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Die gesin word as die kemeenheid in die samelewing beskou en speel 'n belangrike 

rol in die opvoeding, versorging en sosialisering van die kind, asook in die 

instandhouding van die samelewing. In vele opsigte vertoon die eietydse gesinslewe 

tekens van disorganisasie, soos in die hoe egskeidingsyfer, gesinsverbrokkeling, 

gesinsmoord, hoe voorkoms van buite-egtelike verhoudinge en saamwonery 

weerspieel word, en bestaan daar tereg kommer oor die funksionering van en 

opvoedingsbegeleiding in die gesin. Eietydse samelewingsverskynsels oefen 'n 

wesenlike en belemmerende invloed op die opvoeding van die kind en jeugdige in die 

gesin uit en dra by tot die toenemende kwesbaarheid van die eietydse kemgesin. 

Vanwee die eise waaraan hedendaagse gesinsopvoeding onderwerp word, is dit nodig 

dat die erosie in die gesinslewe teegewerk moet word. Hierdie studie poog om die 

verband tussen gesinsopvoeding en eietydse samelewingsverskynsels s6 te interpreteer 

dat riglyne vir die instandhouding van 'n toereikende gesinslewe geformuleer kan 

word. 
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SUMMARY 

The influence of modem-day societal phenomena on family education 

Mrs S du Plessis 

Dr E Prinsloo 

Educational Studies 

MEd 

The family is regarded as the basic unit of society and it plays an important role in 

the education, care and socialisation of the child, and in the maintenance of society. 

In many instances, contemporary family life shows signs of disorganisation, such as 

the high divorce rate, family disintegration, family murders, high incidence of 

extramarital relationships and cohabitation, and arouse concern about the functioning 

of and educational guidance within family life. Modem-day societal phenomena have 

a detrimental effect on the education of the child and youth in the family and 

contribute to the vulnerability of the contemporary nuclear family. Given the stringent 

demands which face today's family education, it has become necessary to counteract 

the erosion of family life. This study attempts to determine the relation between 

family education and modem-day societal phenomena to such an extent that guidelines 

for the preservation of adequate family life can be formulated. 
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1.1 

HOOFSTUK 1 

TEMA-ANALISE EN PROBLEEMSTELLING 

INLEIDENDE ORieNTERING 

Die sosiaal-maatskaplike omgewing waarbinne die modeme _mens funksioneer, 

hetsy in die gesin of in die gemeenskap, word deur omvangryke maatskaplike, 

ekonomiese en tegnologiese veranderinge gekenmerk. Sodanige veranderinge 

het daartoe bygedra dat nie net die samelewingstruktuur in die algemeen nie, 

maar ook die stabiele gesinstruktuur in die besonder, asook die interne 

dinamika van die gesinslewe, indringende verandering ondergaan het (LeRoux 

en Smit 1992: 83). 

Weens die invloed wat verandering en die gepaardgaande eietydse 

samelewingsverskynsels op elke faset van die gesins- en gemeenskapslewe 

uitoefen, is dit nie vreemd nie dat Mook (1986: 25-26) die volgende uitsprake 

lewer: 

... our nuclear family today ... finds itself under intolerable pressures as it struggles 

to meet its own needs and accommodate to our fast moving society. It is so mobile 

that it lost contact with its roots and is no longer integrated in its community. In our 

impersonal, technological society, the family is expected to provide the focus of 

meaning in life and fulfil the emotional needs of its members to an extent that was 

never asked of it before. Consequently, the autonomous nuclear family today is 

overburdened. It finds itself emotionally drained and suffering from a lack of 

communal support. It has lost its traditional stability and is confused about changing 

norms and values. Many families break down under these pressures as reflected in 

our epidemic rate of divorce and family pathology. 

lndustrialisasie en die gepaardgaande verwetenskapliking, meganisasie, 

spesialisasie, outomatisasie, verstedeliking, materialisme, gejaagde arbeids

lewe en 'n gees van onpersoonlikheid is van die mees ingrypende kenmerke 

van die samelewing van die laat twintigste eeu. Van wee die huidige 
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samelewingsgesteldheid word buitengewone druk op die individu geplaas en 

beroof die vinnige tempo van verandering eietydse gesinne van sterk 

familiebande, 'n intiem-betrokke gemeenskap, gevestigde norme en waardes, 

vertroue in die voortbestaan van kulture en lewensbeskouinge, en 'n goeie 

begrip van eie herkoms. Die modeme gesinsmens kan met nadruk die filosoof, 

Sokrates se woorde in die mond neem en se dat " ... these are troubled times 

in the care and education of children ". 

Vrae wat volgens DuPlessis (1998: 52) dus met reg gevra kan word, is of die 

modeme gesin in die huidige veranderende samelewing steeds sy taak as sosio

opvoedingsruimte toereikend kan vervul; hoe die samestelling en funksies van 

die eietydse gesin van die van byvoorbeeld dekades gelede verskil, en watter 

implikasies veranderinge in die maatskaplike struktuur vir gesinsopvoeding 

inhou. 

Weens die feit dat die gesin 'n basiese bousteen van die samelewing is, oefen 

die samelewing sy kragte en invloede op direkte en indirekte wyse op die 

gesin (die opvoeder, die kind, die gesinslewe, die opvoedingsgebeure, en so 

meer) uit. Daar bestaan dus 'n noue verband tussen (gesins)opvoeding en 

samelewing. Hierdie verband kan vanuit tweerlei oogpunt beskou word. 

Eerstens word dit gesien in terme van die invloede wat die samelewing op die 

gesin uitoefen. Maatskaplike verandering was altyd deel van die 

kultuurgeskiedenis van die mens en het deurlopend eise aan die individu 

gestel. Die modeme mens kan homself kwalik teen verandering verskans en 

hierdie veranderinge bei'nvloed die gesinsopvoeding op 'n positiewe of 

negatiewe wyse. As gevolg hiervan het die samelewing dus 'n 

opvoedingsverantwoordelikheid met betrekking tot die ontwikkeling van 

kinders en jeugdiges. Tweedens word die verband tussen die gesin en die 

samelewing beskou in terme van die faktore wat van die opvoedingsituasie in 

die gesin uitgaan en die wyer omgewing (samelewing) be1nvloed. Dikwels 

word gese dat by die gesin begin moet word om wereldprobleme aan te spreek 

en op te los. 'n Ou Sjinese spreekwoord beweer dat as daar harrnonie in 
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huisgesinne heers, dan is daar orde in die volk: en as daar orde in die volkere 

is, dan is daar vrede in die wereld (DuPlessis 1998: 53). 

Ten opsigte van bogenoemde aangeleenthede is dit waameembaar dat 

toenemende verstedeliking, industrialisasie en tegnologiese ontwikkeling, as 

uitkoms van die Industriele Revolusie, meegebring het dat die leefwereld van 

die tradisioneellandelike mens van 'n klompie dekades gelede, met sy lewe

in-eenvoud ( "ongebroke wereld") en sy intiem-persoonlike ek-jy-verhoudinge 

(gemeenskappe) radikaal verander het. Die modeme en post-modeme wereld 

(maatskappy/samelewing) word gekenmerk deur 'n lewe-in-meervoud 

("gebroke wereld") en onpersoonlike, formeel-saaklike verhoudinge teen die 

agtergrond van wereldburgerskap as gevolg van die vloei van inligting, ook 

oor landsgrense heen (Pretorius 1998: 243). 

'n Proses van strukturele differensiasie het tot indringende veranderinge in die 

gesin- en samelewingstruktuur gelei. Organisasies buite die gesin het 

ontwikkel om funksies te vervul wat vroeer binne konteks van die gesin 

hanteer is. Hierdie radikale veranderinge het funksieverskuiwinge in die gesin 

meegebring wat die wese van die gesin aangetas het. Persell (1990: 54) stel 

dit soos volg: 

... family structure was deeply wrenched by the increasing separation of family and 

work . . . Whereas the household was once the centre of work for most families, 

industrialization greatly undermined its importance as a centre of production. 

Afgesien van die verskuiwing van gesinsfunksies, word die vervulling van 

bepaalde funksies, veral die opvoedingsfunksie, hedendaags bemoeilik. 

Opvoeding in die gesin het 'n omvangryke taak geword en verloop minder 

vanselfsprekend weens buite-invloede. Die hedendaagse gesin het weens 

hierdie buite-invloede ekonomies, sosiaal, emosioneel, pedagogies en ten 

opsigte van roldifferensiasie kwesbaar geword, en ervaar nie meer die 

sekuriteit en gesinstabiliteit van die uitgebreide gesin van die pre- of voor-
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industriele tydperk nie. Daarom is Pretorius (1987: 20-23) van mening dat die 

gesin in tallose opsigte ontaard het. Die eietydse kemgesin word gekenskets 

as 'n kwesbare, sosiaal-gei:soleerde eenheid wat al hoe meer weerloos staan 

ten opsigte van die huidige samelewingsproblematiek. Uitvloeisels hiervan is 

byvoorbeeld die ontstellende toename in gesinsverbrokkeling en gesins

disfunksionering wat onwillekeurig die vraag laat ontstaan of die kind nie in 

'n groter wordende mate deur die nadelige samelewingsinvloede bedreig word 

nie. Hegte gesinsverbondenheid ontbreek toenemend, sodat die kind weerloos 

staan teen die negatiewe invloede van die eietydse tydvak en in 'n kind

vyandige wereld vasgevang is. 'n Versnelde lewenstempo, 'n gekompliseerde 

sosiale lewe en konflikterende waardestelsels ondermyn die sin vir 'n gesonde 

gesins- en gemeenskapslewe, en stel daadwerklike eise aan die gesins

opvoeding wat van wesenlike belang vir die vorming van die kind is. 

In die onderhawige studie gaan dit dus daarom dat die hedendaagse kemgesin 

aan die eietydse maatskaplike situasie uitgelewer is. Die opvoedingsituasie in 

die gesin kan nie losgedink word van die maatskaplike situasie en die snelle 

veranderinge in die samelewing nie, of as 'n betreklik gei:soleerde 

aangeleentheid tussen ouers en kinders beskou word nie. Gesinsopvoeding 

kom toenemend onder maatskaplike druk en opvoeding in die gesin word 

dwingender deur eietydse samelewingsverskynsels bei:nvloed. Daar moet in 

gedagte gehou word dat die fokus hier op problematiese, opvoedings

belemmerende samelewingsfaktore val, en ondersoek ingestel word na die 

wyse waarop die faktore of samelewingsverskynsels die gesinslede (die 

opvoeders, die kind, die gesinslewe en die opvoedingsgebeure self) bei:nvloed. 

Elke individu in die gesin beleef die veranderinge egter anders ten opsigte van 

intensiteit en betekenis. Vanwee die bei:nvloeding van die hedendaagse 

kemgesin deur eietydse samelewingsverskynsels is dit moontlik dat opvoeding 

in die gesin nie toereikend verwerklik word nie. 
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5 

TEMA-ANALISE 

Waar in die onderhawige studie ondersoek ingestel word na die invloed van 

eietydse samelewingsverskynsels op gesinsopvoeding is dit nodig om die 

vertrekpunt, wat die omvang van die studie sal bepaal, soos volg te stel: 

In die lig van die kulturele diversiteit van die bevolking van Suid-Afrika en 

die res van die wereld, dien die volgende aanhaling van die sosio-bioloog, De 

Vore (1977: 68) as vertrekpunt vir hierdie studie: 

Anthropologists always talk about cross-cultural diversity, but that's the icing on the 

cake. The cake itself is remarkably panhuman. Different cultures tum out only minor 

variations on the theme of the species - human courtship, our mating system, child 

care, fatherhood, the treatment of the sexes, love, jealousy, sharing (in the family). 

Almost everything that is importantly human . . . is universal and developed in the 

context of our shared genetic background. 

Hierdie stellingname noop die navorser om vanwee die universele gesteldheid 

van die gesin, asook die mate waarin gesinne van meeste bevolkingsgroepe in 

Suid-Afrika al verwesters en verstedelik het, nie die kleinere verskille tussen 

die onderskeie groeperinge aan te dui nie. Desnieteenstaande sal daar weens 

kulturele diversiteit soms tussen die verskeie ingesteldhede van enkele 

bevolkingsgroeperinge in Suid-Afrika ten opsigte van tradisie, kultuur en 

waardebelewing onderskei word. 

Benewens bogenoemde vertrekpunt, word die studie vervolgens ontleed deur 

enkele begrippe in meer besonderhede te definieer en te omskryf: 

1.2.1 Gesin en gesinsopvoeding 

Volgens Pretorius (1998: 43) beteken die begrip gesin "reisgeselskap ". Die 

gesin is 'n maatskaplike instelling wat in die Westerse Iande, sowel as die 

tradisionele primitiewe gemeenskappe, op die georganiseerde en wettig 
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vasgelegde eenheid van vader, moeder en kind( ers) berus. Die gesin word 

beskou as die sentrum van opvoeding en samelewing, die basisleef

gemeenskap, die sentrale en grondliggende opvoedingsmilieu van die kind, die 

oersel van die gemeenskap (Pretorius 1998: 41-42). 

LeRoux (1992: 6) definieer die gesin soos volg: 

Die kleinste, mees basiese sosiale eenheid in die samelewing, verbind deur 

bloedverwantskap, huwelik of aanneming. Die samestelling van 'n gesin kan varieer 

vanaf 'n kinderlose egpaar of enkelouergesin tot 'n egpaar met verskeie eie en/of 

aangenome kinders. 

Reiss (Steyn, VanWyk en LeRoux 1990: 43) hou 'n oorkoepelende definisie 

van die gesin voor waaronder alle moontlike gesinstrukture tuisgebring kan 

word. Hy definieer naamlik die gesin as "... 'n klein verwantskap

gestruktureerde groep met die sleutelfunksie van koesterende sosialisering ". 

Hierdie definisie van Reiss sluit aan by 'n omskrywing van Pretorius (1998: 

41) waar hy die opvoeding en die sosialisering van die kind volgens die 

heersende norme in die maatskappy as die belangrikste funksie van die gesin 

beskou. 

Cooper (Brown, Harper en Strivens 1986: 181-182) bied die volgende 

insiggewende omskrywing van die Euro-Amerikaanse of Westerse (Eerste

wereld) gesin, wat volgens die navorser grootliks ook op die gesin in die 

tradisionele samelewings van Afrika (Derdewereldgesin) van toepassing is: 

'n gesin 

• bied die ervaring van persoonswarme, liefdevolle, intieme en 

konsekwent -betroubare verhoudinge ( ek-jy-verhoudinge) 

• verseker die fisiese en materiele voorsiening en versorging, gesondheid 

en veiligheid van sy lede 
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• erken sy taak met be trekking tot die sosialisering van kinders, die 

bevordering van hul persoonsontplooiing en vermoens, die begeleiding 

van hul gedrag en die bei"nvloeding van hul waardes en norme 

• bied samewerking aan die skool en die wyer gemeenskap in die 

voorsiening van onderwys- en leerervaringe 

• bied ondersteuning aan die kinders by hul verwerwing van 

onathanklikheid en hul vestiging van 'n eie huwelik en gesinslewe. 

Die volgende uitsprake beklemtoon die belangrikheid van die gesin as 

opvoedingsmilieu: Roos en Vlok (1985: 73-75) beskou die huisgesin as die 

primere en magtigste groep waarbinne 'n kind se sosiale lewe voltrek word; 

die gemeenskap staan sekonder. Elhstain (1981: 327) stem hiermee saam deur 

te konstateer dat " ... the family and not the social order is the setting that 

humanizes man". Volgens Ballantine (1983: 300) is die gesin " ... the primary 

social bond and purveyor of values". 

Gaylin (Stinnett, Chesser, Defrain en Knaub 1980: 6) huldig die volgende 

beskouing oor die gesin en gesinsopvoeding: 

The family is fundamental to society. It serves as a paradigm for all our social 

relationships. It is the introducer of the individual to society and vise versa. It is the 

mediator between man and mankind. Indeed, it is so primary an institution as to be 

basic to our very humanness. 

Volgens Sears, Maccoby en Levin (1957: 457) verwys gesinsopvoeding in die 

algemeen na die volgende: 

... all the interactions between parents and their children. These interactions include 

the parents' expressions of attitudes, values, interests and beliefs as well as their 

caretaking and training behaviour. 

Pretorius (1998: 43) beklemtoon die besondere betekenis van die gesin vir die 

opvoedingsgebeure met die volgende uitspraak: "Gesinsopvoeding is die basis 
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van aile latere opvoeding, en gesinsverhoudinge is die basis van aile latere 

sosiale verhoudinge ". Die gesin is dus die basis vir die sosiale aspek van die 

opvoeding. Deur die gesinsopvoeding leer die kind sy menslike omgewing 

ken en leer hy watter sosiale gedrag, houdinge, opvattinge, en so meer 

aanvaarbaar is al dan nie. In hierdie opsig is die saamleefvoorbeeld van die 

ouers van die uiterste belang en dra hulle hul sosiale voorkeure en afkeure 

bewustelik en onbewustelik op die kind oor. Die kind leer die moontlikhede 

van 'n geordende saamleefstruktuur ken, en hy verwerf die basisgewoontes 

van orde in tyd, ruimte en omgang. Deur die opvoeding in die gesin leer die 

kind om sosiale aandeel aan die lewe te neem en rig die opvoeding die kind 

ook ten opsigte van die eise wat sy bepaalde kultuur aan hom stel. 

In die onderhawige studie wil die navorser die aangeleentheid van modeme 

samelewingsverskynsels verken en ontleed, meer spesifiek in terme van die 

invloed daarvan op die verwerkliking van sosio-opvoedkundige essensies. 

1.2.2 Eietydse samelewing en samelewingsverskynsels 

Volgens Odendal ( 1984: 194) beteken eietyds "uit die tyd waarin jy lewe ", dit 

wil se, dit wat ook "teenswoordig ", "modern", "tans" en "nou" is. Neder

landse, Duitse, Suid-Afrikaanse en Amerikaanse historici gebruik die begrip 

eietyds, terwyl Engelse historici die begrip "modern" gebruik. Beide 

akkommodeer die onlangse en die hede (persoonlike onderhoud met FA van 

Jaarsveld, 29 Januarie 1994). 

Die be grip samelewing kom van die Latynse woord( e) societas of societatis 

wat "'n groep mense wat 'n vaster of losser groep vorm" beteken. Die Engelse 

gebruik die woord society wat die "bree" samelewing aandui. Die Franse 

gebruik die woord societe en in Duits word die woord Geseilschaft gebruik 

(Sykes 1983: 1006). In Afrikaans en Nederlands kan 'n verdere onderskeid 

tussen "samelewing" en "maatskappy" gemaak word. Vir die doeleindes van 

hierdie studie sal die fynere onderskeid nie gehandhaaf word· nie. 
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Ritzer (1986: 616) definieer die samelewing as 'n georganiseerde groep 

mense, 'n versameling van individue wat geleer het om saam te werk: 

... who are united by social relationships and who are relatively self-sufficient and 

self-sustaining, who live in a definite physical location, and who have so existed for 

a relatively long time. 

Pretorius (1998: 239) is van mening dat opvoeding altyd in 'n samelewing 

voltrek word; in 'n bepaalde sosiale situasie en teen 'n bepaalde 

maatskaplike agtergrond. Die maatskappy of samelewing is dus 'n veld van 

menslike verhoudinge en waardes wat die onderlinge verkeer tussen mense 

bepaal en bei:nvloed. 

'n Samelewing word gekenmerk deur die volgende: 

• sy bestaan op 'n bepaalde tyd en plek 

• gemeenskaplike bestaansrykdom, strewes en belange 

• organisasie, sisteem, struktuur, orde 

• verandering 

• kompleksiteit 

• waardes en norme 

• 'n verskeidenheid kleinere samelewingsverbande 

• ekonomie, arbeid en tegniek (waameembare stoflike wereld). 

Kuper en Kuper (1985: 794-795) wys daarop dat die samelewing as 

opvoedingsruimte die volgende kenmerke vertoon: 

Struktureel beskou, is die samelewing 

• die algemeenste en omvattendste groepering van menslike saamlewe 

• betreklik outonoom en selfvoorsienend 
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• 'n vervlegting van verskillende eiegeaarde saamleefverbande soos 

gesinne, buurtes, skole, kerke, gemeenskappe, bedrywe en die staat. 

Elkeen van die saamleefverbande is op sy beurt weer outonoom en 

soewerein in eie geledere. 

Sosio-kultureel beskou, word die samelewing 

• deur 'n intem-georganiseerde sisteem, waardeur mense sosiaal met 

mekaar in interaksie is, gekenmerk 

• vanwee 'n gemeenskaplike kultuurerfenis wat van geslag tot geslag 

oorgedra word, saamgesnoer waardeur die samelewing sy kontinui:teit 

handhaaf. Soos wat die mens se ingesteldheid, opvattinge en lewens

en wereldbeskouing verander, so sal die samelewing ook verander. 

Sosio-opvoedkundig beskou, rekruteer die samelewing die meeste van sy lede 

• deur die opvoeding en sosialisering van die kinders van sy bestaande 

lede 

• sodat die selfhandhawing en voortbestaan van die samelewing verseker 

word en gevolglik is die lewensduur van die samelewing ook Ianger 

as die van 'n individuele mens. 

Benewens bogenoemde kenmerke van die samelewing, dui Swart en Lamont 

(1984: 22-334) die volgende kenmerke van 'n stedelike samelewing aan: 

• wat die beroepslewe betref, is stedelinge in 'n groot mate by die 

vervaardiging, diensteondememings, handel, professies, uitvoerende 

poste en ander nielandbouaktiwiteite betrokke; stedelinge ervaar 'n 

skeiding tussen woon- en werkplek, wat bepaalde sosio

opvoedingsimplikasies vir die beroepsvoorbereiding van kinders inhou 

• in die omgewing van die stad oorheers antropososiale artefakte 

(mensgemaakte -voorwerpe) die natuur; stedelinge word deur 
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kunsmatige kultuur en oorwegend dooie materiaal soos beton, staal, 

plastiek, sink en geriffelde karton omring; stadsmense is minder direk 

aan die natuur uitgelewer 

• die grootte van die gemeenskap van die stadsopset kan wissel, maar 

is in die reel groot; die grootte van die gemeenskap bepaal wat 

bekostig kan word, byvoorbeeld skole, ontspanningsfasiliteite, teaters, 

hospitale, en so meer 

• die bevolkingsdigtheid word deur die konsentrasie van mense per 

geografiese oppervlakte bepaal; bepaalde dele van die stad is digbevolk 

(baie huise en/oftoringblokwonings per oppervlakte-eenheid en/ofbaie 

inwoners per wooneenheid); ander dele is nie so dig bevolk nie en het 

meer ruimtes (tuine en parke) tussen huise; die bevolkingsdigtheid 

bepaal die potensiele intermenslike kontak en kommunikasie tussen 

mense 

• die bevolking in die stad is gewoonlik heterogeen en word 

voortdurend deur intrekkers van elders aangevul, wat 'n 

verskeidenheid van waardeorientasies en lewensuitkyke het 

• groot sosiale mobiliteit kom in die stad voor; vanwee 'n veelheid van 

arbeidsgeleenthede en 'n wye verskeidenheid van beroepe in die stad 

verhuis mense in die stad meer dikwels, wat kinders kan ontwrig 

• 'n groot mate van sosiale differensiasie en stratifikasie is in die stad 

sigbaar; die stadsbevolking is gedifferensieerd ten opsigte van beroepe, 

politieke groeperings, godsdiensaffiliasies, vryetydsbenuttingspatrone, 

en so meer, wat die weerbaarmaking van die kind ingewikkeld maak; 

spesialisering in funksies en hierargies-geordende sosiale strukture is 

ook verdere eienskappe van die stedelike samelewing. 

Naas die voorafgaande uiteensetting, kan by Pretorius (1998: 240) aangesluit 

word as hy, aan die hand van opvoedingsbei:nvloedende samelewingsfaktore, 

tussen strukturele en dinamiese kenmerke van die samelewing onderskei. 

Met betrekking tot die strukturele kenmerke van die samelewing word die lae

teorie van die sosioloog, Gurvitch, wat die komplekse aard van die 
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samelewing illustreer, as model gebruik. Volgens Engelbrecht (1998: 133) 

onderskei Gurvitch tussen die volgende vier lae: 

• Laag 1: die laag van die ekonomies-tegniese 

• Laag 2: die laag van sosiale organisasie 

• Laag 3: die laag van norme 

• Laag 4: die laag van waardes. 

Elke mens beleef elke dag van sy lewe elkeen van hierdie sogenaamde lae. 

Die volwasse mens deurlewe daagliks die samelewing en kultuur volledig of 

vrywel volledig - lewe-in-meervoud, byvoorbeeld hy 

• werk: modeme ekonomies-tegniese lewe 

• is lid van sosiale organisasies (gesin, politieke party, beroep, 

ensovoorts) en deel die regte en pligte van saamlewe met ander 

• leef na bepaalde patrone, reels, wette, pligte en na die norme en 

kontakte wat sy milieu beheers 

• streef na sindelike denke, hy geniet kuns, hy het sy eie lewens- en 

wereldbeskouing verwerf, en hy handel ooreenkomstig seltbepaalde 

waardes. 

Wanneer struktuurveranderinge in 'n samelewing plaasvind, op so 'n 

ingrypende wyse as wat tydens die voorafgaande deel van hierdie eeu die 

geval was, kan daar grootskaalse probleme op elke menslike vlak verwag 

word en veral ten opsigte van die opvoeding. Volge~ Pretorius (1994: 99) 

gee die mens se aard (beperkthede) en milieu-omstandighede aanleiding tot 

spanningsverhoudinge tussen hierdie deelstrukture, en tot oneweredige 

deelname aan die vier sektore, waama hierbo verwys is. 

Met betrekking tot die dinamiese kenmerke van die samelewing, is Pretorius 

(1998: 242) voorts van mening dat die menslike samelewing nie 'n vaste, 

absolute "iets" is nie. Die samelewing is mense in onderlinge verhoudinge en 
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dus in kommunikasie met mekaar. Soos wat die mens se ingesteldheid, 

opvattinge en lew ens- en wereldbeskouing verander, sal die samelewing ook 

verander. 

In die twintigste eeu het die samelewing na 'n dinamiese, uiters mobiele 

samelewing verander. Eietydse samelewingsverskynsels wat tans in die 

samelewing "verskyn ", manifesteer of "sigbaar word", is onder meer 

verstedeliking en bevolkingsmigrasie, massifikasie, snelle bevolkingsaanwas, 

vervreemding en vereensaming, relativering van norme en waardes, 

kontakinflasie, permissiwiteit en inligtingsoorlading. Hierdie 

samelewingsverskynsels of dinamiese kenmerke is medebepalend ten opsigte 

van die eietydse opvoedingsituasie en kan tot ontoereikende 

opvoedingsverwerkliking lei. Enkele voorbeelde hiervan word deur die 

navorser (verwerk uit Pretorius 1994: 99-122) soos volg uiteengesit: 

• lewe-in-meervoud - die mens ken nie meer sy eie sosiale posisie en 

die van ander nie 

• kontakinflasie- ek-jy-verhoudinge word ontoereikend verwerklik 

• massirlkasie - individualiteit van die mens gaan in die massa verlore 

• sosiale verwaarlosing - dit lei tot ontoereikende gesosialiseerdheid 

• vervreemding en vereensaming- dit lei tot ontvlugting in onder meer 

alkohol en dwelmmiddels 

• massakommunikasiemedia dit lei tot vervlakking van 

opvoedingskommunikasie en geleentheid vir opvoedingsbelnvloeding 

word ontoereikend verwerklik 

• normkrisis -die mens weet nie meer wat reg en verkeerd is nie. 

In hierdie studie val die klem hoofsaaklik op gesinsopvoeding in die na

industriele verstedelikte samelewing met sy unieke strukturele en dinamiese 

kenmerke. Eietydse verskynsels in die samelewing word onder die loep 

geneem, asook die wyse waarop die verskynsels die opvoeding van die kind 

en jeugdige in die gesin be'invloed. 
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1.2.3 Die vraag na die invloed van eietydse samelewingsverskynsels 

op gesinsopvoeding 

Dit gaan in die Sosio-opvoedkunde om die verband tussen opvoeding en (die) 

samelewing, en dus telkens om die vraag na die opvoedingsbetekenis van 

sosiale verskynsels. Wat beteken die sosiale verskynsels of samelewingsfaktore 

vir die kind en jeugdige se opvoeding en grootwording tot volwassenheid? In 

antwoord op hierdie sosio-opvoedkundige vraagstelling word ondersoek 

ingestel na verskynsels in die samelewing wat die opvoeding kan be'invloed 

(belemmer), in die opsig dat dit op direkte of indirekte wyse 'n invloed op die 

opvoeder, die opvoedeling, die gesinslewe, die opvoedingsgebeure self, en so 

meer uitoefen (Pretorius 1998: 238). 

Wanneer die samelewing vanuit sosio-opvoedkundige perspektief beskou word, 

blyk dit dat die struktuur en dinamiek van die samelewing, met die 

samelewingsverskynsels wat daarin manifesteer, vir baie opvoedingsprobleme 

verantwoordelik kan wees. Daarom word dit 'n al hoe moeiliker opgawe om 

die kind en jeugdige in die modeme samelewing met sy komplekse, 

dinamiese, veranderde en veranderende aard toereikend tot saamleef op te 

voed (Pretorius 1994: 3). In hierdie opsig het die Industriele Revolusie en die 

gepaardgaande verstedeliking, asook die fenomenale ontwikkeling van die 

tegnologie en die aanbreek van die inligtingseeu, veroorsaak dat die primere 

opvoedingsituasie, naamlik die gesin drasties verander het. Die gesin is die 

eenheid waarbinne die kind hom onmiddellik na geboorte bevind en waar hy 

sy eerste sosiale kontak en opvoedingsbemoeienis ervaar. Die eietydse 

kemgesin het vanwee radikale maatskaplike, ekonomiese en tegnologiese 

veranderinge besonder kwesbaar geword en gevolglik het die gesinslewe in 

tallose opsigte ontaard. Funksieverlies in die gesin tas die gesinseenheid aan 

(Kruger 1983: 30). Nieteenstaande bogenoemde be'invloeding, is daar egter 

ook samelewingsfaktore wat opvoedingsbevorderend kan werk, byvoorbeeld 

deurdat die kind voordeel uit 'n sosio-ekonomiese welvarende samelewing en 

beskikbare, maklik toeganklike inligting kan trek. 
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Te midde hiervan leer die kind in die gesin, as gemeenskap-in-die-kleine, sy 

medemenslike omgewing ken en word die kind met kulturele en maatskaplike 

norme en waardes gekonfronteer waarop sosiale opvoeding gefundeer is. W aar 

die opvoeding van kinders vroeer as 'n ge'isoleerde aangeleentheid beskou is 

wat net tussen kinders en ouers voltrek is, word opvoeding tans in 'n baie 

groter mate deur maatskaplike invloede en/of verskynsels bepaal. In die 

verband huldig Van Zyl (Pretorius 1994: 34) die volgende mening: 

. . . die maatskaplike struktuur gryp in in die primere pedagogiese situasie, die 

gesinslewe en in 'n groot mate ook die skoollewe. Volwassewording word deur 

maatskaplike verskynsels gestrem en selfs verhinder. 

Opvoeding in die gesin word dus deur modeme samelewingverskynsels 

be'invloed aangesien " ... opvoeding altyd situasie-gebonde is en ... die aard 

van die makro-opvoedingsituasie (die samelewing) ook die aard van die mikro

opvoedingsituasie (byvoorbeeld die gesin) befnvloed", aldus Gresse (1973: 4). 

In hierdie studie gaan dit om die invloed wat hedendaagse samelewings

verskynsels op gesinsopvoeding uitoefen. Hierdie be1nvloeding word 

ondersoek deur onder meer die aard en wese van die eietydse kemgesin te 

beskryf en die impak van enkele eietydse maatskaplike verskynsels soos snelle 

bevolkingsaanwas, massifikasie, vervreemding en vereensaming, kontak

inflasie, normkrisis, en so meer op die opvoeding van die kind te deurskou. 

'N SOSIO-OPVOEDKUNDIGE PERSPEKTIEF 

In die onderhawige studie word ondersoek ingestel na 

• die aard en wese van die gesin met verwysing na die eietydse 

kemgesin, gesinsamestellings, gesinstipes, die funksionering daarvan 

in die maatskaplike situasie, die kwesbare gesteldheid en 

disfunksionering van die eietydse kemgesin en die ontaarding van die 

eietydse gesinslewe 
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• eietydse samelewingsverskynsels 

• die invloed van eietydse samelewingsverskynsels op die kwaliteit van 

die pedagogiese in die gesin in terme van die verwerkliking van sosio

opvoedkundige essensies soos onder meer die ek-jy-verhouding, 

kommunikasie (sosiale interaksie), sosialisering, behoeftevervulling in 

sosiale verband, selfaktualisering, identiteit en selfkonsep. 

Hierdie studie word dus vanuit 'n sosio-opvoedkundige perspektief ondemeem 

en daar word op die opvoeding in die eietydse kemgesin gefokus. 

Opvoedingsbevorderende en opvoedingsbelemmerende faktore (kragte en 

invloede) wat in die modeme samelewing werksaam is en die verhoudinge 

tussen mense onderling, asook die opvoeding van kinders medebepaal, word 

gei'dentifiseer. As in gedagte gehou word dat die mens ope moontlikheid is, 

bly dit steeds moontlik om 'n kind in die eietydse samelewing toereikend op 

te voed. Dit het egter 'n bemoeilikte opvoedingsopgawe geword. Gevolglik is 

dit noodsaaklik dat die hedendaagse opvoeder kennis dra van die wyere 

samelewingsituasie en die opvoedingsbei'nvloedende kragte wat daarin 

werksaam is, sodat die positiewe moontlikhede wat die gesin, die skool en die 

samelewing bied, ten volle aangewend kan word (Pretorius 1994: 98). 

Daarom kan dit gestel word dat volgens Pretorius (1998: 3) die funksie van 

die Sosio-opvoedkunde tweeledig van aard is, naamlik die bestudering van 

• die sosiale lewe van die kind in opvoeding 

• die verband tussen opvoeding en samelewing ( opvoeding m 

sosioverband). 

Die opvoedingsverskynsel is die vertrekpunt en fokuspunt van studie en 

navorsing in die Sosio-opvoedkunde. Die wetenskap maak 'n studie van die 

begeleiding van die kind ten opsigte van die sosiale. Die kind en jeugdige 

word in bepaalde saamleefverhoudinge en saamleefsituasies opgevoed tot 
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toereikende saamleef vanaf interpersoonlike saamleef tot interstaatlike saamleef 

(Pretorius 1994: 4). Sodoende word aan die opvoedingsdoel van gesosiali

seerdheid of sosiaal-maatskaplike beweeglikheid voldoen. 

Elke perspektief van die Opvoedkunde wil essensies van die 

opvoedingsverskynsel oopdek of belig en gebruik sy eie begrippe om sy 

besondere perspektief te beskryf. Om die opvoedingsverskynsel vanuit 'n 

sosio-opvoedkundige perspektief te belig en te beskryf, is sosio-opvoedkundige 

begrippe nodig. Hierdie sosio-opvoedkundige begrippe beskryf en verklaar die 

essensies van die sosiale lewe van die kind in opvoeding, met ander woorde, 

hulle beskryf die sosio-opvoedkundige essensies. Sosio-opvoedkundige 

essensies is die gebeure en gesteldhede waarsonder die sosiale lewe van die 

kind in opvoeding nie voltrek kan word nie. Die volgende sosio

opvoedkundige begrippe beskryf en verklaar die essensie van die sosiale lewe 

van die kind (jeugdige) in opvoeding (Pretorius 1994: 5): 

• ek-jy-verhouding 

• opvoeding(styl) 

• kommunikasie 

• sosiale lewe 

• sosialisering 

• selfaktualisering 

• identiteit en selfkonsep 

• sosiaal-maatskaplike orientering 

• behoeftevervulling in sosiale verband 

• sosiale milieu . 

Die volgende definisies, omskrywinge en toeligtinge van sosio-opvoedkundige 

begrippe sal aan die leser duidelikheid bied ten opsigte van wat sosio

opvoedkundige essensies behels: 
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1.3.1 Ek-jy-verhouding 

Die begrip verhouding beteken onder meer 'n "onderlinge betrekking" of 

"verstandhouding tussen persone" (Odendal 1984: 1247). Van Rensburg en 

Landman (1986: 214) .definieer verhouding as 'n "ontmoetingsverhouding 

waarin betrokke persone op 'n bepaalde 1-1.ryse tot mekaar in verhouding tree". 

Die aard van die verhouding word deur die wyse van hulle gesitueerdheid 

bepaal. 

Martin Buber (Traas 1974: 79-80) tref 'n onderskeid tussen twee wyses 

waarop mense met mekaar in verhouding kan tree: 

die 

• ek-dit-verhouding, waar die eie realiteit en identiteit van die ander 

persoon nie erken word nie 

• ek-jy-verhouding, waar die persoon nie as objek gesien word nie, 

maar wei in hom as persoon belanggestel word. 

Pretorius (1998: 7) beskou die ek-jy-verhouding as die basis van aile sosiale 

lewe en ook van aile opvoeding. Hierdie verhouding is een van die 

fundamenteelste verhoudinge in die kinderlike (menslike) bestaan. Langeveld 

(1965: 103-104) beskryf hierdie grondverhouding as die sogenaamde 

sympatheia, die belewing van "affektiewe kommunikasie", die "ken van die 

mens as medemens ". Die sympatheia stel die kind in op die medemens en 

maak die omgang moontlik; dit disponeer die kind tot bei"nvloedbaarheid en 

gevoeligheid vir wat die ander van hom wil, dit wil se, tot vatbaarheid vir 

Ieiding ( opvoedbaarheid). Die sosialiteit waarborg dus die opvoedbaarheid van 

die kind, aldus Pretorius (1994: 10). 

Le Roux (1992: 5) is van mening dat die ek-jy-verhouding die fundamentele 

opvoeder-kind-verhouding is wat as opvoedingsbasis en opvoedingsvoorwaarde 

dien, en deur intieme emosionele toesegging, persoonsgerigte dialoog, 
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koestering, veiligheidsbelewing, betoonde liefde en wederkerige 

toegeneentheid gekenmerk word. 

Johnson (1981: 2) omskryf die ek-jy-verhouding soos volg: 

... interpersonal relationships are essential for our personal well-being in many ways, 

helping us to grow and develop cognitively and socially, to build a positive and 

coherent personal identity, to feel we are firmly in touch with reality, and to gain and 

maintain psychological and physical health. 

Volgens DuPlessis (1998: 7) word die ek-jy-verhouding aan die intimiteits

motief van die individu gekoppel, met ander woorde, sy behoefte aan intense, 

betekenisvolle, intieme verhoudinge (liefde; aanvaarding; warmte; intense, oop 

kommunikasie; en so meer). In hierdie verband verklaar Cox (1981: 12) die 

volgende: 

To feel close to another, to love and feel loved, to experience comradeship, to care 

and be cared about are all feelings that most of us wish and need to experience. Such 

feelings can be found in many human relationships. However it is within the family 

that such feelings are ideally most easily found and shared. I say 'ideally' because 

it is apparent that there are many families in which such feelings are not found. But 

families that do not supply much intimacy are usually families in trouble, and often 

these families disintegrate since members are fustrated in their needs for meaningful 

intimate relationships. A successful family, then, supplies intimate relationships to 

its members. 

Die verhouding tussen ouer en kind word deur 'n gemeenskaplike gerigtheid 

op 'n gemeenskaplike doelstelling, naamlik die volwassewording van die kind 

gekenmerk. Medinnus en Johnson (1976: 343) beskryf die aard van die ouer

kind-verhouding, as 'n ek-jy-verhouding, soos volg: 

Human relationships . . . existing between parents and child possess certain 

characteristics that explain the tremendous and permanent impact upon the other. The 
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intimacy and intensity of contact and the everyday interaction and interchange exist 

in an emotionally charged atmosphere. 

Sonder hierdie ek-jy-verhoudinge kan die opvoeding en die sosiale lewe van 

die kind nie voltrek word nie. Die ek is volgens Pretorius (1998: 7) die 

sentrum van die belewinge en gedraginge van die kind. Die baie jong kind 

ervaar nog nie die onderskeid tussen die ek en die medemens nie. In 

kommunikasie met die medemense in sy omgewing kom die ek tot 

ontplooiing, en leer die kind om die onderskeid te tref. Die kind is nie 'n 

solitere wese nie, maar 'n sosiale wese wat oor die aanleg tot samesyn en 

kommunikasie met die medemens beskik (sosialiteit). 

Begrippe wat volgens Pretorius (1998: 7) op hierdie noodsaaklike ek-jy

verhouding tussen ouer en kind dui, is die volgende: 

• aanvullende kinderliefde-ouerliefde (Langeveld) 

• liefdesband gewortel in die natuurlike verwantskap (Waterink) 

• persoonlike liefdesbetrekking (Carp) 

• affektiewe ek-jy-binding (Hanselman) 

• liefdevolle verbondenheid (Wijngaarden) 

• deelneem aan pedagogiese onsheid (Botha). 

By menslike verhoudinge is dit die ek-jy-verhouding wat werklik die mens 

tot mens maak. In hierdie verhouding sien die mens (ek) die ander mens (jy) 

nie as 'n voorwerp met 'n "gebruikswaarde" nie, maar het hy hom lief. Hy 

is in die ander ge'interesseerd ter wille van die ander self. Hy is geboei deur 

sy persoon, sy kwaliteite en sy swakhede. Die ander maak hom gelukkig, 

verdrietig, kwaad en ontroerd (Prinsloo, Vorster en Sibaya 1996: 259-261). 

Dit is alles gevoelens wat die lewe ryk en sinvol maak. So 'n verhouding 

tussen ouer en kind is selfvervullend (Pretorius 1998: 8). 
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Waar ek-jy-verhoudinge ontbreek, neurotiseer en dehumaniseer die mens. 

Volgens Pretorius (1998: 8) is die strafste toets van 'n individu se opvoeding 

en persoonsontwikkeling juis opgesluit in sy vermoe om intieme ek-jy

verhoudinge te verwerklik in so 'n mate dat die verhouding vir beide die 

individue bevorderlik is. Kenmerke van die ek-jy-verhouding is dat die 

betrokkenes 

• die een die ander se perspektief insien 

• buigsaam is in terme van die stel van redelike eise en verwagtinge aan 

die ander 

• nie oormatig poog om die ander te kontroleer nie 

• elkeen die ander vry laat om homself te wees 

• mekaar ken: mense leer mekaar aileen deur onderlinge selfonthulling 

ken. 

Die ouer en kind moet dus teenoor mekaar staan in 'n ek-jy-verhouding 

(Traas 1974: 84; Mwamwenda 1995: 422), want dit is juis deur die jy dat die 

ek iemand word. 

1.3.2 Opvoeding(styl) 

Opvoeding is die positiewe be1nvloeding van die kind aan die hand van 

behoorlikheidseise soos dit algemeen aanvaar word in die betrokke 

gemeenskap. Dit beteken dat sekere waardes en norme doelbewus by die kind 

ingeskerp word, sodat hy die norme en waardes in sy eie lewe kan verwerklik. 

Van Rensburg en Landman (1986: 144) omskryf opvoeding as 'n "doel

bewuste, doelgerigte bemoeienis van 'n volwassene met 'n nie-volwassene om 

hom geestelik selfstandig te maak". Dit beteken dat 'n betekenisvolle 

verandering teweeggebring moet word met uiteindelike volwassenheid as 

opvoedingsdoelstelling. 
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Volgens Van der Stoep en Louw (1984: 11) is opvoeding 'n belewing, 

gebeure, ervaring, ontmoeting tussen volwassene en kind - 'n gedurige 

bemoeiing met die kind sodat hy 'n selfstandige, verantwoordelike volwassene 

sal word. Vergelyk hiermee Pretorius (1994: 11) se defmisie: "Opvoeding het 

ten doe/ om die kind te help met en te begelei tot volwassenheid". 

Opvoeding is dus volwassewordingshulp waardeur die kind gevorm word om 

al meer die beeld van volwassenheid te vertoon. Daar vind dus voortdurend 

'n niveauverheffing en 'n dialoogverheffing plaas, aldus Van Niekerk (1985: 

2). 

Opvoedingstyl is die "gedrag, houding, dissiplinere benadering of 

kommunikasiewyse wat opvoeders gebruik of demonstreer in verhouding tot 

kinders" (LeRoux 1992: 12). 

Plug, Meyer, Louw en Gouws (1986: 213) definieer opvoedingstyl as 'n 

tipiese wyse van opvoeding en toepassing van dissipline wat ouers teenoor 

hulle kinders gebruik. Volgens hulle word meesal tussen outoritere, 

demokratiese en laissez-faire-style onderskei. 

Opvoedingstyl is dus 'n sekere opvoedingsmetode wat die opvoeder 

implementeer wanneer hy besig is om die kind op te voed met die oog op 

bereiking van die opvoedingsdoel. Die metode of opvoedingstyl word nie 

willekeurig gekies nie. Wie die opvoedingsmetode of opvoedingstyl beplan, 

moet die persoon (die kind of jeugdige in sy wereld) wat die weg moet volg, 

in ag neem (Van Rensburg en Landman 1984: 126). 

Kostelnik, Stein en Whiren (1993: 182) voer aan dat die opvoedingstyl van 

'n gesin gekenmerk word deur die houdinge en praktyke wat verband hou met 

die opvoedingsdimensies van gesagsuitoefening, duidelikheid van 

kommunikasie, eise van volwassenheid en versorging: 
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• gesaguitoefening - die wyse ,waarop en die mate waarin die ouers 

inskiklikheid met hulle eise afdwing 

• kommunikasie - die hoeveelheid inligting aan kinders ten opsigte van 

gedragspraktyke 

• eise van volwassenheid - die vlak van volwassenheid wat die ouers 

verwag 

• versorging - die mate waarin die ouers besorgdheid en belangstelling 

toon. 

In die Sosio-opvoedkunde gaan dit by uitstek om die opvoedingstyl wat ouers, 

onderwysers en ander volwassenes in hulle begeleiding van die kind 

verwerklik. Pretorius (1998: 9-10), Le Roux (1992: 12), asook Kostelnik et 

al (1993: 183-184) onderskei onder meer in die verband tussen drie 

opvoedingstyle: 

die 

• personale opvoedingstyl- personale ouertipe is persoonsgerig, dit wil 

se, gerig op die welsyn, selfaktualisering en hoe selfkonsep van die 

kind; gesag gebaseer op redenering, gekoppel aan wedersydse vertroue 

en verantwoordelikheid; poog om kind tot selfkontrole op te voed; kind 

kommunikeer sy wense, voorkeure en behoeftes aan die ouer; 

kommunikasie van die ouer is positief, demokraties, buigsaam, 

erkennend en rasioneel; ruimte vir tweegesprek; die "gesofistikeerde" 

opvoedingstyl; ouer heg waarde aan die kind se selfekspressie, 

selfstandigheid, individuele belangstellings en unieke eienskappe 

• posisionele opvoedingstyl - posisionele ouertipe is posisiegerig, dit 

wil se, gerig op die gesagsposisies van die opvoeder (byvoorbeeld 

vader, moeder, onderwyser) en die athanklikheidsposisie van die kind; 

onderdrukkende, outoritere houding; gesag is op mag gebaseer en aan 

formele posisies gekoppel; gedragskontole en starre, onbuigsame 

gedragsreels word afgedwing; ouer hou nie rekening met behoeftes, 

wense en voorkeure van die kind nie; kind waag nie om sy behoeftes 
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te kommunikeer nie; ouer verwerklik min kommunikasie met die kind; 

indien wei, is kommunikasie negatief, outokraties, ontkennend, 

eensydig en begriploos; die ''primitiewe" opvoedingstyl 

• permissiewe opvoedingstyl - permissiewe ouertipe is nie-bestraffend, 

dit wil se, oormatig aanvaardend ten opsigte van die kind se impulse, 

begeertes en gedrag; ouer stel min eise aan kind se verantwoordelik

heid en orde; kind reguleer sy eie aktiwiteite; ouerlike kontrole word 

vermy; kind het oormatige inspraak by besluitvorming; ouer kan hom 

nie van kind distansieer nie; ouer is oortoegeeflik, slap, willoos en 

oormatig buigsaam. 

Die opvoedingstyl of opvoedingsgedragspatroon van die ouer bepaal dus 

onder meer die aard en uitkoms van die opvoedingsgebeure. 

1.3.3 Kommunikasie 

Kommunikasie is die sentrale begrip in die Sosio-opvoedkunde, omdat geen 

sosio-opvoedkundige essensie sonder kommunikasie verwerklik kan word nie 

(Pretorius 1994: 11). 

Die begrip kommunikasie is afgelei van die Latynse woord communicatio of 

communicare wat "verkeer, mededeling, verbinding, dialoog, oordrag of 

omgang" beteken. Om te kommunikeer beteken dus "om verbinding te maak 

of te he met" 6f "om iets oor te dra, om iets mee te deel met die intensie om 

te befnvloed" (Van Rensburg en Landman 1986: 95; Odendal1984: 592-593; 

Pretorius 1998: 10). 

Le Roux (1992: 8) definieer kommunikasie as die "interaktiewe proses 

waardeur gedagtes, menings, gevoelens of inligting van een persoon na 'n 

ander oorgedra word met die bedoeling om mee te deel, te befnvloed of 

reaksie te ontlok". Dit kan deur verbale of nie-verbale simboolsisteme 

geskied. 
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Traas (1974: 76) is van mening dat kommunikasie wesenlike intermenslike 

kontak is, die verhouding tussen mense wat mekaar ten diepste as mense wil 

ken en ontmoet. Die mens bet behoefte aan kommunikasie; sonder 

kommunikasie kan by nie leef nie. Om 'n kind op te voed, moet die ouers 

met hom kommunikeer en egte kommunikasie is slegs moontlik in die 

ontmoeting van twee deelgenote wat in 'n ek-jy-verhouding tot mekaar staan, 

waar albei mekaar as mede-subjekte respekteer. 

Pedagogies beskou, beteken kommunikasie dat die volwassene as begeleier 

en die kind as begeleide in 'n besondere verhouding tot mekaar staan; bulle 

kom eksistensieel in verbinding met mekaar, met ander woorde, 

kommunikasie vind plaas (Van Rensburg en Landman 1986: 95). 

Volgens Jourdan (1984: 74) is kommunikasie 'n basiese antropologiese 

konstituent, 'n moontlikheidsvoorwaarde vir menslike ontwikkeling en 

menslike bestaan: 

... education is realized in and through communication. Or, to put it more generally, 

as a universal proposition (a term that is certainly justified); there is no (educationally 

relevant) behaviour or action that is not borne by that comprehensive medium, 

communication. 

Opvoeding is 'n ontvouende intermenslike kommunikasie. Opvoeding is 'n 

voortdurende "gesprek" met die kind, aldus Ter Horst (Pretorius 1994: 12-

13). Hiermee word die volgende bedoel: 

die ontvouing geskied 

• horisontaal - as verbreding van die gemeenskaplike wereld tussen 

opvoeder en kind 

• vertikaal- daar is telkens 'n niveauverheffing van die dialoog tussen 

opvoeder en opvoedeling; 'n opvoeder kommunikeer immers op 'n 

boer niveau met 'n vyftienjarige adolessent as met 'n vierjarige kleuter. 
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Sonder intermenslike kommunikasie kan opvoeding nie plaasvind nie. Die 

kind kan alleen in kommunikasie met sy medemens tot selfaktualisering 

kom, dit wil se, sy sosiaal-kommunikatiewe moontlikhede verwerklik en 'n 

selfkonsep vorm. Die opvoedingsgebeure is meer as ooit 'n opgawe van 

kommunikasie (Traas 1974: 84). 

Kirstein (1977: 69) steun hierdie beskouing van Traas (1974: 84) oor 

opvoedingskommunikasie deur die volgende te konstateer: 

... ons kan nie opvoed sonder om te kommunikeer nie en ons kan nie met 'n kind 

kommunikeer sonder dat 'n gepreformeerde veld vir opvoeding geskep word nie. 

Kommunikasie is dus 'n sleutelbegrip ten opsigte van die opvoedingsverhouding. 

Die volgende essensies van die intermenslike kommunikasiegebeure word 

ook in opvoedingskommunikasie verwerklik (Kirstein 1977: 74-76): 

die 

• emosiemoment - word omskryf as die uiting van positiewe of 

negatiewe gevoelens (vergelyk die vertrouensverhouding - Landman) 

en omvat ook die moontlikheid van die mens om hom te kan inlewe in 

die gevoelens van die ander 

• magsmoment- word omskryf as die intensie van 'n persoon om die 

aandag op homself gevestig te kry, en die intensie van kontrole oor die 

ander (vergelyk die gesagsverhouding -Landman) 

• buigsaamheidsmoment - word omskryf as die moontlikheid om 'n 

groot verskeidenheid handelinge, gevoelens en idees te verwerklik 

• moment van erkenning van die ander - kan as die fundamentele 

sosiale handeling beskou word; dit is die enigste voldoende antwoord 

op die erkenningshonger van die medemens (vergelyk "agting-vir

menswaardigheid" - Landman) 
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• rasionele moment - word omskryf as die moontlikheid om jou in die 

lewe van die ander in te dink (vergelyk die begrypingsverhouding -

Landman) 

• ontmoetingsmoment - word omskryf as die gebeure waar die ander 

van alle moet onthef word (ont-moet), sodat optimale vryheid in 'n 

sfeer van veiligheid en vertroue kan ontstaan, sodat die een die risiko 

sal wil neem om hom in 'n ontmoeting met die ander een te waag; 

deur die ontmoeting ervaar die persoon daardie vryheid waarin hy 

homself kan wees 

• gespreksmoment - in teenstelling met die "eenrigtingverkeer" van 

massakommunikasie beteken intermenslike kommunikasie 'n gesprek 

of tweegesprek (dialoog), waardeur wedersydse belnvloeding en 

persoonsvormimg geskied 

• waarde-oordragmoment - by kommunikasie speel nie net die uiterlike 

aktiwiteite van betrokkenes 'n rol nie, maar ook die innerlike 

aktiwiteite, te wete rasionele en emosionele momente; by toereikende 

intermenslike kommunikasie vind daar sinvolle interaksie ( "meaningful 

interaction'') plaas, met ander woorde, daar vind ook waarde-oordrag 

plaas - behoorlike kommunikasie is dus normatief van aard. 

Vergelyk ook verder in die verband Snyman (1986: 13) se onderskeiding: 

die 

• intersubjektiwiteitsmoment- die ander word as mede-subjek erken; 

sy menswaardigheid word erken; hy word nie verobjektiveer om as 

middel tot 'n doel te dien nie. 

• onbevangenheidsmoment - eksistensiele kommunikasie dui op 

toewending in vertroue en aanvaarding in 'n sfeer van veiligheid en 

onbevangenheid. 

• distansiemoment - wesenlike intermenslike kommunikasie berus op 

kontak met behoud van distansie, waarsonder onegte vorme van kontak 

ontstaan. 



28 

1.3.4 Sosiale lewe 

Opvoeding is om die kind ten opsigte van sy sosiale lewe te begelei. Ten 

einde die konsep sosiale lewe te definieer, word na die verskillende 

betekenisse van die begrippe "sosio ", "sosiaal" en "die sosiale" verwys: 

"Sosio" kan die volgende beteken (Pretorius 1998: 14): 

• mense in verhouding tot mekaar, byvoorbeeld intiem, persoonlik, 

sosiaal, publiek 

• om te deel met 

• om te verenig met - dus gemeenskap of samelewing 

• deelgenoot, lotgenoot, bondgenoot 

• kommunikasie (interaksie) tussen mense, byvoorbeeld: 

aantrekking - afstoting 

simpatie - antipatie 

voorkeur - verwerping 

affiniteit - afkeer 

• aile verskynsels van saamlewe en saamwerk; die onderlinge op

mekaar-betrokke-wees van mense. 

"Sosiaal" beteken: 

• " living in companies or organised communities; gregarious; not 

fitted for or hot practising solitary life; interdependent; co-operative" 

(Sykes 1983 : 1006) 

en impliseer, dit wat betrekking het op die 

• maatskappy, op mense wat saamleef in 'n groep (Odendal1984: 1033) 

• menslike samelewing, die menslike maatskappy en die lewe, die vorme 

en die toestande daarin. 
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Die begrip "die sosiale" om vat die volgende (Pretorius 1998: 14): 

• die sosiale gedrag van die enkeling (sosiale gedrag) 

• onderlinge menslike verhoudinge (sosiale verhoudinge) 

• die sosiale aspek van die samelewing in sy geheel (die sosiale 

totaliteit). 

Volgens Botha (1977: 32) word die kind se uitgaan na die sosiale werklik:heid 

(sosialisering) hoofsaaklik deur die kind ge'inisieer, maar hy is afhanklik van 

die opvoeder se begeleiding vir behoorlike volwassewording. 

1.3.5 Sosialisering 

Opvoeding is ·om die kind met sy sosialisering te begelei. Die kind kry 

(byvoorbeeld in die intiem-persoonlike gesinskring) geleentheid om onder 

begeleiding van die opvoeder sy sosiale lewe te oefen (Pretorius 1998: 15). 

Le Roux (1992: 18) definieer sosialisering as die "komplekse lewenslange 

sosiale leerproses waarvolgens die individu opgevoed word tot aktiewe 

betrokkenheid, samewerking, verhoudingstigting en sosiale funksionering in die 

samelewing ". Dit geskied deur die oordrag van waardes, tradisies, sosiaal

aanvaarbare gedragswyses, rolverwagtinge, houdinge en morele standaarde 

van 'n bepaalde samelewing van een generasie na 'n volgende. 

Vergelyk hiermee Plug et al (1986: 340) se definisie van sosialisering as die 

proses waardeur die individu leer om aan die morele standaarde, 

rolverwagtinge en eise van aanvaarbare gedrag van die betrokke samelewing 

te voldoen. 

Craig (1983: 12) omskryf sosialisering soos volg: 
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... the general process by which the individual becomes a member of a social group -

a family, a community, a tribe, or the like. This includes learning all the attitudes, 

beliefs, customs, values, roles, and expectations of the social group. It is a lifelong 

process that helps individuals live comfortably and participate fully in their society. 

Sosialisering kom derhalwe neer op die proses waardeur die kind lid van 'n 

sosiale groep (of die gemeenskap) word, en wei in die sin dat hy leer om 

volgens die waardes en norme van die groep (gemeenskap) op te tree. Giddens 

(1993: 60) stel dit soos volg: 

... the process through which we become skilled in the ways of the culture in which 

[we are] born. Socialization teaches us values and norms of society; it teaches us how 

to live in society and what is appropriate behaviour in different situations in society. 

This learning occurs by means of positive and negative sanctions; we are rewarded 

for 'good' and 'acceptable' behaviour and punished for 'bad' and 'unacceptable' 

behaviour ... such as theft or for not stopping at a red robot. However, we also 

receive informal sanctions, such as disapproving glances or being ignored by our 

peers for unacceptable behaviour. 

Allais en McKay (1995: 126) huldig 'n soortgelyke mening ten opsigte van 

sosialisering: 

Through the process of socialization we may internalize values and norms of society, 

they become part of us. They then may influence our social actions. There are 

different agents of socialization: our families are agents of primary socialization, 

while our schools, our peer groups and the media promote secondary socialization. 

Dit is veral die intieme gesinsituasie wat die basis vorm vir die 

nimmereindigende sosiale aspek van die opvoeding. Burns (1979: 200) voer 

in die verband aan: 

Although it can take various forms throughout the world the family is the universal 

and primary agent of socialization. The family group provides all the initial 

indications to the child whether he is loved or not loved, accepted or not accepted, 
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a success or failure, worthy or unworthy, because until schooldays the family is the 

sole learning context. 

Volgens Pretorius (1998: 15) impliseer sosiale opvoeding (sosialisering) die 

volgende: 

die 

• inlei van die kind in die samelewing 

• wek van positiewe houdinge teenoor die medemens, byvoorbeeld deur 

die positiewe voorbeeld van die opvoeder 

• wek van 'n verantwoordelikheidsbesef (sosiale gewete). 

In die verband verduidelik Pretorius ( 1994: 17 -18) sosialisering verder deur 

aan te voer dat sosialisering die gebeure is waarby 

... waardes, sosio-morele norme (leefreels), houdinge, lewensbeskouinge, sosiale 

vaardighede, kennis en kultuur van sosiale groepe op die individu oorgedra word, en 

deur hom verwerf en nagelewe word, sodat hy hom daardeur op 'n sosiaal 

aanvaarbare wyse leer gedra (leer saamlewe), en op grond daarvan toereikend sosiaal 

funksioneer. Hierdie oordrag en verwerwing geskied in kommunikasie met die 

medemens. 

Sandstrom (1970: 183-184) beweer sosialisering is die ontwikkeling van 'n 

asosiale kind tot 'n volwassene met geordende simpatiee en antipatiee, pligte 

en belange, en met die vermoe om sy plek in 'n ingewikkelde samelewing in 

te neem. Vir hierdie transformasie sorg die opvoeding, wat ten doel bet om 

omstandighede vir die ontwikkeling van 'n goedgelntegreerde individu te skep, 

wat in die maatskappy die verantwoordelikheid op hom kan neem vir die 

aangeleenthede waarvoor by volgens sy aard geskik is. 

Die opvoeder se begeleiding van die kind met sy sosialisering word tussen die 

volgende pole voltrek, aldus Botha (1977: 30): 
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• beskerm - blootgestel 

• begelei - onttrek 

• omgaan - verlaat 

• ontmoet - distansieer 

• bemoei - onttrek . 

Beide Craig (1983: 12) en Mwamwenda (1995: 40) voer aan dat sosialisering 

'n tweerigtingproses is. Kinders word nie aileen deur hulle ervaringe in die 

gesin gesosialiseer nie, maar ouers word ook verplig om gedurig verskillende 

rolle aan te leer in die verskillende lewenstydperke van die gesin. 

Daarom is dit die taak van ouers om hulle kind aan samelewingsinvloede bloot 

te stel, maar ook om hom te beskerm teen negatiewe invloede van die 

samelewing, aldus Du Plessis (1998: 12). Ouers begelei hulle kind tot 'n 

bepaalde punt en onttrek hulle dan om sodoende die kind toe te laat om self 

'n onafuanklike staanplek in die samelewing in te neem. Aan die kind moet 

voldoende geleenthede gebied word om met samelewingsinvloede kennis te 

maak. Dit is belangrik dat hierdie kennismaking geleidelik geskied met 

inagneming van die aard van die situasie en die voorbereiding wat die kind 

gehad het om samelewingsinvloede toereikend te kan hanteer. Allais en 

McKay (1995: 145) postuleer egter dat " ... the process of socialization is 

never complete and that people may reject or modify what they perceive to be 

the norm". 

In die lig van die voorafgaande stel Pretorius ( 1998: 17 -18) die be grip 

sosialisering skematies in Figuur 1.1, p 33 soos volg voor: 
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Figuur 1.1 Sosialisering 

Selfaktualisering 

Die begrip aktualisering is afgelei van die Latynse woord actus wat "aandrif" 

of "beweging" beteken. Selfaktualisering beteken dus "handeling, verwerk

liking, realisering" wat op die eie moontlikhede gerig is. In die 

opvoedingsituasie beteken dit dat die opvoeder en die kind daadwerklik in 

mekaar se teenwoordigheid verkeer met die oog op die verwerkliking 

(aktualisering) van bepaalde gegewe moontlikhede (Van Rensburg en Landman 

1986: 8) 
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Maslow (Plug et al 1986: 318) beskou selfaktualisering as die optimale 

verwerkliking van die individu se talente, vermoens en potensiaal wanneer die 

fisiologiese, sosiale en sekuriteitsbehoeftes bevredig is. 

"Selfaktualisering impliseer die persoon se doelbewuste pogings om al die 

latente potensiele moontlikhede van die seljheid te realiseer", aldus Vrey 

(1979: 46). Corsini (1985: 554) sluit hierby aan met sy omskrywing van 

selfaktualisering as " ... a basic human drive toward growth, completeness 

and fulfilment". 

Le Roux (1992: 15) definieer die begrip selfaktualisering soos volg: 

... die doelbewuste proses waarvolgens die individu, ooreenkomstig sy selfkonsep, 

streef na die optimale verwesenliking van sy potensiaal, sy talente en vermoens. Dit 

is die daadwerklike handelinge om gegewe moontlikhede in sosiale situasies te 

realiseer. 

Daar bestaan by elke mens (kind) die behoefte om sy moontlikhede te 

verwerklik. Hierdie selfaktualisering sluit die volgende in (Pretorius 1998: 

18; Mwamwenda 1995: 347): 

• om jou menslike moontlikhede optimaal te ontwikkel 

• soeke na groei-ervaringe 

• groeibehoefte 

• wording (onder andere volwassewording) 

• om optimaal te word (te doen) watjy kan word (doen) 

• om ten volle te funksioneer 

• selfverheffmg 

• wil self doen 

• wil self iemand wees 

• emansipasiestrewe (outonomie, onafhanklikheid) 

• doelbewuste pogings om jou moontlikhede te verwerklik 
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• om positief te verander 

• om te leer, om te weet, om te verstaan. 

Volgens Gordon en Gerden (1968: 115) is die wording van die self in die 

gebeure van kommunikatiewe interaksie te vinde. Volgens Pretorius (1998: 

19) genereer die volgende vier faktore die selfaktualisering van die kind: 

• doelbewuste betrokkenheid by 'n taak buite die self, byvoorbeeld die 

leerling se lerende betrokkenheid by die lessituasie beteken vir hom 

selfaktualisering 

• voldoening aan die behoeftes van die kind wat veral in sosiale 

verband geskied; wanneer aan die kind se basiese behoeftes voldoen 

is, strewe hy na vervulling van die behoefte aan selfaktualisering (die 

groeibehoefte as "hoogste" behoefte is volgens Frankl, singewing aan 

die eie moontlikhede wanneer dit aangewend word in diens van die 

medemens) 

• die gunstige verwerkliking van die selfdinamiek van die kind 

• kommunikasie met die medemens (vergelyk Gordon en Gerden 1968: 

35). 

1.3. 7 Identiteit en selfk.onsep 

Opvoeding is om die kind met sy identiteitsverwerwing en selfkonsep

vorming te begelei, aldus Pretorius (1998: 19). 

Die woord identiteit is afgelei van die Latynse woord identicus wat "absolute 

persoonsgelykheid, volkome ooreenstemming ", maar ook "individualiteit" 

beteken (Odendal1984: 427). 

Prinsloo et al (1996: 160) huldig die volgende mening aangaande identiteit: 

"Identity refers to the individual's consciousness of himself or herself as an 

independent and unique person with a particular place in the community". 



36 

ldentiteit is volgens Pretorius (1994: 24) daardie "iets" in die individu wat 

dieselfde bly op grondslag van die mens se vermoe om homself as kontinuum 

te ervaar. 

Verwerwing van identiteit is slegs via identirlkasie moontlik. Die identiteit 

wat uiteindelik deur die kind verwerf word, kan nie as die somtotaal van die 

identiilkasies wat die kind in sy wordingsverloop aangegaan het, beskou word 

nie. ldentiteit is juis identiteit op grond van die uniekheid van persoonlike 

volwassenheid. Desnieteenstaande moet ook begryp word dat die kind se 

identiilkasies 'n groot invloed op sy uiteindelike identiteit uitoefen (Botha 

1977: 34-36). 

Volgens Le Roux (1992: 7) is identiilkasie die onbewuste of deels bewuste 

sosiale proses waarvolgens die individu bepaalde houdings, waardes en 

gedragspatrone van betekenisvolle rolmodelle naboots en intemaliseer binne 

sy eie persoonlikheidsontwikkeling. 

Mwamwenda (1995: 73) huldig die volgende mening aangaande die kind en 

sy identiteit: 

... (he) wants to know who he is, what is he capable of achieving, what he wants to 

do in life, what values he wants to adopt as his own, whom he wants to marry, the 

kind of family he wants to have ... 

Identiteit impliseer dus aan die een kant persoonlike identiteit, met ander 

woorde, die persoon voel dat ten spyte van tydsverloop en die veranderinge 

wat daarmee gepaard gaan, hy hoofsaaklik nog steeds dieselfde persoon bly 

(vergelyk individualiteit, p 35). Aan die ander kant impliseer identiteit die 

gevoel dat hy aan 'n groep mense behoort (gesin, ouderdomsgroep, volk) met 

wie hy kan identifiseer (vergelyk volkome ooreenstemming, absolute 

persoonsgelykheid, p 35). Dit is dus kognitiewe betekenisgewing aan die self-

Wie is ek? (Plug et al 1986: 150). 
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Die vorming van identiteit is volgens Prinsloo et al (1996: 160) aan die 

volgende onderhewig: 

• the formation of an integrated and persistant image of the total self 

• identification with the peer group 

• development and final formation of gender role identification 

• the formation of a vocational identity. 

Die gevormde identiteit of seltbeeld word voortdurend teenoor die 

persoonlike maatstawwe wat deur verhoudinge met ander gevorm is, 

geevalueer. Die geevalueerde seltbeeld is dan die selfkonsep, dit wil se, die 

affektiewe betekenisgewing aan die self (selfgevoel) - Hoe is ek? (Pretorius 

1994: 22). 

Senekal (1980: 36-74) stel die volgende as essensies van die identiteitsver

werwingsgebeure: 

• fundamentele vertroue - identiteit word binne intermenslike 

verhoudinge gevorm waarin die een die ander fundamentele vertroue 

in die lewe skenk en is die grondvoorwaarde vir 'n onversteurde 

identiteitsontplooiing 

• kommunikasie - die mens kan aileen in kommunikasie met die 

medemens bestaan, sy moontlikhede verwerklik en 'n eie identiteit 

verwerf 

• identirlkasie - die kind kan aileen via identiflkasie tot verwerwing van 

'n eie identiteit kom; die kind kies 'n opvoeder met wie hy hom kan 

vereenselwig, met wie se volwassenheidsbeeld hy een kan voel, om 

hom dan met die volwassene te identifiseer 

• totstandkoming van 'n seltbeeld - faktore wat by selfkonsepvorming 

'n rol speel is selfkennis, selfvertroue, selfagting, akademiese - en 

sportprestasies, liggaamlike voorkoms, en gevoelsmatige stabiliteit 
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• sosiaal-maatskaplike orientering - vir identiteitsverwerwing is dit 

belangrik dat die jeugdige duidelikheid oor sy eie, unieke posisie 

teenoor sy medemens, asook sy besondere posisie in die samelewing 

kry 

• sinvolheid van eie bestaan - die jeugdige soek na die sin van 

wereldgebeure en na die sin van sy eie bestaan, en by 

identiteitsverwerwing is dit belangrik dat hy die sin van sy eie lewe 

ontdek. 

Vrey (1979: 52) definieer selfkonsep soos volg: 

Die selfkonsep verwys na die konfigurasie van oortuigings omtrent myself en 

houdinge teenoor myself wat dinamies is en waarvan ek gewoonlik bewus is of bewus 

kan word. 

Mwamwenda (1995: 363) stem oorwegend met Vrey (1979: 52) saam. Hy stel 

dit soos volg: 

Self-concept is a person's way of perceiving himself and may be either positive or 

negative. How a person perceives himself is a function of both his perception of 

himself independently of others and his interpretation of how he is perceived by 

others. 

Die selfkonsep vorm die kern van die individu se persoonlikheidstruktuur. 

Mussen, Conger, Kagan en Huston (1984: 315) huldig die volgende mening 

in die verband: 

... [the self-concept]lies at the heart of the child's individuality ... The quality of his 

self-image is the key to a child's healthy psychological adjustment to life, because it 

involves his meaning for others, how he wants to be seen by others, and also what 

he wishes to be like. 
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Die selfkonsep verwys dus na 'n individu se siening van sy eie attribute 

waarby die volgende ingesluit is: 

• fisieke attribute (soos voorkoms) 

• psigiese attribute (soos vermoens, motiewe en oogmerke) 

• sosiale attribute (soos wyses van interaksie met andere). 

Die selfkonsep sluit 'n individu se evaluering van hierdie kenmerke in wat 

ook na die polarisasie-effek van die selfkonsep verwys. Die kind met 'n hoe 

of positiewe selfkonsep is geneig om homself te aanvaar, terwyl die kind met 

'n lae of negatiewe selfkonsep geneig is tot selfverwerping (Vrey 1979: 51-

52). 

Selfkonsepvorming is hierbo as 'n dinamiese gebeure beskryf, wat die 

aangeleentheid van die selfdinamiek of persoonsdinamiek van die individu 

ter sprake bring. Dit word skematies in Figuur 1.2, p 40 voorgestel. 

Verder is daar 'n betekenisvolle verband tussen selfkonsep en 

selfaktualisering, wat positief of negatief kan verloop. Enersyds bepaal die 

selfkonsep die kwaliteit van die opvoedeling se selfaktualisering; andersyds 

word die selfkonsep van die opvoedeling be'invloed deur die mate waarin hy 

sy moontlikhede verwerklik (Pretorius 1994: 23). 

(Positiewe) selfkonsepvorming kan dus by uitstek as opvoedingskriterium 

dien, enersyds ter evaluering van die opvoedingsbemoeienis van die 

volwassene, en andersyds ter evaluering van die volwassewording van die 

kind. 
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Figuur 1.2 Selfdinamiek (Pretorius 1994: 22) 

BetekeniSgewing aan die Self 
(kognitief .. WIE is ek?) 

1.3.8 Sosiaal-maatskaplike orientering 

Opvoeding is om die kind en jeugdige met sy sosiaal-maatskaplike orientering 

te begelei, met ander woorde, met sy plekbepaling in sosiale situasies, asook 

in die samelewing as geheel, ten einde te weet wat sy pligte, regte en 

verantwoordelikhede in sowel sosiale verhoudinge as die totale samelewing is, 

aldus LeRoux (1992: 16). 
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Hierdie sosio-opvoedkundige begrip is veral ten opsigte van die jeugdige 

aktueel, want hy bevind hom in die sosiale periode van sy grootwording. 

Voorts stel Pretorius (1998: 25) dit dat die opvoedeling in sy jeugtydperk 

"selfstandige deelgenoot van die same/ewing word", en dat die volgende 

gebeure ten opsigte van die jeugdige nou belangriker as ooit word: 

sosiale 

• posisie-kies - die sosiale rol 

• emansipasie - die selfstandigwording en vrywording wat met 

grootwording gepaard gaan 

• eksplorasie - die verken, uitprobeer en eksperimenteer met sosiale 

regte, pligte en verhoudinge 

• evaluering - van die self en van andere op grond van norme en 

waardes wat deur sosiale ervaring verwerf is 

• ervaring - om die volwasse lewe toereikend-gesosialiseerd te kan 

betree. 

Botha (1977: 32-34) lig vervolgens hierdie essensie toe en konstateer dat die 

rigsnoer vir die kind se orientering of eie plekbepaling in die samelewing is 

die relatief konstante religieuse norme, wat " ... primer binne gesinsverband 

verweif word en as uitgangspunt dien waarvolgens keuses ten opsigte van 

vriende en vriendekringe, verenigings, vermaak en sportsoort gemaak word". 

Die kind kies nie net nie, maar word deur ander gekies. Hy word byvoorbeeld 

by 'n groep in- of uitgesluit. Vereenselwiging met en deelgenootskap van 'n 

groep berus egter in oorwegende mate by die inisiatief en keuse van die kind. 

Die kind kan ook (weens vervreemding) teensy eie kultuurgroep kies. 

Die kwaliteit van die kind se sosiaal-maatskaplike orientering is volgens 

Botha (1977: 33-34) van die volgende faktore athanklik: 

• kind se gegewe persoonstruktuur - die aangebore moontlikhede van 

die kind (ten opsigte van talente, temperament, intelligensie, en so 
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meer) moet met behulp van die opvoeder verwerklik word, sodat hy 

toenemend maatskaplik beweeglik kan word 

• gehalte van die opvoeding - hoe toereikend word die kind begryp en 

gesteun in bogenoemde verband? 

• ruimte en tyd wat tot die volwassewordende kind se beskikking 

gestel word - geleentheid vir die kind se letterlike uitgaan na en 

verkenning van die sosiale werklikheid, byvoorbeeld deur spel en 

speelmaats; voldoende tyd om spontaan met ander kinders en ook met 

volwassenes om te gaan (vergelyk die tyd wat opvoeders saam met 

hulle kinders deurbring). 

Die sosiaal-maatskaplike orientering van die kind in die samelewing is 

enersyds op sy inskakeling in die samelewing gerig - dat hy in intimiteits

groepe ingeskakel word, en andersyds op sy beweeglikheid in die samelewing, 

met ander woorde, sy bekwaamheid en bereidheid tot stellingnemende 

plekbepaling ten opsigte van heterogene groepe (Du Plessis 1998: 18). 

1.3.9 Behoeftevervulling in sosiale verband 

Opvoeding is om die kind met die vervulling van sy behoeftes te begelei, 

aldus Pretorius (1998: 27). Aangesien behoeftes, volgens LeRoux (1992: 4) 

dikwels sosiaal gemotiveerd is en die kind in sosiale situasies opgevoed word, 

geskied behoeftevervulling (as deel van die opvoedingsproses) in sosiale 

verband. Die bekende humanistiese psigoloog, Abraham Maslow, het in die 

verband die volgende behoefte-hierargie saamgestel (kyk Figuur 1.3, p 43): 
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Figuur 1.3 Maslow se hierargie van menslike behoeftes (Kriel1993: 46) 

...,__.__ __ ~ • aanvaar
ding 

• versor-
ging 

• om te be
heart 

Behoefte aan 
• kennis 

Behoefte aan • skoon-
• agting heid 
• erken- • selfver-

ning werkli-
• prestige king 
• status 

Menslike (en kinderlike) behoeftes hou met mekaar verband- aan die mens se 

basiese behoeftes moet voldoen word alvorens hy sal handel om ander 

behoeftes te vervul. Vervulling van een behoefte wek die strewe na vervulling 

van 'n "hoer" behoefte. 

Maslow (Pretorius 1994: 30-31; Mwamwenda 1995: 344-345) beskryf die 

volgende hierargie van menslike behoeftes, wat ook vir die opvoedeling in die 

gesin- en skoolsituasie geld: 

• flsiese behoeftes - die behoeftes aan suurstof, water, voedsel, rus, en 

so meer moet vervul word voordat die mens gemotiveer kan word om 

enigiets anders te doen 

• veiligheidsbehoeftes - om veilig te voel en vry te wees van vrees 

• sosiale behoeftes - die behoefte aan aanvaarding en 'n behorensgevoel, 

om liefgehe en versorg te word 
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• ek-behoeftes- die behoefte aan agting vir eie kindwaardigheid, om 

gerespekteer te word, om "iemand" te wees, behoefte aan erkenning, 

prestige, status, om waardig en belangrik te voel; die behoefte aan 

goedkeuring is by uitstek 'n sosiaal-affektiewe behoefte; vervulling van 

hierdie behoefte aan eiewaarde lei tot gevoelens van selfvertroue, krag, 

vermoendheid en toereikendheid ('n hoe selfk:onsep); dwarsboming 

daarvan wek gevoelens van minderwaardigheid, swakheid en 

hulpeloosheid ('n lae selfk:onsep) 

• behoefte aan selfaktualisering - die strewe om jou moontlikhede 

optimaal te verwerklik. Dit sluit in die behoefte om te weet en te 

verstaan, die vervulling van basiese kognitiewe behoeftes - die kind is 

dus iemand wat wil weet. 

Vergelyk in die verband Isenberg (Monteith, Postma en Scott 1988: 94) se 

aanduiding van die sosiale behoeftes van die kind en die opvoedingsbetekenis 

daarvan (kyk Tabel 1.1, p 45). 



45 

Tabel 1.1 Sosiale behoeftes van die kind 

. Liefde Suigeling Ouers en opvoeders Ontwiklrel vertroue eu 
voorsien deurlopende, geloof in sekerheid van 
gereelde en voorspel- die wereJd om hom. 
bare Basis vir 

Onathanklikbeid Peuter Ouers en opvoeders Ontwiklrel selfvertroue 
voorsien aanmoediging, en outonomie as hy sy 
vryheid en keuses vir die eie persoonlikheid en 
kind om nuut wil begin ontdek . . 
ontwiklrelde vaardig-
hede te beoefen. 

Inisiatief Kleuter Aile familielede skep Ontwikkel doelgerigt-
geleenthede en moedig heid en 'n gewilligheid 
spontaDe ondersoek en om nuwe dinge te 
ontdekking van die probeer. 
omgewing aan deur 
takies, rolspel en die 

· antwoord van hoekom-
vrae. 

Bekwaamheid en Primere skool Familie, bure en skool Ontwikkel 'n seltbeeld 
, sukses skep geleenthede vir die en 'n gevoel van 

kind om te leer hoe bekwaamheid en .oroe. 
dmge werk en om 'n 
bekwame en produk-

. tiewe · gereedskap'-

'' gebruiker in sy 
te word. 
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Hedendaagse opvattinge oor die behoeftes van kinders kom steeds ooreen met die 
behoeftes wat deur Talbot en Pringle (Rapoport, Rapoport en Strelitz 1977: 11) 
saamgevat word (kyk Tabel 1.2, p 46). 

Tabel1.2 Samevatting van die behoeftes van kinders 

TALBOT 

VanselfSprekend materiele behoeftes: • 
voedsel, klere, beskutting, mediese 
versorging en ander dienste wa~ daarop 

" gerig is om .kinders se Iiggaamlike welstand 
te bevorder. 

'Hulle moet ook sekere psigo-sosiale • 
toev.oere he wat hulle verstandelik en 
geestelik. voed en beskerm: 

* 

* 

* 

* 

* 

die beboefte daaraan dat ander 
hom nodig bet en dat hy welkom is 

· die behoefte aan aandag, 
versorging en beskerming 

die behoefte aan erkenning, 
aanvaarding en behorendheid 

die behoefte om opgevoed en · 
begelei te word tot sosiale 

· bevoegdheid 

die behoefte om geleenthede gegee 
te word tot selfverwesenliking 
deur nuttige werk en k.reatiwiteit 
(vergelyk selfaktualisering, pp 33-
35). 

Sosiale milieu 

PRINGLE 

Kinders bet 'n basiese behoefte aan 
oorlewing byvoorbeeld voedsel, beskutting, 
en so meer. 

Hulle betook psigologiese behoeftes: 

* 

* 

* 

* 

behoefte aan liefde en sekuriteit 

behoefte aan nuwe ervarings 

beboefte aan goedkeuring en 
erkenning 

behoefte aao, verantwoorde
likheid 

Opvoeding word altyd in 'n sosiale milieu voltrek. Die begrip milieu is' uit 

Frans afkomstig en dui volgens Odendal (1984: 700) op die volgende: 

• sosiale kring 
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• omgewing waarin iemand tuishoort, verkeer of opgroei 

• agtergrond. 

Plug et al (1986: 187) definieer milieu as die onmiddellike fisiese en/of 

sosiale omgewing. 

Volgens Le Roux (1992: 10) verwys milieu na die "totaliteit van 

omgewingsinvloede wat mens like ontwikkeling befnvloed ". 

Die leefwereld waarin die kind opgevoed en gesosialiseer word, is 'n 

dinamiese betekenisverhouding en sluit die geografies-fisiese wereld (fisiese 

milieu), die medemenslike wereld (sosiale milieu) en die kultuur-historiese 

wereld (kultuurmilieu) in. Pretorius (1998: 29) onderskei tussen vier milieus 

waarin die kind se opvoeding en sosialisering voltrek word: 

• die mikro-opvoedingsmilieu (die gesin) 

• die meso-opvoedingsmilieu (die skool) 

• die makro-opvoedingsmilieu (die maatskappy) 

• die portuurgroepmilieu. 

Du Plessis (1998: 20) som die aangeleentheid op deur te konstateer dat die 

gesinsmilieu en die skoolmilieu waarin die kind opgevoed word egter altyd "in 

'n breere samelewingsmilieu ingebed is". Die samelewing is 'n veld van 

menslike verhoudinge en van waardes (reels) wat die onderlinge verkeer 

tussen mense bepaal. Opvoeding word altyd in 'n samelewing voltrek - in 

bepaalde sosiale situasies en teen 'n bepaalde maatskaplike agtergrond. 

Aile opvoeding bet dus 'n sosiale aspek. Die kind se bestaan en ontwikkeling 

word bepaal en be'invloed (bevorder en/of belemmer) deur sy lewe in 

opvoedingsituasies en deur sy lewe in saamleefsituasies. 

Traas (1974: 71-72) wys ook op die wisselwerking tussen samelewing en 

opvoeding. Die opvoeding word deur die samelewing be'invloed en die 
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samelewing deur die opvoeding. Dit is alleenlik wanneer die samelewing 

verantwoordelik voel vir die opvoeding dat die opvoeding op die samelewing 

gerig kan wees. 

In die voorafgaande paragrawe is sosio-opvoedkundige begrippe gedefinieer, 

omskryf en aan die hand van die beskouinge van 'n aantal outeurs toegelig. 

PROBLEEMSTELLING 

In die lig van die voorafgaande inleidende orientering en tema-analise kan die 

probleem wat aan hierdie studie ten grondslag le, soos volg geformuleer word: 

• Watter invloed bet bepaalde eietydse samelewingsverskynsels op 

opvoeding in die gesin? 

SENTRALE TEORETIESE STELLING 

Die ondersoeker gaan poog om met hierdie studie die volgende sentrale 

teoretiese stelling te verifieer: 

• Bepaalde eietydse samelewingsverskynsels oefen 'n invloed op 

opvoeding in die hedendaagse gesin uit. 

METODOLOGIESE VERANTWOORDING 

Hierdie ondersoek word aan die hand van 'n uitgebreide studie van relevante 

literatuur ondemeem. Die invloed van eietydse samelewingsverskynsels op 

gesinsopvoeding word in terme van die verwerkliking van die sosio

opvoedkundige essensies geanaliseer en deurskou. Gevolglik kan hierdie 

navorsing as basiese, teoretiese navorsing beskryf word en verteenwoordig 

hierdie ondersoek 'n beskrywend-verklarende studie. 
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1.6.1 Beskrywende studie 

Die hoofdoel van opvoedkundige navorsing is om individue, groepe en 

situasies wat 'n bepalende rol in die opvoedings- en samelewingsdinamiek 

speel, te ondersoek en te beskryf. Hierdie studies staan bekend as 

karakteristieke of beskrywende studies. Die inligting wat die studies 

verskaf, dra dikwels by tot teoretiese begryping van die wyses waarop 

individue en groepe optree (Cates 1985: 95). 

Beskrywing is die eerste en eenvoudigste doel van wetenskapsbeoefening en 

verklaring is die mees gevorderde, want slegs nadat feite verkry is, kan dit 

verklaar en vertolk word, aldus De Wet, Monteith en Venter (1981: 10). 

Volgens beskouinge van Mouton en Marais (1990: 44) en Babbie (1989: 90-

91) sluit die spektrum van beskrywende studies 'n wye verskeidenheid tipes 

navorsing in. Die klem kan op die volgende val: 

'n 

• in-diepte beskrywing van 'n spesifieke individu, situasie, groep, 

organisasie, stam, subkultuur, interaksie of sosiale voorwerp 

• beskrywing van die frekwensie waarmee 'n bepaalde eienskap of 

veranderlike in 'n steekproef voorkom. 

In hierdie studie val die klem op die akkurate en noukeurige beskrywing van 

die invloed van eietydse samelewingverskynsels op gesinsopvoeding. Die 

belangrikste metodologiese oorweging is om akkurate inligting oor die 

domeinverskynsel onder bestudering, naamlik gesinsopvoeding in te samel, te 

analiseer en te beskryf (Mouton en Marais 1990: 45). Meer spesifiek word 

dus ondersoek ingestel na enersyds die aard en wese van die eietydse 

kemgesin en die opvoeding binne die gesinsmilieu, en andersyds na die 

verband tussen samelewing en opvoeding, en na die invloed wat modeme 

samelewingsverskynsels op die opvoeding in die gesin uitoefen. 
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1.6.2 Verklarende studie 

1.7 

1.8 

Die doel van verklarende navorsing is om oorsaaklikheid tussen 

veranderlikes of gebeurtenisse aan te toon (Babbie 1989: 91). Die navorser wil 

nie slegs aantoon dat daar 'n verband tussen twee veranderlikes, naamlik 

samelewing (meer spesifiek eietydse samelewingsverskynsels) en opvoeding 

(meer spesifiek gesinsopvoeding) bestaan nie, maar wil ook die rigting van die 

verband aantoon. Die oogmerk is om die bepaalde verskynsel in terme van 

sekere oorsake te probeer verklaar (Mouton en Marais 1990: 45). In die 

onderhawige studie word die invloed van eietydse samelewingsverskynsels op 

gesinsopvoeding verken, ontleed en in konteks geplaas, ten aansien van die 

gesin, die skool en die eietydse maatskaplike situasie se opgawe in die 

verband. 

DOEL VAN DIE STUD IE 

Die doel van hierdie studie is om op beskrywend-verklarende wyse die invloed 

van eietydse samelewingsverskynsels op gesinsopvoeding vanuit 'n sosio

opvoedkundige perspektief te deurskou. Voorts word gepoog om daaruit 

riglyne vir die toereikende verwerkliking van sosio-opvoedkundige essensies 

(toereikende opvoeding) teen die agtergrond van die modeme en post-modeme 

samelewing aan te dui, met die oog op die weerbaarmaking van die kind in 

die eietydse maatskaplike situasie. 

PROGRAM VAN STUDIE 

Na die voorafgaande inleidende orientering, tema-analise, begripsverklaringe 

en probleemstelling sien die verdere program van studie en ondersoek soos 

volg daar uit: 

In hoofstuk 2 word 'n sosio-opvoedkundige beskouing van die aard en wese 

van die gesin met verwysing na die eietydse kemgesin, gesinsamestellings, 



51 

gesinstipes, en die funksionering van die gesin in die eietydse maatskaplike 

situasie aan die orde gestel. 

In hoofstuk 3 word die invloed van eietydse samelewingsverskynsels soos 

onder meer snelle bevolkingsaanwas, verstedeliking en bevolkingsmigrasie, 

massifikasie, verbruikersmentaliteit en ontmensliking van die samelewing, 

vervreemding en vereensaming, welvaartstrewe, massakommunikasiemedia, 

kontakinflasie, relativering van norme en waardes, en permissiwiteit op 

gesinsopvoeding onder die loep geneem, asook die vraag of die 

geldentifiseerde sosio-opvoedkundige essensies toereikend binne bogenoemde 

eietydse samelewingsverskynsels verwerklik word aldan nie. 

In hoofstuk 4 word 'n samevatting van bevindinge voortspruitend uit die 

ondersoek gebied. As prognostiese arbeid sal enkele gemotiveerde 

aanbevelings ten opsigte van die opvoedingsopgawe van die ouer in die gesin 

(primere opvoedingsmilieu), die skool (as verlengstuk van die ouerhuis -

sekondere opvoedingsmilieu) en die ondersteunende opvoedingsverant

woordelikheid van die samelewing gebied word. Voorts word uitgebreide 

riglyne vir 'n oorhoofse program aangebied wat die eietydse gesin as 

kemeenheid in die samelewing instand sal hou deur al die rolspelers in die 

samelewing daadwerklik te betrek. 'n Beter begrip van die gesinsproblematiek 

in die eietydse samelewing en groter insig ten opsigte van die vereistes vir die 

toereikende voltrekking van die opvoedingsgebeure in die gesin word hiermee 

beoog. 



HOOFSTUK2 

DIE AARD EN WESE VAN DIE GESIN MET VERWYSING NA DIE 

EIETYDSE KERNGESIN: 'N SOSIO-OPVOEDKUNDIGE 

BESKOUING 

2.1 INLEIDING 

Soos blyk uit die inleidende hoofstuk, fokus die onderhawige studie op die 

invloed van eietydse samelewingsverskynsels op gesinsopvoeding. Die 

ondersoeker sal poog om in hierdie hoofstuk die volgende vrae te beantwoord: 

Sosio-opvoedkundig beskou, hoedanig is die 

• aard van die gesin met verwysing na die kemgesin in die eietydse 

maatskaplike situasie? 

• wese van die gesin met verwysing na gesinsamestellings en gesinstipes 

en hul funksionering in die eietydse maatskaplike situasie? 

Deur die eeue is daar al dikwels en vanuit verskillende dissiplines en 

perspektiewe oor die gesin geskryf en besin. Gevolglik is dit nie vreemd nie 

dat die gesin sekerlik as " ... the oldest and longest surviving of all human 

institutions" (Gold 1992: 153) beskou kan word en daarom een van die 

belangrikste sosiale strukture is. 

Die aard van die gesin in die eietydse maatskaplike situasie, asook die rol wat 

die gesin in die modeme samelewing vervul, verskil drasties van die van die 

gesin van vyf of meer dekades gelede. Die spoed van die veranderinge wat die 

afgelope jare ingetree het, het al hoe meer in momentum toegeneem. Hierdie 

toedrag van sake is deur sosio-ekonomiese, etniese, godsdienstige en ander 
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faktore in die eietydse samelewing gekompliseer en het die aard van sosiale 

instellings soos byvoorbeeld die eietydse kemgesin drasties verander (Smit 

1995 : 134). Die drastiese veranderinge in die eietydse samelewing het veral 

die eietydse kemgesin besonder kwesbaar gemaak. 

Erikson (Swart en Lamont 1984: 116) is ook die mening toegedaan dat die 

veranderinge wat die gesin ondergaan het, in die evolusie van die eietydse 

samelewing te bespeur is. Vir kultuuroordrag en sosialisering, verteenwoordig 

die gesin die brug tussen die bree samelewing en die kind self (Vander Zanden 

1990: 165). Sosiale verhoudinge, en meer bepaald opvoedingsverhoudinge in 

die gesin, oefen 'n groot invloed op die sosiaal-maatskaplike beweeglik

wording van die kind uit. Die opvoedingsfunksie en die realisering daarvan in 

die eietydse kemgesin as sodanig, word in die modeme maatskaplike situasie 

bemoeilik en verloop minder vanselfsprekend vanwee die toenemende 

kwesbaarheid van die eietydse kemgesin. 

Daarom kan die belangrikheid om die aard en wese van die eietydse kemgesin 

en gesinslewe te bepaal nie onderskat word nie, aangesien die gesinsituasie die 

primere sosiale konteks is waarbinne die sosialisering van die kind voltrek 

word. 

BETEKENIS VAN DIE BEG RIP GESIN 

Daar is al dikwels gepoog om deur definisies en omskrywinge die betekenis 

van die begrip gesin te bepaal. Dit bly egter moeilik om 'n eksakte 

omskrywing daar te stel, aangesien die wyses waarop die gesin gevorm kan 

word baie uiteenlopend van aard kan wees, en aangesien elke gesin " ... 'n 

unieke, eenmalige en totaal onherhaalbare situasie is, 'n persoonlike 

leejwereld vir elke ajsonderlike lid van die gesin" (Gresse 1973: 21). 
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Die navorser wil egter met Goode (1982: 89) en Duvall en Miller (1985: 6) 

saamstem dat nieteenstaande daar reeds soveel navorsing oor die gesin gedoen 

is en daar reeds so baie oor die onderwerp geskryf is, dit vreemd is dat 

uitsluitsel oor wat die begrip gesin behels nie verkry kan word nie. Duvall en 

Miller (1985: 6) stel dit soos volg: 

Everyone "knows" what a family is, but few can define the term in ways acceptable to 

others .... "the family" is an elusive concept, defying definition, because it encompasses 

so many variant forms and meanings. Because of the astonishing variety of families there 

are, scholars hesitate to define a "typical" family. 

Popenroe (1983: 355) en Ezewu (1989: 38) differensieer tussen die volgende 

twee soorte gesinne: 

... the one we are born in and grow in, called the family of orientation and the social one 

i.e. the one we create as adults through marriage, called family of procreation. 

Die twee bogenoemde gesinsoorte word deur Duvall en Miller (1985: 7) 

diagrammaties in Figuur 2.1 soos volg voorgestel: 

Figuur 2.1 

Gesin van 

orientasie . 

Gesinne van orientasie en prokreasie. 

Vader Moeder 

"'""(')~-/-- -------- ---; 
J Gade 1 

-
Suster(s) _____-:- Y ,' 9esin van 

1 I prokreasie 
I I ·- • 

,' Seun(s) .D,ogter(s) ,' 
L----------- - ---- __ J 
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Nieteenstaande die feit dat resente definisies van die gesin reeds op 

gedetailleerde wyse uiteengesit is (kyk 1.2.1, p 5), kan die volgende 

bykomende omskrywings of definisies van die gesin bydra tot 'n duideliker 

begrip van die gesin. Hierdie bykomende omskrywings of definisies vorm 

tegelykertyd dan ook 'n sterker grondslag vir die beskrywende en verklarende 

aard van hierdie studie. 

Rice en Tucker (1986: 43) definieer die gesin soos volg: 

. . . the cultural cornerstone of any society - transmitting history, instilling its 

prevailing value systems and socializing the next generation into effective citizens and 

human beings. 

Gittens (1985: 156) kom op haar beurt tot die gevolgtrekking dat daar wei 'n 

aantal kenmerkende idees en verskynsels is wat inherent en gemeenskaplik aan 

die gesinslewe is, en volgens die navorser vandag nog net so geldig is. Sy stel 

dit soos volg: 

Deconstructing the concept of family shows that inherent in it are a number of quite 

distinct ideas and phenomena. Co-residence; marriage; power relations between men 

and woman; power relations between adults and children; domestic labour; sexuality 

and sexual relations; procreation; motherhood and mothering; fatherhood; sibling 

relationships; definitions of kinship; gender; authori'Y, dependence, service; 

economic relations - all these can be seen as important and explicit in defmitions of 

the family. 

Fullard (1981: 293) is ook van mening dat daar tog sekere kenmerke in 

gesinne voorkom wat op die meeste samelewings van toepassing is, naamlik 

dat die gesin uit persone bestaan wat aan mekaar verbind word deur bloed, 

deur huweliksbande of deur aanneming. Daar is ook kommunikasie en 

interaksie tussen die lede van die gesin. Voorts het elke lid van die gesin 'n 

rol wat hy in die gesin moet vervul. Die rolle word deur die samelewing, 

waarin die gesin voorkom, gedefinieer. Die gesin woon saam onder een dak, 
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en vorm en handhaaf 'n subkultuur wat uit die algemene groter kultuur afgelei 

kan word. Elke gesin het egter steeds sy eie kenmerke. 

Traas (1986: 70) omskryf die gesin soos volg: " ... een min ofmeer gefsoleerd 

in ieder geval zelfstandige leefverband van twee volwassenen (in het algemeen 

man en vrouw) en enige kinderen ... ". 

Bogenoemde omskrywings van die gesin word deur vele ander outeurs 

herbevestig. 

Gresse (1973: 22-25) noem in sy beskrywing van die gesin 'n paar ander 

belangrike aspekte, naamlik dat die gesin die oorsprong van aile menslike 

verhoudinge is wat 

• betekenis aan die wereld gee 

• belewinge vir die mens sinvol maak 

• kontak tussen mense en dinge moontlik maak. 

Jeffery (1988: 19) sluit hierby aan deur te konstateer dat daar in die ideale 

gesinsituasie altyd van samehorigheid, 'n saamwees en 'n aangewesenheid op 

mekaar sprake is. Dit spruit uit 'n wedersydse verwagting wat gekoester word. 

'n Groot nadeel van al die definisies en omskrywings is oenskynlik dat die 

ware verskille wat in die gesinstrukture binne bepaalde samelewings voorkom, 

verbloem word. Hierdie oenskynlike nadeel word egter in die reine gebring 

deurdat diegene wat basies as lede van die gesin gedefinieer word, van 

samelewing tot samelewing kan verskil. In sommige samelewings is die gesin 

per definisie beperk tot minder roldifferensiasie, terwyl die gesin in ander 

samelewings meer roile insluit. Na 'n grondige ontleding publiseer Reiss 

(Steyn et al 1990: 45) 'n artikel met 'n oorkoepelende definisie van die gesin 

waaronder aile moontlike gesinstrukture tuisgebring kan word. Hy definieer 
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die gesin as "... 'n klein verwantskapsgestruktu!eerde groep met die 

sleutelfunksie van koesterende sosialisering ". Hierdie definisie van Reiss vind 

vandag nog wye aanklank en is daar nog geen voorbeelde gevind van 

gemeenskappe waarop hierdie definisie nie van toepassing is nie. Ook op 

samelewings waar bigame en poligame huwelike gesluit word, is hierdie 

definisie van toepassing. 

Uit die voorafgaande definisies en ander omskrywings kan tot die 

gevolgtrekking gekom word dat die volgende aanwysers, implisiet en/of 

eksplisiet, ten opsigte van die basiese elemente van Westerse of 

Eerstewereldgesinne en tot 'n groot mate ook Derdewereldgesinne gevind kan 

word (Steyn et al 1990: 40): 

• twee volwasse persone van die teenoorgestelde geslag wat 'n 

maatskaplik goedgekeurde geslagtelike verhouding het 

• 'n enkele huishouding wat saamwoon onder een dak 

• daarstelling en handhawing van 'n gemeenskaplike subkultuur 

• reproduksie 

• ekonomiese kooperasie 

• versorging, opvoeding en sosialisering van die opkomende geslag. 

AARD VAN DIE GESIN MET VERWYSING NA DIE EIETYDSE 

KERNGESIN 

Vanwee die ontwikkelings gedurende die 18de en 19de eeue in Midde- en 

Wes-Europa, en veral as gevolg van die Industriele Revolusie en die 

meegaande proses van verstedeliking, het maatskaplike prosesse in werking 

getree wat die grondstruktuur van die pre- of voor-industriele Westerse of 

Eerstewereldsamelewing in die algemeen, en die gesinstruktuur in die 

besonder, op 'n ingrypende wyse verander het (Steyn et al1990: 67). Ook die 
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nie-Westerse (Derdewereld) samelewing wat met bogenoemde prosesse m 

aanraking gekom het, is beduidend daardeur belnvloed en verander. 

Die Industriele Revolusie, wat in die jaar 1750 in Engeland gelnisieer is, was 

in essensie 'n tegnologiese revolusie deurdat die tegnologie in toenemende 

mate op die toepassing van wetenskaplike kennis berus het. Daar is toenemend 

van nie-lewende kragbronne gebruik gemaak, sodat grondstowwe op 'n 

massaskaal deur middel van meganiese middele tot afgewerkte eindprodukte 

vir kommersiele doeleindes verwerk is. Hierdie vooruitgang op meganiese 

gebied het veroorsaak dat lede van die gesin hul huis moes verlaat om arbeid 

teen vergoeding in die fabrieke te gaan verrig. Daarom was die Industriele 

Revolusie as gevolg van hierdie arbeidsverskuiwing nie net 'n revolusie op 

tegnologiese en ekonomiese gebied nie, maar het ook indringende 

omwentelings op maatskaplike gebied teweeggebring. Die belangrikste 

verandering was egter dat die fabriek die primere produksie-eenheid in die 

samelewing geword het en so die gesinslewe van produksie-aktiwiteite 

losgemaak het. 

Organisasies en strukture buite die gesin het begin ontwikkel om aktiwiteite 

uit te voer wat vroeer binne die konteks van die gesin plaasgevind het. Die 

arbeidsaktiwiteite in hierdie strukture was van so 'n aard dat die uitgebreide 

gesin en groter huishouding nie as 'n eenheid binne die industriele opset 

geakkommodeer kon word nie. Dit was die individu wat as basiese 

arbeidseenheid begin optree het. Hierdeur het hy potensiele ekonomiese 

onathanklikheid van die tradisioneel uitgebreide gesin, asook van die vaderlike 

huis in die besonder, verkry en vir sy eie lewensonderhoud verantwoordelik 

begin word. 

Die belangrikste strukturele verandering wat die gesin in hierdie proses 

ondergaan het, is dat die kemgesin verwyder en gelsoleer geraak het van die 

uitgebreide of grootgesin en as 'n onathanklike en afsonderlike eenheid begin 
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funksioneer het. Die gesin self het 'n struktuur met meer gespesialiseerde 

funksies geword, wat indringende veranderinge ondergaan het. 

In die Suid-Afrikaanse samelewingskonteks het hierdie proses groot 

omwentelinge vir die tradisionele swart gesinstruktuur beteken. Weens die 

trekarbeiderstelsel was menige swart vaders vir lang tydperke van hulle 

gesinne in die platte land verwyder. Buite-egtelike verhoudings in die stad het 

veroorsaak dat nuwe buite-egtelike gesinne tot stand gekom het. Hierdie 

verskynsel het die swart gesinstruktuur wesenlik beinvloed. 

Ten einde die problematiek rondom die invloed van eietydse samelewings

verskynsels op gesinsopvoeding te deurgrond en in perspektief te stel, word die 

aandag op die oorgang vanaf die pre- of voor-industriele gesin na die eietydse 

kemgesin binne die modeme samelewing gevestig. Aangesien die invloed van 

eietydse samelewingsverskynsels op gesinsopvoeding in hoofstuk 3 bespreek 

word, is dit noodsaaklik om die ingrypende veranderinge wat in die 

gesinslewe plaasgevind het, en eintlik nog plaasvind, in oenskou te neem. 

Sodoende kan die omvang van die veranderinge waarmee die gesin in die 

eietydse maatskaplike situasie te kampe het, begryp word. Ten einde 

bogenoemde te realiseer, moet sekere kenmerke wat die aard van die gesin 

binne die breere samelewingsordening aandui, deurskou word. 

2.3.1 Die gesin as voortplantingsgemeenskap 

In die pre- of voor-industriele tydperk was 'n groot kindertal binne 

gesinsverband aan die orde. Groot gesinne is as wenslik beskou, want elke 

kind was 'n ekonomiese bate, 'n bykomende hulp vir alledaagse huistake, 

asook ten opsigte van enige gesinsondememing. Die uitgebreide gesin is deur 

die onderlinge athanklikheid van sy lede en deur duidelik omlynde rolle en 

statusverhoudinge gekenmerk: " ... many families send their children out to 

work at an early age to help support the family" (Ritzer 1986: 501). Die 
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lewenstandaard het nie hoe materiele eise aan die lede gestel nie. Die 

lewenswyse was betreklik eenvoudig en die opvoeding van die kinders het nie 

hoe gesinsuitgawes geverg nie, aangesien die ouer kinders self die jongeres 

versorg het. 

In die maatskaplike bedeling van die eietydse samelewing het die gesin as 

voortplantingsgemeenskap diepgaande veranderinge ondergaan, wat onder 

andere 'n afname in kindertal meegebring het (Abbott en Wallace 1990: 101-

102). Die stygende lewenstandaard wat gepaard gaan met 'n ongekende sug 

na verbruikersgoedere, het al hoe meer eise aan gesinsuitgawes gestel. Buite

aktiwiteite deur ouers het daartoe aanleiding gegee dat die beskikbare tyd vir 

toesig en Ieiding aan kinders deur ouers in die huis progressief, kwantitatief 

en kwalitatief, aan die afneem is. Vroeer was die kind vir sy opvoeding, 

ontspanning en dissipline eksklusief op die gesin aangewese, maar gaandeweg 

het ander instansies hierdie terrein betree. Die instansies se invloedsfeer het 

mettertyd uitgebrei en toenemend 'n groter invloed begin uitoefen. 'n Groot 

kindertal binne gesinsverband is tans nie meer 'n ekonomiese bate nie, maar 

word toenemend as 'n finansiele las beskou. Die gekombineerde kragte van 

industrialisasie en politieke revolusie wat die Wes-Europese gemeenskapslewe 

bei:nvloed het, het ook die gesinstrukture nie ongedeerd gelaat nie en die 

belangrikheid van die gesin as produksie-eenheid ondermyn. 

2.3.2 Die gesin as opvoedingsgemeenskap 

In die pre- of voor-industriele tydperk was die gesin die vemaamste 

betekenisvolle groepering wat sigself op die opvoeding van die kind toegespits 

het. Die huweliksverhouding en die ouer-kind-verhouding van die kemgesin 

was onderhewig aan die kontrole en invloed van die grootgesin, sodat 'n groot 

mate van maatskaplike beheer uitgeoefen is. Dit het tot die stabiliteit van die 

gesin bygedra, ook wat die opvoeding en toereikende sosialisering van die 

kind betref. Binne die uitgebreide gesinsverband was die individu onderhewig 
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aan streng maatskaplike beheer. Die ontwikkeling van diepgesetelde 

konflikterende emosies by kinders as probleem in die modeme kemgesin was 

nie by kinders in die uitgebreide gesin aanwesig nie (Steyn et al 1990: 118-

120). Die vemaamste taak van die huisgesin was egter die karaktervorming 

van kinders waarby ouerlike gesag, veral in die patriargale bedeling, 'n groot 

rol gespeel het. Volgens Elhstain (1990: 57) was vaders streng maar 

vergewensgesind, sterk maar buigsaam: "They listened to their children and 

humoured them. They educated as well as demanded obedience". 

Roldifferensiasie en rolverdeling was spesifiek en duidelik afgebaken. Die 

gevolglike rolsekerheid in die grootgesin het egter vir rolkonflik in die 

hedendaagse gesin plek gemaak. 

Vir kinderontwik:keling het die uitgebreide gesin besliste voordele ingehou, 

want vanwee die aanwesigheid van groot getalle volwassenes en kinders in die 

uitgebreide gesin, kon die ouers nie maklik 'n oorbesitlikheid, 'n besorgde 

angstigheid of oorbeskermde houding ten opsigte van die kind ontwikkel nie. 

In die uitgebreide gesin was daar 'n balans merkbaar in die opvoeding van die 

kind. Lewenswaardes is deur ouers eerbiedig en aan kinders voorgeleef. 

Aangesien ouers weinig deel aan lewenskringe buite gesinsverband gehad het, 

was ook hulle oorwegend aan be'invloeding binne die gesin blootgestel. In 

teenstelling met die eietydse omstandighede, was die tempo van sosiale 

veranderinge langsaam. Ouers kon meer aandag aan hul kinders se opvoeding 

bestee as wat vandag die geval is (Elhstain 1990: 57-59). 

2.3.3 Die gesin as arbeidsgemeenskap 

Indien die hedendaagse gesin met die pre- of voor-industriele gesin vergelyk 

word, blyk dit duidelik hoe radikaal die struktuur van die gesin as gevolg van 

die Industriele Revolusie verander het (vergelyk Wallerstein en Smith 1980: 

34; VanderZanden 1990: 88). 



62 

Volgens Pretorius (1994: 52) het ongeveer 90 persent van die bevolking in die 

pre- of voor-industriele samelewing in kleinere gemeenskappe met 

selfonderhoudende ekonomiee gewoon. Die samelewingstruktuur was 

eenvoudig en ongedifferensieerd, en die uitgebreide gesin was die belangrikste 

samelewingsvorm en basiese ekonomiese eenheid waarbinne die gesinsfunksies 

voltrek is. Weens 'n gemeenskaplike ekonomie het die lede van die 

uitgebreide gesin ekonomiese sekuriteit beleef en mekaar ten tye van nood 

finansieel ondersteun. Die groep as geheel het die verantwoordelikheid van al 

die groepslede gedra. Solank as wat ekonomiese aktiwiteite voldoende 

welvaart vir die groep verseker het, kon dit nie gebeur dat 'n bepaalde 

kategorie individue ekonomies hulpbehoewend word nie (Steyn et al1990: 59-

69; Lipton 1989: 15-24). Al die gesinslede was by gemeenskaplike arbeid 

betrokke. Die seuns het die vader in sy werk bygestaan en hul opleiding van 

hom ontvang. Die vader was altyd aanwesig en die seuns het met hom 

gei:dentifiseer (Morgan 1990: 77). Die dogters het by die werksaamhede van 

die moeder ingeskakel, wat hulle vir die verrigtinge van sodanige take as 

toekomstige huisvroue en moeders toegerus het. Die gesin van die pre

industriele tydperk was gevolglik ekonomies selfversorgend. 

In die eietydse samelewing is die gesin vir die verskaffing van lewensmiddele 

van die breere samelewing atbanklik. In teenstelling met die produserende pre

industriele gesin, is die modeme gesin by uitstek verbruiker. As gevolg 

hiervan is die gesinstruktuur ekonomies gewysig. Die kemgesin het verwyderd 

en gei:soleerd van die grootgesin geraak, en noodwendig as 'n afsonderlike 

eenheid begin funksioneer. Gevolglik het die eietydse kemgesin ekonomies 

gesproke besonder kwesbaar geword. 

2.3.4 Die gesin as godsdiensgemeenskap 

Die gesin in die pre- of voor-industriele tydperk het ten opsigte van 

godsdiensopvoeding 'n vemame rol vervul. Godsdiens en die beoefening 
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daarvan is as van uiterste belang beskou. Dit het in 'n groot mate die 

grondslag vir die lewenswaardes en -houdinge wat binne gesinsverband aan 

kinders oorgedra is, gevorm (vergelyk Kaufman 1990: 116). In die eietydse 

samelewing het die eertydse religieuse gemeenskappe toenemende tekens van 

sekularisasie begin toon en godsdienstig afvallig of onverskillig begin word. 

Hiermee wil nie te kenne gegee word dat aile modeme gemeenskappe totaal 

goddeloos geword het nie, maar wei dat die religieuse benadering by baie 

gesinne nie meer 'n prominente plek in die eietydse samelewing inneem nie 

(vergelyk Swart en Lamont 1984: 119-121). 

Die modeme mens bevind hom in kontak met en het toegang tot talle 

bykomende lewensverbande, sosiale groeperinge en belangeterreine waarvan 

die religieuse 'n enkele faset verteenwoordig. Meer geleenthede impliseer 

terselfdertyd meer geleenthede tot dwaling en verval, spesifiek ten opsigte van 

die gesin as godsdiensgemeenskap. Met die aanname word die indruk geskep 

dat religieuse norme en waardes nie meer 'n deurslaggewende rol in die 

eietydse maatskaplike situasie speel nie (Elhstain 1990: 57). Ouers, as 

godsdienstige opvoeders wat religieuse norme en waardes moet voorlewe, is 

in die eietydse situasie toenemend nie meer geredelik vir die kind beskikbaar 

nie. Gevolglik is die gesin as godsdiensgemeenskap aan die verdwyn. 

2.3.5 Die gesin as verbondenheidsgemeenskap 

Die uitgebreide gesin het uit 'n aantal kemgesinne bestaan. Die getroude seuns 

het by hul ouers ingewoon, sodat verskillende generasies saam een 

huishouding uitgemaak het - 'n hegte primere gemeenskapsverband, met sterk 

voorskriftelike verhoudingspatrone, regte en pligte (Steyn et al 1990: 56-62; 

Ritzer 1986: 501). Die getroude seuns met hulle gesinne was by sodanige 

grootgesin ingeskakel, en was sterk onder die invloed van die groter groep, 

waarvan die basiese gesag by die patriarg berus het (Gerdes 1987: 290-291). 
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Dit het tot die sekuriteit van die individu en kemgesin in die algemeen 

bygedra. 

Afgesien van ekonomiese sekuriteit, was die aard van die uitgebreide gesin 

sodanig dat die individuele lede ook 'n hoe mate van emosionele sekuriteit 

ervaar het (vergelyk Vander Zanden 1990: 371). Die probleem van 

vereensaming het nie in die uitgebreide gesin voorgekom nie. Wanneer 'n 

individu hom in 'n krisissituasie bevind het, het hy 'n groot aantal individue 

gehad wat die nodige emosionele bystand kon verleen. Die individu het dus 

'n sterk struktureel ondersteunende posisie geniet, wat 'n hoe mate van 

emosionele sekuriteit verseker het. 

Interpersoonlike verhoudinge was goed gedefinieer. Volgens Pretorius (1994: 

52) was mense "sigbaar" vir mekaar en het daar weinig privaatheid vir die 

afsonderlike kemgesinne bestaan. Die uitoefening van primere maatskaplike 

beheer deur direkte persoonlike kontak was baie sterk. 

Hierdie bogenoemde sentiment blyk duidelik uit die volgende aanhaling van 

Giner (1984: 118-119): 

Before the effects of the industrial revolution could be felt everywhere in the West, 

each village or small town was a microcosmos where practically all economic, 

cultural and emotional needs were satisfied. Within their contexts, individuals were 

total human beings to each other, whether they were friends or foes. The relationship 

between them was personal and face-to-face; the social bond was based on the feeling 

that arises between people who are aware that they belong to the same universe of 

experience. 

In teenstelling met die pre-industriele samelewing, is Giner (1984: 118-119) 

voorts van mening dat mense se verbondenheid aan mekaar in die modeme 

samelewing 'n wesenlike verandering ondergaan het en stel dit soos volg: 
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These relationships ... began to give way to others of a different nature when the 

urban and industrial revolution began to set in . . . Men and women have been 

uprooted from the Gemeinschaft-like groups that once united them and have been 

thrown into a world of impersonal forces and contacts. People with whom we now 

work and talk are nameless . . . there is nothing unique in them . . . People are 

strangers to each other, alienated from each other. 

Die eietydse kemgesin is in so 'n mate deur veranderinge in die samelewing 

be'invloed dat die gesin as 'n kwesbare sosiaal-ge'isoleerde eenheid gekenskets 

word wat minder weerbaar teenoor samelewingsproblematiek staan. Hegte 

gesinsverbondenheid ontbreek toenemend, sodat die kind weerloos teen 

negatiewe invloede van die eietydse tydvak staan. 

WESE VAN DIE GESIN: GESINSAMESTELLINGS EN HUL 

FUNKSIONERING 

Die gesin as instelling het reeds in een of ander vorm in aile gemeenskappe 

en in aile kulture vanaf die ontstaan van die mens bestaan. Weens die verskille 

tussen kulture kom verskille, ook wat die samestelling en organisasie van 

gesinne in die algemeen betref, voor. Gerdes (1987: 151-182) het egter 

indringende studies oor pre- of voor-industriele en modeme gesinstelsels 

ondemeem en tot die slotsom gekom dat daar 'n totale nuwe tipe gesin 

ontstaan het wat " ... in 'n ander omgewing woon, nuwe waardes aanvaar, in 

verskillende behoeftes voorsien, nuwe rolle skep en baie varieer in struktuur 

en funksie". Hierdie vergelyking van Gerdes (1987: 289) stel sy diagram

maties in Figuur 2.2, p 66 voor. 

Aangesien opvoedingspraktyke verskil, verskil hierdie nuwe tipe gesin ook ten 

opsigte van bogenoemde aspekte van kultuur tot kultuur. Elke gesin het sy eie 

besondere karakter en word deur 'n spesifieke maatskaplike klimaat be'invloed. 

So het die maatskaplik opstandige klimaat van die sestigerjare en die rustiger 

veranderinge van die sewentigerjare die weg vir die jare tagtig, 'n dekade van 
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Figuur 2.2 'n V ergelyking van die voor-industriele gesin en die 

moderne gesin (~rdes 1987: 289) 
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ongekende diversiteit en verskeidenheid, gebaan. Binne 'n relatiewe kort tydperk is 

die samelewing in 'n magdom van diverse subkulture verdeel met 'n wye 

verskeidenheid van voorkeure en waardes wat gaandeweg toeneem. Hierdie diversiteit 

word tans ook in die struktuur van die gesinslewe, wat in 'n wye verskeidenheid van 

individuele samestellings en leefstyle "ontplof" het, weerspieel. Dit noodsaak die 

navorser egter om vir die doel van die studie tussen die volgende samestellings van 

die gesin soos dit hoofsaaklik by eietydse Eerste- en Derdewereldgesinne voorkom, 

te onderskei: 

2.4.1 Die kerngesin 

Die mees basiese gesinstipe is die kemgesin of die nukleere gesin. Die 

kemgesin bestaan uit een man en een vrou wat deur die huweliksband tot 

egpaar verbind is (monogamie), saam met hul onmiddellike nakomelinge 

(Steyn et al 1990: 44). 

Duvall en Miller (1985: 6) definieer die kemgesin soos volg: 

A nuclear family consists of parent(s) and child(ren). This most elemental or nuclear 

family unit includes members of two (parent and child) generations. A married 

couple with several children, a single mother with dependent children, or a couple 

with one child would all be considered nuclear families. 

Voorts onderskei Gerdes (1987: 290-292) tussen drie soorte kemgesinne, 

naamlik "... the traditional system, the companionate system and the 

egalitarian system (dual career)", en voeg die volgende daarby: 

It cannot be concluded that any of these systems or any variation of them is ideal, 

for what suits one couple may be anathema to another. A major source of confusion 

and stress arises when husband and wife subscribe to different systems. 

Desnieteenstaande openbaar die kerngesin in die algemeen onder meer die 

volgende kenmerke (Steyn 1990: 123): 
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die kemgesin 

• bewoon 'n afsonderlike woning wat nie deur ander verwante van die 

egpaar gedeel word nie 

• is ekonomies onafhanklik van die wyer verwantskapsisteem en is vir 

ekonomiese onderhoud van die manlike hoof of van die inkomste van 

die ouerpaar afhanklik 

• se primere en eerste lojaliteit is onomwonde tussen die lede van die 

egpaar en tussen hulle en hul afhanklikes 

• is outonoom, met gesag in eie kring en die beklemtoning van die 

privaatheid van die gesin 

• het, nieteenstaande sy outonomiteit, kontak met 'n verspreide netwerk 

van verwante in die vorm van wedersydse ondersteuning. 

Die kemgesin soos hierbo uiteengesit, kom in die meeste samelewings voor 

en word diagrammaties in Figuur 2.3 soos volg voorgestel (Steyn et al 1990: 

44): 

Figuur 2.3 Die kerngesin 

2.4.2 Die uitgebreide gesin 

Die uitgebreide gesin of grootgesin ontstaan deurdat twee of meer kemgesinne 

aan mekaar gekoppel word deur die uitbreiding van die ouer-kind-verhouding. 



69 

Die eenvoudigste vorm van die uitgebreide gesin is die sogenaamde 

"stdmgesin" waar slegs die oudste getroude seun by die gesin van oorsprong 

inwoon om die uitgebreide gesin te vorm, en die ander seuns met hul vrouens 

'n eie huishouding vorm, om sodoende in die volgende generasie tot die 

stamgesin oor te gaan. Hierdie uitgebreide gesinsisteem kom in 'n groot aantal 

samelewings voor. 

Verskeie variasies kom in die gesinsamestelling voor. As gevolg hiervan het 

die uitgebreide gesin nie noodwendig 'n uniforme tipe gesinstruktuur nie. Tog 

het die uitgebreide gesin, soos dit in tradisionele samelewings voorkom, 

sekere kenmerke wat wesenlik van die van die kemgesin verskil. Zelditch 

(Steyn et al 1990: 58) onderskei die volgende kenmerke: 

dit 

• vorm 'n basiese taakeenheid 

• is ekonomies interathanklik 

• ontwikkel op 'n sistematiese wyse deurdat verwante vanuit 'n bepaalde 

familielyn op kultureel voorgeskrewe wyse bymekaar inskakel 

• behels die insluiting van die individuele kemgesinne waaruit die 

uitgebreide gesin bestaan, en staan onder beheer van die 

outoriteitstruktuur van die uitgebreide gesin 

• behels dat verhoudings tussen die lede van die kemgesin en die lede 

van die uitgebreide gesin meesal sterk voorskriftelik is en onderlinge 

hulpverlening en bystand word as kultureel verpligtend beskou. 

Steyn et al (1990: 47) stel die uitgebreide gesin diagrammaties in Figuur 2.4, 

p 70 soos volg voor: 
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Figuur 2.4 Die uitgebreide gesin 

2.4.3 Die gewysigde uitgebreide gesin 

Die gewysigde uitgebreide gesin bestaan uit die uitgebreide gesin, soos dit in 

die tradisionele samelewing voorkom, wat addisionele lede, hetsy verwante of 

loseerders, in die gesin inneem en dienste op In vrywillige en morele basis aan 

diesulkes lewer. Hierdie gesinsvorm is In sterk tendens in bepaalde stedelike 

gemeenskappe en vervul 1n belangrike funksie vir mense wat van die platteland 

na die stede migreer. Die gevestigde persone dien as 1 n skakel vir verwante wat 

nuut in die stad aankom. Soms word werk vir die nuwe aankomelinge gereel 

en word hulle gehelp om by die vreemde stadslewe aan te pas. Hierdie 

saamgroepering van verwante in groter huishoudings voorsien in bepaalde 

sosiale behoeftes en bied ook emosionele sekuriteit. Vanwee die samewerkings

en versorgingskarakter van die gewysigde uitgebreide gesin word feitlik geen 

werklose, bejaarde of weeskind totaal nooddruftig gelaat nie (Steyn et al 1990: 

311-312). 

Hoewel hierdie gesinsvorm funksioneel is, kan dit egter vir die individu wat 

ekonomies vooruit wil kom, ook disfunksioneel wees deurdat ekonomiese 
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athanklikheid aangemoedig word. Dit kan die ekonomiese vooruitgang van die 

gesin ernstig belemmer. 

2.4.4 Die poligamiese gesin 

Volgens Steyn et al (1990: 45) is die poligamiese gesin 'n bepaalde tipe 

uitgebreide gesin en bestaan uit twee of meer kemgesinne wat deur gelyktydi

ge meervoudige huwelike aanmekaar gekoppel is, en waar een van die 

eggenote dus 'n gemeenskaplike lid van meerdere kemgesinne is. 

Die algemeenste vorm hiervan is poliginie en kom veral in Afrika voor. Die 

vorm word verkry deurdat die man meervoudige huwelike aangaan en die rol 

van eggenoot en vader in verskeie kemgesinne speel. So word 'n groter 

gesinsgroep gevorm. Die instelling van poliginie word normaalweg met 'n 

sisteem van onbestrede manlike oorheersing geassosieer. Die vroue is 

ondergeskik aan die man en hulle beklee permanent die posisie van 

minderjariges. Alhoewel laasgenoemde die norm is, is daar uitsonderings, 

byvoorbeeld vroue wat 'n hoe politieke status beklee. 

Kephart en Jedlicka (1988: 26) is die mening toegedaan dat poliginie ook 

nadele het soos onder meer die voorkoms van buitengewone mededinging, 

jaloesie en vyandigheid onder die vroue. Om in so 'n gesin te oorleef, vereis 

die volgende: " ... strict and clearly defined rules, fair division of labour 

among wives, and equally distributed affection by the husband". 

Dit is egter ook waar dat indien poliginie in 'n samelewing beoefen word, nie 

alle getroude mans noodwendig meer as een vrou het nie. Slegs welgesteldes 

of persone van aansien kan meer as een vrou bekostig. Alhoewel poliginie 

groot getalle enkellopende vroue kan akkommodeer, is die bevolkingsgetalle 

gewoonlik taamlik eweredig onder die geslagte versprei. Gevolglik kan net 'n 



72 

gedeelte van die bevolking hierdie huweliksvorm gelyktydig beoefen (Steyn 

et al 1990: 46). 

Die poliginiese gesin kan diagrammaties soos volg voorgestel word (Steyn et 

al 1990: 46) : 

Figuur 2.5 Die poliginiese gesin 

'n Ander vorm van die poligamiese gesin is poliandrie. Dit kom voor 

wanneer twee of meer mans met een vrou in die huwelik tree. Levison en 

Malone (1980: 85) voeg die volgende hierby: 

. .. for a family to be considered polyandrous, each of the husbands must be eligible 

to be considered the jural father of at least one of the woman's children. 

Die gesinsvorm kom vandag baie selde voor. In die meeste gevalle is dit 'n 

huwelik tussen 'n groep broers (of verwante mans) en een vrou. Die skaarsste 

aan vrouens weens kindermoord onder die vroulike geslag het in die verlede 

hiertoe aanleiding gegee. 
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2.4.5 Die enkelouergesin 

Terme wat in die omgangstaal algemeen gebruik word vir die 

enkelouerstruktuur wissel van "solo-ouerskap ", "alleenouer" tot "enkelouer" 

of "onvolledige gesinsouer" (Engelbrecht 1987: 5). 

Jordaan (1989: 125) definieer 'n enkelouergesin as 'n gesin waar 

• daar 'n volwassene en athanklike kind(ers) is 

• een ouer afwesig is (om watter rede ook al) 

• daar geen redelike vooruitsig van die ouer se terugkeer binne 'n 

redelike kort periode is nie 

• geen effektiewe plaasvervanger teenwoordig is nie. 

Weeks (1988: 10) beskou op haar beurt weer die enkelouergesin as die gesin 

waar slegs een inwonende en versorgende ouer, na onder meer egskeiding, 

wetlike beheer oor en toesig van die kinders uit die ontbinde huwelik het. 

Norton en Glick (1986: 9) omskryf die enkelouergesin soos volg: " ... 

households maintained by a parent with at least one child under 18 years in 

the home but with no spouse present". 

Huidiglik is die enkelouergesin 'n demografiese realiteit en kom die gesinsoort 

toenemend in so 'n mate voor dat dit as 'n ge'institusionaliseerde gesinsvorm 

aan die ontwikkel is, waarmee rekening gehou sal moet word. Op grond van 

hierdie toename in die aantal enkelouergesinne wat onder meer aan die hoe 

voorkoms van egskeiding te wyte is, word al hoe meer daarna as die 

altematiewe gesinsvorm verwys (Thompson en Gongla 1983: 97). Hierdie 

siening word dikwels teengestaan, maar die standpunt dat enkelouergesinne 

"afwykend" en daarom 'n sosiale probleem is, word nog in sommige kringe 

gehuldig. 
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Wanneer na die enkelouergesin verwys word, is daar veral die volgende tipes 

enkelouergesinne wat in verskillende omstandighede tot stand kan kom (Steyn 

et al 1990: 96): 

waar die 

• huwelik wetlik ontbind word, dit wil se, deur 'n egskeiding 

• huwelik nie wetlik ontbind word nie, maar een ouer die gesin verlaat 

• dood van een ouer lei tot weduweegesinne, met ander woorde, gesinne 

met 'n weduweemoeder of wewenaarvader 

• vader en moeder nie getroud is nie, dit wil se, waar kinders buite

egtelik gebore word en deur slegs een van die ouers versorg word. 

Enkelouergesinne word, alhoewel dikwels meer tydelik van aard, op 

byvoorbeeld die volgende ander wyses gevorm, aldus Van Schalkwyk (1988: 

57): 

wanneer 

• een ouer tronkstraf uitdien 

• 'n vader as 'n migrasiearbeider of gasarbeider werk 

• die vader as soldaat van die huis af weg is 

• die vader of moeder weens werkverpligtinge nie 'n opvoedings- en 

versorgingsrol ten opsigte van die kinders vervul nie (volgens die 

navorser). 

Alhoewel variasies in die aard van enkelouergesinne voorkom, ondervind 

enkelouergesinne oor die algemeen, volgens Barry (1982: 9), Jordaan (1989: 

131) en Packard (1983: 266-267) die volgende gemeenskaplike probleme: 

• afwaartse ekonomiese mobiliteit van die vrou as gevolg van die gebrek 

aan die vader se inkomste 

• probleme met gesinsverhoudings en veelvuldige rolvervulling 
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• onvoldoende middele om toelaagvereistes, soos deur die hof bepaal, na 

te kom 

• ekonomiese diskriminasie teenoor vroue 

• probleme in verband met kontak met die gewese egmaat 

• konflik tussen eise van die arbeidsmark en huishoudelike verpligtinge 

van die enkelouer, asook die gebrek aan werkopleiding en -

ondervinding 

• 'n laer of verlaagde inkomste het benewens die moontlikheid van 

werklike fisiese tekorte, verder tot gevolg dat die gesin dikwels na 

ander en minder gegoede behuising moet verhuis, waar oorbewoning 

beers en 'n daling in lewenstandaard gevolglik teweeggebring word 

• verhoogde finansiele laste skep addisionele spanning en 

verantwoordelikhede en bring mee dat die geskeide ouer minder tyd en 

aandag aan kinderopvoeding en sy of haar eie persoonlike lewe kan 

bestee. 

Williams, Strydom en Booysen (1992: 4) is byvoorbeeld van mening dat daar 

in die meeste enkelouergesinne 'n disharmoniese opvoedingsdinamiek beers 

vanwee die verandering in omstandighede en die stres wat op die afwesigheid 

van een ouer volg. Dit is te begrype dat die enkelouer intense spanning en 

onsekerheid met betrekking tot die "verdubbelde" begeleidingsrol en 

opvoedingsverantwoordelikheid sal beleef. Die meeste take en verpligtinge wat 

gewoonlik deur beide ouers hanteer is, moet nou hoofsaaklik deur een ouer 

behartig word. Gevolglik kan die veranderde patroon van interaksie tussen 

gesinslede, bekommernis, onsekerheid, bitterheid en gevoelens van verwerping 

en ontwrigting 'n swak seltbeeld by ouers, sowel as kinders tot gevolg he. Dit 

bring mee dat enkelouergesinne in die modeme industriele samelewing, veral 

weens die gebrek aan ondersteunende strukture, veel kwesbaarder as die 

kemgesin geword het. 
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Nieteenstaande bogenoemde probleme bly enkelouerskap 'n besondere 

gesinsvorm met sowel bepaalde kwesplekke as inherente sterktes. Die 

positiewe bantering van enkelouerskap is van kardinale belang en daar behoort 

op die uitbouing van die potensiele sterktes van sodanige gesin gekonsentreer 

te word. In plaas daarvan om wyses te soek waarop die enkelouergesin die 

twee-ouergesin kan naboots, " ... behoort die uitgangspunt te wees dat die 

enkelouergesin as sodanig begryp moet word sodat enkelouergesinne op 

gesonde en vervullende »yse kanfunksioneer" aldus Steyn et al (1990: 141). 

Atlas (1981: 15-19) noem die volgende wyses waarop kinders potensieel 

voordeel uit enkelouerskap kan trek: 

• meer buigsaamheid in die beplanning van kwaliteittyd wat saam met 

die kinders deurgebring word weens die afwesigheid van 'n tweede 

volwassene 

• 'n afname in spanning, vyandigheid en tweespalt binne die gesin, en 

'n toename in gesinsolidariteit en -konsekwentheid 

• 'n geleentheid vir die individue om persoonlik te groei en "deel van" 

'n gesin te wees 

• 'n demokratiese saamwerkbenadering tot probleemoplossing kan tot die 

verhoging van die kinders se eiewaarde lei 

• 'n groter blootstelling aan 'n verskeidenheid lewenstyle 

• die geleentheid vir kinders om volwasse en selfstandig te word, 

onathanklikheid te verkry en te voel dat hulle as deelnemende lede van 

die huishouding waardeer word 

• 'n gevoel van begrip en ondersteuning danksy die uitgebreide 

enkelouergemeenskap met sy gesinsaktiwiteite. 
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2.4.6 Die hersaamgestelde gesin 

Wanneer enk:elouers hertrou (of trou as hulle nog nie vantevore getroud was 

nie), ontstaan 'n hersaamgestelde gesin. Die struktuur in hierdie soort gesin 

is baie kompleks en 'n wye verskeidenheid gesinsvorme kan weens hertrou 

ontstaan. Enk:ele voorbeelde hiervan is die volgende (Steyn et al 1990: 143-

144): 

• die vrou het geen eie kinders nie, maar haar huidige man het 

biologiese kinders by die vorige vrou wat by die vorige vrou inwoon 

• die vrou het by haar vorige man biologiese kinders, wat by haar 

inwoon. Haar huidige man het geen biologiese kinders nie, maar is 

stiefvader van haar kinders 

• sowel die man as die vrou het biologiese kinders uit hul vorige 

huwelike wat by hulle inwoon. 

Dit is belangrik om aan te toon dat 'n samelewing wat egskeidings kondoneer, 

ook die gevolge van egskeiding moet aanvaar. Benewens egskeidings maak 

ook die afsterwe van 'n ouer die hersaamgestelde gesin 'n realiteit. 

Die navorser stel die hersaamgestelde gesin in 'n genogram (aangepas uit 

Scheepers 1991: 30) soos volg voor (kyk Figuur 2.6, p 78): 



Figuur 2.6: Die hersaamgestelde gesin 
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Callan en Noller (1990: 292) noem die hersaamgestelde gesin "a blended 

family" en is die volgende mening in die verband toegedaan: "While most 

remarriages are lifelong, the risks of marital unhappiness and divorce are still 

slightly greater among the remarried than those in the first marriage". 

Redes waarom die tweede huwelik na 'n egskeiding 'n gebrek aan 

huwelikstabiliteit kan ervaar, is volgens Cherlin (1980: 636-640) tweerlei van 

aard: 

Firstly, the complex family structure emerging from remarriage can create stress and 

interpersonal problems. Secondly, there is a lack of institutionalised guidelines about 

what can be done within the blended family. 

Crosbie-Bumett (1989: 325) beskryf hertrou as 'n ontwikkelingstressor 

("developmental stressor"), omdat dit die gesinsgrense verander deur die 

toevoeging van een of meer lede tot die gesin. Die struktuur van die gesin 

verander om plek vir die stiefouer as 'n addisionele volwassene te maak, 

asook vir die integrering van stiefkinders ( "stepsiblings ") met die 

gepaardgaande verandering in die onderlinge verhouding tussen die seuns en 

die dogters. 

In hersaamgestelde gesinne is die ouers soms geneig ". . . to model themselves 

after nuclear families. Consequently, the expectations for the stepparent role 

are similar to those for the parent role ... "(Ahrons en Rodgers 1987: 166). 

Bostaande is egter onmoontlik vanwee verskille in die samestelling van die 

twee gesinsoorte, waaraan nog te min aandag aan gegee is, aldus Coleman en 

Ganong (1990: 934). Die stiefouer moet verkieslik 'n aanvullende of 

gedeeltelik plaasvervangende ouerrol vervul. 

'n Tweede of verdere huwelik en die daaruit voortspruitende hersaamgestelde 

gesin het sy eie kenmerke en probleme, waarvan die voomemende egpaar nie 



80 

noodwendig bewus is nie of waarvoor hulle nie voldoende voorberei is nie. 

Vanwee onkunde van die voomemende ouers van hersaamgestelde gesinne het 

onrealistiese verwagtinge of mites oor die gesinsvorm ontstaan (Du Plessis 

1994: 65-68): 

• kitsliefde ("instant love '') in die hersaamgestelde gesin 

Dit wil voorkom asof ouers wat hertrou van mening is dat hulle 

dadelik dieselfde gevoel vir hulle stiefkinders as vir hulle eie kinders 

behoort te he. Baie stiefouers stel hierdie onrealistiese eis aan hulself 

en voel skuldig indien hulle nie dadelik liefde vir hulle stiefkinders 

voel nie. Ook van die kant van die kinders is kitsliefde vir en 

kitsaanvaarding van die stiefouer nie moontlik nie. 

• die hersaamgestelde gesin word aan 'n kitsklaar kerngesin gelyk

gestel ("instant family '') 

Net soos wat daar nie kitsliefde in die hersaamgestelde gesin kan wees 

nie, kan hierdie gesin ook nie soos 'n kitsklaar kemgesin beskou word 

nie. Ouers wat weer trou verwag om onmiddellik na die voltrekking 

van die tweede huwelik 'n hegte eenheid te vorm. Hierdie 

wanopvatting kan moontlik spruit uit ouers se begeerte om weer 'n 

volledige gesin te he en op te maak vir die mislukking van die vorige 

huwelik en die verbreking van die vorige gesinseenheid. Kinders is 

egter nie noodwendig daarvoor gereed nie. 

• die Aspoestertjie mite ("the Cinderella myth'') 

Die rol van die stiefmoeder word vergelyk met die van die bose 

stiefmoeder in menige sprokie, waarvan "Aspoestertjie" die bekendste 

is. In die volksmond het dit 'n mite geword dat stiefouers sogenaamde 

slegte ouers is. Die stiefouer het dus van die begin af te make met 'n 

negatiewe kwalitatiewe vooroordeel wat oorkom moet word. Selfs in 

'n ondersoek na die persepsie van terapeute of voorligters aangaande 
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stiefouers en -kinders is bevind dat die stiefgroepe deur onervare 

terapeute of voorligters negatiewer geevalueer word as ouers en 

kinders in volledige kemgesinne. 

Van die grootste probleme waarvoor die gesinsvorm te staan kom, is 'n 

gebrek aan norme, rituele en stereotipe rolverdeling en riglyne vir optrede van 

die gesinslede onderling teenoor mekaar in die samelewing, aldus DuPlessis 

(1998: 73). Die gesin kan nie op tradisionele kemgesinspatrone terugval nie, 

aangesien die hersaamgestelde gesin nie soos 'n kemgesin funksioneer nie. 

Daarom is gesinslede in die hersaamgestelde gesin dikwels onseker oor hulle 

optrede binne die komplekse verhoudinge wat ontstaan. 

Die grense van die hersaamgestelde gesin is in teenstelling met die van die 

kemgesin, nie so duidelik afgebaken nie en is selfs deurdringbaar. Nie net 

lede van die uitgebreide gesin ( "metafamily ") soos die gewese eggenotes, 

grootouers en die kinders nie, maar ook instelllings ("institutions") kan 

volgens Glick, Clarkin en Kessler (1987: 84) 'n bepalende invloed op die 

lewensvatbaatheid en funksionering van die hersaamgestelde gesin uitoefen. 

Lidmaatskap in die hersaamgestelde gesin is oop vir interpretasie. Hobart 

( 1988: 650) meld vervolgens dat aangesien die hersaamgestelde gesinne se 

grense nie duidelik afgebaken is nie, lei dit tot verwarring van roUe (pligte en 

regte) vir die verskillende gesinslede - dus 'n gebrek aan rolverdeling. 

Ahrons en Rodgers (1980: 157), asook Steyn et al (1990: 146) is hoofsaaklik 

dieselfde mening toegedaan, naamlik dat alhoewel 'n groot persentasie 

enkelouers hertrou, daar nog geen reels of norme vir die verhoudinge in die 

hersaamgestelde gesin bestaan nie. Ten spyte van die hoe voorkoms van 

hersaamgestelde gesinne, is die gebrek aan norme en riglyne vir optrede in die 

samelewing seker van die grootste onsekerhede waarvoor die gesinsvorm te 

staan kom. 
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Volgens Du Plessis (1998: 75) maak dit van die hersaamgestelde gesin 'n 

besondere kwesbare gesinsvorm. Tog is dit opvallend dat nieteenstaande die 

probleme wat tiperend van die gesinsvorm is, dit persone nie verhoed om 

weer te trou en hersaamgestelde gesinne te vorm nie. Dit is nodig dat hierdie 

gesinsvorm, tesame met die kemgesin as alternatiewe gesinsvorme beskou 

moet word, en nie as afwykende of abnormale gesinsvorme nie (Ahrons en 

Rodgers 1987: 201; Crosbie-Bumett 1989: 330; Coleman en Ganong 1990: 

929). 

Desnieteenstaande kan die wyere invloedsfeer waaraan die gesinslede blootge

stel word, soos ook by die enkelouergesin aangetoon is, voordelig wees. Dit 

is volgens Chilman (1983: 156) veral in die volgende gevalle moontlik: 

wanneer 

• verhoudings tussen die ouer en die gewese egmaat nie konflikbelaaid 

is nie 

• 'n positiewe betrokkenheid van die afwesige ouer sigbaar is 

• alle volwasse lede van die oorspronklike gesin en die hersaamgestelde 

gesin, asook familielede positief saamwerk om aan die kinders in die 

gesin 'n sterker ondersteuningstruktuur en meer identifikasiefigure te 

bied (volgens die navorser). 

Verder word kameraadskap hoog aangeslaan en kommunikeer hersaamgestelde 

gesinne beter deur meer saam te lag, idees uit te ruil en mekaar te vertrou. So 

'n verhouding, in teenstelling met een van konflik, is voordeliger vir die 

algehele vorming van die kinders. 

WESE VAN DIE GESIN: GESINSTIPES EN HUL FUNKSIONERING 

Alhoewel geen twee gesinne in werklikheid dieselfde is nie, kan elke gesin 

soos reeds aangedui, in die algemeen as 'n klein verwantskapsgestruktureerde 
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groep gedefmieer word. Die feit maak dit moontlik dat op 'n meer konkrete 

en gespesialiseerde vlak na die verskillende gesinstipes in die literatuur gekyk 

kan word. Samelewingsveranderinge maak dit egter nie moontlik om 

gesinstipes binne sekere tydperke te identifiseer nie. Die vraag, naamlik wat 

die opvoedingsbetekenis van hierdie verskillende gesinstipes as sosiale 

verskynsels is, moet telkens gevra word. 

In die lig hiervan, sal daar nou kortliks na gesinstipes gekyk word wat op 

grond van hul funksionele organisasie, met die verloop van tyd onderskei is. 

Ponsioen (Pretorius 1994: 43) onderskei tussen die volgende ses gesinstipes 

in die ~rstewereld: 

die 

• patriargale gesin- is 'n produktiewe eenheid wat volkome geslote is; 

die man is die absolute heer en meester; hierdie gesinstipe kom 

waarskynlik in groter mate voor as waarvan ons oor die algemeen 

bewus is 

• koshuisgesin - die gesinslewe is opgehef; gesinslede leef buitenshuis; 

elkeen gaan sy of haar eie weg; daar is min intimiteit in hierdie tipe 

gesin 

• skyngesin - word gekenmerk deur intense spanning tussen man en 

vrou of tussen ouers en kinders; aanvaarbare norme binne die gesin 

word bevraagteken, en slegs die skyn van 'n ideale gesin word 

gehandhaaf 

• ope gesin binne 'n geslote kring, dorp of buurt - vervul die dorp of 

buurt gedeeltelik die funksie van die uitgebreide of grootgesin; 

gemeenskapslede kontroleer mekaar onderling ten opsigte van 

behoorlike gedrag; hierdie geslote kringe, wat in die geslote dorpse 

milieu en in die agterbuurte van stede voorkom, staan dikwels vyandig 

teenoor die groter maatskappy 
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• geslote gesin - is die tuiste van godsdienssin en tradisionele 

sedelikheid, leef in eie kring na binne en weg van die rumoerige 

alledaagse lewe; die gesinstipe kom in allerlei stande van die 

samelewing voor 

• ope gesin in die ope maatskappy- openbaar 'n openheid na "buite"; 

daar is openheid na die maatskappy; die gesinslede neem aan 

aktiwiteite van verskillende instansies deel, byvoorbeeld skole, kerke, 

verenigings, en so meer; gesinsake word gesamentlik gedoen; die gesin 

probeer om die nuwe maatskaplike feite en eise met 'n optimale 

gesinslewe te integreer. 

Die navorser wil ook die volgende gesinstipes wat algemeen in die Suid

Afrikaanse samelewing voorkom, aan die orde stel: 

die 

• ope gesin in die plakkerskamp - word daagliks tot openheid 

"gedwing" weens die beknopte omstandighede en die gebrek aan 

privaatheid, wat in die plakkerskamp heers; gebeurlikhede in die 

daaglikse lewe van die gesin word onmiddellik gemeenskaplike besit 

van die aangrensende gesinne 

• gesin in die platteland wat hul vader met 'n gesin in die stad moet 

deel - die man raak weens ekonomiese redes van sy oorspronlike gesin 

in die platteland verwyder en voer 'n bigame leefwyse in die stad. 

Koekebaker (Pretorius 1994: 44) verskaf 'n interessante tipologie van 

"dissosialiserende gesinne ", waarin sosio-opvoedingsbegeleiding nie kan 

plaasvind nie. Dit is dikwels 'n voedingsbron vir wangedrag. Die volgende 

gesinstipes word onderskei: 

die 

• disharmoniese gesin - die innerlike stryd van die gesinslede kan 
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openlik of bedek afspeel; persoonlike teenstellinge gee die toon aan; 

die gesinslede kan rusteloos op soek wees na ewewig en is meestal ook 

met hulself oneens; dit kan lei tot onvoorsiene uitbarstings 

• verwaarloosde gesin- onvoldoende sorg betreffende liggaamshigiene, 

kleding, voorbereiding van maaltye en woongeriewe kom voor; 

ernstiger is die tekort aan orde en reelmaat; die gesinslewe is chaoties, 

en veral die verhoudinge tussen die gesinslede; gevoelens ruk telkens 

hand-uit; slegs 'n ''primitiewe 11 gesinsband bestaan tussen gesinslede 

• strakke gesin- die gesin kan na buite gunstig bekend staan; dit is 'n 

gesin met 'n patriargale, ouderwetse karakter; geen ruimte vir 

individuele ontplooiing bestaan nie; dit is 'n llnetjiese 11 gesin; elkeen 

ken sy plig; daar heers vasstaande beginsels; die gevaar om die kinders 

volgens 'n sekere 11Skema II of ''plan II op te voed, dreig 

• moderne grootstadgesin - die gesin is sonder weerstand aan die 

veranderinge in die maatskappy oorgelewer; die gesin staan maklik sy 

funksies aan die gemeenskap af; beroep en arbeid het geen positiewe 

betekenis nie; elkeen soek sy eie ontspanninge; die gesin word 

gekenmerk deur 'n gebrek aan karakter (die sogenaamde ope gesin in 

'n negatiewe sin); gesinsfunksies word maklik aan die gemeenskap 

oorgelaat 

• weke gesin - die huishouding kan goed versorg wees, maar 

liggaamlike versorging en gewoontevorming kan veel te wense oorlaat; 

kinders word na buite oorbeskerm, wat aanleiding gee tot 

ontoereikende sosiale inskakeling; gesagsuitoefening is gedegenereer; 

kritieke fases in die lewe van die kind is die oorgang na die skool met 

sy pligte, en eis tot selfstandigheid en die losmaking tydens puberteit 

en adolessensie. 

Ten slotte tref Botha (1977: 47-53) en Le Roux (1992: 44-47) die volgende 

onderskeid tussen die outoritere, die permissiewe (toeskietlike) en die 

demokratiese gesin: 
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die 

• outoritere gesin 

* die verdedigend-outoritere gesin 

In hierdie gesinstipe word die siening oordryf dat die gesinsituasie 'n 

veilige hawe moet wees, dikwels omdat die ouers self ongeborge voel 

in die wyere maatskappy. Die ouers is daarop ingestel om die kind(ers) 

op angsvallige wyse van die invloed van die wyere samelewing te 

isoleer, aangesien die norme van die samelewing nie vir hulle 

aanvaarbaar is nie. 'n Oorbeskermende opvoedingshouding word dus 

gehandhaaf. Die ouers waag dit nie met die kind in die wyere 

samelewing nie, byvoorbeeld die kind of jeugdige word in sy deelname 

aan vryetydsbesteding in sekondere groepe aan bande gele. In hierdie 

geval word die samelewingsituasie ontvlug in plaas daarvan dat 

samelewingsinvloede vir die kind geselekteer en verwerk word. 

Sodoende kry hy nie toereikend geleentheid vir orientering ten opsigte 

van die wyere maatskaplike lewe nie, en soms selfs ook nie ten opsigte 

van die skoollewe nie. 

* die aggressief-outoritere gesin 

Ouers is aggressief en outoriter op grond van hulle sosiale ambisie om 

die kind te dryf tot die hoe posisie in die samelewing wat hulle self 

bereik het of self nooit kon bereik nie. Botha (1977: 50) konstateer 

soos volg: 

Die aggressief-ambisieuse stellingname van die ouers teenoor die wyere 

samelewing, stel die kinders in die posisie dat bulle voortdurend aangepor 

word om die onwaarskynlike te verwesenlik, in die sin dat bulle ideate moet 

verwesenlik wat buite die bereik van bulle gegewe persoons-moontlikhede 

is. 

Dit geskied ten koste van toereikende kommunikasie, en kan tot 

konflik en spanning tussen ouer en kind lei, asook tot gedragsprobleme 

by die kind. Ten opsigte van sosiaal-maatskaplike plekbepaling word 

die kind tot ambisieuse stellingname gedwing sonder enige orientering 

ten opsigte daarvan wat gevolglik tot 'n identiteitskrisis kan lei. 
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• permissiewe (toeskietlike) gesin 

'n Gebrek aan simpatieke gesagsleiding, 'n permissiewe laat-maar

gaan-houding waar minimum kontrole uitgeoefen word, en bandelose 

vryheid van die kind dwarsboom sosiaal verantwoordelike gedrag. Die 

selfsug, gemaksug en pedagogiese onverantwoordelikheid van die ouers 

beteken dat 'n wangenormeerdheid, eiewilligheid en egosentrisiteit in 

die keuse-lewe van die kind ontstaan. Die kind word nie voldoende 

begelei in die uitgaan na sy sosiale werklikheid nie. Die norme van sy 

kultuurgroep word nie aan hom oorgedra nie, en hy ontspoor maklik 

ten opsigte van die keuses wat hy maak. Onverantwoordelike keuses 

ten opsigte van vriende, groepe en aktiwiteite kan lei tot sosiaal

maatskaplike disorientasie. Die jeugdige is dan "drywend" sonder 

lewensbeskoulike beginsels as vaste bakens om sy posisie in die wyere 

samelewing te bepaal. Ongewenste groepe en aktiwiteite beteken 

dikwels vir die jeugdige 'n oordrewe soeke na tydelike genots

belewinge. Ook kan negatiewe portuurgroepidentifikasies die jeugdige 

in 'n identiteitskrisis dompel. 

• demokratiese gesin 

Die ouers tree demokraties en pedagogies-gebalanseerd op, en begelei 

die kind tot selfstandige keuses (self-kies en self-besluit). Volgens 

Gresse (1973: 25) oefen die ouers in hierdie tipe gesin nie sodanig 

gesag uit nie: hul het nie gesag nie, maar is die gesag; hulle is die 

gesagdraers van en gee self blyke daarvan dat hulle ook 

gesagaanvaarders is. Die egte, intieme kolllii\.unikasie in die gesin 

word deur buigsaamheid, vertroue, begrip, erkenning van die kind met 

sy eie aard en persoonlikheid, ontmoeting en gesprek, maar ook 

simpatieke gesagsleiding en waarde-oordrag (sinvolle interaksie) 

gekenmerk. Die ouer is sterker op die persoon van die kind gerig as 

op sy eie gesagsposisie as opvoeder. Hy heg baie waarde aan die 

selfekspressie, selfstandigheid, individuele belangstellings en unieke 
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eienskappe van die kind. Daar is 'n balans tussen die begeleidingspole 

beskerm-blootstel, begelei-onttrek, en so meer (vergelyk 1.3.5, p 32), 

asook opvoedkundige seleksie en verwerking van samelewingsinvloede. 

Die jeugdige word nie net aan die hand van verworwe norme en 

waardes opgevoed nie, maar ook ten opsigte van sekondere 

groeperinge, saaklikheidsgroepe en tersiere invloede. 

FUNKSIES VAN DIE GESIN MET VERWYSING NA DIE EIETYDSE 

KERNGESIN 

Om die gesin as opvoedingsinstansie te verstaan en werklik tot die wese van 

die gesin deur te dring, is dit nodig om te be sin oor die besondere funksies 

wat die gesin as instelling ten opsigte van sy lede, asook ten opsigte van die 

samelewing moet vervul. 

Die snelveranderende samelewing van die twintigste eeu het ook sy stempel 

onteenseglik op die funksionering van die gesin, as primere leefwereld van die 

kind, afgedruk. Alreeds in 1934 het William F Ogburn in 'n verslag van die 

Presidensiele Navorsingskomitee beweer dat die gesin vele van sy tradisionele 

funksies aan ander instansies soos die skool, kerk en staat afgestaan het. 

Hierdie verslag het volgens Kephart en Jedlicka (1988: 7) die debat aangaande 

die samelewing se " ... encroachment on family junctions ... " aangevuur en die 

volgende reaksie tot gevolg gehad: 

On the one side of the debate are those who agree with Ogburn that the family 

functions are disappearing, decreasing in importance, and that the family is 

weakening. On the other side are those who feel that the family today is as strong as 

ever. 

Benewens bogenoemde menings, maak Fletcher (1984: 80) die volgende 

insiggewende opmerking: 
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... in pre-industrial society the family did not always fulfil all its functions. The 

question then arises as to whether the family is fulfilling less of its functions than 

before. 

Kephart en Jedlicka (1988: 7) stel egter die saak in perspektief deur die 

volgende te beweer: 

The middle view in this controversy is that family functions are adjusting to social 

change. As society becomes more complex and demanding, the family may rely more 

on societal support ... in performing traditional family functions. 

Duvall en Miller (1985: 8) stem ook saam deur te konstateer dat die gesin 

inderdaad die ondersteuning van ander instansies benodig om al sy funksies 

in die eietydse samelewing te kan vervul. Hy stel dit soos volg: 

The production, preparation and preservation of food are now Big Business. The 

education and religious training of children are now, to a large extent, entrusted to 

schools and churches. Protective services are provided by police and fire 

departments. Medical care is provided by doctors, nurses, and teams oftechnicians. 

Daarom kan daar eerder van 'n funksieverskuiwing as van 'n funksieverlies 

of ''funksie-inperking" (Du Plessis 1998: 58) gepraat word. Vanwee hierdie 

funksieverskuiwing in die modeme kemgesin, word die voltrekking van sekere 

funksies in die gesin bemoeilik. Ouers beleef 'n toenemende onvermoe ten 

opsigte van die opvoeding van hulle kinders. Dit is onder meer te wyte aan 

faktore soos " ... die snelle wisseling in generasies, die sterk veranderde 

mentaliteit van die jeug en die nuwe omstandighede waarin opgevoed moet 

word" (Pretorius 1994: 42). Desnieteenstaande kon tot op hede geen 

plaasvervanger vir die gesin as opvoedings- en sosialiseringsinstansie gevind 

word nie. 
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Bogenoemde verskuiwings ten opsigte van gesinsfunksies het verder 

veroorsaak dat 'n bepaalde demokratisering in die Eerstewereldgesin, en in 

sommige opsigte ook in die Derdewereldgesin, ingetree het wat gesinslede se 

tradisionele funksies verander het. Die sterk patriargale, dominerende 

vaderlike gesag het verskuif. Die vrou het geemansipeer tot gelykwaardigheid 

met die man. Jeugdige gesinslede het meer inspraak in die demokratiese 

omgang in die gesinslewe en opvoeding verkry. Gesag het plek gemaak vir 'n 

verhouding van kameraadskap. Daar is in gesinsopvoedings-verband meer 

ruimte vir vryheid, openheid en spontane1teit. Die kinders word van kleins af 

toegelaat om meer selfstandig vrye keuses uit te oefen. Hierdie meerdere 

toeganklikheid van die ouers, gepaardgaande met die meerdere agting vir die 

menswaardigheid van die kind, het tot die voordeel van die funksionering van 

die kind in die eietydse gesin gestrek. 

Verskeie outeurs onderskei tussen 'n verskeidenheid van funksies. Pretorius 

(1998: 48) maak 'n onderskeid tussen die kernfunksies en die randfunksies 

van die gesin. Die kernfunksies bepaal die wese van die gesin en sluit die 

volgende in: 

• biologiese funksie 

• opvoedingsfunksie 

• sosiale funksie 

• religieuse funksie 

• beskermingsfunksie 

• koesterings- of affektiewe funksie. 

Die randfunksies van die gesin sluit die volgende in: 

• ontspanningsfunksie 

• ekonomiese funksie 

• statustoekennende funksie. 
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Engelbrecht ( 1994: 30-31) klassifiseer op sy beurt die gesinsfunksies soos 

volg: 

• sosiaal-biologiese funksie die verandering van die 

"driegenerasiehuishouding" na die kemgesin, die afname in 

gesinsgrootte, die versorging van gestremdes en afwykendes in spesiale 

inrigtings, die daarstelling van ouetehuise, en so meer 

• sosiaal-ekonomiese funksie - die skeiding van woon- en werkplek, 

verbeterde produksiemetodes en massaproduksie, die funksieverskui

wing van die gesin as produksie-eenheid na die gesin as konsumpsie

eenheid, vanaf die besitterseenheid na die salaris- of loon

trekkerseenheid, en so meer 

• sosiaal-statusbepalingsfunksie - die toenemende horisontale asook 

vertikale mobiliteit van die individu binne die gesin of van gesinne in 

die geheel, en so meer. 

Om aan sy funksie as primere leefwereld van die kind te voldoen, moet die 

gesin volgens Verster, Theron en Van Zyl (1982: 142) aan die volgende 

algemene vereistes voldoen: 

• ouers moet deur doelbewuste voorlewing en opvoeding, Ieiding aan hul 

volwassewordende kinders ten opsigte van die heiligheid van die 

huwelikslewe gee - die huwelik mag nooit as net 'n kontraktuele 

aangeleentheid beskou word wat maklik ontbind kan word nie 

• die vader, as gesinshoof, behoort die onbetwisbare gesagsdraer te wees 

en moet op die voile ondersteuning van die moeder kan reken 

• die moeder moet self die versorging van haar suigelinge waameem 

• die moeder moet deur haar voorlewing voile aandeel in die opvoeding 

van haar dogter tot egte vroulikheid neem 



92 

• ouers moet gesamentlik die verantwoordelikheid van die kind se 

grootmaak ( opvoeding) aanvaar 

• die kind moet in die gesin gesag en dissipline ervaar en het in sy 

diepste wese behoefte hieraan 

• die kind moet vanuit die gesin deur gereelde godsdiensoefening vir die 

lewe en toekoms voorberei word 

• die gesin behoort die primere gemeenskapseenheid te wees waarin 

meelewing met die gesinsgenote voorop staan. 

Fogel (Leslie en Korman 1989: 13) huldig die volgende mening aangaande die 

funksionering en waarde van die gesin: 

... despite its heavy load of evolutionary and traditional social functions ... families 

are personally important to individuals and, generally, have proved adaptive to 

modem requirements. The idea of a family is a reference point for people. A family 

represents love, security and certain values . . . connote responsibility, especially 

towards the very young and very old. People believe that families are the group's 

first and last resort ... 

Pretorius (1998: 41) beskou op sy beurt " ... die opvoeding en sosialisering 

van die kind . . . volgens die norme wat in die maatskappy heers ... " as die 

belangrikste funksies van die gesin. In die gesin maak die kind vir die eerste 

maal met 'n bepaalde kultuur, gewoontes en tradisies van sy groep kennis. Die 

gesin is dus die basis vir die sosiale aspek van die opvoeding en van aile latere 

opvoeding. Die kind leer die moontlikhede van 'n geordende saamleefstruktuur 

ken, en hy verwerf die basisgewoontes van orde in tyd, ruimte en omgang. 

Booysen (1987: 54-68) maak 'n bree veralgemening en voer aan dat die 

funksies van die gesin in hoofsaaklik twee kategoriee gegroepeer kan word, 

naamlik die van versorging en die van opvoeding. 



93 

Die versorgingsfunksie behels die liggaamlike versorging van lede, met ander 

woorde, die voorsiening van voedsel, kleding en beskerming. 

Die opvoedingsfunksie van die gesin omsluit egter 'n baie wye spektrum van 

aktiwiteite. Deur opvoeding in die gesin leer kinders hul menslike omgewing 

ken, en leer hulle wat in sosiale opsig goedkeurenswaardig en 

afkeurenswaardig ten opsigte van gedraginge, houdinge, opvattinge, en so 

meer is. In hierdie opsig is die saamleefvoorbeeld van die ouers van die 

uiterste belang, en dra hulle hul sosiale houdinge, opvattinge, voorkeure, 

afkeure en so meer bewustelik en onbewustelik op hulle kinders oor. Die 

ouers se verhouding met mekaar belnvloed ook die houding van die kinders 

onderling, en die verhouding tussen ouer en kind belnvloed op sy beurt weer 

die verhouding tussen die ouers (Pretorius 1994: 39). Aangesien die 

belangrikheid van die opvoedingsfunksie van die gesin nie geringgeskat kan 

word nie, sal die verskillende opvoedingsfunksies kortliks bespreek word: 

Opvoedingsfunksie van die gesin ten opsigte van 

• norm- en waardeoordrag 

Norme en waardes is gedragreels wat die optrede van mense rig. 

Opvoeding ten opsigte van norme moet sodanig wees dat die norme 

wat in die gesin voorgehou word sinvol deur die kind ervaar word. Die 

waarde van norme vir die kind word " ... nie deur normvoorskrywing 

nie, maar vera/ deur normvoorlewing gewek ... " (Van Rensburg en 

Landman 1986: 100). 

Booysen (1987: 83) beklemtoon dit ook dat die kind deur opvoeding 

in die gesin aan die hand van behoorlikheidseise self die norme en 

waardes wat hy in die gesin en die samelewing aantref, sy eie moet 

maak en sy lewe dienooreenkomstig moet rig. 



94 

Dit is die taak van die ouers om die kind in die gesin aan die hand van 

bestaande norme tot volwassenheid te begelei. Ballantine (1983: 300) 

konstateer dat " ... the family is the primary social bond and purveyor 

of values ". Die kind se gedraginge moet dan ook voortdurend aan die 

hand van 'n bepaalde waardehierargie geevalueer en gerig word 

(Jeffery 1988: 20). 

Traas (1986: 76) en Pretorius (1994: 51) stel dit omonwonde dat die 

inskakeling van die kind by die gemeenskap, waarvan hy lid is, 'n 

belangrike doelstelling van gesinsopvoeding is. lnskakeling by die 

gemeenskap is slegs moontlik aan die hand van aanvaarbare norme en 

waardes. 

• roUe en rolidentifisering 

Die begrip "rol" verwys na 'n posisie in die samelewing wat met 'n 

verskeidenheid gedragswyses gepaard gaan en houdinge wat 

aanvaarbaar vir die samelewing is. Dit is juis in die gesin waar die 

rolle duidelik omlyn word ten einde die kind vir sy latere lewe as 

volwassene voor te berei. Die rolle waarmee die kind in die gesin 

kennis maak, is byvoorbeeld die van vader, moeder, brood winner, 

beroepsvrou, werker, eggenoot, gesagsdraer, vriend, en so meer 

(Booysen 1987: 56). 

• sosialisering 

Die leefwereld van die kind in die gesinsituasie is 'n sosiale 

"saamlewe". In gesinsverband is die kind op sy ouers, broers en 

susters aangewese. Dit is dan ook juis binne hierdie saamlewe dat daar 

gevoelsmatige bindinge en samehorigheid plaasvind, wat die kind se 

behoefte aan "behoort aan" bevredig. Opvoeding tot saamlewe begin 

in die gesin en brei dan na die saamlewe buite die gesin uit. "Dit is 

juis in die gesin waar die kind gedragsnorme verwerf, wat dit vir hom 
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moontlik maak om later sy plek in die same/ewing in te neem ", aldus 

Booysen (1987: 57). 

Goode (1982: 6) stem saam met Booysen (1987: 57) en beweer dat 

benewens die sosialiseringsfunksie, die gesin egter ook 'n bydrae te 

lewer het as " ... an instrumental agency for the larger social structures 

and all other institutions and agencies depend upon its contribution ". 

Voorts is hy die mening toegedaan dat die rolle wat die kind in die 

gesin aanleer, prototipes of modelle is van die gedrag wat in die 

gemeenskap aanvaarbaar is. Die inhoud van die sosialiseringsproses 

omsluit dus die kulturele tradisie van die groter gemeenskap. 

Ten opsigte van sosiale verhoudings is Hurlock (1987: 233) die mening 

toegedaan dat dit vir kinders slegs moontlik is om sosiale verhoudings 

met mense buite gesinsverband te geniet en suksesvol te funksioneer, 

as die kind bevredigende sosiale verhoudings binne gesinsverband met 

gesinslede het. 

Voorts noem Hurlock (1987: 229) sekere faktore wat tot die sosiale 

persipiering van die kind kan bydra. Die faktore rig veral 'n appel tot 

die ouer en is die volgende: 

die daarstelling van 

* 
* 

* 

* 

genoegsame geleenthede vir die kind om te kan sosialiseer 

genoegsame geleenthede vir die kind om ook met mense buite 

die gesin te kommunikeer 

voldoende motivering en stimulering om met mense, objekte en 

dinge buite die gesin om te gaan 

'n goeie voorbeeld deur die ouers sodat die kind die kans kan 

kry om te kan leer om met ander te identifiseer, asook om hom 

ten opsigte van sy rol in die samelewing te orienteer. 
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Om werklik toereikend te kan sosialiseer, is dit egter belangrik dat die 

kind eers van sy eie identiteit bewus moet wees. Elke kind het iemand 

vir die toereikende ontwikkeling van sy persoonlikheid nodig. Dit moet 

iemand wees wat hy as voorbeeld kan navolg, aan wie se optrede en 

gedrag hy homself kan spieel, en iemand na wie hy sy toekomsbeeld 

· en lewensdoel kan bou en wat hom kan inspireer. 

As primere opvoeders vervul die ouers in die gesin die baie belangrike 

identifikasiefunksie (Traas 1986: 74). Die funksie is dan inderdaad 

moontlikheidsvoorwaarde vir die sosialiseringsfunksie wat die gesin 

moet vervul. 

• behoeftes en behoeftebevrediging 

Die opvoeding in die gesin moet daarop gerig wees om die kind in sy 

poging om tot selfpersipiering te kom, te steun. Selfpersipiering is 

egter slegs moontlik indien die kind se behoeftes bevredig is. Booysen 

(1987: 62) identifiseer die volgende behoeftes van die kind: 

'n behoefte aan 

* 

* 

* 

* 

liefde - deur werklik by die kind betrokke te wees, kan die 

behoefte bevredig word 

toebehorenheid - aangesien die kind nog nie self 

verantwoordelik (toebehore) is nie, is hy op die hulp en leiding 

van die ouer aangewese 

onafbanklikheid - die ouer moet die kind ruimte hied om 

stelselmatig toenemend onafhanklik te word, maar om 

terselfdertyd tog geborge te voel 

vryheid en gesag - dit is vir die ouer belangrik om te onthou 

dat gesag 'n moontlikheidsvoorwaarde vir opvoeding is; die 

kind wat sonder gesag grootword, is emosioneel nie volwasse 
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nie, is dikwels seltbewus, verward, gefrustreerd, gespanne en 

dikwels op ander aangewese om vir hom te dink. 

• selfkonsepvorming 

Om selfaktualisering deur opvoeding moontlik te maak, moet die kind 

veral die geleenthede in die gesin kry om deur sy betrokkenheid, sy 

belewing en sy betekenisgewing aan relasies, mense en objekte homself 

beter te leer ken. Aileen as die kind weet wie hy is, wat hy kan en wat 

hy wil, kan selfaktualisering plaasvind. 

Beane en Lipka (1984: 18) huldig die volgende beskouing aangaande 

selfkonsepvorming: 

For young children, perceptions are largely a function of feedback from 

parents and guardians since they are the most significant others ... 

interaction with parents and guardians is most critical ... the development 

of clear and positive self-images in children depends on the kind of home 

environment or climate provided by parents. 

Die belangrikheid van die terugvoering wat die kind van sy ouers 

ontvang, die kwaliteit van die verhouding en interaksie wat tussen kind 

en ouer plaasvind, en die opvoedingsklimaat in die gesin kan nie 

genoeg beklemtoon word nie. "'n Opvoedingsklimaat moet doelbewus 

geskep word. Dit is nie spontaan teenwoordig nie en vereis 'n 

verhouding waarin die kinders ajhanklik van die hulp en steungewing 

van die ouers is" (Gresse 1973: 23). Hierdie hulpverlening en 

steungewing tot volwassenheid deur die ouers is 'n funksie wat in 'n 

klimaat van lief de, vertroue, be grip, respek, gesag en aanvaarding 

voltrek moet word. 
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In aansluiting by Booysen ( 1987: 54-68) se twee hooffunksies van die gesin 

(kyk p 91), het navorsing deur Jeffery (1988) en Goode (1982) die volgende 

belangrike funksies van die gesin as opvoedingsinstansie uitgelig: 

Jeffery (1988: 20) voer aan dat die funksie van die gesin as die verantwoorde

like instansie, die daarstelling van 'n veilige ruimte is. 

Benewens bogenoemde funksies van die gesin konstateer Weitzman (Leslie en 

Korman 1989: 14) dat die belangrikheid van die gesin nie misken kan word 

nie en voeg die volgende by: 

Despite the profound changes in the nature of the family that came with the 

industrialization and urbanization of the past century, today' s family remains the 

basic unit for protection and rearing of young children, and the centre of emotional 

life. Indeed, its role as major source of psychological support for its members has, 

if anything, greatly increased. The family is a haven in a heartless world, an oasis 

of stable, diffuse and largely unquestioned love and support. 

Geismar (1980: 41) het in die vroee tagtigerjare 'n konseptuele raamwerk vir 

die beoordeling van die meeste van bogenoemde gesinsfunksies, wat steeds 

van toepassing is, saamgestel (kyk Figuur 2. 7, p 99). 

'n lnsiggewende gevolgtrekking waartoe Geismar (1980: 11) in die verband 

kom, is soos volg: 

... a family's functioning is, therefore, not the sum total of problem behavior or 

malfunctioning but the balance of adequate as well as marginal and inadequate task 

and role performance. 

Ten slotte is die navorser van mening dat, ten spyte van die omvangryke 

veranderinge in die samelewing, die funksionering van die gesin 

onvervangbaar is ten opsigte van die invloed wat dit op die opvoeding, 

sosialisering en totale wording van die kind uitoefen. lndien die gesin al 
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Figuur 2.7 Konseptuele raamwerk om gesinsfunksies 

beoordeel (Geismar 1980: 41) 
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bogenoemde funksies vervul, sal die kind die geleentheid kry om die lewe van 

volwassenes, hul onderlinge verhoudinge, funksie- en rolverdelings, motiewe, 

gedragsuitinge, navolgenswaardige gewoontes en maniere te leer ken. Of al 

hierdie funksies in die eietydse samelewing weens die verhoogde kwesbaarheid 

van die eietydse gesin, en veral die kemgesin as sodanig, steeds vervul word, 

bly egter 'n ope vraag. 

KWESBARE GESTELDHEID VAN DIE EIETYDSE KERNGESIN 

Dit is reeds beklemtoon dat snelle maatskaplike veranderinge en nuwe 

tegnologiese ontwikkelinge, soos byvoorbeeld industrialisasie en die 

gepaardgaande verwetenskapliking, spesialisasie, progressief versnelde 

bevolkingsaanwas, verstedeliking, materialisme, gejaagde arbeidslewe en 'n 

gees van onpersoonlikheid van die mees ingrypende kenmerke van die eietydse 

samelewing is. Hoe meer die organisasiesisteme vertegniseer en die eietydse 

samelewing gedepersonaliseer word, des te meer word die eise vir die 

menslike oorlewing gei'ntensiveer. Die netwerk van die eietydse samelewing 

veroorsaak dat die mens al hoe meer sy persoonlike "gelaatstrekke" verloor. 

Die gesin, as integrerende deel van die samelewing en as die eerste 

lewensmilieu waarin die kind hom bevind, staan nie los van hierdie 

indringende veranderinge nie, maar word juis bepalend daardeur bei'nvloed 

(vergelyk VanderZanden 1990: 378-379). 

Die koms van die tegniese lewensbestel met sy massamens en stadskultuur het 

die gebeure van gesinsdisintegrasie teen 'n versnelde tempo laat plaasgevind. 

Gesinslede het buite gesinsverband begin werk en so is die gesinslewe van 

ekonomiese aktiwiteite losgemaak. Pretorius (1994: 22) stel dit soos volg: Die 

individu het die " ... basiese arbeidseenheid geword en hy moes ter wille van 

werksgeleenthede saam met sy kerngesin na groot industriele stede verhuis ". 

Die kemgesin wat in die uitgebreide gesin ingebed was, het dus verwyderd en 
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ge'isoleerd van die grootgesin geraak, en as 'n afsonderlike eenheid begin 

funksioneer. Die struktuur van die eietydse kemgesin is sodoende gewysig. 

Vanwee die verspreiding van gesinslede oor verskillende woonplekke en 

arbeidverbande, het die gesinsopset al meer ongebonde, onsigbaar en vir 

mekaar al hoe meer onbekend geraak (Clancy 1986: 1-2; Norton en Moorman 

1987: 3-14; Kantrowitz 1987:78). Gevolglik leef die eietydse kemgesin in die 

modeme samelewing in 'n bepaalde dampkring wat 'n spesifieke gesindheid 

kweek: die gesindheid van "myne versus joune ". Onderlinge saambindende 

belange kan maklik op die agtergrond geskuif word. Die behoefte van die 

individu aan erkenning, aanvaarding en waardering behoort voorop te staan, 

maar die eietydse kemgesin word toenemend deur die ritme van die stad 

geabsorbeer. 

Die stadsmentaliteit van verdien, vermaak en verbruik het in die gesin "kom 

nes skop ". Die gesin word binne die verbruikersmaatskappy deur die hartklop 

van die ekonomie vervang en verloor grootliks sy invloed ten opsigte van 

maatskaplike prosesse. Die meningsvormer is tans nie noodwendig meer die 

gesin as kern van 'n volk nie. Massamedia het die eietydse mentaliteit van 

funksionalisme, pragmatisme en operasionalisme tot in die sitkamer en 

slaapkamer van elke gesin gebring. Die gevolg is dat gesinsbindinge minder 

deur morele - en godsdienstige waardes bepaal word en meer van ekonomiese 

waardes en materiele prestasies afhanklik gemaak word (Engelbrecht 1998: 

157-159). 

Hierdie toenemende eise het 'n krisis in die eietydse gesinslewe veroorsaak en 

aanleiding gegee tot talle sosio-opvoedkundige vraagstukke, soos byvoorbeeld 

gesinsonstabiliteit met 'n verlies aan konstruktiewe, gemeenskaplike 

gesinsbindinge, 'n toenemende verlies aan wedersydse toewyding van die 

vader en moeder, en toenemende vervreemding as gevolg van minimum 

intimiteit, uiteenlopende verpligtinge en ontoereikende kommunikasie. 
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Daarom kan die modeme kemgesin in die eietydse maatskaplike situasie as 

besonder kwesbaar getipeer word (vergelyk Gerdes, Moore, Oche en Van 

Ede 1988: 208-209). Die volgende vorme van kwesbaarheid word onderskei 

(Pretorius 1994: 53-54; Steyn et al 1990: 399-403): 

• ekonomiese kwesbaarheid 

Die gesin is vir sy ekonomiese onderhoud van slegs een of twee 

persone afhanklik. Gesinslede is dus in tyd van nood (werkloosheid, 

siekte, afsterwe van die man) op hulself aangewys. 

• emosionele kwesbaarheid 

Die huweliksverhouding en opvoedingsverhouding is baie intiem en 

word deur intense emosionaliteit gekenmerk. Gesinslede is ten opsigte 

van hul gevoelsmatige behoeftes meer op mekaar aangewese. As 

gevolg van die geweldige druk op die gesinslede, kan die 

gesinstabiliteit bedreig word. 

• sosiale kwesbaarheid 

Op sosiale gebied verkeer die gesin deesdae in 'n nie-ondersteunende 

posisie van wee die afwesigheid van maatskaplike beheer. Die kleiner, 

ge'isoleerde gesin het as gevolg hiervan onstabiel geword. Gesinslede 

in die geslote gesin is slegs op mekaar aangewese en het met 

verhoudingsprobleme nie verwante op wie hulle kan steun nie. 

• pedagogiese kwesbaarheid 

Die gesin is ten opsigte van die ouer-kind-verhouding en die hulp met 

die grootwording van die kind kwesbaar. Veral die sosiale en emosio

nele kwesbaarheid van die ouer-kind-verhouding, die moontlike 

onstabiliteit in die gesin en die be'invloeding van buite maak die gesin 

pedagogies kwesbaar, aangesien gesinsopvoeding by uitstek deur die 

saamleef in die gesin bepaal word. Weens die sterk gevoelsband tussen 
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ouer en kind word die losmaking en distansiering van die kind 

bemoeilik, sodat ook sy sosialisering daardeur belemmer word. 

• kwesbaarheid ten opsigte van roldifferensiasie 

Weens fluktuerende sosiale rolle vervul die man en die vrou nie meer 

aparte funksies soos vroeer in die uitgebreide gesin aangetref is nie. 

Geber en Newman (1980: 48) huldig die volgende mening: 

Men and women no longer have separate functions ... The kinship system 

is no longer essential for the structure of society and the extended family 

obligations strain meagre financial resources. 

Die afwesigheid van die vader vanwee beroepsverpligtinge kan die 

sosialisering van die seun in die modeme gesin be Iemmer. Die seun se 

kontak met die vader as identifikasiefiguur is onvoldoende en 'n 

gevolglike te hegte band met die moeder kan homoseksuele tendense 

by die seun teweegbring. By die vrou is daar rolonsekerheid weens die 

emansipasie van die vrou. Die verskeidenheid rolle waaruit die vrou 

'n keuse kan maak, kan tot konflik en spanning lei. Dubbele 

verantwoordelikhede kan die vrou moeg en prikkelbaar maak en tot 

opvoedingsverwaarlosing aanleiding gee. 

Benewens bogenoemde, kan ook tussen die volgende twee bykomende vom1e 

van kwesbaarheid onderskei word: 

K wesbaarheid ten opsigte van 

• maklike ontbinding en isolasie 

Aangesien die gesin in die eietydse samelewing makliker kan ontbind, 

daar hy ge'isoleer en gevolglik nie van groepdruk of - steun afhanklik 

is nie, is die eietydse kemgesin uiters kwesbaar. In die verlede het 

strafmaatreels en druk van die groep 'n belangrike rol gespeel om 

gesinne te verhoed om te skei (Elkin en Handel 1989: 150). Daarom 
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is die modeme kemgesin spesifiek kwesbaar ten opsigte van 

gesinsverbrokkeling en -ontbinding. 

• 'n gebrek aan ondersteuning deur die uitgebreide gesin 

Wanneer die eietydse kemgesin in 'n krisis verkeer, kan hy hom nie 

tot 'n hulpbron wend om hom in hierdie krisistye byte staan nie, want 

sy getalle is te gering om die krisis te hanteer. Volgens Shoaf (1990: 

13) het kinders in die eietydse kemgesinne minder volwassenes om op 

te reken as die van die eertydse uitgebreide gesin. Hy stel dit soos 

volg: 

... children today have a much more lonely experience. Stripped of loving 

family bonds and denied the security and encouragement the family 

traditionally provided, many children today struggle to cope with a world 

. more uncertain and more frightening than ever before. 

Vervolgens sal 'n volgende aspek, naamlik die disfunksionering van die 

eietydse kemgesin en die ontaarding van die eietydse gesinslewe wat die 

kwesbaarheid van sodanige gesin verhoog, verder toegelig word. 

DISFUNKSIONERING VAN DIE EIETYDSE KERNGESIN EN 

ONT AARDING VAN DIE EIETYDSE GESINSLEWE 

2.8.1 Disfunksionering van die eietydse kerngesin 

Die navorser wil die begrip disfunksionering van die eietydse kerngesin 

definieer as die verbrokkeling van die eietydse kemgesin as eenheid en die 

ontbinding van sosiale rolle weens die onvermoe van een of meer van die 

gesinslede om hulle rolverwagtinge en -verpligtinge na behore te vervul. 

Talle skadelike en belemmerende samelewingsinvloede deurstroom en 

oorweldig die opvoedingsituasie, sodat ouer en kind met 'n stryd tussen 
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samelewingsinvloede en opvoedingsinvloede te kampe bet. Weens die invloed 

van bierdie eietydse samelewingsfaktore is die gesinsopvoeding, volgens 

Pretorius (1994: 19), toenemend onder maatskaplike druk en verboog dit die 

kwesbaarbeid van die eietydse kemgesin. 

Volgens Hugo (Van Jaarsveld 1985: 142-143) bring die gei:ndustrialiseerde 

samelewing wei groter beterogeniteit en groter verskeidenheid, maar ook 

terselfdertyd groter teenstrydigbeid en verwarring veral ten opsigte van 

normatiewe beginsels. Die rigtinggewende waardes, norme, tradisies en 

gewoontes word dikwels ondergeskik gestel aan oppervlakkige en vreemde 

invloede rakende modes, films, video's en ander massamedia wat in die 

stadsamelewing op gekonsentreerde en aggressiewe wyse bemark word. 

Aangesien ouers min tyd aan bulle kinders bestee, bly bulle kommuni

kasiebeboefte onvervul en lei dit tot frustrasie, angs, spanning, verwarring, 

eensaamheid en onveiligbeid. Sulke kinders is daarom 'n maklike prooi van 

die verwereldliking van die samelewing. 

In die disfunksionerende gesin is die kwesbare kind inderdaad die "bedreigde 

spesie" en kom simptome soos emosionele verwarring, onderprestasie op 

skool, onaanvaarbare skool- en seksuele gedrag en sosiaal-patologiese 

verskynsels soos dwelmmiddelmisbruik, kindermisbandeling, alkobolisme, 

misdaad, gesinsmoord, egskeiding, gesinsverbrokkeling, jeugmisdaad, 

jeugselfmoord, bisarre subkulturele groeperinge en jeugvervreemding voor. 

Enkele ander modeme verskynsels, wat 'n bedreiging vir kinders kan inhou 

en die kwaliteit en funksionering van die eietydse gesinslewe en 

gesinsopvoeding kan ondermyn, word vervolgens kortliks bespreek: 

Gebrekkige moedersorg en die geemansipeerde werkende vrou 

Die moeder is die kind se eerste ''jy ". Dit is deur baar wat die ek-jy-
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verhouding 'n ons-verhouding word. Wanneer daar van 'n "onsheid" sprake 

is, verwys dit na 'n vorm van meerpersonige (saam)lewe waar die 

verhoudinge oorwegend vitaal, liggaamlik en gevoelsmatig bepaald is en die 

verhouding potensieel as intiem, warm, omslote, gesellig, vreugdevol, 

voldoeningbiedend en spontaan beleef word (Engelbrecht 1992: 61). 

Gebrekkige moedersorg oefen 'n nadelige invloed op die volwaardige 

volwassewording van die kind, en veral die van die dogter, uit. Negatiewe 

wisselwerking tussen die moeder en kind kan stremmend op die ontwikkeling 

van die kind inwerk. Talle navorsingsverslae bevestig dat gebrekkige 

moedersorg of die totale afwesigheid daarvan die kemoorsaak van latere 

ontsporing en afwykende gedrag by die kind is (vergelyk Geismar en Wood 

1986: 31). 'n Moeder wat nie koesterende liefde aan haar kind kan betoon nie, 

is ook nie in staat om moederskap op doeltreffende wyse uit te leef nie (Elkin 

en Handel 1989: 142). 

Bykomend tot gebrekkige moedersorg, beoefen talle vroue 'n beroep en stel 

hulle nie belang in die huishouding en ware moederskap nie. Sommige mense 

verbind gebrekkige moedersorg met 'n " ... verkeerd gerigte emansipasiestrewe 

by die vrou ... " (Pretorius 1994: 55). Alhoewel die vrou 'n regmatige plek 

naas die man gegun word, asook die volle geleentheid om haar potensiaal, 

veral ten opsigte van beroepsarbeid, te verwesenlik, word beweer dat die 

proses van die emansipasie van die vrou so omvangryk geword het en soveel 

momentum gekry het dat dit 'n valse beeld van die vrou, naamlik die van 'n 

"supervrousindroom" laat posvat het. Die vrou wil aan haarself, haar 

huismense en die buitewereld bewys dat sy 'n uitmuntende beroepsvrou, 

moeder, vrou en huisvrou is. Haar man, kinders of huis mag nie ten koste van 

haar werk afgeskeep word nie, en moet sy daarom alles van haarself gee sodat 

sy op elke gebied suksesvol kan wees. 
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Die binnedringing en suksesvolle beoefening van beroepe wat vroeer net vir 

die man gereserveer was, kan soms tot gevolg he dat 'n vrou haar verfyndheid 

en vroulikheid prysgee en ophou om vrou, moeder, opvoeder, karakterbouer, 

versorger, stille krag en besieler te wees. As gevolg van die onathanklikheid 

van die vrou word daar ook gevra of huwelike nie soms om suiwer 

nuttigheidsredes aangegaan of ontbind word nie. In so 'n gesin ervaar die 

kinders dikwels nie die nodige geborgenheid, veiligheid en aanvaarding wat 

'n voorbereide tuiste kan bied nie. 

In die hedendaagse samelewing is die vrou, hoewel sy beter onderwys ontvang 

en baie ander regte en voorregte het, nie altyd in so 'n posisie dat sy 

rolsekerheid geniet nie. In die tradisionele samelewing en in die samelewing 

voor die Industriele Revolusie het die vrou 'n baie duidelik gedefinieerde 

posisie en dus rolsekerheid (die van huisvrou-en-moeder en ook die van 

grondbewerker) gehad het. Dit is vir die vrou in die modeme samelewing 

moeilik om haar keuse op 'n bepaalde roltipe te laat val. Gevolglik fluktueer 

haar gedrag tussen die verskillende rolle soos die situasie dit vereis. Die 

werkende vrou moet volgens Pretorius (1987: 27) die volgende veelvuldige en 

dikwels botsende rolle en verantwoordelikhede vervul: 

'n 

• beroepsrol 

• huweliksrol 

• gemeenskapsrol 

• opvoedingsrol. 

Weens hierdie diversiteit van rolverpligtinge is daar eerder sprake dat " ... 

woman are involved in a process of role expansion rather than role 

redefinition ... and there is some justification for speaking of the 'double day ' 

ofwoman", aldus Gerdes, Coetzee en Cronje (1996: 82). Wanneer die vrou 



108 

al haar energie in hierdie verskillende rolle inpomp, kan sy so oorwerk raak 

dat sy uiteindelik nie meer een van hierdie rolle goed kan vertolk nie. 

Die teenstrydige verwagtinge wat van die vrou gekoester word om aan al 

hierdie rolle reg te laat geskied, kan benewens die uitputtende aard daarvan, 

tot rolkonflik lei. Indien sommige rolle oorheers en ander in meerdere of 

mindere mate afgeskeep word, neem die druk op die werkende moeder toe en 

kan tot spanning, konflik en frustrasie aanleiding gee. Die ergste vorm van 

rolkonflik kan selfs tot emosionele leegheid of eensaamheid, en veral 

skuldgevoelens aanleiding gee. Die gevolg kan dikwels tot inkonsekwenthede 

in gedrag lei, wat op sy felste is wanneer die kinders nog klein is (Biernat en 

Wortman 1991: 845). 

Daar is drie beweegredes waarom die modeme vrou tot die arbeidsmark 

toetree en is soos volg: 

• weens ekonomiese omstandighede word sy genoodsaak om te werk 

om in die lewensonderhoud van die gesin te help voorsien 

• deur te werk, lewer sy 'n bydrae tot die vooruitgang van die gesin; sy 

werk dus vir finansii~le gerief 

• 'n beroep hou vir haar selfontplooiing en selfverwesenliking in, wat 

haar bemagtig en waaruit sy 'n hoe mate van bevrediging put. 

Selfs van regeringskant en by monde van advokaat N Ramatlhodi, premier van 

die Noordelike Provinsie (1998), is vroue tydens 'n toespraak aangemoedig 

om hulself te bemagtig en hul mening te laat geld. Hy voer die volgende aan 

(Beeld, 15 Mei 1998: 4): 

... vroue moet groter se he in die sake wat hul daaglikse lewe raak. Die dae is verby 

toe mans die eksklusiewe besluitnemers oor die lewe van vroue was. 
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Maar watter invloed het hierdie bemagtiging en beroepsgerigtheid van die 

moeder op die gesinslewe en die opvoeding van haar kinders? Omdat die 

beroepsvrou, soos in die geval van haar man, haar werk as 'n tweede primere 

rol naas die van ouer en eggenoot kan beskou, word oor die algemeen aanvaar 

dat dit onvermydelik is dat interrolkonflik binne die gesins- en werksopset sal 

ontstaan. Die feit dat die getroude vrou tot die arbeidsmark toegetree het, wat 

terselfdertyd tot die emansipasie van die vrou bygedra het, word deur sommige 

teoretici en die samelewing in die algemeen as een van die redes vir die verval 

van die gesinslewe gesien, soos dit in die stygende tendense van huweliks- en 

gesinsverbrokkeling gereflekteer word, aldus Smit (1996: 135). In die 

onderstaande Tabel2.1 word die toename in die ekonomiese bedrywigheid van 

die vroulike bevolking binne die Suid-Afrikaanse samelewing soos volg 

aangetoon (N asionale Mannekragkommissie 1993: 73): 

Tabel2.1 

Totaal 

30.7% 

32·.2% 

Persentasie vroue in die Suid-Afrikaanse arbeidsmark 

(Nasionale Mannekragkommissie 1993: 73) 

Blankes Asiers Swartes 

29.7% 34.6% . 18.8% 30.9% 

33.1% 38.3% 25.7% 31.0% 

38.6% 42.5% 31.3% 38.4% 

% . 43.5% % 

Ten opsigte van die opvoeding van die kinders is die vraag egter of die 

affektiewe en opvoedingsversorging van die kinders nie in die gedrang kom 

wanneer die moeder dikwels aan die einde van haar buitenshuise dagtaak nie die 

krag en tyd het om toereikend aandag aan haar kinders te gee nie. Ongeduld, 

depressiewe gevoelens en 'n gevoel van sinloosheid en lewenstamheid is nie 
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vir toereikende opvoedingsbegeleiding bevorderlik nie. In die verband word 

die moeder gekonfronteer met argumente van teoretici soos Belsky en 

Eggebeen (1991: 1083) wat konstateer dat die moeder se addisionele 

beroepsrol " ... 'n negatiewe impak op haar kinders uitoefen ". 'n Tekort aan 

geskikte kinderversorgingsfasiliteite en die gepaardgaande addisionele uitgawes 

vererger die probleem toenemend. 

Die afwesige vader 

Garbarino (1993: 51) het die volgende insiggewende uitspraak aangaande moeder

en vaderskap gemaak: 

... Margaret Mead once said that .motherhood is a biological necessity, but fatherhood 

is a social invention ... a mother's role in her child's life is clear, whereas the role 

of the father is intrinsically ambiguous. 

In die verlede het verskillende gemeenskappe verskillende sosiale rolle aan 

vaders toegeken. Ongeag wat hierdie rolle was, bevind die hedendaagse mens 

hom in 'n samelewing waar die definisie van die vaderrol in gedrang gekom 

het. So byvoorbeeld het die afwesigheid van die vader in sy opvoedingsfunksie 

die vaderfiguur in die Eerste- en Derdewereldsamelewing as identifikasiemodel 

laat vervaag. Die beroepseise en gejaagde lewe van die modeme vader gee 

aanleiding tot enorme spanningsdruk. Gepaardgaande pogings om daarvan te 

ontvlug, lei dikwels tot die vervreemding van die gesin en die sluit van buite

egtelike verhoudinge (Steyn et al 1990: 260-261). 

Wanneer 'n studie van die rol van die vader gemaak word, vervul hy 

hoofsaaklik die funksie van skakel tussen die gesin en die gemeenskap, en 

verpersoonlik hy die gesin binne die gemeenskap en die gemeenskap binne die 

gesin. Hy is die vemaamste sosialiseringsagent binne die gesin deur 

geleenthede tot sosialisering en kennismaking met die wyer wereld te skep. 
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Voorts behels sy roldefinisie die billike handhawing van gesag en dissipline, 

goeie en ewewigtige oordeel, die bevordering van prestasiegerigtheid, die 

verwerwing van vaardighede en bevoegdhede, en die gedissiplineerde en 

aktiewe nastrewing van lewensideale. Dit is ook veral die vader wat 

instrumentele gedrag by sy seuns en ekspressiewe gedrag by sy dogters 

aanmoedig. "Men tend to use masculine-specific language with their sons and 

feminine-specific language with their daughters ... " (Pruett 1993: 48). Die 

teenwoordigheid en geslagsrolvoorlewing van die vader is uiters belangrik vir 

die seun en dogter in die kleuter-, primere- en sekondereskoolfase se eie 

geslagsrolorientering. Waar die vader teenwoordig is en die kinders sy 

geslagsroluitlewing, sy fisieke krag en sorgsaamheid, sy strenger eis om 

dissipline en gehoorsaamheid en sy strenger geneigdheid om liggaamstraf uit 

te deel positief beleef, word die geslagsrolidentifikasie van die kinders self 

positief bei'nvloed. Met sy seuns speel hy byvoorbeeld ruwe speletjies en 

moedig hy selfgeldende gedrag aan, terwyl hy meer gevoelvol teenoor sy 

dogters optree. Sodoende word hulle vir hulle latere doeltreffende 

rolvervulling binne die breere gemeenskap voorberei. 

Die lndustriele Revolusie het ook indringende veranderinge in die man se 

tradisionele rol teweeggebring. Die belangrikste en opvallendste wyse waarop 

die rol van die man deur die omwenteling geraak is, is dat sy ekonomiese 

arbeid nie meer soos vroeer binne of naby die huis gedoen word nie, maar wei 

in strukture buite die onmiddellike omgewing. Die implikasie hiervan word 

deur Fako (1996: 13) soos volg gestel: 

. . . the ability of families to enjoy common residence and to play the role of self

sufficient economic units has been greatly reduced by the absence of husbands and 

fathers in the family unit due to migrant labour, pursuit of opportunities to obtain 

higher educational levels, attendance of national and international conferences, 

familiarisation and inspection tours of administrative outposts, and transfers from one 

part of the country to another. 
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Dit het tot gevolg dat die vader, vanwee sy afwesigheid, in 'n toenemende 

mate fisies en psigies van sy gesinslede vervreem is (Wentzel 1982: 34). In 

die geval van trekarbeid word die probleme nog komplekser. Volgens Fako 

(1996: 12) het 'n verslag van die Social Impact Assessment and Policy 

Analysis Corporation of Africa (1993) die volgende aangetoon: 

... the absent father is often more sexually active and less prepared to be faithful to 

the wife or to sustain a single, lasting relationship with one partner ... 

Sodanige optrede van die afwesige vader distansieer hom van die intieme 

gesinskring en sy afwesigheid belnvloed die verskillende ontwikkelingsaspekte 

van die kind, te wete die algemene persoonlikheidsontwikkeling, die 

geslagsrolidentiteit, die sosialisering en die kognitiewe funksionering van die 

kind. Veral identifikasie ten opsigte van die geslagsrol van die seun het weens 

die vader se uithuisigheid begin skipbreuk ly (Engelbrecht 1992: 57-59; Steyn 

et al 1990: 257-262). Gevolglik verpersoonlik die vader slegs 'n algemene 

beeld van manlikheid en moet die seun hom dikwels tot sy portuurgroep, 'n 

onderwyser of 'n held wend vir 'n duideliker definiering van die manlike rol. 

Hierdie toedrag van sake kom hedendaags al hoe meer voor ook as gevolg van 

die toename in die aantal enkelouergesinne. 

Daar het egter in die laaste twee dekades 'n geleidelike verandering begin 

intree in die wyse waarop die "ajwesige" vader sy rol sien. Gerdes et al 

(1996: 81) voer aan dat " ... a quiet revolution by fathers is occurring". Daar 

is toenemend meer mans wat vind dat hul beroepe aileen nie voldoende 

selfvervulling bied nie. Gepaardgaande hiermee is die bykomende eise wat aan 

die beroepsgerigte vrou gestel word en wat die vader dwing om die 

gesinsituasie te herevalueer. Daar is dus 'n geleidelike herontdekking van die 

waarde van deelname aan die gesinslewe. Alhoewel huishoudelike 

verantwoordelikhede nog grootliks op die vrou se skouers rus, is daar tog al 

hoe meer mans wat besondere waarde aan die huwelik en vaderskap heg. 
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Volgens Pruett (1993: 47) het navorsing onder meer bevind dat indien vaders 

in die eerste agt weke by hulle suigelinge se daaglikse versorging betrokke is, 

die babas sosiaal meer ontvanklik is en dat hierdie kinders spanningsvolle 

situasies gedurende die latere skooljare beter hanteer. In 'n Suid-Afrikaanse 

studie wat deur Edwards, Borsten, Nene en Kunene (1986: 433-438) 

ondemeem is, is aangetoon dat die swart verstedelikte vader sy 

verantwoordelikheid, in vergelyking met sy landelike eweknie, toenemend 

meer besef. Dit impliseer dat verstedeliking moontlik 'n meer betekenisvolle 

veranderlike, in terme van die vaderlike rol, as etnisiteit is. 

In die verband voer Du Plessis (1998: 97) aan dat weens sosiale en 

ekonomiese faktore die vader noodgedwonge in die lewe van sy kinders 

ingetrek is. Die vader het hierdeur die plesier en bevrediging wat 

betrokkenheid by sy kinders se opvoeding en aktiwiteite bied, herontdek. Die 

fisiese en psigiese vaderteenwoordigheid is 'n noodsaaklike lewensgewende 

krag in die lewens van sy kinders en gesin. 

Desnieteenstaande bogenoemde positiewe tendense die afgelope twee dekades, 

blyk hierdie tendense slegs van beperkte omvang te wees en bly 

vaderafwesigheid 'n groter realiteit in die eietydse kemgesin. 

Navorsinggegewens bevestig steeds dat die fisiese en psigiese afwesigheid van 

die vader meestal 'n negatiewe invloed op die toereikende wording van die 

kinders uitoefen. Die invloed behels nie net die afwesigheid van 'n 

geslagsrolmodel nie, maar strek verder en veroorsaak dat die ekonomiese, die 

sosiale en die emosionele aspekte van die vader se rol onvervuld bly en 

ontoereikend vervul word wat die eietydse kemgesin nadelig be1nvloed. 

Gesinsverbrokkeling en egskeiding 

Gesinsverbrokkeling en egskeiding is onder meer twee werklikhede wat tans 

besig is om teen 'n onrusbarende tempo te styg en krisisafmetings in die 
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eietydse samelewing aan te neem. Egskeiding be'invloed die funksionering van 

elke individu in die gesin en lei tot die algemene ontaarding van die eietydse 

gesinslewe in die samelewing. 

Die vraag kan gestel word waarom huwelike verbrokkel. In die literatuur 

word aangedui dat die man-vrou-verhouding soos in die kemgesin, as gevolg 

van die lndustriele Revolusie aan verandering blootgestel was en is. Die 

veranderinge in die samelewing het ook knelpunte in die gesinstruktuur 

veroorsaak wat in die vorm van gesinsdisorganisasie of -disfunksionering 

waameembaar is. Verbrokkeling van die huweliksverhouding is een versky

ningswyse van gesinsdisfunksionering en realiseer in die.uiterste gevalle in 'n 

egskeiding. Die juridiese ontbinding van 'n huwelik is maar een van vele 

pynlike verbrokkelingsgebeure. 'n Verdere ingrypende probleem is huwelike 

wat ongelukkig en persoonsvernietigend is. Huweliksmaats is dikwels nie 

geskik vir mekaar of bekwaam genoeg vir die eise van die huwelik en 

ouerskap nie. Daarom is kinders in gesinne wat deur konflik, aggressie of 

doodse gevoelskoudheid gekenmerk word dikwels beter daaraan toe as die 

spanningsbron verwyder word. 'n Egskeiding is in die geval 'n noodsaaklike 

sosiale oplossing wat beskikbaar is vir diegene in onhoudbare situasies en hied 

in baie gevalle die enigste manier waarop kinders teen voortgesette vernie

tiging beskerm kan word. 

Desnieteenstaande beteken 'n egskeiding vir 'n kind, wat nie direk by die 

huweliksonenigheid betrokke is nie, eerder 'n verlies as 'n oplossing. Die 

gesinslede se optrede, funksionering, behoeftes en gevoel van sekuriteit word 

versteur. Volgens Kriegler (1987: 52-53) kom die volgende temas herhaaldelik 

voor: 

• angstigheid en kommer - kinders besef opnuut hul kwesbaarheid en 

hulpeloosheid en vrees dat daar nie meer in hul behoeftes voorsien 

gaan word nie; hul vertroue in hul ouers en in die gesin as 
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versorgingsruimte word verbreek; hulle vrees dat die vader hul gaan 

vergeet of dat die moeder hulle ook gaan verlaat 

• verworpenheid - kinders belewe die vader se weggaan as 'n 

verwerping van hulself en hulle begin twyfel of hulle liefde waardig is; 

dit kom veral voor by jonger seuns, wat die aftakeling van die vader 

se beeld deur die moeder as persoonlike kritiek teen hulself ervaar 

• hartseer, verlange en eensaamheid - verlange na die afwesige ouer 

gaan gepaard met intense wense en fantasiee oor versoening tussen 

ouers weens die kind se enorme gevoel van verlies; jonger kinders 

ontken soms die egskeiding 

• woede - 'n toename in aggressiwiteit kom by kinders van aile 

ouderdomme voor; dit is vanwee 'n gevoel van verontregting 

• verdeelde lojaliteit - kinders voel verskeur tussen die twee ouers wat 

dikwels openlik meeding om die kinders se liefde en goedkeuring; 

party kinders los die konflik op deur kant te kies of hulself te onttrek 

• skuldgevoelens en skaamtes - dikwels sal kinders hulle vir hul ouers 

skaam en poog om die ware toedrag van sake vir buitestaanders weg 

te steek; sommige kinders voel verantwoordelik vir die skeiding tussen 

hul ouers 

• verwarring - klein kindertjies verloor hul greep op die bekende wereld 

en alles word vir hulle weer onseker en vreemd; die ouer kind se 

geloof in menslike verhoudings word geskok; adolessente se dikwels 

hulle gaan nooit trou nie. 

Daarom is hulp aan die kind om sin aan die egskeidingsgebeure te gee, uiters 

belangrik. Slegs indien die kind die redes vir die egskeiding begryp en besef 

dat dit 'n probleemoplossing verteenwoordig, kan hy dit makliker verwerk. 

Saamwonery 

'n Nuwe verskynsel wat in die laaste dekade of twee tot die hofmaakproses 
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toegevoeg is en in noue verband met die vaste verhouding staan, is 

voorhuwelikse saamwonery. N avorsing toon aan dat hierdie lewenstyl, hoewel 

dit merendeels nie die goedkeuring van die ouers wegdra nie en deur die 

meeste kerke teengestaan word, in toenemende mate in alle strata van die 

samelewing binne die metropolitaanse gebiede voorkom. 

Kerkspieel V, 'n publikasie van die Nederduitse Gereformeerde Kerk met 

statistiese gegewens, het na aanleiding van 'n landwye wetenskaplike 

ondersoek bevind dat die aantallidmate van die kerk wat saamwoon van 1993 

tot 1996 toegeneem het (Algemene Kerkbode 1998: 1). 

Die modeme neiging van jongmense om saam te woon is in der waarheid niks 

anders as 'n "vakleerlingskap" vir die huwelik nie. Hierdie paartjies is meestal 

sterk affektief aan mekaar verbind, lewe seksueel op monogame wyse en hou 

saam huis. Die meeste van hierdie persone wil ook uiteindelik met mekaar 

trou. In die verband huldig Macklin (1978: 5) die volgende mening: 

... the longer the couple has been together, the more likely they are to have 

moved up the courtship continuum: from living together simply because they 

enjoy it and find it convenient to do so, to living together because they want 

to see if they can really make it together, to living together because they 

have decided to build a permanent and committed relationship with one 

another. 

'n Nuutjie is egter die "toenemende aantal bejaardes wat verkies om saam te 

woon ", aldus Bischoff, redakteur van die Algemene Kerkbode ( 1998: 1). 

Voorts erken die kerk dat die volgende kategoriee weens die finansiele 

voordeel daarvan, vir saamwonery bestaan: 

• mense wat vanwee die implikasies van 'n huwelik op persoonlike 

belasting, nie wil trou nie 
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• weduwees wat nie weer wil trou nie, omdat hulle hul pensioen 

daardeur sou verbeur. 

Ander voordele vir 'n paartjie om saam te woon, is die volgende: 

dit 

• bied die geleentheid om 'n verbintenis met groter sekuriteit as 'n 

gewone afspraak aan te gaan 

• verskaf 'n meer intieme, onbeperkte seksuele verhouding en vrywaar 

die paartjie van krasse egskeidingswetgewing indien die verhouding 

beeindig sou word 

• verskaf meer sekerheid aan twee voomemende huweliksmaats, 

aangesien hulle mekaar vanwee die saamwonery "beter" ken en hul 

"beter" aangepas is as die paartjies wat nie voor hul huwelik 

saamgewoon het nie. 

Tog is die belangrikste verskil tussen 'n wettige huwelik en saamwonery dat 

die vlak van verbintenis heelwat laer as in die geval van 'n wettige huwelik 

is. Enkele bykomende besware wat teen saamwonery ingebring kan word, is 

dat hierdie lewenswyse nie dieselfde as 'n werklike huwelik is nie en dus nie 

as 'n grondige voorbereiding vir die huwelik beskou kan word nie. Navorsing 

ondersteun die stelling en toon dat die kanse vir pare wat saamwoon net so 

groot is om tot 'n egskeiding oor te gaan as vir pare wat nie eers saamgewoon 

het nie (Newcomb & Bentler 1980: 11-24). Voorts is saamwonery onderworpe 

aan eksploitasie en misbruik. Mans ervaar groter tevredenheid in so 'n verhou

ding as vroue, omdat vroue meer sekuriteit verlang. Hierdie verskil in 

verwagtinge kan tot konflik in die verhouding lei. Laastens verg saamwonery 

'n groot mate van rypheid en volwassenheid om so 'n tipe verhouding, wat 

probleme soos verwerping en 'n onverwagte swangerskap kan oplewer, te laat 

slaag. 
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Gesinsmoord 

Gesinsmoorde is 'n tragedie van ons tyd. Faktore soos depressie, spanning, 

huwelikskonflik en ernstige geldelike probleme word dikwels as 

onoorkomelike en onoplosbare probleme beskou. Uit wanhoop word selfmoord 

en gesinsmoord gepleeg as 'n manier om van die probleem te ontsnap (Graser 

1987: 262). Midde-in hierdie verskynsel staan die kinders as die weerloses. 

Gesinsmoord word gesien as 'n vorm van selfmoord - 'n uitgebreide 

selfmoord. Die doel van die handeling is op die dood, en nie op besering, 

mishandeling of geweld nie, gerig. Erasmus (1988: 8) definieer gesinsmoord 

as die eliminering of poging tot eliminering van 'n gesin deur 'n lid van 

daardie gesin wat daama selfmoord pleeg. Daar is ook ander vorme van die 

vernietiging van familie-eenheid wat binne die kategorie van massamoord val. 

De Jongh van Arkel (1985: 140-149) meen dat die verwarring oor die 

onderwerp die gevolg is van die feit dat gesinsmoord nie heel aan die begin 

duidelik van ander verbandhoudende handelinge afgegrens is nie. Gewoonlik 

word gesinsmoord as 'n vorm van gesinsgeweld beskryf. Ten spyte van die 

gewelddadige handeling wat hier betrokke is, blyk dit uit die spesifieke aard 

van die gesinsmoord dat dit nader aan selfmoord as aan gesinsgeweld is. Om 

die saak beter af te grens, kan gekonstateer word dat wanneer 'n gesin deur 

die handeling van een persoon in daardie gesin sterf, dit nie noodwendig 

gesinsmoord is nie. Wanneer die dader die gesin egter wil straf of deur woede 

en aggressie teen hulle gedryf word, en hulle doodmaak, is dit meer korrek 

om van moord gevolg deur selfmoord te praat. 

Gesinsmoord neem met rasse skrede toe in Suid-Afrika. Na aanleiding van 

persberigte is beweer dat gesinsmoorde hoofsaaklik tot die blanke gemeenskap 

beperk is. Olivier (1989: 18) het deur middel van empiriese navorsing onder 

blankes, lndiers en kleurlinge vasgestel dat 1,4 persent van die respondente 

reeds die gedagte gehad het om hulself en hul gesinne om die lewe te bring. 
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Onder die swartmense was dit 3, 7 persent. Die vermoede is dus dat die 

moontlikheid van gesinsmoorde onder die swart bevolking meer voorkom as 

wat algemeen aanvaar word. Die idee dat dit oorwegend onder blanke 

Afrikaners voorkom, het volgens Olivier met fantasie en skuldgevoelens te 

doen. Ook het statistiek aangetoon dat gesinsmoorde nie, soos beweer is, 

hoofsaaklik in Afrikaanssprekende gesinne voorgekom het nie. Baie gesinne 

met Afrikaanse vanne is inderdaad Engelssprekend. 

Redes waarom mense gesinsmoorde pleeg of snellerfaktore wat daartoe 

aanleiding kan gee, verskil van geval tot geval. Die veeltal redes wat in die 

literatuur as veroorsakende snellerfaktore genoem word, kan onder die 

volgende drie hoofgroepe gerangskik word: 

• ekonomies - werkloosheid en finansiele probleme 

• sosiaal - vervreemding tussen man en vrou, seksuele jaloesie, 

oppervlakkige mensliewendheid, drankprobleme, swak gesins

verhoudinge, vrees vir afdanking, en bekommernis oor kinders 

• psigies - gevoel van verwerping, depressie, aggressie, gevoels.;. 

onderdrukking, swak seltbeeld, ervaring van volslae wanhoop, vertoon 

van oordrewe besitlikheid, emosionele opwelling kort voor die 

gesinsmoordpoging, apatie, gevoel van ingehoktheid, en ondermyning 

van beslissingsbevoegdheid. 

'n Omvattende studie wat onlangs (1998) deur die Raad vir 

Geesteswetenkaplike N avorsing ondemeem is, bevestig bogenoemde moontlike 

redes wat tot gesinsmoorde kan aanleiding gee. Die navorsing dui daarop dat 

"... gesinsmoordenaars sukkel met geslagsrol- en identiteitsprobleme; 

emosioneel onstabiel is; sleg reageer op stres, en hoe angsvlakke en 

gevoellens van ontoereikendheid ondervind" (Fourie 1998: 14). 
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Waarskuwingstekens wat na vore kom staan in noue verband met die 

bogenoemde redes vir gesinsmoorde. Die psigiese aspekte kan onder stres 

geklassifiseer word en die sosiale aspekte onder geborgenheidsgebrek. Dit is 

opmerklik dat die ekonomiese aspek nie eksplisiet in die literatuur as 'n 

waarskuwingsteken genoem word nie. 

2.8.2 Ontaarding van die eietydse gesinslewe 

2.8.2.1 

In die eietydse maatskaplike situasie het die kwesbaarheid van die kemgesin 

tot die algemene ontaarding van die eietydse gesinslewe aanleiding gegee. 

Talle gesinne is blootgestel en uitgelewer aan 'n verwarde situasie. Die 

eietydse gesinslewe het 'n komplekse struktuur van dinamiese verhoudinge 

geword, wat sy lede wederkerig be'invloed. As gevolg van verstedeliking 

beweeg gesinne na die stad ter wille van beter werksgeleenthede en kom 

sodoende in aanraking met die waardes en norme van die Eerstewereld. 

Kragte in die eietydse samelewing werk mee om die vereensaamde kemgesin 

se kwesbaarheid te verhoog. Ook word bewerings gemaak dat die 

kwesbaarheid van die hedendaagse kemgesin reeds tot die onrusbarende verval 

en ontaarding van die gesinslewe gelei het en dat die voortbestaan van die 

eietydse kemgesin oor die algemeen bedreig word. Hoffman (Pretorius 1998: 

61-62) beskryf die volgende vyf fassette van die ontaarding van die laat 

twintigste eeuse gesin: 

lnvloed van die liberate lewensbeskouing 

In die eietydse maatskaplike situasie word kinders en volwassenes toenemend 

deur verderflike liberale invloede gekondisioneer en be'invloed. Pogings van 

welmenende en verantwoordelike ouers en ander opvoeders om die invloede 

hok te slaan, word geweldig bemoeilik. Deur middel van die kommunikasie

media, en veral die televisie, word 'n permissiewe kultuur en lewensbeskouing 

tot binne-in elke huis gedra. Op die oog af blyk dit of die medium positiewe 



121 

momente inhou, soos die uitbou van algemene kennis, maar tog kom probleme 

weens blootstelling aan die kommunikasiemedium ook voor wat 

opvoedingsbelemmerend op die kind se persoonsontplooiing inwerk. Afgesien 

daarvan dat die tydsbesteding van die modeme kind en sy ouers toenemend 

om die massamedia wentel en ontmoetingsgeleenthede met mekaar 

dienooreenkomstig verminder, bestaan die moontlikheid ook dat vreemde 

invloede die kind sodanig kan bekoor, dat daar weinig sprake van 'n 

gerigwees op die verwerwing van 'n eie identiteit kan wees. Die modeme kind 

en jeugdige is nie altyd geestelik weerbaar teen die aanslae van sodanige 

invloede nie (Persell 1990: 106). 

Dit, tesame met 'n gebrekkige huislike opvoeding en jeugdiges se sterk 

behoefte aan sosiale goedkeuring binne die portuurgroep, lei tot 'n 

jeugkultuur, -leefwyse en -lewensbeskouing wat normbesef ondermyn en 

opstandigheid aanmoedig. Verset, opstand, minagting en verwerping dien as 

simbool van die emansipasie en solidariteit van die jeug deurdat beperkende 

maatreels, orde en gesag bevraagteken word en die verlede, die tradisionele 

en die konvensionele geminag en verwerp word. 

Die kwaliteit van die sosiale lewe van die gesin word ook beinvloed deur 

opvoedkundiges en diesulkes wat 'n liberate denkrigting onderskryf. Dit behels 

dat die ouers en ander opvoeders niks mag doen om die vrye ontplooiing van 

die jeug se persoonlikheid en optrede aan bande te le nie. Dit lei tot 'n 

toeskietlike en laat-maar-gaan-houding ten opsigte van kinders se doen en late. 

Ouers en opvoeders is dan ook nie altyd in staat om korrektiverend op te tree 

en sosiale norme soos sensitiwiteit, beheersdheid, oordeelkundigheid, 

geregtigheid, vertroue en getrouheid, welwillendheid, ewewigtigheid, 

aanpasbaarheid, wisselwerking, positivering, en so meer doeltreffend te 

verwerklik nie. 
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Gebrekkige tuguitoefening 

In gesinne waar 'n gees van oordrewe "gelykberegtiging" en 

"kameraadskaplikheid" in plaas van gesonde gesagsverhoudinge heers, kan 

doeltreffende opvoeding belemmer word. Dit kan weer lei tot ontsporing en 

verlies aan lewensekerheid by die jeug. Die ouer kan verdwyn as 

identiftkasiefiguur en normvoorbeeld vir die kind. Aangesien die 

normverbeelder, naamlik die vader dikwels as gevolg van werksomstandighede 

afwesig is, moet die moeder as normverbeelder instaan (Vander Westhuizen, 

Lootz, Mentz, Oosthuizen en Theron 1992: 85). Ander verklarings vir hierdie 

toeskietlike houding (vergelyk 2.5, die permissiewe [toeskietlike] gesin, p 68 

en 3.2.10, p 182) is die volgende: 

• gemaksugtigheid 

• 'n gebrekkige normbesef en verantwoordelikheidsin onder die invloed 

van die tydgees 

• 'n onvermoe om kinders te beheer, te dissiplineer en die skadelike 

invloede te neutraliseer. 

In teenstelling met 'n permissiewe opvoedingsverhouding, vereis talle ouers 

algehele gehoorsaamheid van die kind en streng outoritere dissipline word 

gehandhaaf. Daar word ook dikwels beweer dat die optrede van ouers te wyte 

kan wees aan 'n te strenge, onsimpatieke en outokratiese optrede van hul eie 

ouers in hul jeugjare. 

Invloed van vriendskap en heldeverering 

Die mens, en in besonder die jeugdige het 'n baie sterk behoefte aan 

aangename sosiale verkeer. Die gevoel van eensaamheid en onsekerheid, wat 

kenmerkend van die jeugjare is, versterk hierdie hunkering na liefdevolle en 

intieme omgang met iemand wat hom verstaan en simpatieke begrip vir sy 
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probleme het. Die behoefte aan vriendskap gaan dikwels gepaard met 'n 

neiging tot heldeverering. So 'n persoon of vriend kan dus 'n geweldige 

positiewe of negatiewe invloed op die lewensbeskouing en 

persoonlikheidsontwikkeling van die kind uitoefen. Persell (1990: 124) 

verwoord dit soos volg: " ... they have a profound influence on feelings, 

values, and behaviors". Die slaafse navolging van asosiale - en anti

normatiewe gedrag van 'n heldefiguur werk belemmerend in op die sosiale 

waardes van die jeugdige en kan tot sosiale onverantwoordelikheid lei. Ook 

in die verband beweer Dreyfuss (Pretorius 1994: 140) die volgende: 

Youths want meaning through intimacy with other people ... Youth is concerned with 

interpersonal communication and relatedness, action and involvement, and less 

concerned with conformity ... 

In die jeug se stryd om seltbevestiging wil hy wegbreek van die bestaande, die 

aanvaarbare, die verdedigbare en verouderde denkwyses en wil hy gestimuleer 

word om tot eie insig in die modeme wereld te kom. Dit is juis hier waar die 

voortdurende begryploosheid van die ouer die jeugdige tot 'n verkeerde 

lewenshouding kan dryf en hy die prooi van die wangenormeerdheid van 'n 

spesifieke portuurgroep kan word. 

Voorts styg baie jeugdiges se ideale nie hoer as die lewenshouding van die 

ontwortelde stedeling en die losbandige aktrise of die domastrante ruheid van 

die agterbuurtheld nie. Trouens, in hulle soeke na vriendskap, intimiteit en 

aanvaarding is dit 'n algemene verskynsel in die eietydse maatskaplike situasie 

dat groot getalle van die jeug hulle met die een of ander akteur uit die 

filmwereld, popsanger, sportheld of -heldin, wedrenjaer of karakter uit die 

romantiese lektuur identifiseer. Vandaar die geweldige invloed van die 

massakommunikasiemedia, met hulle verregaande beheptheid en oorbeklem

toning van seksualiteit en aggressiwiteit (vergelyk ook 3.2.7.3, p 167). 

Vooroordele, swak oordeel en selfs onverantwoordelike onbesonnenheid is 
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volop wanneer die massakommunikasiemedia popmusiek, dwelmmiddels, 

massahisterie, uitspattigheid, mensverheerliking, en so meer aan die jeugdige 

opdis. 

Die jeugdige het 'n behoefte aan iemand wat hy as identiflkasiemodel en 

ideale normvoorbeeld kan gebruik. Tesame hiermee het die jeugdige ook, 

volgens Pretorius (1994: 141), " ... 'n honger na medemenslikheid, hy soek na 

intense, intieme kommunikasie met die ander ", want hierdie intimiteit bied aan 

hom die volgende: 

• geborgenheid 

• die geleentheid om sin te ontdek 

• iemand wat iets vir jou beteken 

• voldoening aan die mens se basiese sosiale behoefte 

(medemenslikheid). 

Weens 'n gebrek aan hierdie intimiteit leef die ontwortelde kind en jeugdige 

in 'n eksistensiele vakuum en antwoord die kind en jeugdige hierop deur hom 

aan losbandige seksuele bedrywighede te onderwerp. Aangesien seksualiteit 

sonder geestelike kommunikasie of toesegging geskied, beleef die kind en 

jeugdige gevoelens van leegheid, skande, skuld en ontnugtering. Dit kan tot 

openlike gesagsuitdaging lei, soos voorgeleef deur die beeld van die ruwe 

fllmheld wat telkens deur die massakommunikasiemedia weerspieel word. 

Daarom kan die navorser konstateer dat indien die intimiteitsbehoefte van die 

jeugdige bevredig word deur 'n persoon wat oor die algemeen die 

verpersoonliking van 'n liberale en losbandige lewenshouding is, sal die kind 

baie nadelig be'invloed word. 
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Vryetydsbesteding 

In die modeme wereld met sy spanning, gejaagdheid en hoe eise is dit 

noodsaaklik vir die gesonde funksionering van die mens se persoonlikheid om 

op gesette tye, na 'n periode van inspanning, 'n periode van ontspanning te 

geniet. Die wyse waarop mense hul vrye tyd deurbring, lewer 'n belangrike 

bydrae tot die inhoud- en rigtinggewing aan sy lewe. Sinvolle vryetyds

besteding het problematies geword waarsonder die mens gedehumaniseer word 

en hy in ledigheid, verveeldheid en doelloosheid verval. 

Die doel met gesonde ontspanning moet uit die aard van die saak nie 'n 

oormatige deelname aan sport en ontspanning wees nie. Die kind en jeugdige 

moet tot sinvolle "vryetydsbelewing" opgevoed word, geskoei op die kind se 

eie aanleg en moontlikhede. Vryetydsmoontlikhede moet aangebied word, 

sodat die kind en jeugdige dit kan uitprobeer om later hul eie aktiwiteite te 

kan kies. 

Aangesien die jeug tans baie meer vryhede veroorloof word, verdien hul 

benutting van vrye tyd emstige aandag, veral in terme van die problematiese 

realiteit wat deur onlangse ondersoeke aangetoon is, naamlik dat die grootste 

persentasie hedendaagse jeugdiges vryetydsaktiwiteite verkies wat 

• algeheel passief is in plaas van aktief 

• tydverkwistend is in plaas van nuttig 

• skadelik is in plaas van heilsaam. 

Passiewe, "sagte" en skadelike vryetydsaktiwiteite, wat nie altyd as kreatief 

en sinvol beskou kan word nie is onder meer televisie, bioskoop, radio, 

prentverhale, popmusiek, diskoteke, dwelmmisbruik, laatnagpartytjies, 

drankmisbruik en skaatsbane - dus aktiwiteite met 'n sterk konsumpsie

ingesteldheid. Die aktiewe, "harde" of meer "vormende" vryetydsaktiwiteite 
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word vermy, byvoorbeeld musiekuitvoerings, sang, verskeidenheidskonserte, 

toneel, natuurlewe, skeppende stokperdjies, klubwerk, jeugorganisasies, sport, 

en so meer. 

'n Gesonder, nuttige en meer verrykende besteding van vrye tyd sal baie kan 

bydra om die ontsporing en losbandigheid van baie jeugdiges, veral teen die 

agtergrond van die kommersialisering van vrye tyd en die permissiwiteit van 

die eietydse tydsgees, te bekamp (vergelyk Regoli en Hewitt 1991: 249-251; 

Flax 1989: 21; Hamilton 1986: 410-429). Volgens die navorser is verdere 

besinning en navorsing nodig om vryetydsbesteding optimaal te verfyn, sodat 

gepoog kan word om die ontaarding van die eietydse gesinslewe as gevolg van 

swak vryetydsbesteding, aan bande te kan le. 

Behoefte aan 'n eie lewens- en wereldbeskouing 

'n Lewensbeskouing gryp die mens se lewe aan en kan dit radikaal verander. 

'n Lewensbeskouing is gemoeid met waardes en die mens is voortdurend besig 

om die verwerkliking van waardes na te streef in die wete dat dit nooit ten 

voile verwerklik kan word nie. Die mens wat met waardes gemoeid is, het 'n 

sin vir waardes, hy kan waardes herken en sal ook aan sekere waardes 

voorkeur gee. Hy gaan dus norme of maatstawwe (waardemeters) aanle en op 

die wyse 'n lewensbeskouing verwerf, waarna hy sy lewe sal rig (Du Plooy 

1980: 47). 

Wanneer die kind nog jonk is en nog onder die invloed van die opvoeding en 

voorbeeld van sy ouers en ander opvoeders is, aanvaar hy die 

lewensbeskouing en tradisies van sy gesin en sy gemeenskap. Soos wat die 

kind ouer word, begin hy algaande om die geldigheid van sodanige tradisies 

en beskouinge krities te evalueer. Hy wil homself oortuig van die geldigheid 

daarvan deur self met waardes te eksperimenteer. Hierdeur wil die kind en 



2.9 

127 

jeugdige self die sin van die lewe ontdek en wil hy deur vrye, selfstandige 

keuse die norme, waarvolgens hy sy lewe kan inrig, kies. 

Die oordrag van misplaasde norme en waardes deur ouers, soos byvoorbeeld 

oordrewe materialisme, onbeheerde verbruikersmentaliteit, gemaksug en 

verabsolutering van die fisiese voorkoms deur die ouer deurdat 'n jeugdig

heidsbeeld nagejaag word, verswak die waardeverwerkliking van die kind en 

jeugdige. In sy soeke na ware norme gaan die jeugdige dikwels baie radikaal 

te werk deur verset, verontagsaming van sosiale norme en 'n neiging tot 

eksperimentering met onaanvaarbare sosiale gedrag (vergelyk 3.2.9, p 179). 

Op die wyse kom die jeugdige moeilik tot die ontdekking van die sin en 

betekenis van sy eie lewe, aldus Pretorius (1998: 62) . 

Indien die gesin se saamlewe en gesinsopvoeding te midde hiervan ontoe

reikend voltrek word, word die jeugdige aan homself oorgelaat om die norme 

en waardes vir sy lewe vas te stel. 

SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is op die aard en wese van die gesin met verwysings na 

die eietydse kemgesin gefokus. Dit het duidelik geblyk dat die gesin nie bloot 

net 'n vader, 'n moeder en kinders is wat saamgegroepeer is en vanselfspre

kend as 'n gesin funksioneer nie. Die gesin is 'n gemeenskap-in-die-kleine wat 

onder meer op voortplanting, opvoeding, arbeid, sosialisering, godsdiens en 

verbondenheid gerig is. Die oorgang vanaf die voor-industriele gesin na die 

eietydse kemgesin binne die modeme samelewing is in die verband indringend 

bespreek. 

Vervolgens is aangetoon dat die struktuur van die gesin gedurende die 
/ 

afgelope eeu indringende veranderinge ondergaan het. As tekenend van hierdie 

veranderinge het gesinsamestellings en -tipes verander, 'n klemverskuiwing 
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aangaande rolverdeling in die huisgesin het plaasgevind en die eise wat aan die 

eietydse kemgesin gestel word, het drasties toegeneem. 

Veranderinge in die funksionering van die eietydse gesin is ook aangedui. Om 

werklik as 'n gesin te kan funksioneer, is daar sekere noodsaaklike kenmerke 

wat teenwoordig moet wees. Dit is juis die aspekte, onder meer die onderlinge 

verhoudinge van gesinslede in die eietydse gesin en die kwaliteit van die 

funksionering van die gesin, en kemgesin as sodanig, wat bepaal of die gesin 

werklik as opvoedingsinstansie gereken kan word aldan nie. 

Modeme verskynsels, soos onder meer gebrekkige moedersorg en die 

geemansipeerde werkende moeder, die afwesige vader, gesinsverbrokkeling 

en egskeiding, saamwonery en gesinsmoord, wat weens die ontbinding van 

sosiale rolle die kwesbaarheid van die eietydse kemgesin verhoog en die 

eenheid van die gesin toenemend aantas, is bespreek. 

Tesame hiermee is die gesinslede van die eietydse kemgesin in 'n 

gedisorienteerde oorgangstadium tussen die tradisionele en die ritme van die 

tegnokratiese stads- en wereldontwikkeling vasgevang vanwee blootstelling aan 

fasette, soos byvoorbeeld 'n liberale lewensbeskouing, gebrekkige 

tuguitoefening, verkeerdgerigte vryetydsbesteding, en so meer. Hierdie 

aspekte oefen 'n wesenlike invloed op die eietydse kemgesin en gesinslewe 

uit. 

Ten spyte van 'n verskeidenheid van krisisse bly die gesin egter steeds die 

belangrikste en primere opvoedingsmilieu, waar eenheid, verskeidenheid en 

opvoedende krag saam aangetref word. Dit is juis in die gesinsituasie dat die 

kind sy reis na volwassenheid en na selfkennis begin, en waar hy die 

geleentheid gebied word om ervaringe op te doen wat hy nerens anders op 

dieselfde wyse en met gelyke intensiteit kan verwerf nie. Sonder die 
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simpatieke ondersteuning en begeleiding van die ouers staan die kind in die 

eietydse gebeure weerloos teen die aanslae van die samelewing. 

Teen die agtergrond van bogenoemde, sal die klem in hoofstuk 3 op eietydse 

samelewingsverskynsels wat gesinsopvoeding kan belnvloed, val. Daar sal 

gepoog word om die dinamiese kenmerke van die eietydse samelewing te 

beskryf en die sosio-opvoedingsimplikasies van sodanige samelewings

verskynsels op gesinsopvoeding aan te dui. 



HOOFSTUK3 

DIE INVLOED VAN EIETYDSE SAMELEWINGSVERSKYNSELS OP 

GESINSOPVOEDING 

3.1 INLEIDING 

Die onderhawige hoofstuk hang ten nouste saam met die oorweginge wat in 

die vorige hoofstuk ter sprake was. In hoofstuk twee is die aard en wese van 

die gesin met verwysing na die eietydse kemgesin onder die loep geneem wat 

onder meer die betekenis van die begrip gesin, die aard van die gesin met 

verwysing na die kemgesin, die wese van die gesin met verwysing na die 

eietydse kemgesin, asook gesinsamestellings, gesinstipes en hul funk:sionering 

in die eietydse maatskaplike situasie insluit. Aandag is ook geskenk aan enkele 

aanleidende oorsake wat tot die disfunksionering van die eietydse kemgesin 

en ontaarding van die eietydse gesinslewe aanleiding gegee het. In hoofstuk 

drie word aangedui tot watter mate modeme samelewingsverskynsels 

gesinsopvoeding belnvloed in terme van die verwerkliking van sosio

opvoedkundige essensies. 

Dit is 'n onomstootlike feit dat die hedendaagse gesinsisteem wesenlike en 

diepgaande veranderinge gedurende die afgelope aantal jare ondergaan het. 

Benewens die landbouomwenteling ( eerste golf) en die nywerheidsomwenteling 

(tweede golf), is dit die hoe snelheidsomwenteling (derde golf) met onder 

meer sy tegnotronika en informatika, wat fenomenale vooruitgang en 

verandering in die eietydse samelewing aanwakker (vergelyk Toffler: The 

third wave, 1980). Verskynsels wat sigself in die samelewing openbaar, 

byvoorbeeld verwetenskapliking, spesialisasie, snelle bevolkingsaanwas, 

verstedeliking, materialisme, gejaagde arbeidslewe en 'n gees van 

onpersoonlikheid, veroorsaak dat die individu op so 'n wyse in sy persoonlike 

lewe belnvloed is dat hy dit moeilik vind om toereikend in die modeme en 

post-modeme samelewing te kan funksioneer en kommunikeer. Die 

samelewing oefen op sy beurt weer 'n wesenlike invloed op die opvoeding van 
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die kind en jeugdige in die eietydse gesin uit en gee aanleiding tot talle sosio

opvoedkundige vraagstukke (vergelyk Vander Zanden 1990: 378-381). 

Traas (1986: 49, 68) beskryf die samelewing en die invloed wat dit op die 

kind uitoefen soos volg: 

De mens is een onderdeel van een cultuur, van een sameleving. Hij word door de 

sameleving niet alleen belemmerd, bei'nvloed of onderdrukt. Hij is door de 

sameleving gemaakt. De taal die hij spreekt en zonder welke hij niet eens kan denken 

en handelen, is de taal van de sameleving . 

. . . het effect werd uiteindelijk dat de maatschappij een steeds grotere invloed kreeg 

op de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen, dat zij steeds meer rechtstreeks 

werden geconfronteerd met ontwikkelingen in de maatschappij ... waaraan het gezin, 

als primair opvoedingsmilieu niet meer te pas kwam. 

'n Onsekerheid oor onder meer die "regte" norme en waardes, sosio

ekonomiese faktore soos armoede, hoedigtheidsbestaan en werkloosheid, en 

werk- en sosiale verpligtinge van ouers werk stremmend op die vorming van 

'n hegte en intieme huislewe in. Dit kan 'n belemmerende invloed op die 

gesinslewe uitoefen en bydra tot die toenemende kwesbaarheid van die 

eietydse kemgesin. Die onvermoe van een of meer van die gesinslede om 

hulle rolverwagtinge en -verpligtinge na behore te vervul, dra by tot die 

ontaarding en disfunksionering van die eietydse gesin. 

Alhoewel die modeme mens aan allerlei samelewingsinvloede blootgestel is, 

is dit veral die kind en jeugdige wat weerloos voor die aanslae, wat teen hom 

geloods word, staan. Invloede in die samelewing wat belemmerend op die 

kind se volwassenheid-in-wording mag inwerk, moet so ver moontlik teege

werk word. 

Vir die doeleindes van die onderhawige hoofstuk gaan dit egter nie bloot om 

'n bespreking van samelewingsverskynsels in die algemeen nie, maar spesifiek 
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oor die invloed van eietydse samelewingsverskynsels op gesinsopvoeding. Die 

vraag na die mate waarin hierdie verskynsels in die modeme samelewing 

begeleiding en ondersteuning van die kind in sosiale verband tot behoorlike 

en verantwoordelike volwassenheid bemoeilik, word vervolgens onder die loep 

geneem. 

DIE INVLOED VAN EIETYDSE SAMELEWINGSVERSKYNSELS OP 

GESINSOPVOEDING 

As gevolg van die werelwye verstedelikingsproses in die laat twintigste eeu, 

word die eietydse samelewing as oorwegend stedelik en geindustrialiseerd 

beskryf. Die struktuur van die eietydse samelewing is nie net verskillend van 

die eertydse ongekompliseerde samelewing nie, maar ook vanwee die 

verskynsel van verandering, totaal anders as die samelewing van die afgelope 

vier of vyf dekades. 

Die oorgang van die negentiende na die twintigste eeu beteken 'n oorgang van 

die tradisioneel-statiese na 'n dinamiese, uiters mobiele maatskappy. In 

aansluiting by die lae-teorie van Gurvitch ten opsigte van die 

samelewingstruktuur (vergelyk 1.2.2, pp 11-12) wat op doelmatige wyse die 

komplekse aard van die samelewing illustreer, het laag een (morfologiese en 

ekologiese opperlaag) en laag twee (georganiseerde maatskaplike "apparaat ") 

in die middel en laat twintigste eeu baie verander, maar laag drie (leefreels en 

norme) en laag vier (waardes) nie. Dit het tot grootskaalse probleme 

aanleiding gegee. 

Ou geykte sisteme en maniere van doen, is nie meer voldoende nie. Tot 

onlangs nog was die toekoms waarvoor die kind en jeugdige in die gesin 

voorberei moes word oor die algemeen stabiel en betreklik voorspelbaar. Die 

opvoeding kon dus nog toegespits word op die verwerwing van gedefinieerde 

vaardighede en die aanleer van gespesialiseerde leerinhoude. So 'n toegespitse 

opvoeding is in sommige opsigte nie meer 'n toereikende voorbereiding vir die 
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modeme en postmodeme wereld van vandag nie. Ontwikkelings en uitvindings 

op tegnologiese gebied het die mag van die tegniek drasties laat toeneem en 

die I ewe ingrypend verander. 

LeRoux (1992: 84-85) vermeld in die algemeen 'n aantal kenmerke van die 

hedendaagse veranderende samelewing wat die kind se lewensbestaan 

problematies maak: 

• die hedendaagse gesin word heeltemal in die verdien-, vermaak- en 

verbruikkarakter van die stad opgeneem 

• ontwikkeling en modernisering veroorsaak 'n toename in konflik tussen 

ouers en hul kinders 

• disharmoniese huweliksverhoudinge het 'n belemmerde sosio

opvoedingsgesinsklimaat tot gevolg, waardeur die kind onveilig, 

angsvol en ongeborge voel 

• talle kinders bevind hul in enkelouergesinne, asook gesinne waar beide 

ouers buitenshuis werk; kinders word gevolglik gedwing om 

selfstandig te wees voordat hulle dit verantwoordelik kan hanteer 

• die mens het 'n slaaf van die masjien geword en kan nie meer 

toereikend mens en ouer wees nie 

• die eietydse tydvak waarin ons leef word deur die verswakking van 

tradisionele familie- en sosiale bande gekenmerk, wat tot vereensaming 

lei 

• die jeugdige en die opvoeder se tydsbesteding wentel toenemend om 

die massamedia, en dit verminder ontmoetingsgeleenthede 

• die leef-vir-vandag-houding belnvloed aile fasette van die lewe; die 

beeld van die modeme mens word gekenmerk deur selfsug, die 

kwyning van blywende verhoudinge, sinisme en sosiale 

onbetrokkenheid. 

AI hierdie kenmerke van die veranderde samelewing verleen stukrag aan die 

beskouing, dat 'n veelheid van samelewingsverskynsels die opvoeding in die 
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eietydse gesin toenemend onder druk plaas. Dit maak van die eietydse 

kemgesin 'n kwesbare gei"soleerde eenheid, wat minder weerbaar teenoor die 

huidige samelewingsproblematiek staan. Die opvoedingsfunksie en die 

realisering daarvan binne die eietydse gesin word toenemend bemoeilik en 

verloop minder vanselfsprekend weens die opvoedingsbelemmerende invloed 

van 'n reeks eietydse samelewingsverskynsels op gesinsopvoeding. 

Veranderende norme en waardes stel besondere opvoedingseise aan ouers. 

Bustanoby (1985: 23) postuleer dit soos volg: 

These are tough times to be a parent. More than ever, children need to develop 

strength of character, and it's up to parents to guide that process ... 

Die frase "that process " het onder meer direk te maak met die kwaliteit van 

die opvoedingsverhoudinge in die gesin, wat die sosiaal-maatskaplike 

beweeglikwording van die kind en jeugdige direk bei"nvloed. 

Volgens die navorser impliseer bogenoemde uiteensetting dat bepaalde 

verskynsels in die eietydse samelewingstruktuur aanleiding gee tot spanning 

in die gesin en dit moeilik maak om die gewenste eenheid in die eietydse gesin 

en gesinsopvoeding wat toereikend plaasvind, te handhaaf. 

Vervolgens word die volgende eietydse samelewingsverskynsels, wat moontlik 

die opvoeding in die eietydse gesin toenemend negatief kan bei"nvloed, onder 

die loep geneem: 

3.2.1 Snelle bevolkingsaanwas 

Die modeme samelewing word tans gekenmerk deur 'n geweldige 

bevolkingsaanwas wat veral aan die bydrae van die mediese wetenskap en-die 

mediese tegniek toegeskryf kan word. Sterftekoerse (geboorte-, kinder- en 

epidemiesterftes) het as gevolg hiervan drasties afgeneem weens 'n verbetering 

in voeding, sanitasie en medisyne (Pretorius 1998: 250). 
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Die wereldbevolking is tans op pad na die sesmiljardmerk en teen die jaar 

2025 kan die wereldbevolking reeds agt miljard of meer wees (met 'n afname 

in die getal babas per vrou van 2,9 in 1995 tot 2,3 in 2025 daarby ingereken). 

Luidens die Jaarverslag van die Wereld-Gesondheidsorganisasie (WGO) 

(1998) sal die gemiddelde lewensverwagting wereldwyd 73 jaar wees teenoor 

die huidige 66 jaar, en sal dit in 26 Iande meer as 80 jaar wees (Beeld, 11 

Mei 1998: 7). 

Talle Eerstewereldlande ondergaan egter die afgelope dekades " ... ingrypende 

demografiese veranderinge ten opsigte van die lewenstyle van individue ", 

asook ten opsigte van die struktuur van die gesin en die samelewing (Bulletin 

1996: 22). Veranderinge soos fertiliteitsvlakke wat besig is om te daal 

(sommige Iande het selfs die magiese punt van zerobevolkingsgroei [ZBG] 

bereik) en bevolkingsveroudering wat plaasvind, is van die komplekse 

realiteite wat tydens die vierjaarlikse algemene konferensie van die Europese 

Assosiasie vir Bevolkingstudies bespreek is. Wat dikwels oor die hoof gesien 

word, is dat die verandering " ... sy oorsprong in nuwe waardestelsels en 

gedragspatrone het" (Bulletin 1996: 22). Van die veranderinge is so vinnig en 

diepgaande dat dit " ... 'n radikale breuk met die verlede teweeg gebring het" 

en die vraag laat ontstaan het of " ... die eietydse Eerstewereldsamelewing nie 

tans 'n kruispad in sy geskiedenis bereik het nie" (Bulletin 1996: 22). 

Daarenteen het die bevolkingsgroei van Derdewereldlande, vanwee tradisie

gebondenheid en die onaanvaarbaarheid van sekere modeme gesinsbeplan

ningsmetodes, die hoogte ingeskiet (Clarke 1991: 261). Hierdie neiging kan, 

met die swak sosio-ekonomiese scenario van die gemiddelde Derdewereldland, 

slegs toenemende armoede in die hand werk. 'n Insiggewende nuwe tendens 

wat in navorsing van die Latyns-Amerikaanse Demografiese Sentrum oor 

Bevolkingsaanwas in Latyns-Amerikaanse - en Karibiese Derdewereldlande 

ondemeem is (en meer met modeme tendense in Eerstewereldlande korrel

leer), het egter aangetoon dat die afname in die fertiliteitsvlak (van ses na drie 

kinders per gesin) en die verbetering van bejaardesorg daartoe kan lei dat oor 
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'n tydperk van dertig jaar " ... the elderly will outgrow the young" (Constance 

1997: 59). Van hierdie ouer bevolking maak vroue die grootste persentasie 

uit. Die struktuur van die samelewing gaan dus verander en daar moet daarby 

aangepas word (Beeld, 13 Mei 1998: 13). 

Skrywers soos Huntley, Siegfried en Sunter (1989: 22-23) is bewus van die 

verskil tussen Eerste- en Derdewereldsamelewings en wys op die wanbalans 

wat tussen Eerstewereld- en Derdewereldlande, nie net in terme van 

bevolkingsgetalle nie maar ook hul bydrae tot die globale ekonomiese 

produksie, bestaan. Terwyl die bevolking van Eerstewereldlande in die jaar 

2000 na raming slegs 13 persent van die wereldbevolking sal uitmaak, sal 

hulle 69 persent van die wereld se globale ekonomiese produk lewer. 

Daarteenoor sal die bevolking van Derdewereldlande in die jaar 2000 

nagenoeg 79 persent van die wereldbevolking uitmaak, maar hulle sal slegs 

19 persent van die wereld se globale ekonomiese produksie lewer. Dit beteken 

dat Eerstewereldlande per capita 22 maal meer produktief as Derdewereld

lande is. 

Benewens 'n snelle bevolkingsaanwas noem Ehrlich (1994: 27) ook die 

volgende faktore, wat direk 'n impak (invloed) op die drakrag van 'n bepaalde 

geografiese gebied het: 

. . . the amount of resources each person consumes, and the damage done by the 

technologies used to supply them, need to be taken as much into account as the size 

of the population. In theory, the three factors should be multiplied together to obtain 

an accurate measurement of the impact ... 

In die verband stem Sadie (1997: 11) met Ehrlich (1994: 27) saam en voeg 'n 

verdere faktor by, naamlik kapitaal. Sonder 'n toename in die komplementere 

funksie van die drie nie-menslike produksiefaktore, naamlik natuurlike 

hulpbronne, tegnologie en kapitaal sal " ... bevolkingsvermeerdering aileen 



137 

verarming tot gevolg he", dit wil se, " 'n botsing tussen demografiese 

kwantiteit en ekonomiese kwaliteit" (Sadie 1997: 12,15) . 

Suid-Afrika, tiperend van 'n Derdewereldland, beleef tans 'n snelle 

bevolkingsaanwas wat van die platteland na die stedelike gemeenskappe 

oorspoel. Die huidige totale bevolking beloop in die orde van 42 miljoen 

mense; teen die jaar 2000 behoort dit aan die 47 miljoen te raak, waarvan 21 

miljoen kinders sal wees . Die toename in Suid-Afrikaanse bevolkingsgetalle 

word deur Tabel 3.1 weerspieel (verwerk uit Sadie 1997: 12): 

Tabel 3.1 

2011-BevolkiDg 

Toeoame: 1996-2011 

Die toename (aangegee in miljoene) in demografiese 

groothede van Suid-Afrika (Sadie 1997: 12) 

1062 3555 9709 32380 42089 

5270 1220 4140 10630 43635 54265 

178 158 585 921 11255 12176 

In hierdie uiters snelle bevolkingsaanwas le waarskynlik, volgens die navorser, 

'n veel groter probleem opgesluit as in die hantering van die volkere- en 

rasseverhoudinge. Suid-Afrika kan " ... nooit meer vooruitstrewend word" en 

'n toereikende . lewe1;1s€~daard aan sy inwoners bied " ... tensy geboortes 

drasties verminder word nie" (Pretorius 1998: 250) . Derhalwe is die 

beskikbaarstelling van kontrasepsiemiddels aileen nie voldoende nie . Die 

posisie en opvoedingsvlak van die vrou in die samelewing moet in die 

algemeen eers verbeter word. Daar moet ook, in die lig van 'n toenemende 

gebrek aan minimum lewensmiddele, 'n bewuswording van die ekonomiese 

voordele van kleiner gesinsgroottes bewerkstellig word (Constance 1997: 58). 
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Om die omvang van die bevolkingsvraagstuk meer volledig weer te gee, moet 

'n laaste bykomende faktor, wat mettertyd 'n wesenlike invloed op 

toekomstige bevolkingsgetalle van Eerstewereldlande, en veral die wat 

Derdewereldlande sal uitoefen, kortliks vermeld word. Dit is die wereldwye 

toename in die voorkoms van persone wat met die HIV-virus besmet is en 

uiteindelik aan verworwe-immuniteits-gebrek-sindroom (vigs) sal sterf. In 

Suid-Afrika is sowat drie miljoen mense reeds met die virus besmet en die 

getal neem daagliks met sowat 1500 gevalle toe. Volgens die oggendnuusblad, 

Beeld (8 Desember 1998: 13) " ... sal nog 168,000 mense teen die einde van 

1998 weens vigs gesterf het ". Die toename in sterfgevalle en die sosiaal

maatskaplike probleme wat as gevolg hiervan en 'n te snelle bevolkingsaanwas 

ontstaan, sal dringend aangespreek moet word. Die omvang van hierdie taak 

is egter van so 'n aard dat nie net opvoedkundiges nie, maar ook predikante, 

dokters, natuurwetenskaplikes, nyweraars, politici en gemeenskapsleiers 

betrokke moet raak. 

'n Moontlike antwoord in sosiale verband ten opsigte van 'n snelle 

bevolkingsaanwas le daarin dat mense, en veral vroue, se toegang tot 

opvoeding en geletterdheid (soos hierbo na verwys is) uitgebrei moet word. 

Vroue moet ook die reg he om hulle eie behoeftevervulling in sosiale 

verband te verwoord, die aard van hulle sosiale milieu te bepaal om 

toereikend tot selfaktualisering te kan kom. lndien dit verwesenlik word, sal 

die opvoeding en geletterdheid van die vroue (vanwee hulle posisies in gesinne 

en die samelewing) bydra tot die opheffing van die bevolking. Dit is die beste 

voorbehoedmiddel teen ongekontroleerde bevolkingsaanwas (Engelbrecht 

1992: 16-17). 

Ten opsigte van die kind is die sosio-opvoedingsimplikasies van te snelle 

bevolkingsaanwas dat die kind, weens die blootstelling aan 'n oorvol sosiale 

milieu nie toereikend opgevoed kan word nie. Ek-jy-verhoudinge kan nie 

optimaal verwerklik word nie as daar in hierdie oorvol wereld nie aan die 

basiese persoonsbehoeftes van die kind voldoen kan word nie. 'n Gebrek aan 
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leefruimte bei'nvloed die sosiaal-maatskaplike orientering van kinders 

nadelig. Kinders word as gevolg van geweldige bevolkingskonsentrasie verplig 

om op straat te wees en word sodoende aan 'n ongewenste sosiale milieu 

uitgelewer. Spanning en aggressiwiteit kom algemeen voor waar kinders en 

ouers, weens bevolkingsdigtheid in oorvol woonstelle en plakkerskampe moet 

saamleef. Dit versteur die sosiale lewe van die kind-in-opvoeding en stel ook 

aan die opvoeder 'n bemoeilikte opgawe ten opsigte van opvoeding tot 

saamlewe in 'n oorvol wereld. Geleentheid tot opvoedingskommunikasie is 

beperk, omdat albei ouers bedags en selfs snags weens 'n werktekort in hul 

beroepe moet kompeteer. Te midde hiervan is die kind dikwels eensaam 

weens 'n gebrek aan werklike intieme kontak met die ouer en bly die kind se 

kommunikasie-behoefte onvervul. Sodanige situasie laat die eietydse gesin 

labiel ten opsigte van saamwees en saamdoen, en kan die sosialisering van 

kinders nadelig bei'nvloed. 

3.2.2 Verstedeliking en bevolkingsmigrasie 

Alhoewel verstedeliking nie 'n nuwe verskynsel is nie, en daar reeds 

tweeduisend jaar voor Christus herkenbare stedelike sentra ontwikkel het, het 

industrialisering en tegnologiese ontwikkelings in die modeme tyd 'n 

ongekende impetus aan die proses van verstedeliking gegee. 

Verstedeliking in die eietyd impliseer 'n mensgemaakte betonstad. Volgens 

Labuschagne en Eksteen (1992: 1017) beteken "verstedelik" die volgende: 

• "verhuis na die stad" 

• by die stadslewe aanpas 

• vereenselwig met die stadslewe en die stedelike lewensvorm en 

gebruike. 

Smit en Booysen (1981: 4) konstateer op hulle beurt dat daar by die konsep 

"verstedeliking" 'n geografiese, sowel as 'n sosiologiese betekenis betrokke 
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is. Beide sodanige begrippe is onderling verwant, maar nie identies nie. Die 

geografiese konsep hou verband met die groepering van die bevolking in 

kemgebiede wat in grootte, funksies en instellinge van die plattelandse 

groeperinge verskil, en word daar van bevolkingsmigrasie gepraat. Die 

sosiologiese betekenis het betrekking op die verskil in leefwyse tussen 

stedelike gemeenskappe en die wat geassosieer word met omgewings en 

beroepe van die landbou, wat meer verspreid voorkom. 

Met die be grip "bevolkingsmigrasie" word daar verwys na die verhuising of 

verskuiwing en trek van mense, volke of stamme, byvoorbeeld soos in die 

geval van nomade (Labuschagne & Eksteen 1992: 507; Odendal et al 1984: 

699). Bevolkingsmigrasie kan vervolgens in makrobevolkingsmigrasie en 

intrastedelike bevolkingsmigrasie verdeel word: 

• makrobevolkingsmigrasie 

Van die wereldbevolking het sowat 59 persent tans na stede migreer, 

in vergelyking met 45 persent in 1995 (Beeld, 11 Mei 1998: 7). In 

Suid-Afrika is daar 'n duidelike tendens van massale verskuiwings van 

miljoene mense aan die gang. Die trek van die platteland na die stede 

toe is by die blankes reeds voltrek, vandaar dat 92 persent van die 

blankes reeds verstedelik is. Die Asiers was tradisioneel stedelinge en 

daar bly tans nagenoeg 93 persent van hulle in stede. Ook by die 

kleurling vind verstedeliking teen 'n snelle tempo plaas en ongeveer 80 

persent van alle kleurlinge behoort met die keer van die eeu verstedelik 

te wees. 'n Massale volksverskuiwing van die swartes is besig om 

plaas te vind met letterlik miljoene mense wat jaarliks stede toe trek 

of in die stede vermeerder (Sentrale Statistiekdiens 1993: 54). In 

hierdie proses kom die swartman (met of sonder sy gesin) voor 

bepaalde probleme te staan, te wete fisiese ordening, dienste

voorsiening, werksgeleenthede, en toenemende en versnelde 

verstedelikte groei. 
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Dit is egter die onvermoe om al bogenoemde probleme voldoende aan 

te spreek wat tot 'n eskalasie in plakkery (informele huisvestiging) 

gelei het. Die verskynsel van plakkery het reeds, saam met die druk 

op verstedeliking uit die plattelandse gebiede, geweldig in omvang 

toegeneem. As in aanmerking geneem word dat plakkery in die 

Derdewereld 'n algemene verskynsel is, en getalle in plakkerskampe 

elke vier tot ses jaar verdubbel, kan plakkery toenemend (en is dit 

reeds sigbaar) 'n verskynsel in die Suid-Afrikaanse samelewing word 

waarmee wei deeglik rekening gehou moet word (Bank 1997: 20-24). 

In die jare wat voorle sal een van die hoogste prioriteite die 

ontwikkeling van 'n nasionale verstedelikingstrategie wees, wat veral 

voorsiening maak vir 'n welvarende verstedelikte leefwyse met 

voldoende behuising en dienste vir hoofsaaklik die swartmense in Suid

Afrika (vergelyk Tabel 3.1, p 137 - swartbevolkingsaanwas). Weens 

die toenemende ontoereikendheid van owerheidsbronne sal die onus al 

hoe meer na die private sakesektor verskuif om in die voorsiening van 

bykomende finansiele steun behulpsaam te wees. 

• intrastedelike bevolkingsmigrasie 

Bevolkingsmigrasie vind nie net plaas van die platteland na stede of 

van een streek na 'n ander nie. Binne stede is daar verskuiwings van 

inwoners, gewoonlik van die sentrale stadskem na die buitewyke. Ook 

is daar bevolkingsmigrasie (verskuiwinge) van die een woonbuurt na 

'n ander afhangende van veranderinge in die sosio-ekonomiese en 

sosio-etniese skommelinge binne woonbuurtes. Hoe meer die 

woonbuurtes 'n multikulturele karakter aanneem, hoe meer vergroot 

die aansprake op gemeenskapsbenutting van skolegeriewe en 

sportklubs. 

Volgens die navorser is die implikasies van bogenoemde prosesse die 

volgende: 



142 

• die druk op bestaande stedelike infrastruktuur (geriewe) sal, veral ten 

opsigte van woning- en dienstevoorsiening, toeneem 

• addisionele werksgeleenthede en geriewe sal op groot skaal, veral aan 

snelgroeiende agtergeblewegemeenskappe voorsien moet word. 

Onderliggend aan die proses van verstedeliking is daar sterk ekonomies

gekleurde faktore wat bevolkingsmigrasie be'invloed het. Sodanige faktore kan 

volgens Engelbrecht (1998: 182) in die volgende drie kategoriee verdeel word: 

• stootfaktore soos katastrofes, ekonomiese stilstand, gebrek aan 

geleenthede, werkloosheid, politieke of godsdienstige vervolging, met 

ander woorde, ongunstige toestande in die gebied waarvandaan mense 

wegtrek 

• trekfaktore soos beter geleenthede elders, ekonomiese hoogbloei 

elders, bevordering elders, met ander woorde, aantreklike toestande in 

die gebied waarheen mense verhuis 

• kanale soos die beskikbaarheid van vervoer, inligting, hulp om 

finansiele hekkies te oorkom, afwesigheid of teenwoordigheid van 

streng emigrasie- of immigrasieregulasies, met ander woorde, die 

middele wat verhuising vergemaklik of bemoeilik. 

Die proses van verstedeliking in die ge'industrialiseerde Iande het egter nie 

sonder 'n mate van disorganisasie en menslike lyding verloop nie. Probleme 

wat ontstaan het, is aanvanklik op sodanige wyse hanteer dat, deur middel van 

wedersydse aanpassings en kooperasie tussen platteland en stad, 'n raamwerk 

daargestel is ". . . waarbinne die mens van 'n redelik ordelike bestaanspatroon 

verseker was en daar in sy basiese behoeftes voorsien kon word" (Steyn 1989: 

17). 

Nieteenstaande bogenoemde raamwerk, het die stad met sy geweldige 

bevolking tot "... 'n nuwe massasamelewing met sy stadsmens" aanleiding 
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gegee (Pretorius 1994: 102). Kenmerke van hierdie verstedelikte milieu 

(Choldin 1985: 38-57; Tuch 1987: 504-510) is die volgende: 

• 'n komplekse arbeidsverdeling met 'n gediversifiseerde beroepskultuur 

wat as basis vir sosiale stratifikasie dien 

• hoe territoriale en sosiale mobiliteit 

• substansiele persoonlike anonimiteit in interpersoonlike kontak 

• 'n verskeidenheid rolle en rolinteraksies op 'n gesegmenteerde basis 

• sterker steun op indirekte en formele sosiale beheer 

• 'n toename in die voorkoms van normatief afwykende gedrag. 

Voorts hou die stadsbestaan vir die modeme mens positiewe, sowel as 

negatiewe moontlikhede in. Aan die positiewe kant is daar omvattender 

beroepsmoontlikhede, asook die verwante verbetering, vooruitgang en gunstige 

lewensomstandighede wat verstedeliking meebring. Aan die negatiewe kant, 

noem Le Roux (1992: 87) die volgende invloede wat uit 'n verstedelikte 

milieu voortspruit: 

• die stadsmens en woonstelbewoner het kontak met die natuur verloor 

• nieteenstaande die drukte van mense en oorvol woonstelle is die kind 

dikwels, weens 'n gebrek aan werklike intieme kontak, vereensaam 

• kinders word aan 'n gejaagde en onpersoonlike lewe onderwerp 

• weens die leefpatroon in die stad, gesinslabiliteit en die veelvormigheid 

en kompleksiteit van kultuurinvloede, is die mens dikwels 'n 

geneurotiseerde wese 

• welvaart het, ten koste van persoonlike kontak in die gesin, tot 'n 

oppervlakkige, materialistiese ingesteldheid en 'n patologiese najaging 

van besittings en genot gelei 

• ruimte en privaatheid het feitlik uit die mens se lewe verdwyn, wat 

skadelik vir die mens se geestelike gesondheid is. 
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Verstedeliking kan ook beskou word as die oorsprong van meeste eietydse 

samelewingsverskynsels soos onder meer, kontakinflasie, relativering van 

norme en waardes, neurotisering, bewussynsmanipulasie, vereensaming en 

permissiwiteit. Hierdie verskynsels is direkte uitvloeisels van die feit dat die 

verstedelikte mens hom in 'n massasamelewing bevind. 

Ook Treurnicht (1987: 27) het ongeveer tien jaar gelede reeds gewaarsku dat 

verstedeliking in Suid-Afrika 'n verskynsel is wat aansienlike afmetings 

aanneem. Hy is van mening dat verstedeliking vir die individu en eietydse 

gesin allerlei aanpassingsprobleme skep en dat " ... uithuisigheid van ouers en 

die afwesigheid van emosionele sekuriteit binne die gesinsituasie" faktore is 

wat negatief op die gesinsopvoeding inwerk. Dit veroorsaak dat die 

verstedelikte stadsmens se kwalitatiewe persoonlike kontak verminder en sy 

eie kinders maak dikwels deel uit van "sodaniges ". 'n Nuwe tipe mens het 

ontstaan met nuwe norme, wat anders met sy medemens en met sy kinders 

kommunikeer, en daarom ook sy kinders anders opvoed (Pretorius 1994: 102). 

Soos verwag kon word, het verstedeliking tot talle sosio-opvoedkundige 

probleme aanleiding gegee. Die sosio-opvoedingsimplikasies van 

verstedeliking en bevolkingsmigrasie op gesinsopvoeding, word soos volg 

aangedui: die ek-jy-verhoudinge tussen gesinslede word dikwels ontoereikend 

verwerklik vanwee vlugtige kontakte tussen ouers en kinders in die gejaagde 

stedelike sosiale milieu. Intermenslike ontmoeting en interaksie 

(kommunikasie) in die eietydse kemgesin vind gebrekkig plaas weens 'n koue 

afstandsbelewing en minimalisering van medemenslikheid. In die eietydse stad 

woon individue en gesinne dig teen mekaar in onder meer woonstelle, 

hostelle, troshuise en gehuggies, en kom hulle dikwels met mekaar in 

aanraking, maar tog raak hulle innerlik meer van mekaar verwyderd vanwee 

ontoereikende saamlewe (sosialisering). Ekonomiese omstandighede noop 

gesinslede om hul gesinne te verlaat en na die stad te trek. Dit bei'nvloed die 

aard en kwaliteit van gesinsverhoudinge: vaders is nie vir hulle kinders, veral 

hulle seuns beskikbaar nie. Identifl.kasie met die vaderfiguur vind gebrekkig 
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plaas en belemmer die selfkonsepvorming van veral die seun. Werkende 

beroepsvroue is ook nie te aile tye teenwoordig om na hulle kinders se 

behoeftes in sosiale verband om te sien nie. Hierdeur word 'n belemmerende 

sosio-opvoedingsklimaat in die eietydse gesin geskep. 

3.2.3 Massifikasie 

Die begrip massiflkasie is afkomstig van die Latynse woord massa wat 

beteken "klomp ", en dit bring die idee van "ongevormd, sonder struktuur" na 

vore (Sykes 1983: 623). Aan die eenkant word die eenheid en eiewetlikheid 

van die massa beklemtoon, en aan die anderkant word op die verlies van 

persoonlikheid van die mens in die massa verwys. Die begrip massa in hierdie 

studie word gebruik soos laastens aangedui, en verwys na 'n groot aantal 

mense wat bymekaar is en wat gesamentlik tot sodanige aktiwiteite oorgaan, 

waartoe die enkeling hom nooit sou waag nie. (Geesteswetenskaplikes gebruik 

lank reeds die be grip om na sekere verskynsels in die samelewing, waarvan 

massifikasie een is, te verwys.) 

In die modeme lewe het die begrip massa weg van bogenoemde statiese 

betekenisse beweeg en 'n meer algemene toepassing gekry, as gevolg van die 

sosiale struktuurveranderinge en omwentelinge op lewensbeskoulike, 

tegnologiese, industriele en ekonomiese gebiede. Hierdie toenemend 

gekompliseerde samelewing het 'n verskynsel meegebring wat as massiftkasie 

bekend staan (Hoffman 1978: 99). 

Die verskynsel massifikasie het die massamens voortgebring en wreek sigself 

in 'n groter wordende mate ten aansien van die hedendaagse samelewing. Die 

eietydse individu het 'n massamens geword, wat sy persoonlikheid in die 

massa van die groot stad prysgegee het. Volgens Engelbrecht (1998: 128) 

gaan die massamens in die " ... algemeenheid en neutraliteit van die massa op 

en verloor sy synsdiepte ". Die individualiteit van die persoon word vervreem, 
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verkrag en selfs "doodgeverf". Die individu word gerekenariseer en word 'n 

nulliteit. Die massa (the ''people") word alles. 

Die filosoof, Plato (428-347 voor Christus), verwys in sy alombekende 

publikasie, Plato's Republic na "the vulgar mass" (Lindsay 1935: 80). Die 

verswelging van die individu ( "the part'') deur die massa ( "the whole ") word 

in die volgende aanhaling deur Plato in perspektief gestel (Lindsay 1935: 

182): 

The part exists for the sake of the whole, but the whole does not exist for the sake 

of the part. You are created for the sake of the whole and not the whole for the sake 

of you. 

Kollektiewe gedragsuitinge is tans kenmerkend van die eietydse sosiale, 

kulturele en selfs politieke leefwyse. Hierdie pluralisering van lewensvorme 

en die polivalente lewensnorme het meegebring dat sosiale waardes en norme 

verander, en vervlak het. Sodanige kulturele vervlakking sluit onder meer 'n 

verlies aan persoonlikheid, 'n willose opgaan in bleke eenvormigheid van die 

massa, asook nivellering van sedes en gewoontes in en suur tot talle terreine 

van die menslike bestaan deur. Koersloos en ankerloos bevind hy homself in 

'n wereld sonder sin en betekenis. Die hedendaagse "rave kultuur" in Suid

Afrika, waar massas gesiglose jongmense onder die invloed van dwelmmiddels 

bulle ongei'nhibeerd en eenvormig deur polsende musiek laat meesleur, 

bevestig die koers- en ankerloosheid van 'n vervreemde, eietydse jeug. Giner 

(1984: 258) beklemtoon hierdie gedagte en is onder meer van mening dat " ... 

the chief assumption of mass society . . . is that contemporary human beings 

have recently been undergoing a process of 'self-alienation' and world

alienations ". 

Die massamens word dus in sy diepste geestelike belewinge, waardeur die 

anker van sedelike normatiwiteit verkrummel en die menslike sedes en 

tradisionele etiese gebruike verwerp word, aan die sinlike beskouinge van die 
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maatskappy uitgelewer. Die gevolge hiervan is duidelik sigbaar in die jeug se 

gebrek aan kerkgebondenheid, saamwonery, voorliefde vir nagklubs waar 

overte seksuele aanbiedinge die hoofaantrekkingskrag is en die gebrek aan 

gedissiplineerdheid en self-dissipline, wat aan bandeloosheid grens. Indien die 

kind in die gesin nie aan verantwoordelik:e norme en waardes blootgestel word 

nie, sal hy onwillekeurig deur die onbehoorlike norme en waardes van die 

massa meegesleur word (vergelyk Jones, Gallagher en McFalls 1988: 162; 

Regoli en Hewitt 1991: 90; Meintjes 1992: 70). Hierdie toedrag van sake is 

tans duidelik sigbaar uit die gedrag en ingesteldheid van 'n beduidende aantal 

Suid-Afrik:aanse skoliere en studente. 

Dat bogenoemde gesteldheid 'n nadelige invloed op die opvoeding van die 

kind en jeugdige in die eietydse gesin uitoefen, is sonder meer duidelik:. In 

die sosiale lewe van die massamens in die stad word 'n wye radius van 

persoonskontakte by die stadsmens aangetref, maar hy neig om teenoor sy 

medemens geslote te staan. Interpersoonlike kommunikasie word tot die 

minimum beperk en die kind beleef hierdie ontoeganklik:e en geslote 

kommunikasiestyl baie negatief. Die naamloosheid en identiteitsloosheid van 

die stadsmens veroorsaak dat hy dik:wels onbetrokke en onge'interesseerd in sy 

medemens (beroeps-, gemeenskaps- en gesinsgenote) blyk te wees. Dit laat die 

kind se identiteits- en selfkonsepvorming daaronder lei en die kind 

vereenselwig hom met 'n onpersoonlik:e, ongedifferensieerde massa, wat nie 

in vryheid en verantwoordelikheid besluite kan neem nie. Oorweldigende 

massaoptrede en -gedrag disorienteer die kind sonder ouerlike Ieiding en 

onderskraging, sosiaal-maatskaplik en noop die kind en jeugdige om 

onbehoorlik:e norme en waardes na te volg. 

In 'n disharmoniese samelewing, wat as gevolg van massiftkasie 'n 

ongedifferensieerde karakter vertoon, word die opvoeding van die kind in die 

eietydse gesin deur 'n toenemende ontoereik:endheid gekenmerk. Die kind van 

vandag staan gevolglik in toenemende mate weerloos voor die onaanvaarbare 

norme van die massamens in 'n massamaatskappy. 
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3.2.4 Verbruikersmentaliteit en ontmensliking van die samelewing 

Die vertegnisering van die eietydse samelewing vereis dat die produksie van 

goedere tot 'n doel op sigself verhef word en die verbruik daarvan 'n middel 

tot 'n doel word. Verbruik van goedere op groot skaal word as't ware 'n 

gebod. Giner (1984: 171) ondersteun hierdie argument en konstateer soos 

volg: " ... the ideal of the mass product is that it should be consumed and 

disposed of by the recipient". Voorts beskou die Britse ekonoom, Lord Keynes 

dit as " ... die plig van elke landsburger om te verbruik" (Engelbrecht 1998: 

127). Daar is 'n neiging by modeme mense om te glo dat hulle hul sosiale 

aansien kan verhoog deur demonstratiewe verbruik. Selfs die nie-verbruikbare 

word verbruikbaar gemaak. 

Die versoeking vir die modeme mens is om alles aan homself te laat toekom: 

om iets te benodig, om dit te besit, om dit te verbruik, om dit te verteer en 

om dit dan weg te gooi. Die ontwikkeling van die tegnologie het die gevaar 

laat ontstaan dat die modeme mens sy sin vir matigheid verloor het, sodat hy 

"onmatig", "mateloos" of selfs "vermetel" al hoe meer 'n "wil-he-orientasie" 

(vergelyk 3.2.7.5, p 173) in plaas van 'n "wil-wees-orientasie" openbaar 

(Engelbrecht 1998: 157). 

Miiller (1992: 10) is ook van mening dat dit deur die eeue vir die mens 

belangrik was om die "self" te dien. Hy spreek hom soos volg uit oor die 

wyse waarop die eietydse individu voorsiening maak vir selfdiens: 

Ons tyd word gekenmerk deur die verbruikersmentaliteit. Die sin van die lewe word 

gesoek in die verbruik van al die beskikbare kommoditeite. Ons word meegesleur 

deur 'n stroom van selfgerigtheid waarin jou waarde nie gemeet word aan wie jy is 

nie, maar aan wat jy besit. 

In baie gevalle word verhoudinge met die medemens in die hedendaagse 

samelewing ook as 'n middel, waardeur die enkeling die een of ander doel kan 
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verwesenlik, beskou. Ware en intiem-persoonlike verhoudinge tussen mense 

word verskraal, aangesien die mens in toenemende mate nie as persoon 

waardeer word nie, maar as "nutsvoorwerp" bestaan (Solomon 1987: 30). 

Ontmensliking van die samelewing beteken om "onmenswaardig" en 

"skendend" in die maatskappy te lewe. Hierdie element van ontpersoonliking 

en benutting (verbruik) maak dit nodig om die persoon se regte teen misbruik 

deur die maatskappy te beskerm. Sy binding aan die medemens is dus nie 

meer vertrouend nie, maar kontraktueel. Hy hou daarmee 'n deel van sy 

bestaan en persoonlikheid doelbewus uit die verbintenis weg. 

Gereserveerdheid, geslotenheid en distansiering word kenmerkend van die 

mens en maatskappy. Hierdie kontraktuele binding dring selfs toenemend die 

eietydse huwelik binne (Meintjes 1992: 62). Bewyse hiervan in Suid-Afrika 

is oorweldigend as statistiek die verbysterende hoe egskeidingsyfers 

weerspieel. Die gesindheid heers dat as iemand (of iets) nie (meer) aan die 

maatstawwe van nut, prestasie, effektiwiteit, sukses, en so meer voldoen nie, 

word die persoon (of iets) verruil of vervang, of die persoon (of iets) word 

selfs "weggegooi ". Die "weggooi van" of verlies aan menswaardigheid wat 

kinders en jongmense hedendaags beleef, kan tot verhoogde drank- en 

dwelmmisbruik lei, asook tot 'n toename in selfmoord onder jeugdiges. 

Voorts spreek Le Roux (1988: 398) hom soos volg uit oor die invloed van 

sodanige gesindheid op die opvoeding van kinders: 

Te midde van materiele oorvloed, beleef talle kinders vandag hul pedagogiese 

verwaarlosing as 'n opvoedingsnood en soek geborgenheid en ontvlugting in 

kompensatiewe onwettighede wat deur die media as idillies, singewend en 

sosialiserend voorgestel word. Dit is die realiteit van ons dag, te midde waarvan 

kinders vandag volwassenes moet word. 

Ook Pretorius (1994: 108) huldig die mening dat die problematiek van 

verbruikersmentaliteit die kind in die eietydse gesin kan bei'nvloed en voeg die 

volgende by: 
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Die gevaar . . . is dat . . . materiele waardes oorbeklemtoon kan word ten koste van 

"geestelike" en sosiale waardes, en ook dat by die kind en die jeugdige 'n 

verbruikersmentaliteit kan ontstaan, waar die klem op besitting en genieting val, en 

die jeugdige op onverantwoordelike wyse met geld en besittings omgaan. Hierdie 

houding kan ook ten opsigte van die sosiale deurwerk: die medemens en 

medemenslike verhoudinge is bruikbaar, verbruikbaar, misbaar, opofferbaar, 

verhandelbaar, ontbeerlik. Die opvoedeling kan leer om slegs te strewe na 'n hoe 

materiele standaard en materiele sekuriteit, met prysgawe van toereikende 

sosialisering. 

Gesinsopvoeding word noodwendig deur hierdie tendens nadelig belnvloed, 

veral aangesien die sosialisering van die kind by uitstek verwerklik behoort te 

word binne 'n ruimte (sosiale milieu) waar die ouer sy kind as medemenslik

menswaardig beskou. Die kind as persoon word negeer en hy ervaar 'n 

ontoereikendheid in terme van sy behoeftevervulling in sosiale verband wat 

hom onveilig, eensaam en onvergenoeg laat voel. Aangesien die individu, 

veral die hedendaagse kind toenemend in terme van sy bruikbaarheid beskou 

word en egte medemenslikheid ontbreek, word ek-jy-verhoudinge tussen 

gesinslede nie toereikend verwerklik nie. Die beklemtoning van die 

nutswaarde van die kind lei tot 'n verskraalde ek-jy-verhouding, wat die 

selfaktualisering van die kind-in-wording nadelig belnvloed. Die sogenaamde 

verbruikersmentaliteit werk belemmerend in op die sosiale lewe van die kind

in-opvoeding deurdat die kind die belangstelling en sorg wat aan sy lewe 'n 

diepere sin en betekenis gee, hoofsaaklik ontbeer. 

3.2.5 Vervreemding en vereensaming 

Om te beweer dat die hedendaagse massamens in toenemende mate deur 

vervreemding en vereensaming gekenmerk word, blyk op die oog af 'n 

"contradictio in terminis", aangesien dit vreemd voorkom dat 'n mens te 

midde van soveel ander mense (weens verstedeliking en massifikasie) kan 

vereensaam. 
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Aan die een kant word die lewe in die (groot)stad gekenmerk deur 'n 

versnelde tempo, onpersoonlik:heid, spanning, roetine, inperking van 

persoonlikevryheid, versaakliking, massiflkasie, naamloosheid, vereensaming, 

gebrekkige "onsheidsbelewing " en derglik meer. Aan die anderkant vra die 

modeme mens na sy plek in die lewe en vind hy dit moeilik om 'n duidelike 

plek tussen die mense in te neem en te handhaaf. Hy weet nie waar hy staan 

nie; hy weet nie hoe hy met ander moet omgaan nie. Dit verhoog die 

vereensaming en nood van die modeme mens. 

Menswees in die volle sin van die woord beteken om saam met ander in die 

wereld te wees. Alleen-syn is 'n gebrekkige modus van Mitsein (Heidegger). 

Waar mense nie medemense het nie, word hulle innerlik-vereensaamde 

wesens, te midde van die talryke menigte om hulle heen, aldus Cronje et al 

(1987: 82). 

Die probleem van vereensaming in die modeme samelewing blyk sy ontstaan 

te wyte aan die losraking van die Eerstewereldmens, asook die 

Derdewereldmens, uit sy tradisionele geestelike en maatskaplike bindinge en 

sekerhede. Pretorius (1994: 112) stel dit soos volg: 

Die mens is religieus en sosiaal ontwortel, by is algebeel op bomself teruggewerp en 

word deur en deur individualisties. Hy is uitgelewer aan die gees van uiterste 

saaklikheid en nuttigbeid wat inherent is aan ons rasioneel-georganiseerde samelewing 

... Die mens word gereduseer tot arbeidskrag; by is 'n robotmens, 'n figuur sonder 

siel ... die mens (het) in die spervuur beland van 'n oorvloed onsamebangende 

invloede en prikkels, oppervlakkige indrukke en maatskaplike eise en verpligtinge. 

In die huidige tydsgewrig gaan stadsmense op 'n heel ander wyse met mekaar 

om as wat vroeer die geval was. Respek, liefde en agting het vir haat, nyd en 

afguns plek gemaak. Voorts het geografiese beweeglikheid van gesinne 'n 

alledaagse verskynsel geword. Gesinne wat vir kort periodes op een plek 

woon, kan nie werklik vriendskapsbande smee nie. Die voortvloeiende 

kontaksteurnis en talle inskakelingsprobleme het daartoe gelei dat mense 
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vervreemd van mekaar geraak het (Silverman 1985: 400). Weens die mens se 

"deurrit deur die samelewing" het die medemenslike kontak vervlak en bly die 

mens se kontakte in sy sosiale milieu vlugtig, saaklik, oppervlakkig, 

onpersoonlik en betekenisloos. 'n Eietydse sindroom van nie-betrokke-raak-nie 

manifesteer weens die vervreemding en vereensaming van mense. Hierdie 

vervlakking werk belemmerend in op die sosiale lewe van die gesinslede in 

die eietydse kemgesin (Gerdes 1988: 204). 

Die vervreemding van die mens in die eietydse samelewing het volgens 

Johnson, Johnson, Holubec en Roy (1984: 4) en Regoli en Hewitt (1991: 162-

163) tot 'n krisis in die sosialisering van die kind in die eietydse gesin 

bygedra, en blyk uit die volgende: 

• 'n toename in die getal jeugdiges wat by ernstige misdaad betrokke is 

• die totstandkoming van 'n permanent kriminele sosiale klas wat geheel 

en al uit voeling met die waardes en norme van die kulturele 

hoofstroom is 

• 'n 250 persent verhoging in die selfmoordsyfer onder tienerjariges wat 

steeds toeneem 

• 'n verlies aan vertroue in die toekoms en in die eie vermoe om 

maatskaplike probleme op te los 

• veranderinge in die gesin as gevolg van gesinsdisorganisasie. 

Hierdie krisis is tans veel omvangryker. Byna weekliks word in die Suid

Afrikaanse dagblaaie berigte van ontspoorde jeugdiges, wat onder meer 

jeugselfmoord insluit, gepubliseer. In een so 'n berig vra die titel die 

volgende: "Beleef jeug in Suid-Afrika die lewe uitsigloos? ". Jeugdiges is 

volgens die berig, weens samelewingseise wat aan ouers gestel word, so " ... 

op die kantlyn uitgeskuif" dat hulle nie meer "die sosiale ondersteuning van 

hul ouers ervaar nie" (Die Burger, 9 Mei 1998: 9). Dit lei tot 'n gevoel van 

vervreemding, vereensaming en sosiale isolasie, en kan die jeugdige tot 

selfvernietiging (selfmoord) predisponeer. Benewens selfmoord is die 
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toenemende voorkoms van alkohol- en dwelmmisbruik, seksuele losbandig

heid, destruktiwisme, jeugmisdaad, en so meer ook manifestasies van die 

"ontvlugting" van die eietydse eensame jeug. 

Die individualistiese ingesteldheid in die samelewing dring dus deur tot in die 

milieu van die modeme gesin deurdat die sigbaarheid van die eietydse 

kemgesin in 'n groot mate verdwyn het. Die sigbaarheid van die gesin word 

aan bande gele deurdat enersyds 'n hoe premie op die privaatheid van die 

eietydse gesin as oorlewingsmeganisme geplaas word, 'n soort "wegkom" van 

die daaglikse geharwar. Hoe mure, kwaai honde, deurklokkies en interkom

stelsels is tekenend hiervan. Andersyds kan privaatheid 'n "ondeurdringbare 

traliewerk" om die modeme gesin vorm wat die gesin van ander kan vervreem 

en vereensaam (De Waal 1994: 4). 

Die gebrek aan sorg en ondersteuning in die ouerhuis, spanning en dit wat 

kinders in die gemeenskap en skool ervaar is van die grondoorsake wat tot 

kinders se sosiale vervreemding en vereensaming aanleiding gee, aldus 

Johnson et al (1984: 6). Allerlei sosialiseringskrisisse ontstaan as gevolg 

hiervan waardeur tradisionele bindinge gaandeweg verswak. 

In samelewingsverbande soos byvoorbeeld die eietydse kemgesin, waar ek-jy

verhoudinge en bindinge van nature die hartlikste behoort te wees, oefen 

vervreemding en vereensaming 'n negatiewe invloed op opvoeding in die gesin 

uit. Gesinslede leef as gevolg van 'n gebrek aan kontak en kommunikasie

loosheid baie keer bymekaar verby en die individu se behoeftevervulling in 

sosiale verband binne die eietydse gesin word nie vervul nie. Die 

saamleefsituasie in die eietydse kemgesin word dan gekenmerk deur 

toenemende isolasie en dit skep vir die opvoeder 'n bemoeilikte opgawe om 

die kind en jeugdige tot toereikende saamlewe (sosialisering) op te voed. 

Weens 'n oordrewe privaatheidsgevoel kan die kind en jeugdige nie sy eie 

sosiaal-maatskaplike posisie bepaal en handhaaf nie, en veroorsaak dit dat die 
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sosiaal-maatskaplike orientering van die kind en jeugdige problematies 

word. 

3.2.6 Welvaartstrewe 

Die hedendaagse massasamelewingstruktuur word in die besonder in die 

arbeidsveld en in die politieke magstryd deur die ekonomiese situasie 

oorheers. Van die mees dramatiese veranderinge wat in die Westerse wereld 

sedert die vyftigerjare van hierdie eeu beleef is, is ongetwyfeld maatskaplik

ekonomiese veranderinge. Hierdie veranderinge het onder meer meegebring 

dat die individu se ingesteldheid teenoor die arbeid in 'n welvaartsamelewing 

sodanig verander het dat hy met die minste inset die meeste wil verdien, dit 

wil se, vanaf 'n diensmotief na 'n winsmotief. 

Die modeme stadsmens leef te midde van baie ander mense in 'n gemeenskap 

binne so 'n welvaartsamelewing. Die begrip "welvaartsamelewing" (Engels: 

"affluent society") is vir die eerste keer deur die Amerikaanse ekonoom, 

Galbraith gebruik om die aard van die Amerikaanse samelewing te beskryf. 

Dit is egter nie slegs die Verenigde State van Amerika nie, maar ook talle 

ander Westerse samelewings wat vandag as welvaartsamelewings bestempel 

kan word. Die volgende betekenis word aan hierdie begrip toegedig: 'n 

samelewing waarin die meeste persone 'n oorvloed aan materiele goedere 

(besittings) geniet en meer kan koop as wat hulle benodig. 

Die welvaartstrewe het meegebring dat die modeme mens in 'n materialistiese 

kultuur opgaan. Volgens hierdie kultuur word materiele welvaart en 

omhoogspiralende lewensstandaarde as hoogste doel ten aile koste nagejaag, 

omdat dit gesogte status, gemak en plesier bring. In hierdie "strewe na hoer 

produksie, materiele gewin en weelde, word natuurlike hulpbronne 

voortdurend geeksploiteer", aldus Meintjes (1992: 109). 
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Engelbrecht (1977: 17-19) verskaf- alhoewel reeds twintig jaar gelede, maar 

wat steeds toepaslik is - 'n uitsonderlike lys van wesenstrekke van 'n 

welvaartsamelewing en meen dat sodanige samelewing aan die volgende 

herken kan word: 

• hoe koers van ekonomiese groei 

* jaarlikse toename in die bruto nasionale produk. 

• aansienlike verbetering in die lewenstandaard 

* 
* 
* 

* 

toename van inkomste van aile lae van die bevolking 

betreklik geniveileerde verdeling van inkomste 

per-kapita-inkomste wat aanmerklik hoer as die bestaande 

minimum le 

grootste deel van die bevolking het diskresionere koopkrag 

* toename in die netto-besitterswaarde van die bree 

bevolkingsgroep 

* toename in die besit van vaste eiendom, besit van duursame 

gebruiksgoedere, asook 'n toename in die besit van ander 

finansiele bates 

* klemverskuiwing van produksie na konsumpsie 

• toename in beweeglikheid en kommunikasie 

• 

* 

* 

toenemende beweeglikheid wat dit vir mense moontlik maak 

om ander werelddele te besoek 

verbetering in kommunikasiemoontlikhede met 'n toenemende 

deelname aan kultuur- en nuusgebeure 

feitlik voile arbeidsbesetting 

* 

* 

hoogs gelndustrialiseerde, gespesialiseerde en voiledig besette 

bedryf 

volgehoue en aansienlik toename in die arbeidsmag 

* korter werksure en 'n toename in vrye tyd 

• beter opleidingsmoontlikhede 

* uitbreiding op aile vlakke van onderwys vir die grootste deel 

van die samelewing 
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toenemende vak- en beroepskoling deur verbeterde 

arbeidstegnieke 

hoer opleiding 

toename in die gelyke geleenthede vir almal om die hoogste 

sport van die lewensleer te bereik 

• groter maatskaplike sekerheid 

* groter maatskaplike sekerheid, veral deur die bemiddeling van 

staats- en private versorgingsmaatreels 

• hoer lewensverwagting 

• aansienlike beroepsverskuiwings 

* 

* 

relatiewe vermindering van boere, ambagslui, opgeleide 

buitewerkers, operateurs, half- en ongeskoolde werkers 

relatiewe vermeerdering van professionele en semi

professionele werkers, administratiewe en klerklike amptenare 

en verkoopswerkers 

• kruipende inflasie 

* tendens tot stygende pryse en hoer lewenskoste. 

Bogenoemde neiging veroorsaak dat die mens in die stad deur 'n 

geroetineerde, kompeterende en gejaagde arbeidslewe, beperkte lewensruimte, 

vervreemding van die natuur en voortdurende onpersoonlike wisselwerking 

met mense geknel word (Hoffman 1978: 95). As gevolg hiervan verwerp die 

modeme mens alle beperkinge, gesag en norme wat hom bind en beleef hy sy 

wereld as leeg, chaoties en frustrerend. Hierdie lewenshouding veroorsaak dus 

noodwendig 'n gevoel van ongelukkigheid, frustrasie, vereensaming, nutte

loosheid en afstomping. Dit dryf die mens om nog meer op materiele prikkels, 

en op sterker en opwindender wyses, soos onder meer deur die gebruik van 

stimulante (koka'ien, amfetamin, en so meer) en waaghalsige adrenalien

spronge ( "bungy jumping") sy sinne te rig. 

Hierdie bogenoemde uiteensetting noop Packard (1983: 29, 113) en LeRoux 

en Smit (1992: 88) om tot die gevolgtrekking te kom dat die byna koorsagtige 
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strewe na stoflike welvaart en tegnologiese vooruitgang dikwels as 'n doel op 

sigself beskou word, in plaas van 'n waardevolle middel om sinvol te kan 

lewe. Hierdie tendens blyk duidelik uit die volgende: 

• huwelikspare neig al hoe meer na kinderloosheid 

• die eietydse vrou wil eerder beroepsvrou as huisvrou wees 

• die genot of ontspanningsmoraal domineer die eietydse gesinsituasie 

• kinders word toenemend as 'n ekonomiese las beskou. 

Voorts word die beroeps- en lewensukses van die individu ook aan 

ekonomiese welvaart gemeet. Duvall en Miller (1985: 373) postuleer dat 

welvarende gesinne toegang tot alles het wat hulle begeer en stel dit soos volg: 

Their wealth cushions them away from many of the crises that shake families without 

material resources: unemployment, illness, accidents, and community unrest. Their 

children are sent to the best schools, and members of their families belong to all "the 

right" clubs. 

Die kringloop van oorvloed, aggressiewe reklame, massaverbruik en 'n 

demonstratiewe sosiale statussoeke kan daartoe lei dat die modeme mens se 

leefstyl van "dingbetrokkenheid" getuig (Engelbrecht 1977: 25). As gevolg 

van hierdie veelheid aan materiele goedere, bestaan die gevaar dat 

toenemende materiele welvaart met sy gekommersialiseerde kultuur en 

geadverteerde hedonisme, die tradisionele waardes kan uitkalwe. 'n 

Verwronge waardevoorkeur en 'n dwangmatige strewe om meer dinge aan te 

skaf kan die verkeerde persepsie, dat geluk in "belongings" gesetel is en nie 

in "belonging" (medemenslikheid) nie, by jongmense skep. Die gevaar bestaan 

dan dat ". . . die sin van die lewe in die demonstratiewe verbruik en uiterlike 

blinkheid" gesetel is en die welvaartsmens nie meer in " ... 'n dieper sin tot 

homself kan kom nie en dus ook nie meer oor die wesenlike van sy daarwees 

kan besin nie " (Engelbrecht 1977: 26). 
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Gepaard hiermee gaan dikwels 'n vervlakking in die mens se godsdienstige 

ingesteldheid. Die godsdiens het lank as middel, waardeur die mens hom kon 

versoen met sy harde daaglikse lot, gewerk, omdat daar 'n beter hiernamaals 

gewink het (vergelyk Romeine 8: 18). Waar die ''paradys" nou min of meer 

vanwee 'n welvarende leefwyse reeds op aarde aangebreek het, het die 

belangstelling van die welvaartmens in die hemelse paradys in baie gevalle erg 

vervlak. 

In die Suid-Afrikaanse samelewing, soos in die meeste kapitalistiese 

Eerstewereld- en Oosterse samelewings, vier die "najaging" van welvaart vir 

baie eeue reeds hoogty. Daarom is dit nie vreemd nie dat daar talle gevalle 

van ekonomies hoogs welvarende mense, dikwels te midde van die grootste 

ellende en armoede, in die geskiedenis van die Iande bekend is. Alhoewel die 

Suid-Afrikaanse ekonomie sedert die volksplanting in 1652 al ver gevorder 

het, is dit ook ewe duidelik dat die ekonomies dualistiese bevolkingsopset in 

die land nog nie die stadium van omvangryke en verspreide algemene 

massakon-sumpsie en welvaart bereik het nie. 

Daar is egter sedert die magsoomame van die African National Congress

regering in 1994 talle individue in die tradisioneel agtergeblewe (verarmde) 

gemeenskappe wat ekonomies bemagtig is. Poste by hoofsaaklik staatsinstel

lings, en selfs semi-staatsinstellings is as gevolg van 'n beleid van regstellende 

aksie deur hoofsaaklik swart persone gevul. Binne 'n kort tydsbestek het 

welvaart, en die gepaardgaande welvaartstrewe en welvarende leefstyl, deel 

van diesulkes se leefwereld geword. Hierdeur is hul huidige waardestelsels 

onder geweldige druk geplaas. 

Die teenpool, naamlik die armoedevraagstuk in Suid-Afrika hang uiteraard ten 

nouste saam met die materiele voorspoed en welvaart van 'n klein persentasie 

van die land se inwoners. Sonder geld en die nodige tegnologiese kundigheid 

om middele en dienste daar te stel, kan byvoorbeeld die huidige Heropbou

en Ontwikkelingsprogram (HOP) in Suid-Afrika nie na behore bedryf word 
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nie. Om die rede is daar talle ekonome wat geen onderskeid tussen "welsyn" 

en "welvaart" tref nie, solank die behoeftes net bevredig word. 

Die invloed wat die welvaartstrewe op gesinsopvoeding uitoefen is 

belemmerend van aard. Dikwels gebeur dit dat die ouer te midde van 

welvaart, materiele waardes ten koste van "geestelike" en sosiale waardes 

oorbeklemtoon in die opvoeding van die kind. Geld en besittings word die 

gesamentlike dryfkrag agter die gesin en versteur die intiem-vertroude ek-jy

verhoudinge. Die najaag van meer en meer welvaart en stygende sosiale 

status kan die ouers se tyd en energie sodanig in beslag neem dat aan hul 

huislike saamlewe (sosialisering), en veral deur meelewing met hul kinders 

se daaglikse doen en late, ernstige skade berokken word. Die ouer se 

daaglikse sosiale of sakeprogram laat die kind verstote en in die pad voel, en 

toereikende sosialisering word prysgegee. Gaandeweg ontduik die ouer sy 

opvoedingsverantwoordelikheid en sal hy letterlik enige persoon of inrigting 

vir die "opvoeding" van sy kind betaal. Hierdeur verskraal die kommunikasie 

tussen hom en sy kind en word dit ontoereikend. Gesinsbehoeftes 

(behoeftevervulling in sosiale verband) word gevolglik nie voldoende 

bevredig nie. Voorts kan by die kind 'n verbruikers-mentaliteit ontstaan, met 

die klem op genietinge en besittings. Die gewete word dikwels verdring deur 

die najaging van die materiele. Daar is 'n verkilling in die gemoedslewe, 'n 

versaakliking van die sosiale lewe en sosiale verhoudinge. Die kind en 

jeugdige word ontoereikend ten opsigte van die regte norme en waardes 

opgevoed (vergelyk 3.2.9, p 179) en gaan gevolglik op onverantwoordelike 

wyse met geld en besittings om. Hierdie houding kan ook ten opsigte van die 

sosiale deurwerk deurdat die sosiaal-maatskaplike orientering van die kind 

hierdeur skade lei. Die kind behoort eerder tot medemenslike diensbaarheid 

en beskikbaarheid opgevoed te word. 

3.2. 7 Massakommunikasiemedia 

Massakommunikasie is 'n monoloog of eenrigtingkommunikasie waardeur 



160 

opvattinge, oortuiginge, waardes, norme en so meer gekommunikeer word 

sonder dat dialoog en bevraging plaasvind. LeRoux (1992: 10) defmieer die 

begrip massamedia soos volg: Dit is die 

. . . oorkoepelende begrip vir 'n verskeidenheid onpersoonlike tegnieke om 

gemeenskaplike inhoude direk en vinnig aan 'n massale teikengroep oor te dra, 

sonder persoonlike kontak tussen afsender en on tv anger. Dit kan onder andere 

geskied deur middel van die radio, televisie, films, boeke en tydskrifte. 

Benewens hierdie metodes van verspreiding, leef die modeme mens tans in 'n 

tyd van elektroniese media waar faksmasjiene, internasionale rekenaametwerke 

(wereldwye web [WWW], internet, e-pos) en sateliettegnologie alledaags is. 

lnligting is geredelik en in oormaat beskikbaar en kan binne · sekondes 

wereldwyd versend en ontvang word (vergelyk 3.2.7.5, p 172). Die modeme 

en postmodeme wereld het inderdaad 'n "global village" (McLuhan 1965) 

geword wat deur die massakommunikasiemedia beheer word. 

Die wesenlike invloed van die massakommunikasiemedia op die samelewing 

word deur Traas (1986: 112) soos volg verwoord: 

De hedendaagse massacommunicatie is vergelijkbaar met de boekdrukkunst. En zoals 

de boekdrukkunst de totale kultuur het de bewustzijn van de mensen fundamenteel 

heet veranderd, zo zal dit ook gebeuren door de film, radio en televisie. "The 

medium is the message" was de slogan ... 

Wat die massakommunikasiemedia se invloed op die lewe van die individu 

betref, is dit daadwerklik tot sy voor- of nadeel vanwee die wesenlike, 

vormende en soms radikale aard daarvan. In landswye beraadslagings wat deur 

die Departement van Nasionale Gesondheid en Bevolkingsontwikkeling 

geloods is met die doel om 'n nasionale strategie vir toereikende gesinslewe 

daar te stel, moes afgevaardiges op streeksvlak aspekte identifiseer wat die 

gesinslewe op direkte wyse be'invloed. Volgens Erasmus (1992- persoonlike 

onderhoude) is die media sonder uitsondering as bepalende faktor aangedui 
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wat die gesin, veral ten opsigte van norme en waardes, op nadelige wyse 

belnvloed. Ook die skool moet ten opsigte van die normatiewe met die 

massamedia as sosialiseringsagent meeding. Tawil (1997: 10) stel dit soos 

volg: 

These processes of socialization of children and youth are characterized by 

competition between the various agents of socialization such as the family, the 

school, the media, and so on. The media, and television in particular, are generally 

considered to be very powerful modes of socialization that may be in contradiction 

with the socializing efforts of family and formal schooling. Furthermore, the 

normative and violent values and behavioural patterns that youth acquire in street 

gangs ... clash with those transmitted at school. 

Treurnicht (1987: 33, 101) is van mening dat die kind en jeugdige die 

massamedia as 'n venster op die wereld beskou, waardeur hy die gemeenskap 

kan waameem. Aangesien die kind en jeugdige nog nie optimaal daartoe in 

staat is om tussen werklikheid en fantasie te onderskei nie, kan hy gedrag wat 

hy in die massamedia waameem, naboots sonder om te besef dat dit ernstige 

en nadelige gevolge kan he. Abnormale en afwykende gedragspatrone wat 

herhaaldelik en voortdurend in films, videos, swak lektuur, televisie

programme met onophoudelike dade van geweld en swak musiek aangebied 

word, kan mettertyd deur die waamemer as die normale beskou word. Die 

subtiele kondisionering is van so 'n aard dat die kind enjeugdige begin glo dat 

wat vir hulle aangebied word, ook dit is wat hulle self wil he. Dit kan daartoe 

lei dat die kind en jeugdige hulle denke en optrede dienooreenkomstig rig. 

Hoffman (1978: 154) het reeds twee dekades gelede die negatiewe invloed van 

die massakommunikasiemedia, wat mettertyd in felheid toegeneem het, 

beklemtoon en stel dit soos volg: 

Dit kan ook ontsettend misbruik word, want as instrument om die openbare mening 

wereldwyd te beinvloed, le die geweldige groot mag in die hande van enkelinge. Een 

van die grootste gevare . . . is juis die feit dat baie van die invloedrykste 
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massakommunikasiemedia van die wereld tans in die hande van liberale 

linksgesindes, uitgesproke kommuniste of gewetenlose materialiste is. 

Die massamedia is op winsmotief ingestel. Die modeme kind en jeugdige 

word met 'n stortvloed ervarings via die media oorweldig, wat oorwegend 

prikkelend en sensasioneel is. Uitgebreide kommunikasienetwerke bring 

boodskappe van oral in die wereld vinnig en duidelik na elke kind. Van 

Rooyen en Louw (1993: 3) is van mening dat " ... die grense van kuisheid, 

eerbaarheid en ordentlikheid" in so 'n mate oorskry word, " ... dat kinders 

van enige ouderdom aan enige denkbare invloed blootgestel is". Bykans enige 

en elke private, intieme handeling van die eietydse mens, wat moontlike 

nuuswaarde kan he en sodoende materiele wins kan besorg, word deur die 

massakommunikasiemedia aan die publiek opgedis en oopgevlek. 

Sodanige media is gewoonlik buite die beheer van die opvoeder. Indien die 

ouer wel in sommige gevalle die negatiewe invloed wat die media op die kind 

uitoefen, probeer neutraliseer of minimaliseer, word hy maklik 'n "stem 

roepende in die woestyn ". So 'n ouer of volwassene word dan geredelik 

bestempel as 'n persoon wat nie met verandering tred hou nie; iemand met 

wie die kind nie kan of wil identifiseer nie (Swart 1987: 86; Snyder 1991: 

128). Die ouer sou nie nodig gehad het om in sy opvoeding van die kind en 

jeugdige so sterk met buite-invloede mee te ding nie, as dit nie was dat 

samelewingsinvloede via die media tot in die binnekring van die gesinslewe 

gebring word nie. Dit sou die taak van die ouer ten opsigte hiervan heelwat 

vergemaklik het. 

Die verreikende invloed van die massakommunikasiemedia word wel deeglik 

besef indien die aantal ure wat kinders in Suid-Afrika per dag aan die media 

blootgestel word, in Tabel 3.2, p 163 in oenskou geneem word. 
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Daaglikse blootstelling aan massakommunikasiemedia (Dey 

1993: 72) 

Radio Musiek Lees T9tale ure 

.. : 
0.3 0:2 0.1 1.8 ., 

' ; 0.5 1.4 0.7 4.5 

' 
1.1 0,8 1 4.8 

' 

Indien bereken word dat die gemiddelde sekondere skoolkind sowat tien uur 

per nag slaap en voorts sewe uur by formele skoolaktiwiteite betrokke is, 

word sowat 80 persent van die res van die daaglikse roetine deur die 

massamedia in beslag geneem! 

Massakommunikasiemedia is gevolglik een van die bepalendste faktore wat die 

kind en jeugdige ten aansien van sy opvoeding op 'n baie direkte, kragdadige 

en daadwerklike wyse bei"nvloed. Wanneer die kind en jeugdige wei nadelig 

bei"nvloed word, kan sodanige invloede nog in die kemgesonde gesin, aan die 

hand van toereikende steungewing, geneutraliseer en reggestel word. 

Aangesien die moontlikheid bestaan dat talryke eietydse ouers se houding 

jeens die opvoeding van hul kinders deur 'n traak-my-nie-agtigheid, 

onkundigheid, onwilligheid, en so meer gekenmerk word, staan die meeste 

kinders en jeugdiges in die eietydse tydvak weerloos voor die aanslae wat die 

massakommunikasiemedia loods (Kilian 1990: 1). 

Vervolgens val die fokus op 'n verbesondering van enkele aspekte van 

massakommunikasie en die wyse waarop gesinsopvoeding daardeur bei"nvloed 

word. 
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Lektuur 

Lektuur vertoon 'n bepaalde en daadwerklike invloed op die opvoeding van 

die kind en jeugdige in die eietydse gesin. Vanwee die feit, moet die ouer 

tussen goeie en swak lektuur onderskei. Strokiesverhale word ten koste van 

goeie literatuur gelees en dit gee aanleiding tot swak taalbeheersing en be grip. 

Publikasies met pomografiese materiaal is verwyderd van aile 

verantwoordbare norme en waardes, en werk nadelig in op die sosiale wording 

van die kind en jeugdige (vergelyk Meintjes 1992: 132). Die houding van die 

ouer jeens sodanige swak lektuur is van wesenlike belang. 

Waar ander vorme van die massamedia slegs vir 'n vlugtige oomblik sigbaar 

is en dan vergete raak, word die geskrewe woord herlees of bewaar en later 

weer gelees. Koerante en tydskrifte is vir baie jeugdiges 'n belangrike 

inligtingsbron. Daar is bykans geen onderwerp waaroor daar nie in 'n koerant 

of tydskrif berig word nie. Bepaalde sensasionele aspekte of gebeure word 

telkens oorbeklemtoon. Die gevolg hiervan is dikwels 'n onrealistiese 

voorstelling van die werklikheid, of die verdraaiing van die waarheid. 

Sodanige beriggewing wek juis 'n ongesonde belangstelling by die kind en 

jeugdige ten aansien van die waarde- en normlose (Pretorius 1998: 259-260; 

Wessels 1993: 28). Die enigste doel met sodanige berigte of artikels blyk te 

wees om die dekadensie van die samelewing op 'n sensasionele wyse aan te 

bied. As toeligting word melding gemaak van die prominente dekking wat 

onlangs aan twee bekende wereldfigure verleen is: 

die 

• jarelange buite-egtelike verhouding van oud-president FW de Klerk van 

Suid-Afrika met die vrou van 'n Griekse skeepsmagnaatmiljoener en 

huisvriend 

• buite-egtelike verhouding van die president van die Verenigde State 

van Amerika, W (Bill) Clinton met onder meer Mej Monica Lewinsky, 
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en die debakel aangaande die misleiding van die Amerikaanse volk en 

sy eie gesin. 

Gesprekke wat eintlik binne die intiem-vertroude gesinsverhouding tuishoort, 

word op groot skaal in allerlei lektuur van die dag gevoer. Die skrywers van 

sulke artikels deel dikwels nie die norme en waardes van die verantwoordelike 

opvoeder of ouer nie. Lektuur met byvoorbeeld 'n seksuele inslag het eerder 

ten doel om genormeerdheid en sindelikheid, as kenmerke van behoorlikheid, 

by die eietydse kind en jeugdige af te takel. Sodanige inhoud waarmee hy 

gekonfronteer word, is dikwels strydig met die opvoeding wat hy ontvang het 

en laat hom verward en mislei voel. 

Musiek 

Dit blyk noodsaaklik om die omvang van musiek as massakommunikasie

medium kortliks in oenskou te neem. Klassieke musiek en populere musiek 

(popmusiek), as die twee uiterstes in musieksmaak, maak in die eietyd nie 

albei deel uit van die leefwereld van aile kinders en jeugdiges nie. Die 

meerderheid van diesulkes verkies popmusiek en daarom sal daar hoofsaaklik 

daama verwys word. 

Popmusiek is 'n verskynsel waarmee slegs die modeme (na-oorlogse) 

Eerstewereld jeug aanvanklik geassosieer was. Na die val van Kommunisme 

in die begin negentigerjare in Oos-Europa, is die Oos-Europese jeug 

gaandeweg ook aan popmusiek via ander massakommunikasiemedia 

blootgestel. Die popkultuur is die "kontrakultuur of subkultuur van die 

ekstreem of radikaal vervreemde jeugdige vir wie die kultuurpatroon van die 

'establishment' onaanvaarbaar is", aldus Pretorius (1994: 149). Die 

popkultuur het op die voorgrond getree ten koste van die eie kultuur. 

Popmusiek is een van die wyses waarop die jeugdige uiting gee aan sy verset 

teen die samelewing, met sy materialisme, huigelagtigheid, burokrasie, 

kommunikasie-loosheid (onpersoonlikheid) leegheid, en so meer. 'n Nuwe 
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veranderde wereld sonder oorlog, besoedeling en huigelary moet geskep word. 

Die oordra van die revolusionere gedagte van kontrakultuur verhoog die 

moontlikheid van "ontspoorde jeugdiges". 

Weens die realiteit word die invloed van die popkultuur oor die algemeen 

sterk deur die hedendaagse volwassene veroordeel. Botha (1977: 110) voer 

egter die volgende aan: 

Alte dikwels word popmusiek skerp veroordeel sonder dat die verskynsel na behore 

ontleed, begryp, of in konteks geplaas word. Vooroordele, swak oordeel en selfs 

onverantwoordelike onbesonnenheid is volop wanneer popmusiek aan die orde kom. 

Dit ly geen twyfel nie dat popmusiek moeilik vasgepen of selfs afgebaken kan word, 

haas ondefinieerbaar is en 'n verskeidenheid interpretasiemoontlikhede het. 

Desnieteenstaande verteenwoordig die popmusiekverskynsel " 'n 

hartstogtelike prates teen die feit dat die persoonlikheid van die mens aan 

bande gele word, en teen die standaardisering en vervlakking van die egte 

/ewe ... ", aldus Pretorius (1994: 150). Nie alleen word die jeug se gevoelens 

van aggressie teen die samelewing uitgedruk nie, maar word hulle intense 

gevoelens van nood, angs, vertwyfeling, entoesiasme en ekstatiese vreugde 

ook deur die popmusiek weergegee. In die verband kan 'n eietydse verskynsel, 

wat vinnig besig is om in omvang en frekwensie toe te neem, genoem word: 

dit is die "rave "-kultuurklubbyeenkomste. Die polsende musiek met 

gepaardgaande flitsende ligte skep 'n byna onwerklike omgewing. Dit gaan 

gewoonlik hand aan hand met die gebruik van veral die ontwerpersdwelm

middel, Ecstacy. Volgens Ferreira (1998: 5) weet die "ravers" dat die 

dwelmmiddel gevare inhou, " ... maar hulle gee nie eintlik om nie. Wanneer 

jy daardie 'touchy jeely'-gevoel kry, is niks belangriker nie". Die jeug 

"reageer" met die liggaam en vitale genieting op die popmusiek. Dit word dan 

gebruik om jeugdige seksualiteit, op die vlak van ongebondenheid en 

perversiteit, uit te buit. Ook tydens popfeeste is halfnaaktheid en liggaamlike 

kontak 'n algemene verskynsel, terwyl die popliedjies 'n versugting na onder 

meer vitale liefde weergee. Kunstenaars konsentreer daarop om hul eie donker 
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obsessies uit te beeld, en siek afwykende gedrag word as die normale opgedis. 

Karstens (1993: 15) spreek hom soos volg hieroor uit: 

Honende minagting vir godsdiens en die liefde is aan die orde van die dag in 

hedendaagse popmusiek. Godsdiens word vervlak tot 'n diaboliese ingryping op jong 

gemoedere, en liefde tot 'n seksuele uitbuiting van die laer instinkte. 

Aangesien feitlik alle jeugdiges daagliks na popmusiek luister, kan aanvaar 

word dat die invloed wat popmusiek op hulle uitoefen, verreikend is. Veral 

jeugdiges wat ongebonde, emosioneel verwaarloos, doelloos en apaties is, blyk 

die maklikste vatbaar vir hierdie kultus te wees. Hulle ken nie die 

geborgenheid van 'n ware tuiste nie en was nooit werklik deel van 'n 

toereikende en harmoniese gesinslewe nie. 

Gevolglik is dit moeilik om die popmusiekverskynsel vanuit sosio

opvoedkundige perspektief anders as negatief en afkeurend te evalueer. 

Pretorius (1994: 152) voer egter aan dat nie alle popmusiek as " ... 

simptomaties van die kontrakultuur beskou moet word nie. Negatiewe en 

kontrakulturele tendense kom nie noodwendig in alle popmusiek voor nie ". Dit 

is daarom wenslik dat ouers hul kinders nie van popmusiek moet isoleer nie, 

maar hul kinders toelaat om in aanraking met aile soorte musiek, waaronder 

ook popmusiek, te kom. Tegelyk behoort die ouers algaande die kind en 

jeugdige in sy beoordeling en interpretasie daarvan te begelei, sodat hy self 

"die positiewe en negatiewe tendense daarin kan onderskei, en selfstandig 

daarteenoor stelling kan inneem" (Pretorius 1994: 152). 

Televisie en rolprente 

Dat die koms van televisie die modeme mens se lewe ingrypend verander het, 

is gewis. Traas (1986: 112) merk in die verband die volgende op: 
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De televisie neemt letterlijk en figuurlijk een centrale plaats in in vrijwel alle 

huiskamers. Onze tijd word door de televisie gestructureed. Men heeft het over 

"voor" of "na het nieuws van acht uur" ... Een hele generatie van jonge mensen is 

met de televisie opgegroeid en het medium maakt deel uit van hun ontwikkeling ... 

Televisie as massakommunikasiemedium skep dus 'n sekere leefwereld en

wyse, en bevorder "eenvormige, kollektiewe cliche-denke". Die eietydse kind 

en jeugdige word so in die onmiddellike visuele gebeure gevange gehou dat 

hy nie leer om die onsigbare toekoms te visualiseer nie. Verwyderde 

doelstellings word uit die oog verloor en hy word bloot 'n passiewe toekyker. 

Met hierdie eenrigtingkommunikasiemedium is die kind " ... nie altyd in staat 

om tussen reg en verkeerd te onderskei nie", aldus Pistorius (1983: 217) 

Elkin en Handel (1989: 189-206) is dieselfde mening toegedaan dat televisie 

en videobande sensasie, seks, sadisme, geweld en sentimentaliteit op die kind 

en jeugdige neerstort en dit veroorsaak 'n tipe blindheid vir die rangorde van 

waardes. Gevolglik bestaan die gevaar dat die eietydse kind en jeugdige deur 

die kyk van ongesellekteerde programme negatief belnvloed kan word. 

Negatiewe belnvloeding deur televisie kan onder meer die volgende vorme 

aanneem, naamlik 

• sedelike aftakeling 

• propagering van 'n aggressiewe lewenshouding. 

Sedelike aftakeling geskied deur die konstante blootstelling van die kind en 

jeugdige aan geslagtelik-onverantwoordelike gedrag van volwassenes op 

televisie. In Suid-Afrikaanse televisie-uitsendings word wanvoorstellings van 

volwasse seksualiteit daagliks in sogenaamde strooisages of "soap operas" aan 

die kind en jeugdige as aanvaarbaar voorgehou. Beskou in die lig dat televisie 

seks buite die huwelik ses maal meer as seks binne die huwelik vertoon, en 

dat 94 persent van seksuele verhoudinge in strooisages buite die huwelik 
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plaasvind, kan die daadwerklike invloed van televisie op die jeugdige se 

morele waardes nie gering geskat word nie. Die jeugdige raak in so 'n mate 

by die doen en late van die karakters op die skerm betrokke, dat dit later vir 

hom al hoe moeiliker word om tussen fantasie en werklikheid te onderskei 

(McDowell1992: 40). Die jeugdige meet gaandeweg sy eie lewe aan die van 

die karakters op die skerm, en openbaar selfs gedrag om in pas te kom met 

die heldeverering op die televisieskerm (vergelyk 2.8.2.3, p 122). 

Propagering van 'n aggressiewe lewenshouding word deur 'n wye 

verskeidenheid sosiaal-onaanvaarbare gedrag op televisie aan die kind en 

jeugdige gekommunikeer. 'n Onlangse artikel (Sake-Beeld, 17 Augustus 1998: 

4) konstateer dat " ... 'n Amerikaanse kind ... op 13 a/100,000 voorvalle van 

geweld op televisie gesien (het) ". Benewens geweld word opstand, 

wandadigheid, terrorisme, vandalisme, moord, diefstal, gewapende roof, en 

so meer daagliks in programme en nuusberigte gebeeldsend (Pretorius 1994: 

118). Die buitengewone hoe voorkoms van voorvalle van geweld op televisie 

predisponeer die kind in die eietydse gesin tot geweldpleging, as metode om 

tot probleemoplossing te kom. Die uitkoms hiervan is onder meer 

desensitisasie vir geweld en ongewenste kondisionering. 

Volgens navorsing in Amerika is televisie huidiglik die hoofbron van inligting 

en lees Ameril(aners nie eintlik koerant nie (Uys 1998: 3). Die uitkoms van 

hierdie navorsing is geldig as in aanmerking geneem word dat, volgens 

Christo Wiese, voorsitter van Pepkor (Sake-Beeld, 17 Augustus 1998: 4), die 

gemiddelde Amerikaanse tiener op 18 jaar " ... al sowat 18,000 uur televisie 

gekyk en net 11, 000 uur op die skoolbanke gesit het. Dieselfde statistiek is op 

Suid-Afrikaanse tieners van toepassing ... ". Weens hierdie realiteit bet die 

Universiteit van Stellenbosch 'n Sentrum vir Media-etiek in 1998 gestig, wat 

die impak van televisie-kyk op die leesgewoontes van Suid-Afrikaners deur 
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peilings sal bepaal (Uys 1998: 3). Leestraagheid wat onder meer deur tele

visie-kyk veroorsaak word, lei verder tot 'n meer kragdadige invloed van die 

massamedium op die opvoeding van die kind en jeugdige in die eietydse gesin. 

Voorts veroorsaak die fenomenale "krag" van televisie 'n verdere probleem 

naamlik die oenskynlike gesinseenheid wat deur die massakommunikasie

media bewerkstellig word. Huismense sit wei saam voor die televisie, maar 

is onbewus van mekaar. Kirstein (1977: 91) stel dit onomwonde dat "die gees 

van kommunikasieloosheid" wat in die eietydse samelewing heers, dus ook 

tussen gesinslede voorkom, en meer en meer deur die massakommunikasie

media versterk word. 

Daarteenoor staan die katarsisteorie wat op ontlading van latente frustrasies 

gebaseer is, dit wil se, deur na rolprente van byvoorbeeld geweld te kyk, 

ontlaai die kyker se frustrasies en spanning op 'n onskadelike wyse. Tog is die 

kyker se meelewing, soos ook in die geval van televisie-kyk, so intens " ... dat 

hy later nie meer tussen werklikheid en verbeelding kan onderskei nie " 

(Pretorius 1994: 118). Sodoende kan sedelik en sosiaal onaanvaarbare norme 

oorgedra word wat ongewens, uiteenlopend en selfs teenstrydig is. Alhoewel 

die rolprent, as massakommunikasiemedium, nie kriminaliteit en aggressiwiteit 

veroorsaak nie, kan dit wei bestaande tendense (goed of sleg) versterk 

(vergelyk Elkin en Hande11989: 199). 

As gevolg van die geweldige oorredingsvermoe van die televisie en rolprent, 

is dit noodsaaklik dat die ouer die optrede van televisie- en rolprentakteurs aan 

die kind en jeugdige in perspektief stel. Daar moet aan hom uitgewys word 

dat gedrag van sodaniges dikwels nie aan verantwoordelike sedelike norme en 

waardes voldoen nie. Dit bemoeilik die opvoedingstaak van die ouer in die 

eietydse gesin en maak dit al hoe meer problematies. 
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Advertensie en reklame 

Die Christelike beskouing dat die mens se liggaam die tempel van God is, 

verloor al hoe meer betekenis as gevolg van die uitbuiting van die menslike 

liggaam vir advertensie- en reklamedoeleindes, rolprentverkope en allerlei 

materialisties gei'nspireerde aksies. 

Pistorius (1983: 199) sluit by die bogenoemde aan deur te beklemtoon dat die 

handelswereld die samelewing se beheptheid met veral die seksuele raaksien 

en op elke moontlike manier uitbuit. Die advertensies van onder meer motors, 

koeldrank, roomys, sigarette, parfuum en seep in tydskrifte, op reuse 

advertensieborde en kalenders het bedekte, maar meestal blatante seksuele 

ondertone. Dit is insiggewend in hoe 'n mate die trefkrag van 'n 

motoradvertensie verhoog word indien die figuur van 'n half-naakte of 

nakende meisie die mate van pret, wat die aanskaf van die betrokke motor die 

eienaar kan bied, uitbeeld. 

Meintjes ( 1992: 134-135) postuleer dat die kind en jeugdige ook in die opsig 

dikwels nie tussen reg en verkeerd kan onderskei nie. Gevolglik loop hulle die 

risiko om nadelig deur reklame bei'nvloed te word en stel dit soos volg: 

Reklame baseer die verkoop van produkte dikwels op die vroulike liggaam. Die 

voortdurende ontbloting en aftakeling van morele etiek kan veral by die eietydse 

dogter skewe verwagtinge en konflik tussen verwereldliking en moraliteit veroorsaak. 

Deesdae word die half-naakte manlike liggaam ook meer en meer vir 

advertensie- en reklameveldtogte gebruik. Hierdeur vind dieselfde aftakeling 

van die morele ook ten opsigte van die man plaas. 

Vergelyk voorts die volgende uitspraak van McDowell (1992: 42) oor die 

relasie tussen seks en reklame: 
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The media bombards us daily with messages about sex. Sex is a primary ingredient 

in most advertising. It is used to sell everything from automobiles to deodorants. Our 

radios, television sets, movie screens, record players, books, magazines, and 

newspapers loudly proclaim that sex is normal, available and certainly not restricted 

to adults, much less married people. 

Hierdie toedrag van sake veroorsaak dat die eietydse ouer dikwels nie weet 

hoe om die skadelike invloede van die massamedia vir die kind te selekteer en 

te interpreteer nie. Dit bemoeilik die opvoedingsopgawe van die ouer in die 

eietydse gesin. 

Internet 

Die internet is vinnig besig om leefwyses te verander in 'n tyd waar " ... 

deurlopende en veranderende inligting net so belangrik vir die wereld geword 

het as die bloedsomloop in die mens like liggaam" (Le Roux 1998: 7). Dit is 

dus nie vreemd nie dat die massakommunikasiemedium globaal die 

snelgroeiendste bedryf, ook in Suid-Afrika, is. 

Hierdie betreklik "nuwe" massakommunikasiemedium het binne 'n kort 

tydsbestek alreeds 'n "kritieke massa" bereik waarvan die invloed selfs 

"kragtiger as televisie" is. Inligting word teen 'n massiewe tempo na mense 

"gegooi". Daar word geraam dat die gemiddelde inwoner van 'n 

nywerheidslandjaarliks met inligting, wat uit 500,000 miljard woorde bestaan, 

in een of ander vorm gekonfronteer word (Beeld, 17 Augustus 1998: 4). 

Gurak en Silker (1996: 331) voer in die verband aan dat die toeganklikheid 

van die internet die mensdom aangryp en talle moontlikhede bied. Hulle stel 

dit soos volg: 

It is precisely the unorderly, bottom-up style of the Internet that allows many voices 

to speak and that could be used to solicit customer feedback, rethink corporate 

hierarchies, and truly present new opportunities for communication. 
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Die getal internetgebruikers in Suid-Afrika, wat van hulle persoonlike 

rekenaars tuis die wereldwye web (WWW) besoek, het van 154,000 verlede 

jaar tot 240,000 vanjaar toegeneem, aldus LeRoux (1998: 7). Suid-Afrikaners 

is verby die punt waar die internet 'n "ek-moet-dit-he"-gier is (vergelyk 3.2.4, 

p 148). lnligting wat onlangs op die Infra Expo'98-tentoonstelling bekend 

gestel is, het die volgende insiggewende statistieke bevat (LeRoux 1998: 7): 

• 43 persent van die besoekers meen die internet het geen invloed op hul 

koerantleespatrone nie 

• 10 persent van die besoekers meen hulle lees internetnuus, sowel as die 

gedrukte weergawe van die koerant 

• 9 persent van die besoekers meen hulle lees meer koerant na aanleiding 

van wat hulle op die internet lees 

• 39 persent van die besoekers meen dat die internet vir hulle die plek 

van die koerant inneem. 

Uit bogenoemde gegewens blyk dit dat, in die moderne mens se behoefte aan 

nuus en inligting, daar 'n belangrike sinergie tussen die tradisionele 

koerantwereld en die inligtingsontploffmg in die elektroniese wereld bestaan. 

Die invloed van die internet op die kind in die eietydse gesin kan tot voordeel 

van die kind wees of die kind nadelig beinvloed. Soos in die geval van ander 

massakommunikasiemedia is die positiewe eienskappe van die internet 

omvangryk. Die kind en jeugdige verwyl sy vrye tyd deur internet "kafees" 

te besoek en die moontlikhede van die internet te ontgin. Moontlikhede in die 

verband is feitlik onbeperk en binne almal se bereik. Kennisverryking, 

kommunikasie met die medemens, interaktiewe vorm van vryetydsbesteding, 

en so meer is van die aspekte wat die internet voordelig maak. 

Die internet kan ook 'n negatiewe invloed op die kind enjeugdige uitoefen en 

veroorsaak (volgens die navorser) dat die volgende tendense onder meer by 

die gebruiker waargeneem kan word: 
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• anti-sosiale gedragspatrone word bevorder deurdat die 

intemetgebruiker hom van die res van sy gesin en portuurgroep isoleer 

• passiwiteit vanwee die illusie dat die mens erens was en iets gedoen en 

gesien het, terwyl hy in werklikheid tuis gesit het 

• pomografie, en in die besonder kinderpomografie, is van die 

onaanvaarbare praktyke wat die internet, net soos televisie, in die 

binnekring van die gesinslewe gebring het. So onaanvaarbaar is 

laasgenoemde praktyk dat die gebruikers wat hulle daaraan skuldig 

gemaak het, volgens onlangse nuusberigte, summier in hegtenis 

geneem is. 

Ten slotte voer Pretorius (1994: 118) aan dat die modeme mens se 

verslaafdheid aan die massakommunikasiemedia die mens vasgevang hou, sy 

lewe radikaal rig, nuwe verhoudinge skep of bestaande verhoudinge laat 

verbrokkel. Dit bied "... ontvlugting in 'n kunsmatige paradys, of dit bied 

betekenisvolheid wat in die lewe van die individu ontbreek ". 

Die positiewe invloed van die massakommunikasiemedia in die algemeen op 

gesinsopvoeding kan nie ontken word nie. Dit kan onder meer as hulpmiddel 

baie bydra tot die kennisverryking van die opvoedeling, gesonde ontspanning 

en vermaak, en kennismaking met ander volkere en kulture. Waar 

bogenoemde invloed van die massakommunikasiemedia egter tot die 

verwerkliking van "ekstem "-gerigte sosio-opvoedkundige essensies soos 

sosialisering en sosiaal-maatskaplike orientering van die kind bydra, werk 

dit belemmerend in op die verwerkliking van "intern "-gerigte sosio

opvoedkundige essensies soos die ek-jy-verhoudinge en opvoedings

kommunikasie. Die geleentheid vir werklike opvoedingsbelnvloeding is juis 

in die ek-jy-verhouding en opvoedingskommunikasie tussen ouer en kind 

gelee, maar wat as gevolg van die media tot gebrekkige ouerlike begeleiding 

kan lei. Die uitkoms hiervan, naamlik kommunikasieloosheid gee aanleiding 

tot verskraalde intiem-persoonlike gesinsverhoudinge en ontoereikende 

intermenslike verhoudinge (ek-jy-verhoudinge). Ook word die alledaagse 
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kommunikasie tussen ouer en kind, wat so noodsaaklik vir toereikende 

persoonsontplooiing (identiteits- en selfkonsepvorming) is, vervang deur die 

massakommunikasiemedia. Die aard van die mediadekking is dikwels 

konflikbelaaid, bedreigend, negatief en angswekkend, en laat die kind 

ongeborge voel. Die ongeborgenheid kan verder verhoog word deur 'n 

warboel van sinlose flitse en beelde, veral die van die elektroniese media, wat 

die identiteits- en selfkonsepvonning van die kind in die eietydse gesin 

be Iemmer en hom verder verwar. Die kloof tussen die ouer en kind word 

gaandeweg al hoe groter en die behoeftevervulling van die kind in sosiale 

verband word nie toereikend voltrek nie. Gevolglik lei dit daartoe dat die 

leefwereld van die kind in die eietydse gesin maklik in 'n beklemmende en 

ongeborge sosiale milieu kan ontaard. 

3.2.8 Kontakinflasie 

Kontakinflasie, 'n eietydse verskynsel in die samelewing, ontstaan deurdat 'n 

groot aantal mense aan die hedendaagse individu bekend is. Hy stig kontak 

met heelparty persone om hom, maar sodanige ontmoetinge is meestal van 'n 

uiters kortstondige, onpersoonlike en oppervlakkige aard. In die verband wys 

Pretorius (1998: 251) daarop dat die moderne stadsmens kontak met sy 

medemens soos volg ervaar: 

Deur sy lewe-in-meervoud, sy mobiliteit en die modeme kommunikasiemiddele tot 

sy beskikking ervaar die modeme stadsmens 'n enorme uitbreiding van 

tussenmenslike kontakte. Hy kom daagliks in aanraking met baie mense, maar het nie 

die tyd en geleentheid om tot egte persoonskommunikasie en persoonlike, warm

menslike ontmoeting met hulle te kom nie. Weens sy "deurrit deur die samelewing" 

bly die mens se kontakte vlugtig, saaklik, oppervlakkig en onpersoonlik, en dra dit 

by tot die koue afstandsbelewing en vereensaming van die modeme mens, met die 

gepaardgaande sosiale en kommunikatiewe tekorte en afwykings wat uit 

kontaksteumis en kontaktekorte voortvloei, te wete neuroses, sosioses en 

kommunikoses. Mense kommunikeer op gereserveerde, geslote en gedistansieerde 

wyse met mekaar ... 
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Die stelling kan gevolglik gemaak word dat die eietydse mens se verhoudinge 

met sy medemens kwantitatief toeneem, maar kwalitatief verskraal. Die 

onderstaande Figuur 3.1 illustreer hoe die vermeerdering van oppervlakkige 

kontakte met behulp van 'n wiskundige formule bereken word: 

Figuur 3.1 Wiskundige berekening van kontakinflasie (Engelbrecht 

1998: 186) 

Gebruik die volgende formule: 

nc = nl 
r (n- r)lr 

( waar n =to tale getal; C = kombinasies; r = getal per kombinasie; 
I = fakulteit) 

Dit illustreer hoe die kontakte prolifereer (vermenigvuldig) 
deur telkens nag een persoon byte voeg: Waar twee mense A en B 
met mekaar te doen het 1 is daar net een binere band tussen hulle. 
As persoon C bykoml word dit drie enkelvoudige binere handel 
naamlik A met B1 A met C en B met C. As persoon D bykoml is daar 
6 sulke handel naamlik A met B 1 A met C1 A met D1 B met C1 B met D 
en C met D. As In vyfde persoon by komi word dit 10 handel dan 151 

21 I ensovoorts. Waar 1 0 persone bymekaar is 1 is daar reeds 4 5 
handel 

Dit word as volg bereken: 

101 
(10 - 2)12 

101 = 
81 X 2 

= 10 X 9 X 8 X 7 X 6 X 5 X 4 X 3 X 2 
8 X 7 X 6 X 5 X 4 X 3 X 2 X 2 

= 10 X 9 
2 

= 90 
2 

= 45 
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Baie plekke in die samelewing word deur eensaamheid te midde van 

oorvolheid gekenmerk: woonstelblokke, losiesplekke, eetplekke, sportbyeen

komste, vermaaklikheidsplekke, skole, universiteitskampusse, straat- en 

winkelverkeer, en selfs kerke. Ook Toffler (1975: 90) het al meer as twee 

dekades gelede die verhoudinge wat die hedendaagse stedeling met sy 

medemens het, soos volg beskou: 

For one thing, the decline in the average duration of human relationships is a likely 

corollary of the increase in the number of such relationships. The average urban 

individual today probably comes into contact with more people in a week than the 

feudal villager did in a year, perhaps even a lifetime ... 

Alhoewel stadsmense geografies naby mekaar woon en lewe en mekaar 

dikwels teekom, raak hulle nie werklik by mekaar betrokke nie. Die mens is 

as 'n "ek" 'n ontmoetende wese en wil ook graag deur 'n ''jy" ontmoet word, 

maar in die versaaklikte verhoudinge kom ek-jy-ontmoetinge selde tot 

vergestalting (vergelyk 1.3.1, p 18). Tesame met die verlies in die sin van 

saamlewe, ontdek al hoe meer modeme mense ook steeds minder sin in die 

lewe, die dood, die lyding, die arbeid en die liefde. Die mens word dus 

volgens Frankl (Pretorius 1994: 110) die slagoffer van 'n kollektiewe neurose 

wat die volgende vier simptome openbaar: 

'n 

• provisoriese bestaanswyse 

Mense het gedurende die laaste wereldoorlog geleer om van dag tot 

dag te lewe. Sulke mense vrees om verantwoordelikheid op hulself te 

neem weens die bedreiging van nog 'n atoombom. Hulle redeneer soos 

volg: "Solank 'n atoombom val, is dit onverantwoordelik om kinders 

in die wereld te bring". 'n Affektiefgebonde bestaanswyse word deur 

loutere instinktiewe relasies vervang, wat nooit tot egte tussenmenslike 

verhoudinge kan ontplooi nie. 
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• fatalistiese lewensinstelling 

Mense met 'n fatalistiese ingesteldheid glo dat dit onmoontlik is om 

jou eie lot te bepaal. Sulke mense het 'n rotsvaste bygeloof in die mag 

van die noodlot. Hulle lei nie hul eie lewe nie, maar "laat hullewe". 

• kollektivistiese bestaanshouding 

Sulke mense wil nie opvallend wees nie en verkies om liewer in die 

massa onder te gaan en anoniem te bly. Hulle verontagsaam hul eie 

persoonlikheid en doen afstand van hulself as vrye en verantwoordelike 

wesens. 

• fanatieke bestaanshouding 

Sulke mense is behep met hul eie mening en verontagsaam die 

persoonlikheid van die ander. Diesulkes het in werklikheid geen eie 

mening nie, maar die eie mening "het hulle". 'n Verdere kenmerk is 

dat hulle alles as 'n middel tot 'n doel misbruik, selfs ook hul 

medemens. Op die wyse verontagsaam hulle dus hul medemens en die 

se persoonlikheid. By die fanatisme word die mens verpolitiseer, in 

plaas daarvan dat die politiek vermenslik word. 

Met bogenoemde simptome inaggenome, vertoon verhoudinge in die 

samelewing wat deur kontakinflasie gekenmerk word uiteraard 'n vervlakking. 

Traas (1986: 54) is hieromtrent dieselfde mening toegedaan: 

In onze maatschappij zijn contacten vaak zeer wisselend, kortstondig en 

oppervlakkig. Mensen hebben vaak trainingen en terapieen nodig om met andere 

mensen intimiteit te ervaren. 

Die konsentrasie van mense in metropole verhoog die onpersoonlike aard van 

sekondere groeperinge (sosiaal, organisatories en kultureel) en oefen 

gaandeweg 'n groter invloed op die saamleefreels en verhoudinge van primere 

groeperinge soos die gesin, die buurt en die onmiddellike omgewing uit. As 
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gevolg hiervan vereensaam die modeme mens binne gesinsverband en is daar 

weinig sprake van intiem-persoonlike verhoudinge. Die gesin is gevolglik in 

'n onondersteunende, gelsoleerde posisie en sosiaal kwesbaar. Kontak met 

medegesinslede kan binne gesinsverband in so 'n mate verskraal dat dit 'n 

negatiewe uitwerking op onderlinge gesinsverhoudinge het. Televisie speel in 

die verband 'n noemenswaardige rol deurdat televisiekyk inhiberend op gesins

kommunikasie kan inwerk, tensy kommunikasie na aanleiding van spesifieke 

programme doelbewus in die gesin aangemoedig word. 

'n Samelewing wat deur kontakinflasie gekenmerk word, sal ook gelyksoortige 

ontoereikendheid in gesinsopvoeding tot gevolg he. Die kind en jeugdige kan 

nie toereikend opgevoed word in 'n gesin waar liefdevolle ouerleiding 

verskraald is nie. Oppervlakkige en intimiteitslose ek-jy-verhoudinge tussen 

eietydse ouers en hul kinders belemmer gesinsopvoeding. Weens die klem op 

die verkryging van die materiele ten koste van ware interpersoonlike kontak, 

word die ideale en beroepe van beide ouers dikwels bo die belange van die 

gesin gestel. Baie kinders bevind hul as gevolg hiervan haweloos in die 

eietydse wereld. Daar is tuis dus sprake van II opvoedingskontakinflasie II, 

omdat daar eenvoudig te min tyd is. Die opvoedingskommunikasie wat wei 

daar is, is oppervlakkig en onpersoonlik. Kinders put nie werklik voldoende 

sosiale samehorigheid of tasbare lidmaatskap uit hul gesin(ne) of gemeen

skap(pe) nie. Sodanige kinders soek gevolglik intermenslike kontak in die een 

of ander vae verwysingsgroep wat hulle geredelik aan onverantwoordelike 

gedrag skuldig kan maak. 110pvoedingskontakinjlasie 11
, as uitkoms van 'n 

besige gesins- en skoollewe, het 'n negatiewe invloed op die sosialisering van 

die kind en jeugdige deurdat die ouers self nie sosiaal-maatskaplik beweeglik 

is nie. Ouers weet ook nie wat die rigting, doel en sin van hul eie lewens is 

nie, sodat 'n gebrek aan selfrespek (selfkonsep) en gebrekkige identiflkasie 

(identiteitsverwerwing) met 'n ouerbeeld tot lewensonsekerheid en 'n 

gebre~ige toekomsperspektief kan lei. Die kind kan vanwee die kwesbare 

gesteldheid van die opvoedingsruimte gevolglik nie vir sy sosiale milieu 

weerbaar gemaak word nie. 
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3.2.9 Relativering van norme en waardes 

Die hedendaagse samelewing word gekenmerk deur die relativering van norme 

en waardes. Le Roux (1992: 11; 20) bied die volgende definisies aangaande 

norme en waardes: 

Norme 

Norme as sosiokultuurbepaalde verwagtinge verteenwoordig die spesifieke 

beoordelingskriteria en riglyne ten opsigte van die individu se gedrag en denke in die 

samelewing. Die ongeskrewe sosiale reels impliseer konkrete toepassing van waardes 

in die daaglikse samelewing. 

Waardes 

'n Algemene, gemeenskaplike gesindheid of deug in die samelewing waaraan 

betekenis of voorkeur geheg word. Dit kan as doelwit geld en gedragskontrolerend 

en rigtinggewend wees in die nastrewing van spesifieke norme. 

Norme stel maatstawwe daar vir die beoordeling van 'n mens se handelinge 

as goed of sleg, reg of verkeerd, aanvaarbaar of onaanvaarbaar. In Spreuke 

22 vers 6 word 'n regstreekse riglyn in die verband verskaf: "Gee Ieiding aan 

'n jongmens oor hoe hy moet leef en hy sal ook as hy oud is, nie daarvan 

afwyk nie ". Desnieteenstaande tree 'n persoon wat die norm ken egter nie 

noodwendig daarvolgens op nie. Eers wanneer dit vir hom met sin en 

betekenis beklee word, en hy gemaklik voel om dit deur sy handelinge in sy 

lewensvorme gestalte gee, word dit vir hom waardevol (Shelton en McAdams 

1990: 923). 

Rossouw (1996: 14) definieer waardes op 'n eenvoudige wyse as " ... relatief 

stabiele oortuigings oor wat belangrik is". Hy vervolg en meen dat " ... anders 

as wat dikwels aanvaar word, is daar geen noodsaaklike verband tussen 

waardes en etiek (moraliteit) nie". Alle persone het waardes - selfs die 

krimineel - in die sin dat alle persone sekere oortuigings het oor wat vir bulle 

belangrik of prioriteit is. 
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Die relativering van norme en waardes word toenemend deur velerlei 

samelewingstendense soos byvoorbeeld 'n gees van permissiwiteit en 

verseksualisering, 'n verlaging in morele peil, en so meer veroorsaak. 

Pretorius (1998: 262) voer aan dat in 'n tyd waarin norme en waardes 

gerelativeer, geminimaliseer en genihiliseer word, die modeme mens nie meer 

tussen reg en verkeerd kan onderskei nie. Die gebrek aan 'n vaste stel norme 

en waardes neem tans sulke afmetings aan dat dit algemene terme soos 

normkrisis, moraliteitskrisis, Gods- en normverduistering regverdig. Hierdie 

toedrag van sake het 'n invloed op die kind en jeugdige in die eietydse 

samelewing en McDowell (1992: 90) stel dit soos volg: 

Teenagers without guidelines are adrift in a world they neither made nor chose ... 

they find themselves in chaos. Everything is said to be relative. There are no 

absolutes, no universal truths. Cultural relativism has taken away our framework for 

making decisions. Our culture says: "Do what you think is right and what you think 

will bring you pleasure". 

Gesprekke oor norme en waardes in die hedendaagse samelewing handel 

dikwels daaroor dat die modeme mens hom vandag midde-in 'n moraliteits

en normkrisis bevind. Coetzee (1992: 6) spreek hom soos volg vanuit die 

Christelike perspektief, daaroor uit: 

'n Moraliteitskrisis ontstaan wanneer mense as individue en in toenemende getalle die 

grondliggende Christelike beginsels die rug toekeer en hulle doen en late deur 

"ander" beginsels wat bots met die Christelike, laat dikteer. 

In die Suid-Afrikaanse samelewing kan die huidige prominensie van waardes 

in organisasies herlei word na die proses van transformasie waardeur onder 

meer publieke en private ondememings tans gaan. Die transformasie is 

meestal ter wille van die regstelling van apartheidswanbalanse en om te pas 

by die nie-rassige en nie-diskriminerende demokratiese bedeling. In hierdie 

proses ". . . verloor heelwat praktyke van die verlede hulle legitimiteit ". Dit 

vind gewoonlik plaas " ... voordat daar duidelike alternatiewe gebruike en 
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praktyke uitgekristalliseer het om die oues te vervang ". Transformasie en 

onsekerheid gaan gevolglik hand aan hand. Juis hierdie situasie van 

onsekerheid en die soeke na nuwe praktyke roep om "nuwe" waardes, aldus 

Rossouw (1996: 14). 

Elhstain (1990: 52-53) is van mening dat die mens in die eietydse 

maatskaplike situasie sodanig in 'n toestand van verwarring en verbystering 

verkeer, dat hy steeds minder van sy eie situasie en van sy eie lewensopgawe 

begryp. 'n Maalstroom van misleidende en teenstrydige inligting, onduidelik

heid en teeninligting laat die mens in onsekerheid, wat belangrike aspekte soos 

godsdiens, huweliksake, gesinslewe, waardes, norme en opvoeding betref. 

Gevolglik maak die modeme mens homself toenemend die bron van sy eie 

norme wat dikwels veelvuldig, uiteenlopend en kontrasterend van aard is. Die 

mens het sy dieptedimensie verloor en het volgens Marcuse (1970: 2-87) 'n 

een-dimensionele wese geword. Gevestigde norme word negeer en die mens 

verval in 'n lewenswyse waarvolgens hy doen wat hy wil en kan, nie wat hy 

beh66rt te doen nie. Dit maak plek vir lewensonsekerheid wat uiteraard in 

opvoedingsonsekerheid in die eietydse kemgesin en gesinslewe manifesteer 

(vergelyk Louw 1991: 48; Pretorius 1998: 262; Heyns 1989: 9). Die verwar

ring ten aansien van norme en waardes bring spanning in die eietydse gesin 

mee. In die verband wys Mook (1986:26) op die volgende: 

The family today is experiencing value conflicts and confusion. Our society 

emphasizes urban industrial values of production, achievement, quantification and 

efficiency. These values tend to be in conflict with the human values of being, 

caring, commitment and responsibility. 

Van Rooyen (1989: 203) is die mening toegedaan dat die kind van die 

twintigste eeu in nood verkeer. Sy voer aan dat die kind nie toereikend 

voorberei word om die eise van 'n toenemend komplekse leefwereld te hanteer 

nie. Aan die een kant wil die eietydse kind homself graag met sy eie hoe 
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morele standaarde identifiseer, maar aan die ander kant hou die eietydse 

samelewing bepaalde standaarde voor as resep vir sukses. Sedelike norme en 

waardes word al hoe meer bevraagteken. Gevolglik verkeer eietydse kinders 

in lewensonsekerheid, en sodanige lewensonsekerheid vind neerslag in 

opvoedingsonsekerheid. Ouers is nie meer in staat om met beslistheid en 

sekerheid werklike rigtinggewende norme en waardes aan die kind voor te hou 

nie. 'n Anonieme filosoof spreek die volgende ironiese mening in die verband 

uit: "Children sang impure songs. They did wrong before they even knew what 

good was ... ". Daarom kan die modeme maatskaplike lewe as 'n bisarre 

mensewoestyn beskryf word. 

Die invloed van die relativering van norme en waardes oefen 'n verreikende 

invloed op die opvoeding van die kind in die eietydse gesin uit. Vanwee 

gebrekkige kommunikasie tussen ouer en kind word positiewe norme en 

waardes nie gevestig nie, en word die eietydse kind en jeugdige losgelaat om 

op sy eie selfsugtige oordeel staat te maak. Die liberalisering van tradisionele 

en fundamentele lewenswaardes word verder deur 'n liberale opvoedingstyl 

in die eietydse gesin aangemoedig. Dit verander die gesagsverhouding 

ingrypend en die kind ontplooi 'n verkeerde rangorde van waardevoorkeure. 

Die kind se seltkonsepvorming vind gebrekkig plaas, aangesien die kind 

weens swak voorlewing en toe-eiening van norme en waardes deur sy ouers 

nie ontdek hoe om effektief tussen goed en kwaad, reg en verkeerd te 

onderskei nie. Voorts speel die portuurgroep 'n belangrike rol in die kind se 

lewe. Die norme en waardes wat die groep navolg, is vir die kind van groot 

be lang en dra by tot sy totale persoonsontplooiing (selfaktualisering). Dikwels 

is die norme en waardes teenstrydig met die van sy ouers. Gevolglik mag die 

eietydse kind teenstrydige gevoelens ervaar, omdat hy nog van sy ouers se 

goedkeuring afhanklik is, en word sy selfaktualisering as gevolg hiervan 

ontoereikend verwerklik. Die vader is die verpersoonliking van moraliteit en 

waardes in die gesin. Indien hy nie sy ouerlike pligte nakom nie, ontstaan daar 

in die opsig 'n leemte in die kind se behoeftevervulling in sosiale verband, 

wat die kind verwar en vol vertwyfeling laat. 
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Permissiwiteit 

Die permissiewe aard van die eietydse samelewing verg aandag in 'n studie 

van hierdie aard. 'n Semantiese verkenning van die begrip permissiwiteit 

bring volgens Labuschagne en Eksteen (1992: 640) die volgende aan die lig: 

Lewenshouding, geestesgesteldheid wat gedragsvorme en -uitinge toelaat, beoefen en 

bevorder wat met gevestigde tradisionele, beskaafde gedragsvorme en norme bots, 

en die maatskaplike orde so ondermyn. 

Permissiwiteit kan beskou word as 'n direkte uitvloeisel van relativisme (na 

aanleiding van Einstein se relativiteitsteorie), waaroor Johnson et al (1984: 4) 

hom soos volg uitspreek: 

At the beginning of the 1920's the belief began to circulate, for the first time at a 

popular level, that there were no more any absolutes: of time and space, of good and 

evil, of knowledge, above all, of value. Mistakenly but perhaps inevitably, relativity 

became confused with relativism ... 

Treurnicht (1987: 90) huldig 'n soortgelyke standpunt, naamlik dat relativisme 

die Westerse wereld oorstroom het. Christelike en ander godsdienstige 

waardes en sedelike norme word geredelik vir losbandigheid en permissiwiteit 

verruil, wat onteenseglik 'n sorgwekkende groot deel van die jeug in 'n 

vernietigende maalstroom laat. Dit is spesifiek die neiging om opvoedings

gesag te verskraal en die feit dat bandelose vryheid oorbeklemtoon word, wat 

ongedissiplineerdheid in die hand werk en aanleidend tot permissiwiteit is. 

Hoffman (1978: 109) sluit aan by bogenoemde standpunt van Treurnicht 

( 1987) rakende permissiwiteit in die eietydse samelewing en konstateer die 

volgende: 

Alles dui daarop dat vera! die W esterse wereld hom al hoe meer vasgeknel vind in 

die greep van permissiwiteit, die noodwendige gevolg van liberalisme. Oor die hele 
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wereld het die jeug te doen met profete en voorstaanders van die sogenaamde 

"permissive society". Hierdie liberaliste van wie die meeste self jeugdiges is, 

propageer elke moontlike afwyking van die algemeen gangbare Christelik-beskaafde 

lewenspatroon. Hulle bepleit dus die erkenning, aanvaarding en toepassing van 

gedragsvorme wat vir die Christen onaanvaarbaar, ongeoorloofd en onwelvoeglik is. 

In die lig van bogenoemde, ontstaan die dilemma om 'n aanvaarbare norm vir 

sedelikheid te bepaal. Sedelike oordele, ten spyte van 'n bree samelewings

norm, is baie persoonlik van aard. Volgens Smith (1988: 24) grond die 

sedelike oortuigings, voorstellings en wilsbesluite van 'n persoon in die 

volgende: 

• sy "kennis" van reg en verkeerd, goed en kwaad 

• sy "religieuse grondhouding" wat as allesoorheersende inspirasiebron 

op die mens se totale bestaan beslag le en as rigsnoer vir sy 

handelinge, woorde, keuse of oordele dien 

• die "wil" as innerlike dryfveer of motivering om die goeie te doen en 

na te streef. 

Die handhawing van sedelike of morele waardes onder oorweging kan nie 

deur die staat met sy wette en regulasies of uitgebreide regstelsel (die 

samelewing) gewaarborg word nie. "Die gesindheid in die hart, die 

gesteldheid van die wil en die geneigdheid van die begeertes val buite die 

'jurisdiksie' van die instellings", aldus Smith (1988: 24). Die vestiging van 

gewenste morele waardes le hoofsaaklik op die weg van opvoeders in die 

ouerhuis, die skool en die kerk. 

In die gesinsituasie as sodanig bepaal ouers se lewensopvattinge en 

persoonlikhede hul opvoedingstyle en heg die kind betekenis aan die ouer se 

persoonlikheid, lewensopvatting en toegeneendheid jeens hom. Die toekoms

verwagtinge van kinders is athanklik van ouerlike opvoeding tot 

volwassewording. Die kind behoort s6 ten opsigte van die regte gesindheid 

begelei te word dat die wil tot die goeie deur hom toegeeien word. 
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Nieteenstaande bogenoemde gesteldheid, is die permissiewe aard van die 

samelewing nie net tot die maatskappy beperk nie. Eietydse gesinsopvoeding 

word ook wesenlik deur permissiwiteit be'invloed deurdat permissiwiteit ouers 

se opgawe om kinders en jeugdiges in die gesin op te voed, bemoeilik. Die 

opvoedingsopgawe is tweerlei van aard: enersyds eis toenemende 

permissiwiteit sy tol met betrekking tot die invloed op ouers se pogings om 

die kind en jeugdige toereikend op te voed, maar andersyds heers daar ook 

binne gesinverband toenemend 'n atmosfeer van permissiwiteit ten aansien van 

die opvoedingstyl wat ouers in die huisgesin handhaaf. Ouers se laat-maar

gaan-houding laat die kind rigting- en ankerloos. Die eietydse gesin het 

toenemend demokraties en selfs permissief geword (vergelyk 1.3.2, p 24 en 

2.5, p 87). Christelike en ander godsdienstige beginsels word nie meer 

doelbewus by die kind tuisgebring nie. Die kind word dikwels aan homself 

oorgelaat om norme en waardes vir sy lewe vas te stel en self te ontdek 

(Pretorius 1998: 68-69). 

Die uitwerking van hierdie "oormatige buigsame" opvoedingstyl (indien dit 

uitsluitlik toegepas word) is die volgende, aldus Bester (1985: 29) 

Die kind 

• ervaar die gevoel dat niemand hom liefhet of vir hom omgee nie 

• ervaar gevoelens van onsekerheid en onveiligheid 

• verwyt ouers as sake vir hom skeef loop 

• voel die gesagsdraer het hom in die steek gelaat deur nie die nodige 

Ieiding en waarskuwings betyds aan hom te gee nie 

• het dikwels min respek vir gesagdraers 

• is geneig om baie selfsugtig te wees en het min waardering vir wat vir 

hom gedoen word. 

Die uitwerking van permissiwiteit op die gesinsopvoeding veroorsaak 'n 

wanbalans in die opvoeding. lndien daar 'n gebrek aan intieme kontak tussen 

ouers en die kind (ek-jy-verhouding) is, ontbreek begrip, vertroue en gesag 
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en word die kind onder meer sedelik kwesbaar. Vanwee 'n gebrek aan 

opvoedende kommunikasie word die saamlewe van die gesin deur stryd, 

konflik en emosionele uitbarstings gekenmerk. 'n Langdurige opvoedende 

saamlewe is egter nie 'n waarborg dat opvoedende kommunikasie wel 

verwerklik sal word nie. Slegs toereikende opvoeding en normatiewe 

voorlewing tuis kan die deurslag gee ten opsigte van die keuses wat jeugdiges 

doen en die sosiale vaardighede wat aangeleer word, veral met betrekking tot 

keuses en vaardighede rakende sosiaal- en sedelik-aanvaarbare verhoudinge 

met die teenoorgestelde geslag. Weens die permissiewe aard van die 

samelewing volg ouers al hoe meer 'n permissiewe opvoedingstyl en raak die 

kind egosentries en selfsugtig ("my" begeertes, "my" behoeftes). Dit belnvloed 

die sosialisering van die kind nadelig. Die kind bly op 'n genietingsvlak en 

presteer nie goed nie, wat sy selfaktualisering ontoereikend laat verloop. 

Aangesien die ouer, as gevolg van 'n laat-maar-gaan-houding, die kind nie 

toereikend met liefde, Ieiding en gesag in 'n permissiewe maatskappy begelei 

nie, word die kind en jeugdige se behoeftevervulling in sosiale verband nie 

toereikend verwerklik word. Die permissiewe aard van die sosiale milieu 

waarin die kind en jeugdige in die eietydse gesin hom bevind, kweek 

onverantwoordelike en onaanvaarbare gedrag, en maak die kind onverskillig 

ten opsigte van sy medemens se behoeftes. Die eietydse ouer ondervind 

inderdaad probleme ten opsigte van die toereikende verwerkliking van 

bogenoemde sosio-opvoedkundige essensies in gesinsopvoeding. 

SAMEVATTING 

Uit die voorafgaande bespreking van die invloed van eietydse 

samelewingsverskynsels op gesinsopvoeding blyk dit duidelik dat geen gesin 

in isolasie funksioneer nie en blyk dit terselfdertyd dat die gesteldheid van 

gesinsopvoeding in die eietydse gesin deur eietydse samelewingsverskynsels 

besonder weerloos gelaat word. Invloede van die samelewing via die 

massamedia, reklamewese, georganiseerde sport-, ontspanning- en 

kultuurlewe, kerk, politiek, arbeidsbestel, en so meer deurspoel die eietydse 
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gesinsopvoeding en heelwat van hierdie invloede is opvoedingsbelemmerend 

van aard. 

Samelewingsinvloede moet so ver moontlik geselekteer word en die ouers 

moet deur sinvolle begeleiding die eietydse maatskaplike situasie vir die kind 

kenbaar en begrypbaar maak. Die toedrag van sake word egter bemoeilik 

deurdat die opvoedingsfunksie en die uitvoering daarvan in die eietydse 

kemgesin toenemend minder vanselfsprekend verloop, wat die kind se 

ontwikkeling tot volwaardige volwassenheid ernstig kan versteur. 

Verantwoordelike ouers wat aan hulle kinders toereikende gesinsopvoeding wil 

bied, sal vanwee die aard van eietydse samelewingsverskynsels wat nie 

geselekteer of uit die huise geweer kan word nie, hierdie eietydse verskynsels 

saam met die kind binne die gesin moet verwerk. 

Vervolgens sal daar in hoofstuk 4 'n samevatting van bevindinge 

voortspruitend uit die studie gebied word. Enkele gemotiveerde aanbevelings 

ten opsigte van die opvoedingsopgawe van die gesin, die skool en die 

samelewing sal aangebied word, asook uitgebreide riglyne vir 'n oorhoofse 

program ten einde die invloed van eietydse samelewingsverskynsels op 

gesinsopvoeding aan te spreek. 



4.1 

HOOFSTUK4 

SAMEVATTING VAN BEVINDINGE, GEVOLGTREKKINGS EN 

AANBEVELINGS 

INLEIDING 

In die onderhawige hoofstuk word gepoog om samevattend 'n oorsigskou te 

bied rakende aspekte wat in die studie ter sprake gekom het. Voortspruitend 

uit spesifieke gevolgtrekkings sal enkele aanbevelings geformuleer en 

gemotiveer word, en sal uitgebreide riglyne vir 'n oorhoofse program wat die 

eietydse gesin en gesinslewe in stand sal hou, uiteengesit word. Moontlike 

terreine vir verdere navorsing sal aangedui word. 

In die onderhawige studie val die fokus spesifiek op die invloed van eietydse 

samelewingsverskynsels op gesinsopvoeding. Ten einde die invloed van 

eietydse samelewingsverskynsels op gesinsopvoeding te ondersoek, is op 

identifiseerbare begrippe of essensies van die Sosio-opvoedkunde gefokus. Aan 

die hand van 'n uitgebreide literatuurstudie is aangetoon dat eietydse samele

wingsverskynsels, byvoorbeeld snelle bevolkingsaanwas, verstedeliking en 

bevolkingsmigrasie, massakommunikasiemedia, vervreemding en vereen

saming, en so meer belemmerend op gesinsopvoeding inwerk. Voorgaande 

kan toegeskryf word aan die ontoereikende verwerkliking van sosio

opvoedkundige essensies wat tot die ontoereikende voltrekking van 

gesinsopvoeding aanleiding gee. 

4.2 SAMEV ATTING VAN BEVINDINGE 

4.2.1 Hoofstuk 1 

Nadat die motivering as inleiding vir die onderhawige ondersoek in perspektief 

gestel is, is 'n deeglike tema-analise ondemeem wat as fokus vir die navorsing 
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sou dien. Daar is ten doel gestel om aan die hand van 'n uitgebreide studie 

van resente relevante literatuur, na te vors hoedanig die invloed van eietydse 

samelewingsverskynsels op gesinsopvoeding is. Sodanige navorsing is vanuit 

sosio-opvoedkundige perspektief ondemeem. 

Die volgende navorsingsrelevante temas is vervolgens geanaliseer en kortliks 

gekwalifiseer: 

• gesin en gesinsopvoeding 

• eietydse samelewingsverskynsels 

• die vraag na die invloed van eietydse samelewingsverskynsels op 

gesinsopvoeding. 

'n Deeglike konseptualisering van die volgende relevante sosio-opvoedkundige 

begrippe of essensies is ondemeem: 

• ek-jy-verhouding 

• opvoeding(styl) 

• kommunikasie 

• sosiale lewe 

• sosialisering 

• selfaktualisering 

• ident~teit en selfkonsep 

• sosiaal-maatskaplike orientering 

• behoeftevervulling in sosiale verband 

• sosiale milieu . 

Die volgende vraagstuk is tydens die ondersoek aan die orde gestel: 

Op watter wyses beinvloed bepaalde eietydse samelewingsverskynsels 

gesinsopvoeding? 
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Voorts is daar 'n sentrale teoretiese stelling geformuleer, naamlik dat bepaalde 

eietydse samelewingsverskynsels 'n invloed op opvoeding in die gesin 

uitoefen. 

Die onderhawige studie verteenwoordig 'n beskrywend-verklarende navor

singsondersoek ten einde 'n oorsig te bied van die invloed van eietydse 

samelewingsverskynsels op gesinsopvoeding. 

Ten slotte is in hoofstuk een as plan van aksie, 'n oorsig verskaf aangaande 

tematiese inhoude van hoofstukke wat sou volg. 

4.2.2 Hoofstuk 2 

In hoofstuk twee is ondersoek ingestel na die aard en wese van die eietydse 

kemgesin. Daar is onder meer oor die volgende temas besin: 

• die betekenis van die begrip "gesin" 

• die aard van die gesin, met verwysing na die eietydse kemgesin 

• die wese van die gesin, met verwysing na gesinsamestellings, asook 

gesinstipes en hul funksionering 

• funksies van die gesin, met verwysing na die eietydse kemgesin 

• die kwesbare gesteldheid van die eietydse kemgesin 

• die disfunksionering van die eietydse kemgesin. Enkele verskynsels in 

die samelewing wat 'n bedreiging vir kinders en jeugdiges inhou, en 

die kwaliteit en funksionering van die eietydse gesinsopvoeding en -

lewe kan ondermyn, is vervolgens bespreek: 

* 
* 
* 
* 
* 

gebrekkige moedersorg en die geemansipeerde werkende vrou 

die afwesige vader 

gesinsverbrokkeling en egskeiding 

saamwonery 

gesinsmoord. 
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• Tesame hiermee is daar kragte in die modeme samelewing wat 

meewerk om die kwesbaarheid van die vereensaamde kemgesin verder 

te verhoog. Daar word selfs beweer dat die gesinslewe reeds 

onrusbarend verval en ontaard het, sodat die voortbestaan van die 

eietydse kemgesin in die Eerste- en Derdewereld oor die algemeen 

bedreig word. Die volgende fassette van hierdie ontaarding is in 

oenskou geneem: 

* 
* 
* 
* 
* 

die invloed van die liberale lewensbeskouing 

gebrekkige tuguitoefening 

die invloed van heldeverering 

vryetydsbesteding 

die behoefte aan 'n lewens- en wereldbeskouing. 

Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat sonder die simpatieke ondersteuning 

en begeleiding van die ouers, die kind in die eietydse kemgesin weerloos teen 

die aanslae van die samelewing staan. 

4.2.3 Hoofstuk 3 

In hoofstuk drie het die klem spesifiek op die invloed van eietydse 

samelewingsverskynsels op gesinsopvoeding geval. 

Die gesin vorm 'n integrale deel van die samelewing. Gevolglik is dit te 

begryp dat verskynsels wat in die eietydse samelewing voorkom, 'n 

dienooreenkomstige invloed op die gesin sal he. Indien die gesin gevolglik 

deur een of ander verskynsel in die samelewing bei'nvloed (bevorder of 

belemmer) word, word die opvoeding in die gesin dienooreenkomstig 

bei'nvloed. Negatiewe samelewingsomstandighede vertoon 'n nadelige 

uitwerking op die gesin, wat belemmerend op gesinsopvoeding inwerk. 

Die volgende eietydse samelewingsverskynsels is bespreek: 
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• snelle bevolkingsaanwas 

• verstedeliking en bevolkingsmigrasie 

• massifikasie 

• verbruikersmentaliteit en ontmensliking van die samelewing 

• vervreemding en vereensaming 

• welvaartstrewe 

• massakommunikasiemedia 

* lektuur 

* 
* 
* 

musiek 

televisie en rolprente 

advertensies en reklame 

* internet 

• kontakinflasie 

• relativering van norme en waardes 

• permissiwiteit. 

Ten einde die opvoedingsversk:ynsel beter te begryp, was dit nodig om die 

ge'identifiseerde samelewingsversk:ynsels aan die hand van die sosio

opvoedkundige begrippe of essensies (vergelyk afdeling 1.3, p 15) wat die 

essensies van die sosiale lewe van die kind en jeugdige verklaar, te evalueer 

en vas te stel of die essensies toereikend verwerklik word aldan nie. 

In die bepaalde hoofstuk het dit dus nie bloot gegaan om 'n algemene 

bespreking van identifiseerbare samelewingsversk:ynsels of dinamiese same

lewingskenmerke nie, maar spesifiek oor die invloed wat sodanige versk:ynsels 

op opvoeding in die eietydse gesin uitoefen. 

Die volgende tabelle gee 'n samevatting van eietydse samelewingversk:ynsels, 

waarin aangedui word in welke mate sosio-opvoedkundige essensies in terme 

van eietydse gesinsopvoeding verwerklik word aldan nie: 
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• snelle bevolkingsaanwas 
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• verstedeliking en bevolkingsmigrasie 

• Ek-jy-verbouding • Vanwee vlugtige kontakte tussen ouers 
en kiDders in die stad word die ek-jy-
verhouding ontoereikend verwerklik. 

• Kommunikasie • 'n Koue afstandsbelewing en minima-
lisering van medemenslikbeid lei tot 
gebrekkige intermenslike ontmoeting en 
interaksie. 

• Sosialisering • Nieteenstaande dikwelse kontak tussen 
gesinslede, en individue in woonstelle, 
hostelle, troshuise en gehuggies raak 
mense meer van mekaar verwyderd 
vanwee ontoe-reikende saamlewe. 

• Identiteit en selt'konsep • Die aard en kwaliteit van gesins-
verhoudinge word deur ekonomiese 
omstandighede beinvloed, wat veral die 
vader noop om sy gesin te verlaat en 
stad toe te trek. Gebrekkige identifi-
kasie en selflronsepvorming vind veral 
by die seun plaas. 

• Behoeftevervulling in sosiale verband • Werkende beroepsvroue kan vanwee 
hul afwesigheid tuis nie voldoende na 
hul kiDders se behoeftes in sosiale 
verband omsien nie. 

• Sosiale milieu • Gejaagde stedelike sosiale milieu 
veroorsaak vlugtige kontak tussen ouers 
en lcinders. 



• massifikasie 

· ~io-opv~undige essensie . . 

• Kommunikasie · 

• Sosiale lewe 

• Identiteit en selfkonsep 

• Sosiaal-maatskaplike orit!ntering 
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- Verwer'kQkUtg van essensie in te..U. 

• 

van gesinsopvoeding 

Interpersoonlilc kommunikasie word tot 
die minimum be{>erk. 
Die kind beleef hierdie ontoeganldilce 
en geslote kommunikasiestyl baie 
negatief. 

In die sosiale lewe van die massa
stadsmens word 'n wye radius van 
persoonskontakte aangetref, maar hy 
~eig tot geslotenheid teenoor sy 
medemens. 

Die naamloosheid en identiteitsloos
heid van die stadsmens veroorsaak dat 
hy dikwels oribetrokke en ongemteres
seerd in sy medemens (beroeps-, 
gemeenskaps- en gesinsgenote) blyk te 
wees. 

• Die kind se identifikasie- en 
selfkonsepvorming ly daaronder en hy 
vereenselwig hom met 'n onpersoon
lilce, ongedifferensieerde massa, wat 
nie in vryheid en verantwoordelikheid 
besluite kan neem nie. 

Die 'kind sonder ouerlike Ieiding en 
onders.kraging word sosiaal
maatskaplik gedisonenteer deur 
oorweldigende massaoptrede en 
gedrag, en noop die kind en jeugdige 
om onbehoorlike Aorme en waardes na 
te volg. 
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• verbruikersmentaliteit en ontmensliking van die samelewing 

. ' 
· Aangesien die hedendaagse kind 
· toenemend in terme van sy bruikbaar- . 
. heid besk:ou word en egte medemens'
likheidontbreek, word ek-jy
verhoudinge tussen gesinslede nie 
toereikend verwerklik nie. 

Verbruikersmentaliteif wer:k belemme
.. rend in op die sosiale lewe van die 

kind;-in-opvoeding deurdat die ·kind die 
·"' .belangstelling en sorg wat aan sy lewe 

In die~re sin en betek~nis gee, hoof
saaldik oritbeer. 

Die beklemtoning van: die nutswaarde 
· van die kind· beinvloed die·selfaktuali

sering van die kind-in-wording nadelig . . 

Die tdoo as· Per~~ word Oegeer ~en hy 
ervaar In ontoereikendheid in terme 

· van sy behoefteverVulling in sosiale 
verband wat hom onveilig, eensaam en 

· - onvergenoeg laat voeL 

Verbruikersmentaliteit en ontmens-
. · -liking van (Jie samelewing beinvloed 

die· sosialisering' van die kind nadelig, 
· aangesien die kind by uits~k binrre In 

ruimte (sosiale milieu) v.an mede-
. menslililieid.,menswaar4igheid deur die 

ouer opgevoed behoort te word. 
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• vervreemding en vereensaming 

• Ek-jy-verhouding 

• Kommunikasie 

• Sosialisering 

• Sosiaal-maatskaplike orientering 

• Behoeftevervulling in sosiale verband 

Vervreemding en vereensaming oefen 
'n negatiewe invloed op hartlike ek-jy
verhoudinge en bindinge in die eietydse 
kerngesin uit. 

Gesinslede leef as gevolg van kommu
nikasieloosheid baie keer by mekaar 
verby. 

Die saamleefsituasie word deur toene
mende isolasie gekenmerk. 
Dit bemoeilik die opvoeder se opgawe 
om die kind en jeugdige tot toereiken
de saamlewe (sosialisering) op te voed. 

Weens 'n oordrewe privaatheidsgevoel 
kan die kind en jeugdige nie sy eie 
sosiaal-maatskaplike posisie bepaal en 
handhaaf nie, en word sy sosiaal
maatskaplike orientering problematies. 

'n Gebrek aan kontak en kommunika
sie lei daartoe dat die individu se 
behoeftevervulling in sosiale verband 
binne die gesin nie voltrek word nie. 



• welvaartstrewe 

· Sosio-opvoedkundige essensie 

• Ek-jy-verhouding 

• Kommunikasie 

• Sosiale lewe 

• · Sosialisering 

• Behoeftevervulling in sosiale verband 

• Sosiaal-maatskaplike orientering 
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• 

• 

Venverkliking van essensie in terme 
van gesinsopvoeding 

Materiele waardes word dikwels ten 
koste van "geestelike" en sosiale 
waardes oorbeklemtoon. 
Geld en besittings word-die gesament
like dryfkrag agter die gesin en ver
steur die intieme ek-jy-verhoudinge. 

Die ouer ontduik sy opvoedings
verantwoordelikheid. Hy sal enige 
persoon of inrigting betaal vir die 
"opvoeding" van sy kind, wat bydra tot 
versteurde opvoedingskommunikasie 
tussen ouer en kind. 

Die gewete word verdring deur die 
najaging van die materiele. Die 
gemoedslewe verskil en die sosiale 
lewe en sosiale verhoudinge versaaklik. 

Die najaag van meer en meer welvaart 
en stygende sosiale status neem die 
ouers se tyd en energie so in beslag dat 
hul huislike saamlewe (sosialise-ring), 
en veral hut meelewing met hul kinders 
se daaglikse doen en late, ernstige 
skade berokken word. 

Versk:raalde kommunikasie lei tot 
onbevredigende gesiflsbehoeftes 
(behoeftevervulling in sosiale verband). 

Die regte norme en waardes ten opsigte 
van geld en besittings word ontoerei
kend oorgedra en belemmer die kind se 
sosiaal-maatskaplike oriente ring. 
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• massakommunikasiemedia 

. ~ 

. Wer.k:like. opv~sbeinvl~ in 
·li . . . . 

die· eK.-jy-verhoUding tussen ouer en 
kilid word bel~mmer deut die maSsa
kommunikasiemedia weens gebrelddge 

. oueFbegeleiding, wat tot ontoereikende 
intermenslike verhoudinge aarueiding 
_gee. 

KommlmikasielOOSheid gee aarueid:Ulg 
· tot verskraalde intiem-persoqnlike 
. gesinsverpolldjDge. ~· 

J;>l6 · "eksteni "-ge.rigte essensie word 
ve;rwerldik: 'in terme van die ontspan-

. nen<le en veimaaklik:heidsaspek vim die ' 
IiiassakQJIUU,~iemedla. 

' OritoeJ:eikende .persoonsontpiQ()iing . 
_ {identiteits- ~n sel~onsepvpnn~) vmd , 
· w~ns swak kommunikasie pl~. .. , 
. Die aard van die mediadelcking laat die 
" kind ongeboi'ge voel, en hierdie onge-
. borgeQheid worddeur :n warboelvan 
-· sinlQse tlitse-en beelde verhoog, wat 

die· identiteits- en ~lfkoosepvonlung 
van <l;ie kindverder bel~er. · 

.J)it kloof~n ·ouer ·en kind word. 
~·· pan<~eweg groter en die behoeftever-

vulling in sosiale ve~;band: word 
-~ ontoereik:end voltrek. : ._ 

'· 

Die 11ekn'em"-gerigte essensie word 
- verwerldik van~ die keiinisveriy':" 
· tellde aard:van die m.assatcomrilulli, 
Jcasieme<Jia, · · ' 

.. Die Ieetwaretd. van:die kind uuiie 
. ~i~d~ gesin kan in '.n bekl~mmende, · 

ungeborge sosiale milieu ontaard. 
- ."\~ ... " 
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• kontakinflasie 

• Ek-jy-verhouding Die oppervlakkige en intimiteitslose 
aard van verskraalde ek-jy-verhou-
dinge tussen eietydse ouers en hul 
ldnders belemmer gesinsopvoeding. 

• Weens die klem op die verkryging van 
die materiele ten koste van ware 
interpersoonlike kontak, word die 
ideale en beroepe van beide ouers 
dilcwels bo die belange van die gesin 
gestel. Baie kinders bevind hul as 
gevolg hiervan haweloos en "opvoe-
dingskontakinjlasie" vind plaas. 

Kommunikasie • Opvoedingskommunikasie is opper-
vlakkig en onpersoonlik . 

• .Kinders put nie werklik voldoende 
sosiale samehorigheid of tasbare 
lidmaatskap uit hul gesin(ne) of 
gemeens.k:ap nie. Intermenslike kontak 
word gewoonlik in die een of ander vae 
verwysingsgroep, wat hul geredelik aan 
onaanvaarbare gedrag slruldig maak, 
gesoek. 

• Sosialisering • "Opvoedingskontakinjlasie" het 'n 
negatiewe invloed op die sosialisering 
van die kind en jeugdige deurdat die 
ouers self nie sosiaal-maatskaplik 
beweeglik is nie. 

• ldentiteit en selfkonsep • Ouers weet ook nie wat die rigting, 
doel en sin van hul eie lewens is nie, 
sodat 'n gebrek aan selfrespek (self-
konsep) en gebrekkige identifikasie tot 
lewensonsekerheid en gebrekkige 
toekomsperspektief lei. 

• Sosiale milieu • Die kind lean vanwee die kwesbare 
gesteldheid van die opvoedingsruimte 
nie in sy sosiale milieu weerbaar 
gemaak word Die. 
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• relativering van nonne en waardes 

• 

• • 

• 

., 

Die liberalisering van tradisionele en 
fundamentele lewenswaardes word 
deur die liberate opvoedfugstyl aange
J11oedig, wat die gesagsverhouding 
fugrypend verander en die kind 'n 
'Verkeerde rangorde van waardevoor
keure laat ontplooi. 

Van wee gebrekkige kommuniJcasie 
tussen ouer en kind word positiewe 
norme-en waardes nie gevestig nie. Die 
kind en jeugdige wm;d losgelaat om op 
sy eie selfsugtige oordeel staat te maak. 

Norme en waardes wat die ponuur
groep navolg, is vir die kind van groot 
belang en dra by tot sy totale persoons
OJ!tplooiing ( selfaktualiseriilg). 
Dlkwels is die norme en waardes 

. teenstrydig met die van sy ouers en 
· ervaar hy' teenstrydige gevoelens, 
omdat hy nog van sy ouers se goed
keuring atbanklik is. 

Selfkonsepvorming vind gebrekkig 
plaas, a~es'i~n die kind weens swak 
'voorlewillg. en toe-eiening van norme 
en waardes nie ontdek hoe om effek-
tief tussen goed en kwaad, reg en 
verkeerd te onderskei nie. 

Die vader is die verpersoonliking van 
mor<!.ljteit eri ·waardes. Indien hy nie sy
ouerlike pligte nalcom nie, ontstaan 
daar 'n leemte in dle kind se behoefte
vervulling in sosiale verband. 

l, r 
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• permissiwiteit 

Indien daar 'n gebrek aan intieme 
kontak tussen ouer en kind is, ontbreek 
begrip, vertroue en gesag, en word die 
kind sedelik k.wesbaar. 

Toereikende opvoeding en normatiewe 
voorlewing gee die deurslag ten opsigte 
van sosiaal- en sedelik aanvaarbare 
keuses wat jeugdiges doen en sosiale 
vaardighede wat aangeleer word. 

V anwee In gebrek aan opvoedende 
kommunikasie word die saamlewe van 
die gesin deur stryd, konflik en emosio
nele uitbar.gtings gekenmerk. 
Langdurige opvoedende saamlewe is 
nie 'n waarborg dat opvoedende kom
munikasie wei verwerklik word nie. 

Weens die permissiewe aard van die 
samelewing volg ouers al hoe meer In 
pe11Irissiewe opvoedingstyl en raak die 
kind egosentries en selfsugtig. Gevolg-

. lik kan sosialisering nie toereikend 
plaasvind nie. 

Die kind bly. op In genietingsvlak ·en 
presteer nie goed nie, wat sy selfaktua
lisering ontoereikend laat verloop. 

Die ouer se laat-maar-gaan-houding 
laat die kind onvervuld ten opsigte van 
liefde, Ieiding eo gesag, en sy behoefte
vervUning iri sosiale verband word 
ontoere~ verwerklik. 

Die permissiewe aard van die sosiale 
milieu· waarin die kind en jeugdig~ hom . 
bevind, kweek onverantwoordelike en 
onaanvaarbare gedrag, eo maak hom 
oovetskiltig teenoor sy medemens se 
behoeftes. 
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Uit die samevatting van die hoofstuk het dit duidelik geblyk dat 

samelewingsverskynsels gesinsopvoeding wei negatief bei"nvloed deurdat die 

sosio-opvoedkundige essensies ontoereikend verwerklik word. Verantwoorde

like ouers wat hul kinders toereikend wil opvoed, ervaar dit toenemend 

problematies om aan die kind en jeugdige 'n genormeerde, rigtinggewend 

verwysingsraamwerk binne gesinsverband te bied. 

GEVOLGTREKKINGS 

Uit 'n oorsigskou op die voltooide navorsing blyk enkele gevolgtrekkings: 

• Die navorsingsbevindinge van die onderhawige opvoedingsondersoek 

verifieer die sentrale teoretiese stelling soos in hoofstuk een gestel, te 

wete: 

Gesinsopvoeding word negatief deur eietydse samelewings

verskynsels beinvloed en gee aanleiding tot die 

ontoereikende verwerkliking van identifiseerbare sosio

opvoedkundige essensies en lei tot die ontoereikende 

voltrekking van die sosiale lewe van die kind in 

gesinsopvoeding. 

• Gesinsopvoeding verteenwoordig 'n verantwoordelike, veeleisende en 

omvangryke taak, wat deur talle verskynsels in die eietydse samele

wing belemmer word. 

• Ouers se pedagogiese ingesteldheid en bemoeiing met die kind is van 

besondere be lang. Indien die ouers as opvoeders disfunksioneer, sal die 

kind hulpeloos, onseker en ongeborge voel en sy kwesbaarheid sal 

verhoog. 
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• Toereikende saamlewe van ouers binne die gesinsituasie 

verteenwoordig 'n noodsaaklike voorwaarde vir toereikende gesinsop

voeding. 

• lndringende kennis van die invloed van eietydse samelewings

verskynsels op die sosiale wording van die kind is noodsaaklik vir 

ouers om hul opvoedingstaak toereikend te kan volvoer. 

• Ouerskap is die grootste enkele voorreg, maar terselfdertyd het ouers 

ook 'n geweldige bemoeilikte opgawe om die kind en jeugdige in die 

eietyd binne gesinsverband toereikend op te voed. 

In die lig van die voorafgaande blyk dit duidelik dat die gesinsituasie aan talle 

opvoedingsbelemmerende samelewingsverskynsels blootgestel word wat reg

streeks tot die problematiese opvoeding van die kind en jeugdige in die 

eietydse gesin aanleiding gee. 

AANBEVELINGS 

Vervolgens wil daar in die lig van en voortvloeiend uit die voltooide studie 

aangaande die invloed van eietydse samelewingsverskynsels op gesinsopvoeding 

enkele aanbevelings gemaak word. 'n Enkele oorkoepelende aanbeveling ten 

opsigte van die opvoedingsopgawe van die ouer en die skool, asook die 

opvoedingsverantwoordelikheid van die samelewing sal gemaak word, waama 

gepoog sal word om die aanbeveling toe te lig en behoorlik te motiveer 

(vergelyk 4.4.1 - 4.4.3, pp 203-207). Voorts word uitgebreide riglyne vir 'n 

oorhoofse gesinsprogram wat die eietydse gesin as kemeenheid in die 

samelewing instand sal hou, aanbeveel (vergelyk 4.4.4, p 208). Die 

aanbevelings ( 4. 4.1 - 4. 4. 3) wat die gesinsprogram voorafgaan, vorm integrale 

dele van die program. 
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Aanbeveling ten opsigte van die ouer as primere opvoeder 

Aanbeveling 1 

Uitgebreide ouerleidingsprogramme vir aile diverse bevolkingsgroepe sal 

hydra tot toereikende opvoeding van die kind in die gesinsituasie en 

verbeterde gesinsverhoudinge in Suid-Afrika. 

TOELIGTING EN MOTIVERING 

Primere opvoeders word toenemend gekonfronteer met veranderde en steeds 

veranderende samelewingseise. Daarom het die eietydse opvoeder (ouer) 'n 

behoefte aan Ieiding en begeleiding rakende sy of haar primere opvoedings

taak, en is dit noodsaaklik ten aansien van sy of haar verantwoordelikheid as 

opvoeder teenoor die kind. Ouerbegeleidingsprogramme behoort vir elke ouer 

toeganklik te wees en behels die volgende (Louw 1990: 5): 

... dat die ouer volwasse is en behoefte bet aan begeleiding. Hy word begelei deur 

'n ander volwassene (onderwyser of ander kundige volwassene), wat weet wat die 

bestemming is en ree~s die verbandhoudende inhoude wat nodig is om die ouer na 

die bestemming te lei, beheers, en daarom die ouer daarheen kan lei. 

Dit impliseer die ondersteuning en Ieiding aan ouers om die optimale intellek

tuele, fisiese, morele en emosionele ontwikkeling en funksionering van die 

kind te verseker en verbeterde ouerskap te bewerkstellig. Ouers is dikwels 

onkundig en onseker. ten opsigte van hul rol as verantwoordelike opvoeders 

teenoor hulle kinders. Aangesien die gesin as opvoedingsruimte sentraal 

figureer, is die implisiete doelstellings van ouerbegeleiding die versterking van 

gesinsbande, die verhoging van solidariteit in die gesin, verbeterde kommuni

kasie tussen ouer en kind, en deurlopende begeleiding van ouers, sodat die 

ouer homself meer toereikend as ouer sal beleef en beter toegerus sal voel vir 

sy ouerskapstaak. 
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Wat die vorm van ouerbegeleiding betref, word aanbeveel dat ouerbegeleiding 

aan die hand van makro-opvoedkundige strategiee verwerklik sal word, 

waardeur opvoedkundige inligting, kennis, insigte en vaardighede aan 'n groot 

groep ouers beskikbaar gestel kan word. 

Hulp en leiding aan ouers is dus veral op die verhoging van die kwaliteit van 

opvoedingsbedrywighede of funksionele handelinge van ouers gerig. Sodoende 

sal nie net die beginsel vir die ouer aangedui word nie, maar sal daar op 

praktiese wyse aan hom gedemonstreer word hoe hy moet optree. 

Aspekte wat op die wyse aangespreek kan word, is onder meer die volgende: 

• bewusmaking van eie gesinsdinamiek 

• interaksie tussen huweliksgenote 

• konflikhantering 

• probleemoplossingsvaardighede. 

Ondersteuningsdienste aan ouers word deur die volgende instansies in die 

gemeenskap aangebied: 

die 

• Suid-Afrikaanse Vrouefederasie (SAVF) 

• Vereniging vir Huweliks- en Gesinslewe (F AMSA) 

• lnstituut vir Effektiwiteitsopleiding (lEO) 

• Onderwyshulpdiens van die Gautengse Departement van Onderwys en 

Opleiding 

• kindersorgverenigings. 

Verdere begeleiding van die ouer kan deur middel van die volgende geskied: 

• kinderleidingklinieke 

• werkseminare 



208 

• ouerbegeleiding deur middel van kommunikasiemedia 

• gesinsnaweekkampe. 

4.4.2 Aanbeveling ten opsigte van die skool as sekondere 

opvoedingsmilieu 

4.4.2.1 Aanbeveling 1 

Onderwysers behoort opleiding te ontvang om in die skool meer 

bewustelik gespesialiseerde Ieiding te verskaf aangaande die veeleisende 

aard van die eietydse samelewing. 

TOELIGTING EN MOTIVERING 

Die skool as sekondere geformaliseerde opvoedingmilieu is die samelewings

instansie waar die kind die kultuur van sy gemeenskap verwerf. Hierdie 

opvoeding geskied veral deur formele onderwys. Naas die gesin is die skool 

die enigste weg waarlangs die kind vir die eietydse samelewing toereikend 

opgevoed kan word. Onderwysers, wat eintlik toenemend "voltyds" in verhou

ding tot kinders staan, behoort -daadwerklik toegerus te word vir hul taak as 

medeopvoeders, en spesifiek ten opsigte van die veeleisende aard van die 

eietydse samelewing. Die onderwyser behoort deur middel van indiensoplei

dingskursusse binne skoolverband op makro-beplande vlak bewus gemaak te 

word van die meervoudige wyses waarop eietydse samelewingsverskynsels die 

toereikende voltrekking van die sosiale lewe van die kind in opvoeding kan 

be'invloed. Toepaslike strategiee kan ook in skole ge'implementeer word ten 

einde optimale selfaktualisering van die kind en verbeterde opvoeding tot 

volwassenheid te verseker. 

Aksieprogramme om uitvoering aan bogenoemde te gee, kan by skole as 

gemeenskapsentra aangebied word en kan onder meer die volgende insluit: 
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• beroepsgerigtheidsprogramme - om leerlinge te help om die relevante 

verband tussen skool- en leerervaring enersyds en toekomsgerigtheid 

andersyds te kan ervaar 

• vryetydsbestedingsprogramme - deur die beoefening van sport, 

stokperdjies en handvaardighede word geleenthede vir die kind geskep 

om sy ervaringswereld uit te brei 

• kulturele ontwikkelingsprogramme - deur besoeke aan die teater, 

museums en dieretuine vind kulturele verryking en waardering vir die 

estetiese plaas, en word positiewe gesindhede in die verband gevestig 

• hulpverleningsprogramme - verskeie portuurgroepe onder Ieiding van 

onderwysers kan in leer- en onderrighulp ingespan word om sodoende 

positiewe gesindhede ten opsigte van hulpvaardigheid en interafhank

likheid in die gemeenskap te kweek. 

4.4.3 Aanbeveling ten opsigte van die opvoedingsverantwoordelik

heid van die samelewing 

4.4.3.1 Aanbeveling 1 

Dit is noodsaaklik dat die samelewing tot verantwoording geroep word ten 

opsigte van sy verantwoordelikheid teenoor gesinsopvoeding, sodat 'n 

gesonde en hegte gesinslewe deur aktiewe betrokkenheid geskep kan word. 

TOELIGTING EN MOTIVERING 

'n Gesonde en hegte gesinslewe vertoon 'n onmiskenbare en beduidende 

impak op die totale opvoeding van die kind. Dit vorm die fundamentele 

grondslag vir 'n bestendige gemeenskapslewe en verteenwoordig terselfdertyd 

'n bolwerk teen die algehele verval van die samelewing. Aile belanghebbende 

instansies soos onder meer die owerheidsektor, universiteite en ander tersiere 

inrigtings, maatskaplike verenigings, die massamedia, kerke, handel en 

industrie, en streekwelsynrade behoort hoe prioriteit aan die bevordering van 
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industrie, en streekwelsynrade behoort hoe prioriteit aan die bevordering van 

'n sterk en gesonde gesinslewe te verleen. Die noodsaaklike funksie van die 

gesin as basisleefgemeenskap en fundamentele opvoedingsbasis behoort 

deurlopend gereklameer en skriftuurlik uitgespel te word. Dit is vir 'n 

verantwoordelike kultuurskeppende voortbestaan van groot belang dat ouers 

en kinders bewus word van die maatskaplike faktore wat die eietydse 

lewenswyses en lewensopvattinge negatief beinvloed. 

Die samelewing moet verantwoordlikheid neem vir sy aandeel in die 

ontaarding van gesinsopvoeding en die verval van die eietydse gesinslewe deur 

strategiee daar te stel wat gesinsopvoeding kan laat gedy. Die volgende 

strategiee kan onder meer geimplementeer word: 

• voorsiening vir plaasvervangende versorging - die toetrede van die 

vrou tot die arbeidsmark bring mee dat die werkende moeder se 

kinders al hoe meer na plaasvervangende versorgers verskuif word. 

Wanpraktyke deurdat sentra nie altyd oor die nodige fasiliteite beskik 

nie, kan voorkom word deur gekoordineerde en beheerde dagsorg

fasiliteite in die vooruitsig te stel. Sodanige fasiliteite kan slegs 

figureer indien werkgewerorganisasies 'n toenemende rol in die 

voorsiening van plaasvervangende versorging vir werkende moeders 

se kinders speel. In die verband konstateer Borstelmann (1983: 35) die 

volgende: 

. . . we should continue to provide productively supportive childcare 

arrangements for our children. They are indeed the embodiment of our past 

and the symbols of our visions of the future. 

• verbeterde werksomstandighede wat met die realiteite van gesins

lewe tred hou - vroue het vandag vir baie werkgewers onmisbaar 

geword. Sodanige vroue het daarom die reg en ook die plig teenoor 

hulself en hul gesinne om toe te sien dat hulle werkgewers die dubbele 

rol wat hulle moet vervul, in aanmerking neem. Verbeterde 

werksomstandighede sluit onder meer die volgende in: 
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deur die 

* instelling van meer deeltydse en oggendposte 

* 
* 
* 

toestaan van spesiale verlof wanneer 'n kind siek is 

vervoer van kinders na naskoolse sorgsentra 

instelling van fleksietyd binne beroepsverband. 

• voorsiening van geskikte hoedigtheidsbehuising - hierdie tipe 

behuising word deur die oorheersing van staal, beton en verkeer, en 

'n gebrek aan 'n natuurryke omgewing gekenmerk. Moontlikhede vir 

geskikte hoedigtheidsbehuising sluit onder meer die volgende in: 

* 

* 

* 
* 
* 

die ontwikkeling van oop ruimtes om geboue, as benuttting vir 

sosiale aktiwiteite 

parke en speelterreine wat op klein skaal in stedelike sentra 

ontwikkel word deur die aanplant van bykomende borne, 

struike en die oprigting van heinings . 
gemeenskapsbiblioteke 

winkelsentra 

gemeenskapsentra. 

Bogenoemde pogings aan die kant van die samelewing kan tot die 

optimalisering van die kind se moontlikhede bydra. 'n Geskikte, verrykende 

omgewing moet dus deur die samelewing daargestel word, sodat die negatiewe 

impak van eietydse samelewingsverskynsels toereikend afgeweer kan word. 

Benewens bogenoemde aanbevelings behoort aile belanghebbende rolspelers 

tot op nasionale vlak doelgerigte pogings aan te wend om individue en gesinne 

vaardighede aan te leer, en om die kwaliteit van die gesins- en huwelikslewe 

in Suid-Afrika te versterk. Sodoende kan die opvoedingsbelemmerende invloed 

van eietydse samelewingsverskynsels tot die minimum beperk word. 

Vervolgens word die volgende uitgebreide riglyne vir 'n oorhoofse 

gesinsprogram, waarby 4.4.1 tot 4.4.3 ingesluit is, aanbeveel: 
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4.4.4 Uitgebreide riglyne vir 'n gesinsprogram ter bevordering van 

eietydse gesins- en huwelikslewe en toereikende opvoedings

gebeure in die eietydse Suid-Afrikaanse gesin 

Deur die jare is 'n verskeidenheid van statutere maatreels aanvaar wat 

regstreeks met die gesins- en huwelikslewe te make het, byvoorbeeld 

huweliks-, egskeidings- en kinderwetgewing. Hierdie maatreels word van tyd 

tot tyd aangepas om vir veranderde omstandighede voorsiening te maak. Daar 

bestaan ook 'n groot verskeidenheid van programme wat op die gesinslewe 

betrekking het en deur staatsdepartemente, kerke, welsynsorganisasies, skole, 

universiteite, die handel en nywerheid en privaatpersone aangebied word. 

Programme word egter dikwels op 'n losse voet aangebied met weinig koordi

nering. Daar bestaan 'n wesenlike behoefte aan 'n gesamentlike poging tussen 

alle belanghebbende instansies om mee te werk ter bevordering van die 

kwaliteit van die gesins- en huwelikslewe in Suid-Afrika. 

Die volgende beginsels is onderliggend aan hierdie gesinsprogram: 

• die huwelik en gesin word as instellings en gawes van God aanvaar 

• die gesin is 'n natuurlike, fundamentele en kwesbare maatskaplike 

eenheid en behoort beskerm te word 

• die gesin moet in sy eie behoeftes kan voorsien ten einde bevredigend 

te funksioneer 

• gesinne funksioneer nie altyd bevredigend nie en behoort ondersteun 

te word 

• die bevordering van die kwaliteit van die gesinslewe is primer die 

verantwoordelikheid van elke gesinslid, met bystand van die 

gemeenskap en die staat indien nodig. 



4.4.4.1 

4.4.4.2 

213 

Doelstellings van die gesinsprogram 

Enkele doelstellings van die program behels die volgende, naamlik om 

• die hoogste kwaliteit in die huwelik en die gesinslewe vir al die 

inwoners van Suid-Afrika te realiseer 

• aan kinders 'n harmoniese en toereikende opvoedingsomgewing te 

bied, sodat die invloed van eietydse verskynsels in die samelewing 

geminimaliseer kan word. 

Die ideaal waama gestreef word, is 'n gesin waar 'n spesifieke verhouding 

tussen persone bestaan wat die 

• emstige voomeme het dat sodanige verhouding permanent, stabiel en 

'n bron van vreugde vir sy lede moet wees 

• regte en verantwoordelikhede van ouerskap en wedersydse ekonomiese 

en maatskaplike verantwoordelikhede tussen ouers en kinders erken. 

Vir die doel van die program word egter nie net die kemgesin erken nie, maar 

ook die uitgebreide gesin, enkelouergesin en hersaamgestelde gesin. 

Doelwitte van die gesinsprogram 

(a) Die bevordering van 'n samelewing wat genoegsaam in die 

behoeftes van sy mense voorsien 

Om 

• genoegsame gemeenskappe wat bevorderlik vir 'n gesonde 

gesinslewe is, te skep 

• die lewenskwaliteit in gebiede en gemeenskappe wat die 

gesinslewe nadelig beinvloed, op te hef 
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• 'n aanvaarbare en lewensvatbare infrastruktuur, soos behuising, 

skole en ontspanningsfasiliteite, te bevorder. 

(b) Die skep van 'n klimaat van betrokkenheid 

Om die gesin, die skoolgemeenskap en die samelewing 

• bewus te maak van die gesin se fundamentele belangrikheid 

• bewus te maak van die omvang en gevolge van gesins- en 

huweliksverbrokkeling 

• asook die staat by programme wat op die verbetering van die 

kwaliteit van die huwelik en die gesin ingestem is, te betrek. 

(c) Voorbereiding vir die huweliks- en gesinslewe 

Om 

• aan kinders, ten opsigte van die verhoudings-, huweliks- en 

gesinslewe, Ieiding te gee 

• aan jongmense, ten opsigte van die menslike verhoudingslewe, 

huweliks- en gesinslewe, Ieiding te gee 

• voomemende egpare, vir hulle verhoudinge en rolgedrag binne 

die huwelik en die verantwoordelikhede en voorregte wat 

daarmee saamhang, voor te berei 

• aan ouers, ten opsigte van die voorbereiding van hulle kinders 

vir hulle rolle en verantwoordelikhede as volwassenes, Ieiding 

te gee 

• voorheen getroude persone en hulle kinders vir 'n tweede 

huwelik, met sy gekompliseerde verhoudingsamestellinge, voor 

te berei. 

(d) Bevordering van die kwaliteit van die huweliks- en gesinslewe 

Om 
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• gesinslede vir hulle rol in die gesin en gemeenskap voor te 

be rei 

• verhoudinge en kommunikasie binne die gesin en huwelik te 

bevorder 

• die vermoens en vaardighede wat nodig is om aan 'n gesin se 

behoeftes te voldoen, te bevorder 

• die kwaliteit van verhoudinge en gesonde huwelike en gesinne 

deur middel van verrykingsprogramme te verhoog 

• gesinne in emstige krisisse of buitengewone omstandighede, 

byvoorbeeld 'n gestremde gesinslid, terminate siekte, 

enkelouerskap, egskeiding of 'n tweede huwelik, te help om 

aan te pas en die situasie te hanteer · 

• wedersydse verantwoordelikheid binne die gesin, dit wil se, die 

van ouers teenoor kinders en kinders teenoor ouers te bevorder 

• ondersteunende programme vir die behoud van die huwelik en 

gesin te verbeter en te standaardiseer. 

(e) Bantering van huweliks- en gesinsdisfunksies en -patologiee 

Om 

• terapeutiese dienste wat gemik is op die herstel van disfunksies 

en patologiee, te verbeter 

• bystand, indien nodig, te verleen ten einde gesinne 

selfversorgend te maak 

• die regsisteem met die versoeningsisteem te sinchroniseer in die 

soeke na oplossings vir verbrokkelde huwelike of gesinne of 

waar die veiligheid en welsyn van enige lid van die gesin, maar 

veral die kinders, bedreig word 

• terapeutiese dienste en ondersteuning aan gesinne wat huweliks

gesins- en tienerswangerskapprobleme ondervind, te bied 
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• geskeide persone, enkelouergesinne, persone wat 'n tweede 

huwelik aangegaan het en herenigde gesinne ten opsigte van 

aanpassingsprobleme te ondersteun. 

Toepassing van die gesinsprogram 

Uitvoering van die program is nie die alleenverantwoordelikheid van 'n 

spesifieke dissipline, professie of organisasie nie, dog samewerking en 

koordinasie tussen verskillende instellings is noodsaaklik. 

Dit is noodsaaklik dat die gesinsprogram op nasionale, streek- en plaaslike 

vlak toegepas word. Dit kan nodig wees om die bestaande strukture te hersien 

of aan te pas en om nuwe strukture en prosedures te ontwikkel. 

In lyn met die beginsel dat die bevordering van die gesins- en huwelikslewe 

die verantwoordelikheid van sowel die staat as die gemeenskap is, moet 'n 

balans verkry word tussen openbare en privaatinisiatief. Kontrole moet nie 

privaatinisiatief en spontane ad hoc-programme strem nie. Inteendeel, die 

privaatsektor moet aangemoedig word om konstruktief betrokke te raak by 

pogings om die huwelik en die gesin op alle vlakke te beskerm en relevante 

programme te ontwikkel. 

Ten einde die gesinsprogram suksesvol toe te pas, is daar verskeie terreine 

gei:dentifiseer wat binne die parameters van die program aandag moet geniet. 

Die terreine is die volgende: 

(a) Die owerheidsektor 

• Bestaande maatskaplike welsynsdienste wat aan die gesin 

gelewer word, moet versterk word. 
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• Aanverwante beleidsrigtings en programme wat verband hou 

met die gesinslewe, soos gesondheid, kontrakarbeid, belasting, 

behuising en gemeenskapsontwikkeling moet, indien nodig, 

hersien word ten einde die doelstellings van die gesinsprogram 

te bevorder. 

• Statutere maatreels wat moontlik nadelig op die huwelik as 

instelling, die gesin as eenheid en die individu as gesinslid 

inwerk, moet hersien en waar nodig aangepas word. 

• Spesiale pogings moet aangewend word om opvoedkundige, 

beraad- en voorligtingsdienste ten opsigte van die huwelik en 

gesin vir aile bevolkingsgroepe te verbeter. 

(b) Streekwelsynsrade 

• Streekwelsynsrade is getaak om die uitvoering van die 

gesinsprogram op streekvlak te bevorder en te koordineer. 

(c) Universiteite en ander tersiere inrigtings 

• Die koordinerende liggame van tersiere inrigtings moet bewus 

gemaak word van die noodsaaklikheid om by die aanbieding 

van huweliks- en gesinsprogramme betrokke te raak. 

• Universiteite en opleidingskolleges moet aangemoedig word om 

opleidingskursusse in huweliks- en gesinsvoorligting en 

gesinsverryking te ontwikkel en in bestaande kursusse op 

voorgraadse, sowel as nagraadse vlak aan te bied. 
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(d) Skole 

• Gesinsvoorligting behoort as integrerende deel van die leerplan 

by alle skole ingestel te word. 

• 'n Gesinsvoorligtingsprogram vir Suid-Afrika wat vir die voile 

spektrum van behoeftes voorsiening maak, behoort ontwikkel 

te word. 

• 'n Gesinsvoorligtingsprogram behoort saamgestel te word met 

kern- of opsionele programme ten einde vir bepaalde behoeftes 

onder skoliere in bepaalde gemeenskappe voorsiening te maak. 

• Onderwysdepartemente behoort dit te oorweeg om gemagtigde 

en verantwoordelik:e instansies soos die Suid-Afrik:aanse 

Vrouefederasie, die Vereniging vir Huwelik:s- en Gesinslewe, 

en so meer (vergelyk 4.4.1.1, p 205) toe te laat om in 

samewerking met die betrokke departemente goedgekeurde 

gesinsvoorligtingsprogramme binne skoolverband aan te bied. 

• Die opleiding van voorligtingonderwysers moet uitgebrei word 

om gesinsvoorligting in te sluit. 

• Voorligtingonderwysers 

voorligtingsprogramme 

en ander persone wat gesins

aanbied behoort hulself deur 

konsultante van universiteite, opleidingskolleges en welsyns

organisasies te laat lei. 

• Gesinsvoorligtingsprogramme behoort aan kinders in inrigtings 

soos kinderhuise, kindersorgskole en verbeteringskole aange

bied te word. 
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• Ouer-onderwysersverenigings moet aangemoedig word om by 

gesinsprogramme betrokke te raak. 

• Ouers behoort, indien nodig, oor die ontwikkelingsfases van 

kinders en die bantering van gedragsprobleme voorgelig te 

word. 

(e) Welsyns- en ander gemeenskapsorganisasies 

• Hierdie organisasies moet konstruktief by die beskerming en 

bevordering van die huweliks- en gesinslewe op alle vlakke 

betrokke raak. 

• Die organisasies moet in hulle doelstellings voorsiening maak 

vir die bevordering van die huweliks- en gesinslewe en 

bestaande terapeutiese en voorkomingsprogramme hersien. 

Hierdie programme moet voorsiening maak vir voorbereidings-, 

verrykings- en terapeutiese komponente wat op die individu, 

die gesin en die gemeenskap gerig is. 

• Die begrippe voorbereiding, terapie en verryking moet in 

opleidingskursusse vir raadgewers en vrywillige werkers van 

welsynsorganisasies ingesluit word. 

• Voorbereidings- en verrykingsprogramme vir die verskillende 

groepe moet, met inagneming van hulle besondere behoeftes, 

kulture en agtergrond, ontwikkel word. 

• Programme op nasionale, streek- en plaaslike vlak behoort 

sover moontlik by mekaar aansluiting te vind. 
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• Die organisasies behoort nouer by die opheffing van die 

lewenskwaliteit in gemeenskappe waar die gesinslewe nadelig 

bei'nvloed word, betrokke te raak. 

• Areas vir voorkeuraandag: 

* versterking van die ouerlike rol 

* 
* 

* 

* 

* 

bevordering vandagsorg 

hersosialisering van kinders en jeugdiges wat vrygelaat 

word na aanhouding, ten einde hul opname in die 

gemeenskap te bevorder 

leiding met die bantering van huwelikskrisisse voor, na 

en tydens egskeiding 

doeltreffender optrede met betrekking tot 

onderhoudversuim 

beter voorbereiding vir die volwasse lewe, waarby die 

gesinslewe ingesluit is. 

(t) Gesondheidsorg 

• Fisieke en geestesgesondheid in die gesin moet bevorder word. 

• Die gesin moet toegerus word ten einde siekte en die nagevolge 

van siekte te hanteer. 

• Primere gesondheidsorg gerig op die gesin moet bevorder 

word. 

(g) Kerke 

• Die huweliks- en gesinslewe moet binne die eie werksprogram 

op gemeentelike en ander vlakke bevorder word. 
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• Praktiese huweliks- en gesinsvoorligtings- en verrykings

kursusse behoort in opleidingsprogramme van predikante 

ingesluit te word. 

• Ampte en vrywillige werkers behoort geskool te word om 

huweliks- en gesinsprogramme aan te hied. 

• Voorbereidingsaksies behoort in kategetiese onderrig, skool

kampe, kerkjeugaksies en huwelikskursusse ingebou te word. 

• Die huweliks- en gesinslewe behoort op 'n gereelde basis in die 

prediking aandag te kry. 

• Verrykingsaksies behoort 'n normale deel van pastorale 

bediening te wees. Gesinskampe en ander godsdienstige pro

gramme kan aangebied word. 

• Terapeutiese programme in kerklike verband behoort deur 

gemeentelike diakoniee, maatskaplikewerk-dienste, pastorale 

sielkundiges en spesiale leraars in gevangenisse, hospitale en 

spreekkamers aangebied te word. 

• Gespesialiseerde welsynsorganisasies behoort by die aanbieding 

van bogenoemde programme betrek te word. 

(h) Handel en nywerheid 

• Die werkgewer behoort dit te oorweeg om ondersteunings- en 

bevorderingsprogramme van verskillende aard, byvoorbeeld 

werknemerbystands- en ontwikkelingsprogramme, nywerheids

adviesdienste, lewensvaardigheidsprogramme en maatskaplike 
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verantwoordelikheidsprogramme, insluitende 'n leetbare inkom

stepakket, in te stel of uit te brei. 

• Intern het die werkgewer 'n verantwoordelikheid teenoor die 

werknemer, maar hy het ook ekstern 'n gemeenskapsverant

woordelikheid, byvoorbeeld bystand aan voorskoolse sentra en 

gemeenskapsentra, studiebeurse en ondersteuning van welsyns

organisasies. Programme vir afgetredenes sal as 'n kombinasie 

van interne en eksterne uitvoering van maatskaplike 

verantwoordelikheid gesien kan word. 

• Die werknemer kan deur middel van die georganiseerde arbeid, 

dit wil se, die vakbond of werknemersorganisasie, 'n groter 

bydrae maak. Sekere vakbonde het reeds vroulike 

organiseerders, ander beskik oor 'n vroue-eenheid of het goeie 

voordele beding, byvoorbeeld kraamvoordele (waaronder die 

reg om na kraamverlof na die vorige werk terug te keer), 

beskerming teen seksuele uitbuiting of gelykheid in die 

werkplek. 

• Vakbonde behoort oortuig te word dat sekere voordele wat aan 

vroulike werkers gebied word, byvoorbeeld kompenserende of 

"remedii!le" indiensopleiding, die gesinslewe en gemeenskaps

lewe kan bevorder. 

• Die vakbond kan self dienste lewer wat die gesinslewe 

bevorder, byvoorbeeld bystand ten opsigte van behuising en 

onderwyslenings en -beurse. 

• Deelnemende bestuur waarby die werknemer betrek is, behoort 

bevorder te word. Een van die groot probleme vir die handel 

en die nywerheid is die kunsmatige skeiding in korporatiewe 
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ondememings tussen sogenaamde bestuur en ander werkers. 

Indien elke personeellid as lid van 'n gesin beskou word, sou 

dit wat die beste is vir "ons gesinne " vooropgestel word in alle 

beraadslagings. 

• Nywerhede en individue wat groot getalle trekarbeiders in diens 

neem of wat nie aan een werkplek gebonde is nie, soos 

konstruksie-ondememers het 'n groot verantwoordelikheid. Die 

gebruik om fasiliteite daar te stel asof dit slegs vir 

alleenlopende werkers gedoen word, sonder enige gesinsbande 

of -verantwoordelikhede, is veral vir die uitgebreide gesin 

skadelik waar die werker ook vir ouers en ander athanklikes 

verantwoordelik kan wees. 

• Die handel en nywerheid het ook 'n rol ten opsigte van 

werkskepping in die nie-formele en kleinsakesektor te vervul. 

Subkontraktering, korttermynkontrakte en/ of verspreide 

werkure vir spesifieke take en stukwerk wat tuis gedoen kan 

word, skep aan die een kant werk, maar kan ook gesinsbande 

versterk. Die sterker formele handel en nywerheid kan deur 

bevordering van die kleinsakesektor, veral deur middel van 

subkontraktering, 'n groot bydrae lewer tot die vermeerdering 

van die inkomste van gesinne wat nie 'n vastrapplek in die 

formele werksektor kan kry nie. Ook bejaarde gesinslede kan 

makliker in die nie-formele en die kleinsakesektor geakkom

modeer word. 

• Sekere kwesbare gesinne soos die enkelouergesin, veral die met 

'n vroulike gesinshoof, die gesin met 'n gestremde lid en die 

met 'n lid wat as gevolg van politieke onrus en skoolstakings 
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probleme met toegang tot die arbeidsmark het, kan by 

besondere tipes werkverskaffingsprogramme baat vind. 

• Liggame en individue wat 'n formele studie maak van die 

implementering van werknemerbystandprogramme en die 

maatskaplike verantwoordelikheid van die nywerheid, moet 

betrek word. 

• Die handel en nywerheid behoort hulle vir 'n nasionale 

bydraende pensioenfonds te beywer. 

(i) Die media 

• Kundiges, byvoorbeeld navorsers oor die gesinslewe en 

gesinsberaders behoort by beriggewing en in aktualiteits

programme oor die gesinslewe betrek te word. 

• Algemene agtergrondsrapportering deur middel van 'n gereelde 

rubriek in koerante, en so meer kan bydra tot beter begrip van 

besondere gesinsprobleme ofkrisisse soos tienerswangerskappe, 

weglopery, ontrouheid, seksuele molestering, gesinsgeweld, 

ensovoorts. Sodanige rapportering kan 'n beroep doen op die 

publiek om die nodige steun te verleen sodat gesinne die druk 

van omstandighede kan weerstaan. Gesinslede kan self leer om 

gevaartekens te herken en om risikosituasies te vermy of 

suksesvol te hanteer. 

• Die media het 'n verantwoordelikheid om gesinne, en veral die 

jeug, in maatskaplike aanvaarbare probleemoplossingstegnieke 

of -wyses te sosialiseer en om die oorsaak-gevolgverband van 

sekere aksies aan te dui. Voorbeelde hiervan is die volgende: 

enige vorm van gesinsgeweld lei tot groot skade, fisiologies en 
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andersins, en kan nie met berou en 'n sentimentele versoenings

toneeltjie herstel word nie; buite-egtelike verhoudinge en 

huweliksontrouheid lei meer dikwels tot die geboorte van 'n 

buite-egtelike kind as wat deur die media voorgestel word; 

enige vorm van werk lei tot moegheid en gespannenheid, en 

huishoudelike take moet in werklikheid in kort aande deur 

moee mense ingepas word. Gesinslede moet dit leer hanteer en 

moet leer om huishoudelike verantwoordelikhede te deel. 

Strukture vir die toepassing van die gesinsprogram 

Die toepassing van die gesinsprogram kan aan die Suid-Afrikaanse 

Welsynsraad en streekwelsynsrade, met die volgende opdragte opgedra word: 

(a) Bevordering van die voorgestelde oorhoofse gesinsprogram. 

(b) Advisering van die regering en ander instansies ten opsigte van 

beleidsaangeleenthede rakende die huwelik, die gesin en kinders. 

(c) Dien as forum vir samesprekings met die tussendepartementele 

oorlegplegende komitee oor maatskaplike welsynsaangeleenthede, 

universiteite, welsynsorganisasies, professionele rade en verenigings, 

en ander instansies wat by die gesinsprogram belang het. 

(d) Bevordering van navorsing oor die huwelik en die gesin. 

(e) Die beplanning van nog 'n gesinsjaar wat 'n opvolg van die Jaar van 

die Gesin in 1994 is, met die uitsluitlike doel om die kwaliteit van die 

huweliks- en gesinslewe in Suid-Afrika te bevorder. Buitegewome 

projekte en programme, soos 'n nasionale gesinskongres, gevolg deur 
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streekprogramme kan geloods word om die fundamentele belangrikheid 

van die gesin in die eietyd te beklemtoon. 

Die werkkomitee behoort uit verskillende dissiplines gerugsteun te word. Die 

instelling van bykomende werkkomitees wat op bepaalde gesinsterreine 

spesialiseer, moet beplan word. Ook kan 'n konsultanteforum beplan word. 

Waar moontlik behoort samewerking met aile instansies wat op die 

gesinsterrein werksaam is, verkry te word. 

Ten slotte behoort die bevordering van die gesinslewe die verantwoordelikheid 

van die gesin as sodanig, die gemeenskap, asook die staat te wees. 'n Balans 

moet verkry word tussen die openbare en privaatinisiatief. Staatskontrole moet 

nie privaat inisiatief strem nie. lnteendeel, die privaatsektor moet aangemoedig 

word om konstruktief betrokke te raak by pogings om die huwelik en gesin op 

aile vlakke te beskerm en soortgelyke relevante programme te ontwikkel. 

VERDERE TERREINE VAN ONDERSOEK 

Die navorser is van mening dat die onderhawige navorsing 'n nuttige 

teoretiese raamwerk bied, ten einde as vertrekpunt te dien vir die verdere 

navorsing betreffende die invloed van eietydse sanmelewingsverskynsels op 

gesinsopvoeding. Aangesien die ondersoek 'n teoretiese raamwerk bied wat 

aan die hand van gei'dentifiseerde sosio-opvoedkundige essensies geverifieer 

is, kan die ondersoek met vrug gebruik word vir die ontwerp van ouer-, 

kinder- en onderwysersbegeleidingsprogramme. Programme kan sodanig 

ontwerp word dat dit hulp, steun en begeleiding aan die eietydse ouer, ten 

opsigte van die beperking en minimalisering van die invloed van eietydse 

samelewingsverskynsels op gesinsopvoeding, kan bied. 

Enkele verdere terreine van ondersoek, voortspruitend uit die navorsing, is 

onder meer die volgende: 
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• 'n Sosio-opvoedkundige analise ten opsigte van die invloed van 

eietydse samelewingsverskynsels op gesinsopvoeding onder verskeie 

bevolkingsgroepe in Suid-Afrika. 

• Owerheidsbetrokkenheid in die opheffing van faktore wat opvoedings

belemmerend op gesinsopvoeding inwerk. 

• Gemeenskapsbetrokkendheid ter voorkoming en opheffing van 'n kind

vyandige kultuur in die eietydse samelewing. 

• Die taak en rol van ouerbegeleidingsprogramme in die herstel van 

interpersoonlike verhoudinge binne die eietydse gesin. 

SINTESE 

Uit die voorafgaande beskouing van die gesin as sosio-opvoedingsruimte blyk 

dit duidelik dat die twintigste-eeuse mens die slagoffer geword het van die tyd 

waarin hy leef. Die tempo, spanninge en bedreigings van die eietydse 

samelewing het die intieme wereld van die gesin binnegedring en 'n versteurde 

gesinsklimaat, wat 'n vrugbare teelaarde vir die opvoedingsverwaarlosing van 

die kind is, tot gevolg gehad. 

Weens faktore in die eietydse maatskaplike situasie word gei"dentifiseerde 

sosio-opvoedkundige essensies ( opvoeding) ontoereikend in gesinsopvoeding 

verwerklik. Die eietydse gesin staan grootliks weerloos teen die aanslae van 

samelewingsverskynsels en sodanige verskynsels bei"nvloed die gesin 

daadwerklik negatief. Slegs deur 'n deeglik beplande strategie van sosio

maatskaplik en opvoedkundig-verantwoordbare aksies kan die 

opvoedingsbelemmerende invloed van eietydse samelewingsverskynsels 

effektief bekamp word en toereikende gesinsopvoeding vir die kind en 

jeugdige verseker word. 
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Ten slotte kan die belangrikheid van die gesin as basiese bousteen van die 

samelewing, en gesinsopvoeding nie genoeg beklemtoon word nie en word 

met reg na die toepaslikheid van die ou Sjinese spreekwoord verwys (vergelyk 

1.1, pp 2-3) deur te konstateer dat harmonie in die huisgesin inderdaad orde 

in 'n volk sal bewerkstellig, en orde in volkere noodwendig wereldvrede tot 

gevolg sal he. 
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