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HCOFSTTJK VII 

Die keuse van die proe~R£E~ 

Die Republiek van Suid-Afrika bestaan uit •n heterogene be

volking. Soos reeds deur die ondersoek van Cluver et al (31) 

aangedui is, vind ons hier te lande Blankes, Ba~toes, Indiers 1 

Sjinese en Kleurlinge. Die Bantoe maak verreweg die grootsts 

deel van die> bevolking uit. Die Blankes is die tweede grootstr. 

rassegroep. 

Die Bantoe bestaan ui t verskillende stamme of etpiese groqJ ... 

Daarenteen bestaan die Blankes in hoofsaak ui t Enge1~- en Afri-· 

karu1ssprekende groepe. Verder is daar ~ klein groepie Jode, 

Grieke, Duitsers, Nederlanders, Italianers en Hongare. 

Die ondersoeke wat in die vorige hoofstukke (II, III en IV) 

bespreek is, dui daarop dat sekere verskille tussen die Blanke 

en die Neger (Amerika) en die Blanke en die Bantoe (Suid-Afrika) 

reeds deeglik bestudeer en ondersoek is. Die meeste ondersoeke 

is tot die terrGin van die intelligensiemeting beperk. Soos 

in Hoofstuk II aangedui is, bestaan daar geensins eenstemmighei~ 

aangaande hierdie probleem nie. 

Soos uit Hoofstuk IV geblyk het, is nog maar weipig navcr

sing ten opsigte van die fisie~ prestasievermo~ tussen die twee 

rasse gedoen. 

Die Republiek van Suid-Afrika bied in die opsig nog unieko 

geleer.thede aan die navorser. Hier bestaan 'rl gevestj.gde, be

skaafde Blanke ras naas die onbeskaafde of grootliks onbeskaafdE:· 

Bantoe. Die Ba.."ltoe bestaan tans ui t beskaafde, minder beskaa±'c 

en feitlik onbeskaafde groepe, selfs binne dieselfde etniese 

grasp. Die verstedelikte Bsntoe het die westerse leef'vvyse van 

die Blanke aanvaar. Talle Bantoes is goed bGlese, hulle het ~ 

hoe akademiese standaard bereik en l>eklee verna:me en verantwcor·-

delike betrekkings. Hierte~noor kry ons nog die Bantoe in sy 

natuurlike omgewing wat Ilie traoisies en leefwyse van die voor-
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vaders behou en handhaaf. Hierdie Bantoes dra min kennis van 

die wereld en is, volgens ons standa&rde, nog onbeskaaf. Hulle 

is geheel en al ongeletterd en gaan skamel geklee. Hulle be

hoeftes is nie so gekompliseerd soos die Blankes s'n nie; daa.r·· 

om dat hulle :nie veel nodig het om tevrede gestel te word nie. 

Die Bantoes vorm. die grootste deel ve.n die ongeskvolde ha"'1.de·

arbeide~s van die Republiek, ook proporsioneel as die getalle 

vir elke ras in aar~arking 3eneem word. 

Teenoor die Bantoe is die Blankes n hoogsbeskaafde ras. 

Hulle is geletterd met n besondere ~terk drang na prestasie. 

Oor die algemeen beklet:J die Blankes meer verar..twooraelike betre~-:·· 

kings as die Bantoes. n Geringe aantal Blankes behoort tct 

die groep ongeskoolde hande-arbeiders. 

Die probleem betreffende die fisie~e prestasieverskille 

tussen die twee rasse tot en met die agtiende lewensjaar is 

reeds deur ondersoekers soos Smith (151) Cluver en ander (31) 1 

Joubert (85) en S~it (150) behandel en n duidelike uitspraak 

kon gelewer word. Derhalwe is hierdie ondersoek beperk tot 

mans in die twintigste tot die vyf-en-dertigste leeftydsgroep. 

TILe vyf-en-dertigste lewensjaar is as grens geneem, sodat die 

grootte van die groep enigsins beperk en afgebaken kon word. 

Die belwgrikste 0orweging was egter dat baie mans na llulle vyf

en-dertigste lewensjaar duidelike tekens van verskillende hart-

en bloedvatsiektes begin vertoon. Daar is gevoel dat dit n 

risiko inhou as die ouderdomsgroeop nie ingeperk word nie. 

(Nuusko1Il.IJ1entaar Radio Suid-Afrika: 23/7/63 om l.l5; n Ve:rslag 

oor die verrigtinge van die Mediese kongres wat in Johannesb'..l.l.~g 

gehou word.) In die re~l eis hierdie siektes hulle slagof~erc 

tussen die ses-en·-dertigste en vyftigste lewensjaar. 

gevoel dat, waar n verteenwoordigende monster van die bevolking 

binne sekere grense getoets moet word, dit veiliger sal wees ~s 

die ouderdomsgrens ietwat ingeperk worac 

Di t blyk reeds u:.i.. t die bespreking tot dusver dat die proe:f·· 
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groepe uit Bantoe- en Blanke mens tussen die ouderdomme negen

tien- tot vyf-en-dertig jaar sal best9.an. Die volgende fak

tore is by die keuse van die proefpersone in ag geneem: 

( 1) Leeft;y;d: 

Eweveel persone van die verskillende leeftye, sowel 

Blankcs as nie-Blankes, moes by die proefgroepe inge

:3luit word. 

(ii) Tipe arbeid: 

Di~ mag wees. dat die tipe arbeid wat n persoon verrig 

sy liggaamlike prestasievermoe beinvloed. Daar is·ge-

poog om proefpersone uit soveel beroepe as moontlik te 

vind. Dit geld vir albei rasse. 

(iii) Landstreek van herkoms of waar die toets a~geneem word: 

Dit is algemeen bekend dat persone wat van die kus af 

kom, in die ~inneland nie tot soveel fisieke inspanning 

as by die kus in staat is as hulle nog nie geakklimati

seer is nie. 

(iv) Sportdeelna.me ~.: 

Soos in •n vorige ondersoek (128) aangedui is, verhoog 

sportdoelname die liggaanlike prestasievermoe ~ansienlik~ 

Dit is derh~we nodig dat sowel sportmanne as nie-sport

deelneoers by die Bantoes en die Blankes by die proef

groepe ingesluit moet word. 

Die proefpersone is elkeen persoonlik genader om di~ toetu 

af te le. Die doel van die toets en die verskillende toets

nommers is aan hom (hulle) verduidelik en daarna is dJ.e vr~-wil~· 

lige samewerking van die betrokke persoon of persone gevra. 

Geen dwang is op enige proefpersoon uitgeoefen nie. 

soek is in bree trekke soos volg verduidelik: 

Die onde:t··· 

11 Hierdie ondersoek is '11 navorsingsprojek wat '11 probleem aan-

pak waaroor daar baie onsekerheid bestaan. Ons is bewus v~ 
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die feit dat die Bantoe waarsk~~lik meer hande-arbeid as die 

Blanke verrig. Die vraag is nou of die Bantue nie oor ~ grater 

algemene liggaamlike prestasieve1~oe as die Blanke beskik nie, 

of omgekeerd. Ten einde hierdie probleem op te los word die 

krag, snelheid, u.ithou-.rermoe en behendigheid van die twee rasse 

gemeet. Dle toetsnommers wat gebruik word, sluit in uie meti~g 

vsn die rugkrag, stanctverspring, 60 tree wisse~loop, gewigstoo~o 

optrel;:ke aan die rekstang en ~ 800 voet wisselloop vir ui thou~ 

ve,rmoe. Die nommers is nie b.::sonder inspannend :hie, behalwe 

die laasgenoemde toetsnommer. D~e afne6m van die hele toets

reeks duur ongeveer dertig minute. a11e gegewens en presta

sies sal as vertroulik beskou word • 

.. Nadat die toetsreeks voltooi is, kan u fiksheidsprestasie 

aan u verstrek word, byvoorbeeld of u 20%, 30% of meer fiks iso" 

(Ek gebruik die term 11 1'iksheid11 hier, omdat di t beter bekend erJ. 

verstaanbaar as die term liggaamlike prestasievermoe i~.) Die 

doel van die ondersoek is in n eenvouQiger taal aan cie Bar.toe 

gestel en waar nodig is n gehuurde tolk gebruik. 

Die hele ondersoek is daarna, indien nodig, met die proef-· 

persoon bespreek, sy vrae is beantwoord en ~ afspraak vir die 

afneem van di.e toets is gereel. 

Die Blankes en die nie-Blankes het die toetse af~onderlik 

afgele. Sover as moontlik het vier of meer proefpersone in

dien hulle gewillig was, die toets gelyktydig as n groep afgelc~ 

Ten einde beter kontak met die Bantoes te maak en hulle 

vertroue te probeer wen, is n jong Bantoe as tolk en demonstreeJ: 

der gebruik. Hy is vooraf deeglik in die verskillende toets-

nommers geoefen om te verseker dat sy demonstrasie en verdui

delikking korrek is. 

Alle apparaat is vooraf, en weer waar nodig, -.roor elke 

toets, getoets en gestandardiseer. Die apparaat is ook voo:r:-af 

vir die afneem van die toetsbattery in gereedheid gebring sodat 

die toetse onmiddellik a~geneem kon word wanneer die ~roefper

sone opdaag. 
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Van elke proefpersoon is verlang om n kort broekie aan te 

he. Seilskoene of kaalvoet was opsioneel. By die Bantoes 

was dit nie altyd moontlik om kort broeke te kry nie en der

halwe is die toetse dan in hulle gewone werksklere afgeneem. 

Voor elke toetsnommer is die betrokke toets weer aan die 

proefpersone verduidelik en gedemonstreer. Waar dit aangedui 

is, kon hulle n proofbeurt neem. Elke proefpersoon moes ook 

vooraf eers opwarm ten einde die gevaar van beserings te ver

minder. 

By die aflegging van die toetsnommers is die proefpersone 

gedurig dopgehou om vas te stel dat elkeen sy beste prestasie 

lewer. Indien die proefnemer nie oortuig daarv~~ was dat die 

proefpersoon sy beste prestasie gelewer het nie, kon die toets, 

indian moontlik, herhaal word, so nie is die ander resultate 

van die proefpersoon ook nie gebruik nie. Die prestasies van 

die proefpersoon in elke toetsnomoer is hardop aan die betrokke 

proefpersoon meegedeel, byvocrbeeld 1pie trekskaal is tot op 

350 lb. getrek"; 11 hy het 90 duim vergespring", ensovoorts. 

277 Blankes is vir die ondersoek getoets. Hulle het die 

volgende beroepe verteenwoordig: onderywsers, klerke, myn

werkers, spoorwegarbeiders, dosente, polisie en studente. 

293 Bantoes is vir die ondersoek getoets. Hulle het die 

volgende beroepe verteenwoordig: kelners en koshuisbediendes, 

spoorwegarbeiders, kooperasie-arbeiders, plaasarbeiders en 

klerke. 

Nadat die gegewens versamel is, is die resultate van elke 

proefpersoon op n afsonderlike kaart geskryf. Vir elke ouder

domsgroep en vir elke ras is kaartjies van n afsonderlike kleur 

gebruik. (n Voorbeeld van so n prestasievorm en -kaart ver

skyn hier langsaan~ Hierdeur is die verwerking van die gage

wens aansienlik vergem9.klik. 
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