beskoui ng. Die prob 1 eem word ondervi nd deur di e ondersoeker 
dat daar nie In diagnostiese program vir sosiopedagogiese ouer
begeleiding gegrond op die Christelik-opvoedkundige teorietiese 
vooronderstellinge (as verwysingsraamwerk) bestaan, waar-

3 



deur die veroorsakende faktore wat aanleiding tot die proble

matiese situasie en gebeure gegee het. geldentifiseer kan word 

nie. 

Die doel van hierdie verhandeling is dan om aan te toon dat 
problematiese opvoedingsituasies en -gebeure wat daartoe aan
leiding gee dat 'n kind die een of ander geremdheid beleef. ge

. diagnoseer kan word aan die hand van die kosmosomvattende wet 
van God waarin die algemeengeldende struktuurvoorwaardes vir 
alles wat aan die wet onderworpe is. gegee is. 

1.3 NOODSAAKLIKHEID VAN NAVORSING OOR HIERDIE PROBLEEM 

Uit 'n studie van die literatuur is dit duidelik dat die ver
oorsakende faktore, naamlik die faktore wat daartoe aanleiding 
gegee het, dat In kind die een of ander geremdheid beleef, on
dersoek moet word met die doel om ook die geremde kind te be
gelei tot volledige ontsluiting as Christenvolwassene. Van 
Niekerk (1976, p.73) konstateer byvoorbeeld: "Wanneer daar 
eers In betroubare beeld verkry is van die leefw~reld van die 
wordingsgeremde kind se problematiese opvoedingsgesitueerdheid. 
kan daar oorgegaan word tot doelgerigte. beplande steungewing 
aan horn. om horn ••. te begelei totdat hy sy pedagogiese bereik
bare niveau bereik het ... ". 

Skrywers verskil egter ten opsigte van die wyse waarop die 
diagnostiese program (diagnostiese verwysingsraamwerk) saamge
stel moet word. maar hulle is dit eens dat daar wel volgens 'n 
doelgerigte program gewerk moet word om die veroorsakende fak
tore van in problematiese situasie en gebeure te ondersoek. 
Pretorius (1976. p.267) se uitgangspunt is dat elke sosiopeda
goog self In benadering moet beplan. te rwy1 Hoffman (1976, 
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1.4 

p.25) van oordeel is dat die sosiopedagoog vanuit In bepaalde 
verwysingsraamwerk die problematiese situasie en gebeure behoort 
te benader, vanuit In bepaalde wysgerige oortuiging, want ffAnt
woord op vrae wat voortvloei uit opvoedingsvraagstukke is ••. 
verwortel en 'n verklanking van In bepaalde wysgerige oortui~ 
ging". Stoker (1961, p.116) konstateer meer definitief: " .•. 
tegnieke .•. wortel in In lewens- en wereldbeskou;ng en word 
daardeur bepaal", "... en (deur) hulle verhouding tot God 
(Stoker, 1961, p.113). 

Dit is dus duidelik dat problematiese opvoedingsituas;es en 
-gebeure ondersoek moet word aan die hand van In diagnostiese 
program (Pretorius, 1976, p.267). en wel een wat in In bepaalde 
wysgerige oortuiging gewortel is (Hoffman. 1976, p.25). in hier
die geval Christelik-opvoedkundige teoretiese veronderstellinge 
(Stoker, 1961, p.113, 116). 

HIPOTESEFORMULERING 

In Diagnostiese program vir sosiopedagogiese ouerbegeleiding is 
noodsaaklik om planmatig te kan werk. Om hierdie rede word 
met hierdie navorsing gepoog om aan te toon dat In diagnostiese 

ppogram vip sosiopeaagogiese ouepbegeleiding op gPOnd van die 

ChPistelik-opvoedkundige teopetiese voopondepstellinge ontwerp 

kan wopd wat in die ppaktyk doeltpeffend toegepas kan wOPd. 

In Diagnostiese program vir sosiopedagogiese ouerbegeleiding op 
grond van die Christelik-opvoedkundige vooronderstellinge sal 
onder meer meebring dat problematiese opvoedingsituasies en ge
beure in verhouding tot die ware Oorsprong gebring kan word, en 
sal In doeltreffender terapeutiese program vir sosiopedagogiese 
ouerbegeleiding moontlik maak. 
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1.5 	 WYSE VAN TOETSING VAN DIE HIPOTESE (METODO
lOGIESE VERANTWOORDING) 

1.5.1 	 'n literatuurstudie is onderneem ten einde te bepaal 
watter voorveronderstellinge die Christenopvoedkun
dige se opvoedingsbeskouing bepaal, wat die aard van 
die struktuur van die werklikheid is en wat die ver
gestalting daarvan in die sosiopedagogiese praktyk 
ten opsigte van die samelewing, huwelik, gesin en 
die skool is. Die samelewing, huwelik, gesin en die 
skool is die milieus in die sosiopedagogiese praktyk 
wat die meeste aanleiding gee tot problematiese si 
tuasies en gebeure wat tot gevolg het dat 'n kind 
die een of ander geremdheid beleef. 

1.5.2 	 Die prinsipieel-besinnende metode is gebruik in die 
bepaling van veronderstellinge, riglyne vir die so
siopedagogiese diagnostiese ouerbegeleidingsprogram, 
funksionele operasionele vrae en eventuele ontwerp 
van die program. Die prinsipieel-besinnende metode 
is ook gebruik om die problematiek betreffende die 
geremde kind vas te stel en om tot gevolgtrekkings 
te kom oor die faktore wat aanleiding tot die pro
blematiek rondom die geremde kind gegee het. 

1.5.3 	 Die aldus ontwerpte program is vir die praktiese 
bruikbaarheid in die praktyk van sosiopedagogiese 
diagnose en ontleding daarvan getoets aan die hand 
van 'n denkbeeldige sosiopedagogiese situasie, soos 
aangetref in die roman Ciske de Rat deur Piet Bakker 
(in Afrikaans vertaal deur R.H. Gericke onder die 
titel Ciske). Hierdie roman is gekies juis omdat 
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1.6 

problematiese gebeure in Ciske se opvoeding binne 
die raamwerk van die samelewing. huwelik. gesin en 
skool daarin uitgebeeld word. 

1.5.4 	 'n Skrifmatige benadering is gebruik om die ontolo
gie van God, die Christelike kosmologie. die Chris
telike antropologie en samelewingsteorie onder woor
de te bring. 

DIE STRUKTUUR VAN HIERDIE NAVORSINGSVERSLAG 

Die verhandeling is soos volg in hoofstukke gestruktureer: 

In hoofstuk 1 word die aanleiding tot die probleem wat onder
soek word, gestel. Die probleem word voorts geformuleer en ge
motiveer. Rekenskap word gegee van die noodsaaklikheid van na
vorsing oor In sistematiese diagnostiese program vir sosiopeda
gogiese ouerbegeleiding op Christelike fundamenteel-opvoedkun
dige grondslae asook van die prosedure waarop die hipotese ge
toets sal word. 

In hoofstuk 2 word die Christen se teoretiese kennis in verband 
met God, die wette wat Hy vir die skepping geformuleer het en 
die struktuur van die kosmos geformuleer en daaruit voortvloei
ende riglyne en operasionele vrae vir In diagnostiese program 
vir sosiopedagogiese ouerbegeleiding gesoek. 

In hoofstuk 3 word na riglyne en operasionele vrae vir die 
ontwerp van die beoogde fundamenteel-opvoedkundigbegronde 
diagnostiese ouerbegeleidingsprogram gesoek aan die hand van 
'n Christelike mensbeskouing sowel as aan die hand van die 
Christelike beskouing oor die taak van die opvoeder en die op
voedeling. 
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1.7 

In hoofetuk 4 word na riglyne en operasionele vrae vir die 
ontwerp van die beoogde diagnostiese sosiopedagogiese ouer
begeleidingsprogram gesoek ten opsigte van die samelewing, 
huwelik, gesin en skool aan die hand van die Christelik-te.ore
tiese vooronderstellinge oor die samelewing. 

Hoofatuk 5 is 'n samevatting van die aldus gevonde riglyne en 
operasionele vrae vir 'n diagnostlese sosiopedagoglese ouerbe
geleidingsprogram soos algaande in die vorige hoofstukke ge
formuleer. Verder bevat dit die kontoere van 'n tentatiewe 
sistematiese diagnostiese program vir sosiopedagogiese ouerbe
geleidlng. en ook 'n verslag van die praktiese toetsing van so
danlge program aan die hand van in fiktiewe sosiopedagogiese 
situasie soos uitgebeeld in die roman ciske de Rat deur Piet 
Bakker. 

Hoofatuk 6 bied 'n samevatting van die hele ondersoek, die ge
volgtrekkings waartoe gekom is, enkele aanbevelings en 'n aan
tal riglyne vir verdere navorsing. 

BEGRIPSOMSKRYWING AS AFBAKENING VAN DIE 
NAVORSINGSTERREIN 

1.7.1 ALGEMEEN 

Die tema vir die navorsing is: Die ontwerp van 'n diagnoetiese 

ppogram vip eosiopeaagogieee ouepbegeleiding. 

'n Diagnostiese program of werkwyse moet ontwerp word wat uit 
sluitlik van toepassing kan wees vir diagnose van problematiese 
opvoedingsituasies en -gebeure en wat perspektiefgewend kan 
werk in die sosiopedagogiese arbeidsveld. Uit die navorsings
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tema blyk dit dat dit nodig is om vooraf die begrippe "diag
nostiese program". "sosiopedagogiek". "sosiopedagogoog" en 
"ouerbegeleiding" nader te omskryf. Daarmee sal tegelyk die 
terrein van hferdie studie hopelik afgebaken wees. 

1.7.2 DIE TERM "DIAGNOSTIESE PROGRAM" 

'n Program dui die werksaamheid aan wat volgens 'n bepaalde 
plan verrig sal word en diagnosties dui die prosedure aan waar
volgens die aard van 'n kwaal of die veroorsakende faktore daar
van bepaal word (Schoonees. Swanepoel. Du Toit &Booysen. 1976, 
p.666, 113). 

'n Plan dui die noodsaaklikheid aan van wetenskaplike ondersoek. 
beoordeling en diagnosering (Hoffman, 1978, p.25). [Vir die 
doeleindes van hierdie navorsing kan "diagnostiese program" dus 
omskryf word as 'n plan aan die hand waarvan die problematiese 
opvoedingsituasies en -gebeure in die samelewing. huwelik. ge
sin en skool ondersoek word in terme van die Christelike voor
wetenskaplike kennis in verband met God, die wette wat hy vir 
die skepping geformuleer het en die struktuur wat Hy vir die 
kosmos bepaal het] 

1.7.3 DIE TERM "S0SIOPEDAGOGIEK" 

As deelwetenskap van die opvoedkunde het die sosiopedagogiek sy 
eie perspektief op die opvoedingswerklikheid (Du Toit. 1978. 
p.14). Die tenn "sosiopedagogiek" is afgelei uit Latyn socius 

(=samelewing) in verbinding met die Griekse pedoe (=kind) en 
agoo (=leiding). Die sosiopedagogiek is met ander woorde daar
die deelwetenskap van die pedagogiek wat besin oor die aandeel 
van die samelewing in die leiding van die kind tot volwassen
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heid (Pistorius, 1976, p.3-7), in die geval van 'n Christe
like samelewing dan Chrlstelike beskawingsvolwassenheid (Joos
te, 1969, p.207). 

1.7.4 DIE TERM "OUERBEGELEIDING" 

Ouerbegeleiding, soos deur die sosiopedagoog onderneem, kom 
neer op die daadwerklike steun, raadgewing, vorming, leiding en 
selfs onderwysing van die ouer met die doel om regstelling van 
onpedagogiese hantering van die kind (Du Toit. 1978, p.11). in 
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Met die wetenskaplike en tegnologiese uitbreidings van resente 
tye het die samelewing verander en leef die mens vandag in 'n 
steeds veranderende wereld. Hierdie veranderinge het in menige 
opsig problematiese situasies en gebeure tot gevolg. Verskil
lende skrywers is van oordeel dat die samelewing 'n besonderse 
taak het ten opsigte van die opvoeding, veral wat betref pro
blematiese opvoedingsituasies en -gebeure, en meen dat daar 
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nose van sodanige problematiese situasies en gebeure. 'n Be
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toepassing daarvan op In fiktiewe sosiopedagogiese situasie aan 
die hand van In roman wat hom vir sodanige toetsing leen. 

In hoofstuk 2 word nou vervolgens die teoretiese kennis van 
die Christen-opvoedkundige in verband met God, die teoretiese 
kennis van die wet wat God vir die skepping geformuleer het en 
die teoretiese kennis in verband met die kosmos in oorweging 
geneem. Uit die bespreking word enkele riglyne vir In sosio
pedagogiese diagnostiese ouerbegeleidingsprogram getrek en se
kere operasionele vrae vir sodanige program geformuleer. 
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HOOFSTUK 2 

ENKELE ONTOLOGIESE RIGLYNE VIR DIE ONTWERP VAN 'N 
SOSIOPEDAGOGIESE DIAGNOSTIESE OUERBEGELEIDINGS
PROGRAM 

2.1 INlEIDING 

In die vorige hoofstuk is daarop gewys dat in hierdie studie 
'n diagnostiese program vir sosiopedagogiese ouerbegeleiding op 
grond van die Christelik-opvoedkundige teoretiese vooronder
stellinge ontwerp kan word wat in die praktyk doeltreffend toe
gepas sal kan word. Alvorens so 'n diagnostiese program egter 
saamgestel kan word, moet die Christelik-opvoedkundige teore
tiese vooronderstellinge ondersoek word sodat daarmee ten eer
ste (en onder andere) 'n duidelike beeld van die Christelike 
ontologie verkry kan word (vgl. par. 2.2). 

In die onderhawige hoofstuk sal eerstens getrag word om God reg 
te begryp soos wat Hy Homself geopenbaar het (vgl. par. 2.3): 
dat alles uit, deur en tot Hom is. Die tweede aspek van die 
Christelike ontologie wat bespreek sal word, is die wette wat 
God vir die skepping geformuleer het. Die wette dui op alle 
ordinansie, wetmatighede en norme wat hulle oorsprong in die 
soewereine wil van God het (vgl. par. 2.5). Die wette word be
spreek omdat die diagnostiese program onder andere ook daarvol
gens saamgestel moet word. Die derde aspek wat bespreek sal 
word, is die teoretiese kennis in verband met die kosmos, omdat 
die diagnostiese program in die praktyk toegepas sal moet word. 
Daar moet dus vasgestel word hoedanig'die werklikheid gestruk
tureer is (vgl. par. 2.7). 
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2.2 BEGRONDING 

Om die vraag na die grondfeit van die oorsprong, aard, sin en 
bestemming van ouerbege1eiding te beantwoord, wend die opvoed
kundige hom tot die opvoedingswerk1ikheid. Die opvoedkundige, 
as wetenskap1ike, wi1 kragtens sy inste11ing, roeping en opdrag 
so na as moontlik presies weet wat die werklikheid of syn in 
die algemeen is. Die kennis wat hy aangaande die werk1ikheid 
bekom. moet wetenskap1ik gesistematiseer en georden word. Dit 
beteken dat hy van sy voorwetenskap1 ike kennis In "-kunde lt , 
It-leer'' of "-1ogie" moet maak. 

Die ou Grieke het die syn "ontos" genoem en die agtervoegse1 
"-10gie" is afge1ei van die Griekse woord "logos" wat "woord", 
"spraak" of "rede" beteken. Onto10gie of synsleer 1s dus In ge
ordende of wetenskaplike beskouing aangaande die synde of die 
hele werk1ikheid. 

'n Ontologie omvat die opvoedkundige se mees basiese en omvat
tendste werk11kheidsvoorveronderste11inge en le sy antropo10
giese (vgl.hoofstuk 3) en die samelew1ngsteoret1ese vooronder
stellinge (vgl.hoofstuk 4) ten grondslag. 

Dit is in die 11g hiervan dus nodig om die ont1ese (ontologies) 
in oenskou te neem, en dit word onder die vo1gende opskrifte 
gedoen, naamlik: 

'n onto1ogie in verband met God; 

'n ontologie van die wet wat Hy vir die skepp1ng geformuleer 
het; 

In onto1ogie van die skepping wat Hy aan sy wet onderwerp 
het en 
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'n ontologie van die samehang tussen die eerste drie (Van 
der Walt, 1980, p.4-5). 

Die eerste drie ontologiese fasette soos hierbo uiteengesit, 
word agtereenvolgens bespreek. maar die samehang tussen die on
tologie in verband met God. sy wet en die skepping word deur
lopend en algaande aangetoon. Die ontologie waarvan die buite
lyne hier geskets word. is maar een van 'n aantal beskikbare 
Christelike ontologieij. Verde~ word daar slegs enkele van die 
belangrikste ontologiese riglyne vir 'n diagnostiese ouerbege
leidingsprogram getrek, aangesien dit nie prakties geag word om 
'n groot aantal detail-riglyne vir sodanige program te trek nie. 

2.3 	 TEORETIESE KENNIS IN VERBAND MET GOD EN RIGLYNE 
DAARUIT VOORTKOMEND VIR 'N SOSIOPEDAGOGIESE DIAG
NOSTIESE OUERBEGELEIDINGSPROGRAM 

In hierdie afdeling oor die teoretiese kennis in verband met 
God is dit die doel om reg te begryp wat God aangaande Homself 
geopenbaar het. Aangesien die Woord van God die openbaring van 
God is en sy openbaring die waarheid is. kan ons deur hierdie 
openbaring die antwoorde aangaande die werklikheid bekom (Tal
jaard, 1976, p.9). 

Dit is met groot eerbied en huiwering dat hierdie gedeelte van 
die studie aangepak word. want wie kan oor die wese van God 
skryf sonder om die heiligheid van die Here aan te raak? (vgl. 
Berkouwer &Toornvliet. 1949, p.111). 

2.3.1 	 DIE GODDELIKE DRIE-EENHEID 

God openbaar Homself as Vader, Seun en Heilige Gees. Dit is 

14 


'n ontologie van die samehang tussen die eerste drie (Van 
der Walt. 1980. p.4-5). 

Die eerste drie ontologiese fasette soos hierbo uiteengesit, 
word agtereenvolgens bespreek. maar die samehang tussen die on
tologie in verband met God. sy wet en die skepping word deur
lopend en algaande aangetoon. Die ontologie waarvan die buite
lyne hier geskets word. is maar een van 'n aantal beskikbare 
Christelike ontologieij. Verde~ word daar slegs enkele van die 
belangrikste ontologiese riglyne vir 'n diagnostiese ouerbege
leidingsprogram getrek. aangesien dit nie prakties geag word om 
'n groot aantal detail-riglyne vir sodanige program te trek nie. 

2.3 TEORETIESE KENNIS IN VERBAND MET GOD EN RIGLYNE 
DAARUIT VOORTKOMEND VIR 'N SOSIOPEDAGOGIESE DIAG
NOSTIESE OUERBEGELEIDINGSPROGRAM 

In hierdie afdeling oor die teoretiese kennis in verband met 
God is dit die doel om reg te begryp wat God aangaande Homself 
geopenbaar het. Aangesien die Woord van God die openbaring van 
God is en sy openbaring die waarheid is, kan ons deur hierdie 
openbaring die antwoorde aangaande die werklikheid bekom (Tal
jaard, 1976. p.9). 

Dit is met groot eerbied en huiwering dat hierdie gedeelte van 
die studie aangepak word. want wie kan oor die wese van God 
skryf sonder om die heiligheid van die Here aan te raak? (vgl. 
Berkouwer & Toornvliet. 1949, p.l11). 

2.3.1 DIE GODDELIKE DRIE-EENHEID 

God openbaar Homself as Vader. Seun en Heilige Gees. Dit is 

14 



die rykste en duidelikste openbaring omtrent die Goddelike 
wese (Berkouwer &Toornvliet. 1949. p.125; Heyns. 1978, p.49) 
en is In handeling van God in sy ewige raad (De Klerk, 1944, 
p.82; Heyns, 1978, p.72). By die Goddelike Drie-eenheid is 
daar geen skeiding nie, maar al drie Persone deel 1n dieselfde 
Goddelike natuur en volmaaktheid. Die drie Persone is dieself
de Godheid in alle opsigte en in elke besondere opsig sodat 
daar in God een Ewige, een Almagtige, een Alwetende is, een God 
met een verstand, een wil en een mag met een groot besluit. 
plan, raad en daad. God is die Drie-enige God wat een in vol
heid is en in die hoogste eenheid ontvou (Bavinck. 1908, p.306
307; Postma, 1944. p.72; Van Wyk. Stone, Engelbrecht&Grove. 
1969. p.46; Heyns, 1978. p.50). 

Daar is tussen die drie Persone in die Goddelike wese In godde-· 
like gemeenskap en In lewe van liefde (De Klerk, 1944. p.82). 
Hoewel die drie PerSOne altyd saam werk, het elkeen tog sy eie 
werk waarin Hy meer op die voorgrond tree. So skep God die 
Vader alle dinge, die verlossing uit die mag van die sonde word 
teweeggebring deur God die Seun, en die Heilige Gees voer alle 
geskape dinge tot die volheid in Jesus Christus (Nederlandse 
Geloofbelydenis art. 9). Dit gee aan ons die regte perspektief 
oor die verhouding tussen God en mens en tussen mens en kosmos 
soos wat dit in God se raad besluit is en na yore kom as 'n ak
tiewe verhouding (De Klerk. 1944. p.81; De Graaf. 1940, p.16; 
Heyns, 1978, p.51). Die verhouding van hierdie drie Persone is 
van so In aard dat die Vader vir ewig Homself openbaar in die 
Seun, en die Heilige Gees is die band van liefde tussen beide) 
sodat die Vader en die Seun mekaar deur die Gees in liefde ken 
(De Graaf, 1940, p.33; Heyns. 1978, p.51). 
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2.3.2 DIE AlOMTEENWOORDIGHEID VAN GOD 

Die alomteenwoordigheid van God kan nie van sy alwetenheid 
geskei word nie, want God is ewig, alomteenwoordig, bo ruimte 
en tyd verhewe (Postma, 1944, p.75; Bavinck, 190~ p.148; 
Taljaard, 1976, p.33). God vervul met sy wese alles en Hy is 
deur vervulling oral teenwoordig. God kan verskyn en Homself 
openbaar op bepaalde plekke en bepaalde tye en aan bepaalde per
sone deur verskillende tekens en op besondere wyses (verskyning, 
profetiese openbaring, wondere). Die Goddelike openbaring is 
deur die inspirasie van die Gees in geskrifte vasgel@. Die 
groei en voortgang van hierdie openbaring het deur God se ge
nade toegeneem totdat in die volheid van die tyd die Woord 
vlees geword het (Berkouwer &Toornvliet, 1949, p.92; Bavinck, 
1908, p.6; De Graaf, 1940, p.20; Heyns, 1978, p.62). 

2.3.3 DIE ONVERANDERlIKHEID VAN GOD 

Deur die alomteenwoordigheid van God kom sy oneindigheid wat 
onveranderlik, ewig en onafhanklik is na Yore. God is onver
anderlik wat sy wete, kennis, wil en raadsbesluit betref. Deur 
die ewigheid van God is daar 'n ewige werksaamheid en die raad 
van God wat 'n ewige daad is, is ewig voltooid en ewig voort" 
gaande. Die raad van God is die ewige werksame wil van God wat 
die ewige uitverkiesing bepaal het deur sy ewig-goddelike lief
de. Die ewigheid van God moet dus nie gesien word as In ewig
stilstaande, onbeweeglike tydmoment nie, maar by God is alles 
in 'n altyddurende hede en by Horn is geen einde nie (Postma, 
1944, p.72; De Klerk, 1944, p.84-85; Berkouwer &Toornvliet, 
1949, p.154; Bavinck, 1908, p.148-153; Heyns, 1978, p.63). 

2.3.4 GOD SE AlMAG, WYSHEID EN KENNIS 
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God het deur die verborge inwerking van sy Gees die kragdadig
heid van sy Woord geopenbaar en deur sy almag is daar soveel 
werkende krag dat daar altyd beweging is (Sizoo, 1956, Deel I, 
p.191-192; Heyns, 1978, p.67). Deur die almag van God is Hy 
die oorsprong van alle dinge en onderhou Hy die skepping en wel 
met 'n doelmatige bestuur van die heelal. God is almagtig ten 
opsigte van sy raadsbesluit en alles wat in sy raad besluit is, 
kan Hy uitvoer. Sy raad is kragdadig en Hy doen al wat Horn be
haag. Deur die voorsienigheid, wat God se werksame en versor
gende krag is,onderhou en regeer Hy die hele skepping. Die 
Heilige Gees is die bewerker van alle lewe, kragte en gawes. 
God is dus die werkende God in sy ewige raad in die verwerkli
king van sygedagtes in die tyd, en sy wil en mag is In dinamie
se krag (De Graaf, 1940, p.30; Postma, 1944, p.77-84; De 
Klerk, 1944, p.82-84; Aucamp, 1944, p.201; Berkouwer &Toorn
vliet, 1949, p.161; Heyns, 1978, p.67). Die Skrif openbaar 
aan ons sekere kennis aangaande God wat teruggevoer kan word na 
sy intellektuele eienskappe (De Graaf, 1949, p.30; Heyns, 19.78, 
p.52) van verstand, alwetenheid en wysheid. God se kennis is 
volmaak en dit sluit voorkennis in omdat God van ewigheid af 
alles vooruit weet. Wat in God se raad opgeneem 1s, is maar 
In weinig van die diepte van sy rykdom gedagtes of voornemens, 
want al sy werke is van ewigheid af aan Horn bekend. God is al
wetend omdat Hy ewig in Homself is en dit sluit sy wysheid in, 
want al1e denkbare gebeurtenisse word deur sy verborge raad be
stier. Die kennis van God is lewende, absolute, voldoende waar
heid, (Bavinck, 1908, p.203; Berkouwer &Toornv11et, 1949, 
p.120; Konig, 1975. p.80; Sizoo, 1956, Deel I, p.190; Heyns, 
1978, p.52). 

2.3.5 DIE ONSIGBAARHEID VAN GOD 
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God het deur die verborge inwerking van sy Gees die kragdadig
heid van sy Woord geopenbaar en deur sy almag is daar soveel 
werkende krag dat daar altyd beweging is (Sizoo, 1956, Deel 1, 
p.191-192; Heyns, 1978, p.67). Deur die almag van God is Hy 
die oorsprong van alle dinge en onderhou Hy die skepping en wel 
met 'n doelmatige bestuur van die heelal. God is almagtig ten 
opsigte van sy raadsbesluit en alles wat in sy raad besluit is, 
kan Hy uitvoer. Sy raad is kragdadig en Hy doen al wat Horn be
haag. Deur die voorsienigheid, wat God se werksame en versor
gende krag is,onderhou en regeer Hy die hele skepping. Die 
Heilige Gees is die bewerker van alle lewe, kragte en gawes. 
God is dus die werkende God in sy ewige raad in die verwerkli
king van sygedagtes in die tyd, en sy wil en mag is 'n dinamie
se krag (De Graaf, 1940, p.30; Postma, 1944, p.77-84; De 
Klerk, 1944, p.82-84; Aucamp, 1944, p.201; Berkouwer & Toorn
vliet, 1949, p.161; Heyns, 1978, p.67). Die Skrif openbaar 
aan ~ns sekere kennis aangaande God wat teruggevoer kan word na 
sy intellektuele eienskappe (De Graaf, 1949, p.30; Heyns, 19.78, 
p.52) van verstand, alwetenheid en wysheid. God se kennis is 
volmaak en dit sluit voorkennis 1n omdat God van ewigheid af 
alles vooruit weet. Wat in God se raad opgeneem is, is maar 
In weinig van die diepte van sy rykdom gedagtes of voornemens, 
want al sy werke is van ewigheid af aan Horn bekend. God is al
wetend omdat Hy ewig in Homself is en dit sluit sy wysheid in, 
want alle denkbare gebeurtenisse word deur sy verborge raad be
stier. Die kennis van God is lewende, absolute, voldoende waar
heid, {Bavinck, 1908, p.203; Berkouwer & Toornvliet, 1949, 
p.120; K6nig, 1975, p.80; Sizoo, 1956, Deel I, p.190; Heyns, 
1978, p. 52}. 

2.3.5 DIE ONSIGBAARHEID VAN GOD 
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Deur die Woordopenbaring weet ons dat God bestaan en dat die 
onsienlike God Gees is (Berkouwer &Toornvliet, 1949, p.137; 
Taljaard. 1976. p.25). Hy besit geen stoflikheid nie en Hy 
is nie 'n saamgestelde wese wat uit liggaam en gees bestaan nie 
(Postma. 1944, p.71; Berkouwer & Toornvliet, 1949 p.137).maar 
deur vervulling is Hy oral teenwoordig en woon Hy in ontoegank
like 1ig. Die hoogste openbaring van God se liefde en sy voor
sienige leiding is die vleeswording van Christus, waarin Hy 
Homself persoonlik met ons vlees onlosmaaklik verenig (Berkouw
er &Toornvliet, 1944, p.328; Bavinck, 1908. p.7; Van der 
Haar, 1960, p.97; Heyns, 1978, p.63). 

2.3.6 DIE SOEWEREINITEIT VAN GOD 

Die eerste boek in die Bybel is Genesis omdat dit die begin van 
alle dinge beskrywe (Taljaard, 1976, p.14) wat deur God ont
staan het. Die skepping is volgens 'n bepaalde orde daargestel, 
naamlik "eers 1ewelose stof. dan lewende stof (plante). dan 
volg die lewende en voe1ende (diere) en uiteindelik die lewende, 
voelende en selfbewuste (mens)" (Van Wyk, Stone, Engelbrecht & 

Grove, 1969, p.54). Nadat God gesien het dat die geskape dinge 
goed was. het Hy gedifferensieerde waardes geskep. God regeer 
oor die skepping deur die mag van sy wil wat tot uitdrukking 
kom in sy wette. Die geskape dinge is egter onderworpe aan 
hierdie wette. Dit is die soewereiniteit van God dat Hy 
deur wette. wat die manifestasie is van sy wil, oor die skep
ping regeer. Die skepping is onderwerp aan sy wette wat dui 
op die gebied van waardes in die skepping. Gehoorsaamheid deur 
die subjekte aan hulle spesifieke wette is In besef van waardes 
(Taljaard, 1976. p.14-18). Die soewereine God heers oor die 
hele skepping: oor alle geskape dinge en oor elke aspek van 
menslike aktiwiteit. A1 die werk wat God gedoen het, inslui
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Deur die Woordopenbaring weet ons dat God bestaan en dat die 
onsien1ike God Gees is (Berkouwer & Toornv1iet, 1949, p.137; 
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(Postma, 1944, p.7l; Berkouwer & Toornvliet, 1949 p.137),maar 
deur vervulling is Hy oral teenwoordig en woon Hy in ontoegank
like 1ig. Die hoogste openbaring van God se 1iefde en sy voor
sienige leiding is die v1eeswording van Christus, waarin Hy 
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er & Toornv1iet, 1944, p.328; Bavinck, 1908, p.7; Van der 
Haar, 1960, p.97; Heyns, 1978, p.63). 
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vo1g die 1ewende en voe1ende (diere) en uiteinde1ik die lewende, 
voelende en selfbewuste (mens)" (Van Wyk, Stone, Engelbrecht & 

Grove, 1969, p.54). Nadat God gesien het dat die geskape dinge 
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mens1ike aktiwiteit. A1 die werk wat God gedoen het, ins1ui-
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tendedie geskape dinge en hulle wette, het kultuur tot gevolg 
(Taljaard, 1976, p.53). Maar God is ook voortdurend besig met 
die skepping en dit wat Hy geskape het en waaroor Hy regeer. 
Hy le; dit na die bestemming en dit is die verheerliking van 
God se Naam (Bavinck, 1908, p.200; Berkouwer &Toornvliet, 
1949, p.261), want alles geskied volgens In vaste plan wat die 
Here in sy raad bepaal het (De Klerk, 1944, p.83). Dit is God 
wat voortdurend op weg is. wat geskiedenis skep - heilige ge
skiedenis - en wat die w@reldgeskiedenis oordeel en red, deur
kruis en omsluit (Miskotte, 1966, p.l84). 

2.3.7 GOD SE HEILIGHEID, GENADE EN lIEFDE 

Deur die heiligheid van God kom ons onder die indruk van sy God
heid (Bavinck, 1908, p.216; Heyns, 1978, p.72). "Heiligheid" 
se grondbetekenis is "afgesonderd" en dit dui op die weergalose, 
innerlike voortreflikheid van die Goddelike wese. Onder die 
geregtigheid van God verstaan ons sy waaragtige reinheid en 
suiwerheid (Postma, 1944, p.79-80; Heyns, 1978, p.72), want 
dit wat God bel owe , bekragtig Hy en dit heilig Hy (Van der 
Haar, 1960, p.78). Die goedheid van God is ten nouste verwant 
aan sy heiligheid waar die goedheid van God dui op sy genade. 
wysheid en almag (Berkouwer &Toornvliet. 1949. p.128; Bavinck, 
1908, p.211). Die goedheid van God kom na yore in sy llefde 
wat nou verwant is aan sy voorsienige leiding (Van der Haar, 
1960, p.97). Die hoogste openbaring van God se liefde is in 
die Seun van sy liefde wat Hy die w~reld ingestuur het en die 
ewige welbehae in die Seun - "die liefde van God word dus deur 
Homse1 f bepaa1 . Hy doen all es ter wi lle van Homselflt (De Kl erk, 
1944, p.83; Postma, 1944, p.79). Die liefde van God is ver
kiesende liefde in Christus (Berkouwer &Toornvliet. 1949, 
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tendedie geskape dinge en hulle wette, het kultuur tot gevolg 
(Taljaard. 1976, p.53). Maar God is ook voortdurend besig met 
die skepping en dit wat Hy geskape het en waaroor Hy regeer. 
Hy le; dit na die bestemming en dit is die verheerliking van 
God se Naam (Bavinck, 1908, p.200; Berkouwer & Toornvliet, 
1949, p.261), want alles geskied volgens In vaste plan wat die 
Here in sy raad bepaal het (De Klerk, 1944, p.83). Dit is God 
wat voortdurend op weg is, wat geskiedenis skep - heilige ge
skiedenis - en wat die w~reldgeskiedenis oordeel en red, deur
kruis en omsluit (Miskotte, 1966, p.l84). 

2.3.7 GOD SE HEILIGHEID. GENADE EN LIEFDE 

Deur die heiligheid van God kom ons onder die indruk van sy God
heid (Bavinck, 1908, p.216; Heyns, 1978, p.72). "Heiligheid" 
se grondbetekenis is "afgesonderd" en dit dui op die weergalose, 
innerlike voortreflikheid van die Goddelike wese. Onder die 
geregtigheid van God verstaan ons sy waaragtige reinheid en 
suiwerheid (Postma, 1944, p.79-80; Heyns. 1978, p.l2). want 
dit wat God belowe. bekragtig Hy en dit heilig Hy (Van der 
Haar, 1960, p.l8). Die goedheid van God is ten nouste verwant 
aan sy heiligheid waar die goedheid van God dui op sy genade. 
wysheid en almag (Berkouwer & Toornvliet. 1949, p.128; Bavinck, 
1908, p.211). Die goedheid van God korn na yore in sy liefde 
wat nou verwant is aan sy voorsienige leiding (Van der Haar, 
1960, p.9l). Die hoogste openbaring van God se liefde is in 
die Seun van sy liefde wat Hy die wereld ingestuur het en die 
ewige welbehae in die Seun - "die liefde van God word dus deur 
Homself bepaal. Hy doen alles ter wille van Homself" (De Klerk, 
1944, p.83; Postma, 1944, p.79). Die liefde van God is ver
kiesende liefde in Christus (Berkouwer & Toornvliet, 1949, 
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p.328; Heyns, 1978, p.83) want op die belydenis van die uit 
verkiesing volg die roem van geloofsekerheid (Berkouwer &Toorn
vliet, 1949, p.183; Heyns, 1978, p.83). "God is liefde. Lief
de (Jesus Chri stus) is God" (Kl:ini g, 1975, p. 45). 

2.3.8 DIE GEREGTIGHEID VAN GOD 

God is die Regter van die ganse aarde (Bavinck, 1908, p.219) en 
aan Horn kom die geregtigheid toe. God is almagtig en hierdie 
almag van God is die mag van sy reg. Wat God in sy almag doen, 
doen hy na sy heilige reg. Die almag van God is die almag van 
sy heiligheid, geregtigheid, wysheid en liefde. In die offer 
van Christus is geregtigheid en goedheid, heiligheid en barm
hartigheid (Berkouwer &Toornvliet, 1949, p.140; Heyns, 1978, 
p.66). Daar kan niks aan God se raadsbesluit verander word nie 
en die uitverkiesing is nie in stryd met God se regverdigheid 
nie (De Graaf, 1940, p.37; Postma, 1944, p.75). Ons lees in 
die Skrif van die toorn van God, want deur die toorn openbaar 
Hy Homself vanuit die hemel as Regter oor alle goddeloosheid en 
bestraf Hy die sonde (Van der Haar, 1960, p.82; Berkouwer & 
Toornvliet, 1949, p.81; Heyns 1978, p.70). Die Skrif maak ook 
melding van God se smart en berou, maar in God se berou word 
die onveranderlike raad van sy verlossing verwesenlik (Berk
ouwer en Toornvliet, 1949, p.134). Die jaloesie van God dui 
op 'n eksklusiewe verhouding tussen God en die mens en op 'n 
God wat omgee. Juis omdat dit 'n liefdesverhouding is, gee God 
om (K8nig, 1975, p.116). Daar moet egter onthou word dat God 
se wil en raadsbesluite onveranderd bly - die verhouding van 
die mens word anders en dit doen die Here goddelike smart aan 
dat Hy dan sy straffende geregtigheid in werking moet stel in 
plaas van sy verlossende geregtigheid (Postma, 1944, p.75; De 
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p.328. Heyns. 1978. p.83) want op die belydenis van die uit
verkiesing volg die roem van geloofsekerheid (Berkouwer & Toorn
vliet. 1949, p.183; Heyns, 1978. p.83). "God is liefde. Lief

de (Jesus Christus) is God" (K6nig, 1975. p.45). 

2.3.8 DIE GEREGTIGHEID VAN GOD 

God is die Regter van die ganse aarde (Bavinck. 1908, p.219) en 
aan Horn kom die geregtigheid toe. God is almagtig en hierdie 
almag van God is die mag van sy reg. Wat God in sy almag doen, 
doen hy na sy heilige reg. Die almag van God is die almag van 
sy heiligheid, geregtigheid, wysheid en liefde. In die offer 
van Christus is geregtigheid en goedheid, heiligheid en barm
hartigheid (Berkouwer & Toornvliet, 1949, p.140; Heyns, 1978, 
p.66). Daar kan niks aan God se raadsbesluit verander word nie 
en die uitverkiesing is nie in stryd met God se regverdigheid 
nie (De Graaf, 1940, p.37; Postma, 1944, p. 75). Ons lees in 
die Skrif van die toorn van God, want deur die toorn openbaar 
Hy Homself vanuit die hemel as Regter oor alle goddeloosheid en 
bestraf Hy die sonde (Van der Haar, 1960, p.82; Berkouwer & 
Toornvliet, 1949, p.81; Heyns 1978. p.70). Die Skrif maak ook 
melding van God se smart en berou. maar in God se berou word 
die onveranderlike raad van sy verlossing verwesenlik (Berk
ouwer en Toornvliet, 1949, p.134). Die jaloesie van God dui 
op In eksklusiewe verhouding tussen God en die mens en op In 
God wat omgee. Juis omdat dit In liefdesverhouding is, gee God 
om (K8nig. 1975. p.116). Daar moet egter onthou word dat God 
se wil en raadsbesluite onveranderd bly - die verhouding van 
die mens word anders en dit doen die Here goddelike smart aan 
dat Hy dan sy straffende geregtigheid in werking moet stel in 
plaas van sy verlossende geregtigheid (Postma, 1944, p.75. De 

20 



Klerk. 1944. p.86; Heyns. 1978. p.74}. Hierdie openbaring van 
God word op menslike wyse beskryf omdat ons verdorwe verstand 
nie kan reik tot God se hoogheid nie. Daarom word die openba
ring s6 aan ons gegee dat. al kan ons God se wese nie deurgrond 
nie. ons dit wel met ons verstand kan begryp en met ons hart 
kan beleef. God se wil en gesindheid verander nie. maar wat Hy 
van ewigheid af voorsien. goedgekeur en besluit het. gaan onaf
wendbaar voort (S;200. 1956. p.225; Heyns. 1978, p.74). In 
God se berou word die onveranderlike raad van sy verlossing ver
wesenlik. Sy naam is Jahweh (Berkouwer &Toornvliet, 1949. 
p.134). 

2.3.9 GOD SE TROU 

Sekerheid kom uit vertroue en die sekerheid kan teruggevoer 
word na die Woord van God wat Hy geopenbaar het (Van Riessen, 
1970, p.43). God openbaar Homself as God (Elohim) wat beteken 
"Verhewene ll of"Sterke"; "Here" (Jahweh en Kurios) beteken "Ek is 
wat Ek is" en dit dui God se onveranderlike verbondstrou aan; 
"Here" (Adonai) beteken eienaar of besitter wat dui op God se 
majesteit; "Almagtige" (El Shaddai) spreek van God se alver
moende krag; "Here van die leerskare"(Jahweh Sebaot) dui op die 
almagtige en die soewereine God; "Vader" dui God aan as die 
Oorsprong van alles, maar ook as die Barmhartige oor sy kinders 
(Van Wyk, Stone, Engelbrecht &Grov~. 1969. p.40). Die seker
heid kom dus van God en ons glo dat hierdie God ons God is 
kragtens sy welbehae en dat Hy dit sal bly vanwee sy trou 
(Miskotte, 1966. p.20). Christus is ons seker pand in die he
mel en wie deur die geloof Chr;stus aangryp. het ook in Horn. 
die God van die uitverkiesing aangegryp (Berkouwer &Toorn
vliet, 1949, p.183). God is die Begin en die Einde. die Alfa 
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2.4 

en die Omega. die Eerste en die laaste" (Miskotte. 1966. 
p.185). 

God is volkome en die volkomenheid van God vorm sy goddelikheid 
(Van Niftrik. 1961. p.59). 

RIGlYNE* EN OPERASIONElE VRAE VIR 'N SOSIOPEDAGO
GIESE DIAGNOSTIESE OUERBEGElEIDINGSPROGRAM NA AAN
lEIDING VAN DIE ONTOlOGIESE VOORVERONDERSTEllINGE 
OOR GOD 

2.4.1 	 Die ontologiese voorveronderstellinge oor God en sy 
selfopenbaring aan die mens verskaf onder andere die 
volgende bree riglyne vir 'n sosiopedagogiese diag
nostiese ouerbegeleidingsprogram: 

1. 	 God is die soewereine Skepper en Heerser oor alle dinge. 
Hy heers dus ook oor die opvoedingswerklikheid. Ouers en 
kinders as deelnemers aan die opvoedingsituasie moet hulle 
onderwerp aan hierdie absolute heerskappy van God (vgl. 
par. 5.2 vraag 1). 

2. 	 God is alomteenwoordig. en dus teenwoordig in elke (op
voedende) verhouding tussen ouer en kind. Hy is teenwoor
dig in elke handeling van die ouer met die kind (vgl. par. 
5.2 vraag 	2). 

3. God is 	ewig en onveranderlik. Elke opvoedingsbemoeienis 

* Hierdie riglyne vorm die grondslag vir die operasionele vrae 
in die volgende paragraaf en laasgenoemde vorm saam met die 

. operasionele 	vrae wat in die res van die verhandeling ge

formuleer word 'n diagnostiese instrument vir sosiopedago

giese ouerbegeleiding. Vir die volledige program vergelyk

hoofstuk 5. 
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en die Omega, die Eerste en die Laaste" (Miskotte, 1966, 
p.185). 
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van 'n ouer as opvoeder, met sy kind as opvoedeling, 
moet rekening hou met die onveranderlikheid van God (vgl. 
par 5.2 vraag 3). 

4. 	 Die Skrif en die skepping is die bronne van God se open
baring aan die mens, die bronne van kennis en wysheid waar
uit die ouer vir sy opvoedingswerk met die kind insigte kan 
put (vgl. par. 5.2 vraag 4). 

5. 	 Die ("vertikale") verhouding met God is bepalend vir die 
aard en kwaliteit van die ("horisontale") mens-tot-mens
verhouding (vgl. par. 5.2 vraag 5). 

6. 	 God beskik oor die soewereine mag om die mens te oordeel 
en te ve roordee1 , en Hy oordeel in sy almag en geregtig
heid (vgl. par. 5.2 vraag 6). 

7. 	 God is die Ewige en Onveranderlike, 'n Anker en 'n Rots 
vir wie weifel, twyfel, onvas en onseker is (vgl. par. 5.2 
vraag 7). 

2.4.2 	 Operasionele vrae vir 'n sosiopedagogiese diagnos
tiese ouerbegeleidingsprogram na aanleiding van 
genoemde riglyne: 

1. 	 Hoe staan die ouer en die kind jeens die absolute en soe
wereine heerskappy van God? (vgl. par. 5.2 vraag 1). 

2. 	 Vind elke handeling van die ouer met die kind so plaas dat 
die handeling die lig van God se teenwoordigheid kan ver
dra? (vgl. par. 5.2 vraag 2). 

3. 	 Weet die ouer dat God ewig en onveranderlik in sy eise en 
wetmatighede (struktuur) vir die opvoeding is, en dat op
voeding dus as struktuur ook vas en universeel is? (vgl. 
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van 'n ouer as opvoeder, met sy kind as opvoedeling, 
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2.5 

par. 	5.2 vraag 3). 

4. 	 Hoe bekend is die ouer met die Skrif as Woord van God 
en as bron van 1ig, insig en kennis? (vg1. par. 5.2 vraag 
4). 

5. 	 Hoedanig is die ouer se verhouding met God en sy verhouding 
met sy medemens, sy eggenoot/-note, die kinders en kollegas? 
(vgl. par. 5.2 vraag 5). 

6. 	 Hoe geneig is die ouer om veroordelend op te tree teenoor 
sy medemens, sy eggenoot/-note. die kinders en kollegas? 
(vgl. par. 5.2 vraag 6). 

·7. 	 Ken die ouer God as die Anker van sy 1ewe en word hierdie 
vertroue in God aan die kinders oorgedra? (vgl. par. 5.2 
vraag 7). 

TEORETIESE KENNIS VAN DIE WET WAT GOD VIR DIE 
SKEPPING GEFORMULEER HET EN RIGLYNE VIR IN DIAG
NOSTIESE SOSIOPEDAGOGIESE OUERBEGELEIDINGSPROGRAM 

2.5.1 INLEIDING 

Die tweede aspek van die ontologie wat ondersoek moet word. is 
die wet wat God vir die skepping geformuleer het. Die wet wat 
God geformuleer het, moet nie beperk word tot die tien gebooie 
nie, maar dui op a11e ordonnansies, wetmatighede en norme wat 
hulle oorsprong het in die soewereine wi1 van die Skepper wat 
Hy vir die geskape werklikheid daargestel het. 

2.5.2 DIE SOEWEREINITEIT VAN GOD 

In paragraaf 2.3 is daar gekom tot die geopenbaarde waarheid 
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aangaande God; deur die Christelike geloof herlei ons alles 
tot God (Wurth. 1957. p.29). Deur die geopenbaarde waarheid 
aangaande God is geleer dat God soewerein is en Skepper is van 
al die geskape dinge (Spier, 1938, p.43) wat bestaan uit die 
hemelse en aardse realiteite (Van der Walt. 1980, p.26). In 
die ryk van hierdie realiteite het God se skeppende Woord ko
ninklik weerklink en is sy Woord gehoorsaam. In elk van die 
genoemde ryke is God Koning en vorm die geheel sy Koninkryk. 
Die Koninkryk van God is In dinamiese grootheid en kan omskryf 
word as God se heerskappy en die gehoorsame aanvaarding daar
van deur sy onderdane (Heyns. 1970. p.11). Uit die omskrywing 
blyk In dubbele perspektief op die begrip "KoninkTyk van God". 
naamlik die objektiewe - die handelinge van God (met ander 
woorde.God se heerskappy) en die subjektiewe - die van die on
derdane (met ander woorde.die aanvaarding van en onderwerping 
aan sy heerskappy) (Heyns. 1970. p.12). Dit dui op 'n orde wat 
deur God geskep is omdat In verskeidenheid sake of dinge elkeen 
In eie plek het en In eie funksie vervul volgens hulle eie aard 
(Stoker. 1961, p.201). God het dus die werklikheid wat deur 
Horn in aansyn geroep is, onder sy verordende wette gestel (Van 
der Walt, 1980. p.26). Hieruit is die sin van die werklikheid 
of realiteite te verklaar (Van der Walt, 1980, p.27). Die or
deninge, wette en strukture wat God vir die bestaan en verloop, 
vir die werking, die lewe en gedragslyne van die skepsele ge
stel het (Van der Walt. 1980, p.26), is 'n uitdrukking van sy 
wil (Wurth. 1949. p.30). Hierdie orde moet as In eenheid aan 
God gehoorsaam word vir die verwerkliking van sy plan en sy 
doel wat Hy vir alles gestel het (Taljaard. 1976. p.44). Dit 
is gestel tot die eer, majesteit en glorie van God (Heyns. 
1970. p.19). 
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2.5.3 GOD SE LIEFDESWET 

Die liefdeswet wat God oorspronklik by die skepping gegee het. 
is in tien komponente verdeel. Die tien komponente is die tien 
gebooie wat in die geopenbaarde Woord van God tot ons spreek. 

Deur die sonde het daar In versteuring in die Koninkryk van God 
gekom en wel in die vorm van In verandering van die subjekte 
(Heyns, 1970, p.12). Vanwee die sonde het dit nodig geword dat 
die Here die ~~n liefdeswet nader omskryf en verduidelik, omdat 
daar verduistering van die menslike verstand ingetree het en 
verheldering noodsaaklik was. 

God is nie slegs die Skepper van hemel en aarde nie, maar Hy is 
ook die Herskepper van die gevalle skepping. Hierdie handeling 
van God is In genadige handeling (Heyns, 1970. p.29) en die wet 
is 'n handreiking van God wat uit die evangelie voortvloei 
(Dankbaar. 1957, p.1S8). Die wet begin met die versekering van 
God en dus met die evangelie wat 'n betuiging van God se red
dende daad is (Van Niftrik, 1961, p.360). Die wet is In open
baring van God se wil, want Hy is die Wetgewer (Wurth, 1957, 
p.29). Agter die wil van God staan ook sy wysheid, sy gereg
tigheid en sy goedheid (Wurth, 1957, p.32). Deur die wet word 
dit geopenbaar dat die hele w~reld voor God strafwaardig is 
(Van Niftrik, 1961. p.361). maar die samehang en eenheid van 
God se wet gaan terug na die oorsprong van die wet, naamlik 
na God, die Skepper en Verlosser (Troost, 1958, p.60). Dit is 
so, want as God in die wet van ons eis, dan doen Hy dit op 
grond van sy ewige voorneme om sy eie Seun aan hierdie w~reld 
te gee as die Vervuller van die wet (Van Niftrik, 1961, p.363). 
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2.5.4 KOSMIESE WETTE 

2.5.4.1 INLEIDING 

God regeer sy hele skepping deur sy ewige krag soos dit tot 
uitdrukking kom in sy wil en gestalte vind in sy wette. Die 
wette wat God gegee het, is onder andere kosmiese wette en 
die wette is gegrond op en vloei voort uit die vastigheid, on
veranderlike en onwankelbaarheid van die ewige Raad van God. 
Hierdie wette dui nie net die ruimte aan waarbinne hulle moet 
wees nie, maar die wette dui ook bepaalde grense aan wat die 
eie aard en funksie van dinge bepaal. Die kosmiese orde wat 
gegee is, dui daarop dat niks selfgenoegsaam is nie en dat 
niks in hierdie wereld op sigself kan bestaan nie. Alle dinge 
is ingeweef in 'n samehang van verbande om 'n eenheid te vorm. 
Die een wys na die ander en alle dinge wys in die laaste in
stansie na Hom - uit Wie en deur Wie en tot Wie alle dinge is 
(Van der Walt. 1980, p.27-28; Heyns, 1970, p.22; Spier. 1937, 
p.13; Spier. 1938, p.44; Taljaard, 1976, p.48). 

Die grens en onderskeiding tussen God en die skepping is die 
"wet" waaraan God sy skepping onderwerp het. Die skeppings
wet is die samevatting van alles waarin die Skepper sy wil vir 
die bestaan, verloop, werking, lewe en gedraginge van 'die ge
skapene uitgedruk het, en dit sluit in: wette, norme, orde
ninge, strukture en beginsels (Hoffman, 1976, p.60). 

2.5.4.2 STRUKTUUR VAN DIE KOSMOS 

Die "struktuur", as bouplan, bepaal die bestaan van die be
trokke skepsel; dit plaas die skepsel in 'n bepaalde kader 
en druk 'n tipiese stempel daarop. Geen skepsel kan hom ooit 
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van sy struktuur losmaak of daaraan verander nie (Hoffman, 
1976, p.61. Van der Walt. 1950, p.28; Taljaard, 1976, p.54). 

Vier struktuurmomente word in die kosmos onderskei, naamlik: 

Temporele struktuurmoment, wat aandui dat die bestaan van alle 
.skepsele deur tyd bepaal is. Alles wat in die kosmos is, in 
die kosmiese tyd bestaan, is deur die tyd omsluit. 

Individuele struktuurmoment, wat aandui dat die bestaan van 
alle skepsele deur individualiteit bepaal is. Elke onderdeel 
van die kosmos is 'n individualiteit, byvoorbeeld lewelose 
dinge, plante, diere en mense, samelewingsvorme. soos die staat. 
yolk, gesin, huwelik, skool en so meer. 

Modale struktuurmoment, wat aandui dat die bestaan van elke 
skepsel bepaal is deur modaliteite of bestaanswyses. 'n Klip 
word getipeer deur die fisiese bestaanswyse. 'n Plant word ge
tipeer deur die biotiese bestaanswyse. Die dier word getipeer 
deur die pSigiese bestaanswyse. Die mens word getipeer deur 
bo-psigiese bestaanswyses, saamverbind tot In eenheid van mens
like bestaan wat sy konsentrasiepunt in die hart van die mens 
het. 

Religieuse struktuur. wat aandui dat die hartgerigtheid van 
die mens anastaties of apostaties is (Hoffman. 1976. p.62; 
Taljaard. 1976. p.56; Van Riessen. 1970, p.lS8). 

'n Wet bepaal die wyse of manier waarop die skepsel hom moet 
gedra binne die struktuur wat hy ontvang het (Hoffman, 1976. 
p.62). Kosmiese wette het nie almal dieselfde karakter nie. 
Sommige is onoortreebaar, soos byvoorbeeld natuurwette; ander 
is "oortreebaar", soos byvoorbeeld estetiese. etiese, godsdiens
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tige wette,ensovoorts,' Kosmiese wette wat oortreebaar is, 
word norme genoem (Heyns, 1970, p.23). Die geldigheid van 
norme is afhanklik van menslike ontwikkeling in 'n bepaalde 
kultuur, want norme het te doen met aktiwiteite van die mens 
(Taljaard, 1976, p.61) en norme moet gehoorsaam word (Van 
Riessen, 1970, p.159). Die woord "nonn" is afgelei van die 
Latynse "norma" wat oorspronklik "winkelhaak ll beteken. Sodoen
de kry "norm" die betekenis van rigsnoer, maatstaf of rein 
(Heyns, 1970, p.23). Aangesien die mens In keuse het om 'n 
norm te gehoorsaam of nie en hy ook In verantwoordelike wese 
is, kan hy tot verantwoording geroep word om rekenskap te gee 
van sy antwoord (sy optrede) (Wurth, 1957, p.29; Heyns, 1970, 
p.23). 

Die verskeidenheid van wette in die kosmos bepaal hoedanig die 
skepsel horn moet gedra. Al die wette van die bepaalde soort 
behoort tot een wetskring, en die korreleer met die betrokke 
modaliteit (bestaanswyse) waarvoor die wet geld. Alle skep
sele vertoon soveel sin-sye as wat daar wetskringe is, aange
sien elke individuele ding-eenheid tot alle wetskringe behoort, 
dit wil s~,aan alle soorte kosmiese wette vir sy bestaan onder
worpe (subjek) is, omdat dit subjektief of objektief in alle 
modaliteite funk~ioneer (Hoffman, 1976, p.72-73; Spier, 1950, 
p.45; Taljaard, 1976, p.54-55). 

Uit die wet wat God vir die skepping geformuleer het. word 
die sin van die realiteite wat aan die Wet moet beantwoord,ge
vind. 

Dit is nou ook nodig om die ontologie van die werklikheid wat 
God aan sy wet onderwerp het (kosmologie) te ondersoek. Dit 
volg in paragraaf 2.7. 
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2.6 RIGLYNE EN 	 OPERASIONELE VRAE VIR IN SOSIOPEDAGOGIESE 
DIAGNOSTIESE OUERBEGELEIDINGSPROGRAM NA AANLEIDING 
VAN 	 DIE TEORETIESE KENNIS VAN DIE WET WAT GOD VIR 
DIE 	 SKEPPING GEFORMULEER HET 

2.6.1 	 Die teoretiese kennis van die wet wat God vir die 
skepping geformuleer het. bied bepaalde riglyne vir 
'n sosiopedagogiese diagnostiese ouerbegeleidings
program. Die belangrikste is: 

1. 	 Die feit van die soewereiniteit van God dui op handelinge 
van God en handelinge van die onderdane (subjekte) wat hulle 
onderwerp aan God se heerskappy. Dit impliseer dat in die 
ouerbegeleiding slegs God die objek kan en mag wees en dat 
die mens altyd die subjek sal wees (vgl. par. 5.2 vraag 8). 

2. God is 	die Gewer van die liefdeswet (vgl. par. 5.2 vraag 9). 

3. 	 Die wil van God moet in die opvoeding tot uitdrukking kom 
(vg1. par. 5.2 vraag 10). 

4. 	 Die opvoedingshandeling vertoon In bepaalde struktuur 
(vgl. par. 5.2 vraag 11). 

5. 	 In die opvoedingshandeling is daar onoortreebare wette 
en oortreebare wette (norme) (vgl. par. 5.2 vraag 12). 

2.6.2 	 Operasione1e vrae vir In sosiopedagogiese diagnos
tiese ouerbegeleidingsprogram na aan1eiding van 
genoemde riglyne: 

1. 	 Is die ouers as Christenopvoeders bewus daarvan dat hulle 
aan God se wil onderworpe is en dat hulle opvoeding ordelik 
moet p 1 aasvi nd? (vg1. par. 5.2 vraag 8). 
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2.7 

2. 	 Voed die ouers hulle kinders in liefde op? (vgl. par. 5.2 
vraag 9). 

3. 	 Voed die ouers met gesag op en is hulle opvoeding onderwor
pe aan die grense wat God vir die mens gegee het? (vgl. 
par. 5.2 vraag 10). 

4. 	 Is daar 'n plan, doel en struktuur in die ouers se opvoe
dingo en wat is die plan, doel en struktuur van hulle op
voedingswerk? (vgl. par. 5.2 vraag 11). 

5. 	 Voel die ouers hulleself in hulle opvoedingswerk aan be
paalde maatstawwe of norme gebonde. of tree hulle maar 
volgens die geleentheid en na gevoel op? (vgl. par. 5.2 
vraag 12). 

Sou die ouer se sy/haar eggenote/-noot en kinders is bewus 
van die norme/maatstawwe waaraan hy/sy in hul opvoedings
werk gebonde voel? (vgl. par. 5.2 vraag 12). 

Kan die ouer 'n paar maatstawwe/norme waaraan hy/sy ge
bonde voel. noem? (vg]. par. 5.2 vraag 12). 

TEORETIESE KENNIS IN VERBAND MET DIE KOSMOS EN RIG
LYNE DAARUIT VOORTKOMENO VIR 'N SOSIOPEDAGOGIESE 
DIAGNOSTIESE OUERBEGELEIOINGSPROGRAM 

2.7.1 INLEIOING 

In paragraaf 2.5 is daar gekom tot teoretiese kennis aangaande 
God se wet. Oit is nou nodig om vas te stel hoedanig God die 
skepping aan sy wet onderwerp het (Kock, 1975. p.100) en hoe
danig die werklikheid gestruktureer is (Van der Walt, 1980. 
p.40). Aangesien hierdie werklikheidsondersoek wetenskaplik 
is, kan daar gepraat word van 'n kosmologie. "Kosmos" verwys 
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na die geordende werklikheid en "logie" verwys na wetenskap 

(Van der Walt, 1980, p.40; Strauss, 1971, p.9). Hierdie toe

ligting is geen gedagtekonstruksie nie, maar 'n konstatering, 

blootlegging en ontleding van wat daadwerklik van die kosmos 

gegee is, met ander woorde, die leer van die modale aspektever

skeidenheid is gebaseer op die algemeen geldige stand van sake. 

Dit kan alleen geskied langs die weg van 'n noukeurige, verant

woordelike en moeisame aflesing en sortering van wat die kosmos 

self bied (Kock, 1975, p.101). 


'n Kosmologie (d.w.s. wetenskaplike siening van die geskape 

werklikheid) moet rekening hou met God as die soewereine Skep

per en Onderhouer van alle dinge; rekening hou met die ontiese 

wet wat God vir die geskapene gegee het; rekenskap gee van die 

ryke verskeidenheid in die geskape werklikheid en rekenskap gee 

van die onderlinge samehang van hierdie verskeidenheid (Kock, 

1975, p.102). 


Die geskape werklikheid bestaan uit die hemel en die aarde. 

Die hemel en die aarde het bepaalde identiteftstrukture wat aan 

wette onderworpe is. Die hemel en die aarde staan in 'n ver

houding tot mekaar en albei staan in 'n onderlinge verband tot 

die soewereiniteit van God (Taljaard, 1976, p.69). 


Baie min is bekend van die hemel, die tuiste van die engele, 

en die opvoedkundige kan horn dus bepaal by die Woordopenbaring 

en die werklikheid ten opsigte van die aardse werklikheid (Tal

jaard, 1976, p.69). Die struktuur van hierdie geskape werklik

heid toon vier fasette, naamlik die religieuse, die bestaans

wyse, die individuele en die tydse faset (Van der Walt, 1980, 

p.42). 
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2.7.2 DIE RELIGIEUSE FASET VAN DIE WERKLIKHEID 

Die woord "re1igie" is afge1ei van die Latynse "reil + "llgare" 
waar "ligare" dui op I!binding" en re1igie dus I!herbinding" of 
"terugbinding" moet beteken (Van der Wa1t, Dekker &Van Wyk, 
1979, p.39). Hierdie binding dui op 'n band wat bestaan tussen 
die Skepper en die se1fheid (dit wil s~ die ego-persoon1ikheids
kern of diepste bestaansentrum) van die mens. Na hierdie self
heid word in die Woord van God verwys as die "hart" waaruit a1 
die oorspronge of uitgange van die 1ewe is (Schoeman, 1975, 
p.5). Die woord "hart" kan ook vervang word met "sie1" of 
"gees". Die verhouding tussen die hart en die liggaam moet ge
sien word as voor-funksionee1, en funksionee1 waar dit in In 
intra-individue1e verhouding staan. Die hart sowe1 as die 1ig
gaam word gerig op God, maar a1bei behoort tot een en dieselfde 
individue1e persoon (Ta1jaard, 1976, p.97). Die mens verkry 
dus op grond van die re1igieuse band met sy Skepper 'n dieper 
dimensie as die stof, plant of dier. Op grond van die mens se 
verbondenheid met sy Oorsprong en sy perspektief op die ewig
heid kom hy in sy ervaring van die werk1ikheid tot 'n re1igieu
se dimensie (Schoeman, 1975, p.6). Vanuit die hart, as die 
worte1 (of radiks) van die mens se 1ewensuitinge, word sy ganse 
1ewe vo11edig (integraal) beheers - hetsy gerig in diens van 
God (anastaties) of wat hy afva11ig (apostaties) in die p1ek 
van God ste1 (Kock, 1975, p.22). Hierdie religieuse gerigt
heid word tuisgebring onder die benaming "religieuse grondmo
tief" en dra altyd In radika1e en integrale karakter, omdat 
religie op die hart as die worteleenheid van die menslike per
soon1ikheid beslag 1@ (Strauss, 1969, p.16; Van der Walt, 
1980, p.43; Schoeman, 1975. p.17). 
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Die hart is dus die knooppunt van al die mens se lewensuitgange; 
alle woorde, dade en gedagtes kom op uit die hart van die mens 
as die sentrum van die menslike bestaan. Dit is die ware "ek
heid" of "self-heid" van die mens en dit bepaal die rigting van 
al sy dade. Op sy beurt word die rigting van die hart egter 
weer bepaal deur die religie wat op sodanige hart beslag le 
(Van der Walt, 1980, p.43). Die mens se "toegang" tot die re
ligieuse dimensie is essensieel "anders" as sy "toegang" tot 
die ander drie dimensies (dinge, bestaanswyse en tyd). Dit wat 
die mens in die genoemde drie dimensies van die werklikheid ont
moet, kan hy in beginsel begryp, dog van dft wat in die reli 
gieuse dimensie bestaan, kan hy slegs 'n idee vorm. Die genoemr 
de drie dimensies van ons werklikheidservaring word saamgetrek 
in die selfheid (dit wil s~ die persoonlikheidskern of ego van 
die mens wat op sy beurt religieusgebonde is aan die ware Oor
sprong van alle dinge en letterlik alles wat hy ervaar, teen 
hierdie religieuse agtergrond waarneem en verken) (Schoeman, 
1975, p.6). Dit is nodig om daarop te let dat die religieuse 
faset tot die totale geskape werklikheid spreek. In sy hart 
was die eerste mens, Adam, in sy staat van regskapenheid aan 
God as sy Lewensbron verbind (anastaties) en was al sy lewens
uitinge tot die eer van God. Deur die sondeval is die mens se 
band met God deurgesny en het 'n afvallige (apostatiese) reli 
gie op sy hart beslag gele en is die lewensuitinge van sy hart 
uit die aard van die saak almal sleg en nie tot eer van God nie 
(Van der Walt, 1980, p.44). Deur die soendood van Christus 
word die band tussen God en die in-Christus-herbore hart weer 
herstel en kom daar 'n radikale verandering in die lewens
uitinge van die Christusgelowige mens op al1e lewensterreine 
(Van der Walt, 1980, p.44; Schoeman. 1975. p.17). 
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Die Archimedespunt is gegee in die deelh& aan die hart van Jesus 
Christus wat die nuwe wortel van die mensheid is in wie die hele 
kosmos herbore is (Venter, 1970, p.11). Die kosmos kan dus 
slegs na waarheid geken word in sy betrokkenheid met die mens 
en in sy afhanklikheid van God (Van der Walt. 1980, p.45). 

2.7.3 DIE BESTAANSWYSE VAN DINGE IN DIE WERKLIKHEID 

Elke "ding" in die mens se leefwereld word as 'n individuali
teit ervaar en daar is nie net 'n verskil in identiteit nie, 
maar ook In verskil in die wyse waarop "dinge" bestaan (Van der 
Walt, 1980. p.47). 

Die aspekte (dinge) van die werklikheid besit 'n universele be
staanswyse (Strauss. 1978, p.10). Die term "modaliteit" is af
gelei van "modus" (Van der Walt, 1980, p.47) en "modus" dui aan 
hoe 'n ding opereer (Taljaard, 1976, p.98). vandaar dus die be
naming modaliteite, bestaanswyse of synswyse (Van der Walt, 
1980, p.47). 

Die bestaan van elke individuele "ding" word uitgedruk in moda·· 
liteite en vir elke modaliteit geld daar 'n wet waarvolgens die 
geskapene horn moet gedra (Van der Walt, 1980, p.47). Die moda
liteite korrespondeer met die wetskringe wat vir hulle geld en 
hierdie wetskringe moet die groepering. volgorde en rangorde 
vir die bestaanswyse verklaar. Die modaliteit staan dus in 
samehang met die wetskring wat voortvloei uit die vooropgestel
de eenheid van die wet en toon homself in elke wetskring as In 
universaliteit in eie kring (u.i.e.k.) (Van Riessen, 1970, p. 
179). Die wetskringe is onderling onherleibaar en hierdie on
herleibaarheid noem ons soewereiniteit in eie kring (s.i.e.k.) 
(Taljaard. 1976. p.98; Van Riessen, 1970, p.179). Omdat die 
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modaliteit telkens 'n bepaalde rangorde volgens die gekwalifi
seerde entiteite vertoon, moet hierdie rangorde teruggevoer 
word na die wet wat die wetmatigheid van die modaliteite stel 
(Van Riessen, 1970, p.179). 

Elke wetskring het 'n "wets"-kern of 'n sinkern wat die wets
kring. modaliteit of aspek van die werklikheid kwalifiseer en 
tipeer. Op grond van gekompliseerdheid volg die modaliteite 
mekaar in die kosmos in In bepaalde orde. Hierdie orde word 
die wetsorde genoem (Van der Walt, 1980, p.48). Vervolgens 
word die modaliteite in volgorde van gekompliseerdheid aange
dui en bespreek. 

2.7.3.1 Die getalsaspek van dinge in die werklikheid 

Die getalsaspek (met sinkern: onderskeie hoeveelheid) is die 
mins gekompliseerde aspek van die werklikheid. Die struktuur 
van die getalsaspek veronderstel nie enige ander aspek nie en 
tegelyk tree dit op as In veronderstelde by alle ander aspekte 
(Strauss. 1978, p.12; Dooyeweerd. 1955, 11, p.62). Dit is dus 
die fundamenteelste bestaanswyse of modaliteit van alle geskape 
dinge. of dit nou stof, plant, dier of mens is. Dit is die 
mees basiese, dog die eenvoudigste grondstruktuur van alle 
dinge (Van der Walt, 1980, p.49; Spier, 1950, p.70). 

2.7.3.2 Die ruimtelike aspek van dinge in die werklikheid 

Meer gekompliseerd as die getalsaspek is die ruimtelike (Van 
der Walt, 1980. p.50). Die ruimtelike aspek volg op die ge
talsaspek en veronderstel daarom die getalsaspek. Die ruimte
like aspek besit 'n eie aard wat duidelik onderskei moet word 
van die aard van die getalsaspek. Die sinkern van die ruimte· 
like aspek is kontinue uitgebreidheid (Spier, 1950. p.70). 
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Kontinuiteit beteken dat enige kontinuum bestaan uit aaneen
geskakelde dele - dele wat elk uit verdere dele bestaan. Met 
ander woorde, die relasie tussen 'n geheel en sy dele is oor
spronklik in die ruimtelike aspek van die werklikheid {Strauss, 
1978, p.14}. Hierdie aspek is net soos die getalsmagtigheid 
nie 'n realiteit nie, maar 'n bestaanswyse of eienskap van alle 
dinge wat realiteit besit {Van der Walt. 1980. p.50; Dooye
weerd. 1955. 11, p.63-66}. 

2.7.3.3 Die kinematiese aspek van dinge in die werklikheid 

Die volgende modaliteit in die orde van gekompliseerdheid is 
die kinematiese {met sinkerh: beweging, kontinue voortgang} 
{Van der Walt, 1980, p.50}. Hierdie aspek vestig die aandag op 
'n sekere tipe beweging wat gevind word in die realiteit wat 
verskil van en onherleibaar is tot energie (Taljaard, 1976, p. 
99; Dooyeweerd. 1955. 11. p.98). Die woord "kontinu'fteit" 
word derhalwe nie slegs gebruik om die sin van ruimtelike uit
gebreidheid aan te dui nfe, maar word in kinematiese sin ge
bruik ter aanduiding van 'n liggaam wat sy beweging kontinueer 
{Strauss, 1978. p.15}. 

2.7.3.4 Die fisiese aspek van dinge in die werklikheid 

Die fisiese aspek se sinkern is energiewerking {Van der Walt, 
1980. p.51}. Energiewerking impliseer dat daar In dinamiek 
bestaan wat verandering veroorsaak (Strauss, 1978. p.15), dit 
wil s~ die oorsaak-gevolg-relasie vind sy oorspronklike tuiste 
in die fisiese aspek van die werklikheid {Dooyeweerd, 1955. 11, 
p.99}. 

Lewelose dinge (stof) het deel aan genoemde vier modaliteite 
en hul bestemmingsfunksie of leidende funksie word in die fi 
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siese aspek gevind (Van der Walt, 1980, p.51). 

2.7.3.5 Die biotiese aspek van dinge in die werklikheid 

Die sinkern van die biotiese aspek is organiese lewe (Van der 
Walt, 1980. p.51) en kan nie bestaan sonder die vorige aspekte 
nie (Dooyeweerd, 1955, 11, p.107). Die biotiese aspek dui dus 
entiteite aan wat lewe of wat ontstaan, soos plante, diere en 
mense (Strauss, 1978, p.16). 'n Plant is tipies 'n biotiese 
realiteit, want dit bestaan ter wille van groei (Van der Walt, 
1980, p.51) en dit dui ook die plant se bestemmingsfunksie aan 
(Schoeman, 1975, p.29). 

2.7.3.6 Die pSigiese aspek van dinge in die werklikheid 

Die psigiese modaliteit (met sinkern: gevoel) (Van der Walt, 
1980, p.17) verwys na die sensitief-psigiese vervlegting van 'n 
komplekse veelheid verskynsels soos drifte, drange, begeertes, 
instinkte asook die verskil tussen die bewuste en onbewuste 
lae van die mens like doen en late (Strauss, 1978, p.17; Dooye
weerd, 1955, 11, p.117). 'n Volledige verantwoording hiervan 
kan slegs geskied wanneer ook rekenskap gegee word van die 

dimensie van entiteite en byvoorbeeld gelet word OD die 
ooreenstemming en verskille tussen mens en dier (StraussJ 

1978, p.17). Die dier vind sy bestemmingsfunksie in die 
pSigiese aspek (Schoeman, 1975, p.36). 

Die volgende nege modaliteite is uniek aan die mens: sJegs 
die mens besit subjekfunksies in hierdie "bo tl -psigiese moda
liteite, terwyl stof, plant en dier daarin wel objeksfunksies 
kan he. Die mens deel ook in die psigiese en "benede"-psigie
se funksies, maar op 'n wyse wat kwalitatief anders is as di~ 
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van die dier, want die mens se psigiese en "benede"-psigiese 
funksies staan onder leiding van sy geloofsfunksie (Van der 
Walt, 1980, p.52). 

2.7.3.7 Die logiese aspek van dinge in die werklikheid 

Hierdie modaliteit is die analities-logiese (met sinkern: ana
litiese onderskeiding) (Dooyeweerd, 1955, 11. p.118). Slegs 
die mens kan onderskeidend dink (Van der Walt, 1980, p.52) en 
deur middel van en in terme van logiese objektivering vorm ons 
begrippe en idees wat funksioneer in velerlei logiese oordele 
(Strauss, 1978, p.17). Denke is 'n suiwer menslike handeling 
(Spier, 1950, p.76), maar dit is nie die wesenlike van menswees 
nie. Die wesenlike van die mens is dat hy 'n religieuse wese 
is (Van der Walt, 1980, p.52). 

In die bo-psigiese aspek bestaan die moontlikheid van korrek 
en verkeerd optree - dit wil se die logiese en na-logiese as
pekte van die skepping is almal normatief gestruktureer en ge
fundeer in die logiese aspek (Strauss, 1978, p.18). Waar die 
mens met normatiewe beginsels te make het, vind ons positive
ring wat te make het met mens like vorming, uitwerking, toespit
sing, konkreetmaking en formulering (Spier, 1950, p.81). 

2.7.3.8 Die historiese aspek van dinge in die werklikheid 

Die historiese modaliteit (met sinkern: kultuurvormende mag) 
dui op die tegniese vormingsfunksie van die mens, (Van der Walt, 
1980, p.52). 

Aan die mens is die mandaat gegee om oor die skepping te regeer 
en die mens besit die vermo~ om dinge op 'n spesifieke manier 
vir 'n spesifieke doel te organiseer, afhangende van wat hy 
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daarmee wil bereik (Taljaard, 1976, p.lOl). Dit impliseer 
dat die mens kontrole oor die skepping het (Dooyeweerd, 1955, 
11, p.120). Hierdeur vind ons voortgaande verandering en ver
betering soos kultuurprodukte wat slegs die mens kan lewer. 
Die mens bou dus doelbewus geskiedenis wat in die kader van al 
vyftien modaliteite voltrek word, terwyl die fondament van his
toriese vorming in die historiese modaliteit gele~ is (Van der 
Walt, 1980, p.52; Spier, 1950, p.87; Strauss, 1978, p.18). 

2.7.3.9 Die linguale aspek van dinge in die werklikheid 

Op die historiese aspek volg die linguale modaliteit (met sin
kern: simboliese betekening) (Dooyeweerd, 1955, 11, p.137; 
Van der Walt, 1980, p.52). Die normsy van hierdie aspek besit 
as feitelike korrelaat die menslike (subjektiewe) vermoe om te 
kan beteken. Aan die feitelike sy vind ons egter eweseer die 
objektiewe eweknie van die mens se subjektiewe betekenisakti
witeit en wel in die teken-funksie wat alle entiteite in hier
die aspek besit (Strauss. 1978, !p.19). Die teken-aspek het sy 
fondament of rus in die historiese modaliteit (Spier, 1950, 
p.89). 

2.7.3.10 Die sosiale aspek van dinge in die werklikheid 

Die sosiale modaliteit van die werklikheid (met sinkern: om
gang en verkeer) is gefundeer in die linguale (Van der Walt, 
1980, p.53). historiese en logiese modaliteite (Spier, 1950, 
p.89). Omgang en verkeer dui op sosiale interaksie (Taljaard, 
1976, p.102) en 'n veelheid van sosiale verbintenisse wat ont
leed kan word as verbands-, gemeenskaps- en maatskapsverhou
dinge (Strauss, 1978, p.20). 
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2.7.3.11 Die ekonomiese aspek van dinge in die werklikheid 

Die sinkern van die ekonomiese modaliteit is waarde-afweging 
(Van der Walt, 1980, p.53) wat daarop dui dat die mens ekono
miesverantwoord handel wanneer hy in·enige opsig nie-ekses
sief optree (Strauss, 1978, p.20). 

2.7.3.12 Die estetiese aspek van dinge in die werklikheid 

Die estetiese aspek (met sinkern: skone harmonie)(Dooyeweerd, 
1955, 11, p.128) gee aan die mens die besef dat hy sy lewens
funksies tot harmoniese en skone uitinge kan bring (Schoeman, 
1979. p.211). 

2.7.3.13 Die juridiese aspek van dinge in die werklikheid 

Die juridiese modaliteit (met sinkern: regsgevolg) (Dooye
weerd, 1955, 11, p.130) gee aan ons die besef van reg en onreg, 
reelbaarheid en reguleerbaarheid (Van der Walt, 1980, p.53; 
Taljaard, 1976, p.105). 

Die algemene struktuur van die regsaspek omvat nie slegs die 
juridiese funksie van die menslike subjek of staat nie, maar 
vorm ook die universele kader waarbinne andersgeaarde samele
wingsverhoudinge ooreenkomstig hul juridiese aspek funksioneer 
(Strauss, 1978, p.22). Dit gee aanleiding tot die ewewigtige 
harmonisering van menigvuldige belange (Spier, 1950, p.93). 

2.7.3.14 Die etiese aspek van dinge in die werklikheid 

Die etiese (sedelike, morele) modaliteit se sinkern is liefde
sorg, betroubaarheid en trou (Van der Walt, 1980, p.53). Trou
relasies kom in velerlei gestaltes na Yore, vanaf die allerin
tiemste liefde-relasie tussen man en vrou, of die besondere 
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band van trou tussen boesemvriende, tot by die "losser" vonne 
van etiese trou soos eerlike optrede in terloopse handelstran
saksies of opregtheid in buurskaprelasies (Strauss, 1978, p.23). 
Oit is so, want die mens is God se vertroueling in die skepping 
(Taljaard, 1976, p.106). liefdesorg kan omskryf word as die 
"vrug van die Gees wat soos volg na yore kom: liefde, blydskap, 
vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, 
sagmoedigheid en selfbeheersing" (Strauss, 1978, p.23; Dooye
weerd, 1955, 11, p.145). 

2.7.3.15 Die geloofsaspek van dinge in die werklikheid 

Die mees gekompliseerde bestaanswyse of modaliteit is die ge
loofs- of pistiese aspek (met sinkern: geloofsvastheid of se
kerheid) (Van der Walt, 1980, p.53). In die Griekse taal word 
die woord "pistis" soms gebruik vir die verskynsel van vertroue 
(sekerheid). Sekerheid of vastigheid van vertroue dui hier op 
die besondere aard van die pistiese bestaanswyse wat oor In eie 
universaliteit beskik, wat weer impliseer dat alle vorme van 
vertroue (geloof) nie gelykgestel mag word met saligheidsgeloof 
nie. Dit verwys na geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, 
lydsaamheid en sagmoedigheid (Strauss, 1978, p.23). Oit gee 
aanleiding tot vastheid of soliditeit in die sin van getrou
heid of waarheidsliefde (Taljaard, 1976, p.106). 

Die geloofsfunksie is. soos alle ander lewensuitinge van die 
mens. religieusverwortel in sy hart (Strauss. 1978, p.24) en 
vervul dus die leidende funksie in die mens se lewe: dit gee 
rigting aan al die "benede"-funksies of samehange daarvan (Van 
der Walt, Dekker &Van Wyk, 1979, p.102). 
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universaliteit beskik, wat weer impliseer dat alle vorme van 
vertroue (ge1oof) nie gelykgeste1 mag word met sa1igheidsgeloof 
nie. Dit verwys na geregtigheid, godsaligheid. ge1oof, liefde. 
lydsaamheid en sagmoedigheid (Strauss, 1978, p.23). Dit gee 
aan1eiding tot vastheid of soliditeit in die sin van getrou
heid of waarheids1iefde (Ta1jaard, 1976, p.106). 

Die ge100fsfunksie is, soos a11e ander lewensuitinge van die 
mens, re1igieusverwortel in sy hart (Strauss, 1978, p.24) en 
vervu1 dus die 1eidende funksie in die mens se 1ewe: dit gee 
rigting aan a1 die "benede"-funksies of samehange daarvan (Van 
der Walt, Dekker &Van Wyk, 1979, p.102). 
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Hierdie vyftien werklikheidsaspekte of modaliteite met hulle 
onderskeie korrelerende sinkerne word "ontiese apriori's" ge
noem, omdat hulle konstante grondliggende strukture van die er
vaarbare werklikheid is (Schoeman. 1975, p.35). 

Elke modaliteit het 'n wetsy sowel as 'n subjeksy. Elke moda
liteit veronderstel tegelyk ook 'n wetskring, dit wil se,daar 
is 'n sektor van die geheel van die wet wat vir elke modaliteit 
geld. Aan die ander kant moet die subjekte binne sodanige mo
daliteite onderdanig wees aan die betrokke wet. Daardeur ont
vang die wet sy eie uniekheid (Van der Walt. 1980, p.54). on
herleibaarheid en eiesoortigheid (Kock, 1975, p.l03). Hierdie 
uniekheid van die modaliteite is gewaarborg deur die unieke mo
dale wette wat gewortel is in die struktuurwette wat bepaal 
word deur die "ding"-wette (Taljaard, 1976, p.107). Weens die 
oorspronklikheid en onherleibaarheid van elke modaliteit geld 
vir elke modaliteit die prinsipe van soewereiniteit in eie 
kring (Stoker, 1961, p.166). Die modaliteite hierbo is in 
rangorde en volgorde bespreek, en wel van die "laagste", of 
mins gekompliseerde. tot die mees gekompliseerde modaliteit. 

Die telkens "hoi:!re" modaliteit veronderstel, of is gebou op. 
die telkens "laere" modal iteit en dit beteken dat die "ho~re" 
modaliteit nie kan bestaan sonder die "laer" modaliteit nie 
(Stoker. 1961. p.166). Die telkens "ho~re" modaliteite van 'n 
bepaalde modaliteit word sy "superstraat" genoem en die moda
liteite daarin "superstraatkringe": daarenteen is die modali
teite "benede" so 'n modaliteit sy substraat. Elke aspek (uit
gesonderd die aritmetiese) veronderstel sy substraat, en elk
een (uitgesonderd die pistiese) sy superstraat (Van der Walt. 
Dekker&Van Wyk, 1979. p.102; Stoker, 1961, p.167). In elke 
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modaliteit word samehange met ander modaliteiie aangetref. 
Die samehange van 'n betrokke modaliteit met sy substraat-moda
liteite word sy "retrosipasies" genoem. Samehange met super
straat-modaliteite word "antesipasies" genoem (Stoker, 1961, 
p.167). So word in elke modaliteit alle ander modaliteite 
deur middel van antesipasie en/of retrosipasie verteenwoordig. 
Elke modaliteit weerspie~l dus op 'n besondere wyse die hele 
kosmiese dimensie van modaliteite of bestaanswyses. Hierdie 
intermodale gerigtheid is die prinsipe van universaliteit in 
eie kring (Stoker. 1961, p.167; Kock, 1975, p.107; Taljaard, 
1976. p.108; Strauss. 1978, p.283; Van der Walt. 1980, p. 
55). 

2.7.4 DIE INDIVIDUALITEIT VAN DINGE IN DIE WERKLIKHEID 

In die voorafgaande bespreking is vasgestel dat daar 'n orde 
gestel is vir die verskillende entiteite waarmee elke mens 
daagliks te doen kry. Dinge, gebeurtenisse en samelewingsver
houdinge wat ons ervaar, behoort tot die dimensie van enti
teitstrukture in die werklikheid (Strauss, 1978. p.11S). Elke' 
individuele ding (entiteit en struktuur) wat die mens kan waar
neem, besit 'n tiperende individualiteit (Schoeman. 1975. p.3) 
wat sy identiteit na yore bring (Van der Walt, 1980. p.60). 
Die struktuur van God se wet is egter sodanig dat elke unieke 
individualiteit deur 'n wet bepaal word. Die individualiteit 
(as subjekte van die wet) is. terwyl die wet geLd (Van der 
Walt, 1980, p.33). Die konkreet-individuele bestaan van 'n 
entiteit funksioneer egter op 'n wyse binne elke aspek van die 
werklikheid, hetsy as subjek of as objek (Strauss, 1978, p. 
115). 

In die bespreking van die modaliteite is aangedui dat stof, 
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plant, dier en mens onderskeidelik 'n eiesoortige, afgeronde, 
oorspronklike, strukturele eenheid is (Stoker, 1961, p.168). 
lewelose dinge vertoon slegs vier subjeksfunksies, naamlik die 
aritmetiese, ruimtelike. kinematiese en die fisiese (Van der 
Walt, 1980, p.62). Die subjeksfunksies verwys dus na die ak
tiewe gehoorsaamheid van 'n individualiteit onder die wet, ter
wyl die objeksfunksies verwys na die passiewe pool onder die 
wet (Kock, 1975, p.118). Dooyeweerd (1936, Ill, p.56) verwys 
na die subjeksfunksie as die kwalifiserende funksie. lewelose 
dinge sal dus in die "boonste" elf modaliteite as objeksfunk
sies funksioneer (Van der Walt, 1980, p.62). Plante se kwali
fiserende of subjeksfunksie is die organies-biotiese en in die 
volgende tien "hoer" modaliteite het die plant objeksfunksies. 
By die dier is die pSigiese die kwalifiserende funksie en in 
die "bo"-psigiese funksies vertoon die dier slegs objeksfunk
sies. Die mens is die kroon van die skepping en hy besit sub
jeksfunksies in al vyftien modaliteite (Van der Walt, 1980, 
p.62-63; Kock, 1965, p.133). 

Die substraat van 'n betrokke kwalifiserende funksie word in·· 
tern ontsluit: interne ontsluiting kan by lewelose dinge nie 
hoer plaasvind as die fisiese aspek nie, by die plant nie hoer 
as die biotiese aspek nie en by die dier nie hoer as die psi
giese aspek nie. Eksterne ontsluiting van die objeksfunksies 
van die genoemde skepsele kan egter hoer plaasvind as die kw~
lifiserende subjeksfunksie van die betrokke skepsel (Van der 
Walt, 1980, p.64; Kock, 1975, p.1l8). Die dier kan byvoor
beeld die biotiese funksie van die plant ontsluit deur dit te 
eet, en die psigiese funksie daarvan ontsluit deur die sintuig
like ervaring daarvan. Die mens kan egter al die objeksfunk
sies van stof, plant en dier ontsluit (Van der Walt, 1980, 
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p.63). Die mens verskil van die lewelose dlnge. plante en die
re. omdat hy subjeksfunksies in al vyftien modaliteite besit en 
na sy liggaam ook objeksfunksies in al vyftien besit. Die "be-. 
nedell-psigiese funksies (subjeksfunksies) is al van geboorte af 
prini!r aktief. Die "h~r" funksies moet nog ontsluit word, en 
hierdie ontsluitingshandeling (opvoeding) vind plaas volgens 
'n bepaalde wetmatigheid, naamlik dat 'n "laer" modaliteit sy 
superstraat slegs ontsluit onder die leiding van 'n "h~r" 
modaliteit. en dus eindelik onder die leiding van die pistiese 
modaliteit (Van der Walt, 1980. p.65; Kock. 1975. p.114). 

Die konkreet-individuele funksionering van 'n entiteit word ge
spesifiseer deur twee prominente funksies, bekend as die fun
deringsfunksie en die bestemmingsfunksie (kwalifiserende funk
sie). Die bestemmingsfunksie van 'n entiteitstruktuur word aan 
die hand van die volgende voorbeeld verduidelik: gereedskap is 
gemaak om te •.. 1 om iets anders mee te maak - die objektiewe 
kultuur - historiese bestemmingsfunksie daarvan; geld is ge
maak om •.• 1 om mee te koop - die ekonomiese kwalifiserings
funksie daarvan; 'n boek is gemaak om .•. 1 om gelees te 
word - die kwalifiserende tekenfunksie daarvan; 'n skildery 
is gemaak om ••. 1 om esteties gewaardeer te word - die objek
tief-estetiese funksie daarvan (Strauss. 1978, p.119). Die 
funderingsfunksie kom na vore om vas te stel hoe iets ont
staan het, byvoorbeeld: gereedskap - dit is gemaak - dit wil 
se dit het ontstaan deur tegniese, beheersende vormingsarbeid 
van die mens: die kultuur-historiese funderingsfunksie van ge
reedskap (Strauss, 1978, p.120; Kock, 1975, p.137. 160). 

2.7.5 DIE TYDSHEID VAN DINGE IN DIE WERKLIKHEID 

Die vierde faset van die werklikheid is die tydsheid daarvan 
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(Van der Walt, 1980. p.65). Ons werklikheidservaring kan as 
die tydsdimensie omskryf word. want die werklikheid wat die 
mens ervaar. is 'n tydelike werklikheid (Schoeman. 1975, p.5). 
Ons ontmoet die tyd as tydsorde (wetsy) en andersyds as tyds
duur. Kragtens die kosmiese tydsorde bestaan daar 'n tydsorde 
van opeenvolging tussen die verskillende aspekte. Die dimensie 
van die kosmiese tyd fundeer dus die dimensie van die modale 
aspekte (Strauss, 1978, p.53; Van Riessen, 1970, p.120). want 
die tyd is 'n struktuur wat die geskapene volgens die wil van 
God bepaal (wetsy) (Van der Walt, 1980, p.66). Tyd kom tot 
uiting in die funksies van alle skepsels (mens, dier, plant en 
materie) en daarom druk die tyd hom op tipiese wyse uit in 
elkeen van die vyftien modaliteite (subjeksy) (Van der Walt, 
1980, p.66; Spier, 1950, p.60). 

Getalsaspek - opvolging v~n die vro~re deur die latere 
Ruimtelike aspek - as gelyktydigheid 
Kinematiese aspek - as die duur van beweging 
Fisiese aspek - as meganiese bewegingstyd 
Biotiese aspek - as organiese ontwikkeling in die groei

proses 
Psigiese aspek - as gevoelsduur 
Logiese aspek - as logiese eerder en later 
Historiese aspek - as periodes in die geskiedenis 
Linguale aspek - as tydsmomente (pouse, ruspunt, ensovoorts) 
Sosiale aspek - as gelyktydigheid volgens afspraak 
Ekonomiese aspek - as rentekoers. waardevermindering of 

inflasie 
Estetiese aspek - as voortgang van 'n verhaal, tempo in 

musiek 
Juridiese aspek - as geldigheidsduur 
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(Van der Walt, 1980, p.65). Ons werklikheidservaring kan as 
die tydsdimensie omskryf word, want die werklikheid wat die 
mens ervaar, is 'n tydelike werklikheid (Schoeman, 1975, p.5). 
Ons ontmoet die tyd as tydsorde (wetsy) en andersyds as tyds
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materie) en daarom druk die tyd horn op tipiese wyse uit in 
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Kinematiese aspek - as die duur van beweging 
Fisiese aspek 
Biotiese aspek 

Psigiese aspek 
Logiese aspek 
Historiese aspek 
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- as tydsmomente (pouse, ruspunt, ensovoorts) 
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Estetiese aspek - as voortgang van 'n verhaal, tempo in 
musiek 

Juridiese aspek - as geldigheidsduur 
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Etiese aspek - as "ge1~ tyd" vir 1iefdesbeoefening of 
bekoring 

Pistiese aspek - as groei en toename in die ge100f 
(Van der Wa1t, 1980, p.66; Spier, 1950, p.69-100). 

Tyd b1y grootliks 'n misterie want God ken die tyd en die mens 
se tye is in sy hande. Die kosmiese tyd gaan deur drie pe
riodes voort, naam1ik van die begin af tot met die koms van 
Christus, daarna vanaf die eerste koms tot die wederkoms van 
Christus en dan die tyd van die ewige 1ewe wat geen einde het 
nie (Van der Walt, 1980, p.67). In hierdie tyde1ike bede1ing 
is daar egter g~en ding (entiteit of struktuur) wat die verloop 
van die tyd kan transendeer (te bowe gaan; trans - anderkant 
+ scendere = k1im) nie (Schoeman, 1975, p.5). 

Hieronder is 'n skematiese voorstel1ing om aan te to on hoedat 
a1 die mense se kosmiese funksies in sy hart (siel, selfheid, 
ego) saamgetrek word en deur hierdie hart op God of in die ge
va1 van God gerig kan word. 

Diagram 1 (sien v01gende b1adsy) 
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Etiese aspek - as "gel~ tyd" vir liefdesbeoefening of 
bekoring 

Pistiese aspek - as groei en toename in die geloof 
(Van der Walt. 1980. p.66; Spier, 1950, p.69-100). 

Tyd bly grootliks In rnisterie want God ken die tyd en die mens 
se tye is in sy hande. Die kosmiese tyd gaan deur drie pe
riodes voort, naamlik van die begin af tot met die koms van 
Christus. daarna vanaf die eerste korns tot die wederkorns van 
Christus en dan die tyd van die ewige lewe wat geen einde het 
nie (Van der Walt. 1980. p.67). In hierdie tydelike bedeling 
is daar egter g~en ding (entiteit of struktuur) wat die verloop 
van die tyd kan transendeer (te bowe gaan; trans - anderkant 
+ scendere = klirn) nie (Schoeman, 1975, p.5). 

Hieronder is 'n skematiese voorstel1ing om aan te toon hoedat 
al die mense se kosmiese funksies in sy hart (siel. selfheid. 
ego) saamgetrek word en deur hierdie hart op God of in die ge
val van God gerig kan word. 

Diagram 1 (sien volgende bladsy) 
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DIAGRAM 1 
WET - AS GRENS TUSSEN GOD EN KOSMOS 

(Wetskring) (Sinkern) 
Pistiese Geloof en vaste vertroue 
Etiese Morele liefde 
Juridiese Beregting 
Estetiese Skone harmonie 
Ekonom;ese Ewewigtige besparing 
Sosiale Omgang 
Linguale Simboliese betekening 
Historiese Beheersende vorming 
Logiese Analitiese denke 
Psigiese Sinnelike gevoel 
Biotiese Organiese lewe 
Fisies-chemiese Energiewerking 
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2.8 	 RIGLYNE EN OPERASIONELE VRAE VIR 'N SOSIOPEDAGO~ 
GIESE DIAGNOSTIESE OUERBEGELEIDINGSPROGRAM HA 
AANLEIDING VAN DIE TEORETIESE KENNIS IN VERBAND 
MET DIE KOSMOS 

2.8.1 	 Slegs die volgende vier riglyne vir 'n sosiopedago
giese diagnostiese ouerbegeleidingsprogram aan die 
hand van die teoretiese kennis in verband met die 
kosmos word hier aangedui, omdat hulle uit die aard 
van hulle samestelllng omvattend en oorkoepelend is. 
Dit word nie noodsaaklik geag om fyner riglyne aan 
die hand van die Christellke kosmologie te verskaf 
nie. 

1. 	 Die opvoedingshandelinge van Christenouers sal 'n reli 
gieuse karakter vertoon en wel (na veronderstelling) in 'n 
anastatiese rigting (vgl. par. 5.2 vraag 13). 

2. 	 Die opvoedingswerk van die ouers sal die verskillende be
staanswYses van die werklikheid weerspie~l. Die modale 
aspekte wat in die opvoedlng weerspie!l word. is die ge
talsaspek. ruimtelike aspek. kinematiese aspek. fisiese 
aspek. biotiese aspek, ps1giese aspek. linguale aspek. 
historiese aspek. logiese aspek. sosiale aspek, ekonomiese 
aspek. estetiese aspek. juridiese aspek. etiese aspek en 
die geloofsaspek (vgl. par. 5.2 vraag 14). 

3. 	 Die opvoeding van die ouers moet van so 'n aard wees dat 
hulle die indlvidualiteit en die uniekheid van die kind 
tot sy reg laat kom (vgl. par. 5.2 vraag 15). 

4. 	 Die ouers moet in die opvoeding die tydsheid van die kind 
(dit is sy "ontwikkeling") in aanmerking neem (vgl. par. 
5.2 	vraag 16). 
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2.8.2 	 Operasionele vrae vir 'n sosiopedagogiese diag
nostiese ouerbegeleidingsprogram na aanleiding 
van genoemde riglyne: 

1. 	 Is die ouer se opvoeding daarop gerig om sy kind te lei 
tot Christelike beskawingsvolwassenheid? (vgl. par. 5.2 
vraag 18). 

2. 	 Is die ouer se opvoeding daarop gerig om elke aspek van 
die werklikheid vir sy kind te ontsluit? (vgl. par. 5.2 
vraag 14). 

3. 	 Voed die ouer sy kind as In individu in eie reg op en is 
die ouer van oordeel dat hy in die opvoedingswerk reg laat 
geskied aan die uniekheid van hierdie besondere kind? 
(vgl. par. 5.2 vraag 15). 

4. 	 Besef die ouer dat sy kind deur verskillende ontwikke
lingsfases gaan en dat hy/sy op weg is na die ewige lewe? 
(vgl. par. 5.2 vraag 16). 

Is die ouer se opvoedingswerk ingerig vir die ontwikke
lingsfase waarin sy kind tans verkeer? (vgl. par. 5.2 
vraag 16). 

In watter psigiese, taal-, kreatiewe, denk-, sosiale, 
waarde-, sedelikheids-, beregtigings-, liefdes- en ge
loofsekerheidsontwikkelingsfase is die kind tans? (vgl. 
par. 5.2 vraag 16). 

2.9 	 SAMEVATTING 

In die voorafgaande bespreking van die teoretiese kennis in 
verband met God word dit duidelik dat God soewerein is en dat 
God strukture en wette daargestel het soos blyk uit die be
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spreking van die wet wat God vir die skepping geformuleer het. 
In die bespreking van die kosmos is daar vier duidelike struk
ture onderskei, naamlik die religieuse. modale. individuele 
en tydse strukture wat deur die subjekte gehoorsaam moet word. 

Uit die behandeling van die teoretiese (dit is wetenskaplike) 
gesigspunte in verband met God. die wet en kosmos het duide
like riglyne na vore gekom waaruit operasionele vrae geformu
leer kon word. vrae wat aan die ouer gestel kan word met die 
doel om 'n betrokke problematiese opvoedingsituasie te diag
noseer. 
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HOOFSTUK 3 

ENKELE ANTROPOLOGIESE RIGLYNE VIR DIE ONTWERP VAN 
IN SOSIOPEDAGOGIESE DIAGNOSTIESE OUERBEGELEIDINGS
PROGRAM 

3.1 INLEIDING 

In hoofstuk 2 is ontologies vasgestel dat God die soewereine 
Skepper van die ganse kosmos is. God het ook die geskape werk
likheid onder sy wette gestel. en die geskape werklikheid 
(mens, dier. plant en stof) vertoon vyftien modale bestaanswy
ses (hetsy by wyse van subjeks- of objeksfunksies). Dit is 
vervolgens noodsaaklik om ook die plek van die mens as deel
nemer aan die opvoedingshandeling te ondersoek, aangesien rig
lyne volgens die Christelike mensbeskouing (antropologie) vir 
die sosiopedagoog nodig is. Dit is so omdat daar by die ouer
begeleiding uitsluitlik met mense gewerk word en die sosiope
dagogiese ouerbegeleidingsprogram uitsluitlik op arbeid met 
mense gerig is. Soos in die vorige hoofstuk, waar slegs die 
buitelyne van In Christelike ontologie met die oog op die ver
kryging van enkele riglyne vir In diagnostiese sosiopedagogie
se ouerbegeleidingsprogram weergegee is, word ook in hierdie 
hoofstuk slegs die kontoere van 'n Christelike antropologie 
verskaf, eweneens met die oog op die verkryging van slegs 
enkele riglyne vir sodanige sosiopedagogiese diagnostiese 
ouerbegeleidingsprogram. 

3.2 IN CHRISTELIKE MENSBESKOUING OF MENSBEELD 

3.2.1 ORleNTERING 
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Geskape as beeld van sy Skepper (Taljaard, 1976, p.178), is 
die mens geroepe om in volle wetsgehoorsaamheid te arbei aan 
die Godwelgevallige sin-verdieping (ontsluiting) van die ge
skape werklikheid wat sy bestemming in die mens, en deur die 
mens in God, vind (Schoeman, 1975, p.137). As kroon van die 
skepping het die mens immers aktief deel aan al die verskil
lende werklikheidsaspekte en tegelyk "beman" hy a1 die verskil
lende menslike 1ewensvorme. Die mens besit 'n tipiese totaal·· 
struktuur wat behoort tot die dimensie van entiteitstrukture 
wat in terme van die teorie van 'n enkaptiese struktuurgeheel 
sinvol rekenskap kan gee van die komplekse strukturele bou van 
die menslike liggaam (Strauss, 1978, p.305). 

3.2.2 DIE MENS SE VERVLEGTINGSTRUKTUUR 

Die beginsel van universaliteit in eie kring waarborg die on
derlinge verweefde struktuurvervlegting van die modale 1ig
gaamsfunksies soos die beginsel van soewereiniteit in eie 
kring die onherleibaarheid van die liggaamsfunksies verseker 
(Vermeulen, 1965, p.61). Die menslike liggaam is vervleg in 
'n funderende enkaptiese vervlegtingsband (Schoeman, 1975. p. 
137). Deur hierdie enkaptiese struktuurgeheel word daar ge
poog om rekenskap te gee van die enkaptiese eenheid van die 
mens se liggaamlike bestaan te midde van die substrukturele 
verv1egtingskompleksiteit (Strauss, 1978. p.137). 

Ons onderskei tussen vier enkapties-vervlegte 1iggaamstrukture 
(Troost. 1958, p.373). Hul1e word kortliks agtereenvolgens 
bespreek. 

3.2.2.1 Die fisies-chemiese substruktuur 
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Hierdie fisies-chemiesgekwalifiseerde liggaamstruktuur is op 
sigself geensins 'n egte liggaarnstruktuur van die mens nie 
(Schoeman. 1975. p.306). omdat dit slegs in vormgebondenheid 
met die hoijre strukture liggaamlik kan funksioneer (Strauss. 
1978. p.306) en wel in sy morfologiese verbintenisse (Schoeman. 
1975. p.150). Die fisies-chemiese struktuur vorm die "laagste" 
substraat van die menslike liggaam. Dit dui op die spiere. 
beendere. weefsels. bloedselle. hare. liggaamsprosesse en dies 
meer (Dekker. 1980. p.65). Tydens ontoliese (selfontbinding) 
word die enkaptiese vormgebondenheid van die fisies-chemiesge
kwalifiseerde stowwe be~indig deur die funksie van hidroliese 
ensieme wat gesetel is in die sub-sellul~re organelle (Strauss. 
1978. p.306). Die menslike liggaam is gefundeer in die orga
niese elemente, naamlik suurstof. koolstof. stikstof en water
stof asook talle anorganiese elemente soos fosfor, magnesium, 
kalsium. natrium. swael. jodium, yster. koper. kobalt. mangaan 
en sink (Strauss. 1978. p.306; Schoeman, 1975, p.150). 

3.2.2.2 Die biotiesgekwalifiseerde substruktuur 

Die biotiese struktuur maak van die fisies-chemiese samestel
ling (vgl. par. 3.2.2.1) 'n lewende wese. Die fisies-chemiese 
word deur die biotiese liggaamstruktuur veronderstel en.is ook 
daarin opgeneem. Die biotiese dui op die lewe wat meer is as 
die fisies-chemiese en die stoflike (Dekker. 1980, p.65). 

Die fisies-chemiese boustowwe van die liggaam is 1n die bioties
gekwalifiseerde liggaamstruktuur veronderstel en ook opgeneem 
(Schoeman. 1975. p.150). Die fisies-chemiese boustowwe besit 
in gebondenheid aan die tipiese funksies van allerlei organe 
In biotiesgerigte enkaptiese funksie (Strauss. 1978. p.306). 
Dit sluit in die ordening van die lewensverrigtinge wat in en 
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tussen die selle plaasvind. Verder sluit dit ook in die opneem, 
verwerking en distribusie van die voedingstowwe en die suur
stof tussen die selle en verder die verwerking, die afgee en 
die uitskeiding van afvalprodukte (Kock, 1975, p.206). Alle 
tipiese biotiese liggaamsprosesse wat buite die leiding van 
sensitief-psigiese of latere funksies gelee is, vind hulle 
tuiste in hierdie struktuur. Dit is die outonome (vegetatiewe) 
senuweestelsel wat (verdeel in die simpatiese en para-simpatie
se sisteem) die onderskeie orgaanfunksies koordineer, waaron
der die hart, spysverteringstelsel, longe, kliere met inwendige 
en uitwendige afskeidings, die gladde spiere en die organe in 
die vel (Strauss, 1978, p.307). Hier het ons dus te doen met 
interne fisies-chemiese funksies van die lewende sel-organisme 
en nie van die stofmolekule nie (Kock, 1975, p.206). 

3.2.2.3 Die sensitief-psigiesgekwalifiseerde substruktuur 

Die soewereiniteit in eie kring van hierdie struktuur kom tot 
uitdrukking in die funksie van die animale of sentrale senuwee
stelsel (sintuie, brein, rugmurg en klierstelsel) (Strauss, 
1978, p.307). Hierdie senuweestelsel is tipies gerig op die 
sintuiglike, op die instinkmatige en die gevoelsprosesse wat 
tot op sekere hoogte buite beheersing van die menslike wil val 
(Strauss, 1978, p.307). Hoewel die mens instink-arm is, be
staan daar binne die tipiese aard van hierdie struktuur die ba
sis van instinktiewe aksies (Strauss, 1978, p.307; Kock, 1975, 
p.207). Die mens beskik oor In sintuiglike sisteem vir die op
neem en die begeleiding van prikkels, waardeur die .mens ook ge
waarwordings opdoen omtrent die omgewing waarin hy verkeer. 
Dit stel horn in staat om prikkels op te vang en te verwerk 
waardeur dit vir die mens moontlik is om sy posisie in die 
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Die soewereiniteit in eie kring van hierdie struktuur kom tot 
uitdrukking in die funksie van die animale of sentrale senuwee
stelsel (sintuie, brein, rugmurg en klierstelsel) (Strauss, 
1978, p.307). Hierdie senuweestelsel is tipies gerig op die 
sintuiglike, op die instinkmatige en die gevoelsprosesse wat 
tot op sekere hoogte buite beheersing van die menslike wil val 
(Strauss, 1978, p.307). Hoewel die mens instink-arm is, be
staan daar binne die tipiese aard van hierdie struktuur die ba
sis van instinktiewe aksies (Strauss, 1978, p.307; Kock, 1975, 
p.207). Die mens beskik oor 'n sintuiglike sisteem vir die op
neem en die begeleiding van prikkels, waardeur die mens ook ge
waarwordings opdoen omtrent die omgewing waarin hy verkeer. 
Dit stel horn in staat om prikkels op te vang en te verwerk 
waardeur dit vir die mens moontlik is om sy posisie in die 
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ruimte te bepaal (Kock, 1975, p.207; Strauss, 1978, p.307). 
Emosionele opwellinge en gemoedsbelewinge is ook in hierdie 
struktuur gesetel. Oit kom langs verskillende wee tot open
baring, byvoorbeeld in verskynsels soos frons, bloos, verbleek, 
hoendervel kry, en in ekspressiewe gebare, mimiek en menslike 
ekspressiwiteit in die algemeen (Kock, 1975, p.207; Strauss, 
1978, p.307). Hierdie substruktuur se funksies verloop on
willekeurig, maar die mens is tog deeglik van hulle bewus 
(Schoeman, 1975, p.151). 

Oie pSigiese word deur die "bo"-struktuur van die aktlewe van 
die mens gestempel. Oie aktlewe verdiep en ontsluit die be
nede-strukture tot tipies menslike funksies (Dekker, 1980, p. 
66) . 

3.2.2.4 Oie aktstruktuur 

3.2.2.4.1 Akte 

Onder "akte" word verstaan daardie innerl ike (van-die-menslike
selfheid-uitgaande) verrigtinge wat binne die enkaptiese struk
tuurgeheel van die menslike liggaam funksioneer waardeur die 
mens homself onder leiding van normatiewe gesigspunte inten
sioneel (dit is bedoelend) rig op stande van sake in die werk
likheid of in sy verbeeldingswereld en hierdie stande van sake 
innerlik sy eie maak deur dit te betrek op syekheid (Strauss, 
1978, p.307). Uit hierdie omskrywing kan vasgestel word dat 
die aktstruktuur of struktuur van normatiewe handelinge die 
tydelike liggaamstruktuur van die mens kwalifiseer, dog die 
aktstruktuur besit op sfgself geen kwaliffserende funksies nfe, 
aangesien dit na gelang van die menslike aktiwiteite verskil
lende kwalifikasies aanneem (Schoeman, 1975, p.151). Oit bly 
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volkome plasties en ongedifferensieerd om by die menslike doen 
en late aan te pas (Strauss. 1978, p.307; Kock. 1975. p.208). 
In hierdie struktuur druk die mens horn onder normatiewe gesigs
punte uit in sy tipies menslike lewe en dit gaan sonder uitson
dering uit van die ongedeelde integrale lewensentrum, naamlik 
die "ek" van die mens (Schoeman, 1975. p.152). Die aktstruk
tuur, wat die grondslag vorm vir menslike handelinge. kan nie 
sonder die drie substrukture van die menslike liggaam funksio
neer nie en die drie substrukture staan op hulle beurt onder 
leiding van die normatiewe aktstruktuur (Schoeman, 1975. p.152; 
Troost. 1958. p.373). 

Alle menslike subjektiewe akte word bepaal deur die aktstruk
tuur van die menslike liggaam. Hierdie akte is. vanwee hulle 
betrokkenheid met die normatiewe struktuur van die mens. inner
lik en intensioneel van aard (Schoeman, 1975. p.152; Troost, 
1958. p.373; Taljaard, 1976. p.182). Menslike akte kan dus 
omskryf word as die innerlike, vanuit-die-menslike-ekheid
uitgaande gedraginge of verrigtinge van die mens waardeur hy 
homself onder normatiewe gesigspunte intensioneel rig op stande 
van sake in die werklikheid wat hy bewustelik ervaar of in sy 
verbeeldingsw~reld beleef. Hierdie stande van sake eien hy vir 
homself toe in die sin dat hy hulle sy eie maak deur hulle op 
sy selfheid, sy ek, te betrek om sodoende verantwoordelikheid 
te aanvaar vir besondere handelinge wat onder beslag van norma 
verrig word en waarmee hy horn verbeeldend besig hou (Schoeman. 
1975. p.152-153). In die intensionele karakter van die akte 
skuil dus die innerlikheid. 'n Handeling verwerklik die in
tensie van 'n akte. waarby die kenakte verbeeldingsakte en 
wilsakte in die gemotiveerde proses van besluitvorming vervleg 
is en die besluit in 'n daad omgesit word (Troost. 1958. p.373). 
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Aktes is dus innerlike werksaamhede van die mens wat die inten
sie besit om deur mens like besluitvorming omgesit te word in 
dade as uiterllke handelinge (Schoeman, 1975, p.153; Kock, 
1975, p.202). Hlerdie aktes het hulle oorsprong in die rell 
gieuse selfheid van die mens. Al1es wat die mens as verant
woordelike persoonlikheid onder normatiewe gesigspunte verrig. 
is derhalwe grondliggend religieus van aard (Schoeman, 1975. 
p.153; Strauss. 1978, p.308). 

3.2.2.4.2 Grondrigtinge van die aktstruktuur 

Die aktstruktuur funksioneer verder in drie grondrigtinge of 
vorme van ken, wil en verbeel (Strauss, 1978, p.308). Die akte 
kan volgens modale kwalifikasies onderskei word, byvoorbeeld 
10giese kenaktes. wilsaktes en verbeeldingsaktes (Kock, 1975, 
p.210). Hierdie grondrigtings mag egter nie opgevat word as 
afsonderlike vermoens van die menslike gees nie. Hulle bly 
steeds binne elke akt op onlosmaaklike wyse ineengevleg (Schoe
man, 1975. p.154). Alle kenne veronderstel die wil om te ken 
soos duidelik blyk uit die konsentrasie van die aandag. Die 
verbeelding sluit aan by die gekende en herskep dit op In wyse 
binne die verbeeldingsakte (Kock, 1975, p.21O). In Handeling 
verwerklik, soos aangedui, die intensie van die akte, waarby 
die kenakte, verbeeldingsakte en wilsakte in 'n gemotiveerde 
proses deur besluitvorming vervleg is en die besluit in 'n 
daad omgesit word (Troost, 1958, p.373). 

3.2.2.4.3 Die nie-gekwalifiseerdheid van die aktstruktuur 

Die aktstruktuur as sodanig is nie soos die ander individuali
teitstrukture gekwalifiseer deur een van die modale aspekte 
van die mens nie. In Konkrete akte word deur sy individuali
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teitstruktuur. waar;n alle kosmiese aspekte vervleg en georden 
is.bepaal. Daarom is die akte nOg suiwer geestelik. nOg sui
wer liggaamlik, maar dit is die volle mens in eenheid van 11g
gaam en siel wat die akte verrig. Die konkrete akte word deur 
die modale aspekte gekwalifiseer omdat hulle intensioneel op 
tipiese. gekwalifiseerde stande van sake gerig is. Deur die 
stande van sake word die intensiteit van die akte telkens an
ders gerig, 'n toedrag van sake wat die akte tipies kwalifi
seer. So is 'n wetenskaplike kenakte tipies logies. In morele 
kenakte tipies moreel gekwalifiseer en die akte in geloofs
kennis tipies pisties gekwalffiseer (Troost, 1958, p.373). 

3.2.2.4.4 Normatiewe aard van die aktstruktuur 

Binne die normatiewe aard van die aktstruktuur kom die menslike 
karakter, wat gefundeer is in die psigiese gekwalifiseerde tem
perament, tot uitdrukking (Strauss, 1978, p.308). Die karakter 
en temperament is weer verwortel in die genetiese moontlikhede 
of potensies wat tot die biotiese substruktuur van die menslike 
liggaam behoort en wat deur gene van die geslagselle (gamete) 
oorgedra word (Schoeman, 1975, p.154). Hierdie erflike moont
likhede (potensies, disposisies) is gefundeer in die fisies
chemiese substraat van die 11ggaam wat op sy beurt verband hou 
met die tempo van 'n bepaalde persoonlikheid. Die term "per
soonlikheid" dui die enkaptiese totaalstruktuur van die mens
like liggaam aan waarin die karakter, temperament, disposisies 
en tempo hulle tuiste vind en wat gesament11k gekonsentreer is 
in die religieuse diepte-dimensie van die menslike selfheid 
(Strauss, 1978, p.308). 

3.2.2.4.5 Disposisie 
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In die konkrete aktvoltrekking van die mens word die beginsel 
van die individualiteit van sy persoonlikheid uitgedruk (Troost. 
1958. p.374) (Individuele menslike persoonlikheid-individua
liteit; vergelyk Schoeman. 1975, p.156). In hierdie uitdruk
king van die individualiteit kom egter 'n dieper dimensie tot 
openbaring, naamlik die van disposisies. In die disposisie 
word die modale funksies van die aktstruktuur geYndividualiseer 
tot bepaalde aanlegfaktore. eienskappe. geformeerde gewoontes 
(Troost, 1958, p.374) asook sosiale gedragspatrone, en die 
disposisie omspan derhalwe In groot aantal betreklik konstante 
faktore in die menslike gedrag. Hierdie disposisies funksio
neer as 'n soort "voedingsbodem" vir die akte en handelinge van 
die mens. In hierdie verband word onderskei tussen twee "rig
tings" in die lewensdinamiek van die mens. naamlik 'n diverge
rende lewensrigting en 'n konvergerende lewensrigting. In die 
divergerende lewensrigting (van binne na buite) kan die dis
posisies van die mens gesien word as 'n soort paraatheid: 'n 
oorspronggewende of inisierende dinamiese strekking na aktiwi
teite wat vanuit die invloedsfere van die psigiese en voor
psigiesgekwalifiseerde substrukture van die menslike liggaam 
meer of minder "kragtig" van aard is en invloed uitoefen. 

In die konvergerende lewensrigting is die disposisies 'n fase 
in die konsentrasie van die menslike lewe waarby die mens on
derweg is om "tot homself" te kom. Hierdie "tot homself kom" 
van die mens vind egter nie plaas slegs binne die sektor van 
die menslike kenakte nie, dog oor die bree spektrum van sy 
bestaan as mens. In die sektor van die kenakte sou ons in 
hierdie verband kon praat van 'n fase in die selfbesinning en 
van die strewe na selfkennis wat by elke mens aanwesig en aan
toonbaar is. Is die strewe na selfkennis nie baie sterk nie, 
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kan In mens praat van iemand wat eienskappe. sedes. gewoontes. 
sosiale strukture. kultuurpatrone.ensovoorts eksistensieel (dit 
wil s~ weinig bewus of selfs nie-bewustelik) beleef (5choeman. 
1975. p.157; Troost. 1958. p.375). Desnieteenstaande bly In 
sekere mate van konstantheid en kontinuTteit eie aan hierdie 
dieptelaag van menslike disposisies. Baie belangrik is verder 
dat op hierdie vlak van vervlegting van die modale strukture 
die individualiteit van die mens ook ter sprake is. Hier is in 
der waarheid die oorgang van die modale dimensie na di~ van die 
veranderlike individualiteitstruktuur. In al die disposisies 
individualiseer die modale dimensie in die rigting van voortge
sette individualisering in konkrete aktes. Hierdie disposisies 
het dan In besondere strekking ten opsigte van karakter. moraal. 
sosiale gedragspatrone.ensovoorts by die mens. Dit gee aan die 
lewe van die persoon In besondere styl of vorm. 50 het groeps
ideale wat deur 'ri persoon aanvaar is 'n bepaalde disposisio" 
nele karakter wat hom op besondere wyse laat handel; so vind 
ook die "gees van die tyd" waarin die mens leef 'n neerslag 
in die aktstruktuur. Die mens openbaar daarin en daardeur 'n 
individuele lewensnorm en 'n kollektiewe lewenspatroon. Ook 
in die vooropstel of verdringing van bepaalde waardes. dus in 
die praktiese realisering van 'n sekere rangorde van waardes 
in die persoonlike en gemeenskapslewensvervulling. vertoon dit 
een van die konstituerende faktore wat aan hierdie dieptelaag 
van die aktlewe lIeen betrekkelijke constantie verlenen" 
(Troost. 1958. p.375; 5choeman. 1978. p.158). 

3.2.2.4.6 Die etos as diepste laag van die aktstruktuur 

Die diepste laag of dimensie in die menslike liggaamstruktuur 
is die van die etos. Die etos is die grenslaag tussen die ek 

(siel. gees, selfheid. ekheid. persoonlikheidskern) en die 
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in die persoonlike en gemeenskapslewensvervulling. vertoon dit 
een van die konstituerende faktore wat aan hierdie dieptelaag 
van die aktlewe "een betrekkelijke constantie verlenen" 
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(siel, gees, selfheid, ekheid, persoonlikheidskern) en die 
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liggaamlikheid van die mens. In die etos kry die religieuse 
sentrum van die individuele mens sy eerste, betreklik konstan
te uitdrukking in die konkrete lewe. Die etos moet dan beskou 
word as In religieusbepaalde grondhouding in die lewe (en ook 
in die denke) van die mens, In lewensinstelling of lewensgerigt
heid, In bepaalde mentaliteit of lewenshouding met In sterk ge
meenskapskarakter. Die konstantheid in die geval van die etos 
is gevolglik baie kragtiger en veel "dieper" as in die geval 
van die disposisies van die mens. Die etos is 'n besondere 
dieptedimensie in die totale menslikheid, waarvan die dinamiek 
en die krag deur die ganse menslike aktlewe in al sy lae of 
dimensies en strukture deurwerk. Die mens is in sy totali
teit religieus, maar in sy etos het die mens 'n taamlik kon
stante en nader omskryfbare grondhouding waarvan hy in sy nie
teoretiese lewensbeskouing bewus word. As sodanig moet die 
etos dan beskou word as die belangrikste en diepste motivering 
van die mens. Motivering is sowel objektief as subjektief, 
dit wil se, sowel van binne af uit (intrinsiek) as van buite af 
(ekstrinsiek). In die antropologiese opbou van die menslike 
aktstruktuur het die belnvloedingsrigting vanuit die menslike 
persoonsentrum na die konkrete aktes en handelinge 'n bepaalde 
prioriteit bo die omgekeerde belnvloedingsrigting wat wel ook 
aantoonbaar is, naamlik die konvergerende belnvloedingsrigting. 
Die etos is verder In verskynsel in die lewe van die mens wat 
enersyds In sentraal-religieuse belnvloedingsrol (spreidings
rigting) in die menslike gedrag inneem, dog ook andersyds be
trokke is op 'n soort grondmotief wat op normerende wyse rig
ting gee (konvergerende rigting) aan die mens se gedrag, en dit 
individueel sowel as sosiaal. Vanuit die innerlike bestaansen
trum van die mens kan hier gepraat word van die eerste fase van 
menslike orientasie in die lewe, wat die daaropvolgende fases 
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op deurs1aggewende wyse bepaa1 wat betref die tota1e gerigt
heid van die mens1ike praxis, individueel sowe1 as sosiaal. 
Oat dit in hierdie verband gaan om iets wat 'n besondere mate 
van konstantheid besit. 'n duursaamheid wat skerp afgeteken 
staan teenoor die snelle veranderlikheid van alle ander ver
skynse1s wat daarmee in verband staan. is voor die hand 1ig
gend. Aan hierdie groter konstantheid word die beeldspraak 
verbind van dieper niveau. Hierdie twee kenmerke van meerdere 
konstantheid en groter diepte, onderskei die etos van die kon·· 
krete en aktue1e woord en daad van die mens (Schoeman. 1975, 
p.158-160; Troost. 1958, p.375-376). 

3.2.2.5 Die ek van die mens 

Al1e aktes en handelinge, dit wil s@,alle konkrete gebeurte
nisse in die lewe van die mens gaan enersyds uit van sy self
heid, sy ek, dog dit kan ook omgekeerd meer konsentries daarop 
gerig wees. Hierdie ek word ook die transenderende sentrum 
van die 1ewe van die mens genoem. Van hierdie vertrekpunt van 
die ganse werklikheid, van al1e menslike 1ewe en denke, kan 
a1leen vanuit die geloof gepraat word. in ge1oofsoortuiging. 
dit wil se,in subjektiewe sekerheid wat berus op ontwyfe1bare 
openbaring. of dit wat daarvoor aangesien word, of wat hierdie 
rol van openbaring vervu1 (Schoeman, 1975, p.160-161; Troost, 
1958, p.376). 

In die sentra1e oorsprong of bron van die konkrete lewe, in 
die ek, bestaan daar slegs twee verskillende gemeenskapsmotiewe 
wat onversoenlik teenoor mekaar staan. Hierdie twee teenoor
gestelde dryfvere is die Bybelse grondmotief van die Ryk van 
God en die antichristelike grondmotief van die afval van God 
(Schoeman, 1975, p.161). 
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Vanuit die geestelike tweestryd in die hart van die Christen 
word die (innerlike en ten slotte ook uiterlike) tweestryd 
deurgevoer na die ganse konkrete lewe van die mens. Dit vind 
plaasallereers via die etos as die diepste laag in die akt
struktuur waarin hierdie twee grondmotiewe hulle eerste uit 
drukkingsvorm verkry. Die aldus gevorrnde sintetiese (respek
tiewelik religieus-dialektiese) grondmotiewe word vervolgens 
gekonkretiseer via die laag van die disposisie in die aktstruk
tuur, en dan tot in die konkrete akte en handelinge van die 
mens. Hierdie beginsel geld vir alle mense; dit is In struk
tuurgegewene van mens-wees as sodanig (Schoeman, 1975, p.162). 

3.2.3 DIE MENS AS IN RELIGIEUSE WESE 

In sy oorspronklike vorm dui die woord "religie" op "binding" 
(Coetzee, 1977, p.556). Hier is dus sprake van die geneigd
heid by die mens om horn te bind aan sy oorsprong, dit wil s~, 

aan God of In idool (afgod) (Dekker. 1980. p.12). In elke 
menselewe is daar dus In sentrale oortuiging of krag wat sy 
dade rig (Coetzee. 1977, p.556) en hierdie krag l@ totalit@r 
beslag op die hart van die mens (Dekker, 1980, p.13; Du Plooy 
&Kilian, 1980. p.112). Religie is universeel (omvattend) en 
beinvloed, stempel en rig alle lewensfunksies of bestaanswyses 
van die mens, omdat hulle oorsprong in die religieuse selfheid 
van die mens is. Die mens se aktiwiteite. gedagtes, woorde of 
dade. sowel as die resultate daarvan is deur en deur religieus 
van aard, dit wil se uit, deur en tot God (in die geval van 
die Christen) of uit, deur en tot die een of ander aspek van, 
of individualiteit (ding) uit die geskape werklikheid (Dooye
weerd, 1959. p.40; Dekker, 1980, p.13). 

Die skriftuurlike grondmotief van die Christelike religie van 
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skepping. sondeval en verlossing deur Jesus Christus. werk 
deur die Heilige Gees as 'n dryfkrag in die religieuse wortel 
van die tydelike lewe (Dooyeweerd. 1959. p.39). Wie deur die 
genade van God tot die waaragtige Godskennis en selfkennis ge
kom het. ondergaan die geestelfke bevryding van die juk van 
die sonde en sal In invloed uitoefen op die geheelbeskouing van 
die werklikheid (Dooyeweerd, 1959, p.39; Dooyeweerd. 1979, p. 
15). 

Indien die Christelike religie beslag l~ op die hart van die 
mens (individu) en God in geloof aanvaar word, word die mens 
In burger van die koninkryk van God (dit is die onderwerping 
van die mens aan die heerskappy van God) en wie 'n burger word, 
ontdek die ryk. nie net in homse1f nie, maar ook buite homself 
in die natuur: in die ryk van stof, plant en dier (Heyns, 1981, 
p.73). 

3.2.4 DIE MODALE STRUKTUUR VAN DIE MENS 

Die substrukture van die menslike lfggaam is reeds volledig be
spreek (vgl. par. 3.2.2) en die modale struktuur word kortliks 
bespreek na aanleiding van die aktstruktuur van die menslike 
liggaam. 

3.2.4.1 Die logiese modaliteit 

Die logiese modaliteft vorm die basis van 41 agt "na"-logiese 
modaliteite en neem 'n plek van kardinale belang in die same
stelling van die menslike aktstruktuur in (Schoeman, 1979. p. 
199), veral met die wete dat die mens sy daaglikse taak verv~l 

met sy hele menswees, dft wil s@,met sy hande, hart en verstand 
(Du Plooy &Kilian, 1980, p.93). Die logiese moet dus ontwik
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kel word sodat die mondigwordende in staat sal wees om logies 
te kan dink en handel {Schoeman, 1979, p.200}. 

3.2.4.2 Die historiese modaliteit 

Die historiese aspek is die knooppunt vanwaar die normatiewe 
arbeid uitgaan. Die historiese aspek bied aan die mens die va
riasiemoontlikhede om in gehoorsaamheid aan bepaalde kultuur
voorskrifte aan die norme wat in beginsel vir alle werklikheids
kaders gegee is, te arbei en te bou (Schoeman, 1979, p.202). 

3.2.4.3 Die linguale modaliteit 

Daar bestaan bepaalde norme van Godwelgevallige en beskaafde 
taalgebruik. Taal is die medium waardeur die mens kommunikeer 
en as sodanig op individueel-tipiese wyse in al vyftien sinsye 
van die tydelike werklikheid vergestalting vind. Die ontwikke
ling van behoorlike, akkurate en doeltreffende uitdrukkingsver
moe en taalkennis is van besondere belang (Schoeman, 1979, p. 
206) . 

3.2.4.4 Die sosiale modaliteit 

Die sosiaal-ontslote persoonlikheid is die gelukkige en bruik
bare mens wat in sy lewensmilieu kan bou aan sy Koninkryk op 
aarde. Sosiale welaangepastheid en wellewendheid kan alleen 
vermag word waar antesiperende ontsluiting in 'n anastatiese 
rigting van die sosiale aspek plaasvind {Schoeman, 1979, p.208; 
Du Plooy &Kilian, 1980, p.96}. 

3.2.4.5 Die ekonomiese modaliteit 

Met as sinkern. ewewigtige beplanning, moet die mens leer om 
met oorleg ekonomies en doeltreffend op alle lewensterreine te 
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kan optree (Schoeman. 1979. p.210). 

3.2.4.6 Die estetiese modaliteit 

Die estetiese met sy sinkern. skone harmonie. moet die hele 
lewenswandel van die mens tot harmonie en skone uitinge van sy 
lewensfunksies inspireer (Schoeman, 1979, p.212; Du Plooy & 
Kilian, 1980, p.98-100). 

3.2.4.7 Die juridiese modaliteit 

Die mens moet kom tot 'n mondige. ontslote persoonlikheid met 
'n sin vir geregtigheid in sy verhouding met ander. Sy toerus
ting moet van so 'n aard wees dat hy kultuurvormend tot Gods 
eer diens aan sy naaste kan lewer (Schoeman, 1979, p.213). 

3.2.4.8 Die etiese modaliteit 

Die mens moet nie net naasteliefde en selfliefde openbaar nie, 
maar beslis ook liefde vir Gods skepping, vir sy diere en sy 
plante en sy dinge (Schoeman, 1979, p.214). 

3.2.4.9 Die pistiese modaliteit 

Geloof en vaste vert roue in die Oorsprong van alle dinge word 
aangedryf deur 'n bepaalde religieuse hartgegrepenheid. Deur 
die genade van God, in Christus en in gemeenskap met die Hei
lige Gees word die geloofsoog wat deur die sonde verduister 
is, weer op God gerig sodat die mensehart, waaruit sy lewens
gange is, verlig kan word (Schoeman, 1979. p.216-217; Du 
Plooy &Kilian, 1980, p.112). 

3.2.5 DIE MENS IS 'N INDIVIDUELE WE SE 
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Die mens het. soos enige ander geskapene (stof. plant en 
dier). 'n individuele struktuur (Heyns, 1974, p.159). Die 
individueel-wees van die mens is 'n struktuurmoment. Elke mens 
het 'n eie identiteit en verskil van alle ander mense. Die 
mens (as struktuur) is meer as die som van sy dele (Dekker, 1980, 
p.80; Coetzee. 1977. p.569). By die mens word die eerste 
differensiasie met die skepping gevind waar God mense geskape 
het as man en vrou. Die mens is gebonde aan sy geslagtelik
heid en ook aan sy liggaam-sielbepaaldheid (Heyns, 1974, p. 
189). 

In die bespreking van die modale struktuurmoment van die mens 
(vgl. par. 3.2.4) is vasgestel dat die mens in sy liggaamlik
heid gebonde is aan die drie benede-strukture wat onder leiding 
van die aktlewe ontsluit word. Deur die ontsluiting van die 
aktlewe ontwikkel die mens 'n eie individuele struktuur wat 
daartoe le; dat elke mens 'n eie unieke, onherleibare en on
herhaalbare persoonlikheid besit (Dekker. 1980, p.80). 

Omdat die mens uniek is, met 'n onherleibare persoonlikheid en 
'n eie individualiteitstruktuur, is die mens. onderskeie van 
ander skepsele. toerekenbaar en verantwoordelik (Kock. 1970, 
p.92; Dekker. 1980. p.82). Die uniekheid verleen aan die 
mens sy oorstelpende rykdorn van menslike moontlikhede waardeur 
hy horn binne die skeppingsordeninge kan wend en keer. Daarby 
moet egter steeds die feit in die oog gehou word dat die mens
like akte in die wortel religieusbepaald is en dat die akte 
altyd aan die wet onderworpe is (Kock, 1970. p.92). Die "laer" 
funksies moet telkens deur 'n "hol:!r" funksie en uiteindel1k 
deur die geloof (deur die werking van die Heil1ge Gees) ont
sluit word (Dekker. 1980. p.83; Coetzee. 1977. p.565). Dit 
alles stempel die mens inderdaad tot koningskind 1n h1erdie 
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skepping (Kock, 1970, p.92). 

3.2.6 DIE TVDSE FASET VAN DIE MENS 

Elke ding in God se skepping bestaan in die tyd, waarvan ~ns 
twee sye kan onderskei. lilts cosmonic side is the temporal or
der of succession or simultaneity. The factual side is the 
factual duration which differs with various individualities" 
(Dooyeweerd, 1, 1953, p.28). 

Die mens is altyd aan die tyd onderworpe. Die mens is nie ty
delik nie, want die mens het 'n ewigheidsbestemming na liggaam 
en siel. Met die sterwe verwissel die mens slegs die vergank
like met die onverganklike (Dekker. 1980, p.33). Die ewige 
lewe is as voortsetting van hierdie lewe in gemeenskap met God 
op grondslag van die geloofsverbondenheid aan God wat die op
standing en die lewe is (Heyns, 1981, p.171). 

In die mens se aardse verganklike bestaan is daar lewenstyd
perke wat daarop dui dat daar gedurende die lewe van die mens 
(vanaf konsepsie tot die dood) 'n voortdurende ontwikkeling is. 
Hierdie ontwikkeling dui op 'n lewensvoltrekking van 'n beson
dere persoon of individu op 'n bepaalde tydstip in sy lewe. 
Met ander woorde, die lewensvoltrekking sal afhang van die ont
sluitingsproses in die werklikheidsaspekte (Sonnekus &Ferreir'a, 
1979, p.212). 

Kenmerkend van die verskillende lewenstydperke is dat dit ge
paard gaan met verskeie ontwikkelingsvaardighede. Kennis aan
gaande die vaardighede wat bemeester word, verleen insig aan 
die ouer, onderwyser en andere wat met die kind gemoeid is in 
die kind se op-weg~ees na volwassenheid (Du Toit. 1978. p. 
168). 
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3.2.7 	 RIGLYNE EN OPERASIONELE VRAE VIR 'N SOSIOPEDAGO
GIESE DIAGNOSTIESE OUERBEGELEIDINGSPROGRAM NA 
AANLEIDING VAN DIE CHRISTELIKE MENSBESKOUING 

3.2.7.1 	 Die Christelike mensbeskouing verskaf die volgende 
bree riglyne vir 'n sosiopedagogiese diagnostiese 
ouerbegeleidingsprogram~ 

1. 	 Die mens is geskape as beeld van sy Skepper en die mens is 
geroepe om in volle wetsgehoorsaamheid te arbei aan die 
Godwelgevallige sinverdieping van die geskape werk1ikheid 
(vgl. par. 5.2 vraag 17). 

2. 	 Die menslike 1iggaam is gestruktureer in 'n funderende. 
enkaptiese vervlegtingsverband. Hierdie enkaptiese struk
tuurgeheel word onderskei in die fisies-chemiese. biotiese 
en sensitief-psigiese substrukture (vgl. par. 5.2 vraag IS). 

3. 	 Die substrukture word deur die aktlewe ontsluit en ver
diep (vgl. par. 5.2 vraag 19). 

4. 	 Aktes is innerlike werksaamhede van die mens wat die in
tensie besit om deur menslike bes1uitvorming omgesit te 
word in dade as uiterlike hande1inge (vg1. par. 5.2 vraag 
20). 

5. 	 Die aktstruktuur funksioneer in die drie grondrigtinge van 
ken. wil en verbeel, wat meebring dat die intensie van In 
akte in 'n gemotiveerde proses deur bes1uitvorming in 'n 
daad omgesit word (vgl. par. 5.2 vraag 21). 

6. 	 Aktes word verrig deur die volle mens in eenheid van 1ig
gaam en siel. en aktes kan intensioneel op tipiese gekwa
lifiseerde stande van sake gerig word (vg1. par. 5.2 
vraag 22). 
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7. 	 Binne die normatiewe aard van die aktstruktuur kom die 

menslike karakter wat deur disposisies gemanifesteer is 

tot uitdrukking (vgl. par. 5.2 vraag 23). 


8. 	 In die disposisie word die modale funksies van die akt
struktuur geindividualiseer tot bepaalde aanlegfaktore. 
eienskappe. geformeerde gewoontes en sosiale gedragspa
trone wat die akte en handelinge van die mens in 'n diver
gerende en konvergerende lewensrigting laat funksioneer 
(vgl. par. 5.2 vraag 24). 

9. 	 Die etos is die belangrikste en diepste motivering van die 
mens wat intrinsiek en ekstrinsiek funksioneer en as dryf
krag aan die mens se gedrag op normerende wyse rigting 
gee (vgl. par. 5.2 vraag 25). 

10. 	 Alle aktes en handelinge (alle konkrete gebeurtenisse in 
die lewe van die mens) gaan van die selfheid (ek) van die 
mens uit. wat deur twee verskillende gemeenskapsmotiewe 
(anastaties of apostaties) teenoor mekaar staan as teen
oorgestelde dryfvere (vgl. par. 5.2 vraag 26). 

11. 	 Die ek van die mens vertoon vier duidelike strukture. 
naamlik: 

11.1 	 Die religieuse struktuur wat die hartgerigtheid 
van die mens aandui (vgl. par. 5.2 vraag 27). 

11.2 	 Die modale struktuur wat die bestaanswyses van die 
mens in die werklikheid aandui (vgl. par. 5.2 vraag 
27). 

11.3 	 Die individualiteit van die mens wat sy uniekheid 
en eie persoonlikheid aandui (vgl. par. 5.2 vraag 
27). 
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11.4 	 Die tydsheid van die mens wat aandui dat die mens aan 
tyd onderworpe.is maar nie In bloot tydelike wese is 
nie (vgl. par. 5.2 vraag 27). 

3.2.7.2 	 Operasionele vrae vir 'n sosiopedagogiese diagnostie
se ouerbegeleidingsprogram na aanleiding van genoem
de riglyne; 

1. 	 Arbei ouer en kind aktief aan die ontsluiting van die ver
skillende werklikheidsaspekte van die kind en die gesin 
se mens-wees en vind sinverdieping deur die opvoedingshan
deling plaas? (vgl. par. 5.2 vraag 17). 

2. 	 Is daar enige opsigtelike defekte in die struktuurgeheel, 
dit wil se.in die menslike bouplan van die ouer en/of 
kind as mense? (vgl. par. 5.2 vraag 18). 

3. 	 In hoe 'n mate word die substrukture van die ouer en kind 
deur die onderskeie aktlewe ontsluit en verdiep? (vgl. 
par. 5.2 vraag 19). 

4. 	 In hoe In mate is die uiterlike handelinge van die ouer 
en die kind intensioneel gerig, dit wil s@, hoe doelbe
wus lewe ouer en/of kind? (vgl. par. 5.2 vraag 20). 

5. 	 In hoe In mate funksioneer die drie grondrigtinge van ken. 
wil en verbeel by die ouer en/of die kind, en word besluit
vorming realisties in dade omgesit? (vgl. par. 5.2 vraag 
21). 

6. 	 Watter motief beheers die lewe van die ouers en hulle 
kinders? (vgl. par. 5.2 vraag 22). 

7. 	 Hoe dink die ouers en die kinders hoe kom hulle religieuse 
verhouding tot uiting in hul1e lewe. handelinge en gedrag? 
(vgl. par. 5.2 vraag 23). 
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8. 	 Wat is die ouers en die kind se aanlegte, persoonlikheids
eienskappe, gewoontes en sosiale gedragspatrone? (vgl. 
par. 5.2 vraag 24). 

9. 	 Hoedanig funksioneer die etos van die ouer en die kind? 

(vgl. par. 5.2 vraag 25). 


10. 	 Hoedanig funksioneer die selfheid van die ouer en die kind 
ten opsigte van hulle aktes en handelinge, dit wil se, 
anastaties of apostaties? (vgl. par. 5.2 vraag 26). 

11. 	 11.1 Wat is die hartgerigtheid van die ouer en die kind? 
(vgl. par. 5.2 vraag 27). 

11.2 	 Hoe funksioneer die ouer en die kind in die daag
likse werklikheid? (vgl. par. 5.2 vraag 27). 

11.3 	 Kom die individualiteit van die ouer en die kind 
in die opvoedingswerk onderskeidelik tot sy reg? 
(vgl. par. 5.2 vraag 27). 

11.4 	 Wat is die onderskeie leeftyds- en ontwikkelings
vlakke van die ouer en die kind, en besef die 
ouer(s) dat die mens tot in ewigheid bestaan en 
dat sy/hulle kind 'n ewigheidsbestemming het? 
(vgl. par. 5.2 vraag 27). 

3.3 	 OPVOEDER EN OPVOEDELING 

3.3.1 	 INLEIDING 

Die mens is aangewese op en geroepe tot opvoeding. Die opvoe
dingsituasie is 'n situasie gekonstitueer deur die verhoudir.g 
van 'n volwassene (ouer opvoeder) teenoor 'n kind (opvoedeling) 
- 'n situasie wat 'n mens binne die gesinsituasie (vgl. par. 
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4.4) aantref. In die gesinsituasie het 'n mens dus ook met 
'n opvoedingsgemeenskap te doen, dit wil se, 'n gemeenskap wat 
uit een of meer opvoeders (ouer of ouers) en kinders bestaan 
(Nel, 1968. p.53). 

Die lewe het egter meer ingewikkeld geword en gespesialiseerde 
arbeid deur die mens vereis spesifieke opleiding. Die ekono
mies-produktiewe funksie van die gesin het dit vir die ouer on
moontlik gemaak om die werklikheid sodanig vir die kind te ont
sluit dat hy, sonder verdere opleiding en onderrig, sy plek in 
die samelewing kan volstaan (Botha. 1977. p.54; Pretorius. 
1979. p.48). Wat die opvoedingsfunksie van die gesin betref. 
het onderwysinstansies (soos die skool) 'n groot dee1 van die 
onderrigsituasie ten opsigte van die kind oorgeneem (Pretorius, 
1979, p.48). Die skoo1 met sy opvoedende onderwysarbeid ver
vang nie die ouer nie. Maatskappy. skool en ouers moet 'n een
heid vorm waarvan die gesament1ike en geko~rdineerde aktiwi
teite ten opsigte van die kind gerig moet word op die, optimale 
onts1uiting van die individu se ingeskape moont1ikhede en op 
sy inskake1ing in die gemeenskap (Pretorius, 1979. p.68). 

In die 11g van 1aasgenoemde argument is dit nou vervolgens no
dig om die ontsluitingsproses van die opvoede1ing en vera1 die 
taak van die ouer en die skoo1 in hierdie proses te ondersoek. 

3.3.2 OUER-IN-OPVOEDING 

3.3.2.1 INlEIDING 

Volgens die Woord van God is daar bepaa1de verantwoordelikhede 
aan die ouer-in-opvoeding opgedra ten opsigte van die kind/
ers wat aan hu1 toevertrou is. Die ouer is deur God uitgeson
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der vir die opvoeding van die kind (Fleming, 1966, p.2). In 
die geval van die Christelike ouer is dit die Christelike op
voeding van die verbondskind wat aan horn toevertrou is. Die 
ontsluitingstaak van die Christenouer ten opsigte van die 
verbondskind wat aan horn toevertrou is, word nou aan die hand 
van die vier strukture wat God daargestel het, behandel. 

3.3.2.2 DIE RELIGIEUSE FASET VAN DIE OUER-IN-OPVOEDING 

In par. 2.7.2 en 3.2.3 is die religieuse struktuur reeds be
spreek. Wat egter ter sake is, is die ouer se taak om die 
kind op te voed sodat die kind sy aktiwiteite, dade, woorde 
en gedagtes anastaties sal rig. 

Religie dui nie net op binding nie, maar "religie is wesentlik 
'n antwoord van die mens op 'n stem wat vanaf die ander werklik
heid na horn gekom het en wat hy danksy die religiositeit wat hy 
kragtens sy menswees ontvang het, kan hoor en antwoord" (Land
man, Van Zyl, Swart &Van Zyl, 1975, p.59). God het homself 
aan die mens geopenbaar om Horn te ken. Deur die sondeval is 
die gawe van God aan die mens verduister deur die mens se oor
legginge, maar die mens het die gawe nie heeltemal verloor nie. 
God het in elke mens 'n sekere begrip van sy godheid gel~, 'n 
saad van die religie wat vir alle mense ingegee is en stewig 
gewortel is in die innerlike van elke mens, maar eers waar die 
volle openbaring van God in Jesus Christus die mens 
in sy religiositeit aanspreek, kan die saad vrug dra en kan die 
mens tot diens aan God (godsdiens) kom (Landman, Van Zyl, Swart 
&Van Zyl, 1975, p.59). 

Alle mense is deur God geroepe om aan Horn verantwoordelik te 
wees vir hulle kinders. Ouers moet hulle kinders opvoed in die 
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vrees van die Here en in die kennis van sy wee deur die waar
heid van die Heilige Skrif as onfeilbare Woord van God. Die 
Goddelike opdrag in Deut. 6: 4-7 is duidelik: "Hoor Israel, 
die Here onse God is In ewige Here. Daarom moet jy die Here 
jou God liefhe met jou hele hart, en met jou hele siel en met 
al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet 
in jou hart wees; en jy moet dit jou kinders inskerp en daar
oor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy 
gaan le en as jy opstaan" (Schutte & Scholtz, 1977, p.29). 
Die aangehaalde gedeelte dui vir die ouer die weg of metode 
aan om die inskerping te bewerkstellig, naamlik deur gesprek 
(monoloog, dialoog of vertelling). deur voorbeeld. deur opdrag 
(lewensopdrag en lewensverpligting) en deur spel (Landman. Van 
Zyl. Swart &Van Zyl, 1975. p.77-84). 

3.3.2.3 DIE MODALE FASET VAN DIE OUER-IN-OPVOEDING 

3.3.2.3.1 Die getalsaspek van die ouer-in-opvoeding 

In paragraaf 3.2.5 is aangedui dat die mens 'n individuele 
struktuur besit en dat elke mens In eie identiteit met 'n eie 
persoonlikheid besit. Die persoonlikheid dui op die enkaptiese 
totaalstruktuur van die menslike liggaam wat gekonsentreer is 
in die religieuse diepte-dimensie van die menslike selfheid 
(Dekker, 1980, p.79; Strauss, 1978, p.308). Elke mens het 
'n eie, unieke, onherleibare en onherhaalbare persoonlikheid 
wat toegeskryf kan word aan die mens se geskapenheid na die 
beeld van God (Dekker, 1980, p.80). Ontsluiting van die mens
like selfheid, as unieke wese, is onlosmaaklik vervleg met die 
opvoedingshandeling waardeur die mens gebring word tot volwas
se ontslotenheid. Ontsluiting is dus ten diepste In totale, 
religieus-bepaalde proses van ontwikkeling en opvoeding tot 
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omvattende ontslotenheid en beskawingsmondigheid in alle 
lewensuitinge (Strauss, 1978, p.309; Van Niekerk, 1976, p. 
33). Dit is die ouer se taak om die kind as In individu in 
sy eie reg te aanvaar en te help dat hy in al die lewensfunk
sies ontsluit word (Van der Walt, Oekker &Van Wyk, 1979, 1, 
p.225). 

3.3.2.3.2 Die ruimtelike aspek van die ouer-in-opvoeding 

Die kind is hulpeloos by geboorte. Hy het ondersteuning van sy 
ouers nodig en die ouers moet aan die kind die nodige ondersteu
ning bied. Hierdie antwoord van die ouer bied hom vastrapplek 
vir sy verdere lewe. Die kind vra staanplek, ruimte en woning 
waarin en waaruit hy kan lewe, rustig kan wees en gemoedseker·· 
heid kan ervaar (Landman &Gous, 1969, p.61). Aan die kind 
moet veilige ruimte gebied word waarvandaan hy kan eksploreer 
en waarheen hy weer kan terugkeer sodra hy onsekerheid belewe. 
Die toelaatbaarheid van die pedagogiese bemoeienis van die ka~t 

van die ouer bied aan die kind die verlangde sekuriteit (Land
man &Gous, 1969, p.70). Vanuit die veilige ruimte wat die 
ouers bied, behaal die kind veroweringe, vind selfuitbreiding 
in alle fasette plaas en kan hy die ruimtelike transendeer. 
Die huislike milieu is die veiligste ruimte vir die kind, want 
dit is vir die kind In gestruktureerde gebied. Vir die kind 
is hierdie gebied In toevlugsoord en hy is subjektief die mid
delpunt daarvan (Perquin, 1960, p.134). 

3.3.2.3.3 Die kinematiese aspek van die ouer-in-opvoeding 

Die kind het op die ontdekkingstogte (fisies en geestelik) 
liefdevolle leiding van die ouers by wie hy altyd opnuut vrae 
op sy antwoorde kan verkry. Hy moet die dinge en die mense in 
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sy orngewing leer ken en die beweging uit die ouerhuis moet ge
leidelik aan horn gebied word, se1fs op die gebied van die 1e
wensfunksies. In die proses van beweging is dit nodig dat die 
kind veiligheid en geborgenheid ervaar en kan terugkeer na die 
basis van veilige ruimte by die ouers (Perquin. 1960, p.135). 
Deur te beweeg in die leefw~re1d beteken dat die kind toenemend 
verantwoordelikheid sal aanvaar en horn toenemend met norme sal 
identifiseer onder die 1eiding van die ouers (Van Niekerk. 1976. 
p.33). 

3.3.2.3.4 Die fisiese aspek van die ouer-in-opvoeding 

Die kind is vanaf sy geboorte afhank1ik van die ouers vir sy 
liggaamlike versorging. Die liggaamlike versorging van die 
kind is daarop gerig om voldoende energiewerking by horn te ver
seker. Die fisieke struktuur van elke kind moet in aanmerking 
geneem word. Swak energiewerking bring mee dat daar nie vo1
doende krag bestaan vir die onts1uiting van die ander werk1ik
heidsaspekte nie (vg1. Oberholzer. 1954, p.279). 

Beweging is die gevolg van fisiese energie (Spier, 1972. p.35) 
en die ouer het 'n belangrike funksie te vervu1 met die 1ig
gaamlike bewegings van die kind vanaf sy geboorte. want ornge
wingstimuli het 'n geweldige inv10ed op die kind (Mussen, 
Conger &Kagan, 1963, p.87). Die ouer moet toesien dat die 
kind voldoende tyd gegun word vir rus en die heropbou van fi 
siese energie (Oberholzer, 1954, p.270). 

3.3.2.3.5 Die biotiese aspek van die ouer-in-opvoeding 

Vir die nodige energiewerking is 'n gesonde 1iggaam nodig. 

Die liggaam en sy versorging is een van die be1angrikste oorwe

ginge by die "geestelike grootwording" van die mens. Vanaf 
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die geboorte beskik die mens oor die nodige fisiologiese en 
die biologiese "meganismes" vir sy voortbestaan, mits die no
dige beskerming en versorging verskaf word. Die kind moet deur 
die ouer gevoed, gereinig, geklee en beskerm word. Van alle 
lewende wesens is en bly die mens die hulpbehoewendste en af
hanklikste wese denkbaar (Oberholzer, 1954, p.270). 

In die biotiese aspek kom organiese lewensontwikkeling tot 
uitdrukking (Spier, 1972, p.59). By die mens begin dit deur 
konsepsie. deur erflikheid in die chromosome vasgel~ (Nilsson, 
Ingelman-Sundberg &Wirsen, 1972, p.34-37). Die opvoedings
taak van die ouer ten opsigte van die organiese lewensontwik
keling van die kind kan saamgevat word as: liggaamlike, moto
riese en sensoriese ontwikkeling (Mussen, Conger &Kagan, 1963, 
p.87-117). In samehang met die liggaamlike, motoriese en sen
soriese ontwikkeling vind daar ontwikkeling op die geestelike 
en emosionele vlak plaas (Mussen, Conger &Kagan, 1963. p. 
117-120). 

Die opvoeding van die liggaam word dus spoedig meer as net die 
voeding. kleding en reiniging daarvan. Opvoeding word In diens
baarmaking aan die gees, en sodra dit die geval is, word alle 
biologiese noodwendighede ook anders (Oberholzer, 1954, p.270). 

3.3.2.3.6 Die psigiese aspek van die ouer-in-opvoeding 

Deur oueropvoeding word die kind gelei tot die regte gevoels
betrekkinge met die ander lede van die gesin en alle ander 
mense met wie hy te doen kry. Hy leer om In bepaalde gemeen
skapsgevoel te kweek (Van der Walt, Dekker &Van Wyk, 1979, 
p.224). Dit is die ouers se taak om die kind te lei tot ge
sonde psigiese ontwikkeling. Psigiese gesondheid word verkry 
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deur die mate waarin die kind homself kan blootstel aan verskil
le en die moed het om met ander idees en nuwe omstandighede ge
konfronteer te word (Geldenhuys &Du Toit, 1977, p.35-39). 

3.3.2.3.7 Die logiese aspek van die ouer-in-opvoeding 

Ouers moet hulle kinders leer dat, al dink al die lede van die 
gesin nie eners oor In saak nie (as gevolg van die eie indivi
duele uniekheid van die gesinslede), daar tog ongedwonge ge
dagtewisseling tussen hulle moet wees, sodat daar oor funda
mentele sake eenheid kan heers (Van der Walt, Dekker &Van Wyk, 
1979, p.224). Die gedagtewisseling tussen die gesinslede word 
ontsluit deur kommunikasie, deur gesonde gesprekvoering tussen 
die gesinslede. 

Die ouer se opvoedingstaak sal veral verder daarop toegespits 
wees om die kind se verstandelike (kognitiewe) ontwikkeling op 
elke moontlike manier te stimuleer en om die kind in sy skool
werk by te staan en aan te spoor (Van der Walt. Dekker &Van 
Wyk. 1979. p.224). 

3.3.2.3.8 Die historiese aspek van die ouer-in-opvoeding 

Die historiese funksie van oueropvoeding blyk uit die kweek 
van In eie styl en gewoontes in die optrede van die gesin, In 
styl en gewoontes wat deur liefde veredel en beheers word. Op
voeding is in sy wese (funderingsfunksie) vorming van die kind 
(Van der Walt, Dekker &Van Wyk, 1979, p.223). Die opvoeding 
van die kind is In roeping en plig wat uit die skeppingsordi
nansie van God voortvloei, 'n taak waarmee die ouers van Gods
wee belas is (Coetzee, 1940, p.43). 

Die mens is altyd mens in die wereld. Die mens is altyd bewus 
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daarvan dat hy in die wl!reld is. "Bewuswees" beteken om altyd 
bewus te wees van iets of iemand. Om bewus te wees van iets of 
iemand is om in 'n bepaalde verhouding tot daardie iets of ie
mand te staan. Die mens as moontlikheid (ontsluiting) is ge
durig besig om nuwe bande te bind of verhoudings aan te gaan 
met die mense en dinge om hom: hy is verbandsoekend en verband
leggend. Elke mens staan altyd. bewustelik of onbewustelik. in 
'n bepaalde verhouding tot homself. sy medemens. die wl!reld en 
tot God. Die wyse waarop die mens in verhouding tree tot die 
natuurdinge. die medemens en tot God, gee altyd blyke van ge
normeerdheid. Die uitkomste van hierdie verbandsoeke van die 
mens is materiele en geestelike verworwenhede wat gesamentlik 
die kultuur van die gemeenskap uitmaak. Die verwerwing omvat 
die godsdienstige. sosiale. ekonomiese en politieke instellinge 
en gebruike. sowel as die konkrete kunsskeppinge en produkte van 
wetenskap en tegnologie. asook tegnieke en vaardighede. Deur 
die opvoeding sal die gesin as "ons-ruimte", wat In effektief 
geleide persoonsgemeenskap veronderstel, by uitstek die plek 
wees waar die kind as kultuurdeelnemer kan begin. Daar iden
tifiseer die kind hom gewoonlik met die ouer (as kultuurdraer 
en -skepper) en langs di~ weg word die kind ook deelhebber aan 
die kultuur (Gresse. 1973, p.56-58). 

3.3.2.3.9 Die linguale aspek van die ouer-in-opvoeding 

Oueropvoeding ontsluit die linguale funksie en die linguale 
sal slegs sinvol. heilsaam en liefdevol kan wees indien dit 
voldoen aan die norm van verstaanbaarheid. Dit sal die nood
saaklike openhartige gesprek en kommunikasie tussen ouers en 
kinders moontlik maak (Hoffman, 1978, p.76). Verstaanbaar
heid dui daarop dat die ouer die kind moet verstaan ten opsig
te van sy gesprek, gevoelens en handelinge (Ginott. 1972, p. 
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3.3.2.3.9 Die linguale aspek van die ouer-in-opvoeding 

Oueropvoeding ontsluit die linguale funksie en die linguale 
sal slegs sinvol, heilsaam en liefdevol kan wees indien dit 
voldoen aan die norm van verstaanbaarheid. Dit sal die nood
saaklike openhartige gesprek en kommunikasie tussen ouers en 
kinders moontlik maak (Hoffman, 1978, p.76).Verstaanbaar
heid dui daarop dat die ouer die kind moet verstaan ten opsig
te van sy gesprek, gevoelens en handelinge (Ginott, 1972, p. 
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14). Om die kind te kan verstaan moet die ouer ten eerste aan
dagtig luister na wat die kind wil s~ en ten tweede die kind 
uitnooi om te praat of om sy gesprek verder te voer. Uitno
diging om te praat word bereik deur die positiewe en belang
stellende woordgebruik. Kommunikasie word verbreek as die 
ouer negatiewe en dominerende woorde gebruik (Gordon, 1975, p. 
29-94). Daar moet wedersydse verstaanbaarheid tussen die 
ooor en die kind wees. "Verstaanbaarheid" dui daarop dat die 
kind die ouer moet verstaan. Ten eerste wil die kind abso
lute eerlikheid by die ooor waarneem, veral eerlikheid ten 
opsigte van die ouer se gesprek of gevoelens en handelinge. 
Ten tweede moet die boodskap wat die ouer na die kind oordra, 
duidelik, verstaanbaar en positief wees (Gordon, 1975, p.103
138). Deur verstaanbaarheid kan daar In ope gesprekvoering 
tussen ouer en kind wees wat aan die kind die nodige gevoel 
van sekuriteit bied sonder dat die ouer sy gesag prysgee (Gor
don, 1975, p.191). 

Die taal wat gebruik word, sal die tipiese karakter van die ge
sin aandui. Die wyse van mekaar aanspreek en die taal wat ge
besig word. sal grootliks daartoe bydra om te verhoed dat die 
sogenaamde kommunikasiegaping tussen ouers en kinders ontstaan 
(Van der Walt, Dekker &Van Wyk, 1979. p.223; Hoffman, 1978, 
p.76). 

3.3.2.3.10 Die sosiale aspek van die ouer-in-opvoeding 

Die sosiale aspek se antesipasies en retrosipasies word vol
ledig bespreek omdat die sosiopedagoog hoofsaaklik leiding aan 
die geremde kind in hierdie verban~ moet gee. 

Die opvoedingstaak van die ouer is om aan die kind die "hoe" 
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v 
· 	 van omgang en verkeer oor te dra en "wat" omgang en verkeer 

is. Die sosiale aspek is in sin-samehang met alle ander werk
likheidsaspekte en wanneer deurgedring word tot die samehang 
daarvan, word die alsydige sin-karakter van die sosiale aspek 
geopenbaar (Hoffman, 1978, p.58-59). 

Retrosipasie op die linguale aspek moet 'n bepaalde omgangs
betekenis vertoon en die ouer moet die kind lei dat hy daarin 
die simbool sien van opregte en wellewende sosiale optrede. 
aandag, erkenning en belangstelling, met ander woorde. sosiale 
verstaanbaarheid (Hoffman. 1978. p.60). 

Retrosipasie op die historiese aspek is die moment van positi
vering waarin die ouer omgangsnorme aan die kind moet oordra 
sodat die kind as Christen die ware beginsels korrek kan posi
tiveer om die huidige stande van sake die hoof te bied. Die 
ouer moet die kind dus leer om sosiaal beheersd oor homself. 
oor ander persone en sake op te tree. 'n Verdere belangrike 
faset is dat die kind die Godgegewe gesag van die gesagsdraer 
oor die gesagsonderhorige sal aanvaar (Hoffman, 1978. p.61; 
Perquin. 1960. p.138) om hom te onderrig in die gepositiveer
de norme wat aansluiting vind by die nasionale beskawingsont
wikkelingsvlak en die lewenskragtige elemente in die histo
riese tradisie (Van der Walt, Dekker &Van Wyk. 1979. p.223). 

Retrosipasie op die logiese aspek dui op die taak van die ouer 
om sosiale onderskeidingsvermo~ by die kind tuis te bring so
dat die kind met oordeelkundigheid kan onderskei of hy in oor
eenstemming of in stryd met die voorgeleefde norme optree 
(Hoffman. 1978. p.62). 

Retrosipasie op die pSigiese aspek dui op die taak van die 
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ouer om aan die kind sosiale sensitiwiteit oor te dra sodat die 
kind nie vrye teuels gee aan sy emosies. begeertes en strewes 
nie. Die emosionele wilsmoment. wat 'n grondrigting van die 
aktstruktuur is, moet in 'n sosiale sin op 'n beheerste wyse 
gerig word op die verwerkliking van gesonde omgangservaringe 
(Hoffman, 1978, p.63). 

Retrosipasie op die biotiese aspek dui daarop dat die ouer moet 
toesien dat die kind 'n gesonde ontluiking, groei en rypwording 
van 'n sosiale verhouding wat lewenskragtig is, kan beleef en 
uitleef. Die norm wat die ouer dus moet oordra, is wellewend
heid (Hoffman. 1978, p.64). 

Retrosipasie op die fisiese aspek word verwerklik deur sosiale 
wisselwerking wat ten nouste korreleer met die sosiologiese be
grip van interaksie (Hoffman, 1978, p.64) wat bereik word deur 
inskakeling by sosiale organisasies en menslike kontak (Pre
torius, 1979, p.66). 

Retrosipasie op die kinematiese gebied dui daarop dat die ouer 
die kind leer om in omgangsbeweeglikheid soepelheid aan te leer 
sodat die kind kan aanpas by veranderde omstandighede (Hoffman, 
1979, p.64). 

Retrosipasie op die ruimtelike aspek dui op die ouer se taak 
om die kind te lei tot sosiale samehorigheid met die eis om 
mekaar in die· gesin in welwillendheid te aanvaar ten opsigte 
van elkeen in die gesin se menswaardigheid, onderskeie status
se en die doel waarom die gesinslede gelyktydig daar aanwesig 
is. 

Retrosipasie op die getalsaspek dui 'n eenheid in 'n veelheid 
van omgangsnorme aan en omgangsverhoudinge met die vorming van 
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gepositiveerde norme (Hoffman, 1979, p.65). 

Die ouer moet die kind daarvan bewus maak dat hy in In ver
/skeidenheid van sosiale verhoudinge staan en In verskeiden

; hei d norme moet handhaaf sodat die verski11ende omgangsver
houdinge verwerklik kan word (Hoffman, 1978, p.66; Krech, 
Crutchefield &Ballachy, 1962, p.394-398). 

Daar is nie net retrosipasies op die sosiale werklikheidsaspek 
nie, maar ook antesipasies. 

Antesipasie op die ekonomiese aspek dui daarop dat die ouer 
die kind moet leer om in sy omgang en verkeer normatfef-siftend 
en afwegend te handel wanneer bepaalde omgangsbelange teenoor 
mekaar te staan kom (Hoffman, 1978, p.66). 

Antesipasie op die estetiese aspek dui op die taak van die 
ouer om die kind te lei en te leer dat daar harmonie in sosfa
le verhoudings fs en dat elk van die verhoudings gekenmerk 
moet word deur omgangsharmonie (Hoffman, 1978, p.67). 

Antesipasie op die juridiese aspek dui daarop dat die ouer die 
kind in sy opvoedfng moet leer om ander se regte te respekteer 
(Hoffman, 1978, p.67; Perquin, 1960, p.136). 

Antesipasie op die etiese aspek dui op die taak van die ouer 
om die kind op te voed om in sy omgang met sy medemens so te 
handel dat hy eerstens trou is 'aan homself, aan die normatiewe 
aard van sy persoonlikheid, aan sy eie innerlike oortuigings, 
sy lewenstyl en aan sy roeping en verantwoordelikheid voor ~od 
en sy medemens. In sy omgang met sy medemens moet hy trou, 
lojaal, eg en opreg optree sodat daar op hom gereken kan word 
en hy betroubaar is (Hoffman, 1978, p.68; Strauss, 1978, p.22). 
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Antesipasie op die geloofsaspek dui op die noodsaaklikheid 
daarvan dat die kind sosiale sekerheid (omgangsvertroue) in 
die gesin sal ervaar. dit wil se,dat hy aanvaar word en met 
vrymoedigheid kan verkeer met die gesinslede. Vir die ontwik
keling van 'n ewewigtige persoonlikheid (ontwikkeling van 'n 
gevoel van veiligheid. geborgenheid, aanvaarding. selfvertroue 
en eie waarde) is dit essensieel. Die omgangsvertroue kan 
slegs ervaar word indien daar voldoen word aan die norm "oor
spronggerigtheid". Gehoorsaamheid aan die norm stel die eis 
aan albei ouers en aan die kind om ook in hulle sosiale hande
linge God in liefde te dien (Hoffman. 1978, p.68-69; Strauss. 
1978, p.23). 

3.3.2.3.11 Die ekonomiese aspek van die ouer-in-opvoeding 

Dit is die taak van die ouer om in die stoflike behoeftes van 
die kinders te voorsien deur die daaglikse arbeid van die va
der hoofsaaklik in die samelewing, en die moeder tuis. Intern 
moet die opvoeding van die ouer daarop gerig word om die kind 
deur arbeid die geleentheid te bied tot lewensgeluk en diens
baarheid aan ander. Bale belangrik is, die aanleer van 'n ge
sindheid van persoonlike verantwoordelikheid om die produk van 
die arbeid te aanvaar en diens aan die gemeenskap te lewer. 
Die opvoeding moet daarop gerig wees om waardering vir arbeid 
te kweek en arbeid te aanvaar as lewensgeluk. Respek vir die 
arbeid moet dus spreek uit die doen en late van die ouers (Van 
der Walt &Van der Walt, 1980, p.92; Gresse, 1979. p.58). 

Die opvoeding van die ouer moet deur ~rbeid gerig word op same
werking. Samewerking l~ die basis vir In eg-menslike samele
wing. Deur saam te werk,leer die kind die waarde van gesament
like inspannfng, naamlik dat 'n doel wat onbereikbaar 

87 

Antesipasie op die geloofsaspek dui op die noodsaaklikheid 
daarvan dat die kind sosiale sekerheid (omgangsvertroue) in 
die gesin sal ervaar, dit wil se.dat hy aanvaar word en met 
vrymoedigheid kan verkeer met die gesinslede. Vir die ontwik
keling van 'n ewewigtige persoonlikheid (ontwikkeling van 'n 
gevoel van veiligheid. geborgenheid. aanvaarding. selfvertroue 
en eie waarde) is dit essensieel. Die omgangsvertroue kan 
slegs ervaar word fndien daar voldoen word aan die norm "oor
spronggerigtheid". Gehoorsaamheid aan diA norm stel die eis 
aan albei ouers en aan die kind om ook in hulle sosiale hande
linge God in liefde te dien (Hoffman. 1978. p.68-69; Strauss. 
1978, p.23). 

3.3.2.3.11 Die ekonomiese aspek van die ouer-in-opvoeding 

Dit is die taak van die ouer om in die stoflike behoeftes van 
die kinders te voorsien deur die daaglikse arbeid van die va
der hoofsaaklik in die samelewing. en die moeder tuis. Intern 
moet die opvoeding van die ouer daarop gerig word om die kind 
deur arbeid die geleentheid te bied tot lewensgeluk en diens
baarheid aan ander. Safe belangrik is die aanleer van 'n ge
sindheid van persoonlike verantwoordelikheid om die produk van 
die arbeid te aanvaar en diens aan die gemeenskap te lewer. 
Die opvoeding moet daarop gerig wees om waardering vir arbeid 
te kweek en arbeid te aanvaar as lewensgeluk. Respek vir die 
arbeid moet dus spreek uit die doen en late van die ouers (Van 
der Walt & Van der Walt. 1980, p.92; Gresse. 1979. p.58). 

Die opvoeding van die ouer moet deur arbeid gerig word op same
werking. Samewerking l~ die basis vir 'n eg-menslike samele
wing. Deur saam te werk, leer die kind die waarde van gesament
like inspanning. naamlik dat 'n doel wat onbereikbaar 

87 

http:3.3.2.3.11


vir die enkeling is. gesamentlik bereik kan word. Daaruit 
word ook geleer om oorleg met mekaar te pleeg. na mekaar te 
luister en mekaar se leiding te aanvaar (Gresse, 1973. p.59
60). 'n Groepsgees en gemeenskapswerk gee uitdrukking aan die 
Bybelsgerigte siening van arbeid (Suvell, 1981. p.13). 

3.3.2.3.12 Die estetiese aspek van die ouer-in-opvoeding 

Die ouer moet die kind in die estetiese - in sy retrosiperende 
en antesiperende momente - tot 'n harmoniese en skone uiting in 
alle lewensuitgange inspireer. Estetiese ontwikkeling strek 
uit oor en het betrekking op alle lewensfasette van die opvoe
ding (Schoeman.'1974, p.21). Die estetiese opvoeding is 'n in
herente deel van die Christelike opvoeding. want God self is 
die bron van die skone en alles waarvan Hy die bron is. is van 
fundamentele betekenis in die lewe en in die opvoeding (Coet
zee. 1973. p.126). 

Suksesvolle ontsluiting van die estetiese sal derhalwe geopen
baar word in netheid, goeie smaak, harmoniese voorkom~. Die 
estetiese funksie moet ontsluit word onder leiding van die 
Christelike geloof en die positivering van Christelike norme 
(Schoeman. 1974. p.21). Skone harmonie tussen ouer en kind 
kom na yore waar daar onderlinge trou, liefde en Verantwoorde
likheid beoefen word (Van der Walt &Van der Walt. 1980. p.92). 
en die ouer moet aan die kind die leiding gee om saam te werk 
om gemeenskaplike doeleindes te bereik. In die opvoeding moet 
komplement~re sowel as simmetriese verhoudinge geskep kan word 
wat funksioneel en bevredigend vir almal is. 'n Komplement~re 
verwantskap ontstaan wanneer verskillende persone verskillende 
soorte gedrag openbaar, byvoorbeeld gee en ontvang. 'n Sim
metriese verwantskap is wanneer verskillende persone dieselfde 
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gedrag uitruil, byvoorbeeld albei gee. Indien die ouer nie 
daartoe in staat is om hierdie beginsel van harmonie aan die 
kind oor te dra nie. is die opvoeding beperk en kan disharmo
nie ontstaan (Lombaard. 1981. p.5). 

3.3.2.3.13 Die juridiese aspek van die ouer-in-opvoeding 

Die gesin het op grond van die bloedbande tussen ouers en kin
ders en die bestemming van onderlinge trou en verantwoordelik
heid sy eiesoortige regsverhoudinge waardeur die lewe binne die 
gesin op verbandstipiese wyse gere~l word. Regsverhoudinge in 
die gesin staan altyd onder leiding van trou en verantwoorde
likheid, wat die etiese uitdrukking van die 1iefde is. Op 
hierdie interne regsverhouding mag geen instansie ingryp nie 
op grond van die beginse1 van soewereiniteit in eie kring (Van 
der Wa1t &Van der Walt. 1980, p.92). 

Die ouers moet in hu1 omgang toesien dat daar reg geskied teen~ 
oor die kinders en die kinders onder1ing regverdig behande1 
(Hoffman, 1978, p.76). Elke gesin het eie reels en dit ;s be
1angrik dat die ouer al1e prinsipes en beginse1s positief en 
verb1ydend sal oordra. Oit is be1angrik omdat die beginse1s 
God se beginsels is wat die bedoeling het om die lewe b1y en 
vreugdevol te maak. 

Ekstern is die opvoedingsdoel sodanig dat die kind leer dat,as 
hy sy eie verantwoorde1ikheid as individu, as lid van 'n 1ig
gaam dra, hy ook die reg het om in die same1ewing sy eie lewe 
te.1ei. Oit is in die Christelike gesin dus uiters be1angrik 
dat die kind sal weet dat hy binne die gesin die reg het om 
homself te wees en dus anders te wees as die ander kinders 
(Hart. 1976, p.4). 
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Die ouer het in sy opvoeding van die kind die besondere taak 
om die positiewe reg aan die kind oor te dra sodat die kind 
die verskil tussen norme en reg kan verstaan. Die positiewe 
reg word onderskei van norme deur die aanwesigheid van die 
element van vergelding in eersgenoemde. Norme orden die same
lewing van mense. "Die positiewe reg orden die samelewing van 
mense deur die kompetensies. regte en verpligtinge van die mens 
in 'n samelewingsverband te verleen, af te baken en te harmoni
seer; en by die plaasvind van enige gebeurtenis wat die regs
orde versteur (regsfeit) word die belange van die mens in sy 
samelewingsverhoudinge weer geharmoniseer deurdat die toepas
bare regsgevolge aan die regsfeit verbind en desnoods afge
dwing word" (Van der Vyver &Van Zyl, 1972, p.46). Vergelding 
kan gedefinieer word as "die harmonisering van die regtens be
skermbare en beskermingswaardige belange van die mens in sy 
verhouding tot sy medemens deur die verlening, afbakening, ver
andering en/of beeindiging van juridiese kompetensies, regte 
en verpligtinge"(Van der Vyver &Van Zyl, 1972, p.31). 

3.3.2.3.14 Die etiese aspek van die ouer-in-opvoeding 

Die etiese is die tipiese, leidende funksie van die ouerhuis
like opvoeding en die etiese vind sy uitdrukking in twee be
langrike orienteringspunte. In die eerste plek is daar die 
band van trou, en in die tweede plek is daar die band van bloed. 
Daar bestaan geen verband op aarde wat mense so intiem bymekaar
bring as bloedbande en bande van trou nie. Bloedbande is baie 
belangrik, want hulle veronderstel dat die ouer en kind daarop 
ingestel sal wees om mekaar selfs geneties te verstaan. Daar 
bestaan genetiese agtergronde, erflikheidsfaktore wat die ge
sinslede baie na aan mekaar plaas. Al sou daar dreigemente 
wees om di~ bande te verbreek, bestaan die eis van trou nog 
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(Hart, 1976. p.2). Die natuurlike verhouding tussen ouer en 
kind is di~ van wedersydse liefde. omdat die liefde die lei
dende funksie in die gesinsopvoeding is. Ten spyte van die ge
sagsverhouding wat gegrond is op bloedgemeenskap. sal die ganse 
opvoedingshandeling van die ouers onder hierdie fUnksie staan 
(Van der Walt. Oekker &Van Wyk, 1979. p.221). 

Die ouers moet toesien dat die liefde onder leiding van die 
pistiese norme ontsluit in die tydelike betrekkinge. Dit im
pliseer nie alleen naasteliefde en selfliefde nie, maar ook 
liefde vir God se skepping en skepsele. vir sy diere. sy plante 
en sy dinge (5choeman. 1974. p.23). 

Oie etiese uitdrukking van die liefde is gewortel in die na
tuurlike verhouding van trou tussen ouer en kind. Die ouers 
en kinders is gesamentlik geroepe om 'n antwoord van trou / 
betroubaarheid / vertroue / lojaliteit / toegeneentheid / ge
hegtheid / eerbied op die religieuse liefdeswet van God te gee. 
50 'n antwoord gee nuwe betekenis en diepte aan die lewens van 
die gesinslede en die opvoedingstaak (Van der Walt &Van der 
Walt. 1980. p.91). 

Deur ontsluiting van die etiese aspek word die nadruk gel~ op 
die innerlike gesteldheid van die kind. Die innerlike gesteld
heid is die oorsprong van die sedelike handelinge en gedrag. 
Die sedelike staan verder in noue verband met die innerlike 
wilslewe van 'n verantwoordelike persoonlikheid. want uit die 
wil ontspring tog die sedelike handeling en gedrag (Coetzee. 
1973. p.l04-105). 

3.3.2.3.15 Die pistiese aspek van die ouer-in-opvoeding 

Die ouers het In besondere verantwoordelikheid ten opsigte van 
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die geloofsopvoeding van hulle kinders. Die ouer moet die kind 
lei tot die "gryp" (as In geloofsgreep deur Gods genade in 
Christus) en die besitname van onwrikbare sekerheid aangaande 
die Oorsprong van alle dinge (Schoeman. 1974, p.24). 

Die kern van die geloof is vastheid en sekerheid. Deur die 
geloof belewe die kind veiligheid. beskerming en geborgenheid. 
Dit gee aan die kind sekuriteit. Deur die geloof leer die kind 
vaste sekerheid en vertroue. want dit is wat die geloof is; 
In gewisse kennis van sy Skepper en In vaste vert roue in sy 
Skepper. In die godsdiensopvoeding moet die raad en wil van 
God aan die kind bekend gemaak word. met die belofte van red
ding en verlossing (Van der Walt. 1980, p.11). 

Dit is die roeping van die ouer om SkrifWaarhede aan die kind 
voor te hou, want die Skrif is die Bron van beginsels. norme en 
waardes. Die Woord van God is immers die enigste ware grond
slag waarop vastigheid en sekerheid verkry kan word. Die ouers 
moet dan ook die kinders se geloof opbou en versterk deur die 
huisgodsdiens, sang. gebed en deur toe te sien dat die kind 
onderrig word in die waarhede van die Skrif en die leer van die 
kerk. Die ouer se prim@re verantwoordelikheid is om die kind 
so toe te rus dat hy in gehoorsaamheid kan antwoord op die 
roeping van die Koninkryk van God (Van der Walt &Van der Walt, 
1980, p.91). 

Die ontsluiting van die geloof van die kind beteken dat hy sy 
lewe en al sy lewensuitgange gewillig onder God se wette en 
norme stel om sodoende waarlik vry te mag wees - vry van die 
sonde, vry onder die wet (Schoeman, 1974. p.24). Deur ont
sluiting van die geloofsfunksie vind die kind die versekering 
in Christus wat lei tot selfaanvaarding en aanvaarding van die 
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sin van die lewe. Hierdie ontsluiting moet deur die ouers 
moontlik gemaak word (Geldenh~s &Du Toit, 1977, p.35-39). 

3.3.2.4 DIE INDIVIDUELE FASET VAN DIE OUER-IN-OPVOEDING 

In par. 2.7.4 en 3.2.5 is die individuele faset van die werk
likheid en die mens reeds deeglik bespreek. Vervolgens word 
die ouer-in-opvoeding se taak bespreek ten opsigte van die 
individuele faset van die gesinslede. 

Die ouer moet besef dat elkeen van die gesinslede 'n eie unieke 
onherleibare persoonlikheld en 'n eie individualiteitstruktuur 
besit (Kock, 1970, p.92). Nie alleen moet die ouer onderskei 
tussen geslagte nie, maar ook tussen verskillende ontwikkelings
fases van die gesinslede (Schultz, 1972, p.56). Die ouer moet 
ook kennis dra van die aanlegte en versteurings by le kin
ders. So kan individuele of meer kinders hoogsbegaaf, gemid
deld, neurologies, liggaamlik of verstandelik gestremd, leer
moeilike kinders en gedragsmoeilike kinders wees (Pretorius, 
1979, p.56; Du Preez, 1971, p.33-43; Van Osdol &Shane, 
1976, p.1). 

Dit is die taak van die ouer om toe te sien dat reg teenoor 
elke individuele lid in die gesin sal geskied en dat elke in
dividuele lid nie gerem sal word in sy ontwikkeling nie (Blod
gett, 1972, p.116). 

Oor die brei! spektrum beskou, kom die individualiteit van die 
vader en die moeder as ouer-in-opvoeding ook na Yore. Die 
vader is hoof van die gesin en die gesag is deur God aan die 
vader verordineer. Die roeping van die vrou le daarin dat sy 
as moeder in die gesinslewe haar roeping ernstig opvat en 
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bewus is van die ontplooiing van haar kinders (Erasmus, 1942, 
p. 50-61). 

In par. 4.5 word breedvoerig oor hierdie aspek gehandel wat 
meebring dat verdere bespreking by hierdie afdeling nie nodig. 
geag word nie. 

3.3.2.5 DIE TYDSE FASET VAN DIE OUER-IN-OPVOEDING 

In par. 2.7.5 en 3.2.6 is die tydse faset van die werklikheid 
en die mens reeds in perspektief gestel. By hierdie afdeling 
is dit nodig om te bepaal wat die ouer-in-opvoeding se taak 
wel is in die tydse faset. 

Die "moderne samelewing" is baie anders as die samelewing van 
'n paar dekades gelede. 'n Baie belangrike kenmerk van die 
hedendaagse samelewing is die gejaagde lewe, wat meebring dat 
elke lid van die gesin 'n program het om binne 12 of 18 van 
die 24 uur te volvoer. Talle van die gesinslede se programme 
is ook uiteenlopend van aard (Sonnekus, 1977, p.104). juis 
omdat die kinders aangemoedig word om selfstandig te ontwikkel 
(Schutte &Scholtz, 1977, p.35) en deurdat die individualiteit 
van die individu beklemtoon word. Elke kind moet volgens sy 
eie vermoens en aanleg opgevoed word (Schutte &Scholtz. 1977, 
p.14; Heiberg, 1969, p.48). 

Die ouer moet tyd maak of tyd afstaan vir rustige en toegewyde 
omgang, meedoen en meelewe met hulle kinders, sodat die kin
ders die belangstelling, waardering, toegeneentheid en liefde 
van hulle keer op keer kan ervaar (Schutte &Scholtz, 1977, 
p.33). Selfs vrye tyd behoort aangewend te word vir 'n ge
samentlike werksaamheid, byvoorbeeld waar die gesin saam sing, 
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saam lees. saam werk en saam speel. Daar word ook saam stories 
vertel, saam by vriende of familie gekuier of In museum saam 
besoek (Schutte &Scholtz, 1977, p.34). 

Deur die tyd wat die ouer aan sy kind of kinders afstaan. word 
sterker en standvastiger karakters, ho~r integriteit, bre~r 
en dieper geestelike visie, onkreukbare trou en lojaliteit 
teenoor mekaar, teenoor yolk en land bevorder (Kotzee, 1967, 
p.31). 

3.3.2.6 	 RIGLYNE EN OPERASIONELE VRAE VIR IN SOSIOPEDAGO
GIESE DIAGNOSTIESE OUERBEGELEIDINGSPROGRAM NA 
AANLEIDING VAN DIE BESPREKING: OUER-IN-OPVOEDING 

3.3.2.6.1 	 Uit die bespreking van die ouer-in-opvoeding kan 
die volgende vier bre~ riglyne getrek word: 

1. 	 Die ouer moet deur gesprekvoering, voorbeeld. opdrag en 
spel die kind voorgaan met die doel om die kind se reli 
giositeit aan te spreek sodat die kind tot diens aan God 
kan kom (vgl. par. 5.2 vraag 28). 

2. 	 Die ouer moet toesien dat elke aspek van die bestaan en 
lewe van die kind ontsluit word deur die opvoeding (vgl. 
par .. 5.2 vraag 29). 

3. 	 Die ouer moet toesien dat die uniekheid en individualiteit 
van elke kind tot hulle volle reg kom (vgl. par. 5.2 vraag 
3O) • 

4. 	 Die ouers moet toesien dat hulle voldoende tyd aan hulle 
kinders afstaan met die doel om sterker en standvastiger 
karakters by hulle kinders te vorm (vgl. par. 5.2 vraag 
31). 
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3.3.2.6 RIGLYNE EN OPERASIONELE VRAE VIR IN SOSIOPEDAGO
GIESE DIAGNOSTIESE OUERBEGELEIDINGSPROGRAM NA 
AANLEIDING VAN DIE OESPREKING: OUER-IN-OPVOEDING 

3.3.2.6.1 Uit die bespreking van die ouer-in-opvoeding kan 
die volgende vier bre~ riglyne getrek word: 

1. Die ouer moet deur gesprekvoering, voorbeeld, opdrag en 
spel die kind voorgaan met die doel om die kind se reli
giositeit aan te spreek sodat die kind tot diens aan God 
kan kom (vgl. par. 5.2 vraag 28). 

2. Die ouer moet toesien dat elke aspek van die bestaan en 
lewe van die kind ontsluit word deur die opvoeding (vgl. 
par. 5.2 vraag 29). 
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van elke kind tot hulle volle reg kom {vgl. par. 5.2 vraag 
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3.3.2.6.2 	 Operasionele vrae vir 'n sosiopedagogiese diag
nostiese ouerbegeleidingsprogram na aanleiding 
van genoemde riglyne: 

1. 	 Hoedanig is die ouers se gesprekvoering met die kinders 
oor hulle religieuse hartgerigtheid en gaan die ouers die 
kinders voor en beoefen hulle godsdienstige aktiwiteite 
gesamentlik? (vgl. par. 5.2 vraag 28). 

2. 	 Sien die ouer toe dat elke aspek van die bestaan en lewe 
van sy kind optimaal ontsluit word? (vgl. par. 5.2 vraag 
29). 

3. 	 Word elke kind in die gesin se un1ekheid en lndividualiteit 
erken? (vgl. par. 5.2 vraag 30). 

4. 	 Hoeveel tyd bestee die ouer aan sy kind en wat is die 
aard van die tydsbesteding? (vgl. par. 5.2 vraag 31). 

3.3.3 	 KINO-IN-OPVOEOING 

3.3.3.1 	 INLEIDING 

In die bespreking van die ouer-in-opvoeding is daarop gewys dat 
die opvoeding ('n Godgegewe opdrag) deur die ouer op die kind 
(opvoedeling) gerig is. Tegelyk is daar ~eur God aan die kind 
'n bepaalde gegewenheid gegee wat ontsluit moet word deur die 
opvoeding van die ouer. In die Woordopenbaring word gevind 
dat God ook aan die kind In besondere taak stel en dat die 
kind tot verantwoording geroep word. Oit is vervolgens nodig 
om die opvoedeling of kind-in-opvoeding in oenskou te neem, 
aangesien die ontwerp van 'n diagnostiese program vir sosio
pedagogiese ouerbegeleiding daarop gerig is om die kind-in
opvoeding by te staan in die oorkoming van die probleme wat 
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sy/haar ontsluitingsproses bemoeilik of belemmer. 

3.3.3.2 DIE RELIGIEUSE FASET VAN DIE KIND-IN-OPVOEDING 

In paragraaf 2.7.2 en 3.2.3 is die religieuse faset van die 
werklikheid en die mens reeds deeglik bespreek en in hierdie 
paragraaf word die verantwoordelikheid van die kind toegelig. 
In die pedagogiese situasie word die kind as onontslote gekwa
lifiseer en die kind moet as subjek raakgesien word. In alle 
pedagogiese gebeure is die opvoedeling mede-subjek vir die op
voeder en die opvoeder mede-subjek vir die opvoedeling. Dit 
is immers die kind as subjek wat vanwee sy onontslotenheid 'n 
mede-subjek in die persoon van die opvoeder as volwassene om 
leiding vra (Strauss, 1978, p.312). 

Hierdie verhoudingrelasie waarin die opvoedeling staan, kom 
eers tot sy volle reg as die kind in verhouding met die ware 
Oorsprong staan, want voor God is alle mense prinsipieel ge
lyk, gelykwaardig en vry, aan Horn persoonlik verantwoordelik 
orn Horn solid~r en gewetensvry te dien. 

Aan die hand van die Woord van God wat die ganse lewe in sy 
veelheid, sy volheid en ryke verskeidenheid ornvat, moet die 
kind in die opvoeding onderrig word aangaande die opperheer
skappyvan God en die weg wat hy (die kind) moet volg. God 
moet raad gee by monde van sy Woord waarin ook verseker word 
dat die oog van God op horn sal wees (Oberholzer, 1954, p.190

191). 

Uit die voorafgaande bespreking blyk dit dat die kind in die 
w~reld kom met sluimerende, onontslote en ongedifferensieerde 
modale potensialiteite wat deur die opvoeding ontsluit moet 
word in sy ontwikkeling tot volwassenheid. As hierdie ont
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sluiting onder die leiding van die ware geloof plaasvind. ont
plooi die opvoedeling tot 'n aanspreeklike persoon wat sy God
opgelegde taak met verantwoordelikheid kan uitvoer. Die kind 
is onmondig en moet tot mondigheid in Christus gelei word. Dit 
is duidelik dat daar by die opvoedeling van anastatiese of 
apostatiese groei sprake kan wees. So word opvoeding dan as 
'n religieuse werksaamheid gesien. want die mens is op God aan
gewys en die mens (opvoedeling ook) word deur Hom aangespreek, 
God het die opvoeding gewil as baie belangrik. In middel om 
die mens te leer om te antwoord op sy Woord en om te word wat 
hy geroep is om te wees (Van der Walt, Dekker &Van Wyk, 1980, 
Deel 2. p.35, 91; Schoeman, 1979, p.101). 

Deur die sondeval is die kind ook afgodies gerig, maar deur 
Christus word die kind weer in die regte verhouding tot God 
geplaas. God is die Skepper, Herskepper en Onderhouer van 
alle dinge en God roep die mens (kind) in aansyn. Daarom is 
dit God wat in verhouding tot die kind staan en dan eers 
staan die kind in verhouding tot God (Heyns, 1974, p.85-87). 

3.3.3.3 DIE MODALE FASET VAN DIE KIND-IN-OPVOEDING 

In paragraaf 2.7.3 en 3.2.4 is die modale faset van die werk
likheid en die mens reeds deeglik bespreek en ook die ont
sluitingsproses in retrosiperende en antesiperende sin. 

Die kind moet die verantwoordelikheid aanvaar om homself te 
ontplooi, dit is sy bestemming in sy verhouding tot homself. 
Selfontplooiing is 'n verantwoordelike beantwoording van die 
kind aan sy roepingsvervulling wat die Here aan hom gestel het 
(Dekker, 1980, p.53; Sonnekus &Ferreira, 1979, p.101). 
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3.3.3.4 DIE INDIVIDUElE FASET VAN DIE KIND-IN-OPVOEDING 

Die uniekheid van die kind kom na yore in sy geskapenheid na 
die beeld van God en die kind is In sigbare verteenwoordiger 
van God. Die kind is in sy bestaanswyse en in sy handelswyse 
beeld van God en moet as sodanig ontwikkel tot In unieke wese 
(Heyns, 1974. p.85-87). 

Die kind staan nooit geisoleerd in die w@reld nie, maar is in 
dialoog met die w@reld en wil dit aktief beteken en sin daar
aan gee (Van Niekerk. 1976. p.26), omdat mens en w@reld op me
kaar aangewys is en op velerlei wyses met mekaar verweef is 
(Dekker, 1980, p.54). Die kind is volledig mens en as mens 
is hy subjek. God het die kind nie as enkeling geskape nfe, 
maar die diepe sin van die kind se menswees word gerealiseer 
in sy ontmoeting met sy naaste. Die basis van die veelheid 
van intermenslike betrekkinge waarin die kind staan, kan groot
liks saamgevat word met die begrip: medemenslikheid (Dekker, 
1980, p.52). God vereis in sy gebod dat die mens ook in ver
houding tot sy naaste moet staan. Soos wat die kind geroepe 
is om sy naaste te dien, so is die naaste geroep om die kind 
tedien (Heyns, 1974, p.30). Die bestaan van die kind is 
daarom In bestaan-deur-ander (Du Plessis, 1974, p.64). 

Menswees impliseer nie dat die III!ns net na buite - na God en 
die naaste - moet lewe nie. Menswees beteken ook selfwees en 
selfwees beteken dat die .mens tot selfontplooiing gebring 
moet word. Selfontplooiing is In verantwoordelike beantwoor
ding van die kind aan sy roepingsvervulling wat die Here aan 
horn gestel het (Dekker, 1980, p.53; Sonnekus &Ferreira, 
1979, p.101). 
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IIOmdat die singewing van geen twee persone presies eenders is 
nie, het geen twee mense ook dieselfde leefwereld nie. Die 
geheel van 'n persoon se ervarende betekenisse vorm sy leef
wereld as die altyd groterwordende, uitbreidende, verderskui
wende horison van betekenisse. as ervaringsreste van die werk
likheidsinhoude vir die unieke persoon."(vgl. Van Niekerk, 1976, 
p.26). As persoon is die kind dus telkens subjek en verskil hy 
fundamenteel van alle objekte in die natuur. 

3.3.3.5 DIE TYDSE FASET VAN DIE KIND-IN-OPVOEDING 

Vanaf die kind se eerste bestaansmoment in die wereld neem hy 
deel aan die lewenswerklikheid wat tot aan die einde van sy 
lewe sal voortbestaan. Vanwee die kind se ontsluitingsmoont
likhede en sy gerigtheid op die wereld is hy aktief besig om 
sy gegewe moontlikhede te verwerklik. Dit impliseer dat hy 
besig is om te verander. Die feit dat 'n kind verander, word 
sigbaar in sy optrede, handelinge en gedraginge. Die verande
ringe wat 'n kind ondergaan. impliseer 'n toenemende en voort
durende ontsluiting in die rigting van die volwasse leefwereld. 
Ontsluiting is die noodsaaklike verandering wat in die kind se 
lewe moet intree en is dus afgespits op behoorlike volwasse 
ontsluiting (Sonnekus & Ferreira, 1979. p.33). 

Die kind of opvoedeling is op die drumpel van sy lewe nog on
ontslote en onmondig. Hy het die taak en roeping van Godswee 
om, as volwassene, ontslote en mondig sy roeping te vervul 
deur God en sy naaste lief te he en die kosmos te ontgin tot 
eer van God en tot beswil van die mens in diens van God (Van 
der Walt, Dekker& Van Wyk, 1980, p.91). 
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3.3.3.6 	 RIGLYNE EN OPERASIONELE VRAE VIR 'N SOSIOPEDAGOGIESE 
DIAGNOSTIESE OUERBEGELEIDINGSPROGRAM NA AANLEIDING 
VAN DIE BESPREKING VAN DIE KIND-IN-OPVOEDING 

3.3.3.6.1 	 Met die bespreking van die kind-in-opvoeding kan 
vier bree riglyne getrek word: 

1. 	 Deur die genade van God en deur opvoeding kan die onont
slote modale potensialiteite van die kind ontsluit word 
tot Christelike beskawingsvolwassenheid (vgl. par. 5.2 
vraag 32). 

2. 	 Om op die roeping wat van die Here tot die kind kom te 
antwoord. moet die kind tot selfontplooiing met verant
woordelikheid ten opsigte van die modale faset van sy 
menswees kom (vgl. par. 5.2 vraag 33). 

3. 	 Die individualiteit van die kind kom na yore deur die ont
plooiing van sy selfwees as beeld van God en deur sy diens 
aan God en sy naaste (vgl. par. 5.2 vraag 34). 

4. 	 In die kind se ontwikkeling tot Christelike beskawings
volwassenheid kom daar agtereenvolgens sigbare verande
ringe in sy optrede, handelinge en gedraginge (vgl. par. 
5.2 	vraag 35). 

3.3.3.6.2 	 Operasionele vrae vir In sosiopedagogiese diag
nostiese ouerbegeleidingsprogram na aanleiding 
van genoemde riglyne: 

1. 	 In welke mate is die ouer se opvoedingsbemoeienis met 
die kind daarop gerig om die kind in al die aspekte van 
sy menswees te lei en toe te rus tot Christelike be
skawingsvolwassenheid, dit wil s~. bewuste en doelbe
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wuste diensbaarheid aan God en sy medemens en beheersing 
van die geskape werklikheid? (vgl. par. 5.2 vraag 32). 

2. 	 In watter mate dra die ouer daarvoor sorg dat die kind 
ewewigtig tot ontplooiing van al sy aspekte van menswees 
kom sodat hy in elke faset van sy menswees met verant
woordelikheid op sy Godgegewe roeping kan antwoord? (vgl. 
par. 5.2 vraag 33). 

3. 	 In welke mate word die kind toegerus tot persoonlike diens
baarheid aan God en sy medemens en tot beheerslng van die 
skepping? (vgl. par. 5.2 vraag 34). 

4. 	 Ora die ouer kennis van die stadia waardeur die kind gaan 
in sy ontwikkeling tot Christelike beskawingsvolwassen
heid? (vgl. par. 5.2 vraag 35). 

3.3.4 DIE ONDERWYSER IN DIE BEGELEIDINGSITUASIE 

3.3.4.1 INLEIDING 

Die sosiopedagoog gee deskundige leiding aan die ouer of voog 
van die kind in opvoedingsnood. Die sosiopedagoog het dus be
lang by die opvoeding. Die onderwyser se primere taak is op
voedende onderwys. Vir die sosiopedagoog is die opvoedende 
aspek daarvan weer eens van belang en nie so seer die onder
wysende taak van die onderwyser nie. Vervolgens word die op
voedende taak van die onderwyser in die begeleidingsituasie 
bespreek. 

3.3.4.2 DIE TAAK VAN DIE ONDERWYSER 

Die onderwyser se prim@re taak is opvoedende onderwys met die 
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van al sy opvoeders die wereld vorm. Die kind maak die wereld 
tot wereld vir homself en die wereld word al meer en meer vir 
die kind bekend. Die kind heg sy betekenisse aan die wereld 
(mense, dinge, gebeurtenisse) en die onderwyser help die kind 
om die betekenisse aan die werklikheid te toets (landman. 1974. 
p.31). 

Om die ouer in die pri~re opvoedingstaak van die kind by te 
staan, staan die onderwyser in 'n besondere verhouding tot die 
kind. 

3.3.4.3 DIE ONDERWYSER IN DIE BEGElEIDINGSITUASIE 

As kinder- en jeugleier moet In onderwyser kennis en liefde 
he; ferme dog simpatieke, verstandige en regverdige dissipli
ne uitoefen; horn by herhaling verplaas na. en inlewe in die 
situasie of leefwereld van sy leerlinge; elkeen van die kin
ders erken. aanvaar, respekteer en behandel as 'n mede-subjek; 
'n duidelike begrip he van die doel/-eindes wat hy voor o~ het 
en hoe hy dit kan bereik; deur sy daelikse persoonlike lewe 
In goeie en navolgenswaardige voorbeeld vir sy leerling stel; 
'n kindervriend en 'n geroepene tot diens wees, aangevuur deur 
geloof, hoop en liefde en aan die eis van volwassenheid 
voldoen (Gunter, 1979, p.124-135; De Vries, 1978, p.99-105). 

Deelname aan hierdie verhoudinge is deel van die opvoedingsge
beure en opvoeding kan verwesenlik word deur 'n begrypingsver
houding, gesagsverhouding en 'n vertrouensverhouding. Die 
kind oefen hierdie besondere verhoudinge onder toesig van die 
opvoeder sodat hy later wanneer hy sy kindwees oorwin het, 
hierdie verhoudinge soos In behoorlike volwassene kan beoefen 
(landman &Kilian, 1978, p.l). 
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In Vertrouensverhoud1ng tussen die ouers is In voorwaarde vir 
die skepping van 'n ruimte (situasie) waarin aan hulle kinders 
opvoedingsversorging gebied kan word. Die ouer vertrou die 
Christenonderwyser met die opvoedende onderwystaak in die 
skool en die onderwyser moet hierdie trou waardig wees (Land
man, 1974, p.70). Die onderwyser se teenwoordigheid versterk 
die vertroue as hy horn doelbewus in vertroue tot die kind 
wend. Dit sal aan die kind toon dat die onderwyser toeganklik 
is. In hierdle verhouding van intimiteit nooi die onderwyser 
die kind uit orn in vertroue by horn te kom staan sodat hulle 
saam kan gaan op die pad na behoorlike volwassenheid (Landman 
&Kilian, 1978, p.6). 

In die ppvoedingsituasie is die opvoeder die gesagsdraer. Die 
Christenopvoeder weet dat die opvoedingsgesag waaroor hy beskik 
verleende gesag is (Lan~an, 1974, p.74). Vir die onderwyser 
word dit moontlik om die kind aan te spreek en op te roep om 
verantwoordelikheid te aanvaar. Hierdie intensiewe bewus-word 
van die plig tot die opneem van verantwoordelikheid, omdat die 
onderwyser eis dat die kind gehoorsaam moet wees, is slegs 
moontlik in die gesagserkennende ontmoeting. As daar vertroue 
is in die gesagserkennende onderwyser en dus ook in die geldig
heid van wat hy voors@ en waarvoor hy lewe, dan sal die kind 
ook gehoorsaam wees aan sy gesag en dan sal die opvoedings
momente(as momente wat toon of die kind gehoorsaam of onge
hoorsaam is) helder skyn (Landman &Kilian, 1978, p.7; Van 
Wyk, 1972, p.346). 

Deur sy vertrouende en gesagserkennende teenwoordigheid met 
die kind, word dit vir die onderwyser moontlik om die kind in 
sy andersheid (uniekheid) te begryp. In die begrypende op
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voedingsontmoeting word dit vir die onderwyser rnoontlik om te 
begryp dat elke kind 'n opvoedeling is wat anders 1s as die 

ander. Die onderwyser weet hoe elke kind sy eie positiewe 
moontlikhede interpreteer en laat ontplooi en ook welke waarde 
die kind aan hferdie moontlikheid heg. Hy weet deur die in
grypende ontrnoeting hoe ver elkeen van sy opvoedelinge gevorder 
het op die weg na behoorlike volwassenheid (Landrnan. 1974. p. 
74; Landman &Kilian, 1978, p.8). 

Ten spyte van bogenoernde verhoudinge ondervind 'n kind sorns 
nog In probleern en dan word daar na so In kind verwys as "'n 
kind met 'n probleem". Die probleme wat 'n kind ondervind, 
word veroorsaak deur persone en ornstandighede buite sy beheer 
en die kind is in der waarheid 'n hulpbehoewende kind wat deur 
~iddel van sy anderse gedraginge die aandag op sy nood wil 
vestig (Joubert, 1979, p.12; Marland, 1975, p.14). 

Aangesien die onderwyser byna uitsluitlik in die skoolsituasie 
optree en daar in die hedendaagse samelewing meer leer- en op
voedingsprobleme na yore korn (Sonnekus, 1977, p.153), is die 
onderwyserbegeleiding hoofsaaklik affektiewe. kognitiewe en 
normatiewe begeleiding (Sonnekus&Ferreira, 1979, p.293). 

Om aan In kind met In probleem hulp te kan verleen moet die 
onderwyser begrip vir die kind en sy probleme h~, die kind 
aanvaar en die nodige kennis van die kind besit (Joubert. 1979. 
p.13; D'Evelyn, 1963, p.17). 

By die eerste tekens van enige ontspoorde optrede deur die 
kind behoort daar In simpatieke gesprek met die leerling ge
voer te word. Soms is dit nodig om aanvullende gesprekke met 
die ouers te voer en soms is In besoek aan die ouerhuis nodig. 
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Laasgenoemde vereis egter twee oorwegings, naamlik wat die 
indrukke op die leerling sal wees en wat die doeltreffendheid 
van so 'n besoek by die huis sal wees (Jones, 1970, p.150; 
Hamblin, 1974, p.265). Gesprekvoering met die ouers kan daar
toe lei dat die onderwyser belangrike en aanvullende inligting 
kan inwin wat nie op die kind se kumulatiewe verslagkaart en 
mediese kaart verskyn nie. 

'n Historisiteitsbeeld van die kind en die huidige situasie in 
die ouerhuis kan slegs verkry word deur die ouers te besoek en 
'n onderhoud met hulle te voer (Eiserer, 1963, p.33). Baie 
probleme. indien vroegtydig raakgesien, kan op hierdie wyse 
deur persoonlike. belangstellende en begrypende gesprekvoering 
opgelos word. Indien so 'n eerste poging nie onmiddellik met 
sukses bekroon word nie en positiewe resultate steeds uitbly. 
kan die saak met die Departementshoof Opvoedkundige Leiding 
bespreek word. So kan ander onderwysers by die hulpverlening 
betrek word. Indien die probleem egter ten spyte van die 
skoolpersoneel se beste pogings voortduur. moet daar oorgegaan 
word tot aanmelding van die leerling by die plaaslike departe
mentele kliniek (Joubert. 1979. p.l3). 

Die doel van opvoeding is onder andere die volwassewording van 
die kind en die ontsluiting van die werklikheidsaspekte volgens 
die Christelike antropologiese beskouing. 'n Probleem by die 
kind beteken dus dat daar belemmerende faktore werk in die ont
sluiting van die funksionele aspekte van die kind. Gevolglik 
behoort die onderwyser in sy begeleiding te poog om die kind 
te help om hierdie belemmerende faktore uit die weg te ruim. 

Die onderwyser is in die begeleidingsituasie in die eerste 
plek onderwyser.maar ook steeds opvoeder. Dit is sy taak om 
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die kind met 'n probleem te lei na die Groot Opvoeder. Om die 
kind bewus te maak van sy ware Koning en Opvoeder. is by uit 
stek die taak van die gelowige opvoeder. Hy is sodoende die 
medewerker van God in die grootste onderneming wat nog ooit 
op hierdie aarde aangepak is. en terselfdertyd lei hy die kind 
na die grootste denkbare geluk en vrede wat alle verstand te 
bowe gaan (Pistorius. 1976. p.249). 

3.3.4.4 	 RIGLYNE EN OPERASIONELE VRAE VIR 'N SOSIOPEDAGOGIESE 
DIAGNOSTIESE OUERBEGELEIDINGSPROGRAM NA AANLEIDING 
VAN DIE BESPREKING VAN DIE ONDERWYSER IN DIE BEGE
LEIDINGSITUASIE 

3.3.4.4.1 	 Die bespreking van die onderwyser in die begelei
dingsituasie lewer die volgende riglyne: 

1. 	 Die onderwyser se primere taak is opvoedende onderwys; hy 
moet die kind help om betekenis aan die ~reld (mense. 
dinge en gebeurtenisse) te gee en om hierdie betekenisse 
aan die werklikheid te toets (vgl. par. 5.2 vraag 36). 

2. 	 Die onderwyser moet 'n kindervriend wees en 'n geroepene 
tot diens wat aangevuur word deur geloof. hoop -en liefde. 
Die onderwyser moet self aan die eise van beskawingsvol
wassenheid voldoen (vgl. par. 5.2 vraag 37). 

3. 	 Die onderwyser moet 'n vertrouensverhouding. gesagsverhou
dingo begripsverhouding en In verloopsverhouding met die 
kind kan stig (vgl. par. 5.2 vraag 38). 

4. 	 Die onderwyser moet in sy bemoeienis met die kind hoof
saaklik affektiewe. kognitiewe en normatiewe begeleiding 
verskaf (vgl. par. 5.2 vraag 39). 

5. 	 Om 'n kind met 'n probleem te kan help moet die onder
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wyser 'n duidelike historisiteitsbeeld van die kind be
kom 	 (vgl. par. 5.2 vraag 40). 

3.3.4.4.2 	 Operasionele vrae vir 'n sosiopedagogiese diagnos
tiese ouerbegeleidingsprogram na aanleiding van 
genoemde riglyne: 

1. 	 In welke mate help die (betrokke) onderwyser die kind om 
betekenis aan die w~reld (mense. dinge en gebeurtenisse) 
rondom hom te gee en word hierdie betekenisse aan die 
werklikheid getoets? (vgl. par. 5.2 vraag 36). 

2. 	 Voldoen die (betrokke) onderwyser self aan die else van 
beskawingsvolwassenheid. voel hy hom geroepe tot diens en 
word hy aangevuur deur geloof. hoop en liefde in sy 
opvoedende onderwyswerk? {vgl. par. 5.2 vraag 37}. 

3. 	 Kan die {betrokke} onderwyser 'n verloopsverhouding. ge
sagsverhouding. begripsverhouding en 'n vertrouensverhou
ding met die kind stig? (vgl. par. 5.2 vraag 38). 

4. 	 Hoedanig verskaf die (betrokke) onderwyser affektiewe. 
kognitiewe en normatiewe begeleiding? (vgl. par. 5.2 
vraag 39). 

S. 	 Besit die onderwyser In duidelike historisiteitsbeeld 
van die kind? (vgl. par. 5.2 vraag 40). 

3.4 	 SAMEVATTING 

In die voorafgaande uiteensetting van In Christelike mensbe
skouing word dit duidelik dat die mens se vervlegtingstruktuur 
uit die fisies-chemiese. biotiese. sensitief-psigiese en akt
strukture bestaan. Die mens vertoon ook religieuse. modale. 
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individuele en tydse fasette. In die omlyning van die taak van 
die ouer-in-opvoeding en die plek van die kind-in-opvoeding het 
al hierdie fasette duidelik na yore gekom. Die ouer het 'n be
sonderse verantwoordelikheid in die opvoeding en die kind het 
'n besonderse plek in die opvoedingshandeling. 

Uit die behandeling van 'n Christelike mensbeskouing, die 
ouer-in-opvoeding, die kind-in-opvoeding en die onderwyser in 
die begeleidingsituasie het riglyne na Yore gekom aan die hand 
waarvan operasionele vrae geformuleer kan word. Hierdie vrae 
kan aan die ouer, kind en onderwyser gestel word met die doel 
om 'n bepaalde problematiese opvoedingsituasie te diagnoseer. 
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HOOFSTUK 4 

SAMELEWINGSTEORETIESE RIGLYNE VIR DIE ONTWERP VAN 
'N SOSIOPEDAGOGIESE DIAGNOSTIESE OUERBEGELEIDINGS
PROGRAM 

4.1 INLEIDING 

Die mens bestaan nie as 'n enkeling nie, maar bevind horn in 
verskillende samelewingsverbande. Hierdie samelewingsverbande 
staan in koijrdinasie en integrasie met verskillende belange
groepe. 

Die samelewingsverbande wat vir hierdie studie van belang is, 
is die huwelik, die gesin, die skool en die samelewing. Hier
die verbande is van belang omdat elkeen op die een of ander 
wyse met die opvoeding gemoeid is. Wat belangrik is, is dat 
die opvoedeling op sy pad na volwassenheid by al hierdie ver
bande betrokke is en dat die invloed daarvan op die opvoede
ling 'n bepalende faktor kan wees. 

In die samelewing word 'n veelheid en verskeidenheid same le
wingsverbande gevind. Elkeen van hierdie verbande is onder
worpe aan sy eie struktuurwet wat sy eiesoortige verantwoorde
likheid bepaal (Van der Walt &Van der Walt, 1980, p.76). Die 
struktuur van In samelewingsverband. dit wil s~die samehang 
tussen sy funderings- en bestemmingsfunksie. is bepalend vir 
die besondere gesagstruktuur wat daarin bestaan. Van beson
dere belang vir die indeling van die samelewlngsverbande is 
die outonomie van gesagsinstansies wat oor hulle eie sake kan 
spreek en beslis (Schoeman. 1978. p.114). Samelewingsverbande 
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kan soos volg ingedeel word: 

Pri~re verbande Hierdie verbande is deur God self in
gestel, soos die huwelik, gesin, Yolk, 
staat en kerk. 

Sekond~re verbande Hierdie verbande is deur die mens in 
die lewe geroep met die oog op die be
reiking van In bepaalde doel, byvoor
beeld die skool, fabriek, hospitaal en 
so meer. 

Losse verbande Hierdie verbande word gekenmerk deur 
die afWesigheid van In gesagsverhou
ding, soos In vriendekring of buur
skap (Stoker, 1961, p.171). 

Die samelewingsverbande wat vervolgens bespreek word, sal aan 
die hand van die Skriftuurlike ontologiese model, soos in hoof
stuk 2 behandel, bespreek word, en soos tevore sal telkens 
slegs enkele riglyne vir In sosiopedagogiese diagnostiese ouel'
begeleidingsprogram uit die behandeling getrek word. Aangesien 
die sosiopedagoog hoofsaaklik bemoeienis met die kind in sy 
leefW~reld maak, word die struktuur van die bre~ samelewing 
eerste bespreek, omdat dit die leefW~reld van die opvoedeling 
is en waar hy later as verantwoordelike volwassene sy lewens
taak moet uitvoer. Die samelewingsverbande wat vir die sosio
pedagoog direk van belang is, is die huwelik, omdat die huwe
lik die fondament van die gesin is, en daarna word die gesin 
bespreek. Na die bespreking van die gesin volg die skool, om
dat die opvoeding van die gesin in die skool gekontinueer word. 

Ander verbande, soos die kerk, staat, yolk en so meer, word 
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4.2 

nie in hlerdie verhandeling bespreek nie. aangesien hulle nie 
vir die sosiopedagoog dlrek van belang is nie. 

DIE MAATSKAPPY 

4.2.1 INLEIDING 

In par. 4.1 het dit duidelik na yore gekom dat daar in die sa
melewing 'n veelheid en verskeidenheld van samelewingsverbande 
gevind word. Hierdie samelewingsverbande is in drie duidelike 
groepe verdeel. naamlik die pri~re, sekond~re en losse ver
bande (Stoker, 1961.p.171). 

In die samelewing is daar. ten spyte van die verskillende same
lewingsverbande waarvan In persoon lid is. tog nog In vorm van 
omgang en verkeer tussen mense wat bekend staan as die maatskap
py (Schoonees. Swanepoel. Du Toit &Booysen. 1976. p.525). Die 
maatskappy (of samelewing) moet egter nie met die gemeenskap 
verwar word nie. daar "die gemeenskap verwys na 'n bepaalde af
gebakende groep (of groepe) mense wat binne 'n geografiese ge
bied op sodanige wyse saamwoon dat daar 'n basiese samehorig
heidsgevoel tussen hulle bestaan" (Hoffman. 1978. p.41). 

'n Maatskappy dui op die omgang en verkeer tussen mense sonder 
dat daar enige spesifieke verbande raakgesien of geidentifiseer 
kan word. alhoewel elke individu en die maatskappy tog 'n doel
bewuste funksie of In ingesteldheid het of vertoon. Om hierdie 
rede sal die vier struktuurmomente van die werklikheid. naamlik 
die religieuse. modale. individuele en temporele ook geartiku
leerd na yore kom. 

Die maatskappy is vir die sosiopedagoog van belang omdat baie 
van die gedragsgeremde kinders. of kinders met 'n probleem. in 
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die maatskappy beweeg en hul1e dikwels gevind word by die groot 
kettingwinkels se musiekafdeling waar popmusiek gespeel word of 
by die moderne video-speletjies en dergelike vermaak .. Dit is 
s6 omdat hulle soms nie sekuriteit en persoonsontsluiting in 
die erkende samelewingsverbande. soos die gesin. kerk of skool 
vind nie. Die maatskappy wat IItussen ll hierdie samelewlngsver
bande l@. is dikwels ook nie daarop ingestel om doelbewus enige 
van die werklikheidsaspekte van so 'n kind·te ontsluit nie. 
Die gevolg is dat die maatskappy dikwels daartoe bydra dat die 
potensiijle ontsluiting van die betrokke kind vertraag of te~
gehou word. Alhoewel die vier werklikheidstrukture van die 
maatskappy nie duidelik geartikuleerd na yore kom nie, kan 
hulle tog onderskei word. 

4.2.2 DIE RELIGIEUSE FASET VAN DIE MAATSKAPPY 

Die religieuse faset van die maatskappy is seker die mins ge
artikuleerde faset daarvan. In die maatskaplike lewe kan In 
persoon se hartgerigtheid wel anastaties wees, maar vir gel
delike gewin kan hy sy geld aanwend op In wyse wat van In apos
tatiese hartgerigtheid getuig. byvoorbeeld In dobbelhuis. Die 
sosiopedagogiese implikasies is dat die ouer die dobbelhuis be
soek en die kinders ongekontroleerd tuis moet bly en dat die 
ouer aan die kind verkeerde waardes oordra. 

4.2.3 DIE MODALE FASET VAN DIE MAATSKAPPY 

Die modale faset van die maatskappy is moeilik bepaalbaar. 
Die maatskappy I samelewing het in die eerste plek met mense 
te make. As gevolg van die bre~ spektrum van samelewingsbe~ 
drywighede is dit moontlik om te s@ dat die samelewing mo
daal uiters plasties van samestelling is. 
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4.2.4 	 DIE INDIVIDUELE FASET VAN DIE MAATSKAPPY 

Die funderings- en bestemmingsfunksie van maatskaplike bedry
wighede verander voortdurend. Die funderings- en bestem
mingsfunksie van die samelewing hang dus af van die betrokke 
aktiwiteite waarmee mense besig is. Die plastisiteit van 
die individuele struktuurmoment van die werklikheid hang ten 
nouste saam met die aard van die samelewingsbedrywighede en 
met die plastisiteit van die samelewing se modale struktuur. 

4.2.5 	 DIE TEMPORELE FASET VAN DIE MAATSKAPPY 

Die temporele faset van die maatskappy kom duidelik na vore in 
die geweldige vooruitgang en ontwikkeling op alle gebiede, soos 
di~ van die wetenskap en tegniek. Sekere hedendaagse ontwikke
11nge, soos vldeospeelmasjiene in kafees, hou besliste sos;o
pedagogiese implikasies in. 

4.2.6 	 SAMEVATTING 

In die samelewing is die mens ingeskakel by verskillende iden
tifiseerbare samelewingsverbande, soos die staat, kerk, skool, 
gesin en vriendskappe. In die "ruimte" tussen die samelewings
verbande beweeg die mens in die maatskappy, wat In grys en 
moeilik omskryfbare gebied is en word hy soms onbewus en soms 
teen sy sin ingetrek in die bree stroom van mense. Kinders 
met probleme skakel dan ook maklik in by maatskaplike euwels, 
soos sigarette, dwelmmiddels, stokkiesdraai, drank en andere. 

4.3 	 RIGLYNE EN OPERASIONELE VRAE VIR DIE ONTWERP VAN IN 
SOSIOPEDAGOGIESE DIAGNOSTIESE OUERBEGELEIDINGSPRO
GRAM NA AANLEIDING VAN DIE BESPREKING VAN DIE SAME
LEWING 
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4.3.1 	 Die bespreking van die samelewing bied die volgende 
bree ri glyne: 

1. 	 Elke mens is op die een of ander wyse ingeskakel in die 
verskillende samelewingsverbande (vgl. par. 5.2 vraag 41). 

2. 	 Elke mens beweeg in die maatskappy wat 'n grys gebied 
tussen die omskrewe samelewingsverbande is (vgl. par. 5.2 
vraag 42). 

4.3.2 	 Operasionele vrae vir 'n sosiopedagogiese diagnos
tiese ouerbegeleidingsprogram na aanleiding van 
bogenoemde riglyne: 

1. 	 By watter verskillende samelewingsverbande skakel die ouers 
en kinders in, en hoedanig is die verhouding tussen hierdie 
samelewingsverbande?(vgl. par. 5.2 vraag 41}. 

Hoe aktief is die ouers en die kind(ers} betrokke by die 
samelewingsverbande waarby hulle ingeskakel is? 

2. 	 Kan die ouers en die kind(ers) so in die maatskappy beweeg 
dat hulle kan verseker dat hulle hulleself handhaaf en dat 
die opvoeding van die kind(ers) optimaal kan geskied? 
(vgl. par. 5.2 vraag 42). 

4.4 	 DIE HUWElIK 

4.4.1 	 INlEIDING 

In paragraaf 4.1 is aangedui dat die samelewing nie sonder die 
gesin kan bestaan nie. Die struktuur van die gesin is egter 
weer enkapties vervleg met die huwelik. In die verskillende 
samelewings vind ons verskillende gesinstrukture asook ver
skillende huwelikstrukture (Beals &HByer, 1965, p.477-507). 
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Vir die doel van hierdie ondersoek word die aandag bepaal by 
die karakteristieke kenmerke van die monogame huwelik wat 
duursaam is en die moontlikheid tot onafgebroke skeppende 
ontw;kkeling bied. 

4.4.2 DIE RELIGIEUSE FASET VAN DIE HUWELIK 

Die Heilige Skrif leer in Genesis 1 en 2 nie alleen dat God 
die huwelik verordineer het nie, maar openbaar ook die struk
tuur van die huwelik. God het die mens geskape na sy beeld: 
man en vrou het Hy hulle geskape. Oat die mens geskape is na 
die beeld van God beteken dat die mens in alle fasette van sy 
lewe in die diepste en innigste relasie tot God staan. Die 
mens staan dus ten diepste in sy wese (liggaam en gees) met 
God in 'n verbondsverhouding (Wurth,1960, p.60). 

Van die begin van die skepping af staan die mens onder die 
soewereiniteit van God en onder die wet vir al sy dade en vir 
sy hele lewe. Die roeping tot verantwoordelikheid is gele! 
in die ingeskape liefde wat die mens vir God het en die liefde 
tot God word vergestalt in die gehoorsaamheid aan die soewe
reine God en aan sy wet (Postma, 1944, p.65). Daarom wys die 
huwelik in die gemeenskaplike Christelike geloof uit bo die 
tydelike sin van eggemeenskap na die religieuse sinvervulling 
in die transendente liggaam van Christus wat - deur die band 
met die hemelse Bruidegom - sal bly tot in ewigheid. Hie as 
man en vrou nie, maar as kinders van ~en Vader. behoort hulle 
ewig bymekaar (Van der Merwe, 1953, p.216). 

4.4.3 DIE MODALE FASET VAN DIE HUWELIK 

In die vorige paragraaf het dit geblyk dat daar deur die 
liefdesverhouding 'n ons-verhouding in die huwelik bestaan. 

116 

Vir die doel van hierdie ondersoek word die aandag bepaal by 
die karakteristieke kenmerke van die monogame huwelik wat 
duursaam is en die moontlikheid tot onafgebroke skeppende 
ontwikkeling bied. 

4.4.2 DIE RELIGIEUSE FASET VAN DIE HUWELIK 

Die Heilige Skrif leer in Genesis 1 en 2 nie alleen dat God 
die huwelik verordineer het nie, maar openbaar ook die struk
tuur van die huwelik. God het die mens geskape na sy beeld: 
man en vrou het Hy hulle geskape. Oat die mens geskape is na 
die beeld van God beteken dat die mens in alle fasette van sy 
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mens staan dus ten diepste in sy wese (liggaam en gees) met 
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met die hemelse Bruidegom - sal bly tot in ewigheid. Nie as 
man en vrou nie. maar as kinders van ~en Vader. behoort hulle 
ewig bymekaar (Van der Merwe, 1953, p.216). 

4.4.3 DIE MODALE FASET VAN DIE HUWELIK 

In die vorige paragraaf het dit geblyk dat daar deur die 
liefdesverhouding 'n ons-verhouding in die huwelik bestaan. 
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Dit is nodig dat nou ondersoek ingestel word na die verskil
lende werklikhede waarin hierdie ons-verhouding fungeer. 

4.4.3.1 Die getalsaspek van die huwelik 

Die huwelik druk hom in die getalsaspek van die monogame huwe
lik uit van een man met een vrou as In twee-eenheidsgemeen
skap (Popma. 1948. p.71). Hierdie twee-eenheidsgemeenskap ont
staan omdat daar tussen die twee geslagte 'n behoefte aan aan
vulling bestaan. Die man kan die vrou aanvul en die vrou kan 
die man weer aanvul. Die een het die ander nodig vir die volle 
ontplooiing van sy of haar menslike persoonlikheid (Cronje. 1933, 
p.91; Van Wyk &De Klerk. 1972. p.314). Alhoewel die man en 
vrou na liggaam en siel verskil en daar fundamentele andersheid 
is. behoort hulle juis na liggaam en siel bymekaar (Wurth, 1960, 
p.66) en in hierdie ongelyke gelykheid word hulle saam geroep 
deur God om te heers en te vermenigvuldig en die aarde te vul 
(Van der Merwe. 1980. p.17). Omdat man en vrou 'n eenheid vorm 
deur 'n innige en besondere wyse in die liggaamllke eenwording, 
vind daar juis hierin uitdrukking. belewing en versterking van 
die eenheid van siele. Hierdie eenheid vind ontsluiting deur 
die hoijre funksies en veral onder leiding van die gesagstruk
tuur (Lombard. 1950, p.155). 

Daar moet gelyke klem val op albei elemente van die twee-een
heid van die huwelik. Die eenheid kan wonderlik intiem wees, 
maar die onderskeid tussen die twee geslagte is net so be
langrik. veral in die gesinsituasie (Lombard, 1950, p.160). 

Ten laaste word twee-eenheid van man en vrou in die huweliks
lewe op so In wyse uitgedruk dat daar nie ruimte vir 'n derde 
persoon is nie. want In derde persoon werk steurend 1n op die 
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eenheid tussen man en vrou. (Die liefde tot die kinders is 
egter iets anders) (Keet, 1945, p.61). 

4.4.3.2 Die ruimtelike aspek van die huwelik 

Die ruimtelike aspek van die huwelik is nie te reduseer tot 
fisiese ruimtegebied alleen nie. 

Die huwelik het 'n eie geestelike ruimtesfeer, of lewensruimte 
as gemeenskap en verband. tipies eiesoortig en uniek. Die 
huwelikslewe van man en vrou moet so ingeperk en aanmekaar
geskakel wees dat die verskillende lew~nsuitinge van die lief
deslewe ten beste gedien kan word en positief tot ontplooiing 
en groei kan kom. Daar moet ook rustige ruimtelike integrasie 
en eenheid wees sodat die twee-eenheidskarakter van die huwelik 
tot sy reg kan kom. 

In hulle ruimtelike samesyn kan man en vrou in hulle eie gees
telike lewensruimte hulle eie intieme liefdeslewe bou. Die 
huwelik moet ook onvermydelik, om subjektief voort te bestaan, 
'n ruimtelike eenheid toon, om so In eie kringsoewereine gees
telike lewenseenheid en lewensruimte te kan h~ (Lombard, 1950, 
p.128-129; Van Wyk &De Klerk. 1972, p.314). 

4.4.3.3 Die kinematiese aspek van die huwelik 

In paragraaf 4.1 is aangetoon dat die huwelik 'n samelewings
verband is. Hierdie verband dui 'n bepaalde invloedsfeer aan 
wat op sy beurt weer dui op In gebied waar die verband na 
binne of buite gesag uitoefen, of een of ander invloed uit
oefen. Die huwelik as verbandseenheid het na buite, maar 
veral na binne. In invloedsfeer of geestelike geldingsgebied. 
(Lombard, 1950. p.129; Van Wyk &De Klerk. 1972. p.314). 
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'n Verdere faset van die kinematiese struktuur word gevind in 
die twee-eenheid van man en vrou: die eenheid wat groei in 
wedersydse vertroue deur harmoniese aanvulling en hulp vir me
kaar; die eenheid wat stry vir die nodige lewensmiddele; ge
meenskaplike arbeidsdoel: eenheid ook in die gesamentlike vor
mende werk. veral tuis in die interne huwelik, in die intieme 
huweliksverkeer, in spontane aanvoeling en intulsie; eenheid 
in die begryp van die wedersydse aansprake op mekaar se regte 
en pligte; een lewensruimte of woninQ. 

Bogenoemde situasie ontwikkel as beide man en vrou se geloofs
funksie ontsluit word deur die Christelike geloof. Die geloof 
verdiep nie alleen die eenheid baie meer nie, maar verleen kon
tinulteit aan die huwelik en rig weer die huwelik tot God (Lom
bard, 1950, p.158; Van der Merwe, 1953, p.216; Wurth, 1960, 
p.133). 

4.4.3.4 Die fisiese aspek van die huwelik 

By die bespreking van die individualiteitstruktuur is aange
toon dat daar fundamentele biologiese en psigfese verskille 
tussen man en vrou bestaan. 

Fisies is dit egter so dat geen man slegs manlik en geen vrou 
slegs vroulik is nie. Elke normale man en vrou het in hom of 
haar elemente van beide geslagte. Dit geld ten opsigte van 
die pSigiese gesteldheid sowel as die liggaamlike kenmerke. 
Hoe minder manlikheid egter in die vrou is, hoe meer vroulik 
sal sy wees; hoe minder vroulikheid in die man is, des te 
manliker sal hy wees. Die verskynsel dat die man in mindere 
of meerdere mate kenmerke, hoewel latent, van die vrou besit 
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en die vrou van die man, lewer die moontlikheid op dat daar 
tussen die twee geslagte 'n dinamiek bestaan wat die twee ge
slagte in staat stel om mekaar tot op sekere hoogte, hoewel 
nie volkome nie, tog te kan begryp. Hierdie dinamiek maak dit 
moontlik dat daar tussen man en vrou meelewing bestaan en die 
behoefte tot aanvulling uit hierdie dinamiek voortvloei (Cron
je, 1933, p.90). In die bfotiese lewenskragtigheid word die 
fisiese fundering van die geslagslewe en liggaamlike vitali 
teit van man en vrou uitgedruk. Sonder gesonde lewenskrag
tige liggame kan daar ook nie beheersende gesinsvorming plaas
vind nie en is die arbeidskrag nie voldoende nie (Lombard. 
1950, p.109). Die liefde tussen man en vrou is die drang tot 
die huwelik en die huwelik is die bevrediging van daardie drang. 
Die ware liefde tussen man en vrou is die drang tot lewensge
meenskap, 'n eenheid wat bo die "ek" en die "jy" uitgaan en wat 
alleen die "ons" ken. 'n vol persoonlike lewenseenheid waarin 
'n harmoniese verhouding van die geestelike en die sinnelike 
bestaan (Cronje. 1933, p.63). 

Die innerlike krag van 'n huweliksverhouding is gele~ in die 
mate waarin en die wyse waarop die liefdesbehoefte van albei 
eggenote voortdurend bevredig word (Cronje. 1959. p.124). 

4.4.3.5 Die biotiese aspek van die huwelik 

Die mens se liggaam is nie maar net 'n fisies-chemiese kom
pleks nie. maar staan in diens van die gees en van al die 
lewensfunksies (Spier, 1938, p.24). Ook die geslagslewe word 
deur die liefde sy interne rigting en leiding gegee (Dooye
weerd. 1936. Ill, p.214). 

Die huwelik is gefundeer in die biotiese struktuur en wel in 
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die geslagtelike verskil tussen man en vrou. Hierdie fun
dering vloei voort uit die verordening dat man en vrou ~en 
vlees sal wees (Popma, 1948, p.69). 

Die huwelik vind dus sy fondament in die geslagsandersheid 
tussen man en vrou. Die normale geslagsdrif kom veral op 
drieerlei wyse tot uiting: fisiologies besien, is dit 'n 
ontspanningsdrif, 'n drang na liggaamlike, seksuele bevredi
ging; psigologies besien, staan dit in verband met die ge
slagshormone, is dit 'n toenaderingsdrif, 'n drif na eenwor
ding met die geliefde; biologies besien, is dit 'n voort
plantingsdrif, 'n drang wat lei tot instandhouding van die 
menslike geslag (Drogendyk, 1948, p.49; Cronje, 1933, p.l00; 
Van Wyk &De Klerk. 1972, p.314). 

Die huwelik se interne bestemming kom na yore deur geslagsver
keer onder liefdesleiding en die huwelik se eksterne doelorde
ning kom na yore by voortplanting. Op grond hiervan is dit 
duidelik dat 'n kinderlose huwelik ook 'n huwelik is, en wat 
die huwelik is, kan nie vanuit die gesin (voortplanting) be
paal word nie (Spier, 1938, p.194). 

4.4.3.6 Die psigiese aspek van die huwelik 

Man en vrou bly in hulle twee-eenheidsgemeenskap nog twee 

mense. Die menslike natuur wat aan beide eie is, is dieself

de natuur, maar dit bestaan by elkeen tog op 'n eie wyse. 

Ook die natuur en psigiese vermoens is by albei dieselfde,maar 

werk tog by elkeen op 'n ander wyse, gesien byvoorbeeld ver

skille in lydsaamheid, geduld, aanpassingsvermo~,ensovoorts 


(Ba.inck, 1912, p.94; Van Wyk &De Klerk, 1972, p.314). 


Die sielkundige afhanklikheidsgevoel wat die vrou teenoor 
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haar man koester, is 'n belangrike feit. PSigologies beskou, 
soek die normale vroulike gevoelslewe in 'n liefdesbetrekking 
by die man steun en leiding. As normale reaksie by die man 
beantwoord hy die behoefte aan steun en leiding (Dooyeweerd, 
1936, Ill, p.272; Van der Merwe, 1953, p.223). 

Dit is onmiskenbaar so dat die liefde en die psigiese besonder 
nou met mekaar saamhang. Die liefde ontsluit die psigiese be
sonder intensief en die pSigiese fundeer die liefde onvermyde
lik (Lombard, 1950, p.99). Deur die ontsluiting van die lief
de sal daar tussen die man en vrou voortdurend uitwisseling van 
gevoelens wees sodat beide ooreenstellllling in gevoelens bereik 
en dat daar deur gevoelsverskille nie skeiding tussen man en 
vrou kom nie (Spier, 1950, p.196). Deur voldoende volwassen
heid en voortdurende aanpassing in die psigiese verskille lei 
die huwelik die man en vrou tot menslike volheid wat die hart 
oopstel en die gevoelens tot volheid bring (Hermand, 1966, p. 
114-115) . 

4.4.3.7 Die logiese aspek van die huwelik 

Daar is 'n tipiese interne gemeenskapsdenke in die huwelik. 
Die denke is intern in die geslagtelike verskil gelee en is 
sterk psigies gefundeer, want man en vrou behou hulle eie 
psigiese aard ten spyte van die een-wording (Dooyeweerd, 1936, 
Ill, p.231). 

In die onderskeie denkaanlegte van man en vrou is hulle denke 
aanvullende gemeenskapsdenke. Hulle dink as huwelikspaar in 
gemeenskap. Hulle denke sal voortdurend 'n uitwisseling van 
gedagtes wees en in belang van hul intieme liefdesgemeenskap 
plaasvind (Lombard, 1950, p.70; Spier, 1950, p.196). 
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Die denke het sy eie logiese ind;vidualiteitstruktuur in le
wensverband. in unieke samehang met die latere normatiewe funk
sies (Dooyeweerd. 1936. Ill, p.232). 

4.4.3.8 Die historiese aspek van die huwelik 

Die historiese struktuur is van besondere belang omdat die 
historiese die fondament is van die normatiewe ontsluiting. 
Ook die huwelik moet as lewensvorm en normatiewe vryheid 
voortdurend gevorm en gepositiveer word. Die mens is in sy 
verbandslewe geroepe tot In vormende kultuurtaak en ook in 
besonderse sin in die huwelik (Dooyeweerd, 1936. Ill. p.205. 
Strauss. 1944. p.12). 

In die historiese wetskring het die huwelik In kultuurvormen
de taak. Daar moet in die beskawingsontwikkeling meewerking 
op allerlei wyses wees. Onder leiding van ware wedersydse 
persoonlikheidsliefde moet man en vrou in hulle verskil en 
aanleg, temperament, vorming en geesteseiendomme mekaar gees
telik bevrug. verryk en verdiep. mekaar se persoonlikhede ver
edel en hoer opvoer. Tereg word die huwelik 'n voortdurende 
leerskool. 'n vormingsproses genoem wat lewenslank duur (Del
leman. 1935, p.74). 

4.4.3.9 Die linguale aspek van die huwelik 

Die huwelik het In eie interne taal wat 'n eie stempel dra. 
Taal fUnksioneer ook in besonder in die omgangslewe want son
der betekening kan daar geen omgang wees nie (Dooyeweerd. 
1936. Ill. p.231). So is daar juis in die huweliksverhou
ding intieme.private. informele gespreksvorme wat in In ander 
verhouding onvanpas sou wees. Hier blyk juis die intieme 
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twee-eenheid en liefdesgemeenskap met sy wedersydse benaminge, 
skerts en unieke nie-formele uitdrukkingswyses. Die beteke
ning moet gekenmerk word deur beskaafdheid en beleefdheid in 
sy eie styl. By betekening is die ekonomiese van belang in 
die afwesigheid van voortdurende gebabbel en eindelose ge
klets; deur regverdigheid in die kans van uitspraak deur 
elkeen, in harmonie deur die ewewig van onderwerp. Die ge
sprek moet deur liefde en vertroue gekenmerk word. Die be
tekening moet normatief gelei en ontsluit word deur alle la
tere lewensfunksies onder leiding van die liefde (Lombard, 
1950. p.74; Spier, 1950, p.196; Popma, 1948, p.70; De Bie, 
Dobbelaar. Leploe &Piel, 1968, p.66). 

4.4.3.10 Die sosiale aspek van die huwelik 

Taal is 'n onvermydelike fundering van die omgangsaspek van 
die huwelik. Omgangsvorme is nie staties nie want taal is 
histories gefundeerd en meet in die huwelik in verband met 
die beskawingsontwikkeling gesien word. Die omgangsvorme in 
die huwelik sal sterk varieer tussen die Oosterse en Wester
se volke, alhoewel in mindere mate by die Westerse volke. 

Verskille in interne huweliksomgang hang dikwels saam met 
die waarder;ng en hoogagting wat die vrou geniet, asook van 
die opvatting van die waarde van die huwelik in 'n bepaalde 
gemeenskap (Lombard, 1950, p.76). 

Vir die interne huweliksomgang ;s die gesagseerbiediging van 
die man normatief in Christelike gelykwaardigheid en weder
sydse liefde. Miskenning van die man se sosiale en simbo
liese hoofskap is subjektiewe oortreding van die huwelik se 
innerlike lewenswet (Dooyeweerd. 1936. Ill. p.276; Wurth, 
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1960, p.198; Popma, 1948, p.70). 

In die man se liefdesomgang met die vrou tree die man op as 
beskermer en eerbetoner. Hier geld alle beginsels van die 
interne wellewendheidskuns van die huwelik. 

Die liefdesomgang van die man geld nie slegs vir die geslags
verkeer nie, maar vir al die huweliksbetuigings, omgangsge
woontes, samespel, ontspanning,ensovoorts (Wielenga, 1936, 
p.208). 

4.4.3.11 Die ekonomiese aspek van die huwelik 

Die ekonomiese aspek van die huwelik staan in verband met die 
voortbrenging van lewensbehoeftes en bestaansmiddele wat te 
doen het met die onderhoud en versorging van die betrokkenes. 
Die ekonomiese lewe sluit onder andere in die inkomste, eien
domme, verbruiksgoedere, toesig en bestuur in die huwelik 
(Cronje, 1933, p.112; Bigelow. 1936, p.69). 

'n Tweede faset van die ekonomiese struktuur is waarde-af
weging. Die waarde van die egte huwelik bestaan daarin dat 
twee mense in die huwelik vir mekaar bestem en aan mekaar 
gegee is om saam die diepste eenheid te vorm. Uit die ware 
huweliksliefde spruit die verlange na die ewigheid en die bly
wende duursaamheid van die huweliksgemeenskap. Hierdie we
senstrek van die huwelik is nie alleen vasgel~ in die skep
pingsordening nie, maar is ook 'n positiewe bevel van Chris
tus (Mattheus 19). In wedersydse liefde moet man en vrou 
daarop bedag wees om vir mekaar van wesenlike waarde te wees 
en mekaar se karakters te bou. Hierdie gesindheid moet nie 
slegs in enkele opsigte nie, maar (na volle wese en persoon) 
in alle verhoudinge geopenbaar word (Van der Merwe, 1953. 
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p.224; Wurth. 1960, p.205; Popma, 1948, p.65}. 

4.4.3.12 Die estetiese aspek van die huwelik 

In die huwelik kom die estetiese tot sy reg in die aanvullende 
twee-eenheidsgemeenskap van man en vrou in aanvullende harmonies 
elk volgens eie aard. 

Die huweliksharmonie veronderstel dat in die hele huweliksver
houding die manlike en vroulike element ooreenkomstig eie 
strukturele aard met mekaar saamstem en deur die liefde 'n 
vlak van hoe eenheid vervul (Dooyeweerd. 1936, Ill, p.275; 
Keyserling, 1926, p.201; Popma, 1948, p.70; Spier, 1950, 
p.196). 

4.4.3.13 Die juridiese aspek van die huwelik 

Die juridiese struktuur van die huwelik toon twee fasette: 
Eerstens is daar die staat wat beheer uitoefen oor die huwe
liksinstelling. dit wil s~,oor die wetlike of formele sy van 
die verhouding. Dit beteken dat die huweliksverband die enig
ste moontlike en wettige regsverband is wat die geslagsver
houdings kan behels en beliggaam. Die blywende van die huwe
liksverhouding is 'n beginsel wat horn verset teen willekeurige 
ontbinding sonder verbandsregsgrond. Tweedens is die huwelik 
'n sosiale verskynsel en dit val grotendeels, byna heeltemal, 
buite die beheer van die staat. Die huwellk word deur die 
maatskaplike struktuur en sosiale toestande en verandering 
bepaal. Die gesagstruktuur van die huwelik (Goddelik veror
dineer) kom na yore in die feit dat die man. as hoof van die 
gesin. die beslissings in sake neem.terwyl die vrou mede-ver
antwoordelikheid dra vir die genome beslissings. In die hu
welik is egter ook 'n gemeenskaplike sfeer van vermoensreg 
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en waar gesag in liefde uitgeoefen word. 

Die juridiese struktuur van die huwelik is gefundeer op die 
Goddelike verordinering van 'n band tussen man en vrou en is 
eties bestem. Die juridiese karakter van die huwelik is no
dig om aan die huwelik vastigheid te gee (Popma, 1948, p.64; 
Cronje, 1933, p.lll; Van der Merwe, 1953, p.223; Lombard. 
1950. p.90; Spier. 1950. p.95; Van Wyk &De Klerk. 1972, 
p.316). 

Die huwelik is 'n kontrak. want die wese van 'n kontrak is 'n 
verbintenisskeppende wilsooreenkoms tussen twee persone. Die 
huwelik is 'n vrywillige, aangename.kontraktuele verhouding 
(Popma, 1948. p.64). 

4.4.3.14 Die etiese aspek van die huwelik 

Waar die huwelik histories gefundeer is. l~ die tiperende en 
die kwalifiserende van die huweliksgemeenskap juis in sy etie
se bestemmingsfunksie. naamlik in die liefde (Van der Merwe. 
1953. p.121; Spier. 1950. p.192). 

Die egtelike liefde is 'n mensliefde. gerig op die hele mens 
met al sy behoeftes van seksuele. sosiale. geestelike. etiese 
en religieuse aard (Drogendyk. 1948. p.28). Die egtelike 
liefde bring mee dat. in die eenheid tussen man en vrou. 
hulle in morele medepligtigheid saam leef. saam die laste 
drat saam voel en saam ly (Hermand. 1966, p.117). 

Die liefde tot God kan slegs aanwesig wees in die vorm van we
derliefde wat tot uiting kom in gehoorsaamheid aan die soewe
reine God en aan sy wet. In die verbondsverkeer met Jahweh 
word die beeld van die liefdesverhouding tussen man en vrou 
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betrek (Popma, 1948, p.65; Wurth, 1960. p.61). 

Die liefde bereik sy hoogtepunt wanneer man en vrou saam staan 
op die hoogte van die geloof. wanneer man en vrou saam in 'n 
heldere vergesig uitsien na die hemel (Duvenage. 1952. p.24). 

Van besondere belang is hier ook die huwelikstrou ("trou" be
teken "binding"). Dit is juis die troubelofte wat die huwelik 
tot stand bring en wat die natuurliefde versedelik en besten
dig. Die getrouheid of lojaliteit van die egliede met mekaar. 
maak die huwelik 'n sedelike daad van die hoogste betekenis 
(Wielenga. 1936, p.286). 

Die huwelikstrou is 'n band wat twee persoonlikhede. die twee 
subjekte. in hul geheel omvat. en is 'n kragtige polariteit 
wat onontbeerlik is vir die egtelike lewe en is 'n waarborg 
vir die egliede (Van der Walt, 1952, p.36; Cronje, 1933, p. 
104). 

4.4.3.15 Die pistiese aspek van die huwelik 

Die huwelik is ook 'n tipiese geloofsgemeenskap. 

In die gemeenskaplike Christelike geloof troon die huwelik uit 
bo die tydelike sin van die eggemeenskap na die religieuse sin
vervulling daarvan in die transendente liggaam van Christus, 
wat deur die band van die hemelse Bruidegom in ewigheid sal 
bly. As lede van die liggaam van Christus behoort man en 
vrou ewig bymekaar, nie as man en vrou nie, maar as kinders 
van een Vader. Met die salige verskyning van die Heiland op 
die wolke en met die opstanding sal man en vrou nie in die 
huwelik uitgegee word nie, maar soos engele van God in die 
hemel wees (Spier, 1950. p.197). 
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Volkome eenheid, liefde en geluk kan slegs gevind word waar 
daar geloofsgemeenskap bestaan tussen egliede. Lidmaatskap 
van dieselfde kerk is uiters wenslik en bevorderlik vir ge
loofsgemeenskap (Van Wyk &De Klerk, 1972, p.314). 

4.4.4 DIE INDIVIDUALITEITSFASET VAN DIE HUWELIK 

God het die mens geskape as man en vrou, dit wil se,as persone 
van verskillende geslagte. Dit beteken dat daar in die diep
stet natuurlike wese van man en vrou fundamentele biologiese 
en psigiese verskil1e sal wees. Hierdie biologiese en psigie
se verskille bepaal die persoonlikheid. Om 'n persoonlikheid 
te he beteken dat die lewe vir die mens steeds nuwe moontlik
hede inhou en hoe meer die persoonlikheidontwikkel word, des 
te veelsydiger sal die ontwikkeling in ander lewensfasette, 
onder andere die huwelik, wees. Laasgenoemde impliseer dat 
die persoonlikheid die hoogste selfverwesenliking moet bereik, 
want daardeur vind die rykste selfontplooiing plaas (Cronje, 
1933, p.l08). Hierdie verryking van die persoonlikheid vind 
plaas omdat die persoonlikheid telkens opnuut opgeroep word 
om in 'n nuwe verhouding die Here te dien en die weelde te 
smaak deur te leef na sy wet (Popma, 1948, p.65). 

Man en vrou is gelykwaardige individue of subjekte. Omdat man 
en vrou gelykwaardig is, sal nog die een nog die ander in die 
huwelik 'n objek wees. Albei is subjekte wat mekaar aanvul 
(Cronje, 1933, p.l03). 

Die huwelik se funderingsfunksie is in die historiese aspek 
gelee en die bestemmingsfunksie daarvan is in die etiese as
pek gelee (Spier. 1950. p.192). In die huweliksverhouding 
staan die man en vrou as twee gelykwaardige subjekte wat deur 
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se verskille bepaal die persoonlikheid. Om In persoonlikheid 
te he beteken dat die lewe vir die mens steeds nuwe moontlik
hede inhou en hoe meer die persoonlikheidontwikkel word, des 
te veelsydiger sal die ontwikkeling in ander lewensfasette, 
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(Cronje. 1933, p.103). 
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pek gelee (Spier. 1950. p.192). In die huweliksverhouding 
staan die man en vrou as twee gelykwaardige subjekte wat deur 
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die liefdesverhouding as twee ondeelbare subjekte verenig 
word. Die "ek"- en "jy"-subjekte staan dan in diens van die 
bo-individuele "ons". In die liefdesverhouding word die twee 
ondeelbare subjekte dus verenig tot 'n nuwe subjek, naamlik die 
"ons". Hierdie ons-verhouding kan alleen bestaan deur die ware 
liefde tussen man en vrou wat in die menslike natuur wortel, 
naamlik die drang tot eenwording en lewensgemeenskap; dit om
vat die hele persoonlikheid van die liefhebbende sowel as van 
die geliefde. Die liefde wat 'n subjek-verhouding is, bring 
dit mee (Cronje, 1933, p.94-95). Ten spyte van die ons-subjek 
bly die individualiteit van man en vrou behoue, maar tog ont
staan daar 'n heerlike eenheid. Die belangrikste kenmerk van 
die huwelik is derhalwe" die eenwording van twee aparte - in 
bale opsigte verskillende - persoonlikhede, tot een harmoniese 
eenheid (Duvenage, 1952, p.23). 

4.4.5 DIE TYDSE FASET VAN DIE HUWELIK 

In die huwelik gaan dit om 'n Goddelike instelling wat van die 
begin van die mensheid af daar was. Met ander woorde,die huwe
lik as sodanig vorm 'n integrerende bestanddeel van die mens
like samelewing wat God in die skepping gewil en verordineer 
het. Daarom is daar ook geen sprake daarvan dat die huwelik 
"sy tyd gehad het" en dus uitgedien is nie. Die vorm waarin 
die huwelik geopenbaar word, mag tot op sekere hoogte met die 
tyd wissel, maar die wese van die huwelik bly deur alle tye 
heen dieselfde; van die begin van die w~reld af tot aan die 
einde is dit onaantasbaar. Solank as wat die menslike geskie
denis voortgaan, bly die huwelik as ordinansie van God vir die 
menslike lewe permanent van krag (Wurth, 1960, p.59). 

Dit is nodig om daarop te let dat geen mens deur die loop van 

130 

die liefdesverhouding as twee ondeelbare subjekte verenig 
word. Die "ek"- en "jy"-subjekte staan dan in diens van die 
bO-individuele "ons". In die liefdesverhouding word die twee 
ondeelbare subjekte dus verenig tot In nuwe subjek, naamlik die 
"ons". Hierdie ons-verhouding kan alleen bestaan deur die ware 
liefde tussen man en vrou wat in die menslike natuur wortel, 
naamlik die drang tot eenwording en lewensgemeenskap; dit om
vat die hele persoonlikheid van die liefhebbende sowel as van 
die geliefde. Die liefde wat 'n subjek-verhouding is, bring 
dit mee (Cronje, 1933, p.94-95). Ten spyte van die ons-subjek 
bly die individualiteit van man en vrou behoue, maar tog ont
staan daar In heerlike eenheid. Die belangrikste kenmerk van 
die huwelik is derhalwe' die eenwording van twee aparte - in 
baie opsigte verskillende - persoonlikhede, tot een harmoniese 
eenheid (Duvenage, 1952, p.23). 

4.4.5 DIE TYDSE FASET VAN DIE HUWELIK 

In die huwelik gaan dit om In Goddelike instelling wat van die 
begin van die mensheid af daar was. Met ander woorde,die huwe
lik as sodanig vorm In integrerende bestanddeel van die mens
like samelewing wat God in die skepping gewil en verordineer 
het. Daarom is daar ook geen sprake daarvan dat die huwelik 
"sy tyd gehad het" en dus uitgedien is nie. Die vorm waarin 
die huwelik geopenbaar word, mag tot op sekere hoogte met die 
tyd wissel, maar die wese van die huwelik bly deur alle tye 
heen dieselfde; van die begin van die w@reld af tot aan die 
einde is dit onaantasbaar. Solank as wat die menslike geskie
denis voortgaan, bly die huwelik as ordinansie van God vir die 
menslike lewe permanent van krag (Wurth, 1960, p.59). 

Dit is nodig om daarop te let dat geen mens deur die loop van 

130 



die 	jare dieselfde bly nie. Daar vind voortdurend verande
ringe in die menslike persoonlikheid plaas. Net soos die 
mens veranderinge ondergaan. so verander die menslike liefde 
en wesenlike deel van die persoonlikheid. Die ontwikkeling 
of verandering van die liefdeslewe van die mens gaan hand 
aan hand met die ontwikkeling of verandering wat in sy per
soonlikheid plaasvind. 

Die egtelike lewe van die mens is dinamies. Dit staan nie 
stil nie. maar verander en ontwikkel voortdurend. Daarom is 
dit so dat die lewensgemeenskap nie iets is wat eenmalig tot 
stand kom en dan bly soos dit is nie. Die egtelike lewensge
meenskap is In proses wat bestaan in, of teruggevoer kan word 
tot. die veranderingen ontwikkeling wat voortdurend in die 
saamleef en onderlinge meebelewing van die eggenote aan die 
gang is (Cronje. 1959. p.125-126). 

4.4.6 	 RIGLYNE EN OPERASIONELE VRAE VIR 'N SOSIOPEDAGO
GIESE DIAGNOSTIESE OUERBELEIDINGSPROGRAM NA AAN
LEIDING VAN DIE BESPREKING VAN DIE HUWELIK 

4.4.6.1 	 Die bespreking van die huwelik bied die volgende 
bree riglyne: 

1. 	 Die huwelik moet In Skriftuurlike religieuse karakter 
vertoon. (vgl. par. 5.2 vraag 43). 

2. 	 Die huwelik moet normatief in al die werklikheidsaspekte 
funksioneer (vgl. par. 5.2 vraag 44). 

3. 	 Die huwelik moet getrou bly aan sy individuele karakter 
en man en vrou moet hulle individualiteit binne die hu
welikseenheid behou (vgl. par. 5.2 vraag 45). 
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4. 	 Die huwelik moet,ten spyte van die verloop van tyd,in 
sy wese standvastig bly voortbestaan soos God dit ver
ordineer het (vgl. par. 5.2 vraag 46). 

4.4.6.2 	 Operasionele vrae vir In sosiopedagogiese diagnos
tiese ouerbegeleidingsprogram na aanleiding van 
bogenoemde riglynet 

1. 	 Hoedanig kom die Skriftuurlike. religieuse karakter van 
die huwelik as struktuur na yore? (vgl. par. 5.2 vraag 
43). 

2. 	 Hoedanig voldoen die huwelik aan die norme van al die 
werklikheidsaspekte? (vgl. par. 5.2 vraag 44). 

3. 	 Bly hierdie huwelik steeds getrou aan sy individuele ka
rakter~nhoedanig kom die individualiteit van die man en 
die vrou binne die huwelikseenheid tot sy reg? (vgl. par. 
5.2 	vraag 45). 

4. 	 Wat is die geskiedenis van hierdie huwelik sedert die man 
en die vrou in die eg verbind is? (vgl. par. 5.2 vraag 
46). 

Het 	hierdie huwelik in sy wese bestendig gebly? (vgl. 
par. 5.2 vraag 46). 


Werk albei eggenote daaraan om die huwelik gesond te 

hou? (vgl. par. 5.2 vraag 46). 


4.5 	 DIE GESIN 

4.5.1 	 INLEIDING 

In par. 4.4 is die huwelik bespreek. Dit blyk dat In gesonde 
verhouding in die huwelik tussen man en vrou In vaste fonda
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ment vir die opvoeding van die kinders in die gesin bied. 
Vervolgens word die gesin breedvoerig bespreek, omdat die 
sosiopedagoog hoofsaaklik ouerbegeleiding by gesinne (ouers 
en kinders) doen. Ook die gesin word bespreek na aanlei
ding van die vier werklikheidstrukture. 

4.5.2 DIE RELIGIEUSE FASET VAN DIE GESIN 

Die sonde het deurgewerk in die samelewing en alle gemeen
skapslewe verwoes. Ten spyte hiervan is die struktuur van 
die gesin nie aangetas nie, want al sou die liefdesgemeenskap 
nie meer gerealiseer word nie, sal die liefdesnorm gehandhaaf 
word en die bestemming van die gesin nie verander word nie 
(Spier, 1950, p.187). 

Die genadeverbond van God word gerealiseer deur die geslagte, 
dit wil se, deur die huwelik en die huisgesin. Die Christe
like gesinslede sal hulle bestemming daarin vind om hulle 
diensbaar te stel in die Koninkryk van God in hierdie wereld 
(Wurth, 1960, p.318). Die onderskeidende kenmerk van die 
Christelike huisgesin is dat die gesinshoof Christus bely en 
toesien dat hy en sy huis die Here dien (Van Wyk, 1972, p. 
318). 

4.5.3 DIE MODALE FASET VAN DIE GESIN 

4.5.3.1 Die getalsaspek van die gesin 

Die huwelik druk horn ;n die getalsy uit as In twee-eenheids
gemeenskap. Die geboorte van In kind is die hoogste verwerk
liking van die ware liefde tussen man en vrou. Met die ge
boorte van In kind neem die volle gesinslewe In aanvang, waar
deur 'n ryke veel~enheid in die gesinsverband geskep word. 
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Hierdie vee1-eenheid verdiep en verryk die twee-eenheidsge
meenskap van die huwe1ik (Spier. 1950, p.102; Cronje. 1933. 
p.107). Die huwe1ik en die gesin is in geen opsig te vereen
se1wig nie. maar tog is hul1e ten nouste met mekaar vervleg en 
aan mekaar verbonde (Van der Wa1t, Dekker &Van Wyk. 1979, p. 
217). Die man en vrou is voor God en hu11e gewete verant
woorde1ik vir die aanta1 kinders wat verwek word in die gesin. 
Indien daar nie kinders verwek kan word nie en man en vrou 
oorgaan tot die aanneming van 'n kind, word 'n gesin ook so 
gevorm en dit moet met die grootste verantwoorde1ikheid gedoen 
word (Wurth, 1960, p.264; Van Wyk &De Klerk. 1972, p.321). 

Die gesin vorm 'n afges10te, se1fstandige eenheid, 'n vrye on
afhanklike "koninkryk" op sy eie (soewereiniteit in eie kring) 
(Erasmus, 1942, p.12). 

4.5.3.2 Die ruimte1ike aspek van die gesin 

Die ruimtelike aspek van die gesin het In eie tipiese uitdruk
king. Die eise wat aan 'n woning geste1 word, behoort ge1ei te 
word deur die 1ewenseise van die gesin. Die woning is die se
tel van die gesinslewe en as sodanig is dit van groot betekenis, 
want dit is die ruimte1ike beliggaming en afgrensing van die 
intiemste same1ewingsverbande: huwelik en gesin (Lombard, 1950, 
p.12S; Van Wyk & De K1erk, 1972, p.3il). Bioties ge
sien, moet die woning ten beste aan die liggaam1ike be
hoeftes vo1doen ten opsigte van gesondheidsmaatreU1s, soos 
higiene, 1igging, 1ig, venti1asie,ensovoorts. Daar moet ook 
rekening gehou word met ges1agsonderskeid wat weer met ander 
lewensfunksies saamhang, soos skaamtegevoel (Lombard, 1950, p. 
152) . 
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PSigies gesien, moet elk van die gesinslede die ruimte gegun 
word om in afsondering sy gesonde, individuele, normale en 
spontane behoeftes tot uiting te laat kom en waar elke lid ge
moedsekerheid rustig kan ervaar (landman &Gous, 1969, p.61). 

Histories moet ook lewensruimte gebied word vir kultuurvormende 
arbeid in die gesin, soos kleremaak, herstelwerk, voedselvoor
bereiding en veral geleentheid tot selfwerksaamheid. Kunstige 
meublement, artistieke verfraaiings, blommerangskikking en eie 
inisiatief kan op vele terreine tot hulle reg kom (lombard, 
1950, p.137). Die woning moet ruimte bied vir intieme taal
omgang in die gesin en die woning moet as It ware die simbolie
se insluiting wees van die volledige lewe van die gesinsveel
eenheid (lombard, 1950, p.137). 

Die inwoners moet normaal, intern, sosiaal kan verkeer ten op
s;gte van al die gesinsfunksies, in arbeid, ontspanning en 
kinderspel. Naas al die interne sosiale omgang moet die sosia
le ook na buite, waar die gesin vervleg is met buurgesinne, 
familie en besoekers, tot sy reg kan kom (lombard, 1950, p. 
133), 

Die gesin moet"hulle woning so kies dat d1t aanpas by hulle 
ekonomiese vermoe en dit nie In swaardrukkende las is wat ten 
koste van ander primere behoeftes aangegaan moet word nie 
(lombard, 1950, p.134). 

Na die interne lewe gesien,moet die woning sover dit daartoe 
kan bydra, alle lewensfunksies harmonies bevorder, en nie 
slegs ruimte bied vir byvoorbeeld die element~re lewensbehoef
tes, soos onder andere etes en slaapplek en nie vir gesonde 
ontspanning ook nie (lombard, 1950, p.134). 
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Die ideaal behoort te wees dat. sover moontlik, elke gesin 'n 
woning as hulle wettige-eiendom sal h~. want dit bevorder beter 
sorg. beter trots en gesonde sentiment (Lombard, 1950, p.135}. 

Naas die sekerte in die geval van 'n eie woning as 'n toevlugs
oord en rusoord na die dagtaak elders. moet die gesin ook in 
staat gestel word tot uitlewingvan die geloofsinhoud in die 
Christelike sin. veral deur middel van huisgodsdiens en ouerlike 
opvoeding. Dit vereis In rustige. kalmerende atmosfeer met 
die nodige privaatheid (Lombard. 1950. p.136). 

4.5.3.3 Die kinematiese aspek van die gesin 

Dit gebeur dikwels dat die gesin van woonplek verwissel en dat 
daar daagliks in verskillende rigtings deur die gesinslede be
weeg word as gevolg van die uiteenlopendheid van verpligtinge. 
Ten spyte hiervan bestaan die private sfeer van die gesin duur
saam voort (Strauss. 1978. p.276). 

4.5.3.4 Die fisiese aspek van die gesin 

Om as In geintegreerde gesin saam te leef word van elke gesins
lid In sekere fisiese energie-inset benodig. byvoorbeeld die 
vader wat sy dagtaak verrig om onder meer in die gesin se le
wensbehoeftes te voorsien. die moeder wat die huishouding op 
haar neem en die kinders wat elkeen hulle eie bydrae moet le

wer met In verskeidenheid van verpligtinge (Strauss. 1978. p. 
276). 

Die gesin moet sterk en solid@r wees - alhoewel eiesoortig 
lewenskragtig. volgens sy eie lewensaard. Die gesin het 'n 
vervlegte. tipiese liefdesmag wat gekenmerk word as lewenskrag
tig, standhoudend. invloedryk en voorbeeldig. Oft behels dus 
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die gesin se geestelike weerbaarheid onder die leiding van die 
hegte liefdesband, in samehang met die volle lewensverhouding 
van die gesin, ten opsigte van alle aspekte (Lombard, 1950, p. 
106). 

4.5.3.5 Die biotiese aspek van die gesin 

Die geboorte van kinders veroorsaak wel die ontstaan van die 
gesin, maar dit bied geen grond om van 'n egte voortplantings" 
funksie in die gesin te praat nie. Die biotiese struktuur ver
wys na die bloedverwantskap wat die funderende funksie van die 
gesinsverband is. Die biotiese struktuur l~ die basis van die 
gesin se bloedgemeenskap en erflikheid wat die ras in stand 
hou en ook lei tot die instandhouding van die kultuur (Strauss, 
1978, p.276; Spier, 1950, p.191; Farmer, 1971, p.20). 

Die biotiese fundering gee aan die morele liefdesband intensi
teit wat nie te vergelyk is met enige ander morele verhouding 
nie (Kalsbeek, 1970, p.209). 

4.5.3.6 Die ps1giese aspek van die gesin 

In die gesinsverband kom die psigiese na yore in die gevoels
betrekkinge tussen die lede onderling, waar die lede verbind 
is deur 'n gemeenskapsgevoel. 

Die getal persone, geslagsverhoudinge, ouderdomsverskille en 
verhoudings tussen ouers en kinders het belangrike psigiese 
implikasies, soos ontvanklikheid. aanhanklikheid. sekuriteit, 
ensovoorts. Dit is wenslik as die gesinslede 'n besef van 
samehorigheid het op grond van die bloedverwantskap en onder 
leiding van die liefde. Waar die gemeenskapsgevoel lewendig 
1s, sal dit tot uiting kom in 'n wedersydse afhanklikheid. 
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Die gemeenskapsgevoel vereis ook uitwisseling van persoonlike 
gevoelens t want as die gesinslede hulle persoonlikhede vir me
kaar toesluit t sal die gemeenskapsgevoel daaronder ly en daar 
sal afbreuk gedoen word aan die eenheid van die gesin. 

Selfs in die gevoelsfunksie van die gesinsverband kom die ge
sagstruktuur tot uiting in die gevoel van outoriteit by die 
ouers en In gevoel van eerbied by die kinders. Hierdie ver
houding gee juis aan die gemeenskapsgevoe1 van die gesin In 
tipiese karakter (Spier t 1950 t p.191; Lombard t 1950 t p.101; 
Mowrer t 1927 t p.140; Van Wyk &De K1erk t 1972 t p.321). 

4.5.3.7 Die logiese aspek van die gesin 

Die struktuur van die gesin vind sy tipiese uitdrukking in die 
logiese werklikheid wat uitgedruk word in die gemeenskapsbe
grip van die intense gevoelsverhoudinge van die lede van die 
gesin onderling. In die gemeenskapsdenke is die denkwyse van 
die afsonderlike lede van die gesin onderling vervleg. Nie a1 
die lede dink eenders nie t want daar is tussen die lede verskil 
in aanleg t ontwikkeling en belewing van verski11ende sake. 
Daar behoort In ongedwonge uitwisseling van gedagtes te wees 
omdat daar in fundamentele sake In eenheid is. Indien die 
liefde die 1eiding gee t sal die gemeenskapsgevoel nie a1leen 
verryk word nie t maar sal daar eenstemmigheid in sake bereik 
en bewaar word. Liefde100sheid lei daartoe dat gesinslede 
van mekaar vervreem (Spier, 1950 t p.191; Dooyeweerd, 1936, 
lIlt p.232). 

Die denke het sy eie logiese individualiteitstruktuur: in le
wensverband t in unieke samehang met die latere normatiewe funk
sies (Dooyeweerd. 1936 t Ill, p.232). 
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So vorm die gesin in liefde onder die gesagsleiding. byvoor
beeld 'n eie interne omgangsbegrip, taalbegrippe. 'n denkharmo
nie in eensgesindheid, eie interne regsbegrippe. eie interne 
spaarbeplanning en so meer. 

Die kringsoewereiniteit van die gesinsdenke blyk uit die lief
de en eerbied wat die gesinslede onderling vertoon (Lombard, 
1950. p.72; Van Wyk &De Klerk. 1972, p.321). 

4.5.3.8 Die historiese aspek van die gesin 

Die historiese struktuur van die gesin is van besondere belang, 
omdat die fondament van die normatiewe ontsluiting in die his
toriese struktuur gelee is. Die sinkern van die historiese as
pek is beheersende vorming en in die gesin moet dit. as lewens
vorm. voortdurend gepositiveer word. Dit behels met ander 
woorde die vormende kultuurtaak waartoe die mens en die gesin 
in besonder in sy verbandslewe geroep is (Dooyeweerd, 1936. 11, 
p.136; Strauss, 1978. p.275; Van Wyk &De Klerk. 1972, p.320). 

Interne beskawingsontwikkeling wat binne gesinsverband gevorm 
word. vind uitdrukking in die normatiewe. vormende opvoedings
taak van die ouers (Spier, 1950, p.190). By die opvoeding van 
die ouers gaan dit nie alleen om die bestaan van die menslike 
verhoudinge om die konkrete gegewens te beoordeel en te ver
staan nie. maar ook om leiding en vorming wat aan die wordende 
mens gegee moet word om sy taak in die samelewing te vervul 
volgens bepaalde norme (Lombard, 1950. p.57) (Vgl. Hoofstuk Ill. 
par. 3.3.2 Ouer-in-opvoeding. vir meer besonderhede). 

Die huisgesin is die eerste en oorspronklike instelling van 
die opvoeding en alleen waar daar liefde tussen man en vrou, 
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tussen ouers en kinders en tussen kinders onderling is, is 
daar 'n ware opvoedende gemeenskap (Coetzee. 1944, p.361). 

As gevolg van die uniekheid van die gesin is die gesin die 
oudste. mees ideale en kragtigste kultuurdraer van die mens
dom. omdat die fundamentele kultuuraspekte in die gesin ver
werf word (H~ring. 1957, p.78). 

4.5.3.9 Die linguale aspek van die gesin 

Die gesinstaal het 'n eie karakter. Taal funksioneer in beson
der in die omgangslewe en is 'n uitdrukkingswyse van die lief
desgemeenskap in die gesin onder die normatiewe gesagstruktuur 
(Spier, 1950, p.190). 

Taalvorming hang nou saam met die historiese vormingsaspek, 
naamlik dat die ouer die kind moet help in sy taalvorming en 
-verdieping, aangepas by sy verskillende ontwikkelingstadia .. 
In die Christelike gesin sal selfs die toon van die gesprek 
gehoorsaam wees aan die liefdesgebod (Oooyeweerd, 1936, Ill. 
p.231; Lombard. 1950, p.75). 

4.5.3.10 Die sosiale aspek van die gesin 

Taal is 'n onvermydelike fundering van die omgangsaspek van 
die gesin. Die taal en omgangsvorme is nie staties nie, want 
hulle is histories-gefundeerd, en moet in die gesin in ver
band met die beskawingsontwikkeling gesien word (Lombard. 1950, 
p.76). 

In die gesin is die sosiale omgang verbreed. verryk en verdiep, 
met In groot verskeidenheid van verhoudinge en ryke inhoud. 
Die omgang onder die gesinslede is nie soos tussen gelykes en 
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ook nie soos tussen vreemdes nie. Die omgang in die gesin het 
'n intieme karakter en behoort onder leiding van die liefde 
te staan. 

In die ware (Christelike) gesin sal die kind die ware Christe
like naasteliefde ervaar wat die uitgangspunt is vir sy sosiale 
verhoudinge binnedie gesin, sowel as in die wyer samelewing. 
Die liefde wat die gesin beheers, skep die atmosfeer waarbinne 
die korrekte sosiale houding en verhoudinge kan ontwikkel. 
Die verhoudinge impliseer die belewing en uitlewing van liefde 
en offervaardigheid en word gekenmerk deur 'n verbondenheid en 
wedersydse aanvaarding - eers van die gesinslede en later van 
die ander lede van die samelewing (Hoffman, 1978, p.74; Spier. 
1950, p.180; Strauss, 1978, p.277). 

Om tot Gods eer vrugbare. opvoedende kommunikasie tussen ouers 
en kinders moontlik te maak moet beide ouers en kinders in 
hulle omgang met mekaar gehoorsaam wees aan al die sosiale 
norme wat geld vir die sosiale aspek van hulle lewe in die 
gesin. 

Dit is noodsaaklik dat die kind sosiale sekerheid (omgangs
vertroue) in die gesin sal ervaar, dit wil s~,dat hy aanvaar 
word en met vrymoedigheid kan verkeer met die ander gesins
lede. want dit is essensieel vir die ontwikkeling van 'n ewe
wigtige persoonlikheid en is onder andere die voorwaarde vir 

. die ontwikkeling van 'n gevoel van veiligheid, geborgenheid, 
aanvaarding. selfvertroue en eiewaarde. 

Die omgangsvertroue kan slegs ervaar word indien beide ouer 
en kind voldoen aan die eis om ook in hulle sosiale handelinge 
God in liefde te dien. 
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Voorts moet die norm "geregtigheid" (juridiese analogie) ge
hoorsaam word. Die norm wat aan die subjeksy as regverdig
heid beskrywe kan word, l~ die plig op die gesinslede om in 

le omgang reg te laat geskied teenoor mekaar. Sosiale ge
regtigheid sal alleen beoefen kan word indien die omgang tus
sen die gesinslede ook gekenmerk word deur sosiale welwillend
heid (estetiese analogie) teenoor mekaar. Gehoorsaamheid aan 
di~ norm sal dit moontlik maak om omgangsharmonie in die ge
sin te bewerkstellig (Hoffman, 1978, p.75). 

4.5.3.11 Die ekonomiese aspek van die gesin 

Die gesin het 'n eie interne ekonomiese funksie in die huis- )' 
houding wat beoog om aan die stoflike behoeftes van al die lede 
te voldoen. Dit moet gedoen word sodat die harmonie in die ge
sin nie skade ly nie. Die ouerlike gesag dien as bepaling van 
watter behoeftes voorrang moet geniet en op watter wyse daarin 
voorsien moet word (Spier, 1950, p.190; Van Wyk &De Klerk, 
1972, p.320). Die gesin moet uiteraard ook maandeliks uitkom 
met die beskikbare inkomste wat die huishouding in ekonomiese 
sin moontlik maak. Die gesin se besef van spaarsaamheid be
hoort te staan onder leiding van die liefde (Strauss, 1978; 
p.277; Van Wyk &De Klerk, 1972, p.320). 

Deur die arbeidsbestel in die hedendaagse maatskaplike werk
likheid moet die volwassewordende deur die gesin bewus ge
maak word van die implikasie van sy bestaan-deur-ander en van 
sy bestaan-vir-mekaar, want grondliggend aan arbeid is diens
baarheid. Opvoedend sal die kind in die gesin gehelp moet 
word om sy arbeidsw~reld met toenemende verantwoordelikheid 
te aanvaar deur diensbaarheid (Ou Plessis, 1974, p.69). 
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In die ekonomiese struktuur is die gesin die draer van die 
ekonomie en die ekonomiese band is die nouste kontak tussen 
die gesinslewe en die beroepslewe (H!ring, 1957. p.120). 

4.5.3.12 Die estetiese aspek van die gesin 

Die harmoniese gesinslewe word vertoon waar die ouergesag in 
dje liefde en kindergehoorsaamheid in liefde heers. Die har
moniese liefde is 'n proses van wedersydse inagneming van die 
gesinsgenote onderling (Spier, 1950. p.189; Strauss. 1978. 
p.277). Om harmonie te bewerkstellig beteken dat elk van die 
gesinslede die primAre norm van welwillendheid moet beoefen 
(Hoffman. 1978. p.67) en dat daar emosionele ewewigtige ont
wikkeling moet wees (Van de Graaf &Kole, 1978. p.136). 

Vir 'n harmoniese gesinslewe waarin vertroulike omgang tussen 
ouers en kinders plaasvind, is 'n geestelike openheid van on
miskenbare waarde (Van Wyk &De Klerk. 1972. p.320). 

Gesprekke moet dus nie net gaan oor persoonlike. menslike be
hoeftes nie. maar gesprekke oor die dinge van die Here moet 
ook plaasvind. 'n Harmoniese gesinslewe is van groot belang 
vir die samelewing. kerk en staat want ontwrigting van die 
gesinslewe lei tot disintegrasie van die samelewing en staat 
(Van de Graaf &Kole. 1978. p.104). 

4.5.3.13 Die juridiese aspek van die gesin 

By die juridiese struktuur van die gesin word interne en ek
sterne regsverhoudinge gevind. Eksterne regsverhoudinge kom 
na vore in sover as wat die gesin met ander lewensverbande 
vervleg is, byvoorbeeld met die staat en die kerk. Die in
terne regsverhouding van die gesin besit 'n soewereiniteit
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in-eie-kring. Die interne gesinsreg is van 'n ander aard as 
byvoorbeeld die staatsreg of kerkreg. Die juridiese relasie 
tussen gesinsgenote moet ontsluit word deur die leidende, in
terne gesinsliefde (Spier, 1950, p.189; Strauss, 1978, p.277; 
Van Wyk &De Klerk, 1972, p.320). 

Die hoofmomente in hierdie regsbetrekkinge is die ouerlike 
regsgesag oor die kinders, die ouerlike tugbevoegdheid, die 
kinderlike plig om hulle aan hierdie tug te onderwerp en die 
kinderreg op die versorging van die kant van die ouers (Du 
Preez, 1945, p.211). Die gesinshoof is die draer van die ge
sag in die huislike kring en niemand anders van buite het die 
reg om hom in te meng in die interne aangeleenthede van die 
gesin nie. Die gesag van die gesinshoof is gegrond op die 
gebod van God en die gesag moet gelei word deur die liefde. 
Die liefde bind die huisgesin saam (Erasmus, 1942, p.12). 

4.5.3.14 Die etiese aspek van die gesin 

Waar die funderingsfunksie van die gesin in die biotiese wets
kring na vore gekom het, kom die bestemmingsfunksie van die 
gesin in die etiese wetskring na vore. Grond vir hierdie be
wering moet gesoek word in die Heilige Skrif waar die gesin 
gekwalifiseer word as 'n liefdesgemeenskap. God vereis nie 
alleen dat daar liefde tussen ouers moet bestaan nie, maar 
ook moet daar liefde wees tussen ouers en kinders en tussen 
kinders onderling. In die beoefening van die onderlinge lief
de tussen die lede van 'n gesin vind die gesinsverband sy in
nerlike bestemming (Van Wyk &De Klerk, 1972, p.319). 

Die liefde het 'n samehang met die psigiese gevoelslewe, maar 
die liefde is nie self psigies nie, maar etiesgekwalifiseerd 
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en die interne bestemming van die gesin is uitsluitend op die 
liefde gegrond (Spier, 1950, p.187; Wurth, 1960, p.300). 

4.5.3.15 Die pistiese aspek van die gesin 

Die geloofsgemeenskap van die gesin word uitgedruk in die ho~ 
roeping van God aan die gesinshoof om in die gesin as profeet, 
priester en koning op te tree en sy gesir. in alle sake wat tot 
die tydelike en ewige lewe behoort behoorlik te onderrig, voor 
te gaan en te bestuur (Erasmus, 1942, p.12; Van Wyk &De 

Klerk, 1972. p.319. 

Die liefdesband van die gesin moet deur die geloof ontsluit word 
en heenwys na die ewige Vader van onse Here Jesus Christus. 
Waar die geloofsband die gesin hernuwe. is die gesin die uit 
drukking van die religieuse volheid van geloofgemeenskap en sal 
dit die gelowiges as kinders van God bind aan die Vader, deur 
Christus en sal dit so bly tot in ewiQheid(Spier, 1950, p.192). 

4.5.4 DIE INDIVIDUALITEITSFASET VAN DIE GESIN 

Die struktuur van die gesin blyk uit die funderingsfunksie en 
die bestemmingsfunksie daarvan. Die funderingsfunksie van die 
gesin kom na vore in die biotiese wetskring, omdat die gesin 
berus op bloedverwantskap. Dit is in die bande van bloed waar
op die betrekkinge tussen ouer/-s, en kind/-ers gegrond is. 
Naas die funderingsfunksie word die bestemmingsfunksie van die 
gesin gevind. Volgens die Heilige Skrif kom hierdie funksie 
na vore in die etiese: die gesin word as In liefdesgemeenskap 
gekwalifiseer. God vereis nie alleen liefde tussen ouers nie, 
maar ook liefde tussen die ouers en kinders en tussen kinders 
onderling. Die gesin kan vervolgens omskryf word as 'n indi
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viduele liefdesgemeenskap op grond van die bloedverwantskap 
tussen ouers en kinders (Spier, 1950, p.187; Kalsbeek, 1970, 
p.211). 

Die gesin het egter ook In interne bestemmingsfunksle wat uit
sluitlik in die liefde tussen gesinslede geleij is. Verder het 
die gesin In eksterne doelordening wat daarop gerig is om die 
gesinslede as diensbare burgers op te voed en vir die instand
houding van die Christelike kerk (Spier, 1950, p.187; Van Wyk 
&De Klerk, 1972, p.318). 

4.5.5 DIE TEMPORELE FASET VAN DIE GESIN 

Die tydse faset van die gesin word uitgedruk in die verskillen
de ontwikkelingsfases van die gesinslede (vgl. ook paragrawe 
3.3.2.3.5 en 3.3.2.4). Die doel van die ouers met die opvoe
ding van hulle kinders is om die kinders te lei tot volwasse
wording. Volwassewording van die kinders'imp11seer dat die 
kinders op een of ander stadium die ouerhuis sal verlaat om 
te gaan werk of om hu11e studies voort te sit aan In tersi~re 
inrigting. Voorts word die aftrede van die vader en afsterwe 
van die vader of die moeder ook in die tydse faset ultgedruk, 
omdat die afsterwe van een van die ouers moont11ke lnwoning 
byeen van die kinders impliseer wat weer In invloed op die 
gesin kan h~ (Schultz, 1972, p.208). 

In Verdere uitdrukking van die tydse faset van die gesin is 
die gesagstruktuur wat voorheen;matriargaal of patriargaal was. 
Hedendaags word a1 hoe meer gelyke regte aan man en vrou toe
ges! met die gevolg dat die gesagstruktuur verander het (Beals 
&HoYer, 1969, p.503; Schultz, 1972, p.45). 
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Die gesin kan van die een sosiale klas of stand na In ander 
sosiale stand beweeg wat weer 'n bepaalde invloed in die ander 
werklikheidsaspekte teweeg kan bring (Schultz, 1972, p.xi). 

Sewentig tot 'n honderd jaar gelede was die gesin 'n selfver
sorgende arbeidseenheid en produksie-eenheid wat hoofsaaklik 
die eie lewensmiddele voorsien het. Die produksiefunksie van 
die gesin het na die samelewing verskuif en die gesin raak 
deesdae al hoe meer In verbruiker (Pretorius, 1979, p.48). 

4.5.6 	 RIGlYNE EN OPERASIONElE VRAE VIR 'N SOSIOPEDAGOGIESE 
DIAGNOSTIESE OUERBEGElEIDINGSPROGRAM NA AANlEIDING 
VAN DIE BESPREKING VAN DIE GESIN 

4.5.6.1 	 Die bespreking van die gesin bied die volgende 
bree riglyne: 

1. 	 Die gesin moet 'n Skrifmatige,religieuse karakter vertoon 
~gl. par. 5.2 vraag 47). 

2. 	 Die gesin moet normatief in al die werklikheidsaspekte 
funksioneer (vgl. par. 5.2 vraag 48). 

3. 	 Die gesin moet 'n individuele karakter vertoon en reg 
moet geskied aan sowel die funderingsfunksie as die be
stemmingsfunksie ('n liefdesgemeenskap) daarvan (vgl. par. 
5.2 	vraag 49). 

4. 	 Alhoewel die gesin met verloop van tyd veranderlnge on
dergaan, bly die wese van die gesin altyd dieselfde 
(vgl. par. 5.2 vraag 50). 
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4.5.6.2 	 Operasionele vrae vir 'n sosiopedagogiese diag
nostiese ouerbegeleidingsprogram na aanleiding 
van genoemde riglyne: 

1. 	 Hoedanig kom die Skriftuurlike, religieuse karakter van die 
gesin in die opvoeding van die kind na yore? (vgl. par. 
5.2 	vraag 47). 

2. 	 Hoe funksioneer die gesin 1n al die werklikheidsaspekte 
as normatiewe kaders? (vgl. par. 5.2 vraag 48). 

3. 	 Vertoon die gesin 'n individuele karakter? (vgl. par. 5.2 
vraag 49). 


Begryp die ouer hoe en waarom die gesin ontstaan het, en 

wat die bestemming (doel) van die gesin is? (vgl. par. 

5.2 	vraag 49). 


4. Watter 	veranderinge het met verloop van tyd in/met die ge
sin plaasgevind? (vgl. par. 5.2 vraag 50). 


In welke mate het die veranderinge die wese van die gesin 

aangetas? (vgl. par. 5.2 vraag 50). 


4.6 	 DIE SKOOL 

4.6.1 	 INLEIDING 

In die moderne gemeenskap en vanwe! die ontwikke11ng op weten
skaplike en tegnologiesegebied is die onderwys nie meer in 
hoofsaak in die hande van die ouer gesetel nfe. Die ouer besit 
nle die nodige kennis, opleiding en tyd om aan hierdie belang
rike faset van opvoeding reg te laat geskied nie. Gevolglik 
is opgeleide vakspesialiste hiervoor verantwoordelik gemaak 
(Schoeman, 	 1978, p.118; Pretorius, 1979, p.48). 
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Die skoo1 is 'n same1ewingsverband van nie-institut~re aard, 
aangesien dit sy ontstaan aan die vrywi11ige assosiasie van 
persone te danke het. In die 1ig van die kosmiese beginse1s 
is die skoo1 na die feite1ike sy deur mense gestig en georga
niseer. As sodanig besit die skool, as produk van In ont
wikke1ende en komp1ekse beskawing. sy oorsprong in die his
toriese sinsy van die werk1ikheid. Die skool is egter nie 
histories bestem nie; die bestemmingsfunksie van die skool is 
die logies-ana1itiese. Ingevolge hierdie standpunt is die 
skoo1 sekond@r ook 'n opvoedingsinstituut en word daar deur 
die onderwys die ontp1ooiing van die aktstruktuur beoog. Die 
aktstruktuur is nie eenduidig gekwalifiseer nie. Die opvoe
dingstaak van die skool moet dan gesien word as die blootleg
ging en aanduiding van die wet (resp. norme) deur die kompe
tente opvoeder vir sy subjekte (dit is die opvoedeling wat, 
deur horn aan bepaalde norme te orienteer, op weg is om mondig
heid te verwerf) (Schoeman, 1978. p.118-119; Van der Walt, 
Dekker &Van Wyk, 1979, p.226). 

4.6.2 DIE RELIGIEUSE FASET VAN DIE SKOOL 

Dit is be1angrik om te besef dat die ouers, onderwysers en 
kinders saam die skool vorm, want 'n Christelike huisgesin en 
die voortp1anting en uitbouing van die Christelike beskawing 
vereis 'n Christelike skool (Van der Walt &Van der Walt, 1980, 
p.98). Die ouers se regte en pligte, met betrekking tot die 
opvoedende onderwystaak, word gerealiseer deur skoolkommis
sies, -komitees of beheerrade as verteenwoordigende liggame 
van bepaalde ouergemeenskappe na wie se belange omgesien word 
(Schoeman. 1978,p.124). Die beheerliggame beheer onder an
dere die aanstel1ing van 'n Christelike onderwyserskorps. 
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p.98). Die ouers se regte en pligte, met betrekking tot die 
opvoedende onderwystaak, word gerea1iseer deur skoo1kommis
sies, -komitees of beheerrade as verteenwoordigende 1iggame 
van bepaa1de ouergemeenskappe na wie se belange omgesien word 
(Schoeman, 1978,p.124). Die beheer1iggame beheer onder an
dere die aanstel1ing van 'n Christe1ike onderwyserskorps. 
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Daarmee word bedoel dat die onderwysers almal in staat moet 
wees om op Christelike grondslag onderwys te gee en sodoende 
ook op te voed. Daar moet dus men se wees wat gevorm is in 
die Christelike wetenskap en gefundeerd is in die Christelike 
lewens- en w~reldbeskouing (Van der Walt &Van der Walt, 1980, 
p.98; Schoeman, 1974, p.3). 

Vanuit di~ beginselgrondslag blyk dit dat die ouerhuis die in
stansie is wat die finale seggenskap oor die gees en rigting 
van die opvoedende onderwys op skool het (Schoeman, 1978, p.l2S) 
en moet toesien dat die gees en rigting nie strydig is met die 
Christelike lewens- en w~reldbeskouing van die ouers nie (Fourie, 
1973, p.l08; Mulder, 1969, p.113). 

4.6.3 DIE MODALE FASET VAN DIE SKOOL 

4.6.3.1 Die getalsaspek van die skool 

Die struktuur van die skool word na die feitelike sy omskryf 
as pedagogiese veeleenheid of eenheid in die menigvuldigheid 
van sake wat in die onderwysende opvoedingsbemoeienis met die 
mondigwordende opvoedeling voorkom. Aan die wetsy word on
derwysende opvoedingsorde of -sisteme gevind (Schoeman, 1978, 
p.805). 

Opvoeding beteken wesenlik kinderlefding: dit is geestelike 
leiding aan In kind in sy grootwording, en In opvoeder is 'n 
kinderleier. Dit is die leiding of begeleiding van In kind 
deur In grootmens in sy op-weg-wees na volwassenheid (Gunter, 
1979, p.124). Hierdie stellfng dui daarop dat elke kind deur 
'n opvoeder tot volwassenheid begelei moet word. Ten tweede 
bring dit mee dat die opvoeder differensiasie sal moet toe
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pas omdat hy gedurig met groepe kinders besig is. Differensia
sie is nie net nodig vir die fisiese en geestelike ontwikkeling 
van elke kind nie. maar differensiasie is ook wesenlik van be
lang ten opsigte van die nodige kennis wat die kind verkry 
(Kruger &Krause, 1974, p.99). Die onderwyser het dus 'n 
tweevoudige funksie ten opsigte van elke kind: hulp- en 
steungewende leiding aan sy leerlinge in die verwerwing van 
kennis en deug en aldus die ontwikkeling van onder meer hulle 
verstand en hulle sedelike karakter. Die funksie van die on
derwyser is een ondeelbare taak, met twee onderskeibare, dog 
onskeidbare aspekte, naamlik onderwysend en opvoedend (Gunter, 
1979. p.127). Die getalsaspek word ook uitgedruk in die skool
inskrywings in 'n bepaalde stelsel. die omvang van verpligte 
onderwys. die grootte van skole en klasse en van skoolstreke, 
die verhouding: onderwyser per leerlingtal. personeelvoorsie
ning.ensovoorts (Stone. 1974. p.24). 

4.6.3.2 Die ruimtelike aspek van die skool 

Die skool is 'n ruimtelike uitbreiding van die huislike opvoe
dingsmilieu. veral met betrekking tot die religieuse. kulturele 
en nasionale opvoeding. Pedagogiese ooreenstemming tussen 
huislike en skoolse ideale. doelstellinge en strewe is 'n voor
vereiste vir suksesvolle normatiewe begeleiding van die opvoe
deling tot die vereiste vlak van mondigheid. 

Die ruimtelike aspek vind vergestalting in die ruimtelike aspek 
as pedagogiese kontekstualiteit waarin dit gaan om die onder
wysende opvoedingsamehang tussen konstituerende gedeeltes en 
die geheel. 

Hier geld ook die uitbreiding van bestaande kennisterreine by 
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leerlinge en die feit dat kennis by leerlinge binne perke deeg
lik verreken word. 

Die skool druk horn ook uit in die pedagogiese situasie deur die 
skepping van In gunstige pedagogiese klimaat waarbinne dit vir 
die opvoedeling maklik gemaak word om horn aan bepaalde norme 
te orienteer {Schoeman, 1978, p.506-507}. 

Die kind, as nle-volwassene, hunker na veiligheid indien sy 
ontwerp van In eie w~reld na wense moet verloop. Hierdie vei
lige of antropologiese ruimte moet deur die onderwyser verskaf 
word. In so In ruimte voel die kind tuis en geborge en het hy 
die moed. vrymoedigheid en vertroue om d1t verder met die on
derwyser te waag. Die onderwyser moet horn dit ten doel stel 
om elke kind te aanvaar. liefde vir horn te gee en In veilige 
en geborge ruimte 1n die klaskamer vir horn te skep. sodat die 
kind sinvol kan werk en ontwerp {Smit &Kilian. 1973, p.37-39} 
in In bepaalde opvoedingsituas1e (Van der Walt. 1980, p.67). 

Die subjektiewe onderwysende en opvoedende aktiwiteite wat op 
skoolgebied aangetref word, fungeer dus in die objektiewe ruim
te van die skoolterrein en skoollokale in In onlosmaaklike be
trokkenheid {Stone. 1972. p.54}. 

4.6.3.3 Die kinematiese aspek van die skool 

Die struktuur van die skool vind in die kinematiese aspek ver
gestalting in die feitelike sy as pedagogiese soepelheid. Aan 
die wetsy word onderwysende opvoedingsreelmaat gevind. Dit 
impliseer dat besondere buigsaamheid geopenbaar sal word deur 
die opvoeder met betrekking tot bepaalde optrede teenoor die 
opvoedeling in die opvoedingsituasies. Die opvoedende. on
derwysende handeling behoort genoeg beweegruimte te laat om 
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by die besondere behoeftes van verskillende leerlinge en groepe 
aan te pas (Schoeman, 1978. p.808). 

In die onderwyser se optrede teenoor opvoedelinge (wat as indi
viduele persoonlikhede met besondere aanleg, vermo~ns, beper
kinge, behoeftes en met bepaalde kulturele agtergrond bestaan) 
behoort die beginsel van pedagogiese soepelheid konsekwent te 
geld, sodat onder alle omstandighede billik teenoor alle be
trokke partye opgetree sal word. 

In hierdie verband kan daar ook gepraat word van pedagogiese 
mobiliteit as norm wat vir die onderwysende opvoedingsbemoeie
nis geld. In hierdie geval gaan dit daaroor dat die nodige 
variasie binne die opvoedingsituasie sal bestaan om die nood
saaklike en voortdurende voortgang van dinge en gebeure te 
verseker (Schoeman, 1978. p.809; Ruperti. 1965, p.3). 

Opvoedingsmobiliteit kan gepresiseer word as pedagogiese op
weg-wees wat lewenskragtig behoort te wees en alle arbeid in 
die skool behoort gekenmerk te word deur flinkheid van doen 
en deur ontsluiting van die modaliteite. 

laastens vind vordering ten opsigte van die verbreding van 
kennis, vaardigheid, gesindhede,ensovoorts by die opvoedeling 
plaas teen die agtergrond van 'n bepaalde opvoedende onder
wysende tempo wat nooit t~ vinnig of t~ stadig moet wees nie 
(Schoeman, 1978, p.810; Van der Walt, 1980, p.67). 

4.6.3.4 Die fisiese aspek van die skool 

Aan die feitelike sy k~ die fisiese aspek sy beslag in die 
logiese, sistematiese gang (ontwikkeling, beweging) van peda
gogiese oorsaak na pedagogiese gevolg, dit wil s~, as die 

153 

by die besondere behoeftes van verskillende leerlinge en groepe 
aan te pas (Schoeman, 1918, p.808). 

In die onderwyser se optrede teenoor opvoedelinge (wat as indi
viduele persoonlikhede met besondere aanleg, vermo~ns, beper
kinge, behoeftes en met bepaalde kulturele agtergrond bestaan) 
behoort die beginsel van pedagogiese soepelheid konsekwent te 
geld, sodat onder alle omstandighede billik teenoor alle be
trokke part ye opgetree sal word. 

In hierdie verband kan daar ook gepraat word van pedagogiese 
mobiliteit as norm wat vir die onderwysende opvoedingsbemoeie
nis geld. In hierdie geval gaan dit daaroor dat die nodige 
variasie binne die opvoedingsituasie sal bestaan om die nood
saaklike en voortdurende voortgang van dinge en gebeure te 
verseker (Schoeman, 1918, p.809; Ruperti, 1965, p.3). 

Opvoedingsmobiliteit kan gepresiseer word as pedagogiese op
weg-wees wat lewenskragtig behoort te wees en alle arbeid in 
die skool behoort gekenmerk te word deur flinkheid van doen 
en deur ontsluiting van die modaliteite. 

laastens vind vordering ten opsigte van die verbreding van 
kennis, vaardigheid, gesindhede,ensovoorts by die opvoedeling 
plaas teen die agtergrond van In bepaalde opvoedende onder
wysende tempo wat nooit t~ vinnig of te stadig moet wees nie 
(Schoeman, 1918, p.810; Van der Walt, 1980, p.61). 

4.6.3.4 Die fisiese aspek van die skool 

Aan die feitelike sy k~ die fisiese aspek sy beslag in die 
logiese, sistematiese gang (ontwikkeling, beweging) van peda
gogiese oorsaak na pedagogiese gevolg, dit wil s~, as die 

153 



vestiging van norme, beginsels en gesindhede by die opvoedeling 
wat uiteraard die pedagogfese aktiwiteit stempel (Schoeman, 
1978, p.811). Opvoeding is ook ontsluiting van die fisies
chemiese prosesse en in die brein vind In bepaalde voortgaande 
energiewerking plaas (Van der Walt, 1980, p.67). Die energie
inset van sowel onderwyser as leerling is fngestel op die be
magtiging van die leerinhoud, insigte, vaardighede,ensovoorts. 
Opvoedende, onderwysende oorsaak moet gesien word teen die ag
tergrond van die besondere energie-inset van die onderwyser wat 
tot die opvoedingsaktiwiteit aanleiding gee (Schoeman, 1978, p. 
811). In hierdie verband beteken dit dat die onderwyser die 
kind met herhaaldelike oefeninge leer om met insig en oorspronk
like denke in sekere situasies op In sekere wyse op te tree so
danig dat dit in diens van die uiteindelike lewensdoel staan 
(Rupertl, 1965, p.5). 

Aan die wetsy word opvoedende onderwyskousaliteit gevind. Daar 
kan ook gepraat word van pedagogiese dinamiek as latente ver
moe waaroor die leerlfng beskik, asook wat onderwysers besit 
om bepaalde energievrystelling by die leerling te laat plaas
vind. Derhalwe is daar sprake van die aktivering van opvoe
dingsmoontlikhede wat by leerlinge in die vorm van aanlegte en 
vermoens aanwesig is en energie wat as gevolg van behoorlike 
motivering deur die gemotiveerde leerling self vrygestel word 
sodat die onderrig-leer en die (gevolglike) opvoedlngsgebeure 
vlot kan verloop (Schoeman, 1978, p.812). 

4.6.3.5 Die biotiese aspek van die skool 

Aan die wetsy van hierdie aspek word die norm opvoedende on
derwysingsaktualiteit gevind. Die biotiese aspek kry sy be
slag in die feitelike sy as pedagogiese differensiasie en 1n
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tegrasie. Differensiasie en integrasie as biotiese figure is 
die keersye van mekaar. want 'n ding wat groe;, "vertak" ook, 
dog hy moet desnieteenstaande gelntegreerd bly, want indien hy 
nie meer 'n eenheid is nie, tree dis;ntegras;e in en dit bete
ken die dood. Dit beteken dat kennis wat "vertak", dit wil sf, 
hoewel dit gedifferensieerd en verbesonderd is, steeds deur die 
leerling in geheelperspektief gesien en gehou moet word. Op 
hierdie gronde verrys ook die eise van individualisering en die 
beginsel van differensiasie in die onderwys waar gepoog word om 
met erkenn ing van indi vi due 1 e aan 1 egte en ve rm~ns by 1ee rlinge 
die leerinhoude op so 'n wyse aan te bied dat maksimale presta
sie binne perke van individuele potensialiteite moontlik gemaak 
word. 

Daar moet pedagogiese groei wees in die sin van toename van ken
nis, norm-insig, die wil om normatief te handel en die verbeel
dingslewe op grond waarvan toekomstige optredes reeds by voor
baat normatief in oenskou geneem kan word. 

Die normatiewe lewe van die opvoedeling moet tot volwassenheid 
(volgroeidheid) gedy en daar moet op vrugbare wyse in die norm
lewe van die opvoedeling ingegryp word (Schoeman, 1978, p.815). 

'n Verdere taak van die onderwyser is om 'n studie te maak van 
die liggaam, sy oorsprong, doel, samestelling, funksie en ver
sorging en hoe om dan hierdie liggaam te laat ontwikkel, te 
benut en so ver moontlik te bewaar (Strydom, 1967, p.113; 
Van der Walt, 1950, p.68). Belangrik is dit dat die onder
wyser moet weet dat elke kind se liggaamsbou, algemene gesond
heid van liggaamsgestel, emosionele ingesteldheid, intel1igen
sie, gawes en talente wat hulle grondpatroon betref desgelyks 
deur erflikheid bepaal word. maar dat daar ook sekere latente 
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kenmerke en eienskappe is wat deur groei en ontwikkeling tot 
rypheid of volwassenheid kan korn (Ruperti, 1965, p.15). 

4.6.3.6 Die psigiese aspek van die skool 

'n Integrale aspek van die pedagogiese realiteit binne die 
struktuuropset van die skool is die opvoedingsintensionali
teit wat deur die onderwyser en leerling geopenbaar word (wet
sy). Die onderwyser moet in sy onderrig en gevolglike opvoe
dingsbemoeienis doelgerig op die verwesenliking van pedagogiese 
doelstellings afstuur, wat korttermyn doelstellings (byvoor
beeld die bemagtiging van bepaalde vakinhoudelike stof) en 
langtermyndoelstellings (langtermynprojekte) verskaf. Doel
stellings vereis dat onderwyser en leerling doelgerig moet werk 
en dit vereis weer die nodige deursettingsvermoe. Om aan die 
doelgerigtheid te laat reg geskied vereis voorbedagtheid en 
oorleg met voorbereiding en beplanning (Schoeman, 1979, p.895). 

Hierbenewens moet die onderwyser deurgaans inisiatief behou, 
want indien hy dit verloor, sal die opvoedingsbemoeienis in 
doelloosheid versand. 

'n Verdere norm aan die feitelike sy wat geidentifiseer kan 
word, is die norm van opvoedende onderwysingsensitiwiteit wat 
dui op 'n gevoeligheid van die kant van die onderwyser vir tal 
le sake rakende sy leerlinge. Die onderwyser moet met geduld 
en simpatieke ingesteldheid bewus wees van elke leerling se 
predisposisies (karaktereienskappe, temperament, oorspronklik
heid,kreatiwiteit,ensovoorts) (Schoeman, 1979, p.896; Du Toit, 
1971, p.16; Strydom, 1967, p.115-116). In die persoonlikheid
struktuur van die mens is gemoedsaandoeninge, emosies en stem
minge, temperament, drifte en neiginge ingeweef. 'n Verant
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woordelike balans moet egter gehandhaaf word. Die onderwyser 
moet die kind (leerling) deur geestelike kontak tot geestelike 
rypheid lei, want slegs deur wilsinspanning kan gevoelens gedis
siplineer word (Strydom. 1967, p.113-114; Sonnekus &Ferreira, 
1979, p.385). Gevoel speel met betrekking tot veral wil en ver
beel In belangrike rol. Sekere primere drifte wat vanuit die 
fisies-chemiese en biotiese strukture van die mens as bepalende 
sinnelike gewaarwordinge of gevoelens ondervind word, kom tot 
vergestalting in die grondvorme van ken, wil en verbeel. Die 
opvoeder moet die leerling se gevoelens in In anastatiese rig
ting ontsluit sod at die leerling homself dwarsdeur alle na-psi
giese kaders in 'n anastatiese rigting sal wil rig (Schoeman, 
1975, p.98). Die wil is die hoogste vorm van ons strewingslewe 
en die wil moet in oorleg met die verstand voorafgegaan word 
(Coetzee, 1973, p.148). 

Verder is dit belangrik dat die onderwyser horn moet identifi 
seer met die belange en die welsyn van die leerling, want dit 
dwing die onderwyser om die appel wat die leerling se situasie 
van werklikheid en onselfstandigheid tot horn rig. te beantwoord 
deur horn met die inset van sy hele persoon tot beskikking van 
die leerling te stel (De Vries, 1978, p.92). Oeurdat die leer
ling op weg is na volwassenheid en hy self groot wil word en 
om sekerheid en leiding vra, identifiseer die kind homself 
graag met die onderwyser (Gunter, 1979, p.133, Sonnekus &Fer
reira, 1979. p.382). 

In Verdere norm aan die feitelike sy kan opvoedende onderwysing
solidariteit genoem word wat daarop neerkorn dat alle betrokke 
partye in die opvoedende onderwyssituasie direk daarby betrok
ke moet wees en voel. Solidariteit van leerlinge met die ge
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loofsbelydenis van die skoo1 en sy onderwysers moet derha1we 
1ei tot die versterking en verstewiging van 'n bepaa1de etos, 
naam1ik dit wat 'n betrek1ik konstante uitdrukking van die re
1igieuse selfheid van die mens in konkrete lewensituasies ver
teenwoordig (Schoeman, 1979, p.897). 

4.6.3.7 Die logiese aspek van die skoo1 

Die 1eerling moet in die skoo1 'n eie denkste1se1 kweek wat 
geskoei is op In eie gronds1ag volgens sy gevoe1soortuiging 
en in troue navo1ging van sy Christe1ike 1ewens- en were1dbe
skouing deur 'n eie verantwoorde1ike oordeelsvermoH wat opge
bou is uit ve1e gedagtereekse wat hom in die praktiese 1ewe 
nuttig en betroubaar sal maak (Strydom, 1967, p.119). 

Ware kennis word gevind in die Woord van God en vanuit hierdie 
kennis moet die mens die geskapene om hom beheers. Die 1eer
ling kom tot hierdie waarheidskennis deur onderwys en opvoeding. 
Kennis word opgedoen deur midde1 van kenvermoHns, naamlik ge
waarwordinge, reproduksie, appersepsie, fantasie, geheue en 
deur begripsvorming, oorde1e en bes1uite wat saam die denke 
uitmaak. 

Die oordrag van kennis is 'n voorvereiste vir a11e opvoeding, 
want deur kennis word die keusevermo~ van die 1eer1ing op a11e 
1ewensterreine gevorm. Die 1eer1ing se vermoe tot kennis en 
daardeur denkkrag moet steeds in perspektief gesien word met 
die gehee1werk1ikheid. Die vereiste is doelgerigte wetmatige 
denke uit genade tot uiteinde1ike verheerliking van God (Stry
dom, 1967, p.116-ll7; Claassen, 1974, p.142-l43; De Graaf, 
1969, p.7). 

Om onderwys te gee moet die onderwyser oor kennis beskik vera1 
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op sy vakgebied, asook oor die kuns om sy leerlinge daarin te 
onderrig. Om meester van sy yak te wees en dit besielend en 
effektief te onderrig, moet hy bereid wees om student te wees 
en te bly en elke dag vir sy taak voorbereid te wees (Gunter. 
1979, p.128). 

Benewens vakkennis moet die onderwyser ook kennis van die kind 
h~ (Gunter, 1979, p.128; De Vries, 1978, p.49) en moet die 
onderwyser weet dat die kind deur leer opgevoed word om op ver
antwoordelike wyse sy toekomstige taakvervul11ng na te kom as 
onafhank11ke volwassene (Landman &Kilian, 1978. p.16), sodat 
die kind 1nsig kan verkry en skeppende werk kan verrig (Ruper
ti, 1965, p.29). 

Laastens moet die onderwyser die leerling lei tot denksekerheid, 
denkbetroubaarheid, denkreels. denkharmonie, denksuinigheid, 
denkomgang. denksimbole. denkvorming, denkgevoel. denklewe. 
denkenergie. denkbeweging, sosiale denke en 'n denkeenheid. 
Die onderwyser moet verder kennis dra van die wet wat vir die 
analitiese 'n uitdrukking is van God vir die menslike kenhan
deling en geld as onontwikkelbare struktuurvoorwaarde vir alls 
menslike kenne (Van der Walt &Van der Walt. 1980, p.35-36). 

Die doelfunksie van die skool is om die logiese aspek by die 
kind te ontsluit. 

4.6.3.8 Die historiese aspek van die skool 

Binne die kader van die skool as onderwysinstansie onderken In 
bepaalde opvoedingsmag wat, ingevolge die entiteitstrukturele 
samestelling van die skool, normatiewe mag is. Aan die wetsy 
van hierdie besondere struktuur bestaan daar norme wat die mens 
moet gehoorsaam. Pedagogiese lewe of ontwikkeling wat in die 
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1ig van die norme ontstaan, geskied op die gronds1ag van 'n be
paa1de ku1tuurhistoriese situasie. Opvoedingsmag is die posi
tivering van pedagogiese norme deur bevoegde opvoeders. Aan 
die feite1ike sy van die pedagogiese word die feite1ike mag 
van die opvoeder binne die aardeie struktuur van In bepaa1de 
opvoedingsinstansie aangetref. 

Pedagogiese gebeure vind p1aas binne In besondere ku1tuur
historiese opset en vertoon essensiee1 ooreenstemmende karak
tertrekke daarmee. As deel van die volle stroom van die lewe 
van die mens groei dit uit 'n bepaa1de opvoedingstradisie 
(Schoeman, 1979, p.901). Die religie wat op die harte van 
mense beslag l~, sal ook 'n gemeenskapskarakter vertoon en 
hierdie karakter sal ook op die pedagogiese tradisie deurwerk 
en kontinuiteit aan die ontwikke1ingsgang van die pedagogiek 
verleen (Strydom, 1967, p.120; Du Toit. 1971, p.22). 

Pedagogiese mag is mag tot beheersing wat aan die feitelike sy 
in 'n ryke variasie van norme vergestalt word. Pedagogiese be
heersing dui op die beheersing van pedagogiese subjekte en ob
jekte waaroor die opvoeder binne die kader van 'n samelewings
vorm bepaalde eise aan sy opvoede1ing stel (Schoeman, 1979, 
p.903). 

In Gods Woord word die mens opdrag gegee om as kultuurbouers 
die aarde met sy inhoud te beheers. Die sondeval van die 
mens het sy taak besoedel. maar deur die genadeverbond kan 
die mens in genade-afhanklikheid van God weer eens hierdie 
Godgegewe roeping tot Gods eer opvolg (Strydom. 1967, p.121). 
Met die Ca1vinistiese inwerking op die Afrikaner-nasiona1e ge
voe1 moet die opvoeder die kind lei tot die onderwerping van 
die hele volkslewe op alle lewensgebiede aan die soewereiniteit 
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van die drie-enige God van die Bybel,dit wil se, die_ opvoederen 
opvoedeling moet in alles wat hul dink, doen en voel rekening 
hou met die voorskrifte van die Woord van God as absolute norm 
op alle terreine van die lewe (Meyer, 1969, p.91). Deur onder
wys en opvoeding moet aan die jeug in hulle vormingsjare vanuit 
die Christelike lewens- en wereldbeskouing sekere kenmerkende 
gebruike, tradisies, lewenshoudings, 'n gevoel van samehorig
heid, waardering vir 'n eie geskiedenis en taal geleer word 
(Treurnicht, 1969, p.102). Dus moet die Christenopvoeder sy 
kurrikulum so opstel dat die lewe nie vir die kind as voorskrif 
van die kultuur voorgehou word nie, maar wel dat kultuur ook in 
diens van God staan, tot sy eer (Strydom, 1967, p.121). 

4.6.3.9 Linguale aspek van die skool 

Aan die feitelike sy word verskillende wyses van opvoedende on
derwyssimboliek wat in die pedagogiese werklikheid vergestalt 
word,gevind. Die simboliek is afgestem op verkeer tussen on
derwyser en leerling. In die onderrig-leersituasie bestaan 
daar ook altyd 'n groot verskeidenheid van pedagogiese simbole 
wat pedagogiese betekenis besit en waarbinne die opvoeder en 
opvoedeling mekaar tegemoettree. Die positivering van alle pe
dagogiese beginsels moet plaasvind deur die pedagogiese spreek
wyse as kommunikasiemedium. Hierdie segbaarmaking is gevolglik 
deel van die opvoeder se verskaffing van 'n gunstige situasie 
waarbinne opvoedend met die leerling omgegaan kan word. Dit 
beteken dat letterlik alles wat in onderrigverband onderneem 
word ook pedagogiese betekenis sal besit. Die opvoeder sal dit 
wat betekenisvol is vir die leerling moet blootle, illustreer
en vertolk (Schoeman, 1979, p.907-908; Ruperti, 1965. p.156). 

In die vorige paragraaf is verwys na kommunikasie as medium van 
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die pedagogiese spreekwyse wat in die skoolsituasie in drie 
vorme voorkom: eerstens vitale kommunikasie (wat dui op kommu
nikasie deur middel van liggaamlike houdings en bewegings; 
elke beweging of gebaar is intensioneel, dit wil s~, dit het 'n 
bedoeling en daarmee In betekenis wat deur ander mense begryp 
moet word); ten tweede,verstandelike kommunikasie (wat In be
langrike funksie in die skool inneem, want taal is die vorm 
van denk- en kategoriale ordening) en ten derde,die hoogste 
vorm van menslike kommunikasie, naamlfk geestellke kommunikasie. 
Laasgenoemde is In vorm van kommunikasie waar twee of meer mense 
volledig verantwoordelikheid vir mekaar aanvaar op grond van 
hulle persoonlike bemoeienisse met mekaar en beslissinge in be
lang van mekaar. Hier deel en belewe die ouer, kind en onder
wyser saam waardes, norme, ideale en waarhede (Smlt &Kilian, 
1973, p.65-67; De Vries, 1978, p.75; Landman, 1974, p.95). 

Ook die skool se opvoedende onderwyssituasie is dan by uit
nemendheid 'n dialoogsituasie wat gekenmerk word deur aan
spraak met die oog op (ver-)antwoord (-ing) aan die kant van 
die leerling (Schoeman, 1979, p.908; Popma, 1956, p.24). Die 
dialoog moet die leerling laat besef dat betekening nie net as 
medium tussen mense gesien moet word nie, maar ,ook as 'n me
dium met God (Strydom, 1967, p.122). 

4.6.3.10 Die sosiale aspek van die skool 

Aan die feitelike sy van die pedagogiese werklikheid kom die 
pri~re norm van opvoedende onderwysomgang en -verkeer tot 
uitdrukking in tal lose, feitelike. pedagogiese verhoudinge 
wat in die onderrig-leersituasie tussen onderwyser en leerling 
ontstaan, waar opvoedende onderwys in gehoorsaamheid aan die 
norme van pedagogiese omgang en verkeer plaasvind. Pedago
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giese verkeer is direk afhanklik van opvoedingskornrnunikasie 
tussen opvoeder (onderwyser) en opvoedeling (leerling). 

Die omgang en verkeer tussen opvoeder en opvoedeling is in ont
moetwordende hoedanigheid wat nie net dui op "saam-wees" nie. 
maar veral dui op "saam-werk" en beleef ("saam-leef") (Schoeman, 
1979, p.91l; Yoakim & Simpson, 1957, p.219). Opvoeding vind 
altyd in 'n samelewing plaas, en wel in bepaalde sosiale situa
sies, onder meer in die skool. Hierdie situasies is verweef 
met 'n bepaalde maatskaplike agtergrond en die kind se groei 
tot volwassenheid word bepaal deur sy lewe in opvoedingsitua
sies sowel as deur sy lewe in samelewingsituasies (Du Toit, 
1978, p.20). Gepaardgaande met opvoeding in die samelewing 
moet die kind ontplooi in sy persoon-wees as individu en as 
sosiale wese. Die opvoeder moet die kind dan ook begelei of 
opvoed tot saamlewe sodat die kind kan inlei, intree. inskakel 
en ingroei in die samelewing (Du Toit, 1978. p.24). Tydens 
opvoedende onderwys in die skool.met die oog op saamlewe.is die 
begeleidingsfunksie van die onderwyser van kardinale belang met 
die oog op die verwesenliking van die sosiale doel van die op
voeding, naamlik sosialisering van die nie-volwassene (Du Toit, 
1978. p.25). 

Omgang en verkeer met die leerling beoog om laasgenoemde te 
leer om selfstandig op te tree en te leer dat sy besondere 
plig daarin le dat hy vir sy gemeenskap en omgewing aanvaar
baar en bruikbaar sal wees (Strydom. 1967, p.124). 

Die leerling moet in die skool dus ook leer om ander mense te 
aanvaar, homself aanvaarbaar te maak en aan te pas by omstan
dighede van die samelewing. mits dit strook met sy lewens- en 
w@reldbeskouing (Spier. 1946, p.59). 
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Voorts help sosiale vorming in die skool die leerling om geluk
kig en in harmonie in sy huis, skool, dorp, provinsie, land en 
w~reld te woon (Van loggenberg &Jooste, 1966, p.57). 

4.6.3.11 Die ekonomiese aspek van die skool 

By die struktuur van die skool kom die ekonomiese in die op
voedende onderwys as balans of ewewig tussen onderlinge peda
gogiese belange en funksies na yore. Hierdie pedagogiese balans 
verteenwoordig die nastrewing van 'n balans tussen, of regver
dige afwegfng van pedagogiese funksies. 

Pedagogiese balans word verkry uit die wyse waarop die onder
skeie pedagogiese belange van pedagogiese subjekte en objekte 
op 'n ewewigtige wyse behartig word deur ander pedagogiese sub
jekte in die pedagogiese omgang en verkeer tussen pedagogiese 
subjekte in die algemeen. Feitelike pedagogiese belange van 
individuele pedagogiese subjekte omvat in die eerste plek die 
behartiging van die logiese ontwikkeling van individueleop
voedelinge, dog in wyer sin alle verwyderde en uiteindelike 
doelstellings wat in gedrang kom (vgl. Schoeman, 1979, p.l027
1028; Claassen, 1974, p.144). 

Die kind moet leer dat die ekonomiese nie alleen as lewensnorm 
gestel moet word nie en dat materiele besit nie die enigste 
maatstaf vir waarde is nie (Strydom, 1967, p.129), want alleen 
uit God se werk kry menslike arbeid sin en effek. Die mens 
kan alleen afrond wat God reeds daargestel het en die mens kan 
as medewerker van God 'n eervolle taak vervul (Bavinck &Van 
Veldhuizen, 1952, p.13). 

Aan die feitelike sy van die opvoedende onderwyswerklikheid is 
daar pedagogiese besparing in talle sake, soos werk, spel, 
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arbeid, energie wat bestee word,ensovoorts (Schoeman, 1979, 
p.1029; Van R1essen, 1953, p.223), 

4.6.3.12 Die estetiese aspek van die skool 

Vanuit die histories-gefundeerde opvoedende onderwys bestaan 
daar die estetiese aspek van die werklikheid wat aan die wetsy 
opvoedende onderwysharmonie blootl~. Aan die feitelike sy kom 
die estetiese na vore in die vorm van die feitelike harmonie 
wat daar tussen die pedagogiese belange van pedagogiese subjek
te. asook pedagogiese objekte, bewerkstellig word deur die har
moniserende "ingrepe" van pedagogiese subjekte (waaronder ver
al die opvoeder). Pedagogiese belange moet dus op In harmo
niese wyse behartig word. Die norm van pedagogiese harmonie 
moet daartoe lei dat daar pedagogiese eweredigheid in die prak
tyk bereik word wat daarop neerkom dat aan elke element in die 
pedagogiese opset sy regmatige deel en plek toegeken sal word. 
Verenigbaarheid en die bereiking van eensgesindheid tussen 
partye is moontlik wanneer harmonie bestaan, omdat daar in on
derlinge liefde en vertroue die regte en belange van ander 
partye erken en hoog geag word (Schoeman, 1979, p.1030-1031). 

Gebalanseerde harmonie binne alle samelewingverbande kan ook as 
estetiese harmonie gesien word en deur God se Woord kan die 
mens se oe geopen word om die ware essensie van skoonheid en 
die doel van skoonheid (die verheerliking van God) te ontdek. 
Die kind se'persoonlikheid ontwikkel as geheel saam met sy es
tetlese belewenis. Die kind beleef iets esteties wanneer sy 
skoonheidsin deur middel van sy kunswaardering of -skepping op 
die estetiese harmonie wat in die heelal aanwesig is, ingeska
kel word. Daar is baie maniere waarop die onderwyser goeie 
smaak, kunswaardering en eie latente vaardighede kan kweek. 
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Hier is die mag van die voorbeeld geweldig belangrik (Strydom, 
1967, p.131-132). 

4.6.3.13 Die juridiese aspek van die skool 

Die verenigbaarheid (harmonisering) van botsende belange is 
moontlik slegs op grond van erkenning, oorweging en handhawing 
van die regte van onderskeie belangegroepe. Aan die wetsy word 
die norm van opvoedende onderwysberegtiging gevind en aan die 
feitelike sy van die pedagogiese werklikheid kom die norm na 
vore in die vorm van laat-geskied van reg en geregtigheid. 

In die onderrig-leersituasie beskik die onderwyser ook oor pe
dagogiese jurisdiksie oor pedagogiese subjekte en pedagogiese 
objekte teenoor wie hy beregtend moet optree. Die opvoeder 
moet poog om in alle omstandighede pedagogiese gelykberegter, 
pedagogiese arbiter, pedagogiese evalueerder, pedagogiese kom
mentator, pedagogiese kritikus,maar ook waardeerder te wees. 
Billike oorweging van omstandighede verg besondere soepelheid 
en buigsaamheid van alle pedagogiese regsnorme. Daar bestaan 
beginsels op grond waarvan die mens in lewensituasies moet op
tree, dog aanges;en die lewensituasies van oomblik tot oomblik 
verander, moet die wyse waarop beginsels in die lewenspraxis 
tot vergestalting kom, pas by die eise van omstandighede (Schoe
man, 1979, p.l032-1033). 

God het die mens in sy alwyse reg en gesag die voorreg van 
verleende gesag geskenk en net hy wat hierdie siening openbaar, 
kan tot In volwaardige gesagsdraer ontwikkel (Clark, 1952, p. 
136). Eksterne gesagsdissipline van die onderwyser in die 
skool is noodsaaklik vir die geleidelike ontwikkeling van die 
leerling tot self-dissipline wat 'n wesenskenmerk van volwas
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senheid is. Se1f-dissip1ine beteken se1faanvaarding en se1f
vervu11ing van veranbwoorde1ikheid ten opsigte van a1 'n mens se 
oordele, keuses, bes1issings en dade, se1fregering, se1fbeheer, 
se1fbeperking, selfdwang en se1fbepaling. Inner1ike se1fdissi
p1ine wat gehoorsaamheid aan gesag ins1uit, moet deur die 1eer
ling aangeleer word (Gunter, 1979, p.150; Ruperti, 1965, p.45). 

Gesagsonderdanigheid en gesagshandhawing wat in die leerling 
se ]ewe ingeskerp word deur die onderwyser,bewaar die kind van 
straf wat vo1g op oortreding van 1ewensnorme (Strydom, 1967, 
p.135). 

4.6.3.14 Die etiese aspek van die skoo1 

Aan die wetsy van die etiese aspek word die norm, opvoedende 
onderwystrou, gevind en aan die feitelike sy. pedagogiese ge
trouheid en betroubaarheid wat daar tussen pedagogiese subjekte 
bestaan (Schoeman, 1979, p.1034). 

In Verdere norm aan die feite1ike sy is pedagogiese egtheid en 
integriteit. Dit is noodsaak1ik dat die onderwyser in a11e suk
sesvolle opvoedende onderwysverhoudings die eerlikheid en op
regtheid van alle opvoedelike intensies beoefen. Alles wat die 
onderwyser onderneem, moet blyke gee van die feit dat hy steeds 
die welvaart van sy leerlinge op die hart dra. Dit is regver
digbaar dat die leerling met die regte ingesteldheid en opreg 
op In positiewe wyse sal antwoord (S~hoeman, 1979, p.1035). 
Pedagogiese 1iefde stel die eis aan die onderwyser om sy op
voedende onderwystaak met die totale inset van sy persoon uit 
te voer, want eers dan is hy in staat om een te word met die 
kind wat hy deur onderrig-leer wil opvoed (De Vries, 1978, p. 
102; Gunter, 1979, p.159) en dan sal hy hoogagting en bewon~ 
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dering geniet en met geloof in die sinvolheid van mensbestaan 

hom tot die kind wend (Oberholzer. 1954, p.310). 


Die onderwyser moet deurgaans doelbewus bou aan 'n liefde vir 

God by sy leerling, want alleen hy wat Gods gebooie onderhou 

omdat hy God liefhet met sy hele hart en met sy verstand, het 

ware sedelikheid. die ware vryheid en die goeie karakter (Van 

Loggenberg, 1966, p.51-52). 


4.6.3.15 Die pistiese aspek van die skool 

Die sinkern van geloof is vaste vertroue in die Oorsprong van 
alle dinge en dit word bepaal deur 'n bepaalde religieuse 
hartgegrepenheid. Aan die wetsy word 'n pedagogiese opvoedings
credo gevind. Aan die feitellke sy ;s daar 'n pedagogiese "ge
loofsbelydenis" van die onderwyser in die onderrig-leersituasie. 
asook die pedagogiese vertroue wat in elke onderrig-leersituasie 
tussen pedagogiese subjekte behoort te bestaan. Om pedagogiese 
konstantheid te verseker moet daar pedagogiese vertroue wees. 
Vertroue moet bestaan en vasgel~ word tussen pedagogiese sub
jekte, naamlik tussen onderwyser en leerling in hierdie geval 
(Schoeman, 1979, p.l036) . 

. Die leerling moet vertrou dat die onderwyser hom kan help met 
die dra van verantwoordelikhede. met die inspanning wat nodig 
is om groot te word, met sy nalewing van die behoorlike. met 
sy waag die toekoms in. met sy dankbare belew;ng van geborgen
heid, met sy hoop op die toekoms, met die ontplooiing van sy 
moontlikhede, met sy selfbegryping en met die vervulling van 
sy bestemming (Landman, 1974, p.22). Tussen die onderwyser 
en die leerling moet daar 'n pedagogiese vertrouensverhouding 
bestaan sodat die leerling die onderwyser se steungewing kan 
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aanvaar en iets daarmee kan maak (Landman, 1974, p.22; Hei
berg, 1969, p.49). 

Die pedagogiese credo omvat die onderwyser se lewens- en w@reld
beskouing en loop uit op sy partikuliere opvoedingsbeskouing wat 
'n totaal-visie op alles weerspieel. Op grond van konstantheid 
sal die onderwyser se geloofwaardigheid deur die leerling beoor
deel word en sy toewyding aan sy werk bepaal word. Konstant
heid van die kant van die onderwyser sal by die leerling In 
gevoel van sekerheid laat posvat. 

Indien die leerling In gevoel van sekuriteit en veiligheid be
l eef, sal hy homseIf in nuwe opvoedende onderwyss ituas i es "00p 
stel" vir normatiewe invloede. 

Die wek van vertroue by leerlinge is noodsaaklik indien gehoop 
word dat hulle hulleself met opvoedingsdoelstellings en -norme 
sal identifiseer (Schoeman, 1979, p.1036-1037). 

4.6.4 DIE INDIVIDUALITEITSFASET VAN DIE SKOOL 

Die skool is In eiesoortige samelewingsvorm en besit 'n eie
soortige individualiteitstruktuur met betrekking tot opvoedende 
onderwys. Die skool beskik in beginsel oor terreine wat in re
latiewe sin die skool alleen toekom en waaroor dit gevolglik 
beheer en seggenskap geniet. Dit besit,met ander woorde, in 
beginsel In onvervreembare vryheid binne die kader van sy be
voegdheidsterrein (resp. soewereiniteit in eie kring) en kan 
derhalwe nooit as verlengstuk van die huisgesin beskou word nie 
(Schoeman. 1978, p.119; Mulder, 1969, p.112). 

Die skool is soewerein in eie kring ten opsigte van die didak
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tiese terrein, dit wil s~, sake rakende vakinhoud, onderrig
metode. keuse en aanbieding van leerinhoud, moedertaalonder
wys, differensiasie asook die ganse interne beheer en admi
nistrasie van die skool. Al die genoemde aspekte moet prin
sipieel verantwoord word en nie strydig met die Christelike 
'Iewens- en w~reldbeskouing van die ouers wees nie. Ouers, of 
hulle verteenwoordigers, mag nie op hierdie verskanste terrein 
van professionele opvoeders inmeng nie, tensy beginselsake in 
gedrang kom (Schoeman, 1978, p.119, 125). In aansluiting 
by bogenoemde word die instelling van die professionele onder
wysersraad beskou as die enigste oplossing vir die probleem 
van medeseggenskap van die onderwyserskorps ten opsigte van 
professionele aangeleenthede en die kwessie van die professio
nele status van die onderwyser (Schoeman, 1978, p.127). 

Die skool se samelewingsverband rus op die fondament (funde
ringsfunksie) van die historlese kennismag, die fondament van 
alle kultuurvorming. Die skool vind sy bestemming in die etie
se (die etiese is die leidende funksie van die skool) (Van der 
Walt. Dekker &Van Wyk, 1979, p.226). 

4.6.5 DIE TYDSE FASET VAN DIE SKOOL 

Die tydse faset van die skool word kortliks in al die modali
teite bespreek omdat die faset dikwels die oorsaak is waarom 
In leerling die een of ander geremdheid beleef. 

Ten opsigte van die getalsaspek: Die tydsheid van die skool 
word uitgedruk as In onomkeerbare volgorde. Die volgorde van 
die skool word uitgedruk in fases. naamlik die preprim@re 
skoolfase. die junior pri~re skoolfase (graad 1 tot standerd 
1). die senior pri~re skoolfase (standerd 2 tot standerd 4), 
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die junior sekond~re skoolfase (standerd 5 tot standerd 7) en 
die senior sekondere skoolfase (standerd 8 tot standerd 10) 
(Van der Walt. 1980. p.67; Handleiding-onderwys). 

Ten opsigte van die ruimtelike aspek: Met verloop van tyd is 
daar 'n toename in die omvang van die inhoud wat in elke fase 
aangebied word. In die preprimere skoolfase is die uitgangs
punt gestruktureerde spel volgens 'n gestruktureerde program. 
In die primere skoolfase word godsdiensonderrig. eerste taal, 
tweede taal, wiskunde en omgewingstudie aangebied. In die se
kond@re skoolfase is differensiasie van vakkeuses. wat gerig 
is op beroepskeuses, van belang. Die studierigtings waaruit 
gekies kan word, is soos volg: algemeen, huishoudkunde, kuns, 
geesteswetenskappe, natuurwetenskappe, landbou, handel en teg
nies (Van der Walt, 1980, p.67; Handleiding-onderwys). 

Ten opsigte van die kinematiese aspek: Ten spyte van die ver
skillende studierigtings word die skoolprogram so saamgestel 
dat die inhoudelike 'n bepaalde ontwikkeling en ontslu;ting van 
kennis meebring (Van der Walt. 1980, p.67; Dekker, 1980, p. 
84; Handleiding-onderwys). 

Ten opsigte van die fisiese aspek: Die samestelling van die 
skoolprogram ;s van so 'n aard dat dit pas by die kragte van 
die leerling en binne sy fisiese (fisies-chemiese) vermo~ns 
val (Van der Walt, 1980, p.67; Oekker, 1980, p.84; Handlei
ding-onderwys). 

Ten opsigte van die biotiese aspek: Die skoolprogram moet re
kening hou met die groei van die leerling en die skoolprogram 
moet die kenmerk dra van voortgaande groei en ontwikkeling 
(Van der Walt. 1980, p.68). Opvoedingsmetodes, -tegnieke en 
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-inhoude moet dienooreenkomstig gewysig word (Dekker, 1980, 
p.84), sodat die opvoedeling die beste voordeel uit die skool
program kan trek (Block, 1971, p.3). 

Ten opsigte van die psigiese aspek: Die skoolprogram moet die 
gevoel en gewaarwording van die leerling ontsluit en emosionele 
gewaarwording (Van der Walt, 1980, p.68; Dekker, 1980, p.84) 
moet rekening hou met die volgende: aanleg, vermoe om te ver
staan, deursettingsvermoe, tyd om te bemeester, die effektiewe 
uitwerk van leer en die gebruik van konsepte en strategie 
(Block, 1971, p.92-97). 

Ten opsigte van die analitiese aspek: Dit is belangrik dat die 
opvoedende onderwyshandeling In logiese volgorde vertoon sodat 
verwarring by die leerling voorkom word (Dekker, 1980, p.84). 
In Uitgewerkte werkskema, kursusplan, onderrigplan en voorberei
ding sal meehelp dat die opvoedende onderwyshandeling In logie
se volgorde vertoon (Cawood, Strydom &Van Loggerenberg, 1980, 
p.155). 

Ten opsigte van die historiese aspek: Elke onderwysstelsel 
word bepaal deur die grondmotief van In bepaalde gemeenskap wat 
as In geestelike dryfkrag in die menslike samelewing werksaam 
is (Stone, 1974, p.152). Gepaardgaande met die grondmotief 
word daar tot nuwe perspektiewe in die onderwys en opvoeding 
gekom, wat meebring dat daar deesdae anders onderrig en opge
voed word as in die verlede. Deur die tegnologiese ontwikke
ling moet die onderwys en opvoeding op toerusting vir die toe
koms gerig word (Coetzee, 1960, p.12-20; Van der Walt, 1980, 
p.68; Dekker, 1980, p.84). 

Ten opsigte van die linguale aspek: Kommunikasie is die grond
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steen van die opvoeding. Taalopvoeding vereis 'n bepaalde woord
orde. en afsluiting van die potensiaal van simboliese betekening 
vereis 'n bepaalde tydsorde (Dekker. 1980, p.84). Deur sinvolle 
kommunikasie word onderlinge begrip vir ander se houdings, ge
voelens en idees daargestel (Cawood, Strydom &Van Loggerenberg, 
1980. p.27). 

Ten opsigte van die sosiale aspek: Die tydse uitdrukking van 
die skool ten opsigte van die sosiale aspek word gevind waar 
die onderwysers die kind geleidelik inlyf in die bre~r sosiale 
verband. Die leerlinge moet progressief op verskillende stadia 
van ontwikkeling leer hoe om hulle in bepaalde omstandighede 
te gedra (Botha, 1977, p.73; Dekker, 1980, p.84). 

Ten opsigte van die ekonomiese aspek: In die skoolsituasie 
word opvoedende onderwys gereguleer en bepaal deur sekere waar
de-afwegings (Van der Walt. 1980, p.69). veral die tydsduur van 
die skooldag. aantal periodes, lengte van periodes en indeling 
van die skoolrooster (Handleiding-onderwys). Die skool is nie 
net ingestel op kennisoordrag nie, maar ook op toetsing van 
kennis om aan te toon in watter mate vordering gemaak is (Ca
wood, Strydom &Van Loggerenberg, 1980, p.123; Block, 1971. 
p.78). 

Ten opsigte van die estetiese aspek: Gedurende die skoolloop
baan moet In ewewigtige ontsluiting van die leerling plaas
vind. sodat hy/sy as gebalanseerde volwassene sy taak kan uit 
voer (Dekker. 1980. p.85). 

Ten opsigte van die juridiese aspek: In die skool geld sekere 
reelings wat net vir In bepaalde tydsduur geld. Reijls word 
bepaal deur omstandighede en situasies in die skoolverband 
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(Van der Walt, 1980, p.69). Om die opvoedeling te lei tot 
mondigheid moet die reels aangepas word sodat die opvoedeling 
harmonies kan emansipeer (Kruger &Krause, 1974, p.l04). 

Ten opsigte van die etiese aspek: Die ware opvoedende onder
wyser weet om toerusting tot sedelike mondigwording "betyds" 
te gee - nie te gou nie en nie te laat nie. Sekere tye is eg
ter meer geskik as ander om aan die kind liefdesorg te betoon 
(Dekker, 1980, p.85). 

Ten opsigte van die geloofsaspek: Geloofsontsluiting verloop 
tyds, en hoogtepunte en laagtepunte sal in die geloofslewe on
dervind word (Dekker, 1980. p.85). Die skool is medeverant
woordelik vir die geloofsluiting, want die doel is om die kind 
te bring tot volwassenheid in Christus (Pretorius. 1979, p.163). 

4.6.6 	 RIGLYNE EN OPERASIONELE VRAE VIR 'N SOSIOPEDAGOGIESE 
DIAGNOSTIESE OUERBEGELEIDINGSPROGRAM NA AANLEIDING 
VAN DIE BESPREKING VAN DIE SKOOL 

4.6.6.1 	 Die bespreking van die skool bied die volgende 
bree riglyne: 

1. 	 Die skool moet 'n Skriftuurlike, religieuse karakter ver
toon (vgl. par. 5.2 vraag 51). 

2. 	 Die skool moet in sy onderwysende opvoedingstaak normatief 
in al die werklikheidsaspekte funksioneer (vgl. par. 5.2 
vraag 52). 

3. 	 Die skool moet 'n individuele karakter vertoon; reg moet 
geskied aan sowel die funderings- as die bestemmingsfunksie 
van die skool (vgl. par. 5.2 vraag 53). 
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4. 	 Die skool moet volgens die tydse faset in al die werklik
heidsaspekte funksioneer (vgl. par. 5.2 vraag 54). 

4'.6.6.2 	 Operasionele vrae vir 'n sosiopedagogiese diagnos
tiese ouerbegeleidingsprograrn na aanleiding van 
genoemde riglyne: 

1. 	 Hoedanig korn die Skriftuurlike,religieuse karakter van 
die betrokke skool wat die leerling besoek tot sy reg? 
(vgl. par. 5.2 vraag 51). 

2. 	 Funksioneer die skool normgetrou in al die werklikheids
aspekte? (vgl. par. 5.2 vraag 52). 

3. 	 In welke mate korn die individualiteit van die skool tot 
sy reg? (vgl. par. 5.2 vraag 53). 


Is die skool getrou aan sy 10gies-analitiese bestemming 

(doel)? (vgl. par. 5.2 vraag 53). 


Staan die skool in die verlenging van die lewensbeskou
like gees en rigting van die betrokke gesin?(vgl. par. 
5.2 	vraag 53). 

4. 	 Hoedanig korn die tydse faset in die verskillende werklik
heidsaspekte van die skool na Yore? (vgl. par. 5.2 vraag 
54), 

4.7 	 SAMEVATTING 

In die voorafgaande oorsig van die samelewing is dit duidelik 
dat die maatskappy, huwelik, gesin en skool vier duidelik on
derskeibare strukture vertoon, naarnlik die religieuse, modale. 
individuele en tydse. 
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4. Die skool rnoet volgens die tydse faset in al die werklik
heidsaspekte funksioneer (vgl. par. 5.2 vraag 54). 

4.6.6.2 Operasionele vrae vir 'n sosiopedagogiese diagnos
tiese ouerbegeleidingsprograrn na aanleiding van 
genoemde riglyne; 

1. Hoedanig korn die Skriftuurliketreligieuse karakter van 
die betrokke skool wat die leerling besoek tot sy reg? 
(vgl. par. 5.2 vraag 51). 

2. Funksioneer die skool normgetrou in al die werklikheids
aspekte? (vgl. par. 5.2 vraag 52). 

3. In welke mate korn die individualiteit van die skool tot 
sy reg? (vgl. par. 5.2 vraag 53). 

Is die skool getrou aan sy logies-analitiese bestemming 
(doel)? (vgl. par. 5.2 vraag 53). 

Staan die skool in die verlenging van die lewensbeskou
like gees en rigting van die betrokke gesin?(vgl. par. 
5.2 vraag 53). 

4. Hoedanig korn die tydse faset in die verskillende werklik
heidsaspekte van die skool na yore? (vgl. par. 5.2 vraag 
54). 

4.7 SAMEVATTING 

In die voorafgaande oorsig van die samelewing is dit duidelik 
dat die maatskappYt huwelik t gesin en skool vier duidelik on
derskeibare strukture vertoon t naamlik die religieuse t modale. 
individuele en tydse. 
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Uit die behandeling van die teoretiese gesigspunte in verband 
met die samelewing het riglyne na yore gekom waaruit operasio
nele vrae geformuleer is. Hierdie vrae kan aan die ouer, kind 
en onderwyser gestel word met die doel om 'n bepaalde proble
matiese opvoedingsituasie te diagnoseer. 

176 


Uit die behandeling van die teoretiese gesigspunte in verband 
met die samelewing het riglyne na yore gekom waaruit operasio
nele vrae geformuleer is. Hierdie vrae kan aan die ouer, kind 
en onderwyser gestel word met die doel om 'n bepaalde proble
matiese opvoedingsituasie te diagnoseer. 

176 



HOOFSTUK 5 

TENTATIEWE ONTWERP EN TOEPASSING VAN IN SOSIO
PEDAGOGIESE DIAGNOSTIESE OUERBEGELEIDINGSPROGRAM 

5.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word nou 'n sosiopedagogiese. diagnostiese 
ouerbegeleidingsprogram saamgestel aan die hand van die riglyne 
getrek uit die besinning in verband met God. die wette wat Hy 
vir die skepping geformuleer het~ die struktuur van die kosmos 
en daaruit voortvloeiende riglyne en operasionele vrae (vgl. 
hoofstuk 2). Saam met hierdie ontologiese gesigspunte word die 
riglyne en operasionele vrae aan die hand van die Christelike 
mensbeskouing. die taak van die ouer. opvoeder en opvoedeling 
bygewerk (vgl. hoofstuk 3). Aan die hand van die Christelik
teoretiese vooronderstellinge oor die samelewing is bepaalde 
riglyne en operasionele vrae saamgestel ten opsigte van die 
samelewing, huwelik, gesin en ~kool (vgl. hoofstuk 4). 

Die sosiopedagogiese, diagnostiese ouerbegeleidingsprogram wat 
hierna volg, dien tegelyk as In samevatting van die aldus ge
vonde riglyne en operasionele vrae soos algaande in die ge
noemde hoofstukke geformuleer. Op die operasionele vrae word 
sekere antwoorde of response verkry uit 'n fiktiewe sosiopeda
gogiese situasie, soos uitgebeeld in die roman Ciske de Rat 

deur Piet Bakker. In 'n afsonderlike kolom hieronder word die 
sosiopedagogiese interpretasie van die antwoorde op die vrae 
gegee. wat hopelik sal aandui wat die veroorsakende faktore 
is wat daartoe gelei het dat Ciske tn opvoedings- en gedrags

177 


HOOFSTUK 5 

TENTATIEWE ONTWERP EN TOEPASSING VAN'N SOSIO
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5.2 

geremde kind is. Na aanleiding van die diagnose wat gemaak 
word, sal die sosiopedagoog aanduidings verkry van hoe die 
ouerbegeleidingsprogram daarna dan kan verloop. 

Dit is wenslik dat die leser vooraf Ci8ke de Rat (veral p.1
120 waar die problematiese opvoedingsituasie omskryf word) 
sal deurwerk voordat dit wat hierna volg, gelees word. Hier
die aanbeveling word gedoen aangesien die antwoorde op die 
vrae nie oral en altyd regstreeks in die boek verskaf word 
nie, maar soms uit die konteks van die gelese gedeelte afge
lei moet word. 

Die antwoorde sal beoordeel word aan die hand van die vooraf
gaande studie van God, die wette wat Hy vir die skepping ge
formuleer het, die struktuur van die kosmos, die Christelike 
mensbeskouing, die taak van die ouer, opvoeder en opvoedeling 
asook die Christelik-teoretiese vooronderstellinge oor die 
samelewing ten opsigte van die maatskappy, huwelik, gesin en 
skool. 

ONTWERP EN TOEPASSING VAN IN SOSIOPEDAGOGIESE 
DIAGNOSTIESE OUERBEGElEIDINGSPROGRAM 
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v 

RIGLYNE 

1. 	 God is die soewereine Skepper 
en Heerser oor a11e dinge. Hy 
heers dus ook oor die op
voedingswerk1ikheid. Ouers en 
kinders as dee1nemers aan die 
opvoedingsituasie moet hu11e 
onderwerp aan hierdie absolute 
heerskappy van God (par. 2.4.1). 

2. 	 God is a1omteenwoordig, en dus 
teenwoordig in e1ke (opvoeden
de) verhouding tussen ouer en 
kind. Hy is teenwoordig in 
e1ke hande1ing van die ouer 
met die kind (par. 2.4.1). 

3. 	 God is ewig en onverander1ik. 
E1ke opvoedingsbemoeienis van 
'n ouer as opvoeder, met sy kind 
as opvoede1ing, moet rekening 
hou met die onverander1ikheid 
van God (par. 2.4.1). 

OPERASIONELE VRAE 

Hoe staan die ouer en die kind 
jeens die absolute en soewereine 
heerskappy van God? (par. 2.4.2). 

Vind elke hande1ing van die ouer 
met die kind so p1aas dat die 
handeling die 1ig van God se teen
woordigheid kan verdra? (par. 
2.4.2). 

Weet die ouer dat God ewig en on
veranderlik in sy eise en wetma
tighede (struktuur) vir die op
voeding is, en dat opvoeding dus 
as struktuur ook vas en universee1 
is? (par. 2.4.2). 
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RIGLYNE 

1. God is die soewereine Skepper 
en Heerser oor alle dinge. Hy 
heers dus ook oor die op
voedingswerklikheid. Ouers en 
kinders as deelnemers aan die 
opvoedingsituasie moet hulle 
onderwerp aan hierdie absolute 
heerskappy van God (par. 2.4.1). 

2. God is alomteenwoordig, en dus 
teenwoordig in elke (opvoeden
de) verhouding tussen ouer en 
kind. Hy is teenwoordig in 
elke handeling van die ouer 
met die kind (par. 2.4.1). 

3. God is ewig en onveranderlik. 
Elke opvoedingsbemoeienis van 
'n ouer as opvoeder, met sy kind 
as opvoedeling, meet rekening 
hou met die onveranderlikheid 
van God (par. 2.4.1). 

1~ 

OPERASIONELE VRAE 

Hoe staan die ouer en die kind 
jeens die absolute en soewereine 
heerskappy van God? (par. 2.4.2). 

Vind elke handeling van die ouer 
met die kind so plaas dat die 
handeling die lig van God se teen
woordigheid kan verdra? (par. 
2.4.2). 

Weet die ouer dat God ewig en on
veranderlik in sy eise en wetma
tighede (struktuur) vir die op
voeding is, en dat opvoeding dus 
as struktuur ook vas en universeel 
is? (par. 2.4.2). 



ANTWOORD 

Mev. Vrijmoeth: "En dan 'n kind soos 

C1ske wat 'n straf van die Here is' 

(Bakker, 1979, p.9)* en '''n Straf 

was die kind. In straf van God self" 

(p.lO) . 

Mev. Vrijmoeth beskryf haar seun 

Cfske as Id n ellendeling,~·tlie slegt

heid self"(p.9) en as'dn slang"(p. 

10). 


Geen toepaslike respons kan van mnr. 

Vrijmoeth verkry word nie. Geen 

toepaslike respons kan van Ciske 

verkry word nie. 


Mev. Vrijmoeth het Ciske se hande 

teen 'n warm plaat gehou omdat hy 

altyd met vuur gespeel het en sy 

het horn die hele nag in die kolehok 

opgesluit omdat hy sy kos op die 

tapyt uitges~t het (p.lO). Mev. 

Vr1jmoeth het Ciske geklap en hy 

was 'n mishandelde seun (p.lIO). 

Ciske was 'n twisappel tussen sy 

vader en sy moeder (p.96). 


Geen toepaslike respons kan van mnr. 

of mev. Vrijmoeth verkry word nie. 


INTERPRETASIE 

Mev. Vrijmoeth is bewus van die 

Here, maar orndat die ("vertikale) 

verhouding met God nie in ooreen

stemming met die Skrif is nie, be

invloed dit haar ("horisontale") 

verhouding met haar medemens en 

veral met Ciske. 

Mnr. Vrijmoeth gee geen aanduiding 

dat hy van die Here bewus is nie. 

Ciske gee geen blyke van kennis 

van die Here nie, omdat daar in 

hierdie gesin nie sprake van gods

diensopvoeding is nfe. 


Die ouers ken nie die normatiewe 

waarde van die Skrif nie, daarom is 

hul1e handeling met Ciske nie in 

ooreenstemming met die Skrif nie en 

kan hulle handelinge nie die lig 

van God se teenwoordigheid verdra 

nfe. Die gevolg is dat Ciske se 

handelinge in ooreenstemming met sy 

ouers se handelinge is orndat hul1e 

as 'n vooroeeld vir horn optree. 


Die ouers besef nfe dat daar 'n 

ewigheidsbestemming vir hul1e en 

hul1e kinders is nie en daarom is 

daar geen doel-bewustheid en struk

tuur in hulle opvoeding nfe. 


*Die verdere bladsyverwysings in hierdie deel verwys na Piet Bakker 
se boek Ciske. 
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ANTWOORO 

Hev. Vrijmoeth: "En dan In kind soos 
Ciske wat In straf van die Here is· 
(Bakker, 1979, p.9)* en Iftn Straf 
was die kind. In straf van God self" 
(p.lO) . 
Hev. Vrijmoeth beskryf haar seun 
Ciske as Id n ellendeling .... Uie slegt
heid self"(p.9) en as Id n slang"(p. 
10) • 

Geen toepaslike res pons kan van mnr. 
Vrijmoeth verkry word nie. Geen 
toepaslike respons kan van Ciske 
verkry word nie. 

Hev. Vrijrnoeth het Ciske se hande 
teen 'n warm plaat gehou omdat hy 
altyd met vuur gespeel het en sy 
het ham die hele nag in die kolehok 
opgesluit omdat hy sy kos op die 
tapyt uitgesmyt het (p.lO). Hev. 
Vrijmoeth het Ciske geklap en hy 
was 'n mishandelde se un (p.lIO). 
Ciske was 'n twisappel tussen sy 
vader en sy moeder (p.96). 

Geen toepaslike res pons kan van mnr. 
of mev. Vrijrnoeth verkry word nie. 

INTERPRETASIE 

Hev. Vrijrnoeth is bewus van die 
Here, maar orndat die ("vertikale) 
verhouding met God nie in ooreen
stemming met die Skrif is nie, be
invloed dit haar ("horisontale") 
verhouding met haar medemens en 
veral met Ciske. 
Mnr. Vrijmoeth gee geen aanduiding 
dat hy van die Here bewus is nie. 
Ciske gee geen blyke van kennis 
van die Here nie, omdat daar 1n 
hierdie gesin nie sprake van gods
diensopvoeding is nie. 

Die ouers ken nie die normatiewe 
waarde van die Skrif nie, daarom is 
hul1e handeling met Ciske nle in 
ooreenstemming met die Skrif nie en 
kan hu11e handelinge nie die 1ig 
van God se teenwoordigheid verdra 
nie. Die gevolg is dat Ciske se 
handelinge in ooreenstemming met sy 
ouers se hande1inge is orndat hulle 
as In voorbeeld vir horn optree. 

Die ouers besef nie dat daar 'n 
ewigheidsbestemming vir hulle en 
hu11e kinders is nie en daarom is 
daar geen doel-bewustheid en struk
tuur in hulle opvoeding nle. 

fOie verdere bladsyverwysings in hierdie deel verwys na Piet Bakker 
se boek Ciake. 
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RIGlYNE 

4. 	 Die Skrif en die skepping is 
die bronne van God se open ba
ring aan die mens, die bronne 
van kennis en wysheid waaruit 
die ouer vir sy opvoedingswerk 
met die kind insigte kan put 
(par. 2.4.1). 

5. 	 Die ("vertikale") verhouding 
met God is bepalend vir die 
aard en kwaliteit van die 
("hod sonta le") mens-tot
mens-verhouding (par. 
2.4.1) • 

6. 	 God beskik oor die soewereine 
mag om die mens te oordeel en 
te veroordee1, en Hy oordeel in 
sy a1mag en geregtigheid (par. 
2.4.1). 
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OPERASIONElE VRAE 

Hoe bekend is die ouer met die Skrif 
as Woord van God en as bron van 1ig, 
insig en kennis? (par. 2.4.2). 

Hoedanig is die ouer se verhouding 
met God en sy verhouding met sy 
medemens, sy eggenoot/-note. die 
kinders en ko11egas? (par. 2.4.2). 

Hoe geneig is die ouer om veroor
delend op te tree teenoor sy me
demens, sy eggenoot/-note, die 
kinders en ko11egas? (par. 
2.4.2). 

RIGLYNE 

4. Die Skrif en die skepping is 
die bronne van God se openba
ring aan die mens, die bronne 
van kennis en wysheid waaruit 
die ouer vir sy opvoedingswerk 
met die kind insigte kan put 
(par. 2.4.1). 

5. Die ("vertika1e U) verhouding 
met God is bepa1end vir die 
aard en kwa1iteit van die 
(Uhorisonta1e U

) mens-tot
mens-verhouding (par. 
2.4.1). 

6. God beskik oor die soewereine 
mag om die mens te oordee1 en 
te veroordee1. en Hy oordee1 in 
sy a1mag en geregtigheid (par. 
2.4.1) • 
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OPERASIONElE VRAE 

Hoe bekend is die ouer met die Skrif 
as Woord van God en as bron van 1ig, 
insig en kennis? (par. 2.4.2). 

Hoedani 9 is die ouer se verhoudi ng 
met God en sy verhouding met sy 
medemens, sy eggenoot/-note, die 
kinders en ko11egas? (par. 2.4.2). 

Hoe genei 9 is die ouer om veroor
de1end op te tree teenoor sy me
demens, sy eggenoot/-note, die 
kinders en ko11egas? (par. 
2.4.2). 



ANTWOORD 

Geen toepaslike respons kan verkry 
word nie. maar dit is duidelik dat 
die ouers nfe die Skrif as rigsnoer 
van hulle lewe ken nie. 

Mnr. Vrfjmoeth het sy vrou beskryf 
as 'Itn wyf" (p.14). "slet" (p.15). 
IItn helleveeg" (p.81). "monster" 
(p.83), "'n besetene" (p.8l) en as 
'IOn feeks van 'n moeder" (p.45). 
Hy het ook erken dat hy 'n ver
standhouding met 'n ander vrou 
(Jans) het (p.79, 91). 
Mev. Vrfjmoeth het haar man beskryf 
as "'n stuk skorrfemorrie van 'n 
man" (p.9) en dat nUs hom traak 
nie. en dat hy alleen huis toe 
kom as hy geld vir drank in sy 
sak het (p.9) en horn nle steur aan 
sy kinders nfe (p.109). 
Oom Henrl het vir mev. Vrijmoeth 
kom kuier en Ciske moes horn dop
hou (p.l03. 104). 
Mnr. Vrijmoeth was lief vir Ciske 
en het vir hom omgegee (p.15, 45. 
76, BO, 81), terwyl sy moeder nie 
veel vir horn orngegee het nie (p. 
10, 96, 110 en ander). 

Die verhouding tussen mnr. en mev. 
Vrijmoeth (vgl. vraag 5) dui daar
op dat hulle veroordelend teenoor 
mekaar opgetree het. Mev. Vrijmoeth 
het veroordelend teenoor Ciske opge-

INTERPRETASIE 

Die ouers bestudeer nle die Skrlf 
nie en besit dus ook nie kennis, 
wysheid en insig met hulle opvoe
dlngswerk nfe. Die implikasfes is 
dat Ciske geen vaste rigsnoer vir 
sy eie voortbestaan kon bekorn nie. 

Mnr. en mev. Vrijmoeth staan in 'n 
verkeerde verhouding (apostaties) 
tot God, gevolglik verkeer hulle 
in voortdurende botsing en stel 
ook nie meer belang in mekaar nie, 
maar in ander persone (Jans en 
Henri). 

Mnr. Vrijmoeth het belang by Ciske 
en gee vir horn om, maar die liefde 
vir sy seun is nie in ooreenstem
ming met die Skrif nfe, omdat mnr. 
Vrijmoeth nie as hoof van dfe gesin 
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ANTWOORD 

Geen toepaslike respons kan verkry 
word nie. maar dit is duidelik dat 
die ouers nie die Skrif as rigsnoer 
van hulle lewe ken nie. 

Mnr. Vrijmoeth het sy vrou beskryf 
as 'Itn wyf" (p.14), "slet" (p.1S). 
"tn helleveeg" (p.8!). "monster" 
(p.83). "'n besetene" (p.81) en as 
"'n feeks van 'n moeder" (p.4S). 
Hy het ook erken dat hy 'n ver
standhouding met 'n ander vrou 
(Jans) het (p.79. 91). 
Mev. Vrijmoeth het haar man beskryf 
as IIln stuk skorriemorrie van 'n 
man" (p.9) en dat ni ks horn traak 
nie. en dat hy alleen huis toe 
kom as hy geld vir drank in sy 
sak het (p.9) en horn nie steur aan 
sy kinders nie (p.109). 
Oom Henri het vir mev. Vrijmoeth 
korn kuier en Ciske moes hom dop
hou (p.103, 104). 
Mnr. Vrijmoeth was lief vir Ciske 
en het vir horn omgegee (p.1S. 4S, 
76. SO. 81). terwyl sy moeder nie 
veel vir horn omgegee het nie (p. 
10, 96. 110 en ander). 

Die verhouding tussen mnr. en mev. 
Vrijmoeth (vgl. vraag S) dui daar
op dat hulle veroordelend teenoor 
mekaar opgetree het. Mev. Vrijmoeth 
het veroordelend teenoor Ciske opge-
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INTERPRETASIE 

Die ouers bestudeer nie die Skrif 
nie en besit dus ook nie kennis, 
wysheid en insig met hulle opvoe
dingswerk nie. Die implikasies is 
dat Ciske geen vaste rigsnoer vir 
sy eie voortbestaan kon bekorn nie. 

Mor. en mev. Vrijmoeth staan in 'n 
verkeerde verhouding (apostaties) 
tot God, gevolglik verkeer hulle 
in voortdurende botsing en stel 
ook nie meer belang in mekaar nie, 
maar in ander persone (Jans en 
Henri) . 

Mor. Vrijmoeth het belang by Ciske 
en gee vir horn om, maar die liefde 
vir sy seun is nie in ooreenstem
ming met die Skrif nie. omdat mnr. 
Vrijmoeth nie as hoof van die gesin 



RIGLYNE 	 OPERASIONELE VRAE 

/7. 	 God is die Ewige en Onveran
derlike. 'n Anker en 'n Rots 
vir wie weifel. t~fel. onvas 
en onseker is (par. 2.4.1). 

8. 	 Die feit van die soewereiniteit 
van God dui op handelinge van 
God en handelinge van die on
derdane (subjekte) wat hulle 
onderwerp aan God se heerskap
py. Oit impliseer dat in die 
ouerbegeleiding slegs God die 
objek kan en mag wees en dat 
die mens altyd die subjek sal 
wees (par. 2.6.1). 

Ken die ouer God as die Anker van 
sy lewe en word hierdie vert roue 
in God aan die kinders oorgedra? 
(par. 2.4.2). 

Is die ouers as Christenopvoeders 
bewus daarvan dat hulle aan God 
se wil onderworpe is en dat hulle 
opvoeding ordelik moet plaasvind? 
(par. 2.6.2). 
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) . God is die Ewi ge en Onveran
derl1ke. 'n Anker en 'n Rots 
vir wie weifel. twyfel, onvas 
en onseker is (par. 2.4.1). 

8. Die feit van die soewereiniteit 
van God dui op handelinge van 
God en handelinge van die on
derdane (subjekte) wat hulle 
onderwerp aan God se heerskap
py. Oit impHseer dat in die 
ouerbegeleiding slegs God die 
objek kan en mag wees en dat 
die mens altyd die subjek sal 
wees (par. 2.6.1). 
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OPERASIONElE VRAE 

Ken die ouer God as die Anker van 
sy lewe en word hierdie vert roue 
in God aan die kinders oorgedra? 
(par. 2.4.2). 

Is die ouers as Christenopvoeders 
bewus daarvan dat hulle aan God 
se wil onderworpe is en dat hulle 
opvoeding ordelik moet plaasvind? 
(par. 2.6.2). 



ANn~OORD INTERPRETASIE 

tree: '" n Klein ellendeling", nln 
Vuilis", "hy's die slegtigheid self", 
"Die slana" (p.9, 

Geen toepaslike respons kan van die 
ouers verkry word nie. 

Geen toepaslike respons kan van die 
ouers verkry word nie. 

die ampte van koning, profeet en 
priester nakom nie. Die gevolg is 
dat hy nie In goeie identifikasie
figuur vir sy seun is nie. 
Mnr. en mev. Vrijmoeth het veroorde
lend opgetree en mev. Vrijmoeth tree 
veroordelend teenoor Ciske op. Aan
gesien mev. Vrijmoeth nie die nodige 
begrip en liefde van haar man gekry 
het nie, het sy haar frustrasies 
verplaas na Ciske. Die implikasie 
is dat die affektiewe verhouding 
tussen moeder en seun nie ontwikkel 
het nie. 

Die ouers ken God nie as die Anker 
van hulle lewe nie en die onvermoij 
om op God te vertrou word op die 
kinders oorgedra. Die implikasie is 
dat Ciske geen sekuriteit beleefhet 
nie en dit ook nie kon deurleef nie. 
Die gevolg is dat Ciske sy vertroue 
nie op God kon vestig nie. 

Deurdat die ouers God nie deur die 
Skrif ken nie, is hulle nie aan God 
se wil onderworpe nie en vind hulle 
opvoeding nie ordelik plaas nie. 
Die gevolg is dat daar geen vorm van 
dissipline is nie en verantwoorde
likheid kan nie aangemoedig word 
nie. Laasgenoemde impliseer dat 
vryheid ook nie op In verantwoor
delike wyse na yore kan kom nie. 
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ANn~OORD 

tree: "'n Klein ellendelfng". "'n 
Vuilis". "hy's die slegtigheid self". 
"Die slang" (p.9. 10). 

Geen toepaslike respons kan van die 
ouers verkry word nie. 

Geen toepaslike respons kan van die 
ouers verkry word nie. 
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INTERPRETASIE 

die ampte van koning. profeet en 
priester nakom nie. Die gevolg is 
dat hy nie In goeie identifikasie
figuur vir sy seun is nie. 
Mnr. en mev. Vrijmoeth het veroorde
lend opgetree en mev. Vrijmoeth tree 
veroordelend teenoor Ciske op. Aan
gesien mev. Vrijmoeth nie die nodige 
begrip en liefde van haar man gekry 
het nie. het sy haar frustrasies 
verplaas na Ciske. Die implikasie 
is dat die affektiewe verhouding 
tussen moeder en seun nie ontwikkel 
het nie. 

Die ouers ken God nie as die Anker 
van hulle lewe nie en die onvermoti 
om op God te vertrou word op die 
kinders oorgedra. Die implikasie is 
dat Ciske geen sekuriteit beleef het 

nie en dit ook nie kon deurleef nie. 
Die gevolg is dat Ciske sy vertroue 
nie op God kon vestig nie. 

Deurdat die ouers God nie deur die 
Skrif ken nie, is hulle nie aan God 
se wil onderworpe nie en vind hulle 
opvoeding nie ordelik plaas nie. 
Die gevolg is dat daar geen vorm van 
dissipline is nie en verantwoorde
likheid kan nie aangemoedig word 
nie. laasgenoemde impliseer dat 
vryheid ook nie op 'n verantwoor
delike wyse na yore kan kom nie. 



RIGLYNE 	 OPERAS lONE LE VRAE 

9. 	 God is die Gewer van die liefdes- Voed die ouers hulle kinders in 
wet (par. 2.6.1). liefde op? (par. 2.6.2). 

10. 	 iDie wil van God moet in die 
opvoeding tot uitdrukking 
kom (par. 2.6.1). 

11. 	 Die opvoedingshandeling vertoon 
'n bepaalde struktuur (par. 
2.6.1). 

Voed die ouers met gesag op en is 
hulle opvoeding onderworpe aan 
die grense wat God vir die mens 
gegee het? (par. 2.6.2). 

Is daar 'n plan. doel en struktuur 
in die ouers se opvoeding. en wat 
is die plan. doel en struktuur van 
hulle opvoedingswerk? (par. 
2.6.2). 
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OPERASIONELE VRAE 

9. God is die Gewer van die liefdes- Voed die ouers hulle kinders in 
wet (par. 2.6.1). liefde op? (par. 2.6.2). 

10. Die wil van God moet in die 
opvoeding tot uitdrukking 
kom (par. 2.6.1). 

11. Die opvoedingshandeling vertoon 
'n bepaalde struktuur (par. 
2.6.1) . 
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Voed die ouers met gesag op en is 
hulle opvoeding onderworpe aan 
die grense wat God vir die mens 
gegee het? (par. 2.6.2). 

Is daar 'n plan, doel en struktuur 
in die ouers se opvoeding, en wat 
i8 die plan, doel en struktuur van 
hulle opvoedingswerk? (par. 
2.6.2). 



ANTWOORD 

Mnr. Van Loon: "Die vroumens (mev. 
Vrijmoeth) het 'n diepgewortelde he
kel aan die Rot, orndat sy horn nie 
kan breek nfe" (p. 96) en "Sy alleen 
het die reg op haar prooi (Ciske), 
en sy gaan horn nie laat ontsnap nie" 
p.96). 

Mev. Vri jmoeth voe1 sy voed met ge
sag op, vandaar dat sy Ciske se 
hande teen 'n warm plaat hou en hom 
in die kolehok opsluit (p.10). 
Geen respons kan van mnr. Vrijmoeth 
verkry word nie. 

Mev. Vrijmoeth beveel aan dat Ciske 
'n afgedankste pak slae moet kry as 
hy horn brutaal hou (p.9). 
Mnr. Van Loon beweer mev. Vrijmoeth 
wil Ciske breek (p.96). 

INTERPRETASIE 

Mev. Vrijmoeth het Ciske nie lief 
nie, die gevolg is dat daar nie 
empatie en liefde tussen moeder en 
seun bestaan nfe. 

Mev. Vrijmoeth se gesagsopvoeding 
is nie onderworpe aan die grense 
wat God vir die mens gegee het nie. 
Haar gesagsopvoeding het oorgegaan 
tot mishandeling van Ciske. Die 
implikasies van haar gesagsopvoe
ding het daartoe gelei dat Ciske 
op dieselfde wyse hom wou laat geld 
byvoorbeeld toe hy 'n seun met 'n 
mes gesteek het, die polisiekantoor 
se venster stukkend gegoo1 het en 
later sy moeder met 'n mes gegooi 
het en so haar dood veroorsaak het. 

Die doel van mev. Vrijmoeth se op
voeding is daarop gerig om Ciske 
te breek, daarom is haar opvoedings
handelinge daarop ingestel orn op 
Ciske se handelinge direk en met 
geweld te reageer. Mev. Vrijmoeth 
probeer nie bepaal hoekorn Ciske 
brutaal is nie en hoe sy horn kan 
bystaan in sy ontsluiting tot vol
wassenheid nie. 
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ANTWOORD 

Mnr. Van Loon: "Die vroumens (mev. 
Vrijmoeth) het 'n diepgewortelde he
kel aan die Rot. orndat sy horn nie 
kan breek nie" (p.96) en "5y alleen 
het die reg op haar proof (Ciske). 
en sy gaan horn nie laat ontsnap nie" 
p.96). 

Hev. Vri jmoeth voe 1 sy voed met ge
sag op, vandaar dat sy Ciske se 
hande teen 'n warm plaat hou en horn 
fn die kolehok opsluft (p.10). 
Geen respons kan van mnr. Vrijmoeth 
verkry word nfe. 

Hev. Vrijrnoeth beveel aan dat Cfske 
'n afgedankste pak slae moet kry as 
hy horn brutaal hou (p.9). 
Mnr. Van Loon beweer mev. Vrijmoeth 
wil Ciske breek (p.96). 
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INTERPRETASIE 

Hev. Vrijrnoeth het Cfske nie lief 
nfe, die gevolg is dat daar nie 
empatie en liefde tussen moeder en 
seun bestaan nie. 

Hev. Vrijmoeth se gesagsopvoedlng 
is nie onderworpe aan die grense 
wat God vir die mens gegee het nie. 
Haar gesagsopvoedfng het oorgegaan 
tot rnishandeling van Cfske. Die 
irnplikasies van haar gesagsopvoe
ding het daartoe gelei dat Ciske 
op dieselfde wyse horn wou laat geld 
byvoorbeeld toe hy In seun met 'n 
mes gesteek het, die polislekantoor 
se venster stukkend gegooi het en 
later sy moeder met 'n mes gegooi 
het en so haar dood veroorsaak het. 

Die doel van mev. Vrijmoeth se op
voedfng is daarop gerig orn Ciske 
te breek. daarorn is haar opvoedings
handelinge daarop ingestel orn op 
Cfske se handelinge direk en met 
geweld te reageer. Hev. Vrfjrnoeth 
probeer nie bepaal hoekorn Ciske 
brutaal is nle en hoe sy horn kan 
bystaan in sy ontsluiting tot vol
wassenheid nfe. 



__________ 

RIGlYNE 	 OPERASIONELE VRAE 

12. 	 In die opvoedingshandeling is 
daar onoortreebare wette en 
oortreebare wette (nonne) 
(par. 2.6.1). 

13. 	 Die opvoedingshandelinge van 
Christenouers sal In reli 
gieuse karakter vertoon en 
wel (na veronderstelling) 
in 'n anastatiese rigting 
(par. 2.8.1). 

Voel die ouers hulleself in hulle 
opvoedingswerk aan bepaalde maat
stawwe of nonne gebonde, of tree 
hulle maar volgens die geleentheid 
en na gevoel op? 

Sou die ouer s~ sy/haar eggenoot/ 
-note en kinders is bewus van die 
nonne/maatstawwe waaraan hy/sy in 
hul opvoedingswerk gebonde voel? 

Kan die ouer 'n paar maatstawwe/ 
norme waaraan hy/sy gebonde voel, 
~~~~~__ le~r. 2.6.2). 

Is die ouer se opvoeding daarop 
gerig om sy kind te lei tot 
Christelike beskawingsvolwassen
heid? (par. 2.8.2). 
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RIGlYNE 

12. In die opvoedingshandeling is 
daar onoortreebare wette en 
oortreebare wette (norme) 
(par. 2.6.1). 

OPERASIONELE VRAE 

Voel die ouers hulleself in hulle 
opvoedingswerk aan bepaalde maat
stawwe of norme gebonde, of tree 
hulle maar volgens die geleentheid 
en na gevoel op? 

Sou die ouer s~ sy/haar eggenoot/ 
-note en kinders is bewus van die 
norme/maatstawwe waaraan hy/sy in 
hul opvoedingswerk gebonde voel? 

Kan die ouer 'n paar maatstawwe/ 
norme waaraan hy/sy gebonde voel, 

__________ ~~~~~ __ !~~r. 2.6.2). 

13. Die opvoedingshandelinge van 
Christenouers sal 'n reli
gieuse karakter vertoon en 
wel (na veronderstelling) 
in In anastatiese rigting 
(par. 2.8.1). 
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Is die ouer se opvoeding daarop 
gerig om sy kind te lei tot 
Christelike beskawingsvolwassen
heid? (par. 2.8.2). 



ANTWOORD INTERPRETASIE 

Mor. Vrijmoeth het dit as 'n grap be

skou dat hy In kind moet opvoed 

(p.l6). 

Hev. Vrijmoeth het na gevoel opge

voed en van onopvoedkundige tugmaat

reels gebruik gemaak (p.lO). 


Geen duidelike respons kan verkry 

word nie. 


Mnr. Vrijmoeth voel hom5elf onbe

kwaam om 'n kind op te voed (p.l6) 

en 5y betrokkenheid by die opvoeding 

is daarop gerig om Ciske so nou en 

dan te sien, vir hom roomys te koop 

en fliek toe te neem (p.1S). 

Mev. Vrijmoeth sien haarself as 'n 

natuurlike opvoeder (p.9) en het 

gevoel dat In kind se reaksies met 

'n pak slae beantwoord moet word. 

omdat dit al is wat help (p.9). 

Geen duidelike respons kan van mev. 

Vrijmoeth verkry word om te bepaal 

of sy haar aan opvoedingsnorme ge

bonde voel nie. 


Geen toepaslike respons kan verkry 

word nie. 


Mor. en mev. Vrijmoeth voed nie op 

in ooreenstemming met die opvoe

dingsnorme nie, maar elkeen voed op 

volgens gevoel omdat daar nie een

heid in die gesin 1s nie en omdat 

die ouers verskillende norme hand

haaf ten opsigte van hulle eie 

lewens. 


Ciske moes bewus wees van die ver

skillende opvoedingsnorme. want hy 

het self verskillend gereageer in 

die teenwoordigheid van sy ouers. 


Die onbetrokkenheid van mnr. Vrij

moeth by die opvoeding bring mee 

dat die opvoedingstaak aan mev. 

Vrljmoeth oorgelaat is. Hev. Vrij

moeth se opvoedingsnorme is baie 

beperk. 

Die implikasies is dat Ciske nie 

duidelike riglyne het waarvolgens 

hy moet lewe nie en dat hyself geen 

plan, doel en struktuur 1n sy eie 

bestaan kan sien nie. Die onbe

trokkenheid van sy vader bring mee 

dat sy moeder moet optree as ge

sagsfiguur en hy haar nle beleef as 

'n liefdesfiguur nie. 


Dit blyk n@rens dat mnr. en mev. 

Vrijmoeth daarop gerig is om Ciske 

te lei tot beskawingsvolwassenheid 

nie. 

Die gevolg is dat die ouers Ciske 

ook nle kan lei tot Christelike be

skawingsvolwassenheid nie. 
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ANTWOORD 

Mnr. Vrijmoeth het dit as In grap be
skou dat hy In kind moet opvoed 
(p.l6). 
Hev. Vrijmoeth het na gevoel opge
voed en van onopvoedkundige tugmaat
re!ls gebruik gemaak (p.lO). 

Geen duidelike respons kan verkry 
word nie. 

Mnr. Vrijmoeth voel hornself onbe
kwaam om In kind op te voed (p.16) 
en sy betrokkenheid by die opvoeding 
is daarop gerig om Ciske so nou en 
dan te sien. vir hom roomys te koop 
en fliek toe te neem (p.l5). 
Hev. Vrijmoeth sien haarself as In 
natuurlike opvoeder (p.9) en het 
gevoel dat In kind se reaksies met 
'n pak slae beantwoord moet word, 
omdat dit al is wat help (p.9). 
Geen duidelike respons kan van mev. 
Vrijmoeth verkry word om te bepaal 
of sy haar aan opvoedingsnorme ge
bonde voel nie. 

Geen toepaslike res pons kan verkry 
word nie. 
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INTERPRETASIE 

Mnr. en mev. Vrijmoeth voed nie op 
in ooreenstemming met die opvoe
dingsnorme nie, maar elkeen voed op 
volgens gevoel omdat daar nie een
heid in die gesin is nie en omdat 
die ouers verskillende norme hand
haaf ten opsigte van hulle eie 
lewens. 

Ciske moes bewus wees van die ver
skillende opvoedingsnorme, want hy 
het self verskillend gereageer in 
die teenwoordigheid van sy ouers. 

Die onbetrokkenheid van mnr. Vrij
moeth by die opvoeding bring mee 
dat die opvoedingstaak aan mev. 
Vrijmoeth oorgelaat is. Mev. Vrij
moeth se opvoedingsnorme is baie 
beperk. 
Die implikasies is dat Ciske nie 
duidelike riglyne het waarvolgens 
hy moet lewe nie en dat hyself geen 
plan, doel en struktuur in sy eie 
bestaan kan sien nie. Die onbe
trokkenheid van sy vader bring mee 
dat sy moeder moet optree as ge
sagsfiguur en hy haar nie beleef as 
In liefdesfiguur nie. 

Dit blyk n@rens dat mnr. en mev. 
Vrijmoeth daarop gerig is om Ciske 
te lei tot beskawingsvolwassenheid 
nie. 
Die gevolg is dat die ouers Ciske 
oOk nie kan lei tot Christelike be
skawingsvolwassenheid nie. 



OPERASIONElE VRAE~ 

14. 	 Die opvoedingswerk van die ouers 
sal die verski11ende bestaans
wyses van die werk1ikheid weer
spie~l. Die moda1e aspekte wat 
in die opvoeding weerspieel 
word, is die geta1saspek. ruim
telike aspek, kinematiese as
pek. fisiese aspek. biotiese 
aspek, psigiese aspek, lingu
ale aspek. historiese aspek, 
logiese aspek, sosia1e aspek, 
ekonomiese aspek, estetiese 
aspek, juridiese aspek, etiese 
aspek en die ge100fsaspek 
(par. 2.8.1). 

15. / Die opvoeding van die ouers 
moet van so 'n aard wees dat 
hu11e die individua1iteit en 
die uniekheid van die kind 
tot sy reg 1aat kom (par. 
2.8.1). 

Is die ouer se opvoeding daarop 
gerig om e1ke aspek van die werk
1ikheid vir sy kind te ontsluit? 
(par. 2.8.2). 

Voed die ouer sy kind as 'n indi
vidu in eie reg op en is die ouer 
van oordee1 dat hy 1n die opvoe
dingswerk reg 1aat geskied aan die 
uniekheid van hierdie besondere 
kind? (par. 2.8.2). 
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14. Die opvoedingswerk van die ouers 
sal die verskillende bestaans
wyses van die werklikheid weer
spiell. Die modale aspekte wat 
in die opvoeding weerspieel 
word, is die getalsaspek. ruim
telike aspek. kinematiese as
pek, fisiese aspek, biotiese 
aspek, psigiese aspek, lingu
ale aspek, historiese aspek, 
logiese aspek, sosiale aspek, 
ekonomiese aspek, estetiese 
aspek, juridiese aspek, etiese 
aspek en die geloofsaspek 
(par. 2.8.1). 

15. ! Die opvoeding van die ouers 
/ moot van so 'n aard wees dat 

/ 

hulle die individualiteit en 
die uniekheid van die kind 
tot sy reg laat kom (par. 
2.8.1) . 

189 

OPERASIONELE VRAE 

Is die ouer se opvoeding daarop 
gerig om elke aspek van die werk
likheid vir sy kind te ontsluit? 
(par. 2.8.2). 

Voed die ouer sy kind as 'n indi
vidu in eie reg op en is die ouer 
van oordeel dat hy in die opvoe
dingswerk reg laat geskied aan die 
uniekheld van hierdie besondere 
kind? (par. 2.8.2). 



ANTWOORD INTERPRETASIE 


Die implikasie is dat Ciske se le
wensbestaan gerig is op die aardse 
bestaan. 

Ciske het na skool vir 'n riksdaalder 
in die kroeg gewerk (p.42). Ciske 
se moeder het per geleentheid toe hy 
wou lees. die boek uit sy hande ge
ruk en dit stukkend geskeur (p.l12). 
Mnr. Vrymoeth het Ciske af en toe 
bioskoop toe geneem en dan het 
hulle roo~s ge~et. By die geleent
heid het hy ook die verhale van die 
huis gehoor (p.15). 

Geen duidelike respons kan van die 
ouers verkry word nie. Mnr. en mev. 
Vrijmoeth se handelinge is slegs op 
Ciske gerig en geen verwysing ten 
opsigte van die ander kinders vind 
plaas nie. 

Mev. Vrijmoeth het slegs 'n enkele 
faset van die ekonomiese aspek vir 
Ciske ontsluit. Voorts het Ciske 
die bereidheid tot logiese. lin
guale, estetiese en kultuur-histo
riese ontsluiting geopenbaar, maar 
sy moeder het horn daarin verhinder. 
Mnr. Vrijmoeth het wel enkele fa
sette van die sosiale en etiese 
aspekte probeer ontsluit. Ciske 
as nie-mondige het getoon dat hy 
bereid is tot ontsluiting. Sy 
ouers as onvolwassenes kon egter 
nie aan horn hulp of leiding gee orn 
in sy totaliteit as volwassene te 
ontsluit nie. 

Ciske is as individu erken en die 
ander kinders moontlik as individue 
misken orndat die ouers nooit van 
hulle praat nie. Alhoewel Ciske as 
individu erken is, het sy moeder 
veral nie sy uniekheid besef en ham 
gesien as 'n mens met 'n eie iden
titeit nie. 
Mev. Vrijmoeth se onopvoedkundige 
tugmaatreijls (vgl. vraag 12) het 
meegebring dat haar opvoedingswerk 
nie reg laat geskied het aan Ciske 
se uniekheid nie. 
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ANTWOORD 

Ciske het na skool vir 'n riksdaalder 
in die kroeg gewerk (p.42). Ciske 
se moeder het per geleentheid toe hy 
wou lees, die boek uit sy hande ge
ruk en dit stukkend geskeur (p.112). 
Hnr. Vrymoeth het Ciske af en toe 
bioskoop toe geneem en dan het 
hulle roo~s geeet. By die geleent
heid het hy ook die verhale van die 
huis gehoor (p.15). 

Geen duidelike respons kan van die 
ouers verkry word nie. Hnr. en mev. 
Vrijmoeth se handelinge is slegs op 
Ciske gerig en geen verwysing ten 
opsigte van die ander kinders vind 
plaas nie. 
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INTERPRETASIE 

Die implikasie is dat Ciske se le
wensbestaan gerfg is op die aardse 
bestaan. 

Hev. Vrijmoeth het slegs In enkele 
faset van die ekonomiese aspek vir 
Ciske ontsluit. voorts het Ciske 
die bereidheid tot logiese, lin
guale, estetiese en kultuur-histo
riese ontsluiting geopenbaar, maar 
sy moeder het hom daarin verhinder. 
Hnr. Vrijmoeth het wel enkele fa
sette van die sosiale en etiese 
aspekte probeer ontsluit. Ciske 
as nie-mondige het getoon dat hy 
bereid is tot ontsluiting. Sy 
ouers as onvolwassenes kon egter 
nie aan hom hulp of leiding gee om 
in sy totaliteit as volwassene te 
ontsluit nie. 

Ciske is as individu erken en die 
ander kinders moontlik as individue 
misken omdat die ouers nooit van 
hul1e praat nie. Alhoewel Ciske as 
individu erken is. het sy moeder 
veral nie sy uniekheid besef en ham 
gesien as In mens met 'n eie iden
titeit nie. 
Hev. Vrijmoeth se onopvoedkundige 
tugmaatreels (vgl. vraag 12) het 
meegebring dat haar opvoedingswerk 
nle reg laat geskied het aan Cfske 
se uniekheid nfe. 



RIGLYNE 

16. 	 Die ouers moet in die op
voeding die tydsheid van die 
kind (dit is sy "ontwikkeling") 
in aanmerking neem (par. 
2.8.1) . 

OPERASIONELE VRAE 

Besef die ouer dat sy kind deur 
verskillende ontwikkelingsfases 
gaan en dat hy/sy op weg is na 
die ewige lewe? 

Is die ouer se opvoedingswerk in
gerig vir Gie ontwikkelingsfase 
waarin sy kind tans verkeer? 
In watter psigiese, taal-, 
kreatiewe, denk-, sosiale, waarde-, 
sedelikheids-, beregtigings, 
liefdes- en geloofsekerheidsont
wikkelingsfase is die kind tans? 
(par. 2.8.2). 
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RIGlYNE 

16. Die ouers moet in die op
voeding die tydsheid van die 
kind (dit is sy "ontwikkelinglf) 
in aanmerking neem (par. 
2.8.1) . 
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OPERASIONElE VRAE 

Besef die ouer dat sy kind deur 
verskillende ontwikkelingsfases 
gaan en dat hY/sy op weg is na 
die ewige lewe? 

Is die ouer se opvoedingswerk in
gerig vir Gfe ontwikkelingsfase 
waarin sy kind tans verkeer? 
In watter psigiese. taal-, 
kreatiewe, denk-, sosiale, waarde-, 
sedelikheids-, beregtigings. 
liefdes- en geloofsekerheidsont
wikkelingsfase is die kind tans? 
(par. 2.8.2). 



ANTWOORD INTERPRETASIE 

Geen toepaslike respons kan van die 
ouers verkry word nie. 

Geen toepaslike respons kan van die 
ouers verkry word nie. 

PSigiese ontwikkeling: As die Rot be
ledig is, neem hy onmiddellik wraak 
(p.5, 11, 23, 112). 

Taalontwikkeling: "Hy skryf ... wul
len kry fi r sy fi rjadag he fies" 
(p.16). 

Kreatiewe ontwikkeling: "Ek het 
Cis gevra of ek die tekening vir mY 
aanstaande vrou mag gee, en die 
kunstenaar was net danig trots, om 
sy werk vir hierdie doel af te 
staan" (p.8S). 

Denkontwikkeling: "... Ciske het 'n 
goeie kop op sy lyf. Reken kan hy 
byvoorbeeld goed" (p.16, 17, 29). 

Sosiale ontwikkeling: "Die klas was 
besig orn horn mak te maak"{p.28, 39, 
47, 48). 

Ekonomiese ontwikkeling: "Cis my 
gehelp orn boeke oor te trek, 'n 
werkie waarvan hy gehou het en wat 
hy baie netjies kon doen" (p.93). 
"Dorus het gese ek mag horn twee weke 
hou. Ons het horn oorgetrek, en ek 
het Dorus belowe dat ek my hande sal 
was voordat ek daarin lees" (p.l07). 
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Die ouers is moontlik nie bewus dat 
Ciske in 'n bepaalde ontwikkelings
fase is en dat hy op weg is na die 
ewige lewe nie. 

Die implikasie is dat Ciske se ouers 
horn oor- of onderbevraag. 

Ciske se psigiese ontwikkeling ver
loop nie na wense nie. 

Ciske se taalontwikkelfng toon 'n 
agterstand. 

Oft blyk dat Ciske aanleg in die 
kunste het wat ontwikkel kan word. 

Oit blyk dat Ciske intelligent is. 

Ciske behoort deur sy ouers, skool 
en die gemeenskap gehelp te word 
met die sosialfseringsproses. 

Deurdat Cfske so netjies is, kan 
,die estetiese vir horn ontsluit 
word. 

Deur mee te help dat die estetiese 
aspek in Ciske ontsluit word, kan 
die ander werklikheidsaspekte ont
sluit word. 

ANTWOORD 

Geen toepaslike respons kan van die 
ouers verkry word nie. 

Geen toepaslike respons kan van die 
ouers verkry word nie. 

PSigiese ontwikkeling: As die Rot be
ledig is, neem hy onmiddellik wraak 
(p.5, 11, 23, 112). 

Taalontwikkeling: "Hy skryf ... wul
len kry fir sy firjadag he fies" 
(p.16). 

Kreatiewe ontwikkel ing: "Ek het 
Cis gevra of ek die tekening vir mY 
aanstaande vrou mag gee, en die 
kunstenaar was net danig trots, om 
sy werk vir hierdie doel af te 
staan" (p.85). 

Denkontwikkeling: " ... Ciske het 'n 
goeie kop op sy lyf. Reken kan hy 
byvoorbeeld goed" (p.16, 17, 29). 

Sosiale ontwikkeling: "Die klas was 
besig om hom mak te maak"(p.28, 39, 
47. 48). 

Ekonomiese ontwikkeling: "Ci s my 
gehelp om boeke oor te trek, 'n 
werkie waarvan hy gehou het en wat 
hy bale netjies kon doen" (p.93). 
"Dorus het ges~ ek mag hom twee weke 
hou. Ons het hom oorgetrek, en ek 
het Dorus belowe dat ek my hande sal 
was voordat ek daarin lees" (p.107). 
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INTERPRETASIE 

Die ouers is moontlik nie bewus dat 
Ciske in 'n bepaalde ontwikkelings
fase is en dat hy op weg is na die 
ewige lewe nie. 

Die implikasie is dat Ciske se ouers 
hom oor- of onderbevraag. 

Ciske se pSigiese ontwikkeling ver
loop nie na wense nie. 

Ciske se taalontwikkeling toon tn 
agterstand. 

Oft blyk dat Ciske aanleg in die 
kunste het wat ontwikkel kan word. 

Dit blyk dat Ciske intelligent is. 

Ciske behoort deur sy ouers, skool 
en die gemeenskap gehelp te word 
met die sosialiseringsproses. 

Deurdat Ciske so netjies is, kan 
,die estetiese vir hom ontsluit 
word. 

Deur mee te help dat die estetiese 
aspek in Ciske ontsluit word, kan 
die ander werklikheidsaspekte ont
sluit word. 

http:maak"{p.28


RiGLYNE 	 OPERASIONELE VRAE 

17. 	 Die mens is geskape as beeld 
van sy Skepper en die mens is 
geroepe om in volle wetsge
hoorsaamheid te arbei aan die 
God welgevallige sinverdieping 
van die geskape werklikheid 
(par. 3.2.7.1). 

lB. 	 Die menslike liggaam is ge
struktureer in 'n funderende, 
enkaptiese vervlegtingsver
band. Hierdie enkaptiese struk
tuurgeheel word onderskei in 
die fisies-chemiese, biotiese 
en sensitief-psigiese sub
strukture (par. 3.2.7.1). 
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Arbei ouer en kind aktief aan die 
ontsluiting van die verskillende 
werklikheidsaspekte van die kind 
en die gesin se mens-wees en vind 
sinverdieping deur die opvoedings
handeling plaas? (par. 3.2.7.2). 

Is daar enige opsigtelike defekte 
in die struktuurgeheel, dit wil 

s@, in die menslike bouplan van 
die ouer en/of kind as mense? 
(par. 3.2.7.2). 

17. Die mens is geskape as beeld 
van sy Skepper en die mens is 
geroepe om in volle wetsge
hoorsaamheid te arbei aan die 
God welgevallige sinverdieping 
van die geskape werklikheid 
(par. 3.2.7.1). 

18. Die menslike liggaam is ge
struktureer in 'n funderende, 
enkaptiese vervlegtingsver
band. Hierdie enkaptiese struk
tuurgeheel word onderskei in 
die fisies-chemiese, biotiese 
en sensitief-psigiese sub
strukture (par. 3.2.7.1). 
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OPERASIONELE VRAE 

Arbei ouer en kind aktief aan die 
ontsluiting van die verskillende 
werklikheidsaspekte van die kind 
en die gesin se mens-wees en vind 
sinverdieping deur die opvoedings
handeling plaas? (par. 3.2.7.2). 

Is daar enige opsigtelike defekte 
in die struktuurgeheel, dit wil 
se, in die menslike bouplan van 
die ouer en/of kind as mense? 
(par. 3.2.7.2). 



ANTWOORD 

Etiese ontwikkeling: "Ciske het 'n 
boodskap vir die buurvrou gedoen" 
(p.90). Ciske het elke dag Dorus 
se karretjie gestoot (p.39) en met 
die uitstappie het hy en Sip Dorus 
gehelp om by die groep aan te sluit 
nadat Dorus se karretjie gebreek 
het (p.68). 

Geen duidelike en definitiewe res pons 
kan verkry word nie. Hev. Vrijmoeth 
het slegs enkele fasette van die 
ekonomiese aspek ontsluit en mnr. 
Vrijmoeth die sosiale en etiese 
aspekte (p.15, 42, 112). 

Ciske het 'n boek bekom wat hy wou 
lees. Die boek Pieter Marita het 
gehandel oor sy avonture met leeus 
en inboorlinge (p.107). 

Fisies-chemiese substruktuur: 
"Klein en skraal het die Rot in sy 
brei! bank gesit" (p.7) en "Ek het 
sy tande gesien. Regte klein rot
tandjies" (p.8). 

Hev. Vrijrnoeth het 'n lelike 
vratjie gehad wat onder haar sluier 
sigbaar is (p.9) en was ook geset 
(p.15). 

INTERPRETASIE 

Ciske openbaar morele liefde teen
oor sy maats en ander mense. Hier
die aspek kan meehelp dat die ander 
werklikheidsaspekte ontsluit word, 
omrede Ciske nie teruggetrokke van 
geaardheid is nie en 'n hulpvaar
dige karakter het. 

Mnr. en mev. Vrijrnoeth het nie ak
tief deel aan die ontsluiting van 
die verskillende werklikheidsaspek
te nie, maar hulle bemoeienis met 
Ciske het plaasgevind in die nor
male verloop van hulle dagtaak. 

Ciske het aktief deelgeneem aan die 
ontsluiting van sy logiese, lingu
ale, estetiese en kultuur-historie
se aspekte. 
Sinverdieping sou plaasvind, maar 
in beperkte mate. Indien die ouers 
doelbewus en aktief deelgeneem het 
aan die ontsluiting van die ver
ski llende we rklikhei dsaspekte sou 
sinverdieping op 'n h~r vlak ge
staan het. 

Dit lyk of Ciske se klein postuur 
horn nie in sy ontwikkeling strem 
nie. 

Dit lyk of mev. Vrijrnoeth aandag 
aan haar postuur kon gee. 
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ANTWOORD 

Etiese ontwikkeling: "Ciske het 'n 
boodskap vir die buurvrou gedoen" 
(p.90). Ciske het elke dag Dorus 
se karretjie gestoot (p.39) en met 
die uitstappie het hy en Sip Dorus 
gehelp om by die groep aan te sluit 
nadat Dorus se karretjie gebreek 
het (p.68). 

Geen duidelike en definitiewe res pons 
kan verkry word nie. Hev. Vrijmoeth 
het slegs enkele fasette van die 
ekonomiese aspek ontsluit en mnr. 
Vrijmoeth die sosiale en etiese 
aspekte (p.15, 42, 112). 

Ciske het 'n boek bekom wat hy wou 
lees. Die boek Pieter Marita het 
gehandel oor sy avonture met leeus 
en inboorlinge (p.107). 

Fisies-chemiese substruktuur: 
"Klein en skraal het die Rot in sy 
brei! bank gesit" (p.7) en "Ek het 
sy tande gesien. Regte klein rot
tandjies" (p.8). 

Hev. Vrijrnoeth het 'n lelike 
vratjie gehad wat onder haar sluier 
sigbaar is (p.9) en was ook geset 
(p.15) . 
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INTERPRETASIE 

Ciske openbaar morele liefde teen
oor sy maats en ander mense. Hier
die aspek kan meehelp dat die ander 
werklikheidsaspekte ontsluit word, 
omrede Ciske nie teruggetrokke van 
geaardheid is nie en 'n hulpvaar
dige karakter het. 

Mnr. en mev. Vrijrnoeth het nie ak
tief deel aan die ontsluiting van 
die verskillende werklikheidsaspek
te nie, maar hulle bemoeienis met 
Ciske het plaasgevind in die nor
male verloop van hulle dagtaak. 

Ciske het aktief deelgeneem aan die 
ontsluiting van sy logiese, lingu
ale, estetiese en kultuur-historie
se aspekte. 
Sinverdieping sou plaasvind, maar 
in beperkte mate. Indien die ouers 
doelbewus en aktief deelgeneem het 
aan die ontsluiting van die ver
ski llende we rklikhei dsaspekte sou 
sinverdieping op 'n h~r vlak ge
staan het. 

Dit lyk of Ciske se klein postuur 
horn nie in sy ontwikkeling strem 
nie. 

Dit lyk of mev. Vrijrnoeth aandag 
aan haar postuur kon gee. 



RIGlYNE OPERAS lONE LE VRAE 

19. Die substrukture word deur In hoe In mate word die substruk
die aktlewe ontsl uit en ture van die ouer en kind deur 
verdiep (par. 3.2.7.1). die onderskeie aktlewe ontsluit 

en verdiep? (par. 3.2.7.2). 
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19. Die substrukture word deur 
die aktlewe ontsluit en 
verdiep (par. 3.2.7.1). 
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OPERASIONELE VRAE 

In hoe 'n mate word die substruk
ture van die ouer en kind deur 
die onderskeie aktlewe ontsluit 
en verdiep? (par. 3.2.7.2). 



ANT'r/OORD INTERPRETASIE 

Mnr. Vrijmoeth is 'n forse, slanke 
man wat bruingebrand is I3}. 

Biotiese substruktuur: Geen respons 
kan verkry word nie. 

Sensitief-psigiese substruktuur: 
Mnr. Bruis het gemerk dat Ciske 
pragtige oil het: "Watter pragtige 
oi! het die knaap! P~re1grys, met 
donker vonkelende oogappels. 'n 
Vreemde onheilspe1lende gloed het 
daarin gebrand. Die oi! van In 
dler!" iI>.7}. 

Mnr. Vrijmoeth werk skynbaar nie ge
reeld nie (p.BI) en sedert hy by 'n 
goeie redery aanges1uit het, sal hy 
'n vaste verdienste bekom (p.79) 
as "wa1stoker" (p.B2). 
Hev. Vrijmoeth verrig saans arbeid 
in die kroeg (p.9), terwyl haar 
suster die huishouding moet waarneem. 
Hev. Vrijmoeth word maklik ontstel 

ID} en kry 'n rooi v1ek in haar 
ha1s, haar stem raak rou van senu
wees en dan gebruik sy ook skelwoor
de (p.9, ID). 

"Ciske het 'n goeie kop op sy lyf. 

Reken kan hy byvoorbee1d goed" (p.16) 

en mnr. Bruis weet dat Ciske sy bes 

doen op skoo1 (p.46) en dat hy sy 

werk ernstig opneem. 

Ciske is rats (p.69) en kon op sy 

een hand staan. Hy moes in die 

kroeg werk (p.46). 


Hnr. Vrijmoeth behoort 'n daaglikse 
taak te kan verrig. 

Die onhei1spe11ende gloed wat in 
Ciske se oi! gebrand het, kan bete
ken dat hy in die situasie waarin 
hy horn bevind het spanning en angs 
verduur het. 

Hnr. Vrijmoeth se substrukture is 
ontsluit en verdieping het p1aasge
vind omdat hy deur besluitvorming 
daartoe oorgegaan het om 'n vaste 
werk te bekom. 
Mev. Vrijmoeth se substrukture is 
ontsluit en verdieping het plaas
gevind, maar haar gemoedsbelewinge 
(psigiese liggaamstruktuur) funk
sioneer nog op die pSigiese v1ak. 

Ciske se substrukture word onts1uit 
en verdieping het a1 p1aasgevind 
(vg1. vraag 20). 
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ANTWOORD 

Mnr. Vrijmoeth is 'n forse, slanke 
man wat bruingebrand is (p.13). 

Biotiese substruktuur: Geen respons 
kan verkry word nie. 

Sensitief-psigiese substruktuur: 
Mnr. Bruis het gemerk dat Ciske 
pragtige oe het: "Watter pragtige 
oe het die knaap! P!relgrys, met 
donker vonkelende oogappels. 'n 
Vreemde onheilspellende gloed het 
daarin gebrand. Die oe van In 
d1er!" (p.l). 

Mnr. Vrijmoeth werk skynbaar nie ge
reeld nie (p.81) en sedert hy by 'n 
goeie redery aangesluit het. sal hy 
In vaste verdienste bekom (p.79) 
as "walstoker" (p.82). 
Mev. Vrijmoeth verrig saans arbeid 
in die kroeg (p.9). terwyl haar 
suster die huishouding moet waarneem. 
Hev. Vrijmoeth word maklik ontstel 
(p.lO) en kry 'n rooi vlek in haar 
hals, haar stem raak rou van senu
wees en dan gebruik sy ook skelwoor
de (p.9, 10). 

"Ciske het 'n goeie kop op sy lyf. 
Reken kan hy byvoorbeeld goed" (p.16) 
en mnr. Bruis weet dat Ciske sy bes 
doen op skool (p.46) en dat hy sy 
werk ernstig opneem. 
Ciske is rats (p.69) en kon op sy 
een hand staan. Hy moes in die 
kroeg werk (p.46). 
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INTERPRETASIE 

Mnr. Vrijmoeth behoort 'n daaglikse 
taak te kan verrig. 

Die onheilspellende gloed wat in 
Ciske se oe gebrand het, kan bete
ken dat hy in die situasie waarin 
hy horn bevind het spanning en angs 
verduur het. 

Mnr. Vrijmoeth se substrukture is 
ontsluit en verdieping het plaasge
vind omdat hy deur besluitvorming 
daartoe oorgegaan het om 'n vaste 
werk te bekom. 
Hev. Vrijmoeth se substrukture is 
ontsluit en verdieping het plaas
gevind, maar haar gemoedsbelewinge 
(psigiese liggaamstruktuur) funk
sioneer nog op die pSigiese vlak. 

Ciske se substrukture word ontsluit 
en verdieping het al plaasgevind 
(vgl. vraag 20). 



RIGLYNE 	 OPERASIONElE VRAE 

20. 	 Aktes is innerlike werksaam
hede van die mens wat die in
tensie besit om deur menslike 
besluitvorming omgesit te word 
in dade as uiterlike handelinge 
(par. 3.2.7.1). 

21. 	 Die aktstruktuur funksioneer 
in die drie grondrigtinge van 
ken, wil en ve rbee1 , wat mee
bring dat die intensie van 'n 
akte in 'n gemotiveerde pro
ses deur besluitvorming in 'n 
daad omgesit word (par. 
3.2.7.1). 

In hoe In mate is die uiterlike 
handelinge van die ouer en die 
kind intensioneel gerig, dit wil 
s~, hoe doelbewus lewe ouer en/of 
kind? (par. 3.2.7.2). 

In hoe In mate funksioneer die 
drie grondrigtinge van ken, wi 1 
en verbeel by die ouer en/of 
die kind, en word besluitvorming 
realisties in dade omgesit? (par. 
3.2.7.2). 

22. 	 Aktes word verrig deur die volle Watter motief beheers die lewe 
mens in eenheid van liggaam en van die ouers en hul1e kinders? 
siel, en aktes kan intensioneel (par. 3.2.7.2). 
op tipiese gekwalifiseerde 
stande van sake gerig word 
(par. 3.2.7.1). 
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RI GlYNE 

20. Aktes is innerlike werksaam
hede van die mens wat die in
tensie besit om deur menslike 
besluitvorming omgesit te word 
in dade as uiterlike handelinge 
(par. 3.2.7.1). 

21. Die aktstruktuur funksioneer 
in die drie grondrigtinge van 
ken, wil en verbeel, wat mee
bring dat die intensie van 'n 
akte in 'n gemotiveerde pro
ses deur besluitvorming in 'n 
daad omgesit word (par. 
3.2.7.1). 

OPERASIONELE VRAE 

In hoe In mate is die uiterlike 
handelinge van die ouer en die 
kind intensioneel gerig, dit wil 
se, hoe doelbewus lewe ouer en/of 
kind? (par. 3.2.7.2). 

In hoe 'n mate funksioneer die 
drie grondrigtinge van ken, wil 
en verbeel by die ouer en/of 
die kind, en word besluitvorming 
realisties in dade omgesit? (par. 
3.2.7.2). 

22. Aktes word verrig deur die volle Watter motief beheers die lewe 
mens in eenheid van liggaam en van die ouers en hul1e kinders? 
siel, en aktes kan intensioneel (par. 3.2.7.2). 
op tipiese gekwalifiseerde 
stande van sake gerig word 
(par. 3.2.7.1). 
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ANTWOORO INTERPRETASIE 

Mnr. Vrijmoeth was 'n ongeree1de wer
ker (p.8l). maar sedert hy by tante 
Jans kuier, is hy by 'n goeie redery 
en sal hy 'n vaste inkomste kry (p. 
79. 81, 91). Mnr. en mev. Vrijmoeth 
sukke1 om 'n bestaan te maak en me
vrou moet dus werk omdat haar man In 
"skorriemorrie" is (p.9). Ciske het 
bes1uit as hy groot is, gaan hy op 
die see vaar. "Aan die ka1m toon 
kon 'n mens hoor dat hy all anka1 
daaroor bes1uit het" (p.74). 

Mnr. Vrijmoeth ken sy vrou en sy 
nooi en daarom wi1 hy van sy vrou 
skei om met Jans te trou, omdat hy 
ook reken dat Ciske en Jans mekaar 
beter sal verstaan (p.79. SO). 
Mev. Vrijmoeth het besef dat haar 
man nou 'n vaste verdienste het en 
daarom het sy geweier om van hom 
te skei sodat hy nie die geld met 
Jans kan dee1 nie (p.81). 
Geen verdere response kan verkry 
word nfe. 

Geen duide1ike respons kan van mnr. 
Vrijmoeth verkry word nie. Oft wil 
voorkom asof hy In norma1e gesins1ewe 
in die vooruitsig wil stel (p.83). 

Geen duide1ike res pons kan van mev. 
Vrijmoeth verkry word. Oit wi1 voor
kom asof geld vir haar baie be1angrik 
is, omdat geld die bepalende faktor 
in die egskeidingsaak is (p.83). 

Oeur besluitvorming is die uiterli
ke handelinge van vader. moeder en 
seun in hulle aktlewe ekonomies ge
kwa1ifiseerd. Onts1uiting in die 
bo-ekonomiese aspekte van die akt
lewe kon nog nie verdfep word nie. 
omdat die kenaktes moontlik nog 
nie ontsluit is nie (vg1. vraag 21). 

Mnr. en mev. Vrijmoeth se keuse is 
beperk. daarom is die wilsakte ge
rig op die hier en die nou van ver
a1 die fisiese behoeftes. Die wil 
tot In beter lewe word in In mate 
deur mnr. Vrijmoeth geopenbaar. 
Ciske se grondrigtinge van ken, 
wil en verbee1 kon nie na behore 
onts1uit nie, omdat sy ouers nie 
die nodige 1eiding en voorbee1d 
aan hom gestel het nie. omdat hulle 
eie aktlewe basies nog ekonomies
gekwa1ifiseerd was. 

Mnr. Vrijmoeth begeer In beter 1ewe 
omdat sy vrou In "helleveeg" is en 
daar nie sprake van eenheid in hul
le huwe1ik is nie. 

Mev. Vrijmoeth is net In "skorrle
morrie van 'n man" getroud wat 
feft1ik nooit tuis is nie en nle 
vir sy gesin sorg nie. Mev. Vrij
moeth moet egter die gesin onder
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ANTWOORD 

Mnr. Vrijmoeth was 'n ongeree1de wer
ker (p.81). maar sedert hy by tante 
Jans kuier. is hy by 'n goeie reder.y 
en sal hy 'n vaste inkomste kry (p. 
79, 81, 91). Mnr. en mev. Vrijmoeth 
sukke1 om In bestaan te maak en me
vrou moet dus werk omdat haar man In 
"skorriemorrie" is (p.9). Ciske het 
bes1uit as hy groot is. gaan hy op 
die see vaar. "Aan die ka1m toon 
kon 'n mens hoor dat hy a1 1ankal 
daaroor bes 1 ui t het" (p. 74) . 

Mnr. Vrijmoeth ken sy vrou en sy 
noo; en daarom wi1 hy van sy vrou 
skei om met Jans te trout omdat hy 
ook reken dat Ciske en Jans mekaar 
beter sal verstaan (p.79, 80). 

Mev. Vrijmoeth het besef dat haar 
man nou 'n vaste verdienste het en 
daarom het sy geweier om van hom 
te skei sodat hy nie die geld met 
Jans kan dee1 nie (p.81). 
Geen verdere response kan verkry 
word nle. 

Geen duide1lke respons kan van mnr. 
Vrijmoeth verkry word nie. Dit wil 
voorkom asof hy 'n normale gesinslewe 
in die vooruitsig wil stel (p.83). 

Geen duide1ike res pons kan van mev. 
Vrijmoeth verkry word. Dit wi1 voor
kom asof geld vir haar baie be1angrik 
is, omdat geld die bepalende faktor 
in die egskeidingsaak is (p.83). 

198 

INTERPRETASIE 

Deur besluitvorming is die uiter1i
ke hande1inge van vader, moeder en 
se un in hu11e akt1ewe ekonomies ge
kwa1ifiseerd. Ontsluiting in die 
bo-ekonomiese aspekte van die akt
lewe kon nog nle verdiep word nle. 
omdat die kenaktes moont1ik nog 
nie ontsluit Is nie (vg1. vraag 21). 

Mnr. en mev. Vrijmoeth se keuse is 
beperk, daarom is die wi1sakte ge
rig op die hier en die nou van ver
a1 die fisiese behoeftes. Die wl1 
tot 'n beter lewe word in In mate 
deur mnr. Vrijmoeth geopenbaar. 
Ciske se grondrigtinge van ken. 
wil en verbee1 kon nie na behore 
ontsluit nie, omdat sy ouers nie 
die nodige 1eiding en voorbee1d 
aan horn gestel het nie, omdat hu11e 
eie akt1ewe basies nog ekonomies
gekwa 1 ifi seerd was. 

Mnr. Vrijmoeth begeer 'n beter 1ewe 
omdat sy vrou In "helleveeg" is en 
daar nie sprake van eenheid in hu1-
le huwe1ik is nie. 

Mev. Vrijmoeth is met In "skorrie
morrie van 'n man" getroud wat 
feit1ik nooit tuis is nie en nie 
vir sy gesin sorg nie. Mev. Vrij
moeth moet egter die gesin onder-



RIGLYNE 	 OPERASIONELE VRAE 


23. 	 Binne die normatiewe aard van 
die aktstruktuur kom die mens
like karakter wat deur dis
posisies gemanifesteer is tot 
uitdrukking. 

24. 	 In die disposisie word die 
modale funksie van die akt
struktuur gelndividualiseer 
tot bepaalde aanlegfaktore. 
eienskappe. geformeerde ge
woontes en sosiale gedrags
patrone wat die akte en han
delinge van die mens in 'n 
divergerende- en konvergeren
de lewensrigting laat funk
sioneer (par. 3.2.7.1). 

Hoe dink die ouers en die kinders 

hoe kom hulle religieuse verhouding 

tot uiting in hulle lewe. hande

linge en gedrag? (par. 3.2.7.2). 


Wat is die ouers en die kind se 

aanlegte, persoonlikheidseienskap

pe. gewoontes en sosiale gedrags

patrone? (par.3.2.7.2). 


Dus, ten eerste -

Wat is die vader se aanlegte. per

soonlikheidseienskappe. gewoontes 

en sosiale gedragspatrone? 


Ten tweede -

Wat is die moeder se aanlegte, 

persoonlikheidseienskappe, ge

woontes en sosiale gedragspatrone? 
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RIGLYNE 

23. Binne die normatiewe aard van 
die aktstruktuur kom die mens
like karakter wat deur dis
posisies gemanifesteer is tot 
uitdrukking. 

24. In die disposisie word die 
modale funksie van die akt
struktuur geindividualiseer 
tot bepaalde aanlegfaktore. 
eienskappe, geformeerde ge
woontes en sosiale gedrags
patrone wat die akte en han
delinge van die mens in 'n 
divergerende- en konvergeren
de lewensrigting laat funk
sioneer (par. 3.2.7.1). 
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Hoe dink die ouers en die kinders 
hoe kom hulle religieuse verhouding 
tot uiting in hulle lewe. hande
linge en gedrag? (par. 3.2.7.2). 

Wat 1s die ouers en die kind se 
aanlegte. persoonlikheidseienskap
pe, gewoontes en sosiale gedrags
patrone? (par.3.2.7.2). 

Dus, ten eerste -
Wat is die vader se aanlegte. per
soonlikheldseienskappe, gewoontes 
en sosiale gedragspatrone? 

Ten tweede -
Wat is die moeder se aanlegte, 
persoonlikheidseienskappe, ge
woontes en sosiale gedragspatrone? 



ANTWOORO 

Geen duidelike respons kan van 

Ciske verkry word nie. Oit wil voor

kom asof sy beroepskeuse die motief 

is wat sy lewe beheers (p.74). 


Geen direkte respons kan van die 

ouers of die kind(ers) verkry word 

nie. 


Mnr. Vrijmoeth is lief vir Ciske en 

hy is bekommerd om Ciske by sy vrou 

te laat. Hy was ook 'n paar keer 

agter die tralies weens verset en ge

weldpleging (p.14, 15). Terwyl mnr. 

Vrijmoeth getroud is, het hy by 'n 

ander vrou gekuier (p.91). Mnr. 

Vrfjmoeth het slegs huis toe gekom 

as hy geld vir drank in sy sak ge

had het (p.9). Mnr. Vrljmoeth het 

later 'n vaste werk ,bekom wat sou 

verseker dat hy 'n vaste verdienste 

sou kry (p.SI). 


Hev. Vrijmoeth moes werk as kroeg

bediende (p.9). Terwyl sy getroud 

is, het 'n ander man by haar gekuier 

(p.91). Sy het Ciske gehaat (p.96) 

en as sy ontsteld is, kry sy roof 

vlekke in haar hals en vloek sy 
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INTERPRETASIE 

hou,daarom is geld vir haar belang
rik om in die lewensbehoeftes te 
voorsien. 

Ciske is verplfg om by sy moeder 
te bly terwyl sy vader op die see 
vaar. Uft die kalm toon waarin hy· 
sy beroepskeuse geuiter het, wil 
dit voorkom of hy horn baie sterk 
met sy vader identifiseer. 

Oie handelinge, gedrag en lewe van 
die ouers en die kind is apostaties 
gerig. omdat ontsluiting nie in 'n 
anastatiese rigting plaasgevfnd het 
nie. 

Mnr. Vrijmoeth is 'n gesonde per
soon wat daaglikse arbeid behoort 
te verrig. Oft mag wees dat hy as 
gevolg van verstandelike vermotins 
en/of lewensomstandfghede nie In 
beter werk kon bekom nfe. As ge
volg van sy sosiale gedragspatrone, 
frustrasies wat hy in die maatskap
py beleef het en/of persoonlik
heidseienskappe wat 'n wanbalans 
veroorsaak het, het hy horn verset 
en 'n paar keer agter die tralies 
beland. 

Oft blyk dat mev. Vrijmoeth die 
produk van samelewingsomstandighede 
was en daardeur neuroties opgetree 
het. 

ANTWOORO 

Geen duidelike respons kan van 
Ciske verkry word nfe. Oit wil voor
kom as of sy beroepskeuse die motief 
is wat sy lewe beheers (p.74). 

Geen direkte respons kan van die 
ouers of die kind(ers) verkry word 
nie. 

Mnr. Vrijmoeth is lief vir Ciske en 
hy is bekommerd om Ciske by sy vrou 
te laat. Hy was ook 'n paar keer 
agter die tralies weens verset en ge
weldpleging (p.14, 15). Terwyl mnr. 
Vrijmoeth getroud is, het hy by 'n 
ander vrou gekuier (p.91). Mnr. 
Vrijmoeth het slegs huis toe gekom 
as hy geld vir drank in sy sak ge
had het (p.9). Mnr. Vrijmoeth het 
later 'n vaste werk .bekom wat sou 
verseker dat hy 'n vaste verdienste 
sou kry (p.81). 

Mev. Vrijmoeth moes werk as kroeg
bediende (p.9). Terwyl sy getroud 
is, het 'n ander man by haar gekuier 
(p.91). Sy het Ciske gehaat (p.96) 
en as sy ontsteld is, kry sy rooi 
vlekke in haar hals en vloek sy 
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INTERPRETASIE 

hou,daarom is geld vir haar belang
rik om in die lewensbehoeftes te 
voorsien. 

Ciske is verplig om by sy moeder 
te bly terwyl sy vader op die see 
vaar. Uft die kalm toon waarin hy, 
sy beroepskeuse geuiter het, wil 
dit voorkom of hy horn baie sterk 
met sy vader identifiseer. 

Die handelinge, gedrag en lewe van 
die ouers en die kind is apostaties 
gerlg, omdat ontsluiting nie in In 
anastatiese rigting plaasgevind het 
nie. 

Mor. Vrijmoeth is 'n gesonde per
soon wat daaglikse arbeid behoort 
te verrig. Oit mag wees dat hy as 
gevolg van verstandelike vermotins 
en/of lewensomstandighede nie In 
beter werk kon bekom nie. As ge
volg van sy sosia1e gedragspatrone, 
frustrasies wat hy in die maatskap
py beleef het en/of persoonlik
heidseienskappe wat In wanbalans 
veroorsaak het, het hy hom verset 
en 'n paar keer agter die tralies 
beland. 

Oft blyk dat mev. Vrijmoeth die 
produk van samelewingsomstandighede 
was en daardeur neuroties opgetree 
het. 



~ OPERASIONELE VRAE 

Ten derde -

Wat is die kind se aanlegte. per

soonlikheidseienskappe, gewoontes 

en sosiale gedragspatrone? 


25. Die etos is die belangrikste Hoedanig funksioneer die etos van 
en diepste rnotivering van die die ouer en die kind? (par. 3.2.7.2). 
mens wat intrinsiek en ekstrin
siek funksioneer en as dryf
krag aan die mens se gedrag 
op norrnerende wyse rigting 
gee (par. 3.2.7.1). 
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25. Die etos is die belangrikste 
en diepste motivering van die 
mens wat intrinsiek en ekstrin
s iek funks i oneer en as dryf
krag aan die mens se gedrag 
op normerende wyse rigtlng 
gee (par. 3.2.7.1). 
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Ten derde -
Wat is die kind se aanlegte. per
soonlikheidseienskappe. gewoontes 
en sosiale gedragspatrone7 

Hoedanig funksioneer die etos van 
die ouer en die kind? (par. 3.2.7.2). 



ANTWOORD INTERPRETASIE 


graag (p.9, 45). Sy kry senuwee
aanvalle (p.15). 

Ciske was aanvanklik teruggetrokke (p. 
5-8), maar sy maats het gehelp dat hy 
ontsluit as 'n vrolike seun (p.28, 
70). Hy het sy moeder se gesag ver
werp (p.45, 49) en sy rondswerwende 
vader liefgehad (p.13). As Ciske 
bedreig is, het hy oorgegaan tot ge
weld (p.23, 31, 112). Hy het graag 
by Dorus en tante Jans gaan kuier. 
omdat hulle in horn belang gestel 
het (p.39, 48, 91). Op skool het 
Ciske getoon dat hy goed in reken
kunde is. juis omdat mnr. Bruis be
langgestel het in horn en hom aange
moedig het (p.17). Ciske het 'n 
hulpvaardige karakter gehad (p.90, 
92). 

Mnr. Vrijmoeth het 'n werk bekom wat 
sou meebring dat hy daagliks sou 
tuis wees en dat hy 'n vaste ver
dienste sou h~ (p.8l). Hy het ook 
by tante Jans gekuier wat 'n ander 
persoonlikheid as sy vrou gehad het: 
sy was meer saggeaard en het groter 
begrip getoon (p.115). 
Mnr. Vrijmoeth het aan Ciske gedink 
en wou horn ontferm oor die seun en 
daardeur kon hy 'n beter lewe aan 
Ciske bied (p.79). 

Mev. Vrijmoeth het aan geld gedink. 
daarom moes Ciske in die kroeg werk 
(p.39); geld was die bepalende fak
tor in haar egskeiding met haar man 
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Ciske het oor 'n goeie intelligen
sie beskik en sy persoonlikheid 
het die moontlikhede getoon orn 
optimaal ontsluit te word. Cis
ke se sosiale gedragspatrone orn 
wraak te neem as sy persoon aan
geval word. dui daarop dat hy emo
sioneel baie onvolwasse vir sy ou
derdorn is. Ciske het horn met sy 
vader geTdentifiseer en sy aggres
sie was moontlik 'n reaksie op 
die frustrasies wat hy tuis en in 
die skool ondervind het. 

Mnr. Vrijmoeth wou 'n beter lewe 
lei en het daarom In werk met 'n 
vaste verdienste bekom. Tante Jans 
sou in die nuwe lewenspatroon pas 
en dit sou meebring dat hy beter 
geleenthede en gemoedsrus aan sy 
seun Ciske kon bied. 

Mev. Vrijmoeth WOy finansieel In 
beter lewe lei. maar die motief 
daarvoor kom nie duidelik na yore 
nie. 

ANTWOORD 

graag (p.9, 4S). 5y kry senuwee
aanvalle (p.l5). 

Ciske was aanvanklik teruggetrokke (p. 
S-8), maar sy maats het gehelp dat hy 
ontsluit as 'n vrolike seun (p.28, 
70). Hy het sy moeder se gesag ver
werp (p.45, 49) en sy rondswerwende 
vader liefgehad (p.l3). As Ciske 
bedreig is, het hy oorgegaan tot ge
weld (p.23, 31. l12). Hy het graag 
by Dorus en tante Jans gaan ku1er, 
omdat hulle in horn belang gestel 
het (p.39, 48, 91). Op skool het 
Ciske getoon dat hy goed 1n reken
kunde 1s. juis omdat mnr. Bruis be
langgestel het in horn en horn aange
moed1g het (p.l7). Ciske het 'n 
hulpvaardige karakter gehad (p.90, 
92) . 

Mnr. Vrijmoeth het 'n werk bekom wat 
sou meebring dat hy daagliks sou 
tuis wees en dat hy 'n vaste ver
dienste sou h~ (p.8l). Hy het ook 
by tante Jans gekuier wat 'n ander 
persoonlikheid as sy vrou gehad het: 
sy was meer saggeaard en het groter 
begrip getoon (p.IIS). 
Mnr. Vrijmoeth het aan Ciske ged1nk 
en wou horn ontferm oor die seun en 
daardeur kon hy 'n beter lewe aan 
Ciske bied (p.79). 

Hev. Vrijmoeth het aan geld gedink, 
daarom moes Ciske in die kroeg werk 
(p.39); geld was die bepalende fak
tor in haar egskeiding met haar man 
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INTERPRETA5IE 

Ciske het oor 'n goeie intelligen
sie beskik en sy persoonlikheid 
het die moontlikhede getoon orn 
optimaal ontsluit te word. C1s
ke se sosiale gedragspatrone orn 
wraak te neem as sy persoon aan
geval word, dui daarop dat hy emo
sioneel baie onvolwasse vir sy ou
derdorn is. Ci ske het horn met sy 
vader geidentifiseer en sy aggres
sie was moontlik 'n reaksie op 
die frustrasies wat hy tuis en in 
die skool ondervind het. 

Mnr. Vrijmoeth wou 'n beter lewe 
lei en het daarom 'n werk met 'n 
vaste verdienste bekom. Tante Jans 
sou in die nuwe lewenspatroon pas 
en dit sou meebring dat hy beter 
geleenthede en gemoedsrus aan sy 
seun Ciske kon bied. 

Hev. Vrijmoeth wou finansieel 'n 
beter lewe lei. maar die motief 
daarvoor kom nie duidelik na yore 
nie. 



RIGI.:.YNE 	 OPERASIONELE VRAE 


26. 	 Alle aktes en handelinge (alle 
konkrete gebeurtenisse in die 
lewe van die mens) gaan van 
die selfheid (ek) van die mens 
uit, wat deur twee verskillen
de gemeenskapsmotiewe (anasta
ties of apostaties) teenoor 
mekaar staan as teenoorge
stelde dryfvere (par. 3.2.7.1). 

27. 	 Die ek van die mens vertoon 
vier duidelike strukture, 
naamlik: 
die rel1gieuse struktuur wat 
die hartgerigtheid van die 
mens aandui; 

die modale struktuur wat die be
staanswyses van die mens in die 
werklikheid aandui; 

die individualiteit van die mens 
wat sy uniekheid en eie per
soonlikheid aandui; 

Hoedanig funksioneer die self
heid van die ouer en die kind 
ten opsigte van hulle aktes en 
handelinge, dit wil se, anasta
ties of apostaties? (par. 3.2.7.2). 

Wat is die hartgerigtheid van die 
ouer en die kind? 

Hoe funksioneer die ouer en die 
kind in die daaglikse werklikheid? 

Kom die individualiteit van die 
ouer en die kind in die opvoe
dingswerk onderskeidelik tot sy 
reg? 
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26. Alle aktes en handelinge (alle 
konkrete gebeurtenisse in die 
lewe van die mens) gaan van 
die selfheid (ek) van die mens 
uit. wat deur twee verskillen
de gemeenskapsmotiewe (anasta
ties of apostaties) teenoor 
mekaar staan as teenoorge
stelde dryfvere (par. 3.2.7.1). 

27. Die ek van die mens vertoon 
vier duidelike strukture, 
naamlik: 
die religieuse struktuur wat 
die hartgerigtheid van die 
mens aandui; 

die modale struktuur wat die be
staanswyses van die mens in die 
werklikheid aandui; 

die individualiteit van die mens 
wat sy uniekheid en eie per
soonlikheid aandui; 
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Hoedanig funksioneer die self
heid van die ouer en die kind 
ten opsigte van hulle aktes en 
handelinge, dit wil s@, anasta
ties of apostaties? (par. 3.2.7.2). 

Wat is die hartgerigtheid van die 
ouer en die kind? 

Hoe funksioneer die ouer en die 
kind in die daaglikse werklikheid? 

Kom die individualiteit van die 
ouer en die kind in die opvoe
dingswerk onderskeidelik tot sy 
reg? 



ANTWOORD 

(p.81-83) . 

Geen direkte respons kon van die 
ouers en die kind verkry word nie. 

Mnr. Vrijmoeth wou 'n nuwe lewe begin 
(vgl. vraag 23). Hev. Vrijmoeth het 
geleef om selfbehoud (vgl. vraag 23). 
Ciske het 'n wanhopige stryd gevoer 
teen alles wat saamspan om hom op te 
voed. teen die skool. sy moeder. die 
"welvaart". die kolehok. die polisie 
en die lat. Hy staan a11een teen die 
oormag (p.12). 

Die ouers en Ciske se hande1inge dui 
daarop dat hulle 1ewe om selfbehoud 
en dat daar geen definitiewe doel
stellings in hu11e lewe is nie (vg1. 
vrae 44. 48. 52). 

Geen di rekte respons kan verkry word 
nie, behalwe dat Ciske se vader en 
moeder aan hom aandag gegee het 
(vg1. vraag 15). 

INTERPRETASIE 

Die funksionering van Ciske se etos 
kom nie duide1ik na yore omdat hy 
nog baie jonk is. Dit blyk tog dat 
hy geveg het om selfbehoud. 

Die se1fheid van die ouers en Ciske 
het nog nie 'n anastatiese religi
euse grondhouding bereik nie. Ont
sluiting is wel moont1ik deur ont
sluiting van die kenakte deur die 
nodige kennis van die Woord aan 
hulle oor te dra sodat hulle ver
troue in God ontsluit kan word. 

Ciske en sy ouers se hartgerigt
heid is nie anastaties nie. met die 
gevolg dat die ouers met hulle be
paalde hartgerigtheid in die daag
likse 1ewe apostaties funksioneer. 

Ontsluiting in die bo-psigiese as
pekte is wel moontlik indien die 
ken-, wil- en verbeelaktes intrin
siek en ekstrinsiek gemotiveer 
word. 

Daar is nie sprake van egte opvoe
ding nie. omdat die handelinge van 
die ouers nie daarop gerig is om 
hu11e kind as onvolwassene te 
bring tot roepingsvervulling nie. 
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ANTWOORD 

(p.8l-83) • 

Geen direkte respons kon van die 
ouers en die kind verkry word nie. 

Mnr. Vrijmoeth wou 'n nuwe 1ewe begin 
(vgl. vraag 23). Hev. Vrijmoeth het 
geleef om selfbehoud (vg1. vraag 23). 
Ciske het In wanhopige stryd gevoer 
teen a11es wat saamspan om hom op te 
voed. teen die skool. sy moeder, die 
"welvaart", die kolehok. die polisie 
en die lat. Hy staan a11een teen die 
oormag (p.12). 

Die ouers en Ciske se hande1inge dui 
daarop dat hulle lewe om selfbehoud 
en dat daar geen definitiewe doe1-
stel1ings in hulle lewe is nie (vgl. 
vrae 44. 48. 52). 

Geen di rekte respons kan verkry word 
nie, behalwe dat Ciske se vader en 
moeder aan hom aandag gegee het 
(vgl. vraag 15). 
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INTERPRETASIE 

Die funksionering van Ciske se etos 
kom nie duidelik na yore omdat hy 
nog baie jonk is. Dit blyk tog dat 
hy geveg het om selfbehoud. 

Die se1fheid van die ouers en Ciske 
het nog nie In anastatiese religi
euse grondhouding bereik nie. Ont
sluiting is wel moontlik deur ont
sluiting van die kenakte deur die 
nodige kennis van die Woord aan 
hulle oor te dra sodat hulle ver
troue in God ontsluit kan word. 

Ciske en sy ouers se hartgerigt
heid is nie anastaties nie, met die 
gevolg dat die ouers met hulle be
paalde hartgerigtheid in die daag
likse lewe apostaties funksioneer. 

Ontsluiting in die bo-psigiese as
pekte is wel moontlik indien die 
ken-, wil- en verbeelaktes intrin
siek en ekstrinsiek gemotiveer 
word. 

Daar is nie sprake van egte opvoe
ding nie. omdat die handelinge van 
die ouers nie daarop gerig is om 
hulle kind as onvolwassene te 
bring tot roepingsvervulling nie. 



RIf:.UNE 	 OPERASIONElE VRAE 

die tydsheid van die mens wat 
aandui dat die mens aan tyd 
onderworpe is, maar nie 'n 
bloot tydelike wese is nie 
(par. 3.2.7.1). 

28. 	 Die ouer moet deur gesprek
voering. voorbeeld, opdrag en 
spel die kind voorgaan met die 
doel om die kind se religiosi
teit aan te spreek sodat die 
kind tot diens aan God kan 
kom (par. 3.3.2.6.1). 

29. 	 Die ouer moet toesien dat elke 
aspek van die bestaan en lewe 
van die kind ontsluit word 
deur die opvoeding (par. 
3.3.2.6.1). 

30. 	 Die ouer moet toesien dat die 
uniekheid en individualiteit 
van elke kind tot hulle volle 
reg kom (par. 3.3.2.6.1). 

Wat is die onderskeie leeftyds- en 
ontwikkelingsvlakke van die ouer en 
die kind, en besef die ouer(s) dat 
die mens tot in ewigheid bestaan en 
dat sy/hulle kind 'n ewigheidsbestem
ming het? (par. 3.2.7.2) 

Hoedanig is die ouer se gesprek
voering met die kinders oor hulle 
religieuse hartgerigtheid en gaan die 
ouers die kinders voor en beoefen 
hulle godsdienstige aktiwiteite ge
samentlik? (par. 3.3.2.6.2). 

Sien die ouer toe dat elke aspek 
van die bestaan en lewe van sy 
kind optimaal ontsluit word? 
(par. 3.2.7.2). 

Word 	 elke kind in die gesin se 
uniekheid en individualiteit 
erken? (par. 3.3.2.6.2). 
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RIGLYNE 

die tydsheid van die mens wat 
aandui dat die mens aan tyd 
onderworpe is, maar nie In 
bloot tydelike we se is nie 
(par. 3.2.7.1). 

28. Die ouer moet deur gesprek
voering. voorbeeld, opdrag en 
spe1 die kind voorgaan met die 
doe1 om die kind se religiosi
teit aan te spreek sodat die 
kind tot diens aan God kan 
kom (par. 3.3.2.6.1). 

29. Die ouer moet toesien dat e1ke 
aspek van die bestaan en lewe 
van die kind ontsluit word 
deur die opvoeding (par. 
3.3.2.6.1). 

30. Die ouer moet toesien dat die 
uniekheid en individualiteit 
van elke kind tot hulle volle 
reg kom (par. 3.3.2.6.1). 
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OPERASIONELE VRAE 

Wat is die onderskeie leeftyds- en 
ontwikkelingsvlakke van die ouer en 
die kind, en besef die ouer(s) dat 
die mens tot in ewigheid bestaan en 
dat sy/hulle kind 'n ewigheidsbestem
ming het? (par. 3.2.7.2) 

Hoedanig is die ouer se gesprek
voering met die kinders oor hulle 
religieuse hartgerigtheid en gaan die 
ouers die kinders voor en beoefen 
hul1e godsdienstige aktiwiteite ge
samentlik? (par. 3.3.2.6.2). 

Sien die ouer toe dat elke aspek 
van die bestaan en lewe van sy 
kind optimaal ontsluit word? 
(par. 3.2.7.2). 

Word elke kind in die gesin se 
uniekheid en individualiteit 
erken? (par. 3.3.2.6.2). 



ANTWOORD 

Ciske was skynbaar in die laerskool 
(p.S. 9). 

Geen verdere direkte response kan 
verkry word nie. 

Geen respons kan verkry word nie. 

Mev. Vrijmoeth het gepoog om voldoende 
kos in die huis te he sodat hulle kon 
lewe: "As kroegbediende moes sy maar 
sien om 'n eerlike stukkie brood te 
verdien .•. " (p.9). 
Mnr. Vrijmoeth het Ciske so af en toe 
bioskoop toe geneem en vir hom 'n 
roomys gekoop (p.lS). 

Geen direkte respons kan verkry word 
nie (vgl. vrae 15 en 27). 

INTERPRETASIE 

Roepingsvervul1ing eis die hele mens 
op deur sy ganse lewe en met inset
ting van al sy ve~ns. 

Dit blyk dat die ouers nfe bewus is 
van die ontwikkelingsfase waarin 
Ciske verkeer nie en ook nie dat 
hy 'n ewfgheidsbestemming het nle. 
omdat die ouers 'n apostatiese 
hartgerigtheid geopenbaar het. 

Geen gesprekvoering met die kinders 
oor hulle religieuse hartgerigthefd 
vind plaas nie. Die ouers gaan die 
kinders ook nie voor of beoefen 
godsdienstige aktiwfteite gesament
lik nie. 

Ontsluiting van die verskfllende 
werklikheidsaspekte deur die ouers 
het waarskynlik nie na wense plaas
gevind nfe. 

Ciske se uniekheid en individuali
teit is geensins erken en ontplooi 
nfe, moontlik omdat die ouers onbe
voeg. onkundig of onbekwaam ls om 
sy gegewe potensialiteite te ont
sluit. 
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ANTWOORD 

Ciske was skynbaar in die laerskool 
(p.8. 9). 

Geen verdere direkte response kan 
verkry word nie. 

Geen respons kan verkry word nie. 

INTERPRETASIE 

Roepingsvervulling eis die hele mens 
op deur sy ganse lewe en met inset
ting van al sy ve~ns. 

Dit blyk dat die ouers nie bewus is 
van die ontwikkelingsfase waarin 
Ciske verkeer nie en ook nie dat 
hy 'n ewigheidsbestemming het nie. 
omdat die ouers 'n apostatiese 
hartgerigtheid geopenbaar het. 

Geen gesprekvoering met die kinders 
oor hulle religieuse hartgerigtheid 
vind plaas nie. Die ouers gaan die 
kinders ook nie voor of beoefen 
godsdienstige aktiwiteite gesament-
11k nie. 

Hev. Vrijmoeth het gepoog om voldoende Ontsluiting van die verskillende 
kos in die huis te h~ sodat hulle kon werklikheidsaspekte deur die ouers 
lewe: "As kroegbediende moes sy maar het waarskyn11k nie na wense plus-
sien om 'n eerlike stukkie brood te gevind nie. 
verdien .•• " (p.9). 
Mnr. Vrijmoeth het Ciske so af en toe 
bioskoop toe geneem en vir hom 'n 
roomys gekoop (p.15). 

Geen direkte respons kan verkry word 
nie (vgl. vrae 15 en 27). 
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Ciske se uniekheid en individuali
teit is geensins erken en ontplooi 
nie, moontlik omdat die ouers onbe
voeg. onkundig of onbekwaam is om 
sy gegewe potensialiteite te ont
sluit. 



RIGlYNE 

31. 	 Die ouers rnoet toesien dat hulle 
voldoende tyd aan hulle kinders 
afstaan met die doel om sterker 
en standvastiger karakters by 
hulle kinders te vorm (par. 
3.3.2.6.1). 

32. 	 Deur die genade van God en deur 
opvoeding kan die onontslote 
modale potensialiteite van die 
kind ontsluit word tot Chris
telike beskawingsvolwassen
heid (par. 3.3.3.6.1). 

33. 	 Om op die roeping wat van die 
Here tot die kind kom te ant
woord. moet die kind tot self
ontplooiing met verantwoorde
likheid ten opsigte van die 
modale faset van sy menswees 
kom (par. 3.3.3.6.1). 

34. 	 Die individualiteit van die 
kind kom na vore deur die ont
plooiing van sy selfwees as 
beeld van God en deur sy diens 
aan God en sy naaste (par. 
3.3.3.6.1). 
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OPERASIONElE VRAE 

Hoeveel tyd bestee die ouer aan 
sy kind en wat is die aard van 
die tydsbesteding? (par. 3.3.2.6.2). 

In welke mate is die ouer se op
voedingsbemoeienis met die kind 
daarop gerig om die kind in al die 
aspekte van sy menswees te lei en 
toe te rus tot Christelike beska
wingsvolwassenheid, dit wil s~, 

bewuste en doelbewuste diensbaar
heid aan God en sy medemens en be
heersing van die geskape werklik
heid? (par. 3.3.3.6.2). 

In watter mate dra die ouer daarvoor 
sorg dat die kind ewewigtig tot ont
plooiing van al sy aspekte van mens
wees kom sodat hy in elke faset van 
sy menswees met verantwoordelikheid 
op sy Godgegewe roeping kan ant
woord? (par. 3.3.3.6.2). 

In welke mate word die kind toege
rus tot persoonlike diensbaarheid 
aan God en sy medemens en tot be
heersing van die skepping? (par. 
3.3.3.6.2). 

31. Die ouers moet toesien dat hulle 
voldoende tyd aan hulle kinders 
afstaan met die doel om sterker 
en standvastiger karakters by 
hulle kinders te vorm (par. 
3.3.2.6.1). 

32. Deur die genade van God en deur 
opvoeding kan die onontslote 
modale potensialiteite van die 
kind ontsluit word tot Chris~ 
telike beskawingsvolwassen~ 
heid (par. 3.3.3.6.1). 

33. Om op die roeping wat van die 
Here tot die kind kom te ant
woord, moet die kind tot self
ontplooiing met verantwoorde~ 
likheid ten opsigte van die 
modale faset van sy menswees 
kom (par. 3.3.3.6.1). 

34. Die individualiteit van die 
kind kom na vore deur die ont~ 
plooiing van sy selfWees as 
beeld van God en deur sy diens 
aan God en sy naaste (par. 
3.3.3.6.1) . 
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OPERASIONElE VRAE 

Hoeveel tyd bestee die ouer aan 
sy kind en wat is die aard van 
die tydsbesteding? (par. 3.3.2.6.2). 

In welke mate is die ouer se op~ 
voedingsbemoeienis met die kind 
daarop gerig om die kind in al die 
aspekte van sy menswees te lei en 
toe te rus tot Christelike beska
wingsvolwassenheid, dit wil s~, 

bewuste en doelbewuste diensbaar
heid aan God en sy medemens en be
heersing van die geskape werklik~ 
heid? (par. 3.3.3.6.2). 

In watter mate dra die ouer daarvoor 
sorg dat die kind ewewigtig tot ont
plooiing van al sy aspekte van mens~ 
wees kom sodat hy in elke faset van 
sy menswees met verantwoordelikheid 
op sy Godgegewe roeping kan ant~ 

woord? (par. 3.3.3.6.2). 

In welke mate word die kind toege
rus tot persoonlike diensbaarheid 
aan God en sy medemens en tot be
heersing van die skepping? (par. 
3.3.3.6.2). 



ANTWOORD 


Mnr. Vrijmoeth het Ciske baie min ge

sien as gevolg van sy werk en horn so 

af en toe bioskoop toe geneem en vir 

horn 'n roornys gekoop. Dan verneem hy 

ook van die verhale by die huis (p. 

15). 

Hev. Vrijmoeth was gedurig in kon

flik met Ciske (p.15 en elders). 


Geen direkte respons kan verkry word 

nie. 


Geen toepaslike respons kan verkry 

word nie. 


Geen toepaslike respons kan verkry 

word nie. 


INTERPRETASIE 

Die ouers bestee baie min tyd aan 
Ciske. Ciske se moeder was ge
durig in stryd met horn en sy vader 
het slegs per geleentheid saam met 
Ciske ontspan. 

Geen getuienis kan ingewin word dat 
doelbewuste pogings deur die ouers 
aangewend is orn Ciske te lei tot 
Christelike beskawingsvolwassenheid 
en diensbaarheid aan God en mede
mens nie. 

Die ouers het self nie met verant
woordelikheid tot Godgegewe roe
pingsvervulling gekorn nie. Die ge
volg is dat Ciske nle ewewigtig kon 
ontplooi nie en ook nie tot roe
pingsvervulling kon korn nie. 

Ciske is nie geleer orn persoonlik 
diensbaar aan God en sy medemens te 
wees en tot beheersing van die skep
ping te kom nle omdat sy ouers horn 
nie voorgegaan het om diensbaar aan 
God en hul medemens te wees nie. 
Die implikasies was dat Ciske ego
sentries opgetree het en nie geleer 
het orn te sosialiseer nle. Op
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ANTWOORD 

Mnr. Vrijmoeth het Ciske baie min ge
sien as gevolg van sy werk en hom so 
af en toe bioskoop toe geneem en vir 
hom 'n roomys gekoop. Dan verneem hy 
ook van die verhale by die huis (p. 
15). 

Mav. Vrijmoeth was gedurig in kon
flik met Ciske (p.1S en elders). 

Geen direkte respons kan verkry word 
nie. 

Geen toepaslike respons kan verkry 
word nie. 

Geen toepaslike respons kan verkry 
word nie. 
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INTERPRETASIE 

Die ouers bestee baie min tyd aan 
Ciske. Ciske se moeder was ge
durig in stryd met hom en sy vader 
het slegs per geleentheid saam met 
Clske ontspan. 

Geen getuienis kan ingewin word dat 
doelbewuste pogings deur die ouers 
aangewend is om Ciske te lei tot 
Christelike beskawingsvolwassenheid 
en diensbaarheid aan God en mede
mens nie. 

Die ouers het self nie met verant
woordelikheid tot Godgegewe roe
pingsvervulling gekom nie. Die ge
volg is dat Ciske nie ewewigtig kon 
ontplooi nie en ook nie tot roe
pingsvervulling kon kom nie. 

Ciske is nle geleer om persoonlik 
diensbaar aan God en sy medemens te 
wees en tot beheersing van die skep
ping te kom nie omdat sy ouers hom 
nie voorgegaan het om diensbaar aan 
God en hul medemens te wees nie. 
Die implikasies was dat Ciske ego
sentries opgetree het en nie geleer 
het om te sosialiseer nie. Op-



RIGlYNE 	 OPERASIONElE VRAE 

35. 	 In die kind se ontwikkeling tot 
Christelike beskawingsvolwas
senheid kom daar agtereenvol
gens sigbare veranderinge in 
sy optrede, handelinge en ge
draginge (par. 3.3.3.6.1). 

36. 	 Die onderwyser se pri~re taak 
is opvoedende onderwys; hy 
moet die kind help om beteke
nis aan die wereld (mense, 
dinge en gebeurtenisse) te 
gee en om hierdie beteke
nisse aan die werklikheid 
te toets (par. 3.3.4.4.1). 

Ora die ouer kennis van die stadia 
waardeur die kind gaan in sy ont
wikkeling tot Christelike beska
wingsvolwassenheid? (par. 
3.3.3.6.2). 

In welke mate help die (betrokke) 
onderwyser die kind om betekenis 
aan die W@reld (mense, dinge en 
gebeurtenisse) rondom hom te gee 
en word hierdie betekenisse aan 
die werklikheid getoets? (par. 
3.3.4.4.2). 
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35. In die kind se ontwikkeling tot 
Christelike beskawingsvolwas
senheid kom daar agtereenvol
gens sigbare veranderinge in 
sy optrede. handelinge en ge
draginge (par. 3.3.3.6.1). 

36. Die onderwyser se primere taak 
is opvoedende onderwys; hy 
moet die kind help om beteke
nis aan die w@reld (mense. 
dinge en gebeurtenisse) te 
gee en om hierdie beteke
nisse aan die werklikheid 
te toets (par. 3.3.4.4.1). 
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OPERASIONELE VRAE 

Dra die ouer kennis van die stadia 
waardeur die kind gaan in sy ont
wikkeling tot Christelike beska
wingsvolwassenheid? (par. 
3.3.3.6.2). 

In welke mate help die (betrokke) 
onderwyser die kind om betekenis 
aan die W@reld (mense. dinge en 
gebeurtenisse) rondom horn te gee 
en word hierdie betekenisse aan 
die werklikheid getoets? (par. 
3.3.4.4.2). 



ANTWOORD 


Mnr. en mev. Vrijmoeth praat van 

Ciske as "'n kind" (p.9, 15). 

Geen verdere toepaslike res pons kan 

verkry word nie. 


Mnr. Bruis het Ciske se menswaardig

heid erken en horn behandel soos enige 

van sy ander kinders in die klas (p. 

6) en daardeur het Ciske gelukkiger 

gevoel by die skool as by die huis 

(p.ll, 92). "Ciske se maats het hom 

mak gemaak en kinders is die aange

wese opvoeders van kinders" (p.28). 

Ciske het dan ook regtig Dorus se 

maatjie geword (p.7). 

Mnr. Bruis het Ciske onwillekeurig 

soos In grootmens behandel (p.99). 

Mnr. Bruis het besef dat Ciske in

telligent is en goed kan reken (p. 

16, 17) en hy het horn die nodige 

aanmoediging gegee om beter te 

presteer (p.17). 

Mnr. Bruis het gemaak dat Ciske 

geinteresseerd is in die akwarium 

en horn aangemoedig om die bak skoon 

te maak (p.18) en Ciske was ont

steld as een van die visse met sy 

pens na bo dryf (p.92). 
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INTERPRETASIE 

voeding in samelewing en opvoeding 
tot samelewe is noodsaaklik orn te 
kan sosialiseer. 

Die ouers besef dat Ciske 'n kind is. 
maar die ouers dra nie kennis van 
die stadia waardeur Ciske gaan nle 
en het horn nie gelei tot Christe
like beskawingsvolwassenheid nie. 
Die gevolg was dat die ouers te hoe 
of te lae eise aan Ciske gestel het. 
wat gelei het tot frustrasies met 
verreikende gevolge. 

Mnr. Bruis het Ciske se menswaar
digheid erken en horn soos In groot
mens behandel. Deur die positiewe 
ingesteldheid van die onderwyser 
teenoor Ciske en die felt dat hy 
ontdek het dat Ciske intelligent is 
en oor sekere bekwaamhede beskik, 
het hy daartoe meegehelp dat Ciske 
ontluik het deur mense (onder an
dere die klasmaats). dinge (akwa
rium) en gebeurtenisse (ontsteld te 
wees as die visse vrek, messteek
episode, saamsing). 

ANTWOORD 

Mnr. en mev. Vrijmoeth praat van 
Ciske as "'n kind" (p.9. 15). 

Geen verdere toepaslike respons kan 
verkry word nie. 

Mnr. Bruis het Ciske se menswaardig
heid erken en horn behandel soos enige 
van sy ander kinders in die klas (p. 
6) en daardeur het Ciske gelukkiger 
gevoel by die skool as by die huts 
(p.ll. 92). "Ciske se maats het hom 
mak gemaak en kinders is die aange
wese opvoeders van kinders· (p.28). 
Ciske het dan ook regtig Dorus se 
maatjie geword (p.7). 
Mnr. Bruts het Ciske onwillekeurig 
500S 'n grootmens behandel (p.99). 
Mnr. Bruis het besef dat Ciske in
telligent is en goed kan reken (p. 
16. 17) en hy het horn die nodtge 
aanmoediging gegee orn beter te 
presteer (p.l7). 
Mnr. Bruis het gemaak dat Ciske 
geinteresseerd is in die akwarium 
en horn aangemoedig om die bak skoon 
te maak (p.18) en Ciske was ont
steld as een van die visse met sy 
pens na bo dryf (p.92). 
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INTERPRETASIE 

voeding in samelewing en opvoeding 
tot samelewe is noodsaaklik orn te 
kan sosialiseer. 

Die ouers besef dat Ciske 'n kind is, 
maar die ouers dra nie kennis van 
die stadia waardeur Ciske gaan nie 
en het hom nie gelei tot Christe
like beskawingsvolwassenheid nie. 
Die gevolg was dat die ouers te hoij 
of te lae eise aan Ciske gestel het, 
wat gelei het tot frustrasies met 
verreikende gevolge. 

Mnr. Bruis het Ciske se menswaar
digheid erken en hom 500S 'n groot
mens behandel. Deur die positiewe 
ingesteldheid van die onderwY5er 
teenoor Ciske en die feit dat hy 
ontdek het dat Ciske intelligent is 
en oor sekere bekwaamhede beskik. 
het hy daartoe meegehelp dat Ciske 
ontluik het deur mense (onder an
dere die klasmaats). dinge (akwa
rium) en gebeurtenisse (ontsteld te 
wees as die visse vrek. messteek
episode, saamsing). 



RIGLYNE 	 OPERA$IONELE VRAE 


37. 	 Die onderwyser moet 'n kin
dervriend wees en 'n geroepene 
tot diens wat aangevuur word 
deur geloof, hoop en liefde. 
Die onderwyser moet self aan 
die eise van beskawingsvol
wassenheid voldoen (par. 
3.3.4.4.1). 

Voldoen die (betrokke) onderwyser 
self aan die eise van beskawings
volwassenheid, voel hy hom ge
roepe tot diens en word hy aange
vuur deur geloof, hoop en liefde 
in sy opvoedende onderwyswerk? 
(par. 3.3.4.4.2). 
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RI GlYNE 

37. Die onderwyser moet In kin
dervriend wees en 'n geroepene 
tot diens wat aangevuur word 
deur geloof, hoop en liefde. 
Die onderwyser moet self aan 
die eise van beskawingsvol
wassenheid voldoen (par. 
3.3.4.4.1). 
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OPERA~IONELE VRAE 

Voldoen die (betrokke) onderwyser 
self aan die eise van beskawings
volwassenheid, voel hy hom ge
roepe tot diens en word hy aange
vuur deur geloof, hoop en liefde 
in sy opvoedende onderwyswerk? 
(par. 3.3.4.4.2). 



ANTWOORD INTERPRETASIE 

By die Roomse skool het Ciske nooit 
'n beurt in die klas gekry nie, ter
wyl mnr. Bruis hom die geleentheid 
gebied het om breuke te doen (p.9). 
Mor. Bruis het Ciske berispe omdat 
hy 'n ander 5eun met 'n mes gesteek 
het en aan Ciske ge5e dat seuns wat 
met 'n mes steek, nie in die skool 
hoort nie (p.23) en toe Ciske en 
Drikus handgemeen geraak het, het hy 
hul1e in verskillende rigtings laat 
loop (p.31). 
Ciske wou aanvanklik nie saamsing 
in die klas nie (p.17), maar mnr. 
Bruis het daarin geslaag dat Ciske 
saamsing (p.74). 

Toe die hoof aanbeveel dat mnr. Bruis 
vir Ciske 'n pak slae moes gee, het 
mnr. Bruis geweier omdat Ciske sou 
weet dat hy vir horn bang is (p.5). 
MOr. Bruis het gevoel dat hy sy 
plig sal doen. maar niemand kan 
van hom verwag dat hy Ciske as 'n 
toonbeeld van regskapenheid aan die 
maatskappy moet lewer nie (p.26). 
Mor. Bruis het soms gewonder wat 
daar in die ewigheidsekondes deur 
Ciske se brein gaan en wat daar in 
sy hart broei (p.92). Hy het voorts 
geglo: UEk glo nog dat ons opvoe
ding geen skyn van 'n kans het son
der geloof in die oorwinnende goed
heid van die mens nie" (p. 92). 
Mnr. Bruis het gevoel hul1e het ge
dobbel met 'n mens se lewe en dat 
hulle verloor het. "Ons bly net 

Mor. Bruis was ferm. dog simpatiek. 
verstandig en regverdig in 5y op
trede, hy kon homself inlewe in 
die situasie waarin Ciske homself 
bevind het. Hy het Ciske behandel 
as 'n mede-subjek. 
Ongelukkig het mnr. Bruis sy ge
loof gestel op die goedheid van die 
mens en nie op God nie, daarom het 
hy gevoel dat hulle met 'n mens se 
lewe gedobbel het. 
Mnr. Bruis het tog gevoel hy sal 
sy plig doen om Ciske te help, maar 
dat niemand moet verwag dat hy Cis
ke as 'n toonbeeld van regskapen
heid aan die maatskappy moet lewer 
nie. Sy doel was dus nie om die 
weg na die ewige lewe vir Ciske te 
ontsluit nie. 
Mnr. Bruis het liefde teenoor Ciske 
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ANTWOORD 

By die Roomse skool het Ciske nooit 
'n beurt in die klas gekry nie. ter
wyl mnr. Bruis hom die geleentheid 
gebied het om breuke te doen (p.9). 
Mnr. Bruis het Ciske berispe omdat 
hy 'n ander se un met 'n mes gesteek 
het en aan Ciske ges~ dat seuns wat 
met 'n mes steek, nie in die skool 
hoort nie (p.23) en toe Ciske en 
Drikus handgemeen geraak het, het hy 
hulle in verskillende rigtings laat 
loop (p.31). 
Ciske wou aanvanklik nie saamsing 
in die klas nie (p.17). maar mnr. 
Bruis het daarin geslaag dat Ciske 
saamsing (p.74). 

Toe die hoof aanbeveel dat mnr. Bruis 
vir Ciske 'n pak slae moes gee. het 
mnr. Bruis geweier omdat Ciske sou 
weet dat hy vir hom bang is (p.5). 
Mnr. Bruis het gevoel dat hy sy 
plig sal doen, maar niemand kan 
van hom verwag dat hy Ciske as 'n 
toonbeeld van regskapenheid aan die 
maatskappy moet lewer nie (p.26). 
Mnr. Bruis het soms gewonder wat 

. daar in die ewigheidsekondes deur 
Ciske se brein gaan en wat daar in 
sy hart broei (p.92). Hy het voorts 
geglo: uEk glo nog dat ons opvoe
ding geen skyn van 'n kans het son
der geloof in die oorwinnende goed
heid van die mens nie" (p.92). 
Mnr. Bruis het gevoel hulle het ge
dobbel met 'n mens se lewe en dat 
hulle verloor het. liOns bly net 
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INTERPRETASIE 

Mnr. Bruis was ferm. dog simpatiek, 
verstandig en regverdig in sy op
trede, hy kon homself inlewe in 
die situasie waarin Ciske homself 
bevind het. Hy het Ciske behandel 
as tn mede-subjek. 
Ongelukkig het mnr. Bruis sy ge
loof gestel op die goedheid van die 
mens en nie op God nie, daarom het 
hy gevoel dat hulle met tn mens se 
lewe gedobbel het . 
Mnr. Bruis het tog gevoel hy sal 
sy plig doen om Ciske te help, maar 
dat niemand moet verwag dat hy Cis
ke as 'n toonbeeld van regskapen
heid aan die maatskappy moet lewer 
nie. Sy doel was dus nie om die 
weg na die ewige lewe vir Ciske te 
ontsluit nie. 
Mnr. Bruis het liefde teenoor Ciske 



RIGLYNE OPERASIONELE VRAE 


38. Die onderwyser moet 'n ver Kan die (betrokke) onderwyser 'n 
trouens-, gesags-. begrips vertrouens-, gesags-, begrips
en verloopsverhouding met die en verloopsverhouding met die 
kind kan stig (par. 3.3.4.4.1). kind stig? (par. 3.3.4.4.2). 
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38. Die onderwyser moet 'n ver
trouens-. gesags-, begrips-
en verloopsverhouding met die 
kind kan stig (par. 3.3.4.4.1). 
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OPERASIONELE VRAE 

Kan die (betrokke) onderwyser 'n 
vertrouens-, gesags-, begrips
en verloopsverhouding met die 
kind stig? (par. 3.3.4.4.2). 



ANTWOORD 

waar ons is, maar Ciske het skielik 
'n moordenaar geword" (p.1l4). 
Mnr. Bruis het gevoel hy is maar 
net 'n skoolmeester wat kinders 
wi 1 opvoed om meegevoe1 te M met 
hulle wat ly (p.117). 

Vertrouensverhouding: Mnr. Bruis 
het Ciske se voog geword (p.62). 
"Die Rot is meneer se witbroodjie ... • 
en "Omdat u Ciske gevra het •.• " (p. 
101). Ciske het mnr. Bruis gehelp 
orn boeke oor te trek (p.93). 
Mnr. Bruis het besef Ciske is een 
stuk wantroue 'en daarom wou hy 
horn help, want hy het van hom ge
hou (p.14). "In daardie "ja" het 
hy uiteindelik sy vertroue in my 
uitgedruk .•• " (p.54). 

Gesagsverhouding: Mnr. Bruis het 
Ciske per geleentheid In halfuur 
in die hoek laat staan (p.12) en 
aan horn 'n klomp strafwerk gegee 
(p.25). "As Ciske .•• sy porsie 
straf gegee is, is daar geen spoor 
van wrok of verontregting by hom 
nie" (p.93). 

Begripsverhouding: Mnr. Bruis het 
begrip vir Ciske se leefw!reld ge
had (p.ll, 43) en die omstandig
hede waarin hy groot geword het 
(p.9, 10, 45, 49, 61, SO, 81, 96, 
110, 111). 

INTERPRETASIE 


geopenbaar, vandaar dat hy voog oor 

Ciske geword het. 


In In verhouding van intimlteit het 

mnr. Bruis C;ske genoo; om horn te 

vertrou sodat hulle saam kan gaan 

op die pad van volwassenheid. 

Mnr. Bruis het egter nie gepoog 

omC;ske te lei na Christelike be


skawingsvolwassenheid nle. 


Ciske het vertroue in mnr. Bruis 

gehad, sy gesag erken en daarom 

kon hy Ciske telkemale tot verant

woording roep. 

Mnr. Bruis het egter nie as Chris

ten-opvoeder opgetree nie. 


Mnr. Bruis het begrip vir Ciske se 

leefwAreld getoon en gepoog om Cis

ke in sy uniekheid te erken. Deur 

Ciske se voog te word, het hy ge

poog om Ciske deur sy voorbeeld te 

lei tot volwassenheid. 


Verloopsverhouding: Mnr. Bruis het Deur die vertrouens-. gesags- en 
in feitlik elke opsig daarin geslaag begripsverhouding het daar tog 'n 
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ANTWOORD 

waar ons is, maar Ciske het skielik 
'n moordenaar geword" (p.114). 
Mor. Bruis het gevoel hy is maar 
net 'n skoolmeester wat kinders 
wil opvoed om meegevoel te h@ met 
hulle wat ly (p.117), 

Vertrouensverhouding: Mor. Bruis 
het Ciske se voog geword (p.62). 
"Die Rot is meneer se wHbroodjie ... 11 

en "Omdat u Ciske gevra het ..... (p. 
101). Ciske het mnr. Bruis gehelp 
om boeke oor te trek (p.93). 
Mor. Bruis het besef Ciske is een 
stuk wantroueen daarom wou hy 
hom help, want hy het van hom ge
hou (p.14). "In daardie "jail het 
hy uiteindelik sy vertroue in my 
uitgedruk ... " (p.54). 

Gesagsverhouding: Mor. Bruis het 
Ciske per geleentheid 'n halfuur 
in die hoek laat staan (p.12) en 
aan hom 'n klomp strafwerk gegee 
(p.25). "As Ciske ... sy porsie 
straf gegee is, is daar geen spoor 
van wrok of verontregting by hom 
nie" (p.93). 

Begripsverhouding: Mnr. Bruis het 
begrip vir Ciske se leefw~reld ge
had (p.ll, 43) en die omstandig
hede waarin hy groot geword het 
(p.9, 10, 45, 49, 61, 80, 81, 96, 
110, lll). 

Verloopsverhouding: Mor. Bruis het 
in feitlik elke opsig daarin geslaag 
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geopenbaar, vandaar dat hy voog oor 
Ciske geword het. 

In 'n verhouding van intlmlteit het 
mnr. Bruis Ciske genooi om hom te 
vertrou sodat hulle saam kan gaan 
op die pad van volwassenheid. 
Mor. Bruis het egter nle gepoog 
omCiske te lei na Christelike be
skawingsvolwassenheid nie. 

Ciske het vertroue in mnr. Bruis 
gehad, sy gesag erken en daarom 
kon hy Ciske telkemale tot verant
woording roep. 
Mor. Bruis het egter nie as Chris
ten-opvoeder opgetree nle. 

Mor. Bruis het begrip vir Ciske se 
leefw@reld getoon en gepoog om Cls
ke in sy uniekheid te erken. Deur 
Ciske se voog te word, het hy ge
poog om Ciske deur sy voorbeeld te 
lei tot volwassenheid. 

Deur die vertrouens-, gesags- en 
begripsverhouding het daar tog 'n 



RIGlYNE OPERASIONElE VRAE 

39. Die onderwyser moet in sy be Hoedanig verskaf die (betrokke) 
moeienis met die kind hoof onderwyser affektiewe, kogni
saaklik affektiewe, kognitiewe tiewe en normatiewe begeleiding? 
en nonmatiewe begeleiding ver (par. 3.3.4.4.2). 
skaf (par. 3.3.4.4.1). 
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RIGLYNE 

39. Die onderwyser moet in sy be
moeienis met die kind hoof
saaklik affektiewe, kognitiewe 
en normatiewe begeleiding ver
skaf (par. 3.3.4.4.1). 
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OPERASIONELE VRAE 

Hoedanig verskaf die (betrokke) 
onderwyser affektiewe, kogni
tiewe en normatiewe begeleiding? 
(par. 3.3.4.4.2). 



ANTWOORD 

om Ciske te lei tot verantwoordelik
heid behalwe in die seun se kille 
wreedheid (p.93). 

Affektiewe begeleiding: Mnr. Bruis 
was aanvanklik moedeloos omdat hy 
Ciske nie kon bereik nie (p.25), maar 
algaande het hy Ciske se vertroue ge
wen (p.54) sodat Ciske meer spontaan 
opgetree het (p.33, 70, 85). 

Kognitiewe begeleiding: Mnr. Bruis 
het besef dat Ciske intelligent is 
(p.16) en veral met rekene horn aange
moedig om beter te presteer (p.17). 

Normatiewe begeleiding: Mnr. Bruis 

kon aanvanklik nie uit Ciske sy name 

en van kry nie, maar met die nodige 

takt het hy wel "daarin geslaag (p. 

78). Per geleentheid het Ciske 'n 

seun met 'n mes gesteek omdat hulle 

hom geterg het en mnr. Bruis het horn 

tereggewys en vermaan dat "Seuns wat 

met 'n mes steek, hoort nie in hier

die skool nie" (p.23). 

Met die geveg tussen Drikus en Ciske 

het mnr. Bruis hulle beveel om in 

verskillende rigtings huis toe te 

gaan (p.3l). 


INTERPRETASIE 

verloopsverhouding plaasgevind, 
want Ciske het meer verantwoordelik
heid geopenbaar ten opsigte van die 
skoolsituasie, maatsituasie en die 
huissituasie. 

Mnr. Bruis het daarin geslaag om 
affektief-, kognitief- en normatief
begeleidend op te tree. Mnr. Bruis 
het egter nie die Christelike norme 
tuisgebring nie, maar wel humanis
tiese norme. Die gevolg is dat 
Ciske op fundamentele vrae 'n hu
manistiese lewensopvatting beoefen 
het. 
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om Ciske te lei tot verantwoordelik
heid behalwe in die seun se kille 
wreedheid (p.93). 

Affektiewe begeleiding: Mnr. Bruis 
was aanvanklik moedeloos omdat hy 
Ciske nie kon bereik nie (p.25), maar 
algaande het hy Ciske se vertroue ge
wen (p.54) sodat Ciske meer spontaan 
opgetree het (p.33. 70, 85). 

Kognitiewe begeleiding: Mnr. Bruis 
het besef dat Ciske intelligent is 
(p.16) en veral met rekene hom aange
moedig om beter te presteer (p.17). 

Normatiewe begeleiding: Mnr. Bruis 
kon aanvanklik nie uit Ciske sy name 
en van kry nie. maar met die nodige 
takt het hy wel "daarin geslaag (p. 
78). Per geleentheid het Ciske 'n 
seun met 'n mes gesteek omdat hulle 
hom geterg het en mnr. Bruis het horn 
tereggewys en vermaan dat "Seuns wat 
met 'n mes steek. hoort nie in hier
die skool nie" (p.23). 
Met die geveg tussen Drikus en Ciske 
het mnr. Bruis hulle beveel om in 
verskillende rigtings huis toe te 
gaan (p.31). 
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INTERPRETASIE 

verloopsverhouding plaasgevind. 
want Ciske het meer verantwoordelik
heid geopenbaar ten opsigte van die 
skoolsituasie, maatsituasie en die 
huissituasie. 

Mnr. Bruis het daarin geslaag orn 
affektief-, kognitief- en normatief
begeleidend op te tree. Mnr. Bruis 
het egter nie die Christelike norme 
tuisgebring nie. maar wel humanis
tiese norme. Die gevolg is dat 
Ciske op fundamentele vrae 'n hu
manistiese lewensopvatting beoefen 
het. 



RIGlYNE 

40. 	 Om 'n kind met 'n probleem te 
kan help moet die onderwyser 
'n duidelike historisiteits
beeld van die kind bekom 
(par. 3.3.4.4.1). 

41. 	 Elke mens is op die een of 
ander wyse ingeskakel in die 
verskillende samelewingsver
bande (par. 4.3.1). 

OPERASIONElE VRAE 

Besit die die onderwyser 'n duide
like historisiteitsbeeld van die 
kind? (par. 3.3.4.4.2). 

By watter verskillende same le

wingsverbande skakel die ouers en 

kinders in, en hoedanig is die ver

houding tussen hierdie samelewings

verbande? (par. 4.3.2). 

Hoe aktief is die ouers en die 

kind(ers) betrokke by die same

lewingsverbande waarby hulle in

geskakel is? (par. 4.3.2). 
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'n duidelike historisiteits
beeld van die kind bekom 
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ander wyse ingeskakel in die 
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OPERASIONELE VRAE 

Besit die die onderwyser In duide
like historisiteitsbeeld van die 
kind? (par. 3.3.4.4.2). 

By watter verskillende samele
wingsverbande skakel die ouers en 
kinders in, en hoedanig is die ver
houding tussen hierdie samelewings
verbande? (par. 4.3.2). 
Hoe aktief is die ouers en die 
kind(ers) betrokke by die same
lewingsverbande waarby hulle in
geskakel is? (par. 4.3.2). 



ANTWOORD 

Mnr. Maatsuyker het aan mnr. Bruis 
fn agtergrondskets van Ciske gegee. 

f'Franciscus Aloysius Gerardus Vrijmoeth 
kom van die Roomse skool en hy is fn 
knaap. Die meneertjie was al etlike 
kere met die polisie deurmekaar en 
hy is g10 ook een van die kinderwel
vaart se klantjies. By die Roomse 
skool het hy onder andere die inkpot 
op die juffrou se rooi hare omgekeer 
en met al die onderwysers baklei" 
(p.5) . 
Mnr. Maatsuyker het pedagogiese ad
vies aan mnr. Bruis gegee: "As ek 
jy was, sou ek horn sommer tromp-op 
loop. Hoe harder jy horn aanpak, 
hoe eerder het hy respek vir jou. 
Gee horn dadelik fn pak s1ae dat hy 
nie kan sit nie" (p.5). 
Mnr. Bruis het meer insig getoon en 
geantwoord: "Beslis nie .,. dan 
weet hy onmiddellik dat ek vir hom 
bang is· (p.5). 
Toe Ciske 'n seun met fn mes gesteek 
het, wou mnr. Maatsuyker 'n sensasie 
van alles maak (p.19). 

Mnr. Vrijrnoeth was al 'n paar keer 
agter die tralies weens verset en 
geweldp1eging (p.14) en Ciske was 
a1 et1ike kere met die p01isie deur
mekaar (p.5, 50). Die kinderwel
vaart het bepaalde bemoeienis met die 
Vrijrnoethgesin gemaak (p.39) en mnr. 
Bruis het Ciske se voog geword (p.52). 
Ciske het ingeskakel by 'n vriend
skapskring en Dorus het sy beste 
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INTERPRETASIE 

Mnr. Sruis het ongevraag inligting 
van die hoof bekom. Sy eie kennis 
aangaande Ciske het verbreed daar 
Ciske in sy klas was en hy Ciske se 
moeder en vader ontmoet het en selfs 
hulle huis besoek het. Voorts het 
hy inligting van die polisie en ma
gistraat ontvang. 
Mnr. Sruis het met die hoof verskil 
ten opsigte van opvoedingsaange
leenthede en kon dus nie op die 
raad en steun van die hoof staat
maak nfe. 

Die Vrijmoethgesin het skakeling 
met die polfsie, kinderwelvaart 
en die skool gehad. Geen skakeling 
met ander lewensverbande word ver
meld nfe. Die implikasfe is dat 
die hele gesin sorgbehoewend is 
en dat daadwerklike maatskaplike 
en opvoedkundige begeleiding nodig 
is. 

ANTWOORD 

Mnr. Maatsuyker het aan mnr. Bruis 
'n agtergrondskets van Ciske gegee. 

"Franciscus A10ysius Gerardus Vrijmoeth 
kom van die Roomse sko01 en hy is 'n 
knaap. Die meneertjie was a1 etlike 
kere met die p01isie deurmekaar en 
hy is g10 ook een van die kinderwe1-
vaart se k1antjies. By die Roomse 
sko01 het hy onder andere die inkpot 
op die juffrou se rooi hare omgekeer 
en met a1 die onderwysers bak1ei" 
(p.S). 
Mnr. Maatsuyker het pedagogiese ad
vies aan mnr. Bruis gegee: "As ek 
jy was. sou ek hom sommer tromp-op 
loop. Hoe harder jy hom aanpak. 
hoe eerder het hy respek vir jou. 
Gee hom dade1ik 'n pak s1ae dat hy 
nie kan sit nie" Ip.S). 
Mnr. Bruis het meer insig getoon en 
geantwoord: "Bes 1 i s nie •.. dan 
weet hy onmidde11ik dat ek vir hom 
bang is" (p.S). 
Toe Ciske 'n seun met 'n mes gesteek 
het. wou mnr. Maatsuyker 'n sensasie 
van a11es maak (p.19). 

Mnr. Vrijmoeth was a1 'n paar keer 
agter die tra1ies weens verset en 
gewe1dp1eging (p.14) en Ciske was 
a1 et1ike kere met die po1isie deur
mekaar (p.S. 50). Die kinderwel
vaart het bepaa1de bemoeienis met die 
Vrijmoethgesin gemaak (p.39) en mnr. 
Bruis het Ciske se voog geword Ip.62). 
Ciske het ingeskake1 by 'n vriend
skapskring en Dorus het sy beste 
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Mnr. Bruis het ongevraag in1igting 
van die hoof bekom. Sy eie kennis 
aangaande Ciske het verb reed daar 
Ciske in sy k1as was en hy Ciske se 
moeder en vader ontmoet het en se1fs 
hulle huis besoek het. Voorts het 
hy in1igting van die po1isie en ma
gistraat ontvang. 
Mnr. Bruis het met die hoof verski1 
ten opsigte van opvoedingsaange-
1eenthede en kon dus nie op die 
raad en steun van die hoof staat
maak nie. 

Die Vrijmoethgesin het skake1ing 
met die po11sie. kinderwe1vaart 
en die skoo1 gehad. Geen skake1ing 
met ander 1ewensverbande word ver
meld nie. Die imp1ikasle is dat 
die he1e gesin sorgbehoewend is 
en dat daadwerk1ike maatskap1ike 
en opvoedkundige bege1eiding nodig 
is. 



RIGlYNE 	 OPERASIONElE VRAE 

42. Elke mens beweeg in die maat
skappy wat 'n grys gebied 
tussen die omskrewe same le
wingsverbande is (par. 4.3.1). 

43. 	 Die huwelik moet 'n Skriftuur
like, religieuse karakter ver
toon (par. 4.4.6.1). 

44. 	 Die huwelik moet normatief in 
al die werklikheidsaspekte 
funksioneer (par. 4.4.6.1). 

Kan die ouers en die kind(ers) so 
in die maatskappy beweeg dat hul1e 
kan verseker dat hulle hulleself 
handhaaf en dat die opvoeding van 
die kind(ers) optimaal kan ge

skied? (par. 4.3.2). 

Hoedanig korn die Skriftuurlike, 
religieuse karakter van die huwe
lik as struktuur na vore? 
4.4.6.2). 

Hoedanig voldoen die huwelik aan 
die norme van al die werklikheids
aspekte? (par. 4.4.6.2). 
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42. Elke mens beweeg in die maat
skappy wat 'n grys gebied 
tussen die omskrewe same le
wingsverbande is (par. 4.3.1). 

43. Die huwelik moet 'n Skriftuur
like, religieuse karakter ver
toon (par. 4.4.6.1). 

44. Die huwelik moet normatief in 
al die werklikheidsaspekte 
funksioneer (par. 4.4.6.1). 
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Kan die ouers en die kind(ers) so 
in die maatskappy beweeg dat hulle 
kan verseker dat hulle hulleself 
handhaaf en dat die opvoeding van 
die kind(ers) optimaal kan ge
skied? (par. 4.3.2). 

Hoedanig kom die Skriftuurlike, 
religieuse karakter van die huwe
lik as struktuur na yore? (par. 
4.4.6.2). 

Hoedanig voldoen die huwelik aan 
die norrne van al die werklikheids
aspekte? (par. 4.4.6.2). 



ANTWOORO 

maat geword (p.39, 51). 

Ciske het homself op 'n verkeerde 

wyse gehandhaaf deur 'n seun met 'n 

mes te steek (p.18) en die polisie

kantoor se venster stukkend te gooi 

(p.50). Met die klas se besoek aan 

die see was Ciske ontspanne en 

uitgelate (p.72-74). 

Mnr. Bruis het opgemerk: "Oi s nou 

die Rot - die skrik van die buurt, 

die eks-dief, -brandstigter, -mes

steker... " (p. 73). 


Mnr. en mev. Vrijmoeth kon nie daarin 

slaag om 'n ons-verhouding te stig 

nie en hulle kon nie as kinders van 

~~n Vader vir ewig bymekaar bly nie 

(p.79, 91, 103). 


Getalsaspek: Mnr. Vrijmoeth erken dat 

hy 'n verstandhouding met 'n ander 

vrou het (p.79) en sy vrou weet van 

die nooi wat hy het (p.91). 

00111 Henri het by mev. Vrijmoeth ge

kuier (p.91) en mnr. Vrijmoeth het 

opdrag aan Ciske gegee om 00111 Henri 

dop te hou (p.l03). 


Ruimtelike aspek: "Mensig! Umoes 

haar gesien het. 'n Gesig soos 'n 

ratelslang wat maagkramp het. Oit 

was so erg dat sy my nie eers uitge

skel het nie .. , genoeg om haar 'n klap 

deur haar dik bakkies te gee" (p.81). 
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Oit blyk dat mnr. en mev. Vrijmoeth 
hulleself in die maatskappy kon 
handhaaf alhoewel hulle nie altyd 
normatief opgetree het nie. 
Ciske het homself op 'n verkeerde 
wyse gehandhaaf in die maatskappy 
omdat sy ouers 'n voorbeeld aan hom 
gestel het. Deur die intense be
langstelling van mnr. Bruis en die 
geleenthede wat hy Ciske gebled 
het. het Ciske ontsluit as 'n ge
wone, normale seun. 

Die eggemeenskap van mnr. en mev. 
Vrijmoeth het deur gebrek in die 
gemeenskaplike Christelike geloof 
nie 'n religieuse sinvervullfng in 
die transendente liggaam van Chris
tus gevind nfe. 

Die twee-eenheidsgemeenskap van 
mnr. en mev. Vrijmoeth toon dat 
daar nie In behoefte aan vervulling 
bestaan nie, met die gevolg dat hul
le persoonlikhede nie tot volle ont
plooiing kon kom nie. 

Die lewensuitinge van die liefdes
lewe kan nie positief ontplooi nie 
en rustige ruimtelike integrasie en 
eenheid van die huwellk kom nle tot 
sy reg nfe. 

ANTWOORD 

maat geword (p.39, 51). 

Ciske het homself op 'n verkeerde 
wyse gehandhaaf deur 'n seun met 'n 
mes te steek (p.lS) en die polisie
kantoor se venster stukkend te gool 
(p.50). Met die kIas se besoek aan 
die see was Ciske ontspanne en 
uitgeIate (p.72-74). 
Mnr. Bruis het opgemerk: "Di s nou 
die Rot - die 5krik van die buurt, 
die eks-dief, -brandstigter. -mes
steker ..• " (p. 73). 

Mnr. en mev. Vrijmoeth kon nie daarin 
slaag om 'n ons-verhouding te stig 
nie en hulle kon nie as kinders van 
~~n Vader vir ewig bymekaar bIy nie 
(p.79, 91, 103). 

Getalsaspek: Mnr. Vrijmoeth erken dat 
hy 'n verstandhouding met 'n ander 
vrou het (p.79) en sy vrou weet van 
die nooi wat hy het (p.9l). 
Oom Henri het by mev. Vrijmoeth ge
kuier (p.9l) en mnr. Vrijmoeth het 
opdrag aan Ciske gegee om oom Henri 
dop te hou (p.103). 

Ruimtelike aspek: "Mensig! U moes 
haar gesien het. 'n Gesig S005 'n 
ratelslang wat maagkramp het. Dit 
was so erg dat sy ~ nie eers uitge
skel het nie .,. genoeg om haar 'n klap 
deur haar dik bakkies te gee" (p.Sl). 
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Dit bIyk dat mnr. en mev. Vrijmoeth 
huIIeself in die maatskappy kon 
handhaaf alhoewel huIle nie altyd 
normatief opgetree het nfe. 
Ciske het homself op 'n verkeerde 
wyse gehandhaaf in die maatskappy 
omdat sy ouers 'n voorbeeld aan hom 
gestel het. Deur die intense be
langstelling van mnr. Bruis en die 
geleenthede wat hy Ciske gebied 
het, het Ciske ontsluit as 'n ge
wone, normale seun. 

Die eggemeenskap van mnr. en mev. 
Vrijmoeth het deur gebrek in die 
gemeenskaplike Christelike geloof 
nie 'n religieuse sinvervulling in 
die transendente liggaam van Chris
tus gevind nie. 

Die twee-eenheidsgemeenskap van 
mnr. en mev. Vrijmaeth toon dat 
daar nie 'n behoefte aan vervulling 
bestaan nie, met die gevolg dat hul
le persoonlikhede nfe tot volle ont
plooifng kon kom nie. 

Die lewensuitinge van die liefdes
lewe kan nie positief ontplooi nie 
en rustige ruimtelike integrasie en 
eenheid van die huwelik kom nie tot 
sy reg nie. 
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ANTWOORD INTERPRETASIE 


Kinematiese aspek: Mnr. Vrijmoeth 

het gevoel dat dit belaglik is dat 

hulle nog langer getroud is (p.Sl). 

Mev. Vrijmoeth wou om finansiele 

redes nie skei nie (p.Sl), maar wou 

ook nie toelaat dat haar man by haar 

intrek nie (p.S2). 


Fisiese aspek: Mnr. Vrijmoeth het 

per geleentheid 'n meelewende huwelik 

voorgestel. maar sy vrou het pers in 

die gesig geword, gehyg. en moes eers 

water gaan drink (p.S2). 


Biotiese aspek: Dit blyk dat die ge

slagsdrang slegs fisiologies tot uit 

drukking gekom het, omdat mnr. Vrij

moeth die drie kinders wat na Ciske 

gebore is, as sy kinders betwyfel 

het (p.9). 


PSigiese aspek: Mev. Vrijmoeth kon 

nie by mnr. Vrijmoeth steun en lei 

ding ontvang nie, juis as gevolg van 

sy werksomstandighede (p.l4) en omdat 

hy besoek by 'n ander vrou gebring 

het (p.79). 

Mor. Vrijmoeth het die ander vrou 

(tante Jans) as '0 ordeotlike mens 

beskryf (p.79). 


Logiese aspek: Hev. Vrijmoeth wil 

nie skei nie omdat sy geld van mnr. 

Vrijmoeth wil h~ (p.Sl), maar mev. 

Vrijmoeth wil ook oie met die huwelik 

voortgaan nie (p.S2). 

Mnr. Vrijmoeth wil van sy vrou skei, 


Die huwelik toon oa buite nie 'n 
geestelike geldingsgebied nle en 
na binne nle 'n verbandseeoheid nie. 
Die gevolg is dat daar nie '0 een
heid in wedersydse groei en ver
troue deur harmoniese aanvulliog 
plaasvind nfe. 

Dit blyk dat mnr. en mev. Vrijmoeth 
gesonde lewenskragtige liggame het, 
maar dat die ons-eenheid nie 'n 
harmoniese verhouding van die gees
telike en die sionelike kon be
werkstellig oie. 

Die geslagsdrang het fisiologies 
tot uiting gekom en biologies be
slen. is dfe voortplantingsdrif 
bevredig, maar psigologies besien. 
is die toenaderiogsdrif nie be
vredig nie. 

Hev. Vrijmoeth kon nie in haar nor
male vroulike gevoelslewe in 'n 
liefdesbetrekking by mnr. Vrijmoeth 
die nodige steun en lefding ontvang 
ole. 

Mnr. Vrijmoeth het nie geantwoord 
op die steun en leiding wat sy vrou 
gesoek het oie. 

Mnr. en mev. Vrijmoeth kon nie in 
harmonie gedagtes uitwissel nie en 
aanvullende gemeenskapdenke het nfe 
bestaan nie, die gevolg is dat hul
le intieme liefdesgemeenskap nie 
kon ontsluit nfe. 
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Kinematiese aspek: Mnr. Vrijmoeth 
het gevoel dat dit belaglik is dat 
hulle nog langer getroud is (p.81). 
Mev. Vrijmoeth wou om finansiele 
redes nie skei nle (p.81), maar wou 
ook nie toelaat dat haar man by haar 
intrek nie (p.82). 

Fisiese aspek: Mnr. Vrijmoeth het 
per geleentheid 'n meelewende huwelik 
voorgestel, maar sy vrou het pers in 
die gesig geword, gehyg, en moes eers 
water gaan drink (p.82). 

Biotiese aspek: Oit blyk dat die ge
slagsdrang slegs fisiologies tot uit
drukking gekom het, omdat mnr. Vrij
moeth die drie kinders wat na Ciske 
gebore is, as sy kinders betwyfel 
het (p.9). 

PSigiese aspek: Hev. Vrijmoeth kon 
nie by mnr. Vr;jmoeth steun en le;
ding ontvang nie, juis as gevolg van 
sy werksomstandighede (p.14) en omdat 
hy besoek by 'n ander vrou gebring 
het (p.79). 
Mnr. Vrijmoeth het die ander vrou 
(tante Jans) as 'n ordentlike mens 
beskryf (p.79). 

Logiese aspek: Hev. Vrijmoeth wil 
nie skei nie omdat sy geld van mnr. 
Vrijmoeth wil he (p.81), maar mev. 
Vrijmoeth wil ook nie met die huwelik 
voortgaan nie (p.82). 
Mnr. Vrijmoeth wil van sy vrou skei, 
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INTERPRETASIE 

Die huwelik toon na buite nie 'n 
geestelike geldingsgebied nie en 
na binne nie 'n verbandseenheid nie. 
Die gevolg is dat daar nie 'n een
heid in wedersydse groei en ver
troue deur harmoniese aanvulling 
plaasvind nie. 

Dit blyk dat mnr. en mev. Vrijmoeth 
gesonde lewenskragtige liggame het, 
maar dat die ons-eenheid nie 'n 
harmoniese verhouding van die gees
telike en die sinnelike kon be
werkstellig nie. 

Die geslagsdrang het fisiologies 
tot uiting gekom en biologies be
sien, is die voortplantingsdr;f 
bevredig, maar psigologies besien. 
is die toenaderingsdrif nie be
vredig nie. 

Hev. Vrijmoeth kon nie in haar nor
male vroulike gevoelslewe in 'n 
liefdesbetrekking by mnr. Vrijmoeth 
die nodige steun en leiding ontvang 
nie. 

Mnr. Vrijmoeth het nie geantWoord 
op die steun en leiding wat sy vrou 
gesoek het nie. 

Mnr. en mev. Vrijmoeth kon nie in 
harmonie gedagtes uitwissel nie en 
aanvullende gemeenskapdenke het nie 
bestaan nie, die gevolg is dat hul
le intieme liefdesgemeenskap nie 
kon ontsluit nie. 
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ANTWOORD 

maar met die voorwaarde dat Ciske 

by hom bly (p.82). 

MAr. Vrijmoeth het voorgestel dat 

hy by mev. Vrijmoeth sal kom inwoon. 

maar sy het dit afgekeur en gedreig 

dat sy hom met die byl sal aanval 

(p.88). 


Historiese aspek: Mnr. en mev. 

Vrijmoeth het al hoe meer verwyderd 

van mekaar geleef (p.9. 81. 82. 83). 


Linguale aspek: Mnr. en mev. Vrij

moeth het by die geleenthede wat hul

le bymekaar was rusie gemaak en mnr. 

Vrijmoeth het sy vrou beskryf as "'n 

helleveeg". "giftig", U In besetene" 

en "'n slet" (p.81-82). Hev. Vrij

moeth het haar man beskryf as '" n 

skorriemorrie van 'n man" (p.9) en 

hom geskel (p.81). 


Sosiale aspek: Mev. Vrijmoeth se om

gangsvorm was om aanhalerig met die 

klante te wees (p.15). 

Mnr. Vrijmoeth het hom meer tuis ge

voel by tante Jans (p.79). 


Ekonomiese aspek: Mnr. en mev. 

Vrijmoeth heg geen waarde aan hulle 

eie huwelik nie (p.79. 81). 


INTERPRETASIE 


Mnr. en mev. Vrijmoeth se persoon
likhede kon mekaar nie veredel en 
hoijr opvoer nie. Die gevolg is dat 
die huwelik nie 'n voortdurende 
leerskool was of vormingsproses 
kon deurgaan nie. 

Betekening tussen mnr. en mev. 
Vrijmoeth het nie op 'n beskaafde 
en beleefde wyse plaasgevind nie 
en hul gesprekke word nie deur 
liefde en vertroue gekenmerk nle. 
Die betekening is nie normatief 
gelei en ontsluit deur liefde nie. 

Hev. Vrijmoeth was nie 'n voor
beeldige vrou en moeder nie. 

Dit blyk dat die Vrijmoeths se in
komste nie na wense was nie en dat 
die meublement goedkoop was. Mnr. 
en mev. Vrijmoeth was nie daarop 
bedag om vir mekaar van wesenlike 
waarde te wees en hulle karakters 
te bou nie. 
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ANTWOORD 

maar met die voorwaarde dat Ciske 
by horn bly (p.82). 
Mnr. Vrijmoeth het voorgestel dat 
hy by mev. Vrijmoeth sal kom inwoon, 
maar sy het dit afgekeur en gedreig 
dat sy horn met die byl sal aanval 
(p.88) . 

Historiese aspek: Mnr. en mev. 
Vrijmoeth het al hoe meer verwyderd 
van mekaar geleef (p.9, 81, 82. 83). 

Linguale aspek: Mnr. en mev. Vrij
moeth het by die geleenthede wat hul
le bymekaar was rusie gemaak en mnr. 
Vrijmoeth het sy vrou beskryf as U'n 
helleveeg", "giftigU, '''n besetene" 
en "'n slet" (p.81-82). Hev. Vrij
moeth het haar man beskryf as "' n 
skorriemorrie van 'n man" (p.9) en 
hom geskel (p.81). 

Sosiale aspek: Hev. Vrijmoeth se om
gangsvorm was om aanhalerig met die 
klante te wees (p.15). 
Mnr. Vrijmoeth het horn meer tuis ge
voel by tante Jans (p.79). 

Ekonomiese aspek: Mnr. en mev. 
Vrijmoeth heg geen waarde aan hulle 
eie huwelik nie (p.79, 81). 
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INTERPRETASIE 

Mnr. en mev. Vrijmoeth se persoon
likhede kon mekaar nie veredel en 
ho!r opvoer nie. Die gevolg is dat 
die huwelik nie 'n voortdurende 
leerskool was of vormingsproses 
kon deurgaan nie. 

Betekening tussen mnr. en mev. 
Vrijmoeth het nie op 'n beskaafde 
en beleefde wyse plaasgevind nie 
en hul gesprekke word nie deur 
liefde en vertroue gekenmerk nie. 
Die betekening is nie normatief 
gelei en ontsluit deur liefde nie. 

Hev. Vrijmoeth was nie 'n voor
beeldige vrou en moeder nie. 

Dit blyk dat die Vrijmoeths se in
komste nie na wense was nie en dat 
die meublement goedkoop was. Mnr. 
en mev. Vrijmoeth was nie daarop 
bedag om vir mekaar van wesenlike 
waarde te wees en hulle karakters 
te bou nie. 



RIGLYNE 	 OPERASIONELE VRAE 


45. 	 Die huwelik moet getrou bly 
aan sy individuele karakter en 
man en vrou moet hulle indi
vidualiteit binne die huwe
likseenheid behou (par. 
4.4.6.1). 
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Bly hierdie huwelik steeds getrou 
aan sy individuele karakter en hoe
danig kom die individualiteit van 
die man en die vrou binne die hu
welikseenheid tot sy reg? (par. 
4.4.6.2). 

45. Die huwelik meet getrou bly 
aan sy individuele karakter en 
man en vrou moet hulle indi
vidualiteit binne die huwe
likseenheid behou (par. 
4.4.6.1) . 
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OPERASIONELE VRAE 

Sly hierdie huwelik steeds getrou 
aan sy individuele karakter en hoe
danig kom die individualiteit van 
die man en die vrou binne die hu
welikseenheid tot sy reg? (par. 
4.4.6.2). 



ANTWOORD 

Estetiese aspek: Harmonie-ontslui
ting kan nie in die huwelik van mnr. 
en mev. Vrijmoeth tot sy reg kom 
nie (p.9, 14, 15, 79, 81, 82, 91). 

Juridiese aspek: Die huwelik was 
wettig1ik bevestig (p.15), maar mnr. 
Vrijmoeth het gevoel dat dit belag
lik is om nog voor die wet getroud 
te wees (p.81). Bes1issings in die 
huwe1ik dui daarop dat elkeen voor
deel vir sy eie be1ang wou bekom 
(p.82). 

Etiese aspek: Die bestemrningsfunksie 
van die huwelik kom nie tot sy reg 
nie, omdat daar n@rens eers tekens 
van liefde te bespeur is nie (p.15, 
45, 91). 
Mev. Vrijmoeth het haar man gewan
trou omrede hy 'n nooi besoek het 
(p.91) en mnr. Vrijmoeth het Ciske 
opdrag gegee om oom Henri dop te hou 
(p.I03). 

Pistiese aspek: Mor. Vrijmoeth het 
erken dat Ciske bloed van sy bloed 
was, maar oor die ander kinders was 
daar twyfel (p.15). 
Geen getuienis kan gevind word van 
geloofsontsluiting nie. 

Mor. Vrijmoeth wil van sy vrou skei 
(p.81) en mev. Vrijmoeth het ge
reeld 'n man by haar ontvang (p.91). 
Die huwelik het gestagneer by die 
"ek"- en "jy"-subjekte. 

INTERPRETASIE 

Huweliksharmonie is nie deur die 
liefde op 'n vlak van ho~ eenheid 
v.ervul nie. 

Mor. Vrijmoeth het die amp as hoof 
van die huis nie beklee nie en mev. 
Vrijmoeth het in 'n mate die ver
antwoorde1ikheid al1een gedra ver
a1 ten opsigte van die versorging 
van die gesin. Die kontraktuele 
verhouding het nie aan die huwelik 
vastigheid gegee nie. 

Morele medeverantwoordelikheid is 
nie gesamentlik beoefen nie. We
derliefde in gehoorsaamheid aan 
God se wet het nie tot stand gekom 
nie. Die liefde het nie sy anker 
in die geloof bereik nie. 

Ge100fsgemeenskap en vertroue be
staan nie tussen die egliede nie. 

Die wese van man en vrou in die 
fundamentele biologiese en psigie
se verskille het bly bestaan, maar 
daar het geen verryking van die per
soonlikhede plaasgevind nie en die 
hoogste se1fverwesenliking kon nie 
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ANTWOORD 

Estetiese aspek: Harmonie-ontslui
ting kan nie in die huwelik van mnr. 
en mev. Vrijmoeth tot 5y reg kom 
nie (p.9, 14, 15, 79, 81, 82, 91). 

Juridiese aspek: Die huwelik was 
wettiglik bevestig (p.1S), maar mnr. 
Vrijmoeth het gevoel dat dit belag
lik is om nog voor die wet getroud 
te wees (p.81). Beslissings in die 
huwelik dui daarop dat elkeen voor
deel vir sy eie belang wou bekom 
(p.82). 

Etiese aspek: Die bestemmingsfunksie 
van die huwelik kom nie tot sy reg 
nie, omdat daar n~rens eers tekens 
van liefde te bespeur is nie (p.lS, 
45, 91). 
Hev. Vrijrnoeth het haar man gewan
trou omrede hy In nooi besoek het 
(p.91) en mnr. Vrijmoeth het Ciske 
opdrag gegee om oom Henri dop te hou 
(p.103) . 

Pistiese aspek: Mnr. Vrijmoeth het 
erken dat Ciske bloed van sy bloed 
was, maar oor die ander kinders was 
daar twyfel (p.15). 
Geen getuienis kan gevind word van 
geloofsontsluiting nie. 

Mnr. Vrijmoeth wil van sy vrou skei 
(p.81) en mev. Vrijrnoeth het ge
reeld 'n man by haar ontvang (p.91). 
Die huwelik het gestagneer by die 
"ek"- en "jy"-subjekte. 
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INTERPRETASIE 

Huweliksharmonie is nie deur die 
liefde op 'n vlak van ho~ eenheid 
vervul nie. 

Mnr. Vrijrnoeth het die amp as hoof 
van die huis nie beklee nie en mev. 
Vrijrnoeth het in In mate die ver
antwoordelikheid alleen gedra ver
al ten opsigte van die versorging 
van die gesin. Die kontraktuele 
verhouding het nie aan die huwelik 
vastigheid gegee nie. 

Morele medeverantwoordelikheid is 
nie gesamentlik beoefen nie. We
derliefde in gehoorsaamheid aan 
God se wet het nie tot stand gekom 
nie. Die liefde het nie sy anker 
in die geloof bereik nie. 

Geloofsgemeenskap en vert roue be
staan nie tussen die egliede nie. 

Die wese van man en vrou in die 
fundamentele biologiese en pSigie
se verskille het bly bestaan. maar 
daar het geen verryking van die per
soonlikhede plaasgevind nie en die 
hoogste selfverwesenliking kon nie 



RIGLYNE 	 OPERASIONELE VRAE 


46. 	 Die huwelik moet, ten spyte 
van die verloop van tyd, in 
sy wese standvastig bly voort
bestaan soos God dit veror
dineer het (par. 4.4.6.1). 

47. 	 Die gesin moet In Skrifmatige, 
religieuse karakter vertoon 
(par. 4.5.6.1). 

Wat is die geskiedenis van hier
die huwelik sedert die man en die 
vrou in die eg verbind is? (par. 
4.4.6.2). 

Het hierdie huwelik in sy wese be
stendig gebly? (par. 4.4.6.2). 

Werk albei eggenote daaraan om die 
huwelik gesond te hou? (par. 
4.4.6.2). 

Hoedanig kom die Skriftuurlike, 
religieuse karakter van die ge
sin in die opvoeding van die kind 
na yore? (par. 4.5.6.2). 
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RIGLYNE 

46. Die huwelik meet, ten spyte 
van die verloop van tyd, in 
sy wese standvastig bly voort
bestaan soos God dit veror
dineer het (par. 4.4.6.1). 

47. Die gesin meet 'n Skrifmatige, 
religieuse karakter vertoon 
(par. 4.5.6.1). 
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OPERASIONELE VRAE 

Wat is die geskiedenis van hi er
die huwelik sedert die man en die 
vrou in die eg verbind is? (par. 
4.4.6.2). 

Het hierdie huwelik in sy wese be
stendig gebly? (par. 4.4.6.2). 

Werk albei eggenote daaraan om die 
huwelik gesond te hou? (par. 
4.4.6.2). 

Hoedanig kom die Skriftuurlike, 
religieuse karakter van die ge
sin in die opvoeding van die kind 
na yore? (par. 4.5.6.2). 



ANl)JOORD INTERPRETASIE 

Mnr. Vrijmoeth moes met mev. Vrij
moeth in die huwelik tree as gevolg 
van die geboorte van Ciske (p.15). 

Die huwelik het nie bestendig gebly 
nie omdat mnr. Vrijmoeth nie gereeld 
by die huis was nie (p.14) en omdat 
hy in In ander vrou belang gestel 
het (p.79). 
Hev. Vrijmoeth was baie danig met 
die klante (p.15) en oom Henri het by 
haar gekuier (p.91). 
Mnr. Vrijmoeth wi1 van sy vrou skei 

Geen toepas1ike respons kan van mnr. 
en mev. Vrijmoeth verkry word nie. 

bereik word nie. 

Die "ek"- en "jy"-subjekte staan 

nie in diens van die bo-individuele 

"ons" nie. Die ons-verhoudlng kan 

nie bestaan nie, omdat die ware 

liefde nie die drang tot eenwor

ding en 1ewensgemeenskap is nie. 


Dit b1yk dat die basiese onderbou 

van die huwelik nie gesond was nie, 

daarom is die egte1ike lewe nie 

dinamies nie en kon verandering en 

ontwikkeling nie in die saamleef 

en onder1inge meelewing tot stand 

kom nie. Die gevolg is dat die 

huwelik nie bestendig kon bly nie 

en in sy wese verander het, wat mee

gebring het dat die egliede wou 

skei. 


Die egskeiding dui daarop dat die 

eenheidsgemeenskap in die huwelik 

nie kon verwesenlik nie. 


Die Skriftuurlike, religieuse ka

rakter van die gesin is nooit ont

plooi nie. 

Die gevolg is dat die gesin nie 

hulle bestemming daarin kon vind om 

hulle diensbaar te stel aan die 

Koninkryk van God in hierdie wereld 

nie. 
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ANl1oIOORD 

Mnr. Vrijmoeth moes met mev. Vrij
moeth in die huwelik tree as gevolg 
van die geboorte van Ciske (p.IS). 

Die huwelik het nie bestendig gebly 
nie omdat mnr. Vrijmoeth nie gereeld 
by die huis was nie (p.I4) en omdat 
hy in In ander vrou belang gestel 
het (p. 79). 
Hev. Vrijmoeth was baie danig met 
die klante (p.IS) en oom Henri het by 
haar gekuier (p.91). 
Mnr. Vrijmoeth wil van sy vrou skei 
(p.81). 

Geen toepaslike respons kan van mnr. 
en mev. Vrijmoeth verkry word nie. 
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INTERPRETASIE 

bereik word nie. 
Die "eku

- en "jy"-subjekte staan 
nie in diens van die bO-individuele 
"ons" nie. Die ons-verhouding kan 
nie bestaan nie, omdat die ware 
liefde nie die drang tot eenwor
ding en lewensgemeenskap is nie. 

Dit blyk dat die basiese onderbou 
van die huwelik nie gesond was nie, 
daarom is die egtelike lewe nie 
dinamies nie en kon verandering en 
ontwikkeling nie in die saamleef 
en onderlinge meelewing tot stand 
kom nie. Die gevolg is dat die 
huwelik nie bestendig kon bly nie 
en in sy wese Ye rander het, wat mee
gebring het dat die egliede wou 
skei. 

Die egskeiding dui daarop dat die 
eenheidsgemeenskap in die huwelik 
nie kon verwesenlik nie. 

Die Skriftuurlike, religieuse ka
rakter van die gesin is nooit ont
plooi nie. 
Die gevolg is dat die gesin nie 
hulle bestemming daarin kon vind om 
hulle diensbaar te stel aan die 
Koninkryk van God in hierdie wereld 
nie. 



RIGLYNE 

48. 	 Die gesin moet normatief in a1 
die werk1ikheidsaspekte funk
sioneer (par. 4.5.6.1). 

OPERASIONELE VRAE 

Hoe funksioneer die gesin in a1 
die werk1ikheidsaspekte as nor
matiewe kaders? (par. 4.5.6.2). 
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48. Die gesin moet normatief in al 
die werklikheidsaspekte funk
sioneer (par. 4.5.6.1). 
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OPERASIONElE VRAE 

Hoe funksioneer die gesin in al 
die werklikheidsaspekte as nor
matiewe kaders? (par. 4.5.6.2). 



ANTWOORD INTERPRETASIE 

Getalsaspek: Mnr. Vrijmoeth het op 
die Aladee gewerk (p.103) en die see 
was sy enigste lewe, met die gevolg 
dat hy baie rondgeswerf het en nie 
baie tuis was nie (p.103). 
Mev. Vrijmoeth het haar man gesien 
as 'n "skorriemorrie van In man" (po 
9), terwyl In sekere oom Henri vir 
haar kom kuier het (p.103). Ciske het 
nie baie in die huis rondgel@ nie, hy 
het net by die huis komeet en slaap. 
Ci5ke het dikwels by tante Jans gaan 
kuier (p.9l). 
Ciske se vader het gevra dat hy oom 
Henri moet dophou (p.103). 
Mnr. en mev. Vrijmoeth het vier kin
ders, naamlik Franciscus, Aloysius, 
Gerardus Vrijmoeth (p.8) en drie an
der kinders (p.9). 
Mev. Vrijmoeth se suster het ook by 
hulle ingewoon (p.9). 
Vir mev. Vrijmoeth het alles net om 
haar eie belange gegaan omdat sy ge
voel het 5y staan stokalleen. Sy het 
voorts gevoel almal is teen haar net 
omdat sy In riksdaalder verloor het 
omdat Ciske nie meer in die kroeg 
kon werk nie (p.47). 

Ruimtelike a5pek: Die gesin woon in 
ho§ huurkasernes waar slegs 'n grou 
spleetjie hemel en vuil plasse water 
te sien is (p.ll). Dit stink daar na 
nat klere en die nattigheid traan 
teen die mure (p.ll). Die trappe was 
donker en dit het sleg geruik. Hoe 
hOijr jy geklim het, hoe onsindeliker 

Die twee-eenheidsgemeenskap van 
die huwelik is verdiep tot 'n 
veel-eenheid, maar verryking en 
die hoogste verwerkliking van die 
ware liefde het nie plaasgevind 
nie. 
Dit blyk voorts dat man en vrou nie 
verantwoordelik opgetree het nie. 
Die getalsaspek van die gesin kom 
na yore daarin dat daar 'n vader, 
moeper en vier kinders is. 
Die.eenheidsgemeenskap in die gesin 
is beTnvloed deur mev. Vrijmoeth se 
suster wat by hulle ingewoon het en 
omdat mnr. Vrijmoeth by tante Jans 
en oom Henri by mev. Vrijmoeth ge
kuier het. 

Die woning of lewensruimte het skyn

baar voldoen aan die lewenseise van 

die gesin. 

Bioties gesien, het die woning nie 

voldoen aan gesondheidstandaarde 

wat betref higi~ne, 1ig en venti

lasie nie. 

Psigies gesien, blyk dit dat ge
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ANTWOORD 

Getalsaspek: Mnr. Vrijmoeth het op 
die Atades gewerk (p.I03) en die see 
was sy enigste lewe. met die gevolg 
dat hy baie rondgeswerf het en nie 
baie tuis was nie (p.I03). 
Hev. Vrijmoeth het haar man gesien 
as 'n "skorriemorrie van 'n man" (p. 
9). terwyl 'n sekere oom Henri vir 
haar kom kuier het (p.I03). Ciske het 
nie baie in die huis rondgel~ nie. hy 
het net by die huis korneet en slaap. 
Ciske het dikwels by tante Jans gaan 
kuier (p.91). 
Ciske se vader het gevra dat hy oorn 
Henri moet dophou (p.I03). 
Mnr. en mev. Vrijmoeth het vier kin
ders. naamlik Franciscus, Aloysius. 
Gerardus Vrijmoeth (p.B) en drie an
der kinders (p.9). 
Hev. Vrijmoeth se suster het ook by 
hulle ingewoon (p.9). 
Vir mev. Vrijmoeth het al1es net om 
haar eie belange gegaan omdat sy ge
voel het sy staan stokalleen. Sy het 
voorts gevoel a1mal is teen haar net 
omdat sy 'n riksdaalder verloor het 
omdat Ciske nie meer in die kroeg 
kon werk nie (p.47). 

Ruimte1ike aspek: Die gesin woon in 
h~ huurkasernes waar slegs In grou 
spleetjie hemel en vuil plasse water 
te sien is (p.ll). Dit stink daar na 
nat k1ere en die nattigheid traan 
teen die mure (p.ll). Die trappe was 
donker en dit het sleg geruik. Hoe 
hoijr jy geklim het. hoe onsindeliker 
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INTERPRETASIE 

Die twee-eenheidsgemeenskap van 
die huwelik is verdiep tot In 
veel-eenheid, maar verryking en 
die hoogste verwerkliking van die 
ware liefde het nie plaasgevind 
nie. 
Dit blyk voorts dat man en vrou nie 
verantwoordelik opgetree het nie. 
Die getalsaspek van die gesin kom 
na yore daarin dat daar 'n vader, 
moe~er en vier kinders is. 
Die.eenheidsgemeenskap in die gesin 
is beinvloed deur mev. Vrijmoeth se 
suster wat by hulle ingewoon het en 
omdat mnr. Vrijmoeth by tante Jans 
en oom Henri by mev. Vrijmoeth ge
kuier het. 

Die woning of lewensruimte het skyn
baar voldoen aan die lewenseise van 
die gesin. 
Bioties gesien, het die waning nie 
voldoen aan gesondheidstandaarde 
wat betref higi~ne, 1ig en venti-
1asie nie. 
PSigies gesien, b1yk dit dat ge-
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het die atmosfeer geword. Die reuk 

van gesigspoeier en parfuum gemeng 

met koolstank was geestelik ongesond 

en 'n mens het gegril vir die wansmaak 

rondom jou (p.43). 

Die Vrijmoeths het kamers gehuur (p. 

43) wat bestaan het uit 'n sitkamer 

(p.43). 'n kombuisie (p.46) en slaap

kamers (p.ll2). 

Ciske het dikwels uit die amgewing 

gevlug na In ruimte waar hy hom vei

lig gevoel het (p.llO). 


Kinematiese aspek: Die bewegings

rigting van die gesinslede kom soos 

volg na yore: 

Mnr. Vrijmoeth het rondgeswerf (p.8l). 

Mev. Vrijmoeth het as kroegbediende 

gewerk tot laat in die aand (p.9). 

Franciscus was bedags by die Protes

tantse skool (p.lO) en gedurende die 

middag- en die aandure moes hy in 

die kroeg werk (p.39). 

Ontsluiting van die gesin kon nie 

sinvol verloop nie omdat mnr. Vrij

moeth sy betrokkenheid by die opvoe

ding van In kind as In grap beskou 

het (p.l7). Hev. Vrijmoeth het In 

diepgewortelde hekel aan die Rot ge

had, omdat sy ham nie kon breek nie 

en omdat sy van nature dam en In ti 

ran was. Voorts het Ciske In twis

appel geword in die stryd tussen sy 

pa en ma (p.96). 

Mnr. Vrijmoeth se belange en norma

tiewe voorlewing het sy seun Ciske 

ingesluit amdat Ciske by sy vader 
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moedsekerheid nie rustig ervaar kon 

word nle en daarom het Ciske soms 

uit die omgewing gevlug. 

Die woning het aangepas by die eko

nomiese vermoe van die gesin. 


Die gesinslede het daagliks in ver

skillende rigtings beweeg om hul1e 

verpligtinge na te kom. 

Mnr. Vrijmoeth se verpligtinge het 

meegebring dat hy nie dikwels tuis 

was nfe. met die gevolg dat identi

fisering met die vaderfiguur deur 

die kinders skade gely het. 

Hev. Vrijmoeth se verpligtinge om 

saans fn die kroeg te werk was ook 

nle wenslik nie. 

Psigiese ontwikkeling tussen ouers 

en kinders het dan ook skade gely. 

die gevolg was dat elkeen na sy eie 

belange omgesien het. 


ANTWOORD 

het die atmosfeer geword. Die reuk 
van gesigspoeier en parfuum gemeng 
met koolstank was geestelik ongesond 
en 'n mens het gegril vir die wansmaak 
rondom jou (p.43). 
Die Vrijmoeths het kamers gehuur (p. 
43) wat bestaan het uit 'n sitkamer 
(p.43), 'n kombuisie (p.46) en slaap
kamers (p.112). 
Ciske het dikwels uit die omgewing 
gevlug na 'n ruimte waar hy hom vei
lig gevoel het (p.IIO). 

Kinematfese aspek: Die bewegings
rigting van die gesinslede kom soos 
volg na yore: 
Mnr. Vrijmoeth het rondgeswerf (p.81). 
Mev. Vrijmoeth het as kroegbediende 
gewerk tot laat in die aand (p.9). 
Franciscus was bedags by die Protes
tantse skool (p.IO) en gedurende die 
middag- en die aandure moes hy in 
die kroeg werk (p.39). 
Ontsluiting van die gesin kon nie 
sinvol verloop nie omdat mnr. Vrij
moeth sy betrokkenheid by die opvoe
ding van 'n kind as 'n grap beskou 
het (p.ll). Mev. Vrijmoeth het 'n 
diepgewortelde hekel aan die Rot ge
had, omdat sy hom nie kon breek nie 
en omdat sy van nature dom en 'n ti
ran was. Voorts het Ciske 'n twis
appel geword in die stryd tussen sy 
pa en ma (p.96). 
Mnr. Vrijmoeth se belange en norma
tiewe voorlewing het sy seun Ciske 
ingesluit omdat Ciske by sy vader 

INTERPRETASIE 

moedsekerheid nie rustig ervaar kon 
word nie en daarom het Ciske soms 
uit die omgewing gevlug. 
Die waning het aangepas by die eko
nomiese vermoe van die gesin. 

Die gesinslede het daagliks in ver
skil1ende rigtings beweeg om hulle 
verpligtinge na te kom. 
Mnr. Vrijmoeth se verpligtinge het 
meegebring dat hy nie dikwels tuis 
was nfe, met die gevolg dat identi
fisering met die vaderfiguur deur 
die kinders skade gely het. 
Mev. Vrijmoeth se verpligtinge om 
saans in die kroeg te werk was ook 
nie wenslik nie. 
Psigiese ontwikkeling tussen ouers 
en kinders het dan ook skade gely. 
die gevolg was dat elkeen na sy eie 
belange omgesien het. 
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altyd opgeruimd en vrolik was 
(p.13) • 

Fisiese aspek: Per geleentheid het 
Ciske se ma hom'geklap en toe hy haar 
wou terugslaan, het oom Henri hom 
vasgehou (p.IIO). 
Mnr. Van loon het gevoel dat Ciske 
se ma nie van sy pa wou skei nie, 
omdat sy Ciske nie kan afstaan aan 
'n ander by wie hy gelukkig sal wees 
nie,want sy wou alleenreg op haar 
prooi h~ en sou hom nie laat ont
snap nie (p.96). 
Mnr. Bruis het die volgende van 
Ciske gemerk: Die deskundigheid 
waarmee hy 'n hou kon slaan (p.9) 
en die soepelheid waarmee die Rot op 
sy hande rondstap met sy bene agter
oor in 'n korrekte halfsirkel (p. 
70). Ciske kon op een hand gaan 
staan (p.70). Ciske het voetbal 
saam met die seuns gespeel (p.S1) 
en "die kunstenaar (Ciske) was net 
danig trots op sy werk" (p.8S). 

Biotiese aspek: Mnr. Vrijmoeth het 
Ciske as sy eie kind beskou, maar die 
ander as sy kinders betwyfel (p.1S). 
Vir mev. Vrijmoeth was Ciske haar 
eie bloed (p.9). 

Psigiese aspek: Mev. Vrijmoeth se 
stem was rou van die senuwees as sy 
praat en sy het rooi vlekke in haar 
hals gekry (p.9). Sy het gevoel 5y 

INTERPRETASIE 

Die lewenskragtigheid van die ge5in 
is deur mnr. Vrijmoeth se afWesig
heid skade aangedoen en omdat die 
bo-fisiese aspekte nie die fisiese 
aspek ontsluit het nie. 
Ciske het bepaalde fisiese aan
legte, maar die ouers het nie in 
hulle opvoeding daartoe gehelp dat 
hy ten volle ontwikkel nie. 
Mev. Vrijmoeth se belange ten op
sigte van Ciske was om geldelike 
gewin. 

Mnr. Vrijmoeth het die bloedver
wantskap van Ciske nie betwyfel nie, 
maar we1 van die ander drie kin
ders. Die betwyfeling het meege
bring dat die intensiteit van die 
1iefdesband tussen vader en moeder 
skade gelei het. 

Die gesinslede het hulle persoon
1ikhede vir mekaar toegesluit met 
die gevo1g dat die gevoelsbetrek
kinge tussen die lede onderling nie 

234 

ANTWOORD 

altyd opgeruimd en vrolik was 
(p.13) • 

Fisiese aspek: Per geleentheid het 
Ciske se ma hom"geklap en toe hy haar 
wou terugslaan. het oom Henri hom 
vasgehou (p.IIO). 
Mnr. Van loon het gevoel dat Ciske 
se ma nle van sy pa wou skei nle. 
omdat sy Ciske nie kan afstaan aan 
'n ander by wie hy gelukklg sal wees 
nie.want sy wou a11eenreg op haar 
prooi h! en sou horn nie laat ont
snap nie (p.96). 
Mnr. Bruis het die volgende van 
Ciske gemerk: Die deskundigheid 
waarmee hy 'n hou kon s1aan (p.9) 
en die soepe1heid waarmee die Rot op 
sy hande rondstap met sy bene agter
oor in 'n korrekte halfsirkel (p. 
70). Ciske kon op een hand gaan 
staan (p.70). Ciske het voetbal 
saam met die seuns gespeel (p.51) 
en "die kunstenaar (Ciske) was net 
danig trots op sy werk" (p.85). 

Biotiese aspek: Mnr. Vrijmoeth het 
Ciske as sy eie kind beskou. maar die 
ander as sy kinders be twyfe1 (p.IS). 
Vir mev. Vrijmoeth was Ciske haar 
eie bloed (p.9). 

Psigiese aspek: Hev. Vrijmoeth se 
stem was rou van die senuwees as sy 
praat en sy het rooi vlekke in haar 
ha1s gekry (p.9). Sy het gevoel sy 
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Die lewenskragtigheid van die gesin 
is deur mnr. Vrijmoeth se afwesig
heid skade aangedoen en orndat die 
bo-fisiese aspekte nie die fisiese 
aspek ontsluit het nie. 
Ciske het bepaalde fisiese aan
legte. maar die ouers het nie in 
hulle opvoeding daartoe gehelp dat 
hy ten volle ontwikkel nie. 
Hev. Vrijmoeth se belange ten op
sigte van Ciske was om geldelike 
gewin. 

Mnr. Vrijmoeth het die bloedver
wantskap van Ciske nie betwyfel nie. 
maar wel van die ander drie kin
ders. Die betwyfeling het meege
bring dat die intensiteit van die 
liefdesband tussen vader en moeder 
skade gelei het. 

Die gesinslede het hulle persoon
likhede vir mekaar toegesluit met 
die gevo1g dat die gevoelsbetrek
kinge tussen die lede onderling nie 
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moes teen Ciske beskerm word (p.49). 

Ciske het nie an9s openbaar nie (p. 

45), hy was In bietjie sku en een 

van die randeiers in die klas (p.49). 

Ciske se gedrag was afWykend (p.6l) 

en as hy kwaad was, het hy byvoor

beeld die buffetdeurtjie stukkend 

geskop (p.45). 

Mnr. Bruis het gese as iemand Ciske 

se huislike omstandighede geken het, 

sy gedrag verstaan sou kon word 

(p.6l). 

Mnr. Bruis het gemerk dat Ciske In 

knou gekry het en dat hulle weer daar

in geslaag het om iets in Ciske te 

breek (p.llO). 


Logiese aspek: Cfske het verstande

like stimulasie gesoek en Dorus ('n 

maat) se lieflingboek geleen. Ciske 

sou die boek twee weke lank leen. 

Hulle het die boek oorgetrek en Ciske 

het Dorus belowe dat hy sy hande sou 

was voordat hy daarin lees (p.lOl). 

Sy moeder het die boek stukkend ge

skeur (p.112). 


Historiese aspek: Die Vrijmoethgesin 

is in Nederland woonagtig in die naby

held van IJ (IJSELMONDE). (Kultuur
historiese agtergrond). Mnr. Vrij
moeth wou skei met die gevolg dat die 

gesin sou verbrokkel (p.Sl). Mev. 

Vrijmoeth het Ciske bevlieg, sy boek 

uit sy hande geruk en dit stukkend 

geskeur. Ciske het die mes gegryp 

en na sy moeder se kop geslinger. 

Die mes het haar in die keel getref 


INTERPRETASIE 

verbind kon word tot 'n gemeen
skapsgevoel nie. 
Die uitwissing van persoonlike ge
voelens op In normatiewe basis is 
verskraald, met die gevolg dat we
derkerige afhanklfkheid skade gely 
en die gemeenskapsgevoel nie bevre
dig ontwikkel het nfe. 
Ontvanklikheid, aanhanklikheid en 
sekuriteit is nie by Ciske te be
speur nfe. 

Oie lede van die gesin het nie een
oers gedink nie en die verskillende 
denkaanlegte het daartoe bygedra dat 
daar botsings in die gesin voorgekom 
het. Liefdeloosheid het daartoe 
gelei dat die gesinslede van mekaar 
vervreem en In eie omgangsbegrip en 
denkharmonie het nie in die gesin 
voorgekom nie. 

Beheersde vorming as lewensvorm 
word nfe in die gesin gepositiveer 
nie. Die ouers het nie opvoedkundig 
aan Ciske leiding en vorming gegee 
nfe. met die gevolg dat hy nie sy 
lewenstaak in die samelewing kon 
vervul nie. Die gesin was nle 'n 
ware opvoedende gemeenskap nle om
dat daar nie lfefde tussen die ou
ers en tussen die ouers en kinders 
was nfe. 
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moes teen Ciske beskerm word (p.49). 
Ciske het nie angs openbaar nie (p. 
45), hy was 'n bietjie sku en een 
van die randeiers in die klas (p.49). 
Ciske se gedrag was afwykend (p.61) 
en as hy kwaad was, het hy byvoor
beeld die buffetdeurtjie stukkend 
geskop (p.45). 
Mnr. Bruis het gese as iemand Ciske 
se huislike omstandighede geken het, 
sy gedrag verstaan sou kon word 
(p.61). 
Mnr. Bruis het gemerk dat Ciske 'n 
knou gekry het en dat hulle weer daar
in geslaag het om iets in Ciske te 

breek (p.llO). 

Logiese aspek: Ciske het verstande
like stimulasie gesoek en Dorus ('n 
maat) se lieflingboek geleen. Ciske 
sou die boek twee weke lank leen. 
Hulle het die boek oorgetrek en Ciske 
het Dorus belowe dat hy sy hande sou 
was voordat hy daarin lees (p.107). 
Sy moeder het die boek stukkend ge
skeur (p.112). 

Historiese aspek: Die Vrijmoethgesin 
is in Nederland woonagtig in die naby
heid van IJ (IJSELMONDE). (Kultuur
historiese agtergrond). Mnr. Vrij
moeth wou skei met die gevolg dat die 
gesin sou verbrokkel (p.S1). Hev. 
Vrijmoeth het Ciske bevlieg, sy boek 
uit sy hande geruk en dit stukkend 
geskeur. Ciske het die mes gegryp 
en na sy moeder se kop geslinger. 
Die mes het haar in die keel getref 
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verbind kon word tot 'n gemeen
skapsgevoel nfe. 
Die uitwissing van persoonlfke ge
voelens op 'n normatiewe basis is 
verskraald. met die gevolg dat we
derkerfge afhanklikheid skade gely 
en die gemeenskapsgevoel nie bevre
dig ontwikkel het nfe. 
Ontvanklikheid, aanhanklikheid en 
sekuriteit is nie by Ciske te be
speur nfe. 

Dfe lede van die gesin het nie een
<ters gedink nie en die verskillende 
denkaanlegte het daartoe bygedra dat 
daar botsings in die gesin voorgekom 
het. Liefdeloosheid het daartoe 
gelei dat die gesinslede van mekaar 
vervreem en 'n eie omgangsbegrip en 
denkharmonie het nfe in die gesin 
voorgekom ni e. 

Beheersde vorming as lewensvorm 
word nie in die gesin gepositiveer 
nie. Die ouers het nie opvoedkundig 
aan Ciske leiding en vorming gegee 
nie. met die gevolg dat hy nie sy 
lewenstaak in die samelewing kon 
vervul nie. Die gesin was nie 'n 
ware opvoedende gemeenskap nie om
dat daar nie liefde tussen die ou
ers en tussen die ouers en kinders 
was nfe. 
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en sy het gesterf (p.112). 

Linguale aspek: Hev. Vrijmoeth het 
met 'n aanstellerige bry-"r" ge
praat (p.44) en soms met 'n fyn ge
forseerde stemmetjie (p.81). Skel
woorde, verwyte, verwensings en drei
gemente het dikwels losgebars in 'n 
stroom van boosaardigheid en 'n or
kaan van woede (p.45). 

Sosiale aspek: Ciske was lief vir 
sy vader en wou graag by sy vader 
wees (p.45, 76, 81, 82). 
Mev. Vrijmoeth, aan die anderkant, 
was gedurig in 'n stryd met Ciske 
gewikkel (p.8I, 95, 104, 105). 

Ekonomiese aspek: Hev. Vrijmoeth 
het belang gestel in finansiele ge
win selfs met die egskeiding (p.81). 
Mnr. Vrijmoeth het Ciske na waarde 
geag om hom in beter omstandighede 
te laat grootword (p.8l). 
Ci5ke het 'n bood5kap vir hulle 
buurvrou geneem en vyf sent daar
voor gekry (p.90). 
Ciske het selfs 5y vriend gaan haal 
en die karretjie gestoot (p.39). 
Mnr. Vrijmoeth vaar by 'n goeie rede
rytjie (p.79), maar was SQm5 na tien 
maande 5legs In week tuis en weer 'n 
halfjaar weg (p.14, 109), het hom 
nie aan sy kinders gesteur nie en 

238 

INTERPRETASIE 


Die ouers het nie vir Ciske byge
staan in sy taalvorming en ver
dieping van sy taal nie. Hev. 
Vrijmoeth se taalgebruik was nie 
gehoorsaam aan die liefdesgebod ni~ 

Die omgang in die gesin vertoon nie 
In intieme karakter nie en staan 
nie onder leiding van die liefde 
nie, met die gevolg dat die regte 
verhouding nie gestig kon word nie 
en wedersydse aanvaarding nie ver
wesenlik is nie. Ciske het om bo
genoemde redes nie veiligheid, ge
borgenheid, selfvertroue en 'n eie
waarde beleef nie. 

Dit blyk dat die gesin net in die 
basiese behoeftes kon voorsien. 
Dit wil voorkom asof die arbeid
bestel aan Ciske oorgedra is om 
te bestaan-deur-ander en bestaan
vir-mekaar. Die wyse van oordrag 
aan Ciske was nie wenslik nie. 
Ciske het wel die beginsel van 
bestaan-vir-mekaar oorgedra in 
die maatskappy. 

ANTWOORD 

en sy het gesterf (p.112). 

linguale aspek: Hev. Vrijmoeth het 
met tn aanstellerige bry-"r" ge
praat (p.44) en soms met tn fyn ge
forseerde stemmetjie (p.8l). Skel
woorde, verwyte, verwensings en drei
gemente het dikwels losgebars in tn 
stroom van boosaardigheid en tn or
kaan van woede (p.45). 

Sosiale aspek: Ciske was lief vir 
sy vader en wou graag by 5y vader 
wees (p.45, 76, 81, 82). 
Hev. Vrijmoeth, aan die anderkant, 
was gedurig in tn stryd met Ciske 
gewikkel (p.8l, 95, 104, 105). 

Ekonomiese aspek: Hev. Vrijmoeth 
het belang gestel in finansiele ge
win selfs met die egskeiding (p.8l). 
Mnr. Vrijmoeth het Ciske na waarde 
geag om horn in beter omstandighede 
te laat grootword (p.8l). 
Ciske het 'n boodskap vir hulle 
buurvrou geneem en vyf sent daar
voor gekry (p.90). 
Ciske het selfs sy vriend gaan haal 
en die karretjie gestoot (p.39). 
Mnr. Vrijmoeth vaar by tn goeie rede
rytjie (p.79), maar was SQms na tien 
maande slegs tn week tuis en weer tn 
halfjaar weg (p.14, 109), het horn 
nie aan sy kinders gesteur nie en 
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Die ouers het nie vir Ciske byge
staan in sy taalvorming en ver
dieping van sy taal nie. Hev. 
Vrijmoeth se taalgebruik was nie 
gehoor5aam aan die 1 iefdesgebod nie. 

Die omgang in die gesin vertoon nie 
tn intieme karakter nie en staan 
nie onder leiding van die liefde 
nie, met die gevolg dat die regte 
verhouding nie gestig kon word nie 
en wedersydse aanvaarding nie ver
wesenlik is nie. Ciske het om bo
genoemde redes nie veiligheid, ge
borgenheid, selfvertroue en tn eie
waarde beleef nie. 

Dit blyk dat die gesin net in die 
basiese behoeftes kon voorsien. 
Dit wil voorkom asof die arbeid
bestel aan Ci5ke oorgedra is om 
te bestaan-deur-ander en bestaan
vir-mekaar. Die wyse van oordrag 
aan Ciske was nie wenslik nfe. 
Ciske het wel die beginsel van 
bestaan-vir-mekaar oorgedra in 
die maatskappy. 
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wou ook nie vir hulle betaal nie. 
Hev. Vrijmoeth moes as kroegbediende 
maar sien om 'n eerlike stukkie 
brood te verdien en het soggens eers 
om twee-uur tuisgekom (p.9). 
Die duur radio het mnr. Bruis aan 
Ciske se stukkende skoene laat dink 
en alles was vir mnr. Bruis lelik 
en duur (p.43). 

Estetiese aspek: Mnr. Vrijmoeth 
wou van sy vrou skei, maar mev. Vrij
moeth het aan die geld gedink (p.BI). 
Toe mnr. Vrijmoeth Ciske by die boot 
afhaal en Ciske so gesellig loop en 
babbel oor die speletjies en oor die 
meester en Dorus en wie weet alles, 
toe walg dit horn skielik dat hy die 
kind weer moet gaan aflewer by die 
varkhok van sy moeder (p.BO). 

Juridiese aspek: Mev. Vrijmoeth het 
Ciske se hande teen 'n warm stoof ge
hou op driejarige ouderdom, omdat 
hy met vuur sit en speel het. Sy 
moeder het horn ook vir die hele nag 
in die kolehok opgesluit omdat hy sy 
bord kos op die tapyt uitgesm¥t het 
(p.IO) en sonder rede vir straf bed 
toe gestuur (p.lll). Hev. Vrijmoeth 
wou by die kinderhof 'n ander voog 
vir Ciske eis (p.96). 
Ciske se moeder en oom Henri het horn 
vreeslik geslaan (p.104). 
Ciske het sy moeder geskop en gebyt 

Harmoniese liefde is nie teen

woordig nie, omdat daar nie weder

sydse inagneming en welwillendheid 

van die gesinsgenote onderling is 

nie. 

Omgang tussen ouers en kinders 

bring nie geestelike openheid mee 

nie. 

Harmonie bestaan tussen vader en 

seun, maar harmonie-ontsluiting kan 

nie tussen moeder en seun ontplooi 

nie. 


Die juridiese relasie tussen die 

gesinslede is nie ontsluit deur 

die leidende, intieme gesinsliefde 

nie. 

Die ouerlike regsgesag oor Ciske en 

die ouerlike tugbevoegdheid is ver

keerdelik aangewend omdat mev. 

Vrijmoeth se tughandelinge oorge

gaan het in mishandeling van haar 

seun. 


Deurdat die ouers verkeerd opgetree 
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wou ook nie vir hulle betaal nie. 
Hev. Vrijmoeth moes as kroegbediende 
maar sien om 'n eerlike stukkie 
brood te verdien en het soggens eers 
om twee-uur tuisgekom (p.9). 
Die duur radio het mnr. Bruis aan 
Ciske se stukkende skoene laat dink 
en alles was vir mnr. Bruis lelik 
en duur (p.43). 

Estetiese aspek: Mnr. Vrijmoeth 
wou van sy vrou skei, maar mev. Vrij
moeth het aan die geld gedink (p.BI). 
Toe mnr. Vrijmoeth Ciske by die boot 
afhaal en Ciske so gesellig loop en 
babbel oor die speletjies en oor die 
meester en Dorus en wie weet alles, 
toe walg dit horn skielik dat hy die 
kind weer moet gaan aflewer by die 
varkhok van sy moeder (p.BO). 

Juridiese aspek: Mev. Vrijmoeth het 
Ciske se hande teen 'n warm stoof ge
hou op driejarige ouderdom, omdat 
hy met vuur sit en speel het. Sy 
moeder het horn ook vir die hele nag 
in die kolehok opgesluit omdat hy sy 
bord kos op die tapyt uitgesm¥t het 
(p.IO) en sonder rede vir straf bed 
toe gestuur (p.lll). Hev. Vrijmoeth 
wou by die kinderhof 'n ander voog 
vir Ciske eis (p.96). 
Ciske se moeder en oom Henri het horn 
vreeslik geslaan (p.104). 
Ciske het sy moeder geskop en gebyt 
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Harmoniese liefde is nie teen
woordig nie, omdat daar nie weder
sydse inagneming en welwillendheid 
van die gesinsgenote onderling is 
nie. 
Omgang tussen ouers en kinders 
bring nie geestelike openheid mee 
nie. 
Harmonie bestaan tussen vader en 
seun, maar harmonie-ontsluiting kan 
nie tussen moeder en seun ontplooi 
nie. 

Die juridiese relasie tussen die 
gesinslede is nie ontsluit deur 
die leidende, intieme gesinsliefde 
nie. 
Die ouerlike regsgesag oor Ciske en 
die ouerlike tugbevoegdheid is ver
keerdelik aangewend omdat mev. 
Vrijmoeth se tughandelinge oorge
gaan het in mishandeling van haar 
seun. 

Deurdat die ouers verkeerd opgetree 



RIGLYNE 	 OPERASIONElE VRAE 

49. 	 Die gesin moet 'n individuele 
karakter vertoon en reg moet ge
skied aan sowel die funderings
funksie as die bestemmingsfunk
sie ('n liefdesgemeenskap) daar
van (par. 4.5.6.1). 
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Vertoon die gesin 'n individuele 
karakter? 
8egryp die ouer hoe en waarom die 
gesin ontstaan het, en wat die 
bestemming (doel) van die gesin 
is? (par. 4.5.6.2). 

49. Die gesin moet In individuele 
karakter vertoon en reg moet ge
skied aan sowel die funderings
funksie as die bestemmingsfunk
sie ('n liefdesgemeenskap) daar
van (par. 4.5.6.1). 
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Vertoon die gesin 'n individuele 
karakter? 
Begryp die ouer hoe en waarom die 
gesin ontstaan het. en wat die 
bestemming (doel) van die gesin 
is? (par. 4.5.6.2). 



ANTWOORD 

dat die bloed loop (p.99). Ciske 
is nie bang vir sy moeder nie en het 
gehoor toe sy moeder aan die buurvrou 
meedeel dat sy bang vir Ciske is en 
dat sy snags nie kan slaap nie (p.99). 

Etiese aspek: Mnr. Vrijmoeth het 
Ciske liefgehad (p.13) en Ciske het 
sy vader liefgehad (pAS). 
Hev. Vrijmoeth was in 'n omgewing van 
volslae liefdeloosheid (p.4S). 
"'n Straf was die kind, In straf 
van God self" (p.IO). 

Pistiese aspek: Mor. Vrijmoeth is 
besorgd oor Ciske (p.80). 
Hev. Vrijmoeth het gevoel dat Ciske 
'n straf van die Here is 
'"n Straf was die kind, In straf van 
God self" (p.IO). Ciske het dikwels 
uit die omgewing gevlug na 'n ruim
te waar hy hom veilig gevoel het (p. 
110). Mev. Vrijmoeth het gevoel sy 
moet teen Ciske beskerm word (p.49) 

INTERPRET AS I E 

het, het Ciske nie sy plig nagekorn 
en horn onderwerp aan tug van sy 
ouers nie. 

Ten spyte van die liefde tussen 
vader en seun kon die bestemmings
funksie van die gesin nle verwesen
lik word nie, orndat daar nle liefde 
tussen vader en moeder bestaan nie. 
Liefde tussen moeder en seun kon 
nie ontsluit nie omdat sy hom ge
sien het as In straf van God. 

Mor. Vrijmoeth het as gesinshoof sy 
roeping as profeet, priester en ko

versaak en die gesinslede nle 
onderrig en voorgegaan in die sake 
van die tydelike en ewige lewe nie. 
Die liefdesband van die gesin is 
nie deur die geloof ontsluit nle. 
Ciske het nie by die huis sekuri
teit en geborgenheid ervaar nie, 
want hy het dikwels van die huis 

en erken dat sy vir Ciske bang is (p.99). weggevlug. 
Geen toepaslike res pons kan verkry 

word oor die geloofslewe van die ge

sin nie. 


Mor. Vrijmoeth het erken dat Ciske 

sy kind is, "bloed van sy bloed" 

(p.IS), maar dit skyn asof hy die 

ander kinders as sy eie betwyfel 

(p.1S). 

Geen toepaslike res pons kan oor die 


Die geloofslewe van die gesin is 
nie'ontsluit nje, met die gevolg 
dat'die bo-psigiese aspekte nie 
ontsluit kon word nie. 

Die funderingsfunksie van die ge
sin (bloedverwantskap) het meege

dat die bestemmingsfunksie as 
liefdesgemeenskap nie gekwalifi
seerd en ontsluit kon word nie. 
Die interne bestemmingsfunksie wat 
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dat die bloed loop (p.99). Ciske 
is nie bang vir sy moeder nie en het 
gehoor toe sy moeder aan die buurvrou 
meedeel dat sy bang vir Ciske is en 
dat sy snags nie kan slaap nie (p.99). 

Etiese aspek: Mnr. Vrijmoeth het 
Ciske liefgehad (p.13) en Ciske het 
sy vader liefgehad (p.45). 
Hev. Vrijmoeth was in 'n omgewing van 
volslae liefdeloosheid (p.45). 
"in Straf was die kind. 'n straf 
van God self" (p.lO). 

Pistiese aspek: Hnr. Vrijmoeth is 
besorgd oor Ciske (p.80). 
Hev. Vrijmoeth het gevoel dat Ciske 
In straf van die Here is (p.9). 
"'n Straf was die kind. 'n straf van 
God self" (p.IO). Ciske het dikwels 
uit die omgewing gevlug na 'n ruim
te waar hy horn veilig gevoel het (p. 
110). Mev. Vrijmoeth het gevoel sy 
moet teen Ciske beskerm word (p.49) 

I NTERPRET AS I E 

het, het Ciske nie sy plig nagekorn 
en horn onderwerp aan tug van sy 
ouers nie. 

Ten spyte van die liefde tussen 
vader en seun kon die bestemmings· 
funksie van die gesin nie verwesen
lik word nie, orndat daar nie liefde 
tussen vader en moeder bestaan nie. 
Liefde tussen moeder en seun kon 
nie ontsluit nie omdat sy horn ge· 
sien het as 'n straf van God. 

Hnr. Vrijmoeth het as gesinshoof sy 
roeping as profeet, priester en ko
ning versaak en die gesinslede nie 
onderrig en voorgegaan in die sake 
van die tydelike en ewige lewe nie. 
Die liefdesband van die gesin is 

nie deur die geloof ontsluit nie. 
Ciske het nie by die huis sekuri
teit en geborgenheid ervaar nie. 
want hy het dikwels van die huis 

en erken dat sy vir Ciske bang is (p.99). weggevlug. 
Geen toepaslike res pons kan verkry 
word oor die geloofslewe van die ge
sin nie. 

Hnr. Vrijmoeth het erken dat Ciske 
sy kind is, "bloed van sy bloed" 
(p.15). maar dit skyn asof hy die 
ander kinders as sy eie betwyfel 
(p.15). 
Geen toepaslike res pons kan oor die 
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Die geloofslewe van die gesin is 
nie'ontsluit nie, met die gevolg 
dat'die bo-psigiese aspekte nie 
ontsluit kon word nie. 

Die funderingsfunksie van die ge
sin (b loedverwantskap) het meege
bring dat die bestemmingsfunksie as 
liefdesgemeenskap nie gekwalifi· 
seerd en ontsluit kon word nie. 
Die interne bestemmingsfunksie wat 
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50. 	 Al hoewe 1 die gesin met ver
loop van tyd veranderinge 
ondergaan. bly die wese van 
die gesin altyd dieselfde 
(par. 4.5.6.1). 

51. 	 Die skool moet In Skrlftuur
like, religieuse karakter 
vertoon (par. 4.6.6.1). 

52. 	 Die skool moet in sy onder
wysende opvoedingstaak norma
tief in al die werklikheids
aspekte funksioneer (par. 
4.6.6.1). 

Watter veranderinge het met 

verloop van tyd in/met die gesin 

plaasgevind? 

In welke mate het die veranderinge 

die wese van die gesin aangetas? 

(par. 4.5.6.2). 


Hoedanig kom die Skriftuurlike, 

religieuse karakter van die be

trokke skool wat die leerling 

besoek tot sy reg? (par. 4.6.6.2). 


Funksioneer die skool normgetrou 

in al die werklikheidsaspekte? 

(par. 4.6.6.2). 


243 

50. Alhoewel die gesin met ver
loop van tyd veranderinge 
ondergaan. bly die wese van 
die gesin altyd dieselfde 
(par. 4.5.6.1). 

51. Die skool moet 'n Skriftuur
like, religieuse karakter 
vertoon (par. 4.6.6.1). 

52. Die skool moet in sy onder
wysende opvoedingstaak norma
tief in al die werklikheids
aspekte funksioneer (par. 
4.6.6.1). 
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Watter veranderinge het met 
verloop van tyd in/met die gesin 
plaasgevind? 
In welke mate het die veranderinge 
die wese van die gesin aangetas? 
(par. 4.5.6.2). 

Hoedanig kom die Skriftuurlike. 
religieuse karakter van die be
trokke skool wat die leerling 
besoek tot sy reg? (par. 4.6.6.2). 

Funksioneer die skool normgetrou 
in al die werklikheidsaspekte? 
(par. 4.6.6.2). 
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bestemrningsfunksie van die gesin 
gevind word nie. 

Mor. Vrijmoeth was feitlik nooit 
tuis nie (p.l03) en die gevolg was 
dat sy huwelik daardeur begin ver
brokkel het (p.91). Die verbrok
keling van die huwelik het meegebring 
dat mnr. Vrijmoeth in 'n ander vrou 
begin belangstel het en dat 'n man 
vir sy vrou kom kuier het. Die ge
volg is dat mnr. Vrijmoeth van sy 
vrou wil skei (p.91, 103) (vgl. 
vrae 44, 48). 

Die skool is 'n Protestantse skool 
(p.IO). Mor. Bruis het aanvanklik 
gevoel dat niemand van hom moet ver
wag om Ciske as 'n toonbeeld van regs
geskapenheid aan die maatskappy te 
lewer nie (p.26). Tog het hy later 
opgemerk: "Hoe, in die naam van 
alles wat heilig is, hoe gaan ek 
dit regkry om die kind uit die 
poel des verderfs te red?" (p.l04). 

Getalsaspek: Mnr. Maatsuyker, die 
hoof, het Ciske beskryf as 'n per
soon wat al etlike kere met die po
lisie deurmekaar was en as"een van 
die kinderwelvaart se klantjies". 
Voorts het hy voorgestel dat Ciske 
hard aangepak moes word, deur hom 
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in die liefde gele~ is, het skade 

gely en die eksterne doelordening 

om die kinders op te voed as diens

bare burgers van die koninkryk van 

God kon nie verwesenlik word nie. 


Die wettige huwelik van mnr. en mev. 

Vrijmoeth het in 'n skeisaak geein

dig wat meegebring het dat die ge

sin ontbind het. Ciske sou by sy 

vader woon. Mev. Vrijmoeth moes 

die leiding in die gesin neem, met 

die gevolg dat die gesagstruktuur 

van die gesin nie tot sy volle reg 

kon kom nie. 

Deur die opvoeding van die ouers 

kon Ciske nie ontsluit tot volwas

sewording nie. 


Die skool is 'n Protestantse skool. 

Mnr. Bruis het wel gepoog om die 

Christelike beskawing tot uitbouing 

te bring, maar het geensins die 

Skrif in die proses benut of daarna 

verwys nie. Mnr. Bruis het wel 

gepoog om 'n beter lewens- en 

w!reldbeskouing, as wat in die ouer

huis van Ciske uitgeleef is, oor te 

dra. 


Die hoof, mnr. Maatsuyker, het ver

keerde leiding aan mnr. Bruis voor

gestel om Ciske te lei tot volwas

senheid. 

Mor. Bruis het gedifferensieer tus

sen sy kinders en Ciske se fisiese 

en geestelike ontwikkeling in ag 


ANTWDORD 

bestemmingsfunksie van die gesin 
gevind word nie. 

Mnr. Vrijmoeth was feitlik nooit 
tuis nie (p.l03) en die gevolg was 
dat sy huwelik daardeur begin ver
brokkel het (p.9l). Die verbrok
keling van die huwelik het meegebring 
dat mnr. Vrijmoeth in In ander vrou 
begin belangstel het en dat 'n man 
vir sy vrou kom kuier het. Die ge
volg is dat mnr. Vrijmoeth van sy 
vrou wil skei (p.9l, 103) (vgl. 
vrae 44, 48). 

Die skool is 'n Protestantse skool 
(p.lO). Mnr. Bruis het aanvanklik 
gevoel dat niemand van hom moet ver
wag om Ciske as In toonbeeld van regs
geskapenheid aan die maatskappy te 
lewer nie (p.26). Tog het hy later 
opgemerk: "Hoe, in die naam van 
alles wat heilig is, hoe gaan ek 
dit regkry om die kind uit die 
poel des verderfs te red?" (p.104). 

INTERPRETASIE 

in die liefde gelel! is, het skade 
gely en die eksterne doelordening 
om die kinders op te voed as diens
bare burgers van die koninkryk van 
God kon nie verwesenlik word nie. 

Die wettige huwelik van mnr. en mev. 
Vrijmoeth het in 'n skeisaak ge~in
dig wat meegebring het dat die ge
sin ontbind het. Ciske sou by sy 
vader woon. Hev. Vrijmoeth moes 
die leiding in die gesin neem, met 
die gevolg dat die gesagstruktuur 
van die gesin nie tot sy volle reg 
kon kom nie. 
Deur die opvoeding van die ouers 
kon Ciske nie ontsluit tot volwas
sewording nie. 

Die skool is 'n Protestant se skool. 
Mnr. Bruis het wel gepoog om die 
Christelike beskawing tot uitbouing 
te bring. maar het geensins die 
Skrif in die proses benut of daarna 
verwys ni e. Mnr. Bruis het wel 
gepoog om 'n beter lewens- en 
W@reldbeskouing, as wat in die ouer
huis van Ciske uitgeleef is, oor te 
dra. 

-----~~---r---------

Getalsaspek: Mnr. Maatsuyker, die 
hoof, het Ciske beskryf as In per
soon wat al etlike kere met die po
li sie deurmekaar was en as "een van 
die kinderwelvaart se klantjies". 
Voorts het hy voorgestel dat Ciske 
hard aangepak moes word, deur hom 
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Die hoof, mnr. Maatsuyker, het ver
keerde leiding aan mnr. Bruis voor
gestel om Ciske te lei tot volwas
senheid. 
Mnr. Bruis het gedifferensieer tus
sen sy kinders en Ciske se fisiese 
en geestelike ontwikkeling in ag 
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'n goeie pak slae te gee met die doel 
om respek af te dwing (p.5). 
Mnr. Bruis het geweier omdat hy ge. 
reken het Ciske sou onmidde11ik weet 
dat hy vir hom bang is (p.5). 
Ciske was nie geesdriftig om in die 
skoolgemeenskap opgeneem te word 
nie (p.6). 
Mnr. Bruis het gevoel hy sal sy 
plig doen, maar niemand moet van hom 
verwag dat hy die Rot as 'n toonbeeld 
van regskapenheid aan die maatskappy 
moet uitlewer nie (p.26). 
Mnr. Bruis het Ciske onwillekeurig 
soos 'n grootmens behandel omdat 
Ciske jou daartoe dwing met 5y man· 
like vertoon en sy groot wyse oti 

(p.99). 

Ruimte1ike aspek: Ciske net by die 
Roomse skoo1 nooit 'n beurt gekry 
nie (p.9). 
Die meeste van die kinders het geluk· 
kiger gevoe1 by die 5koo1, omdat daar 
'n ordent1ike atmosfeer heers en hu11e 
so 'n weinigie aangeraak word deur 'n 
bietjie mens1ike beskawing (p.ll). 
"Die skoo1 het sy toev1ugsoord geword. 
Dit moes tuis beroerd gaan met die 
Rot" (p.90). 

Kinematiese aspek: "Met 5y 5koo1werk 
kom hy al mooi reg, en in die meeste 
vakke het hy die ander ingehaa1" 
(p.49). 
Ciske het mnr. Bruis gehe1p om boeke 
oor te trek, 'n werkie waarvan Ciske 
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geneem in 5y begeleiding om Ci5ke 
te lei tot vo1wassenheid. 
Mor. Bruis het hu1p· en steunge· 
wende leiding aan Ci5ke gegee en 
die nodige kennis en deugde aan 
Ciske oorgedra met die doel om sy 
verstand en karakter te ontwikkel. 

Mor. Bruis het 'n gunstige pedago
giese klimaat geskep sodat Ciske 
hom maklik met bepaa1de norme kon 
i dent i fi seer. 
Mnr. Bruis het 'n veilige ruimte 
vir Ciske geskep waar hy tuis en 
geborge gevoe1 het en waar hy met 
vrymoedigheid en vertroue met die 
onderwyser kon waag en sinvol kon 
werk. 

Mnr. Bruis het Ciske se aanleg, 
vermo~ns, beperkinge, behoeftes en 
sy bepaalde kulturele agtergrond 
in aanmerking geneem en hy het pe. 
dagogiese soepelheid openbaar. 

ANTWOORD 

'n goeie pak slae te gee met die doel 
om respek af te dwing (p.5). 
Mnr. Bruis het geweier omdat hy ge
reken het Ciske sou onmiddellik weet 
dat hy vir hom bang is (p.5). 
Ciske was nie geesdriftig om in die 
skoolgemeenskap opgeneem te word 
nie (p.6). 
Mnr. Bruis het gevoel hy sal sy 
plig doen, maar niemand moet van hom 
verwag dat hy die Rot as 'n toonbeeld 
van regskapenheid aan die maatskappy 
moet uitlewer nie (p.26). 
Mnr. Bruis het Ciske onwillekeurig 
soos 'n grootmens behandel omdat 
Ciske jou daartoe dwing met sy man
like vertoon en sy groot wyse o@ 
(p.99). 

Ruimtelike aspek: Ciske <het by die 
Roomse skool nooit 'n beurt gekry 
nie (p.9). 
Die meeste van die kinders het geluk
kiger gevoel by die skool, omdat daar 
'n ordentlike atmosfeer heers en hulle 
so 'n weinigie aangeraak word deur 'n 
bietjie menslike beskawing (p.ll). 
"Die skool het sy toevlugsoord geword. 
Dit moes tuis beroerd gaan met die 
Rot" (p.90). 

Kinematiese aspek: "Met sy skoolwerk 
kom hy al mooi reg. en in die meeste 
vakke het hy die ander ingehaal" 
(p.49). 
Ciske het mnr. Bruis gehelp om boeke 
oor te trek, 'n werkie waarvan Ciske 
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geneem in sy begeleiding om Ciske 
te lei tot volwassenheid. 
Mnr. Bruis het hulp- en steunge
wende leiding aan Ciske gegee en 
die nodige kennis en deugde aan 
Ciske oorgedra met die doel om sy 
verstand en karakter te ontwikkel. 

Mnr. Bruis het 'n gunstige pedago
giese klimaat geskep sodat Ciske 
hom maklik met bepaalde norme kon 
i dent i fi seer. 
Mnr. Bruis het In veilige ruimte 
vir Ciske geskep waar hy tuis en 
geborge gevoel het en waar hy met 
vrymoedigheid en vert roue met die 
onde~ser kon waag en sinvol kon 
werk. 

Mnr. Bruis het Ciske se aanleg, 
vermo~ns. beperkinge, behoeftes en 
sy bepaalde kulturele agtergrond 
in aanmerking geneem en hy het pe
dagogiese soepelheid openbaar. 
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gehou het en wat hy baie netjies kon 

doen (p.93). 

Die kinders het gevoel Ciske is mnr. 

Bruis se witbroodjie (p.lOl). 


Fisiese aspek: Cfske het met krag 

en vaart geteken (p.9) en hy het sy 

werk redelik gedoen (p.ll). Ciske 

kon die kinders rats ontduik en plot

seling op sy hande loop (p.69) en 

selfs op sy een hand staan (p.70). 


Biotiese aspek: Ciske het 'n hulp

vaardige karakter gehad. Vir Dorus 

sal hy deur die vuur loop. en vir 

Betjie en Sep is geen moeite vir hom 

te veel nie. Selfs die stomme akwa

riumvissies het sy hart gesteel, en 

hy kon baie ontsteld raak as een van 

hulle met sy pens na bo dryf (p.92). 

Mnr. Bruis het erken dat hulle ge

dobbel het met 'n mens se lewe en 

dat hulle verloor het. "Ons b ly 

net wat ons is, maar Ciske het skie

l1k 'n moordenaar geword! 11 (p. 


Psigiese aspek: Mnr. Bruis het Ciske 

steeds meer uit sy somber afsondering 

gekry (p.l7): 

"..• die swygsame, stuurse Rot met sy 

duister verlede en sy dwingende oe 

is so 'n uitsondering. Hy is 'n 

persoonlikheid" (p.l2). 

Ciske voer 'n wanhopige stryd teen 

alles wat saamspan om horn op te voed, 

teen die skool, sy moeder, die "wel

vaart", die kolehok, die polisie en 

die lat. Hy staan alleen teen die 


Ciske se kennis, vaardighede en ge
sindheid het 'n positiewe veran
dering getoon. 

Mnr. Brufs het Ciske aangemoedig 
met die gevolg dat Ciske deur die 
nodige energie-inset die leerin
houde. insigte en vaardighede kon 
bemagtig. 

Mnr. Bruis het daarin geslaag om 
deur pedagogiese differensiasie 'n 
ingesteldheid by Ciske te laat in
tegreer. Ciske het die geheelper
spektief behou en sy eie individu
ele potensialiteite ontwikkel. 

Met die opmerking blyk dit dat mnr. 
Bruis se pedagogiese motiewe nie 
ontsluit is deur die pistiese as
pek nie. 

Mnr. Bruis het in sy onderrig- en 
opvoedingsbemoeienis doelgerig af
gestuur op korttermyndoelstellfngs 
(naamlik om Ciske te help met sy 
skolastiese ontsluiting) en lang
termyndoelstellings (naamlik om 
Ciske uit sy somber afsondering te 
kry en 'n beter tuiste vir horn te 
vind). 
Die langtermyndoelstellings het 
planmatig ontwikkel want eers het 
mnr. Bruis Ciske se voog geword en 
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gehou het en wat hy bale netjies kon 
doen (p. 93) . 
Die kinders het gevoel Ciske is mnr. 
Bruis se witbroodjie (p.lOl). 

Fisiese aspek: Ciske het met krag 
en vaart geteken (p.9) en hy het sy 
werk redelik gedoen (p.ll). Ciske 
kon die kinders rats ontduik en plot
seling op sy hande loop (p.69) en 
selfs op sy een hand staan (p.70). 

Biotiese aspek: Ciske het 'n hulp
vaardige karakter gehad. Vir Dorus 
sal hy deur die vuur loop, en vir 
Betjie en Sep is geen moeite vir horn 
te veel nie. Selfs die stomme akwa
riumvissies het sy hart gesteel, en 
hy kon baie ontsteld raak as een van 
hulle met sy pens na bo dryf (p.92). 
Mnr. Bruis het erken dat hulle ge
dobbel het met In mens se lewe en 
dat hulle verloor het. "Ons b ly 
net wat ons is, maar Ciske het skie
lik In moordenaar geword!" (p.114). 

Psigiese aspek: Mnr. Bruis het Ciske 
steeds meer uit sy somber afsondering 
gekry (p.l7): 
" ... die swygsame, stuurse Rot met sy 
duister verlede en sy dwingende o~ 

is so 'n uitsondering. Hy is In 
persoonlikheid" (p.l2). 
Ciske voer 'n wanhopige stryd teen 
alles wat saamspan om horn op te voed. 
teen die skool. sy moeder, die "wel
vaart", die kolehok. die polisie en 
die lat. Hy staan alleen teen die 
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Ciske se kennis, vaardighede en ge
sindheid het 'n positiewe veran
dering getoon. 

Mnr. Bruis het Ciske aangemoedig 
met die gevolg dat Ciske deur die 
nodige energie-inset die leerin
houde, insigte en vaardighede kon 
bemagtig. 

Mnr. Bruis het daarin geslaag om 
deur pedagogiese differensiasie 'n 
ingesteldheid by Ciske te laat in
tegreer. Ciske het die geheelper
spektief behou en sy eie individu
ele potensialiteite ontwikkel. 

Met die opmerking blyk dit dat mnr. 
Bruis se pedagogiese motiewe nie 
ontsluit is deur die pistiese as
pek nie. 

Mnr. Bruis het in sy onderrig- en 
opvoedingsbemoeienis doelgerig af
gestuur op korttermyndoelstellings 
(naamlik om Ciske te help met sy 
skolastiese ontsluiting) en lang
termyndoelstellings (naamlik om 
Ciske uit sy somber afsondering te 
kry en 'n beter tuiste vir horn te 
vind). 
Die langtermyndoelstellings het 
planmatig ontwikkel want eers het 
mnr. Bruis Ciske se voog geword en 
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oormag (p.12). 

Ciske se gesig het soms In masker

agtige uitdrukking gekry (p.23) en 

as hy beledig word, neem hy onmid

dellik wraak (p.93). 


logiese aspek: " ••. Ciske het In 

goe;e kop op 5y lyf. Reken kan hy 

byvoorbee I d good" (p .16) • "Hy het 

verwoed aan die eerste rytjie somme 

gewerk •.. (5 minute later). Klaar! 

Net ~~n foutjie. deur oorhaastig

heid" (p.l]). 

Mnr. Bruis kon Ciske voorstel as 

die beste rekenaar in die klas 

(p.17) . 


Ciske se spelling is egter nie goed 

nie, want hy 5kryf "wullem kry fir 

sy firjadag he fies" (p.16). 

Op skool het dit good gegaan want 

wat sy skoolwerk betref, was sy vor

dering bevredigend (p.61) en hv het 

sy bes gedoen (p.46). 

Ook het hy 5y skoolwerk ernstiger 

opgeneem as die meeste van die an

der kinders (p.92). 

Mnr. Brui5 het Ciske by verskeie 

geleenthede aangemoedig (p.l7). 


Historiese aspek: Ciske was eers 
by In Roomse skool (p.5) en het 
daarna na die Protestantse skool 
gegaan (p.lO). (Kultuur-historiese 
agtergrond). 

INTERPRETASIE 

daarna met die egskeiding het hy ge
poog dat Ciske onder die sorg van 
sy vader geplaas word. Mnr. Bruis 
het gepoog om Ciske tot geestelike 
rypheid te bring en sy strewings
lewe (wil) in ooreenstemming met 
Ciske se verstandelike vermoe te 
bring. 

Mnr. Bruis het nie gebruik gemaak 
van die Woord van God as bron van 
ware kennis om by Ciske In Chris
telike lewens- en ~reldbeskoulike 
denkstelsel te laat ontwikkel nie. 
Mnr. Bruis hetwel kennis van Ciske 
se intellektuele vermoens gehad en 
hom effektief geinspireer. 

Opvooder en opvoodeling het nie in 
alles wat hulle dink, doen en vool 
rekening gehou met die voorskrifte 
van die Woord van God as absolute 
norm op alle lewensterreine nie. 
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oormag (p.l2). 
Ciske se gesig het soms In masker
agtige uitdrukking gekry (p.23) en 
as hy beledig word, neem hy onmid
dellik wraak (p.93). 

Logie5e aspek: " .•• Ciske het In 
goeie kop op 5y lyf. Reken kan hy 
byvoorbeeld good" (p.l6). "Hy het 
verwoed aan die eerste rytjie 50mme 
gewerk •.. (5 minute later). Klaar! 
Net ~en foutjie. deur oorhaa5tig
heid" (p.l7). 
Mnr. Brui5 kon Ciske voorstel as 
die beste rekenaar in die klas 
(p.l7). 
Ciske se spelling is egter nie goed 
nie, want hy skryf "wullem kry fir 
sy firjadag he fies" (p.16). 
Op skool het dit good gegaan want 
wat sy skoolwerk betref, was sy vor
dering bevredigend (p.61) en hy het 
sy bes gedoen (p.46). 
Ook het hy sy skoolwerk ernstiger 
opgeneem as die meeste van die an
der kinders (p.92). 
Mnr. Bruis het Ciske by verskeie 
geleenthede aangemoodig (p.l7). 

Historiese aspek: Ciske was eers 
by In Roomse skool (p.5) en het 
daarna na die Protestantse skool 
gegaan (p.lO). (Kultuur-historiese 
agtergrond) . 
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INTERPRETASIE 

daarna met die egskeiding het hy ge
poog dat Ciske onder die sorg van 
sy vader geplaas word. Mnr. Bruis 
het gepoog om Ciske tot geestelike 
rypheid te bring en sy strewings
lewe (wil) in ooreenstemming met 
Ciske se verstandelike vermo~ te 
bring. 

Mnr. Bruis het nie gebruik gemaak 
van die Woord van God as bron van 
ware kennis am by Ciske In Chris
telike lewens- en wereldbeskoulike 
denkstelsel te laat ontwikkel nie. 
Mnr. Bruis het"wel kennis van Ciske 
se intellektuele vermoijns gehad en 
ham effektief ge~nspireer. 

Opvooder en opvoodel ing het nie in 
alles wat hulle dink, doen en voel 
rekening gehou met die voorskrifte 
van die Woord van God as absolute 
norm op alle lewensterreine nie. 
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Li ngua le aspek: "Ek het hom aan di e 
nek gegryp en hom van Drikus afge
sleep" (p.ll). 
"Die Rot het my 'n handjie gegee 
wat net so klam was soos sy baai
broekie~ (p.77). 
Mnr. Bruis het Ciske aangemoedig met 
die somme (p.l7) en met die tekening 
(p.85). Ook het hy Ciske vermaan om
dat hy 'n seun met die mes gesteek 
het en hom daarop gewys dat seuns wat 
'n ander een met 'n mes steek, nie 
in die skool tuishoort nie (p.23). 
·Volwassenes en kinders praat dik
wels 'n verskillende taal. As 'n 
kind nie die waarheid praat nie, be
teken dit nie noodwendig dat hy lieg 
nie. Hy kan eenvoudig nie die waar
heid prysgee nie en kan ook nie 
woorde vind om op al die verspotte 
vrae van grootmense te beantwoord 
nie" (p.90). 
"Wat gaan daar in die ewigheid
sekondes deur sy brein? Wat broei 
daar in sy hart?" (p.92). 

Sosiale aspek: Mnr. Bruis het erken 
dat die klas besig was om Ciske mak 
te maak en dat kinders die aange
wese opvoeders van kinders is (p.28. 
70). "Ek het opreg probeer om di e 
Rot in ons klas tuis te laat voel. 
Maar van die oomblik af dat ek in 'n 
balhorige bui besluit het om hom in 
sy eie sop te laat gaarkook, het dit 
stukke beter gegaan" (p.28). 
Ciske, Dorus en Betjie het goeie 

INTERPRETASIE 

Vitale en verstandelike kommunika
sie het by verskillende geleent
hede plaasgevind. 
Geestelike kommunikasie het in 'n 
enge mate plaasgevind en we1 waar 
mnr. Bruis persoon1ik verantwoor
delik vir Ciske gevoe1 het en waar 
hy tog sekere waardes, norme en 
waarhede aan Ciske oorgedra het. 
Mnr. Bruis het deur middel van 
dia100g tog betekenis aan mense vir 
Ciske oorgedra, maar geen betekenis 
ten opsigte van God is aan ham oor
gedra nie. 

Die amgang en verkeer tussen on
derwyser, 1eer1inge en Ciske het 
ontplooi in saam-wees, saam-werk en 
beleef. Die 1eer1inge in die k1as 
het meegehelp dat Ciske in sy per
soonwees ontp100i het as individu 
en as sosiale wese. 
Die sosiale vorming het meegehelp 
dat Ciske ge1ukkig in die skoo1 
was. 
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Linguale aspek: "Ek het hom aan die 
nek gegryp en hom van Drikus afge
sleep· (p.3l). 
"Die Rot het my In handjie gegee 
wat net so klam was soos sy baai
broekie" (p. 77). 
Mor. Bruis het Ciske aangemoedig met 
die somme (p.l7) en met die tekening 
(p.85). Ook het hy Ciske vermaan om
dat hy In se un met die mes gesteek 
het en horn daarop gewys dat seuns wat 
In ander een met In mes steek. nie 
1n die skool tuishoort nie (p.23). 
"Volwassenes en kinders praat dik
wels In verskillende taal. As In 
kind nie die waarheid praat nie. be
teken dit nie noodwendig dat hy lieg 
nie. Hy kan eenvoudig nie die waar
heid prysgee nie en kan ook nie 
woorde vind om op al die verspotte 
vrae van grootmense te beantwoord 
nie" (p.90). 
"Wat gaan daar in die ewigheid
sekondes deur sy brein? Wat broei 
daar in sy hart?" (p.92,. 

Sosiale aspek: Mnr. Bruis het erken 
dat die klas besig was om Ciske mak 
te maak en dat kinders die aange
wese opvoeders van kinders is (p.28, 
70) . "Ek het opreg probeer om di e 
Rot in ons klas tuis te laat voel. 
Maar van die oomblik af dat ek in 'n 
balhorige bui besluit het om hom in 
sy eie sop te laat gaarkook. het dit 
stukke beter gegaan" (p.28). 
Ciske. Dorus en Betjie het goeie 
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INTERPRETASIE 

Vitale en verstandelike kommunika
sie het by verskillende geleent
hede plaasgevind. 
Geestelike kommunikasie het in 'n 
enge mate plaasgevind en wel waar 
mnr. Bruis persoonlik verantwoor
delik vir Ciske gevoel het en waar 
hy tog sekere waardes. norme en 
waarhede aan Ci ske oorgedra het. 
Mor. Bruis het deur middel van 
dialoog tog betekenis aan mense vir 
Ciske oorgedra. maar geen betekenis 
ten opsigte van God is aan hom oor
gedra nie. 

Die omgang en verkeer tussen on
derwyser, leerlinge en Ciske het 
ontplooi in saam-wees, saam-werk en 
beleef. Die leerlinge in die klas 
het meegehelp dat Ciske in sy per
soonwees ontplooi het as individu 
en as sosiale wese. 
Die sosiale vorming het meegehelp 
dat Ciske gelukkig in die skool 
was. 
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maats geword (p.28, 33, 39, 47, 
48). Jantjie en sy bende het Ciske 
in hulle kring aangeneem (p.31). 

Ekonomiese aspek: Mor. Bruis het ge
weier dat Ciske afgerem en vaak in 
die klas sit. "So 'n seun moet in 
die buitelug en nie in 'n kroeg werk 
nie" (p.46). 
Mnr. Bruis het ook gevoel dat niemand 
sorg vir die middele om die jeug 
waarlik die vrye tyd te laat geniet 
nie (p.89). 

Estetiese aspek: Mor. Bruis het aan
vanklik gedink dit is 'n onbegonne 
taak om die Rot te laat sing, maar 
later het hy daarin geslaag dat Ciske 
saamneurie (p.17) en later het Ciske 
saamgesing (p.74). 
Daar was harmonie tussen die perso
neellede (p.5, 6, 57.). Aanvanklik 
was daar harmonie tussen mev. Vrij
moeth en mnr. Bruis (p.IO). Hierdie 
harmonie is later verbreek toe mev. 
Vrijmoeth mnr. Bruis uit haar huis 
gejaag het (p.106). 
Mnr. Vrijmoeth het altyd in harmonie 
met mnr. Bruis saamgewerk (p.15, 78, 
81) . 
Ciske het met 'n wyd oop mond gestaar 
na die akwarium en later altyd die 
bak skoongemaak (p.IS). 
Mor. Maatsuyker, die hoof, het nadat 
Ciske sy ma met 'n mes raakgegooi het, 
mnr. Bruis raad gegee: "Ek laat dit 
heeltemal aan jou oor, maar as In 
vriend raai ek jou aan om gewoon met 
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INTERPRETASIE 

Mor. Bruis het pedagogiese waarde 
aan Ciske geheg en toegesien dat 
arbeid en energie wat bestee word 
in die regte perspektief en balans 
uitgeleef word. Menslike arbeid 
is egter nie in perspektief met 
die 5krif gebring nie. 

Mnr. Bruis het daarin geslaag om 
deur opvoeding die estetiese aspek' 
vir Ciske te laat ontsluit, maar 
Ciske se o~ is nie geopen vir die 
skoonheid van God se Woord nie. 

Mor. Maatsuyker het in sy raad aan 
mnr. Bruis gesorg dat daar omge
sien word na die pedagogiese be
lange van die verskillende kinders. 

ANTWOORD 

maats geword (p.28, 33, 39, 47, 
48). Jantjie en sy bende het Ciske 
in hulle kring aangeneem (p.31). 

Ekonomiese aspek: Mor. Bruis het ge
weier dat Ciske afgerem en vaak in 
die klas sit. "So 'n seun moet in 
die buitelug en nie in In kroeg werk 
nie" (p.46). 
Mor. Bruis het ook gevoel dat niemand 
sorg vir die middele om die jeug 
waarlik die vrye tyd te laat geniet 
nie (p.89). 

Es tetiese aspek: Mnr. Brui s het aan
vanklik gedink dit is 'n onbegonne 
taak om die Rot te laat sing, maar 
later het hy daarin geslaag dat Ciske 
saamneurie (p.17) en later het Ciske 
saamgesing (p.74). 
Daar was harmonie tussen die perso
neellede (p.5, 6, 57.). Aanvanklik 
was daar harmonie tussen mev. Vrij
moeth en mnr. Bruis (p.IO). Hierdie 
harmonie is later verbreek toe mev. 
Vrijmoeth mnr. Bruis uit haar huis 
gejaag het (p.106). 
Mnr. Vrijmoeth het altyd in harmonie 
met mnr. Bruis saamgewerk (p.15, 78, 
81) . 
Ciske het met 'n wyd oop mond gestaar 
na die akwarium en later altyd die 
bak skoongemaak (p.18). 
Mor. Maatsuyker, die hoof, het nadat 
Ciske sy ma met 'n mes raakgegooi het, 
mnr. Bruis raad gegee: "Ek laat dit 
heeltemal aan jou oor, maar as In 
vriend raai ek jou aan om gewoon met 
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INTERPRETASIE 

Mor. Bruis het pedagogiese waarde 
aan Ciske geheg en toegesien dat 
arbeid en energie wat bestee word 
in die regte perspektief en balans 
uitgeleef word. Menslike arbeid 
is egter nie in perspektief met 
die Skrif gebring nie. 

Mnr. Bruis het daarin geslaag om 
deur opvoeding die estetiese aspek' 
vir Ciske te laat ontsluit, maar 
Ciske se oe is nie geopen vir die 
skoonheid van God se Woord nie. 

Mnr. Maatsuyker het in sy raad aan 
mnr. Bruis gesorg dat daar omge
sien word na die pedagogiese be
lange van die verskillende ldnders. 
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jou klas voort te gaan '" en vir die 
kinders sal dit oak die beste wees as 
alles sy normale gang gaan" (p.120). 

Juridiese aspek: Mnr. Bruis het die 
Rot 'n halfuur in die hoek laat staan 
(p.12) en ook 'n hele klomp strafwerk 
aan hom gegee (p.25). Na 'n geveg 
tussen Orikus en Ciske het mnr. Bruis 
hulle in verskillende rigtings laat 
stap (p.31). "Kon sy moeder nie na my 
toe gekom het nie?" (p.25). "As u my 
nou 'n kans wil gee, dan kan ek u 
vertel dat Cis vir my niks ges@ het 
nie" (p.45). 
Hev. Vrijmoeth het gekla: "Ek kan 
nie begryp waarom u altyd as verdedi
ger van die skandbrok optree nie" 
(p.51) . 
Mnr. Bruis het gemerk dat Ciske veel 
intelligenter is as die dooierige Hen
drikus wat langs hom sit (p.29) en dat 
Ciske veels te jonk is om al te werk 
(p.43). 
Mnr. Bruis het besef dat Ciske uit 
'n nes kom en dat Ciske nie kan kla 
oor 'n gebrek aan versagtende om
standighede nie (p.45). 
Ha aanleiding van Ciske se werk in 
die kroeg het mnr. Bruis kommentaar 
gelewer en gese dat kinderarbeid 
volgens die wet verbode is en dat 
die kroegbaas en mev. Vrijmoeth straf
baar is (p.44). As skoolmeester het 
mnr. Bruis opgemerk: "Ek is maar 'n 
skoolmeester wat kinders wil opvoed 
om meegevoe1 te h@ met hull e wat ly" 

256 

INTERPRETASIE 

Mnr. Bruis het opgetree as peda
gogiese gelykberegter, pedagogiese 
arbiter, pedagogiese evalueerder, 
pedagogiese kommentator en pedago
giese kritikus. 

Oeur eksterne dissipline het mnr. 
Bruis gepoog om self-dissipline by 
Ciske te laat ontwikkel. 

ANTWOORD 

jou klas voort te gaan .•• en vir die 
kinders sal dit ook die beste wees as 
alles sy normale gang gaan" (p.I20). 

Juridiese aspek: Mnr. Bruis het die 
Rot In halfuur in die hoek laat staan 
(p.12) en ook In hele klomp strafwerk 
aan hom gegee (p.25). Ha In geveg 
tussen Drikus en Ciske het mnr. Bruis 
hulle in verskillende rigtings laat 
stap (p.31). "Kon sy moeder nie na my 

toe gekom het nie?" (p.25). "As u my 
nou In kans wil gee, dan kan ek u 
vertel dat Cis vir my niks ges~ het 
nie" (p.45). 
Hev. Vrijmoeth het gekla: "Ek kan 
nie begryp waarom u altyd as verdedi
ger van die skandbrok optree nie" 
(p.51) . 
Mor. Bruis het gemerk dat Ciske veel 
intel1igenter is as die dooierige Hen
drikus wat langs horn sit (p.29) en dat 
Ciske veels te jonk is om a1 te werk 
(p.43). 
Mor. Bruis het besef dat Ciske uit 
'n nes kom en dat Ciske nie kan kla 
oor In gebrek aan versagtende om
standighede nie (p.45). 
Ha aanleiding van Ciske se werk in 
die kroeg het mnr. Bruis kommentaar 
gelewer en gese dat kinderarbeid 
volgens die wet verbode is en dat 
die kroegbaas en mev. Vrijmoeth straf
baar is (p.44). As skoo1meester het 
Mr. Bruis opgemerk: "Ek is maar In 
skoolmeester wat kinders wi1 opvoed 
om meegevoel te h~ met hulle wat 1y" 
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INTERPRETASIE 

Mnr. Bruis het opgetree as peda
gogiese ge1ykberegter, pedagogiese 
arbiter, pedagogiese evalueerder, 
pedagogiese kommentator en pedago
giese kritikus. 

Deur eksteme dissipline het mnr. 
Bruis gepoog om se1f-dissip1ine by 
Ciske te 1aat ontwikke1. 
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(p.l17) . 

Mnr. Bruis het gemerk dat kinders in 
baie opsigte gebore realiste is (p. 
33) en aan mev. Vrijmoeth die raad 
gegee dat, as sy 'n bietjie inskik
liker word, Ciske sy ondeunde streke 
ook sal laat vaar (p.46). 
Mnr. Bruis het by verskillende ge
leenthede Ciske en sy klas as 'n 
geheel geprys en aangeprys (p.17, 
88, 107). Ciske het Jantjie met 'n 
netjiese gemikte vuishou in sy maag 
getref (p.ll) en Ciske het Jantjie 
Verkerk met 'n mes gesteek (p.4l). 
Ook het hy 'n ruit van die polisie
kantoor stukkend gegooi (p.50) en 
'n mes na sy ma gegooi wat haar 
dood veroorsaak het (p.112). 

Etiese aspek: Ciske was @en stuk 
wantroue en mnr. Bruis wou probeer 
am ham op te help, want hy het van 
Ciske gehou (p.14). 
Toe mnr. Bruis toestemming aan Ciske 
gegee het am die akwarium skoon te 
maak, het hy gemerk dat Ciske "'n 
oomblikkie deur die liewe geluk aan
geraak" is en hy het besef dat "Sul
ke nietige oomblikkies van geluk kan 
in 'n menselewe so oneindig veel be
teken. Regtig. dis nie altyd die 
groot dinge wat tel nie" (p.lS). 
Mor. Bruis het Ciske se voog geword 
op aanbeve1ing van die magistraat 
(p.62). 

Pistiese aspek: Mnr. Bruis het by 
geleentheid opgemerk: "Ek g10 nog 

INTERPRETASIE 

Mor. Bruis het die we1vaart van 
Ciske op sy hart gedra en Ciske het 
gepoog am op 'n positiewe wyse met 
die regte ingesteldheid te beant
woord. 
Mor. Bruis het egter nie doelbewus 
aan 'n liefde vir God by Ciske ge
bou nle, met die gevolg dat Ciske 
nle met sy hart en verstand ware 
sedelikheld, vryheld en 'n goeie 
karakter kon ontwikkel nie. 

Mnr. Bruis het 'n bepaalde pedago
giese credo gehandhaaf in so 'n 
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(p.ll7) . 

Mnr. Bruis het gemerk dat kinders in 
baie opsigte gebore realiste is (p. 
33) en aan mev. Vrijmoeth die raad 
gegee dat, as sy 'n bietjie inskik
liker word, Ciske sy ondeunde streke 
ook sal 1aat vaar (p.46). 
Mnr. Bruis het by verskillende ge-
1eenthede Ciske en sy k1as as 'n 
gehee1 geprys en aangeprys (p.l7, 
88, 107). Ciske het Jantjie met 'n 
netjiese gemikte vuishou in sy maag 
getref (p.ll) en Ciske het Jantjie 
Verkerk met 'n mes gesteek (p.4l). 
Ook het hy In ruit van die po1isie
kantoor stukkend gegooi (p.50) en 
'n mes na sy ma gegooi wat haar 
dood veroorsaak het (p.ll2). 

Etiese aspek: Ciske was 6en stuk 
wantroue en mnr. Bruis wou probeer 
om horn op te help, want hy het van 
Ciske gehou (p.l4). 
Toe mnr. Bruis toestemming aan Ciske 
gegee het om die akwarium skoon te 
maak. het hy gemerk dat Ciske "'n 
oomb1ikkie deur die 1iewe ge1uk aan
geraak" is en hy het besef dat "Su1-
ke nietlge oomblikkies van ge1uk kan 
in 'n menselewe so oneindig vee1 be
teken. Regtig, dis nie a1tyd die 
groot dinge wat te1 nie" (p.lS). 
Mnr. Bruis het Ciske se voog geword 
op aanbeve1ing van die magistraat 
(p.62). 

Pistiese aspek: Mnr. Bruis het by 
ge1eentheid opgemerk: "Ek glo nog 
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Mnr. Bruis het die we1vaart van 
Ciske op sy hart gedra en Ciske het 
gepoog om op 'n positiewe wyse met 
die regte ingeste1dheid te beant
woord. 
Mnr. Bruis het egter nie doe1bewus 
aan 'n 1iefde vir God by Ciske ge
bou nle, met die gevo1g dat Ciske 
nie met sy hart en verstand ware 
sede1ikheid, vryheid en 'n goeie 
karakter kon ontwikke1 nie. 

Mnr. Bruis het 'n bepaa1de pedago
giese credo gehandhaaf in so 'n 



RIGlYNE 	 OPERASIONElE VRAE 

53. 	 Die skool moet 'n individuele 
karakter vertoon; reg moet ge
skied aan sowel die funderings
as die bestemmingsfunksie van 
die skool (par. 4.6.6.1). 

In welke mate kom die individua
liteit van die skool tot sy reg? 
Is die skool getrou aan sy logies
analitiese bestemming (doel)? 
Staan die skool in die verlenging 
van die lewensbeskoulike gees en 
rigting van die betrokke gesin? 
(par. 4.6.6.2). 
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In welke mate kom die individua
liteit van die skool tot sy reg? 
Is die skool getrou aan sy logies
analitiese bestemming (doel)? 
Staan die skool in die verlenging 
van die lewensbeskoulike gees en 
rigting van die betrokke gesin? 
(par. 4.6.6.2). 



ANTWOORD 

dat ons opvoeding geen skyn van 'n 
kans het sonder geloof in die oor
winnende goedheid van die mens nie" 
(p.92) en: "Hoe, in die naam van 
alles wat heilig is, hoe gaan ek dit 
regkry om die kind uit die poel des 
verderfs te red!" (p.l04). "Oit 
was begrypende oe van 'n volwassene 
wat hy (Ciske) op m¥ (mnr. Bruis) 
gerig het voordat hy die kamer uit 
gestryk het" (p.46). "In daardie 
'ja' het hy uiteindelik sy vertroue 
in m¥ uitgedruk •.. " (p. 54). "Oit 
staan vas dat die Rot iets vir m¥ 
wegsteek. Oaar is 'n element in 
ons verhouding wat vir my nuut en 
onbekend is. En dit juis wanneer ek 
begin dink het dat ek sy vertroue 
gewen het" (p.93). 
Ciske het besluit dat, as hy groot is 

op die see gaan vaar. (Aan die 
kalm toon kon 'n mens hoor dat hy al 
lankal daaroor besluit het) (p.74). 

Geen direkte response kan verkry word 
nie. Die aangehaalde gedeeltes gee 'n 
aanduiding van die antwoorde op die 
vrae. Mnr. Bruis het in gesprek met 
mev. Vrijmoeth oor haar siening van 
tug tot die volgende gevolgtrekking 
gekom: "Sy was dus - en dit nogal 
sonder studieboek - net sover in die 
opvoedkunde as Maatsuyker (hoof). 
'n Natuurlike aanleg" (p.9). Die 
inspekteur. mnr. Kakebeek, het sy 
besondere tevredenheid betuig met die 
vordering van mnr. Bruis se klas (p.99). 
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mate dat daar pedagogiese vertroue 

tussen onderwyser en leerling bestaan 

het. 

Vaste vertroue in die Oorsprong van 

alle dinge deur 'n religieuse harts

geroepenheid wat die sinkern van ge

loof is, is egter nie deur mnr. 

Bruis aan Ciske oorgedra nie. 


Mnr. Bruis en mnr. Maatsuyker het 

as professionele opvoeders oor op

voedingsaangeleenthede binne hulle 

bevoegdheidsterreine beweeg. Die 

skool is soewerein in eie kring en 

vandaar die tevredenheid van die 

inspekteur. mnr. Kakebeek. 


ANTWOORD 
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mate dat daar pedagogiese vertroue 
tussen onderwyser en leerling bestaan 
het. 
Vaste vertroue in die Oorsprong van 
alle dinge deur 'n religieuse harts
geroepenheid wat die sinkern van ge
loof is, is egter nie deur mnr. 
Bruis aan Ciske oorgedra nie. 

Mnr. Bruis en mnr. Maatsuyker het 
as professionele opvoeders oor op
voedingsaangeleenthede binne hulle 
bevoegdheidsterreine beweeg. Die 
skool is soewerein in eie kring en 
vandaar die tevredenheid van die 
inspekteur, mnr. Kakebeek. 



RIGLYtiE OPERASIONELE VRAE 

54. Die skool moet volgens die Hoedanig kom die tydse faset in 
tydse faset in al die werk die verskillende werklikheids
likheidsaspekte funksioneer aspekte van die skool na yore? 
(par. 4.6.6.1). (par. 4.6.6.2). 
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54. Die skool rnoet volgens die 
tydse faset in al die werk
likheidsaspekte funksioneer 
(par. 4.6.6.1). 
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Hoedanig kom die tydse faset in 
die verskil1ende werklikheids
aspekte van die skool na yore? 
(par. 4.6.6.2). 



ANTWOORD 

Mnr. Maatsuyker moes mev. Vrijmoeth 
daarop wys dat Ciske nog onder die 
"leerpligwet" staan en "U kan by 
die huis gaan raas. maar nie hier 
nie" (p.109). 

Die getalsaspek: Ciske is skynbaar 
in die senior pri~re skoolfase om
dat hulle breuke in die rekeneles 
gedoen het (p.17). Voorts het hulle 
geteken (p.9). gelees (p.7) en op
stelle geskryf (p.16). Mnr. Bruis 
het gereken hy sou na die vyfde 
standerd gaan (p.16). 

Die ruimtelike aspek: Dit blyk dat 
daar toename in die omvang van die 
leerinhoude is. 

Die kinematiese aspek: Ciske se 
kennis het uitgebrei want sy vorde
ring was bevredigend (p.61). 

Die fisiese aspek: Mnr. Bruis het 
geweier dat Ciske in die kroeg werk 
want "... ek weier bes1i s om hom 
(Ciske) afgerem en vaak in my klas 
te kry" (p.46). 

Die biotiese aspek: Pedagogiese 
groei het by Ciske voorqekom. "Met sy 
skoolwerk kom hy al mooi reg. en in 
die meeste vakke het hy die ander 
ingehaa1 (p.4S). 
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Gedurende Ciske se tydse ontwikke
ling het die skool as onderwysende 
opvoedingsinrigting in al die werk
likheidsaspekte die nodige aandag 
gegee behalwe in die geloofsaspek. 
Die implikasies is dat Ciske se ge
loof nie by sy ouerhuis ontsluit is 
nie en dat die skool ook nie die 
geloofsaspek kon ontsluit nie. 
Dit bring mee dat ontsluiting van 
die b6-ps i gl ese werklikheidsaspekte 
nie kon plaasvind nie. 
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ANTWOORD 

Die pSigiese aspek: Mnr. Bruis het 
die nodige uitdagings aan sy leerlinge 
gestel en hulle gemotiveer om beter te 
presteer (p.16, 17, 92). 

Dle analitiese aspek: Dit blyk dat mnr. 
Bruis tog volgens 'n bepaalde onderrig
plan gewerk het. 

Die historiese aspek: Dit blyk dat die 
onderwysstelsel bepaal is deur die re
ligieuse grondmotief van die gemeenskap: 
Rooms of Protestants. 

Die linguale aspek: Sinvolle kommuni
kasie het plaasgevind tussen mnr. Bruis 
en Ciske (p.SS en andere). 

Die sosiale aspek: Mnr. Bruis het Ciske 
geleidelik in die bre~ sosiale verband 
laat inskakel (p.12, 28). 

Die ekonomiese aspek: Die skoolure 
het in twee sessies verloop (p.8, 13). 
Toetsing van kennis het plaasgevind 
omdat mnr. Bruis gemerk het dat hy 
bevredigend vorder (p.61). 

Die estetiese aspek: Mnr. Bruis moes 
vrede maak tussen Ciske en Drikus 
29). Mnr. Bruis het die klas en die 
siek Dorus na Ijmuiden en Wijk aan 
Zee geneem (p.64). 

Die juridiese aspek: Die skool het 
reels, byvoorbeeld seuns meet hulle 
pette afhaal in die teenwoordigheld 
van 'n onderwyser (p.6). 
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en Ciske (p.BB en andere). 

Die sosiale aspek: Mnr. Bruis het Ciske 
geleidelik in die bre~ sosiale verband 
laat inskakel (p.12, 28). 

Die ekonomiese aspek: Die skoolure 
het in twee sessies verloop (p.8, 13). 
Toetsing van kennis het plaasgevind 
orndat mnr. Bruis gemerk het dat hy 
bevredigend vorder (p.61). 

Die estetiese aspek: Mnr. Bruis moes 
vrede maak tussen Ciske en Drikus (p. 
29). Mnr. Bruis het die klas en die 
siek Dorus na Ijmuiden en Wijk aan 
Zee geneem (p.64). 

Die juridiese aspek: Die skool het 
reels. byvoorbeeld seuns moet hul1e 
pette afhaal in die teenwoordigheid 
van In onderwyser (p.6). 
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Die etiese aspek: Mev. Vrijmoeth: 
"Ek kan nie begryp waarom u a 1
tyd as verdediger van die skand
brok (Ciske) optree nie" (p.5l). 
Ciske het geweet dat mnr. Bruis 
aan sy kant staan (p.lll). 

Die ge1oofsaspek: Geen toepas1ike 
respons kan gevind word nie. 

INTERPRETASIE 
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5.3 TENTATIEWE 	 DIAGNOSE VAN DIE OPVOEDINGSPROBLREEM 

5.3.1 	 INLEIDING 

In par. 5.2 is die sosiopedagogiese, diagnostiese ouerbege
leidingsprogram toegepas op 'n fiktiewe, sosiopedagogiese 
situasie soos uitgebeeld in die roman Ciske de Rat, deur Piet 
Bakker. Die interpretasie van die antwoorde wat verkry is, 
is breed geskakeerd en sal 'n beeld gee van die problematiese 
opvoedingsituasie waarin Ciske hom bevind het. Vervolgens word 
'n tentatiewe beeld van die problematiese opvoedingsituasie 
waarin Ciske hom bevind het, aangebied. 

5.3.2 	 TENTATIEWE BEELD VAN DIE PROBLEMATIESE OPVOEDING
SITUASIE 

Na aanleiding van die interpretasie van die antwoorde op die 
gestelde diagnostiese vrae kan die problematiese opvoedingsi
tuasie soos volg opgesom word: 

Mev. Vrijmoeth het aan mnr. Vrijmoeth 'n baba getoon nadat sy 
boot weer die hawe aangedoen het. Mnr. Vrijmoeth het daarop 
met mev. Vrijmoeth in die huwelik getree. Uit die huwelik is 
nog drie kinders gebore vanwie mnr. Vrijmoeth vaderskap be
twyfel het. 

Mnr. Vrijmoeth het by 'n redery gewerk en dit het daartoe gelei 
dat hy nie gereeld tuis was nie, met die gevolg dat die ver
sorging van die gesin aan mev. Vrijmoeth oorgelaat is. 

Mnr. en mev. Vrijmoeth se religieuse hartgerigtheid dui daarop 
dat hulle apostaties ingestel was en geleef het. Die gevolg van 
hulle religieuse gegrepenheid was dat hulle geen twee-eenheids
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gemeenskap kon stig nie. Die verskillende werklikheidsaspekte 
van hulle huwelik kon nie optimaal ontsluit nie, met die gevolg 
dat mnr. en mev. Vrijmoeth op die duur begin egbreuk pleeg het. 
Met verloop van tyd het mnr. Vrijmoeth aangedring op In eg
skeiding. Mnr. Vrijmoeth het In werk bekorn wat aan horn In vas
te verdienste sou bied. Hy het gevoel hy wil In nuwe lewe met 
die ander vrou begin, maar mev. Vrijmoeth wou dit verhinder 
deur nie van horn te skei nie orndat sy self die voordele van sy 
vaste verdienste wou verkry. 

Die apostatiese religieuse hartgerigtheid van die ouers het 
deurgewerk na die gesin, in so In mate dat die gesinslede ook 
religieus-apostaties gerig is. Die gevolg daarvan is dat die 
gesin as veel-eenheidsgemeenskap nie in sy verskillende werk
likheidsaspekte kon ontsluit nie. Ciske se uniekheid en in
dividualiteit is misken omdat die ouers hulle eie individuali
teit voorop geplaas het. Met verloop van tyd het die ver
brokkeling van die huwelik deurgewerk na die gesin, sodat mev. 
Vrijmoeth neuroties begin handel het. Die gevolg van hierdie 
faktore was dat mev. Vrijmoeth Ciske dikwels mishandel het. 
Daar was geen empatie en liefde tussen moeder en seun nie, 
met die gevolg dat ernstige affektiewe verwaarlosing ingetree 
het. Ciske het homself as verworpene beleef omdat hy nie die 
nodige sekuriteit en geborgenheid van sy ouers en veral sy 
moeder ontvang het nie. Ciske het hom met sy vader geidenti
fiseer, maar as identifikasiefiguur was sy vader nie die ideale 
persoon nie omdat hyself dikwels met die gereg gebots het, nie 
sy gesin versorg het nie en feitlik nooit tuis was nie. 

Die problematiese opvoedingsituasie tuis het meegebring dat 
Ciske van die huis weggevlug het en self met die gereg gebots 
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het deur sy aggressiewe optredes. Die gevolge hiervan was 
dat hy sorgbehoewend bevind is en onder die departement van 
welvaart se aandag en leiding gekom het. 

Na Ciske se inskrywing by die Protestantse skool is hy in die 
klas van mnr. Bruis geplaas. Mnr. Bruis het besonder belangge
stel in Ciske. Hy het Ciske behandel as 'n volwassene en sy 
menswaardigheid erken. Met verloop van tyd het mnr. Bruis ont
dek dat Ciske intelligent is en oor talle goeie hoedanighede 
beskik. Deur sy besorgdheid oor, belangstelling in en aandag 
aan Ciske het die skool 'n toevlugsoord vir Ciske geword en is 
ontsluiting van die verskillende aspekte van Ciske se norma

( 	 tiewe aktstruktuur bewerkstellig. Mnr. Bruis het egter nage
laat om 'n anastatiese, religieuse hartgerigtheid aan Ciske oor 
te drat omdat hy self nooit van die Skrif as bron van kennis en 
wysheid gebruik gemaak het nie. 

Ciske se gedrag en handelinge het in so 'n mate verbeter dat hy 
in die maatskappy In gesonde vriendekring opgebou het en dew' 
sy hulpvaardige karakter sy vriend Dorus in In rolstoel gereeld 
bygestaan het. 

Die problematiese opvoedingsituasie tuis het egter meegebring 
dat Ciske sy moeder se aggressie met aggressie beantwoord het 
deur haar met In broodmes te gooi en sodoende haar dood te 
veroorsaak. 

Uit hierdie oorsig is dit duidelik dat die problematiese opvoe
dingsituasie veroorsaak is deur In huwelik waarin man en vrou 
nie kon ontslult (gevorm word) onder leiding van In anastatiese 
hartgerigtheid nie. Die onvermo§ om te ontsluit onder leiding 
van In anastatiese religie het verreikende gevolge op die gesin 
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klas van mnr. Bruis geplaas. Mnr. Bruis het besonder belangge
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sy hulpvaardige karakter sy vriend Dorus in In rolstoel gereeld 
bygestaan het. 

Die problematiese opvoedingsituasie tuis het egter meegebring 
dat Ciske sy moeder se aggressie met aggressie beantwoord het 
deur haar met In broodmes te gooi en sodoende haar dood te 
veroorsaak. 
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gehad, en wel so dat Ciske later vir sy moeder se dood verant
woordelik was. 

5.4 	 DIE WAARDE VAN DIE EVALUERINGSINSTRUMENT 

Die lys vrae as diagnostiese evalueringsinstrument vir die doel
eindes van die werk van die sosiopedagoog is geslaagd omdat dit 
die problematiese opvoedingsituasie duidelik na yore bring en 
selfs die veroorsakende faktore in fyner besonderhede aan die 
1ig bring. Die instrument bied In bree perspektief op die 
veroorsakende faktore wat aan1eiding kan gee tot In problema
tiese opvoedingsltuasie. 

Sommige vrae in hierdie oefening het baie goed aan hulle doe1 
beantwoord (vg1. vrae 36, 37, 38, 44, 4B, 52). 

Ander vrae in die oefening was minder geslaagd omdat direkte 
response nie altyd verkry kon word nie en die ondersoeker moes 
poog om bi1like en ewewigtlge afleidings te maak {vgl. vrae 3, 
4. 7. B, 13, 15. 22, 23, 26, 2B, 30, 32, 33. 34, 47, 53}. 

As die instrument in die werklike praktyk toegepas word, kan 
moontlik meer regstreekse response verkry word en die onder
soeker sal dalk by minder vrae afleidings moet maak. 

Die vraelys is baie lank en moet in die loop van 'n hele paar 
onderhoude en besoeke ingevul word om In betroubare beeld van 
die problematiese opvoedingsituasie te verkry. 

5.5 	 AANBEVElINGS IN VERBAND MET DIE AANWENDING 
VAN DIE INSTRUMENT 

Die ondersoeker (die sosiopedagoog) behoort vooraf In deeglike 
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studie van die vrae te maak, met die ddel om die response doel
treffend te kan evalueer. Met die eerste twee of drie onder
houde moet die persone wat by die problematiese opvoedingsi
tuasie betrokke is, die geleentheid gegun word om bloot te ge
sels oor die probleme; die ouers en kinders moet kan verduide
lik hoe hulle die prob1eem beleef. Die ondersoeker moet die 
gesprek so le; dat die ouers en kinders self sal poog om die 
oorsake van die problematiese opvoedlngsituasie vas te stel. 
Sommige van die vrae hierbo kan regstreeks aan die ouers en/of 
kinders gevra word, maar die ondersoeker sal nie altyd reg
streekse antwoorde kan verwag nie. Deur gesprekvoering behoort 
die ondersoeker. synde 'n kundige persoon, die verskillende an~ 
woorde te kan verkry ten einde sodoende die buitelyne van die 
problematiese opvoedingsituasie te kan bepaal. Omdat die onder
soeker self die vraelys voltooi, sal die problematiese opvoe
dingsituasie vir horn gaandeweg duide1iker na yore kom en die 
veroorsakende faktore aan die 11g gebring word. Die ondersoe
ker moet die resu1taat van die toepassing van die diagnostiese 
program aan die persone wat by die problematiese opvoedingsi
tuasie betrokke is. meedeel. Gesprek oor die diagnose sal die 
eerste fase van die hu1pverleningsprogram wees. 

5.6 SAMEVATTING 

Na aan1eiding van die rig1yne en operasione1e vrae wat saamge
stel is op grond van die Christe1ike ontologie. die Christelike 
antropologie en die Christelike samelewingsteorie, is 'n diag
nostiese program saamgeste1 wat kan dien om duidelike antwoor
de oor 'n bepaalde problematiese opvoedingsituasie na yore te 
bring. Die diagnose van die problematiese opvoedingsituasie 
bied aan die sosiopedagoog duidelike riglyne waarvolgens hy 
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verder in die ouerbegeleidingsprogram te werk moet gaan om 
die problematiese situasie en gebeure wat veroorsaak het dat 
die opvoedeling 'n geremdheid beleef het. op te hef. 
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HOOFSTUK 6 

SAMEVATTING~ GEVOLGTREKKINGE EN AANBEVELINGS 

6.1 INlEIDING 

Dit is nou nodig om 'n samevattende oorsig te gee van wat in 
die verskillende hoofstukke behandel is. wat in hoofstuk 5 
op 'n sosiopedagogiese. diagnostiese ouerbegeleidingsprogram 

tgeloop het en toegepas is op 'n fiktiewe sosiopedagogiese 
situasie. Die belangrikste bevindinge wat uit die navorsing 
spruit, sal weergegee word en enkele gevolgtrekkinge en aan
bevelings gemaak word. 

6.2 SAMEVATTING VAN DIE ONDERSOEK 

6.2.1 AGTERGROND VAN DIE STUDIE 

In elke skool is daar leerlinge wat die een of ander geremd
heid beleef. Die personeel van die skool waar so 'n leerling 
horn bevind, kan nie altyd die oorsake van die leerling se ge
remdheid identifiseer nie. Die ouers van die leerling weet 
dikwels ook nie hoekom hulle kind In geremdheid beleef nie en 
die kind kan self ook nie rekenskap van sy gedrag gee nie. 
Die oorsaak van 'n leerling se geremdheid kan teruggevoer word 
na 'n problematiese opvoedingsituasie. Hierdie problematiese 
opvoedingsituasie ontstaan omdat die mens as sondige wese by 
die opvoeding gemoeid is en die opvoeding nie na wense verloop 
nie. Die geremdheid wat In persoon beleef as gevolg van 'n 
problematiese opvoedingsituasie kan opgehef word, omdat die 
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mens altyd die moontlikheid besit om sy opvoedingsvlak te 
verhoog. 

Om In problematiese opvoedingsituasie op te hef is dit nodig 
om In duidelike diagnose van die veroorsakende faktore te maak. 
In Leemte is in die verband in die praktyk ondervind omdat 
daar nie In diagnostiese program vir sosiopedagogiese ouerbe
gelefding bestaan nie. Die gebrek het aanleiding tot hierdie 
ondersoek gegee. 

6.2.2 DIE DOEL VAN DIE ONDERSOEK 

Talle opvoedkundiges poog om die oorsake van problematiese op
voedingsituasies en -gebeure na te speur. Verskeie skrywers 
is dit eens dat daar In leemte bestaan in diagnostiese pro
gramme wat die aard van problematiese opvoedingsituasies en 
-gebeure na yore kan bring. Die doel van hierdie ondersoek 
was om aan te toon dat daar op grond van die Christelik-opvoed
kundige. teoretiese vooronderstellinge 'n diagnostiese program 
vir sosiopedagogiese ouerbegeleiding ontwerp kan word wat in 
die praktyk doeltreffend toegepas kan word. 

Die veronderstelling was dat 'n diagnostiese program vir sosio
pedagogiese ouerbegeleiding op grond van die Christelik-opvoed
kundige vooronderstellinge onder meer sal meebring dat proble
matiese opvoedingsituasies en -gebeure in verhouding tot die 
ware Oorsprong (God) gestel kan word, en 'n doeltreffender te
rapeutiese program vir sosiopedagogiese ouerbegeleiding moont
lik sal maak. 

6.2.3 DIE VERLOOP VAN DIE ONDERSOEK 
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Die voorteoretiese kennis in verband met God is Christelik
wetenskaplik ondersoek aan die hand van God se openbaring in 
die Skrifgeworde Woord en die Skeppingswoord van God. God is 
nie alleen die Skepper van die ganse kosmos nie, maar ook die 
Herskepper van die gevalle mens. Aan die mens openbaar God 
horn as 'n Drie-eenheid wat alomteenwoordig en onveranderlik is 
in sy almag, wysheid en kennis. Die soewereine God is heilig, 
genadig en geregtig. Hy is 'n God wat trou en liefde openbaar 
(par. 2.2). 

Die soewereine God het in sy almag en wysheid die liefdeswet 
en kosmiese wette vir die mens gegee. Die liefdeswet wat God 
oorspronklik in die skepping gegee het, is in 'n "spektrum" op
gebreek. Dit is die tien gebooie wat in die geopenbaarde Woord 
van God tot ons spreek (par. 2.5.3). 

God regeer sy hele skepping deur sy ewige krag soos dit tot 
uitdrukking kom in sy wil en gestalte vind in sy wette. Die 
kosmiese wette wat God gegee het, toon vier duidelike struktuur
momente, naamlik die religieuse, individuele, modale en tempo
rele struktuurmomente. Hierdie struktuurmomente omvat werklik
heidsaspekte of bestaanswyses, naamlik die getalsaspek, ruimte
like aspek, kinematiese aspek, fisiese aspek, biotiese aspek, 
psigiese aspek, logiese aspek, historiese aspek, linguale aspek, 
sosiale aspek, ekonomiese aspek, estetiese aspek, juridiese as
pek, etiese aspek en die pistiese aspek. Op elkeen van hierdie 
aspekte korrespondeer 'n wetskring. Die superstraat van 'n 
wetskring maak dit moontlik dat ontsluiting in 'n "ho~r" of 
komplekser aspek kan plaasvind en die "h~r" aspek het weer 'n 
retrosiperende uitwerking op die minder gekompliseerde aspekte. 
Alles in die kosmos, die mens ook, is onderworpe aan hierdie 
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kosmiese wette (par. 2.7). 

Die mens vertoon ook die vier genoemde struktuurmomente. Die 
mensbeeld toon 'n vervlegtingstruktuur van die fisies-chemiese, 
biotiese, sensitief-psigiese gekwalifiseerde substrukture en 
die aktstruktuur. Die persoonlikheid van die mens word opge
bou deur aktes, disposisies en die etos. Die mens is 'n unieke 
wese, en beeld van God. Die mens staan wesenlik onder die aan
spraak van God, sy medemens en die w~reld. Die mens as 'n per
sonale eenheid trek al die funksies van sy bestaan saam in sy 
hart as die religieuse sentrum wat op God gerig is (teosen
tries), of gerig is op iets in hierdie skepping as 'n afgod 
(kosmosentries) (par. 3.2). 

Volgens die Christelike mensbeskouing is die mens 'n verant
woordelike wese wat in alles wat hy doen. aan God antwoord gea. 
Om aan die roeping tot die Koninkryk van God antwoord te gee 
moet die mens, dus ook die kind, daartoe opgevoed word. Die 
ouers het hierin die besondere taak om die kind te lei tot 
Christelike volwassenheid en om te help dat ontsluiting by die 
kind sal plaasvind met die oog op sy roepingsvervulling. Die 
ouer word deur die onderwyser bygestaan in hierdie taak. Die 
kind het 'n verantwoordelikheid in sy ontslotenheid as antwoord 
op die roeping van God (par. 3.3). 

Die ouer en die kind is egter verbonde aan en ingeskakel by 
verskillende samelewingsverbande en die opvoeding van die kind 
vind plaas in die gesin, deur die skool en deur die maatskappy. 
Die gesin kan egter nie bestaan sonder die huwelik nie. Die 
huwelik, gesin en die skool vertoon die vier struktuurmomente 
en die werklikheidsaspekte soos wat God dit in sy kosmiese 
wetsorde gegee het. Die maatskappy vertoon die vier struktuur
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kundigheid 	en vaardigheid in gesprekvoering sal die 
ondersoeker in die praktyk kan vasstel wat die re
sponse en reaksie op die vrae sal wees. 

6.3.2 	 Die antwoorde op die operasionele vrae het die pro
blematiese opvoedingsituasie en -gebeure waarin 
Ciske hom bevind, na yore gebring (vgl. par. 5.2). 
Die hipotetiese sosiopedagogiese situasie in die 
roman het hom nie slegs geleen tot die diagnose 
daarvan nie, maar die diagnostiese instrument kon 
selfs die omvang van die problematiese opvoeding
situasie bepaal en weergee. 

'n Diagnostiese program vir sosiopedagogiese ouer
begeleiding 	op grond van die Christelik-opvoedkundi
ge, teoretiese vooronderste.llinge kon dus ontwerp 
word. So 	 'n program kan in 'n sosiopedagogiese 
situasie doeltreffend toegepas word en die proble
matiese opvoedingsituasie duidelik na yore bring 
(vgl. par. 5.2). 

6.3.3 	 Die voorgestelde diagnostiese program is nie al1een 
instrumenteel in die diagnose van die problematiese 
opvoedingsituasie nie, maar bied self ook aan die 
sosiopedagoog bepaalde riglyne wat hy in sy program 
van terapeutiese ouerbegeleiding kan volg om die 
problematiese opvoedingsituasie op te hef. 

6.3.4 	 In paragraaf 5.3.2 het dit duidelik geword dat die 
diagnostiese program vir sosiopedagogiese ouerbege
leiding· geslaag het in die doel om te bepaal wat die 
oorsaak is van 'n problematiese opvoedingsituasie. 
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6.3 

momente ook duidelik, maar die werklikheidsaspekte daarvan is 
moeilik bepaalbaar (hoofstuk 4). 

Die mens is betrokke by die opvoeding. As gevolg van die be
trokkenheid van die mens as sondige wese by opvoeding gebeur 
dit dat die opvoedingsbemoeienis nie na wense verloop nie. Die 
gevolg is gewoonlik dat die persoon wat opgevoed word, die een 
of ander geremdheid beleef. 

Gedurende die ondersoek van die voorteoretiese vooronderstel
linge is daar telkens riglyne getrek wat aandui hoe die opvoe
ding van die kind volgens die Christelike opvoedingsteorie be
hoort te verloop. Na aanleiding van die riglyne is operasio
nele vrae saamgestel wat aan die opvoeders van die kind gestel 
kan word met die doel om te bepaal waarom die kind 'n geremd
heid beleef. Die stel operasionele vrae kan in sy geheel be
skou word as 'n verwysingsraamwerk of diagnostiese program vir 
sosiopedagogiese ouerbegeleiding. Hierdie diagnostiese program 
is getoets aan die hand van 'n hipotetiese sosiopedagogiese si 
tuasie, naamlik 'n situasie beskryf in Ciske de Rat deur Piet 
Bakker (p.1-120). en die aanduidings is dat die diagnostiese 
ouerbegeleidingsprogram die toets geslaag het. Nou moet dit 
ook in die sosiopedagogiese praktyk in 'n Kinderleidingkliniek 
en/of Onderwyshulpsentrum getoets word. 

BEVINDINGE 	 EN GEVOLGTREKKINGE 

Uit die navorsing kan die volgende bevindinge aangestip word: 

6.3.1 	 Sekere vrae in die program het in die toets goed 
beantwoord aan die doel waarvoor hulle opgestel is. 
Ander vrae was minder geslaagd, maar met die nodige 
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program ondersoek word. 

6.4.1.3 	 Die same1ewingsverbande. vera1 die huwe1ik. gesin 
en skoo1. behoort e1keen afsonder1ik en vo11edig 
ondersoek te word ten einde die prob1ematiese op
voedingsituasie 1n die verski11ende fyner onderskei
dinge daarvan onder oe te kry. 

6.5 	 AANBEVELING 

Die ondersoeker bevee1 aan dat die onderwysdepartement oorwe
ging daaraan skenk om die program wat in hierdie verhande
ling uitgewerk 1s as ampte1ike program in die praktyk in te 
voer. Vir hierdie doe1 word by1aag Awat die program bevat. 
aangeheg. Ruimte 1s nie daar1n ge1aat vir die response van 
die ouers. kinders en onderwysers en interpretasie van die 
ondersoekbeampte wat die program toepas nie. Sosiopedagoe wat 
die program toepas. sal self moet bepaa1 hoevee1 ruimte nodig 
is vir die verski11ende response en vir die interpretasie van 
die response. Dit is wens11k om identifiserende besonderhede 
van die kind bo-aan die program te plaas a1vorens met die vrae 
begin word. Op die laaste b1adsy van die program moet ruimte 
voorsien word vir die vo11edige diagnose van die prob1ematiese 
opvoedingsituasie. 

6.6 	 SAMEVATTING 

In Oorsig 1s in hierdie hoofstuk gegee van die faktore wat tot 
d1e studie aan1eiding gegee het. Hierdie faktore het die doe1 
van die ondersoek bepaal. Die verloop van die ondersoek is 
vervolgens bespreek. Die h1potese wat in hoofstuk 1 geste1 1s. 
is aanvaar op grond van die ges1aagde toepassing van die diag
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6.4.1.3 
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opvoedingsituasie. 
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6.4 

Die afleiding kan gemaak word dat ook die fundamen
tele opvoedkunde as hulpwetenskap van die sosio
pedagogiek perspektief kan verskaf op die opvoeding 
en bruikbaar is in die vasstelling of diagnose van 
problematiese opvoedingsituasies. 

6.3.5 	 Op grond van hierdie reeks bevindinge kan die ver
onderstelling aanvaar word dat 'n diagnostiese pro
gram vir sosiopedagogiese ouerbegeleiding op grond 
van die Christelik-opvoedkundige, teoretiese voor
onderstellinge ontwerp kan word wat in die praktyk 
doeltreffend toegepas kan word (vgl. par. 1.4). 

MOONTLIKHEDE VIR VERDERE NAVORSING 

6.4.1 	 INLEIDING 

Hierdie ondersoek met betrekking tot die ontwerp van 'n diag
nostiese program vir sosiopedagogiese ouerbegeleiding op grond 
van die Christelik-opvoedkundige. teoretiese vooronderstel
linge moet as 'n inleidende ondersoek gesien word. Die onder
soek toon dat daar moontlikhede vir verdere navorsing bestaan. 
Die belangrikste moontlikhede, wat in die sosiopedagogiese 
praktyk doeltreffend toegepas kan word, is: 

6.4.1.1 	 Navors;ng in verband met 'n terapeutiese.sosiope
dagogiese ouerbegeleidingsprogram wat doeltreffend 
in die praktyk toegepas kan word, behoort gedoen 
te word. 

6.4.1.2 	 Die Christelike mensbeskouing kan in sy volle om
vang as basis vir 'n diagnostiese ouerbegeleidings
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nostiese program vir soslopedagogiese ouerbegeleiding op 'n 
denkbeeldige problematiese opvoedingsituasie. Sekere bevin
dinge en gevolgtrekkinge is gemaak en enkele moontlikhede vir 
verdere navorsing is aangedui. Daar is aanbeveel dat die diag
nostiese program as amptelike diagnostiese instrument in die 
sosiopedagogiese praktyk aanvaar word omdat dit die problema
tiese opvoedingsituasie so duidelik in sy verskillende fasette 
kan uitlig en omlyn. 
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BYLAAG A 

Die sosiopedagogiese, diagnostiese ouerbegeleidingsprogram wat 5aamgestel 
is, kan nie hier in 5y volle omvang gegee word nie omdat die spasies 
tussen die vrae moeilik bepaalbaar is. Die sosiopedagoog wat die instru
ment wil gebruik, sal self voorsiening moet maak vir die spasiering tussen 
die vrae, die antwoorde en interpretasies daarvan. 

SOSIOPEDAGOGIESE DIAGNOSTIESE OUERBEGElEIDINGSPROGRAM 

VRAAG 

1. 	 Hoe staan die ouer en die kind jeens die absolute en soewereine 

heerskappy van God? 


2. 	 Vind elke handeling van die ouer met die kind so plaas dat die hande
ling die 1ig van God se teenwoordigheid kan verdra? 

3. 	 Weet die ouer dat God ewig en onveranderlik in sy else en wetmatig
hede (struktuur) vir die opvoeding is, en dat opvoeding dus as stru~
tuur ook vas en universeel is? 

4. 	 Hoe bekend is die ouer met die Skrif as Woord van God en as bron van 

1ig, insig en kennis? 


5. 	 Hoedanig is die ouer se verhouding met God en.sy verhouding met sy
"l*

medemens, sy eggenoot/-note, die kinders en kollegas? 

6. 	 Hoe geneig is die ouer om veroorde1end op te tree teenoor sy medemens, 
sy eggenoot/-note, die kinders en ko11egas? 

7. 	 Ken die 'ouer God as die Anker van sy 1ewe en word hierdie vertroue in 
God aan die kinders oorgedra? 

8. 	 Is die ouers as Christenopvoeders bewus daarvan dat hu1le aan God se 

wi1 onderworpe is en dat hu11e opvoeding orde1ik moet plaasvind? 


9. 	 Voed die ouers hu11e kinders in 1iefde op? 

10. Voed die ouers met gesag op en is hulle opvoeding onderworpe aan die 
grense 	wat God vir die mens gegee het? 
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11. 	 Is daar plan. doel en struktuur in die ouers se opvoeding. en wat is 
die plan. doel en struktuur van hulle opvoedingswerk? 

12. 	 Voel die ouers hulleself in hulle opvoedingswerk aan bepaalde maat
stawwe of norme gebonde. of tree hulle maar volgens die geleentheid en 
na gevoel op? 

Sou die ouer s@ sy/haar eggenoot (-note) en kinders is bewus van die 
norme/maatstawwe waaraan hy/sy in hul opvoedingswerk gebonde voel? 

Kan die ouer 'n paar maatstawwe/norme waaraan hy/sy gebonde voel. noem? 

13. 	 Is die ouer se opvoeding daarop gerig om sy kind te lei tot Christelike 
beskawingsvolwassenheid? 

14. 	 Is die ouer se opvoeding daarop gerig om elke aspek van die werklik
heid vir sy kind te ontsluit? 

15. 	 Voed die ouer sy kind as 'n individu in eie reg op en is die ouer van 
oordeel dat hy in die opvoedingswerk reg laat geskied aan die uniek
heid van hierdie besondere kind? 

16. 	 Besef die ouer dat sy kind deur verskillende ontwikkelingsfases gaan 
en dat hy/sy op weg is na die ewige lewe? 


Is die ouer se opvoedingswerk ingerig vir die ontwikkelingsfase waarin 

sy kind tans verkeer? 


In watter pSigiese. taal-. kreatiewe. denk-. sosiale. waarde-. sede
likheids-. beregtigings-. iiefdes- en geloofsekerheidsontwikkelings
fase is die kind tans? 

17. 	 Arbei ouer en kind aktief aan die ontsluiting van die verskillende 
werklikheidsaspekte van die kind en die gesin se mens-wees en vind 
sinverdieping deur die opvoedingshandel plaas? 

18. 	 Is daar enige opsigtelike defekte in die struktuurgeheel. dit wil se. 
in die menslike bouplan van die ouer en/of kind as mense? 

19. 	 In hoe 'n mate word die substrukture van die ouer en kind deur die 
onderskeie aktlewe ontsluit en verdiep? 

20. 	 In hoe 'n mate is die uiterlike handelinge van die ouer en die kind 
intensioneel gerig. dit wil s@. hoe doelbewus lewe ouer en/of kind? 
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21. 	 In hoe 'n mate funksioneer die drie grondrigtinge van ken, wil en 
verbeel by die ouer en/of die kind, en word besluitvorming realisties 
in dade omgesit? 

22. 	 Watter motief beheers die lewe van die ouers en hulle kinders? 

23. 	 Hoe dink die ouers en die kinders hoe kom hulle religieuse verhouding 
tot uiting in hulle lewe. handelinge en gedrag? 

24. 	 Wat is die ouers en die kind se aanlegte, persoonlikheidseienskappe, 
gewoontes en sosiale gedragspatrone? 

Dus. ten eerste -
Wat is die vader se aanlegte. persoonlikheidseienskappe. gewoontes en 
sosiale gedragspatrone? 

Ten tweede -
Wat is die moeder se aanlegte, persoonlikheidseienskappe. gewoontes 
en sosiale gedragspatrone? 

Ten derde -
Wat is die kind se aanlegte. persoonlikheidseienskappe. gewoontes en 
sosiale gedragspatrone? 

25. 	 Hoedanig funksioneer die etos van die ouer en die kind? 

26. 	 Hoedanig funksioneer die selfheid van die ouers en die kind ten op
sigte van hulle aktes en handelinge. dit wil s@, anastaties of apos
taties? 

27. 	 Wat is die hartgerigtheid van die ouer en die kind? 

Hoe funksioneer die ouer en die kind in die daaglikse werklikheid? 

Kom die individualiteit van die ouers en die kind in die opvoe
dingswerk onderskeidelik tot sy reg? 


Wat is die onderskeie leeftyds- en ontwikkelingsvlakke van die ouer 

en die kind, en besef die ouer(s) dat die mens tot in ewigheid bestaan 

en dat sy/hulle kind 'n ewigheidsbestemming het? 


28. 	 Hoedanig is die ouer se gesprekvoering met die kinders oor hulle re
ligieuse hartgerigtheid en gaan die ouers die kinders voor en be
oefen hulle godsdienstige aktiwiteite gesamentlik? 
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29. 	 Sien die ouer toe dat elke aspek van die bestaan en lewe van sy 

kind optimaal ontsluit word? 


30. 	 Word elke kind in die gesin se uniekheid en individualiteit erken? 

31. 	 Hoeveel tyd bestee die ouer aan sy kind en wat is die aard van die 

tydsbesteding? 


32. 	 In welke mate is die ouer se opvoedingsbemoeienis met die kind daarop 
gerig om die kind in al die aspekte van sy menswees te lei en toe te 
rus tot Chrlstelike beskawingsvolwassenheid, dit wil s@, bewuste en 
doelbewuste diensbaarheid aan God en sy medemens en beheersing van 
die geskape werklikheid? 

33. 	 In watter mate dra die ouer daarvoor sorg dat die kind ewewigtig tot 
ontplooiing van al sy aspekte van menswees kom sodat hy in elke faset 
van sy menswees met verantwoordelikheid op sy Godgegewe roeping kan 
antwoord? 

34. 	 In welke mate word die kind toegerus tot persoonlike diensbaarheid 

aan God en sy medemens en, tot beheersing van die skepping? 


35. 	 Dra die ouer kennis ·van die stadia waardeur die kind gaan in sy ont

wikkeling tot Christelike beskawingsvolwassenheid? 


36. 	 In welke mate help die (betrokke) onderwyser die kind om betekenis aan 
die w~reld (mense, dfnge en gebeurte~isse) rondom hom te gee en word 
hierdie betekenfsse aan die werklikheid getoets? 

37. 	 Voldoen die (betrokke) onderwyser self aan die eise van beskawingsvol
wassenheid, voel hy hom geroepe tot diens en word hy aangevuur deur 
geloof, hoop en liefde in sy opvoedende onderwyswerk? 

38. 	 Kan die (betrokke) onderwyser 'n vertrouens-, gesags-, begrips- en 

verloopsverhouding met die kind stig? 


,39. 	 Hoedanig verskaf die (betrokke) onderwyser affektiewe. kognitiewe en 
normatiewe begeleiding? 

40. 	 Resit die onderwyser 'n duidelike historisiteitsbeeld van die kind? 

41. 	 By watter verskillende samelewingsverbande skakel die ouers en kinders 
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in. en hoedanig is die verhouding tussen hierdie samelewingsver
bande? 

Hoe aktief is die ouers en die kind(ers) betrokke by die samelewings
verbande waarby hulle ingeskakel is? 

42. 	 Kan die ouers en die kind(ers) so in die maatskappy beweeg dat hulle 
kan verseker dat hulle hulleself handhaaf en dat die opvoeding van die 
kind(ers) optimaal kan geskied1 

43. 	 Hoedanig kom die Skriftuurlike. religieuse karakter van die huwelik as 
struktuur na vore7 

44. 	 Hoedanig voldoen die huwelik aan die norme van al die werklikheids
aspekte? 

45. 	 Sly hierdie huwelik steeds getrou aan sy individuele karakter en hoe
danig kom die individualiteit van die man en die vrou binne die huwe
likseenheid tot sy reg? 

46. 	 Wat is die geskiedenis van hierdie huwelik sedert die man en vrou in 
die eg verbind is? 

Het hierdie huwelik in sy wese bestendig gebly? 


Werk albei eggenote daaraan om die huwelik gesond te hou? 


47. 	 Hoedanig kom die Skriftuurlike. religieuse karakter van die gesin in 
die opvoeding van die kind na vore? 

48. 	 Hoe funksioneer die gesin in al die werklikheidsaspekte as normatiewe 
kaders ? 

49. 	 Vertoon die gesin 'n individuele karakter? 

Segryp die ouer hoe en waarom die gesin ontstaan het. en wat die be
stemming (doel) van die gesin is? 

50. 	 Watter veranderinge het met verloop van tyd in/met die gesin plaas
gevindt 


In welke mate het die veranderinge die wese van die gesin aangetas? 


51. 	 Hoedanig kom die Skriftuurlike, religieuse karakter van die betrokke 
skool wat die leerling besoek tot sy reg? 
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52. 	 Funksioneer die skool normgetrou in al die werklikheidsaspekte? 

53. 	 In welke mate kom die individualiteit van die skool tot sy reg? 

Is die skool getrou aan sy logies-analitiese bestemming (doel)? 

Staan die skool in verlenging van die lewensbeskoulike gees en 
rigting van die betrokke gesin? 

54. 	 Hoedanig kom die tydse faset in die verskillende werklikheidsaspekte 
van die skool na vore? 
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ABSTRACT 

Man lives in a constantly changing society. As a result of 
these changes new problematic situations and circumstances come 
to the fore, which cause people who are being educated, to ex
perience some or other obstacle. A diagnosis of such a proble
matic situation or event must be made in order to provide the 
necessary educative assistance. As such a programme is current
ly not available, this study was attempted in order to design a 
diagnostic programme for sociopedagogic parent counselling ba
sed on Christian education theoretical premises, a programme 
which may be effectively applied in practice. 

A Scriptural approach is utilized in order to construct an on
tology of God, a Christian anthropology and a Christian theory 
of human society. 

Astudy of the literature is undertaken in order to determine 
on which premises some Christian educators base their view of 
education, the nature of the structure of reality and how these 
premises are embodied in sociopedagogic practice in relation to 
society, marriage, the family and the school. 

The fundamental - reflective method is used in determining the 
hypotheses, the guide-lines for sociopedagogic diagnostic pa
rent counselling programmes, the functional and operational 
questions to be put and the eventual construction of the pro
gramme proposed. The programme thus devised is tested by 
means of the hypothetical sociopedagogic situation described 
in the novel Ciske de Rat by Piet Bakker. 
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This novel is chosen because the problematic circumstances 
surrounding Ciske's education are reflected in the framework 
of society, marriage, family and school. 

The answers obtained clearly outline the problematic educatio
nal situation in which Ciske found himself. The diagnostic 
instrument develop through this research is able to determine 
and interpret the encompassing problematic educational situa
tion and also to dictate the guidelines which may be followed 
in the ensuing therapeutic programme. 

Arecommendation is made that departments of education give 
consideration to the possibility of implementing this pro
gramme as the official programme to be used in practice. 
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