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OPSOf.ltING 

Teen die agtergrond van toenemende gewelddadige gedrag binne die konteks 
van verskillende bevolkingsgroepe en gemeenskappe, is reeds ·heelwat 
navorsing ten opsigte van die aard en oorsake van aggressiewe gedrag 
onderneem. Aggressiwiteit as vorm van afwykende gedrag is nog nooit deur 
die onderskeie gemeenskappe in die Republiek van Suid-Afrika aanvaar 
nie. 

Die oorsake van aggressiwiteit word deur verskillende navorsers vanuit 
wydverspreide ooghoeke benader. Hoewel fisiologiese oorsake van 
aggressiewe gedrag nie deur die skrywer ontken word nie, word in hierdie 
studie die volwasse mens as verantwoordelike en verantwoordbare wese se 
motivering vir aggressiewe gedrag van naderby beskou. 

'n Weldeurdagte literatuurstudie oor aggressiwiteit sowel as die basiese 
hunkeringe van die mens in die kontemporer-moderne wereld, het aan die 
lig gebring dat mense verskillend optree al sou hulle aan dieselfde 
samelewingseise blootgestel word. Ervaringsreste, veral ten opsigte van 
pedagogiese verhoudings, blyk 'n groat rol in die vorming van die 
selfbeeld sowel as belewing en hantering van krisissituasies te speel. 

Die mens staan nooit alleen in die wereld nie, maar is voortdurend in 
'n verhouding betrokke. Die noodwendigheid van verhoudings raak horn as 
sosiale wese, en is ten nouste gekoppel aan belewing en beagting van die 
self. Defhalwe word die ervaring van verhoudings uit veral die 
kinderdae, of te wel pedagogiese verhoudings, as van deurslaggewende 
belang by die vorming van die selfbeeld beskou. 

Die bevindinge van hierdie studie is geverifieer by wyse van 'n 
idiografiese ondersoek. Gevangenes wat aggressiewe misdade gepleeg het, 
is op vrywillige basis by die navorsing betrek. Na aanleiding van 
genoemde bevindings is dit nodig geag om 'n gestandaardiseerde vraelys 
vir die meting van elkeen se selfbeeldstand in te skakel. 

Aanbevelings is geformuleer nadat insig uit navorsingsresultate ten 
aansien van die interafhanklikheid van pedagogiese verhoudings, 
selfbeeldvorming en aggressiwiteit, verkry is. Hierdie aanbevelings is 
veral gerig op steungewende, terapeutiese begeleiding van die 
aggressiewe oortreder sodat hy vaardighede kan aanleer waar~olgens hy 
lewenskrisisse kan begryp en hanteer. 
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SUtf4ARY 

Extensive research has already been undertaken in respect of the nature 
of aggression against the background of increasingly violent behaviour 
within different population groups and communities. Aggression as a form 
of deviant behaviour has never been accepted by the various communities 
in the Republic of South Africa. 

Researchers have investigated the causes of aggression from a wide range 
of perspectives. Although the author does not deny the existence of 
physiological causes of aggressive behaviour, this research focuses on 
the motivation for aggressive behaviour in the adult as responsible and 
accountable being. 

A thorough study of the literature concerning aggression as well as, the 
basic yearnings of man in the contemporary modern world, revealed a 
diversity in human behaviour even when people were confronted with the 
identical demands of society. Past experience, especially in connection 
with pedagogic relations, appears to have an important impact on not 
only the formation of the self-image but also how people experience and 
cope with crisis situations. 

Man is never in the world in isolation but is continuously involved in 
relationships. This essentiality of relationships affects him as a 
social being and is intimately a,ssociated with the experiencing and 
evaluation of the self. Experiences with relationships, especially in 
childhood, that is pedagogic relationships, are therefore, of cardinal 
importance in self-image formation. 

The findings of this research were verified by means of ideographic 
studies. Prisoners who had perpetrated violent crimes were included in 
this research on a voluntary basis. In accordance with the findings it 
was considered necessary to incorporate a standardized questionnaire to 
measure the state of the self-image of each prisoner. 

Recommendations were formulated after obtaining insight arising from 
research findings which focussed on the interdependence of pedagogic 
relationships, self-image formation and aggression. These 
recommendations are mainly directed at the supportive therapeutic 
guidance of the aggressive transgressor in order that he may acquire 
skills to understand and cope with the crises of life. 

Key terms: 

Aggression, aggressive behaviour, pedagogic relations, relationships, 
deviant behaviour, self-concept, self-image, permissive parental style, 
authority, violence. 
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HOOFSTUK 1 

TEMATOLOGIESE ONTLEDING EN METODOLOGIESE VERANTWOORDING 

1.1 INLEIDING 

Die mens verander nie net gedurig die wereld waarin hy woon nie, maar 
word ook deur die wereld verander. Hy kan beplan, besin, skep, herbou, 
vernietig en verander. Die mens word as historisiteit in sy eie ver
lede, hede en toekoms geskape en is regstreeks en onregstreeks by en in 
die lewenswerklikheid betrokke. Om hierdie rede is die mens, anders 
as die dier, toekomsgerig. Tydens sy wording word die mens voortdurend 
opgeroep om fyn te luister na die gesag van die idee wat horn aanspreek 
en horn tot gehoorsaamheid roep. Dit sou kon neerkom op eerbied vir sowel 
eie menswaardigheid as die waardigheid van die medemens. "Mense wat hul 
eie en ander mense se waardigheid respekteer, bevind hulle op die weg 
van volwaardige menswording. Hulle voldoen in toenemende mate aan die 
eise van menslikheid". (Oberholzer 1977 : 21) 

Die menslike bestaan is nie net belewing van voortdurende vetandering 
omdat hy kan beplan nie, maar ook omdat hy 'n keuse kan uitbring. Hy 
beleef die hede as gegewe waarbinne hy stelling kan inneem ten opsigte 
van sy vorming en die uitlewing van wat hy van waarde ag. Dit is veral 
opvallend hoe veranderinge sedert die beeindiging van die Tweede 
Wereldoorlog, feitlik alle fasette van die mens se lewe geraak het. Die 
tegnologiese ontwikkeling het wel ekonomiese vooruitgang meegebring, 
maar vanuit alle oorde was daar 'n aanslag teen die bestaande Westerse 
samelewingsorde wat deur gehoorsaamheid aan gemeenskapsnorme gekenmerk 
was. 

Wanneer die mens as volwassene gereken wil word, moet hy onder andere 
verantwoordelikheid vir sy keuses en gedrag aanvaar. Volgens die 
beroemde Duitse wysgeer, Immanuel Kant (1724-1804) is die grootste taak 
van die mens om te weet hoe hy sy plek in die skepping na behore kan 
volstaan, naamlik om te weet wat 'n mens moet doen om as 'n mens gereken 
te word. 
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Wanneer hy in aanraking kom met 'n steeds veranderende wereld, verander 
die mens voortdurend sy situasies en daarmee saam ook sy wereld. Hy tree 
uit 'n bestaande situasie deur betekenisgewing aan sy nuwe situasie, 
deur besluitneming, deur arbeid en deur wording. Sy wording word nie 
uitsluitlik bepaal deur situasies of deur sy omringende werklikheid nie, 
maar die mens het 'n aandeel aan sy eie wording. 

Die gedrag van die mens, hetsy onder sy kinderportuurgroep of in sy 
volwasse lewe, wek belangstelling. Dit kan goedkeuring of weersin tot 
gevolg he. Waar indiwidue in noue kontak met mekaar verkeer gedurende 
'n betekenisvolle tydperk, byvoorbeeld tydens puberteit, is dit moontlik 
vir die lede om mekaar se gedrag in so 'n mate te begryp dat dit ook 
voorspel kan word. 

Vir die doel van hierdie navorsing word afwykende gedrag in die vorm van 
aggressiewe impulsiewe optrede, as voorloper tot oortreding, onder die 
wetenskaplike soeklig geplaas. Die kind aanskou afwykende gedrag by 
ander en is volgens sy aard 'n nabootser. Wangedrag wat op volgehoue 
wyse gehar'ldhaaf word, kan ontaard in bepaalde vorme van gedragsafwyking. 
(Stander 1987 : 6) Dit kan verder verband hou met 'n afwyking van norme 
wat binne 'n sekere groep gehandhaaf word. Die mens se verlede vorm die 
basis van sy historisiteit en bepaal sy hede en sy toekoms. 
Ondervindings speel 'n groot rol in hoe 'n mens oor jouself dink, jou 
belewing van mislukking en sukses, jou eie reaksie sowel as ander 
belangrike persone se reaksie daarop. 

Wanneer spesifiek na besinning oor invloede by die vorming van die 
selfbeeld by 'n persoon met aggressiewe gedrag verwys word, word 
geensins gepoog om daardeur te kenne te gee dat daar nog nooit voorheen 
tot hierdie terrein toegetree is nie. Ten spyte van bydraes wat reeds 
op die terrein gelewer is, bied die studieveld van die werklikheid egter 
steeds ruimte vir verfyning en uitbouing. Dit word juis gedoen omdat 
geen wetenskap stagnant is nie, maar wel voortdurend in beweging is. 
Oberholzer (1981 : 2) stel dit soos volg: "Wat meer is : geen wetenskap 
is 'n klaargemaakte iets teenoor die mens nie, maar konsekwent menslike 
ontwerp en voortdurende herontwerp". 
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In die lig van bogenoemde sal in hierdie studie daarna gestreef word om 
'n bydrae te lewer tot andragogiese wetenskapsbeoefening deur kritiese 
ondersoek en sistematiese deurdenking van 'n besondere aspek van gedrag, 
te wete die selfbeeldvorming van die aggressiewe oortreder. 

1.2 DOEL VAN DIE STUDIE 

Die titel van hierdie proefskrif verwys nie net na die aggressiewe 
oortreder nie, maar ook na fundamenteel-andragogiese gebeure. Vrae 
ontstaan rondom die plek van begeleiding in die Andragogiek ten opsigte 
van die selfbeeldvorming van die aggressiewe oortreder. 1 Die primere 
doel van die studie is om 'n fundamenteel-andragogiese beskrywing en 
interpretasie van die invloed van betekenisvolle verhoudings op die 
selfbeeldvorming van die persoon met afwykende gedrag, spesifiek 
aggressiewe gedrag, te gee. In hierdie verband sal gepoog word om die 
rol wat samelewings-, gesins- en persoonlikheidsfaktore speel, te 
ondersoek. Daar sal verder ook besin word oor die moontlikheid van 
hul pverl eni ng en steungewi ng op andragogi ese vl ak met die oog op 
niveauverheffing in die mensl tke bestaanswyse ten opsigte van die 
toekoms. Daar sal hoofsaaklik gepoog word om die volgende vrae onder die 
soeklig te plaas: 

• Wat is die sin van fundamenteel-andragogiese uitsprake ten 
aansien van die begeleiding van die volwassene met betrekking tot 
aggressiewe gedrag? 

• Het 'n fundamenteel-gerigte vak, soos Filosofie ·van die 
Opvoeding, hoegenaamd 'n rol te vervul by die begryping van die 
volwassene se selfbeeldvorming? 

• Wanneer word aggressiewe optrede van die volwassene afwykende 
gedrag? 

In die tema van hierdie studie word nie verwys na begeleiding 
nie, maar die studie sou betekenisloos wees sonder aanbevelings 
ten opsigte van begeleiding van die aggressiewe oortreder. 
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• In watter mate is die mens alleen vir sy selfbeeldvorming 
verantwoordelik? 

• Watter moontlikhede is daar vir die mens om sy vasgelegte anti
sosiale gedragsuitings te wysig? 

• Word afwykende gedrag noodwendig deur nabootsing vasgele? 

• Kan emosionele spanning aanleiding tot aggressiwiteit gee? 

• In watter mate be1nvloed 'n lae selfbeeld gedrag, veral met 
betrekking tot aggressiewe gedrag? 

• Watter bydrae kan die Filosofie van die Opvoeding lewer tot 
begeleiding van die mens in nood? 

Die onrusbarende mediadekking wat geweldsmisdaad ontvang as toonbeeld 
van aggressiwiteit teenoor die medemens gee aanleiding tot bogenoemde 
vraagstelling. Vervolgens sal die aktualiteit van aggressiewe gedrag 
binne die konteks van die kontemporer-moderne wereld nagegaan word. 

1.3 AKTUALITEIT VAN DIE PROBLEEM 

Voordat 'n aantal toepaslike begrippe verhelder word, is dit nodig om 
aan te toon waarom hierdie studie as noodsaaklik geag word. Hierdie 
studie word onderneem omdat daar 'n universeel-toenemende voorkoms van 
aggressiewe gedrag onder alle ouderdomskategoriee is. Algemene 
sienswyses ten opsigte van die oorsake is wyd en wissel van gewelddadige 
televisie-en rolprentbe1nvloe"ding tot oorerflikheid. 2 Deur die eeue het 
mense gepoog om die komplekse aard van misdadige gedrag te begryp. Die 
aanloop van hierdie studie spruit nie slegs uit die skrywer se 
besorgdheid oor misdaad in die algemeen nie, maar as gevolg van 
belangstelling in die fundamenteel-georienteerde dissiplines in die 

2 Hi ermee word sod an i ge i nvl oed geens ins ontken n i e. Aanges i en 
hierdie studieterrein oor 'n bree spektrum strek, word slegs 
sekere faktore in die studie betrek. 
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kontemporer-moderne wereld wat sigself besig hou met die agogiese 
begryping van die selfbeeldvorming van die aggressiewe oortreder. 3 

Die vraag ontstaan: Het 'n fundamenteel-gerigte dissipline 'n rol te 
vervul in die beskrywing van begryping en begeleiding van die 
aggressiewe oortreder? Gaan hierdie studie bevestig dat fundamentele 
denke in hierdie verwante dissiplines oorbodig geword het of 
daarteenoor, essensieel geword het? Indien laasgenoemde waar is, kan 
die noodsaaklikheid van hierdie studie nie geringgeskat word nie. 

In die Kriminologie is pogings vanaf 1835 aangewend om kennis van 
aggressiewe gedrag te verkry. In die studie wat volg, sal die 
verskillende denkrigtings ten aansien van aggressiwiteit aangetoon word, 
omdat dit 'n noodsaaklike grondslag is vir begryping van afwykende 
gedrag. In die huidige tydsgewrig is menslike aggressie en geweld 
belangrike probleme - nie net omdat mense soms aggressief en gewelddadig 
optree nie, maar ook omdat die moderne tegnologie wapens met groot 
destruktiewe vermoens produseer. Pogings om geweld te verminder, sal 
slegs suksesvol wees indien dit op 'n teorie berus wat met die 
werklikheid ooreenstem. (Van der Westhuizen 1982 : 79) 

In die lig van verandering in die Republiek van Suid-Afrika op die 
sosio-ekonomiese en politieke terrein, word baie eise aan die 
hedendaagse jeugdige, volwassene en bejaarde gestel. Berigte random die 
groterwordende aantal aggressiewe oortredings teenoor bejaardes as 
teikengroep in die media, het die publiek die afgelope tyd aangegryp. 
Die mens is 'n komplekse wese en so ook die oortreder wat steeds nie van 
sy menswaardigheid gestroop mag word nie. Daar bestaan 'n wye 
verskeidenheid beskouings oor menslike gedrag asook die presiese aard 
van die wisselwerking tussen persoonlikheid en omgewing. 

3 

Die indiwidu se gedrag in sy sosiale omgewing kan ook die verwerping of 
aanvaarding van sy medemens teenoor horn weerspieel. "The school children 
have become criminals. They are not 'freedom fighters' but thugs. They 

Fundamenteel-georienteerde dissiplines wat by hierdie studie 
betrek is, sluit onder andere in Kriminologie, Sielkunde, 
Maatskaplike Werk en Sosiologie. 
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plan bloody revenge missions and act like self appointed executioners". 
(Hartup 1976 : 279) Uit hierdie aanhaling blyk dit dat opvoeders 
dikwels nie in staat is om die jeug te beheer nie, terwyl die jeug die 
toekomstige volwassenes is. Hier word veral verwys na intergroepgeweld 
waar gewelddadige gedrag in die reel tussen vreemdel inge pl aasvind. 
Aggressiewe gedrag wat uit interpersoonlike probleme voortspruit, vind 
meestal tussen persone wat mekaar ken, plaas. Nogtans blyk dit dat 'n 
bepaalde persoon gewelddadig kan optree teenoor 'n vreemdeling wat hy 
as 'n dwarsbomer beleef. Hieruit ontstaan die vraag na die faktore wat 
aanleiding gee tot die vorming van 'n selfbeeld waarbinne gewelddadige 
gedrag aanvaar word. 4 

Agogiese begeleiding is moontlikheidsvoorwaarde vir die vorming van 'n 
gesonde selfbeeld. In hierdie verband postuleer Oberholzer (1975 : 11) 

soos volg: "Die nood van die mens bly ook die nood aan die medemens en 
wel daardie medemens wat sy lewe van geloof en vertroue kan onderskraag 
en wat vir horn die weg kan aanwys wat hy moet gaan, wat saam met horn 
daardie weg sal bewandel en horn die hoorbare, maar ook die sigbare 
antwoord op sy noodroep sal gee. Om dit met die toekoms te waag, is o,~ 

dit met ander te waag, maar dan daardie ander wat horn sal laat belewe 
dat hy 'n aanvaarde deur die ander is, dat hy i ets beteken en dat 
daardie ander teenwoordig in sy lewe is en sal bly". Om hierdie rede sal 
daar hoofsaaklik gefokus word op relasievorming as faktor by 
selfbeeldvorming van die persoon met aggressiewe gedrag as vorm van 
afwykende gedrag. 5 

In bogenoemde uitspraak en die implikasies daarvan le moontlik die 
problematiek van menige volwassene wat nie in staat is om in harmonie 
met sosiaal-aanvaarbare norme binne die samelewing te leef nie. 
Desondanks, is daar in elke mens die verlange om deur die medemens 
raakgesien, onderskraag en begelei te word, ten einde die lewe van 'n 
menswaardige wese te lei. Elke indiwidu wil as mens gereken word en 
steun van die medemens geniet ten einde 'n menswaardige lewe te kan lei. 

4 Selfbeeldvorming kom onder die soeklig in Hoofstuk 3. 
5 Vergelyk Hoofstuk 4: Die verwerkliking van die 

verhoudingstruktuur in die onderskeie idiogramme. 
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Die mens wil sy tydruimtelike begryp. Hy hunker na kosmiese 
selforientasie dit wil se om sy verlede, hede en toekoms in verband te 
bring met die doel en betekenis van die lewe. Dit is eers dan dat hy die 
sin en betekenis in sy lewe ontdek - 'n behoefte wat al sterker deur die 
moderne mens beklemtoon word. 

Die mens se verpligte reg tot verantwoordelike keusemaking mag egter nie 
geringgeag word nie. Sy gedrag en sy morele oordeel oor sy gedrag word 
deur sy waardes bepaal. Omdat waardes verskil, moet toegegee word aan 
indiwidualiteit en die plooibaarheid van die menslike temperament. 
Volgens Kilian (1974 : 234) kies en handel geen mens wat as volwassene 
gekenmerk wil word sommer bl indel ings nie. Veel eerder word sy 
handelinge en keuses bepaal deur sy lewensopvatting wat hy aan die hand 
van persoonlike waardes huldig. Vervolgens streef die skrywer in hierdie 
studie daarna om 'n beskeie bydrae te lewer tot andragogiese 
wetenskapsbeoefeni ng deur kri ti ese ondersoek en s i stemat i ese deurdenki ng 
van 'n besondere aspek van die begeleidingsfenomeen. Immers, elke stap 
in die soeke na waarheid is in der waarheid 'n stap in diens van die 
mensdom en die wetenskapsbeoefening. 

In aansluiting by die voorafgaande paragrawe ag die skrywer dit 
vervolgens gerade om saaklik aandag aan die sentrale gedagte rondom die 
begryping van die selfbeeldvorming van die aggressiewe oortreder te gee. 
Vir die gang van die betoog, sal begripsverheldering nie noodwendig in 
die volgorde van die titel plaasvind nie. Tersaaklike begrippe sal 
vanuit 'n fundamenteel-andragogiese perspektief toegelig word. 

1.4 BEGRIPSVERKLARING 

Ter wille van suiwer wetenskapsbeoefening moet die belangrikste begrippe 
en verwante begrippe verklaar, ontleed, omskryf en gedefinieer word. 
Hierdie tematologiese ontleding is belangrik ten einde te verseker dat 
betekeni sse wat aan woorde of begri ppe toegeken word, deurgaans konstant 
en verstaanbaar sal wees. Met hierdie eksplikasie van terme sal nie net 
die betekenis en implikasie van terme aangedui wo~d nt~, maar sal die 
besondere studieterrein en -problematiek, soos in die navorsing betrek, 
afgebaken word. 'n Misverstand ten opsigte van begrippe kan ontstaan 
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omdat die tema horn leen tot belangstelling vanuit grenswetenskappe en 
derhalwe sal begrippe uit sowel die tema as verwante en relevante 
begrippe aan die orde gestel word ten einde te verseker dat 'n 
fundamenteel-gerigte perspektief aan die lig gebring word. 

1.4.1 Gedrag en afwykende gedrag 

Gewoon l i k be l eef 'n ado l es sent intense i nnerl i ke konfl i k wanneer sy i dee 
omtrent homself nie ooreenstem met die idee wat ander mense van horn het 
nie. Hierdie rolverwarring of identiteitskrisis manifesteer dikwels in 
'n besluiteloosheid ten opsigte van beroepskeuse, gevoelens van 
persoonlike disorganisasie en 'n soeke na identiteit. Hy bevind horn 
selfs moontlik in 'n portuurgroep met waardes wat verskil van die 
waardes wat sy ouers tot dusver aan horn voorgehou het. Erikson (1977 : 
235) is van mening dat sommige vorme van afwykende gedrag aan 'n 
identiteitskrisis toegeskryf kan word. Waar rolverwarring uit sterk 
twyfel oor geslagsidentifikasie voortspruit, kan misdadige en selfs 
psigotiese gedrag voorkom. Vervolgens is dit nie moeilik om die gevolge 
van die onvermoe van die indiwidu om homself in 'n beroep of 'n 
verhouding te vestig, te voorspel nie. Erikson (1968 : 291) is van 
mening dat die indiwidu 'n behoefte daaraan het om te beleef dat ander 
horn nodig het. Hierdie behoefte vind uitdrukking in die begeerte om na 
ander om te sien en om kennis en tradisie aan hulle oor te dra. Indien 
daar nie aan hierdie behoefte voldoen word nie, kan daar 'n gevoel van 
stagnasie en selfbeheptheid ontstaan. Dit gee onder meer aanleiding 
daartoe dat indiwidue beleef dat hulle hulself in hulle kinders sien. 
Diegene neig om die lewe as betekenisloos te beleef en sodoende ontstaan 
die middeljare krisis. 

Uit bogenoemde kan afgelei word dat sommige mense in reaksie op die 
identiteitskrisis 'n negatiewe identiteit kies wat tot misdaad 
aanleiding kan gee en wat wissel in intensiteit van bedrog tot moord. 
Sommiges reageer met depressie ten opsigte van stresvolle situasies en 
ander met aggress i e. Die tersaakl i ke vraag is: Wanneer is gedrag 
afwykend? 
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Sigmund Freud (1856 - 1939) se psigoanalitiese teorie het die weg vir 
Kate Friedlander (1947 : 87) om misdadige gedrag te verklaar, gebaan. 
Freud verklaar dat die mens deur irrasionele, bykans onbeheerbare, 
instinktiewe drange gemotiveer word wat grotendeels buite die rede en 
die bewussyn le. Hy maak 'n drieledige indeling van die persoonlikheid 
naamlik die id, die ego en die superego. Die id funksioneer 
onbewustelik, maar is die primere bron van motivering. Dit dring aan 
op onmiddellike bevrediging van behoeftes. Ongeveer wanneer die kind 
begin praat, ontwikkel die ego uit die rol. Die ego is rasioneel en 
logies. Die superego verskyn ongeveer tydens die vyfde lewensjaar 
waaruit twee substrukture ontstaan, naamlik die gewete en die ego
ideaal. Wanneer skuldgevoelens ontstaan, kan die ego-ideaal nie 
nagestreef word nie. (Arkes en Garske 1982 : 80) Friedlander is van 
mening dat in die geval van misdadigers daar vertraagde superego
ontwikkel ing voorkom. Gedrag is die gevolg van 'n gebalanseerde 
wisselwerking tussen hierdie drieledige indeling van die menslike 
persoonlikheid en afwykende gedrag is die onmiddellike uitlewing van die 
drange en behoeftes wat te sterk is om uitgestel te word - al sou dit 
ook op 'n sosiaal onaanvaarbare wyse geskied. (Friedlander 1~,47 : 92) 

Volgens Sonnekus (1986 : 61) hou die begrip gedra sterk verband met die 
normatiewe en val die klem op behoorlike, onbehoorlike, goeie of slegte 
gedrag. Die werkwoordvorm van gedra, soos gevind in die Engelse 'behave' 
en die Duitse 'sich haben' en 'Verhalten', verwys onderskeidelik na 
normgerigtheid van gedra: 'behave' - to act, to conduct oneself 
properly, to exibit good manners; having good (bad) manners. 'Sich 
haben' - wat verwys na die aanvaarding van verantwoordel i kheid vir 
bepaalde gedraginge. 'Verhalten' - word vertaal met teruggehou, inhou, 
bedwing, gedra". 

Wanneer daar dus na afwykende gedrag verwys word, is die implikasie dat 
handeling plaasvind wat nie goed, juis of korrek is nie, omdat dit afwyk 
van die normale of verwagte wyse van optrede. 

Gedragswyses van die mens is die uitlewing van die mens se idee van 
homself. Le Roux (1979 : 39) stel dit dat uit die teorie en praktyk blyk 
dat 'n persoon se idee van homself sy optrede bepaal. Immers, een van 
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die kriteria van volwassenheid is juis om 'n sedelike oordeel te kan 
vorm oor eie keuses en handelinge of dit wat die mens vir homself in die 
vooruitsig stel. Griessel (1987 : 68) stel dit so: "Hierdie oordeel 
wat die volwassene oor homself kan fel, lei daartoe dat hy begrip kan 
vorm van sy moontlikhede, maar ook van sy beperkinge en dat hy dit in 
so 'n mate kan integreer met die eise en geleenthede van sy leefwereld, 
dat hy in staat is om homself te verwesenlik". Uit hierdie stelling kan 
afgelei word dat die mens homself moet begryp en aanvaar sodat 'n 
gesonde selfbeeld gevorm kan word - die mens word dit wat hy dink hy is. 

1.4.2 Fundamenteel 

Die begrip fundamenteel is volgens Van Rensburg en Landman (1988 : 63) 
afgelei van die Latynse selfstandige naamwoord: 'fundamentum' wat 
grand, basis, grondslag beteken, sowel as 'fundare' wat beteken om van 
'n grand voorsien te word. Dit dui op die deurdenking van 'n saak na 
die grondliggende, die universele, gelykblywende, dit wil se die 
essensiele. In Hoofstuk Twee sal daar in besonder verwys word na die 
fundamentele begronding of die funderende menslike in-die-wereld-wees 
in andragogiese konteks. Die universele dui op die oorkoepelende en 
funderende grondwaardigheid vir alle mense, dit wil se die suiwer 
menslike, vry van diskriminasie en skending van menswaardigheid. 

Die oogmerk met die ondersoek is gevolglik nie 'n beskrywing van die 
verskynsel soos dit op die oog af voorkom nie, of soos 'n bepaalde 
voorkeur die verskynsel sou wou of kon laat voorkom nie, maar dui op 'n 
radikale refleksie wat deurdring tot die eidetiese of grondliggende aard 
van die verskynsel, soos wat daardie verskynsel self vry van 
voorkeurinterpretasie is. 

Die Filosofie van die Opvoeding dui op die agogiese, dit wil se die 
begeleidingswerklikheid en handel oor die filosofiese beligting of 
deurgronding van begeleiding as eg-menslike aangeleentheid. Landman 
(1994 : 8) stel dit as volg: "Filosofie van die opvoeding is 'n paging 
om die reflektering (bedinking) oor die begeleidingswerklikheid te 
verhef tot kritiese deurskouing, dit wil se tot 'n fundamentele analise, 
met die doel om daardie fundamentele begeleidingsessensies (met hulle 
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sinsamehange) aan die lig te bring. Dit is essensies wat kwalifiseer om 
normatiewe handelinge genoem te word en wat voltrek word in die lig van 
begeleidingsdoelstellings en die sosiale, ekonomiese en politieke 
omstandighede wat dit be1nvloed. Daar is sprake van die ped-agogiese 
(kinderbegeleiding), die andr-agogiese (volwassebegeleiding) en die 
geront-agogiese (oumensbegeleiding)". 

1.4.3 Andragogies 

Volgens Crous (1989 : 2-3) is die begrip Andragogiek vir die eerste keer 
gebruik in 1833 deur Alexander Kapp, 'n Duitse onderwyser, om die 
vorming en ontwikkel ing van kennis, karakter en vaardigheid by die 
volwasse mens aan te dui. Die begrip was daarna vir ongeveer 'n eeu in 
onbruik en het eers weer in 1921 te voorskyn getree. 

Die woord Andragogiek is 'n neologisme wat saamgestel is uit twee woorde 
wat in Oudgrieks voorkom. Dit is na analogie van Pedagogiek gevorm. Die 
premorfeem andr- is direk gevorm van 'aner' wat in Grieks man beteken. 
'Aner' dui oordragtelik op m~n en vrou. Die selfstandige naamwoord 
'agoge' beteken leiding, bestuur, behandeling, opleiding. Andragogiek 
is 'n normatiewe perspektief op die volwassene in sy/haar selfopvoeding 
as ouerwordende persoon wat gelei word deur 'n volwassene met meerdere 
kennis en moontlik meer ervaring. Andragoog is afgelei van 'andragogos' 
wat 'n volwasse leier of begeleier is. (Adey 1989 : 5) Volgens Ten 
Have (1973 : 19-20) weerspieel die andragogiese twee kenmerke, naamlik 
intensioneel-sosiale be1nvloeding : een persoon tree funksioneel op as 
andragoog tot iemand anders wat in hierdie relasie hulp vra, naamlik die 
klient. 'n Tweede kenmerk is dat daar doelbewus gestreef word na die 
verbetering van 'n bestaande toestand. 

Hoewel die begrip verskillend benader word, is daar tog ooreenkomste. 
Dit kom voor asof daar eensgesindheid bestaan daarin dat die 
andragogiese sy bestaansreg vind in 'n volwasse mens se samesyn met 
ander volwasse mense. In afhanklikheid en aangewesenheid van die een 
volwassene op die ander, of die universele nood van die een volwassene 
aan die steun en begeleiding van die ander. Die andragogie kan kortliks 
omskryf word as die begeleiding van 'n volwassene deur 'n ander 
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volwassene, terwyl die wetenskap wat hierdie verskynsel as Andragogiek 
bekend staan. (Oberholzer 1989 : 47) 

Die andragogiese gaan van die standpunt uit dat begeleiding, 
wegaanwysing en hulpverlening nie op die pedagogiese niveau eindig nie, 
maar sig ten doel stel om die vaste struktuur van gewoontes, sedes en 
denke van 'n bepaalde volk of land tot die middelpunt van die volwasse 
generasie se gemoedslewe te maak. (Fourie 1991 6) Die 
medesynsbetrokkenheid veronderstel hier dat twee gelykwaardige wesens 
in 'n spesiale verhouding tot mekaar staan waar die een hulpsoekend en 
die ander hulpgewend is. Heinrich Hanselmann word deur Venter (1988 : 
2-3) as volg vertaal: " .. eerstens, 'n afsydig ondersteuning van die 
volwassene in sy strewe na selfopvoeding deur vrygekose 
selfverdervorming; tweedens, die weeropwekking van hierdie strewe; 
derdens, om aan die volwassene die hand van vriendskap te reik en as een 
mens saam met 'n ander, die medemens en sy naaste, in die strydperk van 
die lewe te tree". 

1.4.4 Begeleiding 

Die Filosofie van die Opvoeding sien die mens as ontmoetende en ont
moetwordende synde. Hy laat die wereld nie onveranderd nie, terwyl die 
wereld ook op horn 'n bepaalde invloed het. 

Wanneer 'n studie in die Fundamentele Agogiek onderneem word, is die 
begronding van die agogiese aspek van sentrale belang. In die verband 
stel Haasbroek (1982 : 29) dit as volg: "In hierdie wetenskappe gaan dit 
nie maar net bloot om 'n feitelike beskrywing van die ageinsgebeure soos 
wat dit in agogiese hande1inge waargeneem word nie: dit gaan om 
funderingsdenke aangaande die verskynsel van die agein en wel vanuit die 
oogpunt van bepaling van wat essesieel-agogies en agogies-essensieel 
is". 

'Agein' beteken om te lei, te begelei, te vergesel, saam te gaan en om 
wedersyds van mekaar afhanklik te wees. Begeleiding, medegangerskap of 
'agein' word nie net in die Andragogiek aangetref nie, maar ook onder 
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meer op die gebied van Verpleegkunde en Psigiatrie. 
1989:27) 

(Oberholzer 

Begeleiding as fenomeen tot studie-objek moet as verskynsel uit die 
leefwereld van die mens afgebaken word vir wetenskaplike besinning sodat 
daar langs fenomenologiese weg gepoog kan word om tot die fundamentele 
aard van die fenomeen deur te dring. In die onderhawige geskrif gaan dit 
vervolgens om steungewende begeleiding aan die aggressiewe volwasse 
oortreder in die gevangenis. 

Uit die bespreking van bogenoemde begrippe blyk dit dat die volwassene 
tydens die begeleidingsgebeure die volwasse-wordende se medeganger op 
die weg na toenemende volwassenheid is. Die verhouding het ten doel om 
'n begeleidende handeling te bewerkstellig deur middel waarvan 
begeleiding, hulpverlening, opheffing en ontwikkeling ten goede op die 
hulpsoekende inwerk. Daar moet op verheffende dialoogvoering afgestuur 
word of andersins kom daar, volgens Oberholzer (1989 : 29) vervlakking, 
selfs stilstand of vernietiging. Op die vlak van die andragogiese 
beteken dit verwydering, onmin, frustrasie en vyandskap - dan is mense 
nie meer mekaar se medegangers nie, maar teenstanders en vyande. 

1. 4. 5 Se l f bee l d 

Ten einde 'n beter begrip van die term selfbeeld 6 te verkry, is dit 
nodig om die term self te ondersoek. Volgens Odendal (1985 : 951) is 
die self: "Die eie wese; eie persoon; ego; 'n persoon se eie 
individualiteit of essensie". Volgens Jacobs (1982 : 17) word die 'ek' 
beskou as subjek, nie-bewuste, nie-waarneembare, behorende tot die 
geestelike dimensie van menswees. Die self staan as objek hierteenoor, 
as dit waarop die bewussyn gerig kan word. " Die 'self' kan beskryf word 
as feit, maar ook as konstruk. As konstruk behels dit alles wat die 
objek van 'n persoon se bewussyn kan wees, met ander woorde al die 
persoon se drifmatige handelinge, karakterogene momente, 
lewensgewoontes, aangebore en verworwe eienskappe, dit wil se, all es wat 
die mens het en wat tot homself behoort. Omdat die 'self' as suiwer 

6 Vergelyk Hoofstuk 3, paragraaf 3.2. 
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konstruk dus leweloos, 'n dooie objek sal wees, staan die 'ek' teenoor 
die 'self' as verrigter wat horn openbaar as die bepaler van dit wat 
voorhande is van die 'self'. Die 'ek' is dus die geestelike stu- en 
stuurkrag van die self". 

Le Roux (1979 : 14) kom tot die gevolgtrekking dat die self objek sowel 
as subjek van die bewussyn is en tweedens dat die self kan redeneer en 
met die self kan redeneer. Die feit dat ek aan myself kan dink, dui 
volgens Le Roux op 'n subjektiewe sowel as 'n objektiewe figuring van 
die self. Kleiber en Maehr in Coopersmith (1967 : 27) sien die self as 
ope sistemiese gebeure wat in interaksie met die omgewing is: "A self 
is the information an organism has about his own states. The self 
structured around intentions, or goals, which provide as an axis for 
ordering information about itself. Information consists of events in 
consciousness; thus the self is also a content of consciousness. To 
select, process and store information requires the allocation of a 
finite human resource, namely, attention". Omdat aandag-gee deur 
psigiese energie omgesit word in ervaringskennis, word selfkennis 
hierdeur be'invloed. Volgens genoemde skrywers tree daar mettertyd ... 
veranderinge ten opsigte van die selfbeeld in namate die mens 
blootgestel word aan buite-faktore, byvoorbeeld doelstellings: 
" ... therefore to change or to develop new goals transforms the self; 
hence we might call this process one of self-development. Everytime a 
person invests psychic energy into a new set of intentions, the previous 
self is transcended". Die afleiding sou nou gemaak kon word dat indien 
die doelstellings verander, word die selfbeeld gewysig, wat weer 'n 
invloed op die gedragsuitinge kan he. 

Vrey (1974 : 95) omskryf die begrip selfkonsep soos volg: "Die 
selfkonsep verwys na die konfigurasie van oortuigings omtrent myself en 
houdinge teenoor myself wat houdinge is en waarvan ek gewoonlik bewus 
is of bewus gemaak kan word". Wanneer die mens 'bewus gemaak kan word' 
van potensialiteite, kan daar by horn 'n nuwe gerigtheid ontstaan. 

Volgens Odendal (1985: 882) dui die begrip realisering op die volgende: 
"verwesenliking, tot iets re~ls maak, konkrete gestalte gee aan: 'n 
plan realiseer". Fenomenologies gesien, is die selfkonsep dit wat aan 
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die persoon self verskyn en wat hy as werklikheid beleef. Soos McCanny 
en Goodrich dit in Yawkey (1980 : 26} stel: " ... the phenomenological 
theory seeks to understand the behavior of the individual from his own 
point of view". 

Teen die agtergrond van hierdie begripsverklaring oor die selfbeeld sal 
later verder aandag geskenk word aan die implikasies wat die vorming van 
'n negatiewe selfbeeld het op gedrag. 

1.4.6 Aggress;e 

In Van der Westhuizen (1982 : 12} beskryf Debuyst aggress;e 7 as: 
" ... 'n ingesteldheid, 'n spanning waaronder die organisme voortgedryf 
word tot tyd en wyl sy mot i veri ng afneem en dat 'n potens i aa 1 van 
aggressie nie noodwendig lei tot aggressie (die handeling} nie". 
Aggressie word voorts deur horn omskryf as: " Enige vorm van gedrag wat 
gerig is op die gedeeltelike of totale, letterlike of figuurlike 
vernietiging van 'n voorwerp of persoon". Onbeheerde, gerigte 
aggressiwiteit kan tot geweld aanleiding gee, wat tot 'n oortreding kan 
lei en wat wetlik strafbaar is. Aggressiewe en gewelddadige gedrag kan 
vanuit 'n bree benadering gedefinieer word as die toediening van 
beserings aan 'n slagoffer. Dikwels gaan dit gepaard met faltering en 
misbruik van 'n indiwidu wat ernstige liggaamlike, geestelike en 
emosionele gevolge kan he. (Cloete en Naude 1991 : 53} 

Volgens Mckendrick en Hoffman (1990 : 3} is daar bepaalde kenmerke van 

7 

/ 

aggressiewe en gewelddadige optrede, te wete: 

• Intergroepsgewsld wat meestal tussen indiwidue plaasvind . 
Sodanige optrede kan nie toegeskryf word aan een of ander vorm 
van interpersoonlike konflik nie, maar spruit voort uit die rol 
wat groepsaffiliasie speel. 

Vergelyk Hoofstuk 3, paragraaf 3.4. 
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• Geweldsmisdaad wat uit interpersoonlike probleme voortspruit en 
meestal plaasvind tussen persone wat mekaar ken. Hierteenoor 
vind intergroepsgeweld in die reel tussen vreemdelinge plaas. 

Vanuit 'n kriminologiese perspektief word geweld hoofsaaklik in twee 
hoofkategoriee ingedeel, naamlik wettige en onwettige geweld. 
Gewettigde geweld is gewoonlik vanuit gemeenskapsnorme gesien 
aanvaarbaar, terwyl onwettige geweld ingevolge die strafkode van 'n 
bepaalde land strafbaar is. 8 

Odendal (1985: 35) sien aggressie as aanvallende optrede en 'n 
aggressor as iemand wat eerste aanval of 'n twis begin. Oortreding word 
deur Odenda 1 ( 1985 : 791) ges i en as hande 1 i nge van i ets oortree, 
byvoorbeeld 'n wet, gebod, sonde en die oortreder as iemand wat oortree. 
In hierdie studie is die betrokke proefpersone gevonniste oortreders, 
naamlik gevangenes. Vervolgens word nou kortliks na hierdie begrip 
verwys. 

1.4.7 Gevangene 

Volgens Hiemstra (1978 : 114) is 'n gevangene enige persoon, hetsy 
veroordeel of nie, wat in 'n gevangenis in bewaring aangehou word, of 
wat in bewaring oorgeplaas word, of in bewaring onderweg is van een 
gevangenis na 'n ander. Die wet op gevangenisse van 1959, art. 44(1) 
beskryf 'n gevangene as: "Iemand wat bi nne of buite 'n gevangeni s in 
bewaring aangehou word: 

• 
• 
• 
• 

8 

om 'n vonnis van gevangenisstraf uit te dien; 
vir die voltrekking van 'n doodsvonnis horn opgele; 
as 'n Presidentspasient; en, 
as 'n geestesongestelde gevangene na verstryking van sy vonnis 
kragtens artikel 34 van die wet op Geestesgesondheid, 1973 (Wet 
no. 18 van 1973) of kragtens 'n bevel deur die regter". 

Hoewel aggressie in hierdie studie onder die soekl ig gepl aas 
word, sal gevonniste gevangenes wat aggressiewe misdade teenoor 
hul medemens gepleeg het, as proefpersone in die idiografiese 
ondersoek ingeskakel word: daarom die verwysing na geweld. 
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Reeds sedert die verhoorafwagtingstyd is 'n persoon onderwerp aan baie 
spanning. Intense emosionele belewinge belemmer dikwels sy positiewe 
aanpassing en sy selfaktualisering in die gevangenis. Hieroor skryf 
Parisi (1982 : 9,32): "Two universal features of jails are that they 
confine a great variety of people and among that variety a great number 
who are limited in their ability to deal with certain kinds of stress. 
Time and again, descriptions of jail populations refer to population 
diversity and the presence of persons with social and psychological 
problems ... Prison pressures may lead inmates to choose one or more 
strategies of coping with their environment. The array of interactions 
in prison is a mixture of both pressures and reaction to pressures". 
Hieruit blyk die noodsaakl i kheid van positiewe, steungewende begeleiding 
van 'n gevangene vir die tydperk van gevangenissetting. 

Die hoofdoelstelling van die Departement van Korrektiewe Dienste is om 
gemeenskapsorde en -veiligheid te bevorder deur volgens wetlike 
voorskrifte na gevangenes in Suid-Afrikaanse gevangenisse om te sien. 
Gevangenes word in veilige bewaring aangehou totdat hulle wettiglik 
vrygelaat word. Gedurende hierdie tyd kry hulle die gele~ntheid om 
hull ese l f te verbeter deur op vrywil l i ge basis dee l te neem aan 
begeleidingsprogramme wat daarop gemik is om 'n bydrae te lewer tot die 
suksesvolle herinskakeling van 'n gevangene in die gemeenskap. 

1.5 PROBLEEMFORMULERING 

Misdaad en aggressie in wetsoortreding is 'n universele verskynsel wat 
nie net voortspruit uit menslike gedragswyses en ontmoetingsituasies 
tussen mens en medemens nie. Misdaad versteur, skend en vernietig ook 
maatskaplike verhoudings wat die ganse menslike bestaan oorspan. 

Geweldsmisdaad versteur en vernietig inderdaad alle maatskaplike ver-. 
houdinge op gebiede soos die religieuse, die politiese en die openbare 
lewe. "Die oorsake van konflikte, geweld, wrywing en ontwrigting op 
elke gebied van die menslike samelewing in ons tyd le in die 
aanwesigheid van iets wat met die verhoudings tussen mense skort". (Van 
der Westhuizen 1982 : 6) 
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Die probleem vorm die vertrekpunt van enige navorsingsprojek. Die 
primere vraag wat gestel kan word, is die volgende: Het begeleiding 
hoegenaamd 'n funksie by die selfbeeldvorming van die aggressiewe 
oortreder? Verder: Wat word gedoen ten opsigte van ingryping in die 
selfbeeldvorming op andragogiese vlak as modus van die agogiese? 

Die idee van lewensvaardigheidsopleiding aan groepe en indiwidue, by
voorbeeld gevangenes, is nie nuut nie. Vandag word dit as noodsaaklik 
beskou dat 'n jeugdige gevangene nie slegs op formele wyse voorberei 
word nie. Hy meet ook spesifieke lewensvaardighede aanleer wat 
noodsaaklike toerusting vir suksesvolle herinskakeling in die gemeenskap 
is. Hiervolgens huldig die Departement van Korrektiewe Dienste die 
volgende beleid: "The life skills programme focuses on reorientating the 
prisoner with the norms and socially acceptable behavi-0ur patterns of 
the society. This programme deals directly with the provision of social 
skills and attitudes which are necessary for the satisfactory adjustment 
to everyday life in the community". Inligtingstuk vir akademici : 11 

Ten opsigte van die Filosofie van die Opvoeding ontstaan die volgende 
vrae: 

• Het fundamenteel-gerigte dissiplines nie dalk ook so verstar dat 
hulle hoegenaamd geen rol te speel het in 'n voortdurende 
veranderende gemeenskap met telkens nuwe sosiale, ekonomiese, 
indiwiduele en ander probleme nie? 

• Hou 'n fundamenteel-gerigte dissipline rekening met die praktiese 
uitvoering van sy siening en begronding? 

• Het 'n fundamenteel-gerigte dissipline 'n bydrae te lewer in die 
historisiteit, met ander woorde verlede, hede en toekoms van die 
aggressiewe oortreder se selfbeeldvorming? 

• Hoedanig kan voorskriftelik te werk gegaan word by die bepaling 
van geskikte lewensvaardigheidsprogramme aan spesifiek die 
aggressiewe oortreder? 
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Samevattend: Wanneer na die probleemformulering gekyk word, sal die 
studie vereis dat daar eerstens vasgestel word of ontoereikende 
omstandighede, wat as ontsporingsgronde kon dien, bygedra het tot die 
vorming van 'n spesifieke selfbeeld by die aggressiewe oortreder. 
Tweedens, indien daar aanduidings van bogenoemde is, langs watter weg 
te werk gegaan behoort te word om aan die aggressiewe oortreder 
toereikende normatiewe begeleiding te verskaf. 

1.6 METODOLOGIESE VERANTWOORDING 

1.6.1 Inleiding 

Metodologiese verantwoording is 'n voorvereiste vir alle 
wetenskapsbeoefening en daarom moet die metode(s) wat ten grondslag van 
die betrokke navorsing le, noukeurig verantwoord word. In hierdie 
verband huldig Van Vuuren (1976 : 6) die volgende siening: "Die 
besondere metode word hoofsaaklik deur die aard van die verskynsel self 
bepaal en moet dus met groat omsigtigheid aangewend word wanneer die 
ondersoekgebied waarin die fenqmeen afgegrens is, betree word". 

Wetenskaplike voorarbeid is die eerste stap in die rigting van meto
dologiese verantwoording, aangesien die betoog oar sy wetenskap vir die 
beoefenaar daarvan slegs verantwoordbaar kan wees indien dit by wyse van 
ordelike voortgang geskied. (Landman 1969 : 3) Die vertrekpunt en die 
weg vorm derhalwe die metode en dui hoegenaamd op geen willekeurige 
aangeleentheid nie. 

Die begrip metode is van die Griekse woord 'methodos' afgelei. Die 
begrip is uit 'meta' en 'hodos' saamgestel en beteken: weg waarlangs. 
As daar deur die "weg waarlangs" 'n bepaalde werklikheidsaspek 
toeganklik gemaak word, dui metode op 'n beplande weg of 'n benadering 
teenoor 'n objeksgebied met die oog op toereikende begryping daarvan. 
(Landman 1980 : 5) Odendal (1985 : 696) verwys na metode as 'n vaste 
weldeurdagte wyse waarop te werk gegaan word om 'n bepaalde doel te 
bereik. 
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Verskillende komplementerende of aanvullende opvoedkundige navorsings
metodes gaan in hierdie studie aangewend word om die begeleidings
werkl ikheid van die aggressiewe oortreder te ondersoek met die oog op 
outentieke begryping van sy selfbeeldvorming. Volgens Landman (1980 : 
42) moet gewaak word teen metodemonisme waar verabsoluteer word en een 
metode aanleiding gee tot probleemoplossing. Binne prakties-funksionele 
wetenskapsbeskouing word aanvaar dat geen metode of tegniek noodwendig 
geldige en betroubare kennis aangaande die opvoedingspraktyk kan 
waarborg nie. Daarom word metodologies 'n pluralistiese benadering 
voorgestaan. (Engelbrecht 1989 : 47) 

Vir 'n doeltreffende ondersoek van begeleidingsfunksies aan die 
aggressiewe oortreder en met die doel om tot doeltreffende 
probleemoplossing te kom, is daar besluit om onder meer van die 
fenomenologiese benaderingswyse gebruik te maak. Immers, die 
fenomenologiese benaderingswyse het sigself reeds bewys as besondere 
grondmetode wat bydra tot die sinvolle aanwending van ander metodes. 

1.6.2 Die Fenomenologiese benaderingswyse 

Edmund Husserl (1859-1938) het as grondlegger van die fenomenologiese 
beweging ten doel gehad om die mens in sy uitsonderingsposisie as 'n 
menswaardige wese te herstel. (Oberholzer 1979 : 209) 

Die woord fenomenologie is afgelei van die begrip fenomeen of verskynsel 
wat sy beslag gekry het van die Griekse woorde 'phainomenom' en 
'phainomai' wat weer afgelei is van woorde wat beteken, ek verskyn, ek 
vertoon my. (Van Rensburg 1988 : 55) 'Logos' dui op 'n metodiese, 
geordende onthulling or openbaarmaking, tot spreke bring, of laat sien. 
(Van Deventer 1982 : !2) 

In die fenomenologie openbaar die fenomeen (verskynsel) sig aan die 
logos (rede) omdat die wetenskapper horn instel om die wesenstrekke te 
bepaal. (Van Zyl 1978 : 29) "Fenomenologiese beskrywing en uitleg gee 
blyke van denkende besinning aangaande 'n besondere ervaringsverskynsel. 
Die doel van sodanige besinning is die ontdekking van die essensies 
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(verborge logos) van die universele lewenswerklikheid". (Kilian 1974 
: 14) 

Die vertrekpunt vir radikale deurdenking is die verskynsel in die 
leefwereld wat die ondersoeker wil beskryf soos dit werklik-essensieel 
is. In hierdie studie gaan gepoog word om fenomenologies oar die 
faktore wat 'n rol by die vorming van die selfbeeld van die aggressiewe 
oortreder speel, te besin. 

Intensionaliteit speel 'n belangrike rol in die fenomenologiese 
werkwyse. Volgens Van Zyl (1978 : 328) beoefen die fenomenoloog 'n 
suiwerder wetenskap deur 'n intenser belewing, deurdenking en verfyning 
van die fenomeenbeskrywing. 

Afwykende gedrag in die vorm van aggressiwiteit kan beskou word as 'n 
bepaalde snit uit die genormeerde werklikheid van die mens en behoort, 
met die studie wat volg, oopgedek of geopenbaar te word. Die 
denkhandelinge wat die wetenskapper uitvoer, is reduksie. Reduksie 

,'. impliseer wegredeneer en weghandel van alles wat bykomstig is totdat net 
die essensies oorbly, sodat die verskynsel helder kan verskyn. Om die 
opvoedingswerklikheid na sy wesenskenmerke onvervals te kan beskryf, 
soos wat dit in die leefwereld homself vertoon, volg die fenomenoloog 
'n aantal stappe wat as reduksiestappe bekend staan: 

Landman (1972 : 82) beskryf dit as volg: 
11 Epoche : Die fenomenoloog vermy alle kennis wat nie aan die fenomeen 
self op te merk is nie. Transendentale kennis word verwerp en alleenlik 
direkte ervaringskennis is geldig. Die ondersoeker ontledig homself van 
voorafbepaalde idees, teoriee, beskouinge en historisiteit tot net sy 
bewussyn van die verskynsel en die wereld oorbly. Dit moet dus 'n 
absoluut objektiewe besinning wees. 
Benoeming : Die fenomenoloog wend horn nou denkend tot so 'n groot 
verskeidenheid opvoedingsisteme as wat moontlik is om dan by elkeen 
daarvan die wesenskenmerke raak te sien en om aan dit wat hy reken 'n 
werklike essensie is, 'n naam te gee. 
Verifiering : Die werklike essensialiteit en sin van die essensies wat 
gevind is, moet nou getoets word. Dit word gedoen deur die vermeende 
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essensie weg te dink en ook weg te handel en sodoende te probeer vasstel 
of dit wat in die denke van die fenomenoloog 'n essensie is, die 
opvoedingsfenomeen so raak dat dit daarsonder nie kan bestaan nie. 
Uitskakeling : Hier word die nie-essensiele van die essensiele geskei 
om sodoende die laasgenoemde nog duideliker tot spreke te bring. 
Dialoogvoering : Nou tree die fenomenoloog in gesprek met ander 
beoefenaars van die fenomenologie om sodoende die werklike sin en 
essensialiteit van sy verkree essensies te verifieer. 
Uitbreiding van uitleg : Deur middel van die voorafgaande stappe is daar 
reeds 'n uitleg van opvoeding moontlik, maar wat nou volg is die 
uitbreiding van die uitleg. Dit bestaan daarin dat die fenomenoloog 'n 
beskrywing gee van waartoe die werklike essensie dien. 
Teenspraak : Die teenoorgestelde van die ontdekte essensie word nou 
ondersoek en aan die opvoedingswerklikheid getoets. As gevind word dat 
die betrokke essensie sinvol is en sy kontradiksie sinloos, het die 
essensie geldigheid en bestaansreg in 'n egte opvoedingsituasie. 
Verbeterde benoeming : In die lig van die bree kennis wat nou deur die 
vorige stappe verwerf is, word daar opnuut krities na die reeds gegewe 
benaminge van die essensies gekyk. Die benaminge moet geery.sins 'n 
depersonalisering van die mens wees nie. Ook moet dit 'n paslike 
benaming vir die essensie wees, wat die beste beskikbare taalvormige 
uitdrukking is. 
Soeke na sinsverbande : Die onderlinge verbande tussen die essensies 
word nou nagegaan. Een wyse waarop dit gedoen kan word is om te bepaal 
of die een essensie 'n moontlikheidsvoorwaarde vir die verwerkliking van 
ander essensies besit. Indien wel, is die werklike sin en essensialiteit 
daarvan bevestig. 
Inpassing : Die fenomenoloog besin opnuut, aan die hand van sy 
deskundige begryping van universele opvoedingsessensies, oor die 
bepaalde opvoedingsleer wat hy onderskryf. Daar word nou partikuliere 
inhoud aan sy bevindinge gegee". 

Die fenomenologie is dus 'n wetenskap gerig op die verwoording en ont
hull ing van die fundamentele verhoudelikheid van die sake self as 
fenomene. Daar is vervolgens ook op die fenomenologiese metode vir die 
onderhawige studie besluit, omdat dit duidelik is dat dit veel meer as 
net 'n blote oppervlakkige beskrywing van die syn van fenomene is. 
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Tewens, dit is 'n soeke na die sin en essensie daarvan en bevestig 
daardeur 'n eenheid en 'n eie aard vir die Pedagogiek en Andragogiek. 

In hierdie besondere studie word die lewe self as vertrekpunt vir 
navorsing geneem. Hier sal die interaksie tussen die aggressiewe 
oortreder, sy belewing van betekenisvolle verhoudings en sy 
selfbeeldvorming as studieterrein dien. Die fenomenologiese metode leen 
sigself tot doelbewuste, kritiese en sistematiese ondersoek na die 
verskynsel van die vorming van die selfbeeld van die aggressiewe 
oortreder. 

1.6.3 Literatuurstudie 

Literatuurstudie behels meer as net die blote parate kennis van die 
inhoud van voorgestelde boeke. Daar gaan in hierdie navorsing gepoog 
word om die terme binne die geheel van die bepaalde konteks te begryp. 
Literatuurstudie bied aan die navorser geleentheid om aan die hand van 
die geskrewe woord 'n radikale, sistematiese interpretasie van die 
opvoedingsgebeure, soos wat dit in die alledaagse lewenswerklikheid 
voorkom, waar te neem. (Van Vuuren 1976 : 19) 

1.6.4 Historiese oorsig 

Wanneer daar na antwoorde gesoek word op vrae betreffende die oorsake 
van aggressiwiteit by die mens, is dit noodsaaklik om sekere faktore in 
die verlede, wat 'n direkte of indirekte invloed kon he op 'n persoon 
se selfbeeldvorming, in berekening te bring. 

Deur 'n omvatfende historiese oorsig oor opvoedingsdenke en 
-praktyke uit die verlede en deur die verheldering en verstaanbaarmaking 
van opvoedingsessensies van die verlede, word die teenswoordige verryk 
en verdiep en kan daar sodoende riglyne vir die toekoms uitgespel word. 

Oberholzer (1977 : 38) sien die mens se tydsbelewing soos volg: "Dit 
is die tydsbelewing wat alle verandering so prominent laat figureer en 
dit is die tydsbewussyn wat ons historisiteit as verlede, hede en 
toekoms tot eenheid laat verenig". Die andragogieker wat na antwoorde 
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op sy navorsingsvrae soek, sal tyd as 'n kontinue veranderlike deeglik 
in ag moet neem. Die verlede werp vir die androgogieker lig op probleme 
in die hede en verskaf riglyne vir toekomstige oplossings. Deur middel 
van die historiese perspektief word daar ook metabletiese perspektief 
op gebeure geplaas. 

1.6.5 Die metabletiese metode 

Verandering is 'n betekenisvolle verskynsel van die kontemporer-moderne 
wereld. Die grondslag van hierdie metode is die beginsel van 
verandering. 

Die mens se verbondenheid aan sy leefwereld deurdring sy totale syn en 
so ontstaan betekenisgewing in die dialektiese verhouding tussen mens 
en wereld. Van den Berg (Fourie 1991 : 49) fundeer sy antropologiese 
beskouing in die metabletiese metode en gaan van die standpunt uit dat 
alle kennis hulle wortels in die leefwereld moet he en daaruit moet 
straal. 

Die leefwereld word vervolgens gesien as die voedingsbron van die 
metabletiese wetenskapsbeoefening en daarom moet hierdie fenomeen op 
sinvolle wyse ontleed en in sy konteks bestudeer word om sodoende 'n 
konstante betekenis toe te ken. Die mens se verbondenheid aan sy 
leefwereld be1nvloed sy ganse self. 

Daar bestaan 'n betekenisvolle dialektiese verhouding tussen die mens 
en sy wereld. In hierdie studie sal die invloed van die mens se 
leefwereld as omgewingsinvloed op sy selfbeeldvorming bestudeer word en 
dit sal dien as basis vir sinvolle wetenskapsbeoefening. 

1.6.6 Die hermeneutiese metode 

Van Rensburg en Landman (1988 : 365) beskryf hermeneuties as volg: " ... 
the science which investigates according to which principles and with 
what aids the meaning of documents must be determined; that which 
explains the meaning. The scientific facts gleaned from education 
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experiences must be hermeneuticallv related into a meaningful whole by 
the pedagogician". 

'n Etimologiese beskouing van die begrip hermeneutiek wat afgelei word 
van die Griekse woord 'hermeneutikos', dui op dit wat betekenis verklaar 
of uitlegkunde. (Jacobs 1988 : 16) 

In hierdie studie sal die hermeneutiek of uitlegkunde deurgaans 
ge'implementeer word en dit wat wesenlik bevind word, sal binne die 
geheelstruktuur georden, ge-analiseer en ge'interpreteer word. Uit die 
kennis en insigte sal aanbevelings voortvloei. 

1.6.7 Die idiografiese metode 

Die woord idiografies is volgens Engelbrecht (1989 : 50) van 'idios' wat 
eie, persoonlik en afsonderlik beteken en 'grapho', wat skryf beteken, 
afgelei. Hiervolgens word die persoon, in watter lewensfase hy ookal mag 
verkeer, met sy innerlike gesteldheid, sy geaardheid, sy belewenisse en 
betekenisgewing, sy denke en sy hunkeringe, sy voorkeure en sy afkeure 
bestudeer asook hoe dit sy dialoog met sy wereld waarin hy leef, 
bekleur. 

Die idiografiese metode is tot die indiwidu gerig en is meestal 
kwalitatief van aard. Landman (1993 a : 29) beskryf kwalitatiewe 
navorsing soos volg: "Die bestudering van indiwidue ender natuurlike 
omstandighede ten einde vas te stel op welke wyse hulle betekenisse 
toeken ... Teorie word nie geprojekteer op die gegewens nie maar spruit 
voort uit die versamelde gegewens". Daar word gepoog om die indiwidu se 
leefwereld te verstaan en 'n persoonsbeeld te konstitueer. As die mens 
vanuit 'n total iteits-fenomenologiese gesigspunt verstaan wil word, 
behels die idiografiese benadering 'n intensiewe studie van 'n indiwidu 
wat nie verklaar word in die lig van statistiese ondersoeke, 
veralgemenings en oorsaak-gevolg-wetmatighede nie. (Kruger 1979 : 170) 

Die ondersoeker se belangstelling is gerig op die indiwidu se belewing 
en verwerking van verhoudings, hoedanig dit sy selfbeeldvorming raak en 
as uitkoms, hoe dit manifesteer in sy gedrag. Geen grafieke of 
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statistiese verwerkings sal gedoen word nie en geen kwantitatiewe 
voorspellings sal gewaag word nie. Dit beteken dat die idiografiese 
navorsingsmetode gekontrasteer kan word met die nomotetiese metode, 
aangesien dit in laasgenoemde geval gaan om navorsing en metodes wat 
spesifiek gerig is op die kwantitatiewe voorspelling en formulering van 
algemene wette wat vir 'n klas objekte geld. (Gaus 1979 : 201) Hoewel 
die idiografiese en nomotetiese metodes ooreenkomste vertoon wat die 
verskillende denkstappe betref, le die basiese verskil in die toepassing 
van die resultate. Pieterse (1993 : 29) wys daarop dat die doel van 
nomotetiese navorsing is om kennis in te win oor problematiese 
omstandighede of areas en, om deur middel van die resultate van 'n 
ondersoek, betroubare kwantitatiewe voorspellings te kan maak wat 
geldend sal wees vir die hele universum of populasie. Die metode soek 
na wette of wetmatighede en 'n universele probleem dien as voorvereiste. 

In hierdie studie sal die unieke omstandighede van elke proefpersoon, 
sy agtergrond, sy selfbeeldvorming en sy belewing van betekenisvolle 
verhoudings, bestudeer word. Die resultate wat hieruit na vore kom, kan 
mciontlik lei tot meer doeltreffende begeleiding van die aggressiewe 
oortreder, sodat sy voorbereiding op die toekoms op sinvolle wyse kan 
geskied. 

In hierdie ondersoek sal inligting met betrekking tot elke indiwidu se 
agtergrond versamel word - hetsy uit agtergrondsverslae deur die 
Departement van Korrektiewe Dienste gelewer of deur die verkryging van 
inligting van Welsynsorganisasies wat dienste by die gesin gelewer het 
en/of nog steeds lewer. Elke indiwidu sal vrywillig deelneem aan die 
ondersoek9 en 'n geleentheid gegun word om sy eie belewing van die 
verlede, veral met betrekking tot betekenisvolle verhoudingstigting, 
skriftelik te bespreek. 

9 

Nie een van die direk voorafgaande metodes kan van die fenomenologiese 
denkarbeid geskei word nie, omdat hierdie studie gerig sal wees op die 
ontologies-antropologiese beskouing van die selfbeeldvorming van die 
aggressiewe oortreder. In hierdie idiografiese ondersoek word nie 

Vergelyk Aanhangsel 2. 
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aanspraak gemaak op algehele beantwoording van die eise wat aan sodanige 
ondersoek gestel word ten opsigte van omvattendheid, volledigheid en 
ordening nie. Dikwels kon sekere agtergrondsinligting nie verkry word 
nie vanwee die vertroulikheid en sensitiwiteit van indiwidue se huidige 
gesitueerdheid. 

Die idiografiese benadering wat in die loop van hierdie ondersoek gevolg 
sal word, het ten doel om die selfbeeldvorming van die aggressiewe 
oortreder van naderby te ondersoek. Daar sal gepoog word om die invloed 
van elkeen se belewing van verhoudings te bepaal. Volgens Engelbrecht 
(1989 : 50) gaan dit in pedokliniese werk (gevallestudies) veral om die 
verkenning van die leef- en beleweniswereld van die indiwidu. 

Geen navorsingsmetode is op sigself volmaak nie. Daar word egter 
volstaan met die uiteensetting van die reeds bespreekte opvoedkundige 
navorsingsmetodes wat deurlopend in hierdie studie sal figureer. 

1.7 SAMEVATTING EN PROGRAMAANKONDIGING 

In die inleidende paragrawe van hierdie hoofstuk is reeds melding gemaak 
van die noodsaaklikheid van die mens se begryping van die eise van 
normgehoorsaamheid binne die kontemporere wereld waar inkonsekwente 
begeleiding, groepsdruk, wanverhoudings, voortdurend veranderende 
waardes en omgewingsinvloede beskou word as oorsake van ontoereikende 
selfbeeldvorming en wat weer aanleiding kan gee tot afwykende gedrag, 
byvoorbee 1 d aggress i ewe gedrag. 10 Afwykende gedrag word nageboots 
binne die gesin deur simboliese modellering en direkte ervaring. 

Daar is in die inleidende paragrawe gepoog om begrippe wat in die 
betiteling van die geskrif voorkom, sowel as aanverwante begrippe, te 
omskryf. Reeds in die probleemformulering is aangedui dat verskeie vorme 
van aggressiewe optrede toenemend in die hedendaagse samelewing voorkom. 

10 Vergelyk Hoofstuk 3, paragraaf 3.5.2. 
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Die rol van Filosofie van die Opvoeding binne die begeleiding van die 
aggressiewe oortreder is onder die wetenskaplike soeklig geplaas. 
Verder is daar gepoog om die probleem onderliggend aan en voortspruitend 
uit die onderwerp, te formuleer. 

Die studie sal voorts soos volg aangebied en toegelig word: 
In Hoofstuk Twee sal die aard en wese van begeleiding as 
ontologies-antropologiese werklikheid verdere aandag geniet. 
Kategori ee van menswees sa 1 onto 1 ogi es gefundeer word wat sa 1 
neerkom op 'n diepte beskouing van die mens in sy verskillende 
vlakke van menswees. 'n Fundering van menslike hunkeringe wat as 
noodsaaklike voorwaarde kan lei tot 'n beter begrip van die mens 
in nood, sal onderneem word. 

In Hoofstuk Orie word die soeklig op die indiwidu met aggressiewe 
gedrag geplaas. Die vorming van die selfbeeld van die aggressiewe 
oortreder word aangespreek. Daar sal stilgestaan word by onder 
andere 'n vraag soos: Wanneer is die mens se gedrag n i e in 
ooreenstemming met die van 'n normgeorienteerde samelewing nie? 
Voorts sal gepoog word om aan te toon dat selfverwesenliking 'n 
intensionele behoefte by elke mens is, maar dat dit net tot sy 
reg kom indien selfbegrip en selfaanvaarding binne 'n gesonde 
selfbeeld ge1ntegreer is. Daar sal verder gepoog word om 
persektief op die ontoereikende begeleiding van die 
volwassewordende en die verskraalde verskyning van 
verhoudingsessensies te verkry. 

In Hoofstuk Vier sal die ondersoeker idiografies te werk gaan en 
gevallestudies ·uitvoer nadat vier kategoriee proefpersone 
ge1dentifiseer is. Tipiese data-insamelingstegnieke wat benut sal 
word, is vraagstelling en observasie. 

In Hoofstuk Vyf sal bevindings in oenskou geneem word en 
aanbevel ings gemaak word met die oog op steungewende, 
terapeutiese begeleiding van indiwidue en groepe ten opsigte van 
die hantering van lewenskrisisse, sowel as 'n beter begryping en 
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erkenning van eie menswaardigheid met die oog op die vorming van 
'n positiewe selfbeeld. 



HOOFSTUK 2 

ONTOLOGIES-ANTROPOLOGIESE BEGRONDING VAN DIE MENS IN 
AGOGIESE KONTEKS 

2.1 INLEIDING 

Die doel van hierdie hoofstuk is om eers in diepte te besin oar die 
mens, alvorens daar verderaan na die gedrag van die mens, spesifiek die 
afwykende gedrag van die aggressiewe oortreder, gekyk gaan word. 
Oberholzer (Smit 15 : 1977) beweer dat menswees 'n taak wat vervul word, 
impliseer. Volgens horn is dit slegs die mens wat die vraag aangaande die 
mens kan stel, naamlik die vraag na die grondliggende menslike 
ingesteldheid, dit wat die menslike synde van alle ander syndes 
onderskei. Die Wysgerige Antropoloog doen 'n sistematiese besinning 
aangaande die mens vanuit die menswees self. Die Wysgerig-Antropologiese 
Hermeneutiek is 'n aanduiding van die mens in sy totale menswees in die 
sin dat daar gesoek en gevra word "nach dem Menschen uberhaupt und im 
ganzen". 

Dit wil voorkom asof kennis aangaande die mens die totale sin van die 
menslike denke oor die algemeen en in die besonder omvat. Alle menslik 
verworwe kennis word egter eers sinvol in soverre dit in die 
terugvoering daarvan tot beter selfkennis en verwerkliking van die mens 
se volle potensiaal bydra. (Fahrenbach 1973 888) Optimale 
selfverwerkliking dui volgens Jacobs (1988 56) op " ... 'n 
hoogsbevredigende niveau en wyse van verwerkliking binne die grense van 
die eie geskikthede en relevante geleenthede. Dit is nie moontlik sonder 
begryping van die self en die geleenthede ter beskikking nie". Niemand 
kan egter die mens ten volle ken nie. Hoe meer aangaande die mens gese 
word, hoe moeiliker word dit om horn te deurgrond. Besinning oar die mens 
bly egter 'n voorvereiste vir outentieke pedagogiese en andragogiese 
denke. 

Die Opvoedkunde behoort tot die menswetenskappe. Hoewel die Opvoedkunde 
as selfstandige wetenskap kwalifiseer, staan dit in verhouding tot die 
grenswetenskappe. Omgang met die lewende mens is die belangrikste 
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kennisbron om iets van die mens te wete te kom en daarom is 
grensoorskryding van een wetenskap na 'n ander essensieel vir die 
Menskunde. (De Jager 1985 : 42) Derhalwe sal daar in hierdie studie 
grensoorskryding na die Sielkunde, Kriminologie, Regte, Filosofie en 
Sosiologie plaasvind om sodoende tot 'n verdieping van kennis en 
begryping van die mens te kom. Die motivering hiervan bly sinvolle 
begeleiding van die mens in al sy lewensfases, vir die doel van hierdie 
studie: die agogiese begeleiding van die ontspoorde. 1 

Die mens staan altyd in 'n verhouding en laat sy wereld nooit 
onveranderd nie; hy word oak deur sy wereld nooit onveranderd gelaat 
nie. In die agogiese wetenskappe word die klem gevolglik op 
verhoudingsbestaan geplaas. (Oberholzer 1989: 26) Reeds sedert sy 
geboorte en tot en met sy sterwensuur is die mens 'n rolspeler: hy is 
'n medeganger en speelmaat, of hy is weerhouer van samewerking. Mense 
is of medegangers of teestanders van mekaar. Wanneer die menswetenskappe 
agogiese wetenskappe genoem word, val die kl em juis op die genoemde idee 
van medeganger wees. Om medeganger te wees, is die kern van menswees 
omdat alle menslike bedrywighede daarom draai: medemens wees 
veronderstel ender meer die vloei na 'n ander. 

Ten einde 'n ontologies-antropologiese begronding van die mens te 
onderneem, beteken dat daar gevra sal moet word na die diepste 
synsgronde van die wording van die mens sedert sy geboortedag tot en met 
sy sterwensdag. Die agogiese is deurlopend in die pedagogiese, 
andragogiese en gerontagogiese teenwoordig, hetsy op verskillende wyses 
of intensiteite. "Die mens word vir sy medemens verantwoordelik gestel 
en daarom veronderstel die saamwees 'n verantwoordbare stellingname ten 
opsigte van die"ander". (Fourie 1991 : 61) 

Die ANTHROPOS gaan in hierdie studie belig word as synswyse-in-funksie. 
In watter fase die mens ookal verkeer, beskik hy oar vryheid-in
gebondenheid en word hy in die pedagogiese begelei tot geleidelike 

Vergelyk Hoofstuk 5, paragraaf 5.3: Aanbevelings ten opsigte van 
steungewende, terapeutiese begeleiding. 



32 

selfstandige keusemaking, want: "Wie mens se, bedoel 'n wese wat in nood 
verkeer en hierdie nood voortdurend belewe. Die mens se belewing van sy 
betrokkenheid by die menswording in die aangesig van verborge 
toekomstigheidi gaan met intense noodbelewing gepaard. Daarom is die 
mens roepend as aangeroepene synde vanuit die diepste van sy menswees; 
hy wil van sy eksistensiele nood bevry word of dan minstens verligting 
daarvan ondervind". (Oberholzer 1971 : 7) 

Daar is hunkeringe by die mens om homself ten opsigte van kosmiese 
orientasie as 'n selfvervullende wese te bevind. Die mens hunker daarna 
om in sy aardsgebonde bestaan sin en betekenis aan verhoudinge met 
homself, sy medemens, dinge random horn en sy God, te gee. Om in 'n 
verhouding te staan, veronderstel om in 'n besondere situasie te staan. 
Hierdie verhouding veronderstel begryping en kennis van die medemens 
voordat steungewing gegee kan word. Die verhouding veronderstel oak 
vertroue wat wedersydse aanvaarding beklemtoon. Die gesagsverhouding 
is 'n voorvereiste vir steungewing aan 'n steunbehoewende medemens. Dit 
kan egter nie verskyn sander dat dit voorafgegaan word deur 'n 
kenverhouding en 'n vertrouensverhouding nie. (Griessel 1987 : 64) 

Die andragogiese vind sy bestaansreg in een volwasse mens se samesyn met 
'n ander volwassene in afhanklikheid en aangewesenheid van die een 
volwassene op die ander, met ander woorde in die universele nood van die 
volwassene aan die steun van die ander. 2 Dwarsdeur sy lewe moet die 
wordende mens horn in 'n nuwe syns-situasie inpas, omdat hy horn as 'n 
veranderde wese be 1 eef. Die anti ese agogi e aan die agei nsnood-verkerende 
mens verander egter nooit. Wanneer aspekte van volwassenheid3 

aangespreek word, moet in gedagte gehou word dat chronologiese ouderdom 
nie die enigste voorwaarde vir volwassenheid is nie. Die mens is 'n 
sinsoekende wese betreffende sy verhoudings. Hy belewe vanaf sy 
geboorte 'n gevoel van ongeborgenheid en hy soek buite homself na iets 
of iemand om horn van sy gevoel van bedreigdheid te verlos. 

2 

3 

Vergelyk oak Hoofstuk 3, paragraaf 3.3.2: Betekenisgewing en die 
aspekte van volwassenheid as strewe by selfbeeldvorming. 

Vergelyk Hoofstuk 3, paragraaf 3.3.2. 
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Die doel van volwassenheid staan altyd in verband met opheffing (op
voeding), verbetering, veredeling en heenleiding na wat behoort te wees. 
(Griessel 1987 : 66) Dit is 'n medemenslike opdrag om in die menslike 
wereld die medemens te dien en te begelei om nie skendend nie, maar 
skeppend met die lewenswerklikheid om te gaan. 

"Om nou 'n ontologies-antropologiese fundering van die mens as 
volwassene te doen, beteken dat daar gevra sal moet word na die diepste 
synsgronde van menswees. Dit wil se, dat die mens in eksistensiele 
total iteit betrag moet word". (Van Rensburg en Landman 1988 : 153) 
Sodanige fundering impliseer 'n radikale ondersoek langs fenomenologiese 
weg om aan te dui dat die mens innerlik hunkerend is na aanvaarding en 
begryping van sy medemens. 

Vir die sinvolle voortgang van die onderhawige hoofstuk ag die skrywer 
dit vervolgens gerade om aandag aan enkele aanverwante begrippe te 
skenk. 

2.2 DIE BEGRIP ONTOLOGIE 

Die woord Ontologie is 'n samestelling van die Griekse woorde 'ontos' 
(dit wat is) en 'logos' (dit wat tot spreke gebring is/word). (Van 
Rensburg en Landman 1988 : 150) Dit hou ook verband met die Griekse 
werkwoord 'legein' (sinvol spreek) wat in sy oorsprong versamel beteken 
en 'legere', wat lees beteken. 

Heidegger (1967 : 31 en 132) beweer dat die mens onties daardeur 
gekenmerk word dat hy ontologies is, wat daarop neerkom dat die 
pedagogieker as wetenskapper, sistematies en radikaal ontologies is. Hy 
implementeer die fenomenologiese metode as hoofmetode om by die werklik 
essensiele van die opvoedingswerklikheid te kom. In-die-wereld-wees 
(Dasein: as die oorspronklike synskenmerk, eerste werklikheids-, grond
of ontologiese kategorie) van die mens kan as ontologiese kategorie van 
menswees gestel word en daarom is alles wat wesenlik van die mens gese 
kan word juis moontlik, omdat hy in die wereld is. Die outentieke 
andragogieker weet dat, omdat hy opvoeding wil begryp, hy die 
wesenskenmerke daarvan aan die lig moet bring, want ... "opvoeding is 'n 
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onwegdinkbare werklikheid, daarom 'n pedagogiese (opvoedings-) 
ontisiteit (werklikheid)". (Van Rensburg en Landman 1988 : 172) 

Die Fenomenologiese metode4 het homself reeds bewys as besondere 
grondmetode wat bydra tot die sinvolle aanwending van ander metodes vir 
'n doeltreffende ondersoek van die begeleidingswerklikheid met die oog 
op probleemoplossing. In die denkende soektog na kennis is slegs een van 
twee wee moontlik, of dit gaan om die essensiele (wesenlike) van die 
besondere aspek van die werklikheid, byvoorbeeld die 
opvoedingswerklikheid wat hy wil ken, of dit gaan om die nie-essensiele. 
Wat laasgenoemde betref, sou dit dui op menslike handelinge wat 
gekenmerk word deur algemene gepratery, oppervlakkige nuuskierigheid en 
dubbelsinnigheid. Heidegger noem dit Essensieblindheid. Wat die 
essensiele aspekte betref, word daar in die Filosofie van die Opvoeding 
onder meer van die fenomenologiese metode gebruik gemaak, omdat dit 
essensie-openbarende denke vereis. 

Die Filosofie van die Opvoeding is 'n wetenskap wat fundamenteel is, 
omdat dit raaksien dat die fundamentele pedagogiese strukture onties
ontologiese strukture is. Laasgenoemde dui op onwegdinkbare 
moont 1 i khei dsvoorwaardes, onbetwyfe 1 bare moontl i khei dsvoorwaardes of 
evidente moontlikheidsvoorwaardes. Die doel van die soeke na die 
ontologiese sluit onder meer in 'n denkende soeke na: 

• "die algemeen geldige inhoude van die ontiese strukture; 
• die sin van die stukture; en 
• die sinsamehange tussen die strukture en inhoude". 
(Landman & Kilian 1972 : 109). 

Die Filosofie van die Opvoeding wil opvoeding op pedagogiese, 
androgog i ese en gerontagog i ese wyse onto 1 og i es teen die uni verse 1 e 
lewenswerklikheid self as denkagtergrond, begryp. Ontologiese strukture 
is moontlikheidsvoorwaardes vir die outentieke begryping van die 
opvoedingsgebeure. Noodsaaklike moontlikheidsvoorwaardes hiervoor is 
onbevooroordeelde, sistematiese en radikale denke gepaardgaande met 

4 Vergelyk Hoofstuk 1, paragraaf 1.6.2: Fenomenologiese metode. 
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dialogiese, dialektiese, kontradiktoriese en hermeneutiese 
wetenskapsgesprekke. 

"Ontologie is slegs as fenomenologie moontlik (Heidegger) : slegs langs 
die fenomenologiese toegangsweg kan toereikend werklike essensies 
geopenbaar word. Slegs die wetenskaplike (pedagogieker) wat beslis kan 
verklaar, uitle en motiveer dat Pedagogiek essensie-pedagogiek is, is 
fenomenoloog". (Landman 1973 : 23) 

Wanneer ontologies te werk gegaan word, word gebruik gemaak van die 
fenomenologiese denkstappe, dit wil se die uitvoering van die denkstappe 
wat vir 'n onthulling van die opvoedingswerklikheid noodwendig is. Dit 
moet volgens Landman (1973 : 71) voldoen aan twee besondere vereistes, 
naamlik: 

• Wetenskaplike noodwendigheid: dit moet 'n onmiskenbare en 
onmi sbare bydrae maak tot die aan die 1 i g bring van werkl i ke 
essensies en sinsamehange; en 

• Lewensopvatlike toelaatbaarheid: dit mag nie in botsing kom met 
die pedagogieker se lewensopvatting nie. Dit moet dus voldoen aan 
lewensopvatlike eise. 

Die Ontologie as een van die oudste dissiplines van die Filosofie was 
besig gehou met die metafisiese vrae na die wese van die syn en so het 
verskeie ontologiee ontstaan. Heidegger (1967 : 13) wys daarop dat die 
oorsprong van alle ontologiee gesoek moet word in die eksistensie
anal ise van die Dasein en dat die synsvraag eers daarna aan die orde 
kom. Hy stel dit as volg: "Solange jedoch die Wahrheit des Seins nicht 
gedacht ist, bleibt alle Ontologie ohne ihr Fundament". 

Kilian (1974 : 25) stel dit ondubbelsinnig: "Dit wat is (syn), word 
deur die wetenskapsbeoefening van die fundamentele ontoloog 
gesistematiseer en georden. Fundamentele Ontologie as wetenskap beoog 
radikaliteit, omdat die fundamentele ontoloog in sy wetenskapsbeoefening 
poog om tot by die wortels (radix) as die gronde en/of die 
moontlikheidsvoorwaardes (Bedingungen der Moglichkeit) vir die syn van 
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die syndes in die algemeen deur te dring". 

Samevattend kan nou aangedui word dat die fenomenologiese metode ten 
doel het die ontologiese begryping van die opvoeding, dit wil se die aan 
die lig bring van die pedagogiese essensies5 wat sin aan opvoeding gee. 
Die Fenomenologie as metode vereis 'n rasionele en affektiewe 
benadering. Dit is 'n verstandelike en gevoelsmatige werkwyse waar dit 
handel oor rasionele en bo-rasionele wisselwerking. Dit veronderstel 
ras i oneel -geregverdi gde wetenskapl i ke noodwendigheid en 1 ewensopvatl i ke 
betekening as 'n affektiewe eis. (Landman 1985 : 6) 

2.3 DIE BEGRIP ANTROPOLOGIE 

In die Griekse mensbeskouing is die mens gesien as homo sapiens - die 
denkende wese. Min waarde is geheg aan die indiwidualiteit van die mens. 
Die liggaam is verag en die gees is as die ware mens beskou. Plato (427-
347 v.C.) het die menslike gees in drie vermoens verdeel, naamlik rede, 
wil en begeerte en sien mense nie as persone nie, maar as werktuie van 
die staat. Die Griekse mensbeskouing is as tradisionele antropologie 
onaanvaarbaar, veral omdat dit by die dualistiese substansialistiese 
mensbeskouing, skeiding tussen siel en liggaam, aansluiting vind. 
(Joubert 1985 : 142) 

Die vraag na die wese van die opvoeding is ook 'n vraag na die wese van 
die mens, omdat menswees sonder opvoeding ondenkbaar is. Die Wysgerige 
Antropologie maak wesensuitsprake oor die mens en sonder 'n "mensbeeld" 
sou opvoeding net nie moontlik wees nie. Speck (in Landman 1972 : 8) 
bevestig soos volg: "Pedagogik und Anthropologie sind aufeinander 
bezogen; die Frage nach dem Wesen· des Menschen ist von der Frage nach 
dem Sinn der Erziehung nicht zu trennen". Volgens Heidegger (1967 : 151) 
moet elkeen wat na die menslikheid van die mens vra met sy in-die
wereld-wees begin, ook ten aansien van wetenskapsbeoefening, want 
hierdeur word alle verdere wetenskapsdenke moontlik. Jacobs (1988 : 9) 
wys op die volgende eksistensialia, verskillende bestaanswyses van die 
mens, wat ook as antropologiese kategoriee kan dien: 

5 Vergelyk ook Hoofstuk 3, paragraaf 3.6: 
verhoudingstruktuur. 

Die pedagogiese 
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• In-betekenis-wereld-wees: Die mens se wereld wat hy bewoon 
staan bekend as sy leefwereld en as 'n inisiatief van verhoudinge 
gee hy sin en betekenis aan die wereld en die wereld open vir horn 
sy sin-en betekenisgewing. 

• Medesyn: Die menslike bestaan is 'n by-en-met-die-ander-wees en 
relasionaliteit is een van die mees fundamentele handelinge by 
die mens. Die mens is geen ge1soleerde wese sonder die ander nie, 
en vanwee sy openhei d is hy tot ontmoet i ng met die ander in 
staat. 

• Temporaliteit: Met temporaliteit word in essensie bedoel dat 
die mens se hede 'n 1 ewende hede is wat horn terugvra na die 
verlede en horn rig op die toekoms. 

• Self-iemand-wees: Die mens is 'n unieke persoon met 'n verlange 
en strewe om self-iemand-te-wees en te word, wat daarop dui dat 
hy tot selfverwerkliking wil oorgaan om tot selfstandigheid te 
kom. 

Na aanleiding van bogenoemde kategoriee word die mens as unieke wese of 
indiwidu beskou. Joubert (1985 : 141) stel dit dat die begrip indiwidu 
na dlt wat nie verdeel kan word nie verwys en dus ondeelbaar is: "Elke 
persoon is 'n indiwidu en daarom is 'n groot verskeidenheid van 
indiwidue elkeen met sy eie indiwiduele verskille, sy eie indiwiduele 
verstand, begaafdhede, be l angste 11 ings ... " Daar is ba i e wetenskappe wat 
hulle met die studie van die mens besig hou. Hulle wissel van 'n 
bepaalde Teologie tot Biologie. Die mens het sy biotiese verworteling, 
soos onder meer voeding, kleding en reiniging. Na gelang die onderskeie 
wetenskappe die mens vanuit verskillende ooghoeke benader, gebeur dit 
ook vanuit een en dieselfde wetenskap. So merk Van Gent (1991 : 72) 
tereg op: "De meeste mensbeelden uit die geschiedenis van die filosofie 
geven blijk van contrasterende visies. Bij Rousseau is de mens a-sociaal 
van aard; de in wezen goede mens moet tegen de slechte maatschappij 
word en beschermd. Een f i l osooof al s Hobbes neemt een totaa l ander 
standpunt in. Zijn anti-sociale mens wordt gedreven door eigenbelang; 
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... Het sociale mensbeeld ten slotte, dat sinds der Verlichting opgang 
doet, beschouwt de mens als van nature zowel geneigd tot als geschikt 
voor harmonieus samenleven". 

Antropologie, wat die mens bestudeer en beskryf, is 'n begrip wat 
aanvanklik deur Aristoteles en weer gedurende die Renaissance sy 
verskyning maak. (Noordam 1969 : 11) Venter (1990 : 53) haal Kruger en 
Whittle se woordomskrywing aan: "Die woord antropologie is saamgestel 
uit die Griekse woorde 'anthropos' (mens) en'logos' (denke ... ). 
Antropologie beteken dus menswetenskap. In die Wysgerige Antropologie 
gaan dit nie net om die mens (human being/homo sapiens) nie, maar om die 
menslike van die mens, die wesenlike van menswees as onderskeiding van 
die dierlike of plantlike in die wereld". 

Deur die eeue het die mens se wording daartoe gelei dat hy sekere 
vaardighede aangeleer het om onder sekere omstandighede by te dra tot 
sy oorlewing. Daarmee gepaardgaande het daar gedurig klemverskuiwings 
ontstaan op die perspektiewe van menswees. Michael Landmann (1964 : 11) 
sien die mens as wordende wese en sy wordingsgang word in 'n groot mate 
deur homself bepaal. Die mens se lewe is geen afgeslotenheid nie, want 
hy is openheid en moontlikheid en derhalwe kan hy volgens persoonlike 
voorkeur keuses uitoefen. Noordam sluit reeds in 1969 (12) by hierdie 
gedagte aan wanneer hy beweer " ... menses warden n i et geboren, maar 
gemaakt, en daarom moet die tijd dat men er iets van kan maken goed 
warden gebruikt". Volgens hierdie uitspraak is die mens openheid en kan 
hy in die lig van hierdie synsfeit 'n onbetwisbare aandeel in sy eie 
wording he. Trouens, die mens is dwarsdeur sy lewe bevraagde wat 'n 
aandeel aan selfwording behoort te he. (Venter 1987 : 21) 

Volgens Oberholzer (1964 : 273) kan die mens se wording weens sy 
synsongeslotenheid nooit voltooidheid bereik nie. Dit laat die mens nie 
net as antropiese openheid nie, maar ook as antropiese moontlikheid. 
Vol gens Smit (1977 : 132) ontvou die mensl i ke eksistensie sig as 
dialogiese gemoeidheid met sy medemens, genoem koeksistensie. Juis 
hierdie dialogiese gemoeidheid met sy medemens deur middel van sy taal, 
onderskei die mens as antropologiese fenomeen: die mens gee aan alles 
'n naam, selfs aan die fynste nuanses van sy gemoed, aan die kleinste 
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onderskeidings tussen kleurskakerings, aan norme en dies meer. Net die 
mens kan sprekend teenwoordig wees en invloed op die lewe van sy 
medemens uitoefen. Juis die teenwoordigheid van taal dra tot singewing 
aan die mens se eksistensie by. (Smit 1977 : 175) 

Die mens as antropiese moontlikheid realiseer in die beskikbaarheid van 
die wereld vir horn. Volgens Oberholzer (1968 : 158) is dit oerfeit of 
te wel fait primitif dat die mens ontiese ongeslotenheid is. Hy is 
vryheid in 'n ontiese openheid onder die veronderstelling van strewe na 
bereiking van die doel van opvoeding, naamlik verantwoordelike 
volwassenheid. Die mens aanvaar dus vryheid as menslik gegewe met 
verantwoordelikheid. Volgens Roelofse (1980 : 120) kan die mens kies 
kragtens sy vryheids-syn, maar dan 'n vryheid-met-beperktheid vanwee 
vryheid-tot-verantwoordelikheid: " Dit is vanwee die aktualisering van 
keuses wat tot die realisering van menswording tot sy uiterste finesses 
moet lei". Dit is juis ten opsigte hiervan dat die mens horn van die 
dier onderskei want, indien die mens soos die dier alleen instinktief 
kon reageer, sou die voorgenoemde nie moontlik wees nie. 

Wanneer verwys word na die wetenskap van Menskunde as Wysgerige 
Antropologie dui dit op 'n filosofiese ondersoek na die verborge, 
grondliggende synsfeite aangaande die gedraginge, handelinge, gestalte, 
voorgewinge en skeppinge van die mens. Smit (1977 : 176) stel dit soos 
volg: "Die synsfeite wat synsingewinge is, skuil in die diverse konkrete 
vorme van selfverwerkliking van die mens, dit is menslike bestaansvorme 
wat die selfsingewing be1nvloed, dog omgekeerd ook self deur bestaande 
visies op die medesyn en deur konkrete selfingewinge be1nvloed word". 

Om te praat, te lag en selfs die vermoe om selfmoord te kan pleeg, is 
onder meer wyses waarop die mens uitdrukking aan sy innerlike gevoelens 
kan gee. Die antropologiese is in beskrywende sin gebonde aan die 
feitlike singewing van die mens. Om as mens-wetenskap erken te word, 
moet die mens se benaderingswyse die karakter he van 'n egte ontmoeting 
in dialoog. 'n Ontmoeting van "Ich bin bei dir", of "Du bist bei mir", 
is eie aan die singewing van die mens. (Plessner uit Smit 1977 : 176) 

Eie aan die mens is ook sy hunkering na kennis. Hy hunker na kennis van 
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sy omgewing: "Die mens wil weet waar hy is, wat die aard van die hom
omringende werklikheid is, of daar 'n substans aan die bestaan ten 
grondslag le en indien wel, wat die aard hiervan is. (Oberholzer 1968 
: 179) Hy hunker na selfkennis: "Hy wil weet wat in horn, met horn en om 
horn gebeur. Hy is 'n ervarende, denkende, oordelende, besinnende en 
selfbesinnende wese. Menswees dui op toenemende teenwoordigheid-in-die
wereld. (Ou Plooy 1981 : 32) Die mens se leefwereld is die geheel van 
sy ervaarde betekenisse: die altyd groterwordende, uitbreidende, verder
skuiwende horison van betekenisse, as ervaringsreste van die 
werklikheidsinhoude van elke mens. (Van Niekerk 1976 : 25) 

Betekenisgewing by die mens sluit in dat hy toekomsgerig is. Die mens 
onderskei horn van die dier op grond van sy keusevermoe wat horn in staat 
stel om te kan wil. Hy kies met die oog op die toekoms. Na aanleiding 
van bogenoemde is dit ook 'n unieke verskynsel by die mens om 
verantwoordelikheid te kan dra vir betekenisse wat hy heg. Roelofse 
(1980 : 57) se dat die mens as willende deelnemer, kragtens sy 
kiesvermoe sy toekomstige moontlike handelinge kan vooripel. Die mens 

.? 

word dwarsdeur sy l ewe gekonfronteer met gebeure wat horn dwi ng om keuses 
te maak en te aktualiseer. Van Zyl ( 1978 : 136-137) stel dit dat die 
keuses wat die mens maak as mede die vryheid van keuse wat hy het,'n 
verantwoordelikheidseis aan horn stel. Hy gaan voort deur die mens se 
aandeel aan sy eie wording te beklemtoon: "Waar Jaspers, Dasein as 
'mogliche existenz' kwalifiseer, is Dasein vir Heidegger 'sein wesen 
nach mogliches eigentliches.' Hy kan moontlik word wat hy eintlik 
behoort te wees. Hy kan dit ook skend ... Die mens het 'n aandeel aan sy 
wording. Hy moet ook keuses doen. Hy is moontlikheid wat kan skep of 
skend". 

Van Rensburg en Landman (1988 : 14) verklaar dat pedagogiekers in verset 
kom teen 'n sogenaamde atomisme (opsplintering) van denke oor die mens. 
Die mens behoort volgens horn as totaliteit-in-kommunikasie bestudeer te 
word met beklemtoning van die wesenstrekke van die opvoedingsverhouding. 
Die uniekheid van die mens, graduele ongelykheid tussen volwassene en 
volwasse-wordende en die waardigheid van die mens behoort gerespekteer 
te word. (Griessel 1987 : 56) 
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Omdat die Antropologie as 'logos' aangaande die 'anthropos' nie daarop 
gerig is om bepaalde soorte kenmerke van die mens te beskryf nie, 
behoort daar vir die doelstelling van die wetenskap aandag gegee te word 
aan alle sigbaarwordende feite met betrekking tot die mens as 
totaliteit-in-kommunikasie met sy leefwereld. 

Wanneer daar in die onderhawige studie veronderstellings aangaande die 
selfbeeldvorming by die aggressiewe oortreder gemaak word, sal dit berus 
op inagneming van genoemde wesenstrekke. Die waardigheid van die 
aggressiewe oortreder as mens sal eerbiedig word. In aansluiting by die 
direk voorafgaande paragrawe ag die skrywer dit, vir die sinvolle 
verloop van hierdie navorsing, gerade om vervolgens aandag aan die modi 
van menswees te skenk. 

2.4 DIE MODI VAN MENSWEES 

2.4.1 lnleiding 

,;'f. 

Die mens leen horn tot opvoeding omdat hy afhanklik en onafgeslote is. 
Indien opvoeding beskryf word as die bemoeienis van 'n volwassene met 
'n volwasse-wordende om sodoende laasgenoemde se bestaan 'n bepaalde 
loop te gee, dan steun die moontlikheid op die onvoltooidheid en die 
onvoltooibaarheid van die menslike bestaan met die insluiting van 
pedagogiese, andragogiese en gerontagogiese bestaan as wordende 
bestaanswyses. 

Sinvolle besinning ten opsigte van die mens sou kon wees om met 'n 
ontologie van die mens te begin, naamlik die essensies. Dit veronderstel 
die beskrywing van die mens in sy menslike werklikheid, soos hy werklik 
is, waar hy is en waarmee hy horn bemoei. Die mens is egter nie net hede 
nie, maar hy is ook toekomsgerig. Dit veronderstel dat hy iemand wil 
word. (Oberholzer 1964 : 270) In sy medemenslike situasie as mens-in
die-wereld word daar van die mens verwag dat dit wat as menslike wese 
aan horn gegee is, tot 'n egte menslike moet gedy. Hy moet toenemend 
teenwoordig-in-die-wereld wees. Die mens-in-sy-wereld veronderstel 
wedersydse be1nvloeding. Die bekende Duitse digter, Goethe het gese: 
"Der mensch kennt nur sich selbst, insofern er die Welt kennt, die er 
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nur in sich und sich nur in ihr gewahr wird". 

Die mens moet oak sinvol in die lewe staan as deel van sy medemenslike 
bestaan. Dit is elke mens se verantwoordelikheid om in elk van sy 
verskillende lewensfases sin en betekenis aan sy eie lewe te gee. Frankl 
(1972 : 28) het in sy geskrifte oar die soeke van die sin van die lewe, 
die vo 1 gende opmerk i ng gemaak: "Denn auf die frage nach dem 1 etzten Sinn 
menschlichen Leidens, menschlichen Lebens kann die Antwort nicht mehr 
eine intellektuele, sondern nur nach eine existentielle sein: wir 
antworten nicht in Worten, sondern unser ganzes Dasein ist die Antwort". 
In die oproep tot horn as verantwoordelike en verantwoordbare wese in 'n 
menslike wereld gee hy sin en betekenis en ontwerp op hierdie wyse sy 
eie leefwereld. Noordam (1970 : 8) stel dit as volg: " ... Mensen warden 
niet geboren, maar gemaakt, en daarom moet de tijd dat men er iets van 
kan maken goed warden gebruikt". 

Volgens Landman (1972 : 61) is dit net die mens wat buite homself kan 
tree, sy fakt}siteit kan oorskry en kan kies hoe hy sy menswees as 'n 
in-die-wereld-wees wil verwerklik. Derhalwe is die mens ontologies 
gesproke nie net synsvorm nie, maar oak synswyse en het geen ander keuse 
nie as om sy synsvorm via sy synswyse tot 'n bepaalde wyse van wees te 
laat word. Volgens Oberholzer (1964 : 273) kan hierdie wording van die 
mens weens sy synsongeslotenheid nooit voltooidheid bereik nie. Die 
vraag wat in hierdie studie ter sprake kom, is in watter mate die mens 
aanspreeklik vir die totaliteit van sy wording is. Volgens Michael 
Landmann (1964 : 11) is die wordende mens "geen onveranderlijk 
afgesloten zijntoestand", omdat hy openheid is, kan hy volgens hierdie 
synsfeit, 'n onbetwisbare aandeel in sy wording he. 

Landman (1969 2) stel dit dat die mens weens sy personale 
ongeslotenheid beluister en verstaan word, aangesien hy aangeroepene, 
aangesprokene, aanhorende, antwoordende en gehoorsame synswyse in die 
volle werklikheid van sy persoonwees is. Dit beteken derhalwe dat hy 
self kan en m6et antwoord gee aan die eise wat aan horn gestel word. 
Dwarsdeur die mens se verskillende lewensfases is hy onlosmaaklik aan 
sy wereld verbonde. Hy is in sy ongeslotenheid totaal anders as die 
dinge en diere, daarom kan hy in dialoog tree met die wereld en sy 
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medemens. (Kruger 1979 : 27) 

Die begeleiding van die mens word in drie tydvlakke of modi ingedeel, 
naamlik die pedagogiese, die andragogiese en die gerontagogiese. Die 
begeleidingsbemoeienis van een mens met 'n ander manifesteer sigself in 
een van hierdie fases in die lewensverloop van die mens. 

2.4.2 Die agogiese 

Begeleiding is 'n tipies menslike verskynsel waarin die mens 'n 
betekeniservarende en betekeninsgewende wese is. Hy het nood aan 
begeleiding deur 'n medemens in sy sinsoeke, sinbelewing en singewing 
aan eie lewe. (Venter 1990 : 24) Die vergesel van, of saamgaan met 
die medemens, is 'n intensionele handeling wat in hierdie gerigtheid die 
mens van die dier onderskei. 

Etimologies gesien kan die woord AGOGICA in verband gebring word met die 
Griekse woord 'agoge' wat afgelei is van 'ago' wat beteken: "to lead, 
lead away of persons, to lead on, lead towards; to hold, keep, observe, 
to hold, consider". In Latyn dui 
to lead". (Roelofse 1980 : 33) 
belang vir hierdie studie is 

'ago' op: "to set in motion, to drive, 
Verdere etimologiese verklarings van 
die woorde 'agogike': dit wat met 

begeleiding verband hou, of dit waarom begeleiding gaan en 'agogoi', 
wat begeleier beteken. (Pienaar 1974 23) Aangesien die 
begeleidingswetenskap, die Agogiek, die mens in die begeleidingsituasie 
as ondersoektema het, kan dit as menswetenskap (geesteswetenskap) 
getipeer word. 

Soos voorheen vermeld, val die menslike bestaan in drie tydvlakke 
uiteen, naamlik kind, volwassene en bejaarde. (Oberholzer 1977 : 24) 
Ter wille van die agogiese perspektief sal voortaan in hierdie studie 
verwys word na die pedagogiese, die andragogiese en die gerontagogiese. 

Volgens Oberholzer (1979 : 25) verklank die agogiese: "synde 'n oerfeit, 
fait primitief, 'n eerste en hoogste eksistensiaal van ons menswees; 'n 
ontisiteit as 'n behorendheid tot die menslike synswyse; 'n 
medesynsgemoeidheid en wedersydse afhankl ikheid en aangewesenheid". 



44 

Menswees impliseer dialoogvoering en die agogiese vind in die dialogiese 
funksievoltrekking. In sy ongeborge noodgebondenheid kan hy homself tot 
'n ander volwassene wend ten einde 'n dialoogverhouding te konstitueer 
wat daarop gemik is om verbetering tot gevolg te he. 

Die medegangerskap van die mens bestaan reeds vanaf die begin van die 
skeppingsgeskiedenis en die gedagte aan hulpbehoewendheid, hulpgewing 
en hulpaanvaarding loop derhalwe soos 'n goue draad deur die mens se 
lewensgang - vanaf sy geboorte tot sy sterfdag. Vir die mens om mens te 
bly, is hy van sy medemens afhanklik en behels die agogiese niks meer 
of niks minder nie as die grondoorsake waarop menslike bestaan in die 
algemeen en die agogiese in die besonder, rus. 

Vir Van Stegeren (1970 : 7} behels agogiese bemoeienis verandering in 
die vorm van verbetering van die mens se gesitueerdheid: "Als agogie of 
agogiese arbeid ziet hy die activiteiten waarin doelbewust en op 
deskundige wijze wordt gestreefd naar verbeteri ng van een bestaande 
toestand, althans naar een verandering van deze toestand in een 
wensel ijk geachte richting". Ten Have (1973 : 61} sl uit hierby aan deur 
agogie te beskryf as die be1nvloeding van een of meer persone, deur een 
of meer persone; dit kan doelgerigte, intensionele be1nvloeding wees of 
insidentele be1nvloeding: "Na amper beraad zou ik willen voorstellen 
be1nvloeding te kiezen als proximaal gerusbegrip. Agogie wordt dan 
opgevat als een bijzondere vorm van be1nvloeding, en andragogie, als een 
bijzondere vorm van agogie". 

Na aanleiding van die voorafgaande paragrawe kan afgelei word dat agogie 
die raaksien van die nood van die·medemens en die bereidwilligheid om 
hierdie nood te help verlig, veronderstel. Waar dit dan in die 
onderhawige geskrif om die selfbeeld van die aggressiewe oortreder gaan, 
word medeverantwoordelikheid vir die besondere nood van die gevangene, 
aanvaar. Oberholzer (1990 : 11} onderskei tussen die mens se nood en 
sy behoeftes en verklaar dat die mens biologiese behoeftes ervaar, maar 
dat die mens 'n besondere nood aan 'n medemens wat hy kan vertrou, het: 
"Ons het nood aan mekaar, veral nood aan daardie iemand met wie ons in 
alle moontlike omstandighede die toekoms kan aandurf". Die aggressiewe 
oortreder het nood aan 'n medeganger, iemand wat begrip toon vir sy 
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menswaardigheid ten spyte van sy oortreding. 

Hoewel die mens eers die kinderlike- later die volwasse- en nog later 
die gerontologiese stadium bereik en wel op elke stadium op humane 
niveau figureer, bly hy onvoltooid en onvoltooibaar. Volgens Roelofse 
(1980 : 34) is die mens daarom nie geworpene in die mag van 'n blinde 
noodlot wat sy wel en wee bestier en die septer swaai oor sy lotgevalle 
te midde van 'n onbekende toekoms nie. Hierdie onvoltooibaarheid word 
juis gevind in die menslikheid van die mens self en wel die feit dat hy 
deur die emosionele gerig word wanneer hy intellektuele besluite moet 
neem. Dit kan sy hele toekoms positief of negatief be1nvloed. Die doel 
van die agogiese begeleiding ten aansien van die pedagogiese, 
andragogiese en gerontagogiese bly derhalwe die verdere voltooiing van 
'n onvoltooide mens deur middel van vorming tot verbetering of 
verryking. 

Na aanleiding van bogenoemde merk Hoezen (1971 : 379) op: "Agogie is 
welis~aar een abstraktie en als zodanig ongrypbaar [sic], maar zij wordt 
zichtbaar en onkretiseert zich in de vormgeving tot pedagogie, 
andragogie en gerontagogie". 

Die doel van begeleiding by volwassenheid verskil van die doel van 
begeleiding by die kind. By bereiking van volwassenheid word die doel 
van die pedagogiese verwesenlik. Die volwassene bevind horn egter in 'n 
wereld waarin hy 'n meervoudigheid van rolle moet vertolk en situasies 
moet ervaar waarvoor hyse l f ni e a ltyd ten vo 11 e opgewasse is ni e. 
Hierdeur kom die aggressiewe oortreder ook in situasies wat hy 
waarskynlik vanwee 'n swak selfbeeld nie sinvol kan verwerklik nie. 

Roelofse (1980 : 27) onderskei vyf agogiese verloopstrukture naamlik 
• Die agogiese ontmoeting: Waar minstens twee mense aanwesig 
moet wees wat in mekaar se teenwoordi ghei d moet verkeer. Di t 
behels meer as blote bekendstelling aan mekaar, want daar moet 
begeleiding in die nood van 'n ander plaasvind. 

• Die aanwys van die weg waarlangs wording sal gedy. 
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• Die terrein waarop die agogiese gebeure plaasvind, moet 
onderskei word. "Omdat die uitkomste daarvan verskillend is op 
elke niveau, verskil die aard van die agogiese gebeure ook tot 'n 
groat hoogte". 

• Die hermeneutiese moment of die tot-verstaan-korn, veronderstel 
dat beide die agoog en die volgeling 'n aandeel in die 
bedrywighede het. Die volgeling neem die verantwoordelikheid saam 
met die agoog op en rig horn op bereiking van die doel. 

• Die agoog en die agogiese bedrywighede moet vir die volgeling 
aanvaarbaar wees. Slegs dan kan die agoog met waardigheid en 
gesag optree: die agoog as gesagsdraer en die volgeling as 
gesagsvraer. 

Hoewel daar in hierdie studie vanuit 'n fundamenteel-andragogiese 
ooghoek na die selfbeeldvorrning van die aggressiewe oortreder gekyk 
word, sou dit nie moontlik wees om die volwassene te bestudeer indien 
nie deeglik oor sy vormingsjare, of te wete die pedagogiese, besin word 
nie. Derhalwe sal die begrip pedagogiese van naderby toegelig word. 

2.4.3 Die pedagogiese 

Alvorens daar oorgegaan word tot karakterisering van die pedagogiese6 

of kinderbegeleiding, met ander woorde opvoeding in sy essensie, word 
eers stilgestaan by die etimologiese eksposisie van die begrippe 
pedagogie en opvoeding: Die woord pedagogies is 'n afleiding van die 
Grtekse woord 'pais' wat kind beteken en 'agein' wat beteken om te 
begelei. Die woord 'agogica' hou verband met die Griekse woorde 'agoge', 
wat afgelei is van die woord 'go', wat beteken: "to lead, lead away of 
persons; to lead on, lead towards; to hold, keep, observe, consider". 
Dit staan derhalwe nie net in verband met leiding gee nie, maar ook 'n 
rnede-verantwoordelik-wees vir 'n ander. Pedagogie beteken die 
begeleiding van die volwasse-wordende en 'n heenleiding na 'n bestemming 
as volwassenheid. (Van Zyl 1975 : 120-121) 

6 Vergelyk Hoofstuk 3: Die pedagogiese verhoudingstruktuur. 
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Van Rensburg en Landman (1988 : 155) beskryf opvoeding as die praktyk 
waar bemoeienis van 'n opvoeder/pedagoog met 'n kind as hulpverlening 
op sy weg na volwassenheid gemaak word. Daar moet altyd in gedagte gehou 
word dat opvoeding die intensionele be1nvloeding van 'n nie-volwassene 
(opvoedeling) deur 'n volwassene (opvoeder) is met die spesifieke doel 
om veranderi nge aan te bring waaraan waarde geheg kan word. Di t is 
intensionele handelinge wat 'n bepaalde rigting aan die kind se 
grootword wil gee. Dit verg ook van die kind aanvaarding en samewerking. 
Daar is geen sprake van wetmatige resultate nie. Opvoeding is ook 
volgens genoemde skrywers nie handelinge wat onbepaald voortduur nie, 
want in dieselfde mate wat die opvoedeling bevoeg is om selfstandige 
keuses te maak en die verantwoordelikheid vir sy keuses te aanvaar, tree 
die opvoeder geleidelik op die agtergrond en laat sy vorming aan die 
jongmens self oor. Van der Merwe (1993 : 2) sien opvoeding as volg: 
"Opvoeding kan gesien word as ontvouende intermenslike kommunikasie 
waarin die opvoeder, wat bepaalde eise en verwagtings stel, in gedurige 
gesprek verkeer met die opvoedeling, wat self-iemand-wil-wees. Die 
kommunikasie vind plaas wanneer die opvoeder en die opvoedeling mekaar 
se werelde betree en hulle in hierdie ontmoeting probeer om 'n gedeelde, 
gemeenskaplike wereld te vestig". 

In aansluiting by die direk voorafgaande stel Landman (1993 b : 23) die 
volgende definisie van opvoeding voor: "Opvoeding is doelgerigte 
begeleiding wat plaasvind binne 'n normatief-juridiese raamwerk en wat 
gekenmerk word deur kommunikatiewe, menswaardige, nie-diskriminerende 
hande 1 i nge soos steungewi ng en oordrag deur moed i ge ondersteunende 
bege 1 ei ers en 1 erende bege 1 ei ers wat oor besondere vormbare moontl i khede 
beskik, met inagneming van relevante sosiale, politieke en ekonomiese 
voorwaardes". 

Opvoedingshulp met 'n duidelike toekomsgerigtheid wek die verwagting dat 
die toekoms die moeite werd is. Dit maak die kinderlewe sinvol en berei 
die volwasse-wordende voor vir die aanvaarding van die 
verantwoordelikheid van menswees onder die gesag van geldende waardes 
wat horn tot menswording opeis. Waar die sinvolheid van hierdie relasie 
ontbreek, kan begryping, vertroue en gesag nie tot toereikende 
ontplooi ing kom nie. Of soos Oberholzer (1972 : 91) dit stel: "Die 
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moeder se intu1tiewe aanvoeling vir die nood van haar kind en haar 
liefdevolle versorging wek vertroue by die kind. Dit bring mee dat die 
kind oak bereid is om ander volwassenes te vertrou en dit met hulle in 
die toekoms te waag. Indien die volwassene self nie vertroue in die 
toekoms het nie, omdat hy aan die sin van die saak twyfel, kan hy geen 
vertroue by die kind wek nie en dus oak nie opvoed nie". 

Hoewel daar in hierdie navorsing nie in diepte gekyk gaan word na die 
fisiologiese oorsake van gedrag, veral van aggressiewe gedrag, nie, word 
daar wel erkenning gegee aan die invloed daarvan op gedrag. Peters (1965 
: 20) is van mening dat alhoewel daar in die dierewereld wetmatighede 
is wat die skyn van wedersydse verhoudinge wek, dit slegs 'n oor-en
weer-reageer is, omdat geen normering van die gedrag aanwysbaar is nie. 
Die ouer daarenteen, leer sy kind gehoorsaamheid aan norme deur self 
daaraan gehoorsaam te wees en openbaar daarmee die betekenisvolheid 
daarvan aan die kind. Die geskiedenis toon die mens as wese wat sedert 
sy ontstaan bemoeienis met sy kinders maak en wat wel andersoortig as 
die dier is. Die mens verskil van die dier ~n di~ opsig dat hy nie as 
voltooide in die wereld inkom nie, maar homself en sy wereld voortdurend 
verander. Omdat die mens die vermoe tot betekenisgewing gedurende die 
pedagogiese, andragogiese en gerontagogiese vlakke van sy lewe het, kan 
hy uit een situasie na 'n ander tree: "Hy tree uit 'n bestaande situasie 
deur betekenisgewing aan sy nuwe situasie, deur besluitneming, deur 
arbeid en deur wording". (Barnard 1989 : 4) 

Volgens Du Plessis (1974 : 25) het die Tweede Wereldoorlog se 
verwoestende uitwerking op die menslike gees daartoe aanleiding gegee 
dat opvoedkundiges oar die opvoeding as besondere werklikheid 
fundamenteel, krities en sistematies, met die doel om opvoedings
essensies met hul sinsamehange aan die lig te bring, besin het. 
Besinning oar die opvoederlike taak van die gesin vereis fundamentele 
deurdenking van die gesin. Die gesin is die primere leefwereld as saam
leefwereld waar die mens (kind) in 'n verhouding tot sy medemens staan 
en waar hy ervarings van verhoudings opdoen wat horn lewenslank 
be1nvloed. In die gesin dra ouers die verantwoordelikheid vir die kind 
se liggaamlike, psigiese, morele en sosiale wording. Die gesin bied die 
kind 'n veilige en vertroude versorgings- en aanvaardingsruimte waarin 
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hy sy moontlikhede om 'n volwaardige en verantwoordelike volwassene te 
word, kan verwerklik. Die gesin as kerneenheid in die samelewing bied 
die kind 'n ruimte waarin hy kennis maak met die moontlikhede, die eise 
en die verpligtinge van die bree samelewing. Van der Walt (1985 : 25) 
meen dat die belangrikste taak van die huisgesin die liefdevolle 
versorging van huisgenote is, terwyl ouers egter in die huidige 
tydsgewrig nie altyd daarin slaag om hulle opvoedingstrategiee so aan 
te pas dat samelewingsfaktore nie belemmerend op die gesinslewe inwerk 
nie. 

Kenmerkend van die mens se bestaanswyse is dat hy sy ki nders op 'n 
bepaalde wyse opvoed volgens sy besondere beskouing en doelstelling. Dit 
doen hy reeds vanaf die ontstaan van die mensheid. Daarom is opvoeding 
so oud soos die mensheid self. Oral - afgesien van ras, kleur of peil 
van ontwikkeling - waar 'n mensegemeenskap van volwassenes, jeugdiges 
en kinders bestaan, voed volwassenes hulle kinders op. Hoewel afwykende 
gedrag aan sekere oorsake toegeskryf kan word, byvoorbeeld 
gesinsverbrokkeling, egskeiding, huwelikspanning, armoede, werkloos~eid 
of watter rede ookal, kan volgens Du Plooy (1981 : 76) nie bloot aanvaar 
word dat ouers se opvoedingswyse die oorsaak is van ontsporing by die 
kind nie. 

Omdat die kind mens is, kan die uitkoms van die opvoedingsgebeure nie 
voorspel word nie. Opvoeding bly 'n intermenslike gebeure. Perquin (1971 
: 21) vind die besondere aard van die opvoedingsverskynsel " ... in de 
eerste ontmoeting van kind en volwassene, naamlik de verhouding van de 
ouders tot het door hen ten leven gewekte mensekind en omgekeerd is de 
verhouding van het kind tot de ouders". Dit is gevolglik die opgaaf van 
die ouers om hulle kinders op te voed. 

Volgens Griessel (1986 : 64) het die klein kind 'n na'iewe kinderlike 
vertroue in die versorgende en beskermende liefde van sy moeder en in 
die mag van sy vader. Dit verander later in 'n nugtere verering vir sy 
onderwyser. Dit blyk egter dat die kind nie noodwendig antwoord met 
dankbaarheid, gehoorsaamheid, liefde en verering nie en hy voel ook nie 
noodwendig veilig en geborge by sy onderwyser nie. 
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Die kind word toenemend bewus van sy sosiale gebondenheid in die 
maatskaplike werklikheid. Volgens Du Plessis (1974: 67) is die menslike 
bestaan 'n bestaan-vir-mekaar en 'n bestaan-deur-ander. In laasgenoemde 
geval be'invloed die mens andersyds ander mense ten goede en ten kwade.'n 
Bestaan-deur-ander en 'n bestaan-vir-mekaar moet derhalwe nie as 
teenstellende begrippe gesien word nie, maar as komplementerend. 'n 
Bestaan-vir-mekaar impliseer dat ander hulp en steungewing nodig het. 
In sy hulpverlening het die mens die ander ook weer nodig om tot eie 
bestaansvervulling te kom. Betekenisgewing as opvoedingsopgawe vorm 'n 
basis vir begeleiding tot gesonde selfbeeldvorming. 7 

Opvoeding geskied altyd binne 'n samelewingsverband, in bepaalde sosiale 
situasies en teen 'n bepaalde maatskaplike agtergrond. Alle opvoeding 
het derhalwe 'n sosiale aspek. Die kind kan nooit ge'isoleerd van 
samelewingsinvloede opgevoed word nie en moet daarom gehelp word om 
negatiewe samelewingsinvloede te interpreteer en in die korrekte 
perspektief te stel, byvoorbeeld die ongewenste invloed van lektuur. 
Pretorius (1979 : 15) beskou sosialisering as die ontplooiing 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. 8 Wanneer die opvoeder die kind-in-opvoeding help 
om deelgenoot van die samelewing te word en horn leer om met ander saam 
te leef, is hy besig met opvoeding-tot-saam7ewe. Sosialisering kom neer 
op begeleiding van 'n kind deur 'n opvoeder tot gesosialiseerdheid. 
Laasgenoemde word deur Sandstrom (1970 : 183) beskryf as gebeure 
waardeur 'n jongmens gedragsvorme verwerf wat in ooreenstemming met die 
norme en waardes van die volwassenes om horn heen is. 

7 

Omdat slegs mense kan opvoed, veronderstel dit dat hulle in 'n bepaalde 
verhouding tot mekaar en in diepe kontak en meedeling met mekaar staan. 
Volgens Pretorius (1979 16) is kommunikasie met sy medemens 
noodsaaklik vir die mens se: 
• bestaan; 

8 

Vergelyk Hoofstuk 3, paragraaf 3.3.2: Betekenisgewing. 

Vergelyk Hoofstuk 3, paragraaf 3.3.1: Relasievorming. 
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• verwerkliking van sy moontlikhede; en 
• verwerwing van sy eie identiteit. 

In aansluiting by die voorafgaande uiteensetting rakende die pedagogiese 
en met die oog op die onderhawi ge prob 1 eem, te wete die se 1fbee1 dvormi ng 
van die aggressiewe oortreder, dring die volgende vrae sig aan die 
navorser op: 

• Wat is die invloed van voorbeeld tydens begeleiding op die 
vorming van die selfbeeld van die jong kind? 

• Wat is die invloed van die selfbeeld op selfaktualisering en 
positiewe selfhandhawing? 

• In watter mate is positiewe selfhandhawing en selfaktualisering 
steeds moontlikwanneer afwykende gedrag, byvoorbeeld aggressiewe 
gedrag, gedurende begeleiding deur 'n volwassene voorgehou is? 

,;'. 

In die Filosofie van die Opvoeding hou se1faktua1isering verband met 
wording van die kind, grootmens en bejaarde, met ander woorde die 
gebeure wat verband hou met selfstandigwording, selfbepaling, 
selfhandhawing, normgehoorsaamheid en sin-of betekenisgewing, is ter 
sake. Die opvoeder bemoei horn met die opvoedeling ter wille van 'n doel. 
Se7faktua7isering duur dwarsdeur die mens se lewe voort en sal 
vervolgens ook by die volgende fase van menswording, naamlik die 
andragogiese, in ag geneem word. 

9 

2.4.4 Die andragogiese 

Die begrip andragogiese is reeds in die vorige hoofstuk9 verklaar, maar 
nieteenstaande ag die skrywer dit gerade om kortliks aan die volgende 
aandag te gee: Van Heerden (1976 : 7) noem dat die begrip agogiese10 

van die Griekse woord 'agein' verkry word en dat die betekenis daarvan 

10 

Vergelyk Hoofstuk 1, paragraaf 1.4.3: Die andragogiese. 

Vergelyk Hoofstuk 2, paragraaf 2.4.2: Die agogiese. 
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vergesel, meegaan, saamgaan, wegwyser, voorbeeld stel of begelei is. Die 
andragogiese verwys derhalwe na die begeleiding van een volwassene deur 
'n ander volwassene. 

Van belang vir hierdie studie is die onderskeiding tussen die voor-en 
vroegvolwassene en die volwassene. Rogers (1961 : 4) huldig die volgende 
siening omtrent die voorvolwassene en 'n volwassene: 
"Adolescent: spontaneous, confused, awkward, phoney, variable, wild, 
goodhumored, fickle, seeking, dreaming, questioning. 
Adult: mature, industrious, capable, steady, purposefull, stable, 
dul 111

• 

Van Rensburg en Landman (1988 : 234) tipeer voorvolwassenheid as die 
stadium van adolessensie. 'n Voorvolwassene kan as daardie persoon 
gesien word wat aan die vooraand van volwassenheid staan. Hy wil 
homself graag 'n volwassene noem, maar wanneer hy een of ander onbesonne 
ding aanvang, is sy verontskuldiging dat hy nag nie "groat" is nie. Hy 
is nie by magte om verantwoordelikheid te aanvaar nie. Hy raak 
opstandig wanneer hy teengegaan word. Jacobs (1988 : 209) sien die 
voorvolwassene vanuit 'n beroepsorienteringsperspektief as: 11 

••• 'n 
jeugdige, wat as nie-volwassene nag nie tot 'n verantwoorde beroepskeuse 
bevoeg is nie, en op beroepskeusehulp en -steun aangewese is". Die 
vroegvolwassene, daarenteen, is iemand wat die grenslyn na volwassenheid 
oorgesteek het, hy weet wat en waarheen hy wi l en is bereid om 
toerekeningsvatbaar te wees vir sy dade. Omdat dit horn aan die nodige 
lewenservaring ontbreek, tree hy dikwels oorhaastig op en is geneig om 
sake vinnig en soms impulsief in eie hande te neem sander om eers 
daaroor te konsulteer. Pretorius (1990 : 160) sien die potensiele gevaar 
van die vroegvolwasse-stadium as volg: " In ans tyd en in ons samelewing 
word die jeugdige ontstellend gou 'volwasse', maar, wat problematies is, 
slegs op sommige gebiede ... Die jeugdige raak in ons tyd vroeg vertroud 
met 'n maatskappy wat byna uitsluitlik gerig is op materiele welstand 
en sekerheid, op beheersing van die tegniek, op lewensgenieting en op 
'n gekommersialiseerde bestaan. Hy word op eensydige wyse aan die 
materiel e ei se van die ma a ts kappy onderwerp. In die gebeure kan die 
jeugdige egter in baie gevalle geen beperking opgele word nie, en word 
sy ervaringe nie op psigies-geestelike vlak verwerk nie. Dit lei tot die 
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verskynsels van onvolwassenheid, van 'onrype' volwassenes en 'oorrype' 
jeugdiges. Die jeugdige kry nie die kans om tot psigies-geestelike 
volwassenheid en vryheid te ontpl ooi en om toerei kend as mondige 
volwassene in die totale situasie van die moderne lewe te integreer nie. 
Hy bereik 'n materiele en tegniese vroegrypheid, maar toon 'n psigies
geestel ike geremdheid. Vroee inskakeling maak die individu nie meer 
volwasse nie. Dit is 'n gedeeltel ike vroeg-volwassenheid of skyn
volwassenheid". 

In beide hierdie fases van die andragogiese kan afgelei word dat die 
hantering van stresverwante situasies moeilik selfstandig opgelos kan 
word en dat afwykende gedrag11 kan voorkom. Die onsekerhede van die 
post-moderne wereld laat by die mens 'n basiese angs ontstaan omdat ou 
beproefde waardes ongeldig raak. Poggeler stel dit reeds in 1966 (92) 
dat die mens sekerheid vir sy motivering soek, deurdat hy altyd op soek 
is na die waarheid. 

Gedure~de die voorvolwasse stadium (adolessensie) vind daar by die mens, 
op verskillende vlakke, heelparty innerlike konflikte plaas. Dit kring 
uit na sy interpersoonl ike verhoudings en sy hantering van gesag en 
dissipline. Op tersiere vlak word dikwels gesien dat die jongmens 
aanspraak daarop maak dat hy sy vryheid nou ten alle koste wil laat 
gedy. Of hy dan emosionele rypheid het om die meegaande verantwoor
delikhede te dra, kom eers dikwels na vore wanneer die eerste 
lewenskrisis van 'n volwasse-bestaan horn tref. Dit is nie maklik om van 
skoolplig na lewensplig oor te skakel nie. Die aanvaarding van 'n 
beroep, net soos die huwelik, is 'n groot en in baie gevalle 'n 
ontnugterende ervaring in 'n mens se lewe. 

Die volwassenheidsfase veronderstel dat die kind nou grootmens geword 
het. Hy bevind horn in 'n wereld waar hy aan die eise en verant
woordel ikhede van volwassenes moet voldoen. Bodenstein (1977: 11) 
beweer dat in 'n snel veranderde tegnokratiese wereld baie volwassenes 
dit al hoe moeiliker vind om hulle menslike greep en staanplek as 
wereldbewoners te behou. "Hulle het begeleidingshulp nodig om nuwe 

11 Vergelyk Hoofstuk 3: Afwykende gedrag. 
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situasies sinvol te verwerk ... Dit gaan hier nie om 'n private 
lewenshouding nie, maar eerder om saam met ander 'n weg te vind, nuwe 
moontlikhede aan te gryp en te verwerk ten einde op 'n sinvolle wyse 
uitdrukking te geen aan die eise van menswaardigheid". 

Die teenwoordigheid van groot getalle ontspoorde vroeg-volwassenes en 
volwassenes het opnuut die soeklig laat val op hierdie kategorie van 
menswees. Dit is dan ook om hierdie rede dat die andragogieker horn nie 
net besig hou met die norme wat die oorgang na volwaardige volwassenheid 
dra en rig nie, maar ook met besondere omstandighede wat gesonde en 
gebalanseerde vordering tot volwassenheid kan strem. 

2.4.5 Die gerontagogiese 

Geron is afgelei van geroon wat grysaard of ou man beteken. (Odendal 
1985 : 273) Agogiese word afgelei van die Griekse woord agogos, wat 
beteken leier + saamgaan, om te lei. (Van Rensburg 1990 : 7) 
Gerontagogie is begeleidingshulp aan bejaardes wat deur middel van 
wetenskapl i ke kenni s en wetenskapl i ke beskrywi ngs gedoen word. Van 
Rensburg (1990 : 74) sien die gerontagogie as 'n menslike aangeleent
heid waar begeleiding van die bejaarde deur 'n ander mens plaasvind. 'n 
Gerontagoog is die persoon wat op sosiale en kulturele gebied betrokke 
is by bejaardes en in besonder om die mense se welsyn op daardie gebiede 
te behartig. " ... hij is een gerontagoog, als hij in het bijzonder het 
welzijn van bejaarden behartigt, in vele vormen van sociaal en cultureel 
werk". (Ten Have 1973 : 2) 

Die·gerontagogiese hou verband met die mens se wil tot sin en betekenis 
wat deur Victor Frankl in sy bekende Logoterapie bespreek word. Wanneer 
die mens homself as gedegradeer beleef, voel hy homself van sy 
waardigheid beroof. Oortolligheid kan op verskeie gebiede intree: 
sport, arbeid, ouderdom, wedywering en die plek en funksie wat die 
tegnologie in die mens se lewe meebring. In teenstelling met die vorige 
siening, stel Midwinter (1982 : 10) dit soos volg: "Elderly people's 
perceptions of education, moreover, are often coupled with a feeling 
that, in any case, they no longer have a right to state provision beyond 
the most basic kind. Society has schooled older people into acceptance 
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that they 'have had their day', that further demands are somehow 
illegitimate. It is part and parcel of a deeply felt attitude that older 
people are no longer fellow citizens. These then are the less pleasing 
features to be set on the scales against the more positive aspects of 
elderly people and educational opportunity". 

Dit is ook veral vir die bejaarde belangrik om te weet of die persoon 
of persone met wie hy horn op die weg van die toekoms in sy verborgenheid 
verbind het, by horn tot aan die einde van alles sal bly en dit vir horn 
moontlik sal maak om sy dood sinvol te sterf. Hy het dus nood aan 'n 
medemens wat sy bond-, geloof- en lotgenoot sal wees tot aan die einde 
van sy lewe. (Oberholzer 1977 : 102) 

Begeleiding van die laatvolwassene het reeds lank voor wetenskaplike 
besinning oor die verskynsel plaasgevind. Oaarby is daar meer vanuit 
'n 1 iggaamsversorgende perspekti ef besi n oor hul p aan die 1 aatvolwassene 
as oor die begeleidingsverskynsel as sulks. Deur die eeue heen het elke 
kultuur of gemeenskap sy eie reelings met betrekking tot steungewing en 
versorging van die laatvolwassene gehad. Hoe 'n bepaalde kultuur of 
gemeenskap oor sy laatvolwassenes dink, voorskrifte vir hulle maak en 
hulle versorg, is 'n refleksie van die gemeenskap se sienswyse oor die 
lewe. 

Ter ondersteuning van bogenoemde stelling haal Uys (1988 : 40 en 54) 
Mckee as volg aan: "The meaning or lack of meaning that old age takes 
on in any given society puts that whole society to the test, since it 
is this that reveals the meaning or the lack of meaning of the entirety 
of the life leading to that old age ... The way a society treats its elder 
members depends to a large degree on the value it attributes to old age. 
The value of old age to a society depends in turn upon its views about 
the meaning or purpose of life". 

In die voorafgaande paragrawe is die drie modi van menswees nader 
toegelig en het dit uit die bespreking geblyk dat die mens steeds wil 
weet of hy aan die eise van menswees voldoen. Immers, die mens hunker 
daarna om as mens be-ag te word. Wanneer hierdie hunkering na geborgen
heid onvervuld bly, ontstaan noodbelewing wat op verskillende 
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gedragswyses tot openbaring kom. Omdat dit vir die doel van hierdie 
studie nodig geag word om die mens se innerlike motivering te begryp, 
terwyl die hunkering en node van die aggressiewe oortreder nie uit die 
oog verloor mag word nie, sal daar vervolgens aandag aan die mens se 
basiese hunkeringe geskenk word. 

2.5 BASIESE MENSLIKE HUNKERINGE 

2.5.1 Medemenslikheid 

Die mens het nood aan die menslike van sy medemens. Hy wil welkom voel, 
menslike erbarming beleef en die onvoorwaardelike aanvaarding van die 
medemens as werklikheid sender voorbehoud aanneem. "Om menslik in 
hierdie sin van die woord te wees, beteken om 'n ander mens die belewing 
en die sekerheid te laat smaak dat hy welkom is in jou teenwoordigheid". 
(Oberholzer 1977 : 91) 

Op andragogiese vlaR beleef die ~mens van vandag veral in die 
beroepswereld koudheid en saaklikheid. Die gevolg is dikwels gebrekkige 
dialoogvoering, misverstand, voortydige besluitneming en l iggeraaktheid. 
Tereg merk Oberholzer (1975 : 14) op: "Ons sien die mens as oerdialoog; 
Menschsein ist dialogisches Sein, man as dialogue; hy is nie iets met 
aanwysbare, meetbare, kontroleerbare en manipuleerbare eienskappe nie, 
maar 'n inisiatief van verhoudinge tot 'n wereld wat hy kies en waardeur 
hy gekies word". 

Die vraag wat nou ontstaan is: hoe word menswaardigheid beoefen? Om as 
medemenslike mens in die wereld te staan, beteken geensins dat 
familiariteit nou geld nie. Laasgenoemde kan 'n vernietigende uitwerking 
op verhoudings he. Om bewus te wees van 'n ander se menswaardigheid en 
agting te he daarvoor, as essensies van die pedagogiese 
verhoudingstruktuur, 12 sal neerkom op 'n basiese medemenslike beginsel, 
naamlik ongelykheid-in-gelykwaardigheid. Dit sou gese kon word dat 
agting neerkom op die waardeskatting wat 'n redelik-bestemde persoon vir 
'n ander redel ik-bestemde persoon koester, aangesien die persoon se 

12 Vergelyk Hoofstuk 3, paragraaf 3.6. 
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handeling juis deur rede bepaal word as 'n sedelike wese. Du Plooy (1985 
: 145) stel dit dat in die opvoedingsituasie die opvoedeling en opvoeder 
mede-subjek vir mekaar is. "Dit beteken dat in die opvoedingsituasie 
enige en elke vorm van verobjektifering, verdingliking of versaakliking 
as pedagogies onbehoorlik uitgesluit word, omdat die opvoeder en die 
opvoedeling mekaar in hulle menswees as persoonwees en daarmee as draer 
van waardigheid erken en be-ag". 

Om medemens te wees, is om agogies betrokke te wees. Hierdie agogiese 
is in die opsig van ontiese aard, omdat dit beteken dat die mens begelei 
word op sy verskillende vlakke van menswees (pedagogies, andragogies en 
gerontagogies) op 'n blywende aard, naamlik ontvouing van. nood
hebbendheid en terselfdertyd ook wedersyds korrektief van mekaar. Daar 
moet 'n gerespekteerde afstand tussen mekaar wees, omdat dit juis dui 
op die erkenning van mekaar se medemenslikheid: "As albei partye die 
afstand eerbiedig, kan gesag gehandhaaf en erken word". (Oberholzer 1977 

161) In die begeleiding van die aggressiewe oortreder, word 
medemenslikheid bewys deur sy waardigheid te be-ag. 

2.5.2 Luister 

Om na geluister te word, beteken dat ek as medemens ook moet kan 
luister. Elke mens hunker na die wete dat hy in sy eenmaligheid, 
onherhaalbaarheid en in sy besondere gesitueerdheid opgemerk word. Die 
wete van 'n uniekheid rondom sy wese, bring by horn die begeerte om sy 
eie boodskap uit te dra. Elkeen het die innerlike hunkering om as 'n 
besondere wese onthou te word en daarom bly hy soekend na 'n geleentheid 
vir antwoorde op sy vrae, 'n oor wat luister in 'n tyd van krisis 
wanneer selfs wanhoopsgedagtes nie die naaste sal wegdryf nie. Hierdie 
geleentheid wat horn gebied word, gee erkenning aan die naaste se 
behoefte om dit wat op sy hart le, sy geheim, met iemand te deel wat 
begrip en deernis vir sy belewenisse het. 

"As hierdie hunkering nie bevredig word nie, voel die betrokkene lastig 
en soos 'n ongevraagde indringer. Die maklikste manier om van iemand 
ontslae te raak is om horn te ignoreer". (Oberholzer 1977 : 162) 
lgnorering blyk 'n manier van straf of pyniging van die naaste te wees 
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en het oenskynlik die gewenste gevolge. Dit kwes die innerlike mens, wek 
'n gevoel van vernedering en verminder sy gevoel van eie-waarde. As die 
naaste nie raakgesien word nie, wil daar nie na sy behoeftes geluister 
word nie. Die redes vir hierdie gebrek aan betrokkenheid by die 
hunkering van die naaste kan selfgesentreerdheid wees: nie tyd nie, nie 
lus nie, of nie geduldig genoeg nie, of vrees: vermyding van 
betrokkenheid, omdat dit hulpverlening veronderstel. "Niks is so 
vernietigend vir gesonde dialoogvoering nie as die wete dat jou medemens 
nie die tyd wil inruim om na jou te luister nie". (Oberholzer 1977 : 
126} Dit kan dui op verwerping van die medemens. Selfbeeldvorming 
gedurende die kinderjare volg op die reaksie van ander: is daar 
verwerping of aanvaarding? 

2.5.3 Waardigheid 

Bollnow (in Du Plooy 1985 : 144} meen dat daar 'n toenemende agting vir 
mekaar moet wees: "Achtung bezeishnet also die Schatzung, die ein 
vernunftbestimmtes Wesen vor einem andern vernuftbestimmten Wesen hat, 

;:,. 

sovern dessen Handeln eben von der Vernunft bestimmt, d.i. sittlich ist. 
Damit ist dann die Schicht bestimmt, auf die sich die Achtung als auf 
ihren eigentumlichen Gegenstand richtet: Sie nimmt den Menschen als 
sittliche Person". Dit veronderstel dat die mens se sedelike optrede 
juis deur sy rede bepaal word. Om aan iemand se waardigheid erkenning 
te verleen, beteken dat voldoen word aan 'n essensie van die pedagogiese 
verhoudingtruktuur, naamlik die waardevolheid van behoorlikheidseise. 
Dit het betrekking op persone-in-genormeerdheid. Wanneer die medemens 
se waardigheid erken word, word eie-waarde ook erken. Daar bestaan by 
die mens die hunkering om te weet dat sy naaste sy waardigheid sal 
eerbiedig. 

Oberholzer (1968 : 167} omskryf waardigheid soos volg: "Dit verklank die 
misterievolle van ons menswees, dit dwing tot eerbied, deemoed, ootmoed, 
skroom en swye; ons staan voor die ondeurgrondel ikheid van die eie 
geheimenis en veral die van ander; ons deurleef die eie wonder en die 
by ander wat onder geen omstandighede deur onsself of deur 'n ander 
beskadig mag word nie. En indien 'n mens die idee van waardigheid of 
digniteit dan tog moet omskrywe, sou gese kon word dat dit daardie wese 
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aandui wat anders en meer is as wat hy of enigiemand anders kan weet; 
'n wese wat meer wil en meer moet as net die bevordering van eie, 
dikwels selfsugtige belange; 'n wese wat nooit nerens en te nimmer as 
middel tot 'n doel gebruik mag word nie, aangesien dit doel op sigself 
is; 'n wese wat geen middellike of markwaarde besit en derhalwe nooit 
verhandelbaar is of waaroor na willekeur beskik kan word nie, en les 
bes: 'n wese wat aan niemand anders behoort nie en oor wie se doen en 
late geen slotoordeel deur 'n mens uitgespreek mag word nie". 

Om iemand se waardigheid te skend, beteken om die menslikheid van die 
mens te reduseer tot 'n middel tot 'n doel, 'n lastige of interessante 
geval. Geen mens, selfs nie die veroordeelde aggressiewe oortreder wil 
aan skematisering, vergelyking of reduksie blootgestel word nie. Die 
essensies van erkenning van indiwidualiteit, andersheid, digniteit en 
humaniteit kom derhalwe hier ter sprake. 

2.5.4 Empatiese medesyn 

Is daar by die mens bereidheid om die gesig te draai na iemand wat reeds 
die wet oortree het? Is daar 'n bereidheid om saam met horn te voel, die 
teleurstelling in homself te beleef sonder om te veroordeel? Oberholzer 
(1975 : 14) stel dit as volg: "Dit is nie net die ander wat in nood 
verkeer wat my naaste is en vir wie ek my gesig nie moet wegdraai nie; 
ek hunker daarna dat die ander sy gesig as trefvlak van ontmoeting vir 
my sal draai en sal lees wat in onuitwisbare letters op my voorkop 
geskrywe staan. En wat staan daar ingegraveer? Net twee woorde: HELP MY. 
Of as u wil: sien my raak as wese-in-nood; vind my 'n mens in die 
menslike van my menswees; verlig my nood, steun my in my gemoeidheid met 
my verborge toekomstigheid, wys my die weg en vergesel my op daardie 
weg". 

Hierin kan die essensie van die agogiese by pedagogiese, andragogiese 
en gerontagogiese modi bemerk word. Die gesig is die vertoonvenster na 
buite en ook die spieelbeeld van eksistensiele kommunikasie. Deur die 
mens se liggaamshouding word onbewus aangedui of daar werklik antwoord 
op die noodroep van ander se oproep om steun aanwesig is. En wanneer 
daar geen nood aan steun is nie, kan die medemens steeds na die ander 
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uitreik en sinvolheid van bestaan beleef. "Die persoon-in-funksie, die 
wese wat vorentoe tree om die ander te ontmoet, nooi die ander mens uit 
om sy wereld te ontwerp en positief te lewe. Wat wil ons met ons glimlag 
bereik behalwe as om die medemens die versekering te gee dat ons bly is 
om vir horn ruimte in ons lewe te maak". {Oberholzer 1989 : 166) Elke 
mens, ook die aggressiewe oortreder, hunker na 'n medemens wat horn die 
wete sal laat beleef dat sy aanwesigheid in die ander se teenwoordigheid 
i ets beteken. Hy hunker na die medemens wat horn 1 aat be 1 eef dat sy 
aandeel en teenwoordigheid ook vir die ander iets beteken. 

2.5.5 Vertroulikheid 

Hoewel dit 'n hunkering van die mens is om sy geheime, swakhede, 
suksesse en mislukkings met 'n ander te deel, bly dit geen maklike taak 
om die self aan 'n ander te openbaar nie. Niemand wil sy eie 
kwesbaarheid aan die wereld bekendstel nie. Sy hunkering is dat sy 
waardigheid en personale gemoeidheid erken en eerbiedig sal word, maar 
ook dat sy intimiteit gerespekteer sal word: "He communicates this 
secret information upon the condition, at least implicitly made, that 
it is necessary for the help he is seeking. He assumes that the 
information will not go beyond the persons engaged in helping him. He 
definitely does not want to exchange his reputation for the casework 
help he is seeking". (Biestek 1967 : 121) Hiervolgens is dit een van 
die basiese beginsels dat vertroulikheid gehandhaaf word, wanneer die 
mens, wat deur 'n moeilike tyd gaan, ondersteun word. 

2.5.6 Begryping 

Volwassenheid word gekenmerk deur 'n paties dinamiese gerel asioneerdheid 
met die werklikheid. Beplanning en berekening met gepaardgaande 
verwagting en selfs gewaagde voorspellinge is kenmerkend van die lewe 
van die volwasse persoon. Die mens het 'n basiese begeerte van anders
kan-wees en van die anders-wil-he van dinge; hy is 'n wese wat sy lewe 
lei aan die hand van norme as rig- en meetsnoere vir sy lewe van keuses. 

Oberholzer (1975 : 7) stel die mens se behoefte om begryp te word, soos 
volg : "Hy beplan sy lewe want ingesteldheid op verandering as 
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verbetering is sy kenmerk. Sy totale lewe is op die toekoms afgestem; 
dit is beplande toekomstigheid". 

Uit bogenoemde kan daar afgelei word dat die mens 'n bewuste, 
selfbewuste wese is wat oor selfbewussyn, werklikheidsbewussyn 
tydsbewussyn, vryheidsbewussyn en behoorlikheidsbewussyn beskik. Hy reik 
uit na die toekoms en bly ononderbroke gekonfronteer met die verborge 
toekomstigheid, wat ondeurgrondelik is. 

Begryping veronderstel nie net begryping van die self nie, maar ook die 
begryping van ander. Begryping vertoon insig in die menswees van die 
ander, in so 'n mate dat die ander nie net aanvaar word soos hy is nie, 
maar ook soos hy kan wees, m6et wees en behoort te wees. Geen mens is 
maar net nie; hy word voortdurend. Deur die aggressiewe oortreder te 
aanvaar soos hy is, sonder om raak te sien wat hy kan word, word hy al le 
toekomstigheid ontneem. 

2.6 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die ontologies-antropologiese fundering van die 
mens nagegaan en is daar vasgestel dat hy in sy verskillende kategoriee 
van menswees nood vanwee ongeborgenheid beleef. Hy hunker na 'n 
medeganger en gespreksgenoot op die weg na 'n verborge toekoms. "Hierdie 
agogiese is van ontiese aard; dit ontvou sig in die drie onderskeibare 
modi van ons lewensweg, te wete kind, volwassene en grysaard, en ons 
praat van die drie modi as die pedagogiese, die andragogiese en die 
gerontagogiese. Die agogiese gerelasioneerdheid is telkens anders. Die 
fundamentele is egter van blywende aard; dit is rlialogies-dialekties, 
en wat meer is: hulle is ontvouinge van noodhebbendheid, maar 
terselfdertyd is hulle ook 'n wedersydse korrektief vir mekaar. Die mens 
se hunkeringe is na 'n medemens wat horn op sy pad wil begelei en as 
bondgenoot tot die einde met horn sal saamgaan en daarby so sal saamgaan 
dat die dialoog vir beide deelnemers van 'n verheffende en veredelende 
aard sal wees ... ons hunker na die medemens wat ons die wete sal laat 
belewe dat ons aanwesigheid in sy teenwoordigheid iets beteken, daardie 
iemand wat ons nooit neem soos ons is nie, maar soos behoorlikheid dit 
van ons verg." (Oberholzer 1975 : 15-16) 
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In Hoofstuk 3 sal daar oorgegaan word tot 'n bespreking van faktore wat 
'n rol by selfbeeldvorming, byvoorbeeld re7asievorming, betekenisgewing 
en se7faktua7isering speel. Die pedagogiese verhoudingstruktuur en sy 
essensies sal as riglyn dien wanneer die invloed van selfbeeldvorming 
op afwykende gedrag, byvoorbeeld aggressiewe gedrag, ondersoek word. 



HOOFSTUK 3 

SELFBEELDVORMING EN AGGRESSIEWE GEDRAG 

3.1. INLEIDING 

Wanneer selfbeeldvorming en aggressiewe gedrag fenomenologies, in 'n 
paging om dit te deurgrond, nagegaan word, kan dit slegs binne die 
raamwerk waar dit as menslike gebeure sigself openbaar, te wete in die 
leefwereld van die mens, gedoen word. Die mens is onlosmaaklik met sy 
wereld verweef en word daarom as eenheid saam met sy bedrywighede onder 
oe geneem. 

In aansluiting by die betoog van Hoofstulc. 2, sal daar in hierdie 
hoofstuk veral aandag geskenk word aan die vorming van die selfbeeld 
gedurende die verskillende vlakke van menswees, sowel as die uitwerking 
hiervan op gedrag en in die besonder op aggressiewe gedrag. 

In die voorafgaande hoofstuk is 'n paging aangewend om 'n begronding van 
die modi van menswees en die omvang van menslike nood en hunkering in 
ontologies-antropologiese realiteit te bekyk. Daar is na die Agogiek as 
wetenskap van medemenslike begeleiding verwys en verder is aangetoon dat 
agogi ese bemoei eni s 'n veranderi ng in die vorm van 'n verbeteri ng 
veronderstel deurdat dit sin- en betekenisgewing meebring. Daar is ook 
volgens hierdie ontologies-antropologiese wyse op die vlakke van 
menswees gefokus. 

In die pedagogiese gaan dit oor die mens wat met sy besondere opvoeding 
en omgewi ng en sy . besondere vermoens en beperki ngs, 'n besondere 
selfbeeld vorm. Soos reeds vermeld, is elke mens uniek en sal dit 'n 
moeilike taak bly om algemeen-geldende reels in hierdie studie na 
selfbeeldvorming, spesifiek die van die aggressiewe persoon, vas te le. 

Wat die andragogiese betref, is daarop gewys dat veral die vroeg
volwassene dit al hoe moeiliker vind om aan al die eise en 
verantwoordelikhede van 'n tegnokratiese samelewing te voldoen. 
Innerlike konflik wat byvoorbeeld deur die volwassene as beroepsmens in 
'n tyd van groot werkloosheid ondervind word, laat ongetwyfeld 'n merk 



64 

op die belewing van die innerlike self as volwasse mens wat sy werk 
oornag verloor. Daar is oak verwys na die noodroep van die 
hulpontberende volwassene aan 'n hulpverlenende volwassene, maar oak na 
die reg tot selfbeskikking, selfbegeleiding, selfhulp en selfopvoeding. 

Gedurende die gerontagogiese stadium tree daar dikwels 'n 
mindersynsbelewing na vore. Soos voorheen aangetoon, kan die bejaarde 
homself as gedegradeer en van waardigheid beroof, beleef. 'n Gevoel van 
oortolligheid kan op verskeie gebiede intree waarvan ouderdom een is. 
Bogenoemde is alles faktore wat tot 'n verlaging van die selfbeeld 
aanleiding kan gee. 

Wat deur die meeste navorsers beklemtoon word, is die invloed van 
gerelasioneerdheid beide by die vorming van die.selfbeeld en die vorming 
van aggressiewe gedrag. Met ander woorde, genoemde faktore word 
be1nvloed deur die mens in sy verhouding met sy omgewing, sy God, sy 
medemens en homself. 

Bandura (1973 : 222-228} gaan van die standpunt uit dat aggressiewe 
gedrag hoofsaakl i k deur nabootsi ng en versterki ng as gedragspatroon 
vasgele word. Die mens neem waar en terwyl hy in hierdie 
waarnemingsverhouding staan, is daar 'n bepaalde invloed op sowel sy 
selfbeeld as op die wyse hoe hy konflik in die toekoms gaan hanteer. Die 
voorbeeld van die ouer word deur die kind nagestreef, omdat die kind nag 
wil word wat die ouer voorhou of reeds bereik het. Hy leer dus deur 
waarneming. Alvorens daar oorgegaan word tot bespreking van hierdie 
aangeleentheid, ag die skrywer dit nodig om dit onomwonde te stel dat 
die totale omvang van aggressiwiteit nie naastenby volledig binne die 
raamwerk van hierdie navorsing beskryf kan word nie. 

3.2 OMSKRYWING VAN DIE BEGRIP: SELFBEELDVORMING 

In die tersaaklike literatuur word opgemerk dat daar nie alleen baie 
onsekerheid oar definiering van die idee random 'n self-gedagte nie, 
maar oak by die gebruik van die woorde selfbeeld, selfkonsep of 
selfbegrip, bestaan. Om die navorser se gedagtes te rig, is van 'n 
aantal vrae gebruik gemaak, te wete: 
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• Is die selfbeeld 'n feitelikheid, 'n gegewendheid of is dit 'n 
proses? 

• Is die selfbeeld 'n fenomenologiese eienskap van een of ander 
besondere indiwidu? 

• Kan die selfbeeld gesien word as 'n dinamiese wisselspel tussen 
i nterne en eksterne faktore wat veroorsaak word deur sos i a 1 e 
omgang, belewing van mislukking/sukses en dies meer? 

• Waarom is dit enigsins noodsaaklik om die begrip selfbeeld te 
I 

definieer of in 'n woord vas te le? 

Dikwels word die selfbeeld beskryf as 'n skema (veronderstelde entiteit) 
wat ontstaan uit die indiwidu se neiging om die self met ander te 
vergelyk en om die vergelykings te integreer. Hieruit kan maklik 'n 
selfbegrip vanwee nabootsing en identifikasie ontstaan. Dit is nie 'n 
verwysing na al die sensories-motoriese handelinge en ervaringe van 'n 
persoon nie, maar slegs na daardie handelinge waarbinne die>persoon 'n 
eie aandeel erken en herken deur 'n eie vergelyking van sy gedrag met 
die van ander. (Lunzer 1968 : 20) 

Van Zyl (1978 : 4) wys daarop dat Raimy die erkenning vir die eerste 
gebruik van die term "selfbeeld" of "selfbegrip" moet ontvang. Hy het . 
die term omskryf as die meer georganiseerde perseptuele objek wat 
ontstaan as gevolg van teenswoordige en vorige selfwaarneming. Hy het 
die selfbegrip gesien as die landkaart wat deur elke persoon geraadpleeg 
word ten einde homself beter te verstaan, veral in gevalle van krisis 
of keuse. Hy haal dan ook die volgende definisies aan: 

• "Hurlock: Die selfbeeld is 'n samestelling van denke en gevoel wat 'n 
persoon se bewustheid van individuele bestaan, sy begrip van wie en wat 
hy is, omvat. 

• Hamachek: 'n Persoon se self is die somtotaal van wat hy sy eie kan 
noem en sluit onder andere in: 'n stel opvattinge, gesindhede, waardes 
en verpligtinge. Die self is die subjektiewe omgewing, die sentrum van 
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ervaringe en singewing. Die self konstitueer die persoon se innerlike 
wereld soos onderskei van die buite-wereld wat bestaan uit ander persone 
en dinge. 

• Madison : Die self is daardie aspekte van die individu wat hy as ek, 
my en myne identifiseer. Die selfbegrip is daardie aspekte van die self 
wat die individu in woorde kan formuleer. 

• Coller : Dit word deur sommige psigoloe aanvaar dat die self op agt 
verskillende maniere ervaar kan word, naamlik: 

*as die "weter"(subjek); 
*as die voorwerp van kennis (objek); 
* as oer-selfsug; 
* as die domineerder; 
* as passiewe organiseerder en rasionaliseerder; 
* as vegter vir sekere oogmerke; 
* as 'n afsonderlike gedragsisteem te midde van andere; en 
* as /n subjektiewe patroon van kultuurwaardes. 

• Wyllie: gee 'n baie eenvoudige definisie, naamlik dat die selfbegrip 
gekenmerk word daardeur dat dit gedeeltelik of geheel en al nie 
beskikbaar is vir bewuswording nie". 

• Jackson (1971 : 17) brei op hierdie standpunt uit wanneer sy 
konkludeer: "Self-concepts are many faceted concepts, forming the 
parameters within which at conscious behavioral levels, cognitive 
processes operate. Self-concepts are the organism's symbolization of 
itself. Functionally, self-concepts consist of series of personal 
beliefs and attitudes, that dispose the organism to act-react to itself 
as it does to any object in its environment". 

• Horrocks en Jackson (1972 : 52) se dat die selfkonsep deur kognitiewe 
organisasie ontwikkel en dat dit daarom 'n dinamiese proses is. Die 
selfkonsep bestaan uit 'n reeks opvattings oor en houdings teenoor die 
organisme. Die selfkonsep is egter nie net kognitief gestruktureerd nie, 
maar ook affektief omdat dit uit houdings, wat verwys na bepaalde 
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gesindhede, bestaan. 

• Rogers {1965 : 136) beskryf die selfkonsep soos volg: "The self
concept or self-structure may be thought of as an organised 
configuration of perceptions of the self which are admissable to 
awareness. It is composed of such elements as the perceptions of one's 
characteristics and abilities; the percepts and concepts of the self 
in relation to others and to the environment, the value qualities which 
are perceived as associated with experiences and objects; and goals and 
ideals which are perceived as having positive or negative valence." 

• Vrey {1979 : 51-52) definieer soos volg: "Dit skyn dus of die 
selfkonsep sentraal staan in die lewe van 'n persoon; dat al le inkomende 
prikkels, dit wil se dat aan alle selfbetrokke ervaringe, betekenis 
gegee word in relasie tot evaluering van die self". Verder ook: "Dit 
is die konfigurasie van oortuigings van 'n persoon omtrent homself wat 
dinamies is en waarvan hy gewoonlik bewus is of bewus kan word. Die 
selfkonsep kom nie in isolasie voor nie, maar ontstaan deur die omgang 
met ander mense". 

• Erik Erik.son {1968 b : 22) beskryf die selfkonsep as "ego
identiteit", en definieer dit soos volg: "The term identity speaks for 
itself in a number if connotations. At one time, then it will appear to 
refer to a conscious sense of individual identity; at another to an 
unconscious striving for a continuity of personal character, at a third 
as a criterion for the silent doing of ego-synthesis, and finally as a 
maintenance of an inner solidarity with a group's ideals and identity". 

Die bogenoemde aspekte waarvolgens Coller ander sienings van die 
ervaring van die self op agt verskillende maniere saamvat, kom 
hoofsaaklik daarop neer dat die self uit twee gesigshoeke beskou kan 
word, naamlik: 

• d it is 'n georgani seerde versame ling van ges i ndhede, gel owe en 
gevoelens wat 'n persoon ten opsigte van homself besit. Dit kom in 
hoofsaak neer op dit wat 'n per soon van homse l f di nk, en verwys 
gewoonlik na die term selfbegrip; en 
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• dit is 'n groep psigologiese prosesse wat gedrag en 11 aanpassing 11 

reel. 

Met Rogers se definisie word aangetoon dat die selfkonsep 'n 
georganiseerde konfigurasie van persepsies en konsepsies van die self 
is, naamlik persepsies van eie kenmerke en vermoens, evaluering van eie 
vermoens met die van ander mense en belewing van sy eie ervaringe as 
positief of negatief. 

In Hamachek se siening van die self as sentrum van ervaring, word die 
mens in sy historisiteit beklemtoon, omdat dit nie net lei tot die vraag 
na die "wie is ek?" nie, maar oak "hoe gaan of kan ek word?" Dit gaan 
om daardie mens te word soos wat behoorlikheid dit eis en om 
lewenskrisisse en keuses in ooreenstemming met hierdie 
behoorlikheidseise te bring. 

Volgens Landman (lesing: b 1993) bestaan die opvatting dat die 
aanwending van definisies kan bydra tot die aan die lig bring van 
wesenskenmerke. Wanneer daar na bogenoemde definisies gekyk word en 
volgens Landman se metode 'n kwalitatiewe beeld van die verskyning van 
die onderskeie kenmerke verkry word, kan die volgende definisie 
voorlopig saamgestel word: "Dit is 'n persoon se waardebepaling van 
homself as gevolg van sy unieke belewing uit ander se reaksie teenoor 
hom, persoonlike houdings en ervarings sowe7 as kognitiewe ordening, wat 

manifesteer in sy gedrag teenoor krisisse en keuses in sy eie 7ewe". 

Daar sal voortaan van die term selfbeeld gebruik gemaak word, aangesien 
dit, na aanleiding van bogenoemde, die beeld wat 'n persoon van homself 
het, sowel as die beeld wat ander mense van horn het, weerspieel. 

Vervolgens sal daar op faktore wat 'n rol by hierdie vorming van 'n 
persoon se beeld oor homself speel, gefokus word. Daar sal oak aandag 
gegee word aan die invloed van betekenisvolle ander persone op hierdie 
beeld. 
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3.3 FAKTORE WAT 'N ROL BY SELFBEELDVORMING SPEEL 

3.3.1 Relasievorming 

Die mens staan nie alleen in hierdie wereld nie, maar is voortdurend in 
een of ander verhouding betrokke. So kan hy in 'n verhouding staan met 
homself, 'n ander, sy omgewing en sy God. Van die mens wat weet waartoe 
hy in staat is, word 'n bepaalde kennis omtrent homself verwag. Kennis 
veronderstel betekenisgewing aan die self. 

Volgens Vrey (1979: 22) is daar by betekenisgewing relasievorming 
betrokke. Hierdie relasievorming geskied tussen twee pole : die ek en 
die ander (ek, medemens, omgewing, God). Tussen hierdie twee pole is 
daar 'n polarisasie-effek wat twee komponente het, naamlik 'n kognitiewe 
en 'n affektiewe komponent. Die kognitiewe dui op die kennis-aspek en 
die affektiewe dui op die kwaliteit van belewing. Affektief gesien, dui 
relasievorming daarop dat die een die ander moet liefhe, haat of erens 
op die kontinuum standpunt moet inneem wat tot gevolg het dat die een 

,\ die ander aanvaar of verwerp. Die polarisasie-effek bring dan 
toenadering of verwydering mee, en gee daartoe aanleiding dat elkeen 
medeverantwoordelik is vir die relasie wat hy stig. Vrey (1974 : 78) 
stel dit as volg: "Ek beleef myself as dinkende- voelende- willende
doenende- eenheid: die vermoi waardeur ek weet dat ek die rolle speel". 

Die kwaliteit van relasievorming hang af van hoe die persoon gevoelens 
van vreugde, droefheid, aggressie of blydskap beleef teenoor die ander 
pool in die verhouding. Die mens neig om betrokke te raak by dit waartoe 
hy aangetrokke voel en om weg te beweeg van dit waartoe hy nie 
aangetrokke voel nie. 

Die mens se selfbeeld word egter nie net deur homself gevorm nie, maar 
wat die ander mense van horn dink speel ook 'n belangrike rol. Volgens 
Oosterwegel (1993 : 9) stel Mead en Cooley dit soos volg: "The looking 
glass self, referring to the idea that the self-concepts of people 
represent their inferences about how others perceive them. For Mead, 
people come to a notion of self by taking the role of the generalized 
other instead of individual others". 



70 

Hoewel Rosenberg (1965: 45) beweer: "Not all persons who might 
reasonably be considered significant to an individual are experienced 
as (equally) significant to all", kan die sosiale sy van die selfbeeld 
waarskynlik die gerieflikste en bondigste opgesom word as die erkenning 
wat die indiwidu van andere geniet. 

Erikson1 sien die basis van die selfbeeld as tweerlei van aard: 

* 

* 

Die onmiddellike gewaarwording van 'n mens se saam-wees en sy 
kontinu1teit in die tyd; en 

Die gewaarwording van die feit dat andere 'n mens se saam-wees en 
kontinu1teit erken. 

Volgens Perkins (1969 : 185) be1nvloed ouers, onderwysers en die 
portuurgroep die kind se selfbeeld. Hulle siening van en gesindheid 
teenoor horn, be1nvloed sy gedrag en lewe. Hy sien homself algaande meer 
in die lig van hoe andere horn sien en gedra horn dienooreenkomstig. Hulle 
begrip van horn verleen hulp om byvoorbeeld 'n stabiele, positiewe en 
gebalanseerde selfbeeld op te bou. 

Hoewel die hunkering van die indiwidu na aanvaarding binne die 
portuurgroep groot is, is daar by die mens altyd 'n diepe begeerte om 
as 'n unieke wese raakgesien en erken te word: "People have been shown 
to strive towards a balance between feelings of uniqueness and 
similarity to others. Although people prefer to belong to some group and 
to be, to a certain degree, similar to others, there is always the urge 
to be unique". (Oosterwegel 1993 : 24) 

Soos reeds gestel, is elke persoon verantwoordelik vir die relasies wat 
hy stig. Diegene wat oorwegend 'n negatiewe polarisasie-effek beleef, 
het hulp en steun nodig om hul moontlikhede te verwerklik. (Jacobs 1982 
: 14) Dit is wanneer die mens 'n rol moet vervul wat nie met sy 
selfbeeld ooreenstem nie, dat probleme ontstaan. Die mens wat verplig 
word om 'n rol te speel, is nie seker van sy eie identiteit nie. Jackson 

Vergelyk paragraaf 3.2. 
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(1971 : 59) maak die volgende aannames aangaande rolle: 

* 

* 

* 

'n Rol kan gesien word as 'n konkrete manifestasie van 'n 
hipotese identiteit of 'n groep identiteit wat 'n waarneembare 
openbaring van die selfproses voorstel. 

'n Rol kan gesien word as waarneembare gedrag deur die persoon 
geopenbaar volgens die eise van die sosiale gemeenskap. 

"A role can be an austistically constructed mental behavior, 
positing and implementing an identity or set of identities, 
representing an unobservable product of self process". 

Di t waaraan 'n mens voorkeur verl een, word bepaa 1 deur sy waardes. 
Evaluering van die self is verantwoordelik vir die vorming van 'n 
selfbeeld na binne wat op sy beurt weer die mens se gedrag na buite 
bepaa 1. Indi en die bepaa 1 de ro 1 wat van die mens verwag word in 
teenstelling met sy persoonlike waardes en gepaardgaande behoeftes is, 
ontstaan innerlike konflik. Hierdie interne konflik kom tot uiting in 
uiterlike gemanifesteerde gedrag, byvoorbeeld in frustrasie, aggressie, 
woede, terugtrekking en dies meer. 2 

Volgens Sonnekus (1986 : 431) word met selfbeeld 'n evaluering deur die 
kind van sy eie identiteit bedoel. Sodanige evaluering geskied 
gevoelsmatig, kognitief of kennend asook normatief. Dit kan ook gestel 
word dat die evaluering deur 'n kind van sy eie identiteit 'n sin-en 
betekenisgewing aan sy identiteit, wat gevoelsmatig, kennend en 
normatief van aard is, inhou. Dit gaan hier nie net om kennis van sy eie 
vermoens en beperkings nie, maar ook om 'n belewing van homself en sy 
identiteit. Hierdie belewing van homself geskied binne sy 
re7asievorming. 

2 

Selfbeeldvorming is inderwaarheid persoonsvorming en geskied aan die 
hand van inhoude waarmee die kind in aanraking kom en waaraan hy tel kens 
sin en betekenis toeken. Om hierdie rede is 'n kind se aandeel aan sy 

Vergelyk paragraaf 3.5.1.1: Faktore wat 'n rol by aggressiewe 
gedrag speel. 
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psigiese lewensvoltrekking en sy leervoltrekking, aan die hand van 
inhoude waaraan hy sin en betekenis gee, direk verantwoordelik vir sy 
selfbeeldvorming. Daar sal vervolgens gekyk word na outentieke 
betekenisgewing ten opsigte van die inhoude van leer- en 
lewensvoltrekking. 

3.3.2 Betekenisgewing 

Soos in die vorige paragraaf genoem, is daar by betekenisgewing 
relasievorming betrokke en sluit hierdie twee nou by mekaar aan. In sy 
gerelasioneerdheid gee die mens betekenis. Die toekenning van betekenis 
verwys na die kognitiewe komponent van verhoudings en impliseer 
aktiwiteite soos herken, ken en begryp wat die mens in staat stel om 
homself te orienteer en om op die pad na volwassenheid vordering te 
maak. Betekenisgewing, soos in die volgende betoog gemerk sal word, 
staan nie las van die persoon se gevoelens (die affektiewe) of waardes 
(die normatiewe) nie en derhalwe be1nvloed dit oak 'n indiwidu se 
selfbeeld binne hierdie betekenisgewing aan relasies. 

Die mens se kognitiewe lewe dui nie net op bestaande kennis nie, maar 
berus oak op die mate van selfkennis. Die selfbeeld van 'n indiwidu is 
die kern van sy persoonlikheid. Hy moet en wil graag self-iemand-wees. 
Terwyl geworstel word met eie aanvaarding, selfgelding en selfagting is 
daar soveel steuringe in kommunikasie dat ontmoeting met die medemens 
selde suksesvol verloop. Die mens met 'n swak selfbeeld wil weens sy 
swak selfkennis nie homself blootstel aan ontmoeting of gewone omgang 
met mense nie. Hy het dikwels oak nie die vrymoedigheid om homself aan 
'n ander te onthul nie - derhalwe is daar dikwels nie sprake van 
diepgaande verhoudingstigting nie. Om tot realistiese kennis van die 
self te kom, is bepalend vir die houding wat 'n mens teenoor homself 
het. 

Hamachek (1978 : 336-349) het bevind dat die mens as redelike wese in 
staat is om op kognitiewe wyse tot selfkennis te kom: 

- deur op ander se gedrag te let en dit te bestudeer; 
- deur meelewend te wees; 
- deur eerlik te wees; 



73 

- bereidheid om homself te onthul; en 
- soeke na eerlike terugvoering. 

Dikwels is dit makliker om eers ander se gedrag te begryp, voordat tot 
insig ten opsigte van eie gedrag gekom kan word. Om homself te begryp 
deur ander waar te neem, moet die indiwidu meelewend en eerlik wees. 
Goethe het gese: "As jy jouself wil ken, let op na wat die mense om jou 
doen. As jy ander wil verstaan, ondersoek jouself". Empatie is die 
vermoe van die mens om homself in 'n ander persoon se situasie in te 
dink en te probeer begryp wat sy probleme en standpunte is. Om eerlik 
te wees teenoor interpersoonlike verhoudings beteken nie dat die mens 
kan doen wat hy wil, ongeag die gevoelens en menings van ander mense 
nie. Dit veronderstel wel bekendmaking van eie gevoelens en/of houdings 
aan die medemens om daarmee beter begrip te verseker. Die Duits-Joodse 
wysgeer en godsdiensfilosoof, Martin Buber (1878-1965) het gese: "Erst 
am Du werde ich zum ich" (eers by jou word ek tot 'n ek). 

Selfonthulling behels 'n doelbewuste paging om persoonlike gevoelens 
bloot te le. Die waarde van selfonthulling le in die feit ,dat hoe meer 
inligting 'n mens aangaande homself aan ander verskaf, hoe juister sal 
hul kennis van horn wees en hoe beter sal hulle horn begryp. As die naaste 
nie toegelaat word om sy medemens te ken nie, bly die verhouding tussen 
hulle oppervlakkig. 3 Eerlikheid en selfonthulling is egter 
eenrigtingkommunikasie wat vanuit die teenoorgestelde rigting in die 
vorm van terugvoering aangevul behoort te word. 

Die mens se betekenisgewing aan 'n situasie hou direk verband met sy 
selfbeeld: "It is the individual's self-concept which determines the 
kind and quality of experience perceived". (Labenne en Greene 1969 : 19) 
Geen verantwoordelike volwassene lewe maar net nie; hy is 'n wese wat 
sy lewe aan die hand van norme as rig-en meetsnoere vir sy lewe van 
keuse 1 aat 1 ei. Sy keuses maak hy na aanl eidi ng van di t wat hy as 
waardevol beskou, dit wat vir horn betekenisvol is. Betekenisgewing 
geskied op grond van die mens se historisiteit, sy ervaring van die 
verlede, sy belewing van die hede en sy verwagting van die toekoms. 

3 Vergelyk paragraaf 3.6.3: Begrypingsverhouding. 
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Oberholzer (1975 : 7) stel dit as volg: 
"Hy {die mens) beplan sy lewe want ingesteldheid op verandering as 
verbetering, is sy kenmerk. Sy totale lewe is op die toekoms afgestem; 
dit is beplande toekomstigheid. Kortweg; sy dialoogvoering is afgestem 
op wat in aantog is. In alles wat hy doen, skuil die prospektiewe. Sy 
beroepskeuse, beroepsopleiding, beroepsbeoefening, sy betreding van die 
huwelik, die aanle van 'n woning, kortweg: aan enigiets wat maar gedink 
kan word, spreek die toekoms met sy i ngehoue verwagt i nge. Die 
omvattende antropologie van die voeding en die kleding, die rus en die 
ontspanning, die arbeid en die huishouding sou sinlose geploeter wees 
wanneer dit van sy toekomstigheid berowe word". 

Hoewel betekenisgewing of singewing 'n behoefte by elke volwasse
wordende en elke volwassene is, moet die mens in die kontemporer-moderne 
wereld saamleef met onsekerhede en bedreiginge van sy vertroude waarde
instell inge. Die volwasse mens bly egter soek na waarheid en sin: "De 
bedreiging van zijn bestaan is voor de volwassene zich van okkasioneel 
onderwijs of van andere vormingsstijlen {zoals de ontmoeting ... ) 
bedie'nt. De volwassenschool moet de paradox op zich nemen, enerzijds 
voor het leven, anderzijds in het leven staan". {Poggeler 1966 : 33) 

Om sinvol te lewe, word deur menige skrywer as 'n maatstaf van 
volwassenheid voorgehou. So skryf Landman (1969 72-74) oor 
sinvolheidsbelewing van eie bestaan dat die mens moet besef dat hy 
bevraagde is en dat hy 'n aktiewe, konkrete antwoord moet gee deur 'n 
verantwoordbare lewe te lei. Hy moet leef met die wete dat die lewe 
sinvol is en dat hy verantwoordelik vir die vervulling van die sin in 
sy eie lewe is. 

Vervolgens ag die skrywer dit sinvol om Allport (1961 : 275-307) se 
aspekte van volwassenheid (verkort) as strewe by selfbeeldvorming 
hiernaas te beklemtoon: 

• Die volwasse mens moet sy selfbeeld bou en voorhou deur betrokke 
te raak by mense, idees en aktiewe deelname aan die 
lewenswerklikheid. 
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• Die volwassene behoort in relasie te kan tree met verskeie 
mense, maar hy behoort ook die intimiteit en meelewing binne 'n 
huweliksverhouding te kan hanteer. 

• Emosionele sekuriteit is belangrik. Die volwassene behoort sy 
emosies te kan beheer en hy behoort frustrasies en 
teleurstellings te kan verwerk. 

• Die volwassene behoort so betrokke te wees by die 
lewenswerklikheid dat hy 'n realistiese uitkyk daarop, sowel as 
op homself en sy vermoens kan he. 

• Die mens behoort as volwassene sy talente te gebruik en in 'n 
beroepsituasie te staan waarin hy tot optimale 
beroepstevredenheid kan kom. 

• Om 'n betekenisvo17e lewe te kan lei, behoort die volwassene 
laastens 'n lewensopvatting, gebonde aan 'n eie waardesisteem, te 
he. ,. 

Op sy weg na volwassenheid moet die mens herken, ken, verstaan en weet. 
Sy kogn it i ewe vermoens ste 1 horn in staat om horn te ori enteer in sy 
wereld, deurdat hy betekenis ontdek en toeken vorm hy sy leefwereld. 
Betekenisgewing het 'n kognitiewe sowel as 'n affektiewe komponent. 
Immers, bestaan betekenis slegs in die gedagte van die mens wat verstaan 
en emosioneel kan bind. Omdat die mens voorkeur gee aan wat vir horn 
waardevol is en afkeur gee aan wat vir horn waardeloos is, blyk dit dat 
daar ook 'n normatiewe komponent teenwoordig is: "Betekenisgewing berus 
altyd op 'n persoon se kognitiewe struktuur, vandaar die logiese en die 
gevoelsmatige dimensie en 'n normatiewe komponent wat die totale 
betekenis waaroor 'n persoon van 'n saak beskik, altyd idiosinkraties 
maak. Hiervolgens orienteer hy horn en vorm hy relasies met mense, 
objekte en idees". (Jacobs en Vrey 1982 : 11-12) 

In aansluiting by die onderhawige tema, naaml ik se7fbee7dvorming en 

aggressiewe gedrag, ag die skrywer dit nodig om daarop te wys dat 
betekenisgewing dikwels deurslaggewend is wanneer die mens voor 
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krisissituasies te staan kom. Terwyl hy streef na sekerhede om aan vas 
te hou, beplan hy sy toekoms deeglik. Hierdie toekomsplanne word egter 
dikwels versteur deurdat die persoon siek word, in 'n ongeluk beland en 
van sy ledemate of sintuie verloor, skielike verlies van inkomste of 'n 
geliefde, of diepe teleurstelling in die medemens beleef. Die vertroude 
gang van sake word dikwels op radikale wyse versteur en dan gaan die 
mens 'n krisistyd in sy lewe tegemoet. Moller (1979 : 22) beskryf dit 
as volg: "In sy volwassewording beleef die mens voortdurend 
krisissituasies. Die onsekerhede aangaande sy menswees, die 
onduidelikheid oor sy homo viator-skap en angs oor sy toekoms, laat die 
mens dikwels onveilig en ongeborge voel. Die vreemde en vyandige wereld 
dwing horn tot stellingname. Die onvoorspelbaarheid van krisissituasies 
verskerp onsekerheid en onbestendigheid". Stellingname hou verband met 
die betekenis wat in hierdie krisissituasie gegee word. Die mens se 
reaksie op die krisissituasie hou verband met die betekenis wat hy op 
daardie oomblik, hetsy aan homself (sy selfbeeld), sy verhouding met 
ander mense wat by die situasie betrokke is, sy verhouding met sy god 
en sy omgewing gee. 

Juis in die volwasse lewe kom die mens dikwels voor krisissituasies wat 
hy sinvol moet hanteer, te staan. Nie elkeen slaag daarin om 'n 
oenskynlike verlies in 'n wins te omskep nie. Inderdaad is die lewe ook 
bitterheid, teleurstelling, mislukking en ontgogeling wat op sinvolle 
wyse verwerk behoort te word om geborgenheid te belewe. Die mens behoort 
te besef dat sy eie wereld maar op 'n klein deeltjie van 'n groot 
netwerk van verhoudinge betrekking het, wat vanuit baie sye en kante 
betrag kan word. (Landman 1969 : 85) 

Die mens is 'n sinsoeker, hy wil betekenis gee: of dit nou uit 'n soeke 
na eie belang gemotiveer word, uit geloof of uit 'n ander media wat hy 
betekenisvol vind. Venter (1990 : 190) stel dit dat die tegnologie en 
natuurwetenskap 'n sterk invloed op baie mense se lewens het en dat 'n 
sinloosheid ervaar word, omdat die mens nie in voeling met sy medemens 
is nie: "Die menslikheid van die mens word dikwels ge'ignoreer ten gunste 
van die pragmatiese, empiriese waarde". 

In sy studie beskryf Rosenthal (Samuels 1977 151) die verreikende 
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gevolge wat betekenisgewing van Negerkinders op hul selfbeeldvorming 
het. Hul skatting van eiewaarde kom op die volgende neer: "The children, 
(in turn), respond with selfhatred, negative feelings toward themselves, 
apathy, passivity, and ambivalent attitudes towards white people". In 
dieselfde studie beskryf Mussen (1959) dat Negerkinders konflik ten 
opsigte van hul velkleur en hul sosiale status beleef: "Negro boys 
tended to perceive the world as hostile and threatening, while the white 
boys viewed the world in a friendly way". Daar is 'n selfwaarderings
element teenwoordig waarvolgens die kind betekenis toeken aan homself 
deur samelewingswaardes en ouerwaardes te kombineer en homself daarmee 
te vergelyk. Die betekenis wat toegeken word, be1nvloed sy selfbeeld. 

Dit bring die leser onvermydelik by die vraag na die kwaliteit en 
enigsi ns teenwoordigheid van ware medegangerskap by die sel fbeel dvorming 
van die aggressiewe persoon. In krisissituasies het die mens sy medemens 
as medeganger nodig: "Die diepste sin van medegangerskap l~ dan ook 
daarin dat die een die ander ter wille sal wees juis in daardie 
situasies waar die een reeds daardie ervaringe opgedoen het wat vir die 

,, ander nog tydelik gespaar is ... " (Oberholzer 1979 16) In 
medegangerskap help die een indiwidu die ander om die mens te word wat 
hy behoort te wees. Derha l we sa 1 daar nou gel et word op 
selfaktualisering. 

3.3.3 Selfaktualisering 

Om tot selfaktualisering te kom, veronderstel nie net 'n goeie kennis 
van en insig in die self nie, maar ook dat die mens op 'n spesifieke 
doelstelling of taak gerig is en sukses of mislukking kan beleef: 
"Self-actualization is, and must remain, an effect, namely the effect 
of meaningful fulfilment. Only to the extent to which man fulfils a 
meaning out there in the world, does he fulfil himself". Frankl (1972 
: 113) 

Die verband tussen selfaktualisering en betekenisgewing kom duidelik uit 
hierdie stelling na vore. Omdat selfaktualisering op 'n bepaale wyse 
bereik word, veronderstel dit sekere gedrag. Die besondere 
betekenisgewing ten opsigte van homself (selfbeeld), kan sodoende 'n 
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uitwerking op gedrag he. 

Volgens Van Rensburg en Landman (1990 : 9) kom aktualisering op die 
volgende neer: "Handelinge, verwerkliking, realisering. In die 
opvoedingsituasie beteken dit dat die opvoeder en die opvoedel ing 
daadwerklik in mekaar se teenwoordigheid verkeer met die oog op die 
aktualisering (verwerkliking) van bepaalde (menslike) moontlikhede". 

Bedrywighede wat gerig is op die aktualisering van die opvoedeling, 
sluit volgens Du Plessis (1974 : 27-33) onder meer die volgende in: 

• Die kind word gehelp om sy wereld met toenemende 
verantwoordelikheid te beteken. 

Hierdie hulp met betekening is vir die mens 'n lewensopgawe vanaf die 
wieg tot die graf. Dit verloop op 'n ander wyse vir die nie-volwassene 
(pedagoog), die volwassene (andragoog) en vir die grysaard 
(gerontagoog). Dit gaan om 'n ontwerp-van-wereld met 'n steeds wyer 
uitkringende horison, 'n wereldbegryping, betekenis-verheffing na 'n 
meer sinvolle wereld met betekenisvolle dade. Dit word dan 'n menslike 
opgawe om die werklikheid tot eie sinvolle leefwereld, op toenemende
verantwoordelike wyse, te beteken. 

• Hulp aan die kind om gewillig te wees om met inspanning te leef. 

Met die volwassene se steungewing en deur eie gewilligheid sal die kind 
in sy wordingsgang homself moet inspan om deur selfhandeling sekere 
mylpale te bereik in sy strewe na behoorlike volwassenheid. Dit 
impliseer onder meer aktiewe deelname aan grootwordingsbedrywighede soos 
leer, gesonde medemenslike-verhoudings stig, verantwoordelikheid, 
stellingname waarvoor kennis veronderstel word en 'n normatief
aanvaarbare lewe ooreenkomstig bepaalde behoorlikheidseise. 

• Bereidheid om dit met ander as 'n medesyn te waag. 

'n Wesenskenmerk van die menslike bestaan is dat die mens horn met die 
medemens moet waag, hetsy as man en vrou in die huwelik, as mede-
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arbeider, as padverbruiker, as mede-landsburger waar daar verskille en 
woelinge is. Die volwassewordende se selfaktualisering kom te voorskyn 
wanneer hy uiteindelik as mondige mens op eie verantwoordelikheid kan 
waag met sy medemens. 

• Om dankbaar te kan wees. 

By geboorte beweeg die kind in 'n grenssituasie omdat hy 'n hulpelose 
geworpene in die wereld is. Hy het geen medeseggenskap in die keuse van 
sy ouers, tyd en plek van geboorte gehad nie. In sy hulpeloosheid vra 
hy na veiligheid en geborgenheid. Be-ag twee ouers horn egter as kind
vir-ons, beleef hy in sy grootwording 'n "onsheid"-ruimte en kry sy lewe 
bestaansin. In veiligheid gedy hy tot begryping van sy behoorlike 
menswording, gaan hy oor tot eksplorasie van sy wyer uitkringende 
leefwereld en tot ontplooiing en waardering van sy moontlikhede vanwee 
'n geleidelike toenemende agting vir waardeverwerkliking. Laasgenoemde 
sou kon neerkom op se 1 fverwerkl i king of se 1faktua1 i sering. Met 'n 
belewing van dankbaarheid vir geborgenheid in sy wordingsgeskiedenis, 
is hy iemand wat in sy verlede dankbaarheid, in sy hede vertroue en in 
sy toekoms hoop ervaar. Sy volwassenheidsbelewenis is een van sinvolheid 
van bestaan, menswaardigheid, verantwoordelikheid, genormeerdheid en 'n 
verantwoordbare lewensopvatting. 

4 

• Selfaktualisering en die opneem van verantwoordelikheid in 
verhoudings. 

In die hedendaagse tydsbedeling staan die problematiek van menslike 
verhoudings hier te lande en oor die hele aardbol sentraal in die 
bepa 1 i ng van die · voortgang of die ondergang van die menshei d. Die 
fundamentele voorwaarde vir verantwoordelike en menswaardige 
volwassenheidsverhoudinge is die teenwoordigheid van vertroue, gesag en 
begryping. 4 Om te kan saamlewe met diegene wat van my verskil, word die 
mikpunt by die aktualisering van menseverhoudings. In die wyer kringende 
saamlewe sal die aanspreeklikheid vir menswaardige verhoudings gebou 

Vergelyk Hoofstuk 4: 'n Idiografiese ondersoek waar die 
noodsaaklikheid van die realisering van die verhoudingstruktuur 
van naderby bekyk word. 
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moet word deur 'n beagting van die medestander en medeganger - afgesien 
van kleur, ras, nasionaliteit en geslag. 

• Die vestiging van hoop op toekomstige volwassenheid. 

Aangesien volwassenheid kultuur-antropologies gesien relatief is, sal 
kenni s geneem moet word van watter betekeni si nhoud menswaardigheid, 
verantwoordelikheid, normidentifikasie en lewensopvatting as essensies 
van menswaardige volwassenheid in 'n toekomstige metabletiese samelewing 
sal he. Die mens moet die hoop behou, aangesien dit horn oopstel vir die 
moontlikhede van die toekoms, vir sy taakkarakter en sy selfaktivering. 
Betekenisvol is dat hoop-op-toekomstige-volwassenheid juis al die ander 
hier vermelde leefwereldbedrywighede sinvol maak. 'n Kind met 'n verlede 
van opvoedingsteleurstellings openbaar 'n hede van angs en 'n toekoms 
van wanhoop wat sy volwassewording beleD111er. Hierdie 
opvoedingsteleurstellings verskraal die mens se toekomsperspektief en -
gerigtheid en oak sy selfaktualisering. 

• Vervulling van bestemming. 

Die mens, anders as die dier, is 'n strewenswese, wil iemand wees en is 
'n ope toekomsgerigtheid. Die dier se gelaat is grondwaarts gerig, want 
voedi ng is sy eni gste bestemmi ngsgrond. Hy is 'n eko l ogi ese 
gebondenheid. Die mens se gelaat is ope, sy oe vooruitgerig. In sy 
regopstaande gang kan hy sy verl engde l iggaaml i kheid deur sy hande 
uitreik na iets om te doen en sy bene doelgerig beweeg na erens heen. 
Sy menswees maak horn toekomsverwagtend. In die lig van veranderende 
beroepseise, is dit nie eenvoudig om sy lewensopgawe te sien en te 
volbring nie. Die opvoeder sal die jeugdige steungewend moet orienteer 
ten opsigte van sy gerig wees en toekomshoop op en sy strewe, beweging 
en verlange na 'n genormeerde en volwaardige volwassenheidsvorm wat in 
'n positiewe lewensopvatting veranker is. (Du Plessis 1974 : 32) 

• Toenemende agting vir menswaardigheid. 

Elke mens, en dus oak die kind, wil self-iemand-wees. Daarom stig hy op 
onvergelykbare wyse vir horn 'n eie leefwereld. Die mens word in 
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toenemende mate bewus van sy eie menswaardigheid asook van die 
waardigheid van ander. Hy leer spoedig dat saamleef met ander, 
medemenslikheid en medeverantwoordelikheid gesamentlik deel vorm van 
horn as sindraende wese. 

• Toenemende selfbegryping. 

Die jong kind bestaan nog deur ander gesinslede, omdat die eie menswees 
nog vaag is. In sy grootwording ontluik hy in toenemende selfbegryping. 
Hy word ook toenemend bewus dat hy nou ook vir ander moet leef en dat 
hy aan sekere behoorlikheidseise van gehoorsaamheid, medemenslikheid en 
diensvaardigheid moet voldoen. Selfbegryping impliseer 'n begryping van 
eie positiewe moontlikhede en van wat die lewe dienooreenkomstig van horn 
eis. As volwassene sal hy tot dieper selfbegryping moet deurdring en sy 
besondere geroepenheid met toewyding moet aanvaar. 

• Vryheid tot verantwoordelikheid. 

Die kind vind dit by geboorte nog moeilik om self-iemand-te~wees, te wil 
en te kan kies of te doen wat hy behoort te doen. Hy kan egter onder 
simpatieke gesagsleiding ware vryheid gedyend verwerf. Die mens kan 
egter soos hy toenemend vryheid tot eie verantwoordelikheid verwerf, 
anders as die dier, sy keuses uitbring. 

Deur die aktual isering van bogenoemde pedagogiese bedrywigheidstrukture, 
verkry die mens toenemend die geleentheid tot sukses- of 
mislukkingsbelewing, wat onderskeidelik positiewe of negatiewe gevolge 
op sy selfbeeldvorming kan he. 

Die selfaktualiseerder kan beskryf word as mens in die volle sin van die 
woord. Hy is volkome betrokke by die lewe, smaak intense genot en beleef 
diepe smart, nie slegs sy eie nie, maar ook die van ander met wie hy 
saamleef. Die persoon wat tot selfaktualisering gekom het, kry dit reg 
om sy gedagtes op uitdagings en omstandighede buite homself te rig. So 
'n persoon het, volgens Jacobs (1982 : 13) 'n realistiese selfsiening 
en kan homself sodoende aanvaar. 
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Die persoon wat tot optimale selfaktualisering kom, raak so by die taak 
buite homself betrokke, beleef dit intens en gee betekenis daaraan dat 
hy in staat is om bo homself uit te styg. Selfaktualisering kom daarop 
neer dat moontlikhede erens in die toekoms verwesenlik kan en wil word. 
Daarvoor moet hy homself weg van die onmiddellike perke van ruimte en 
tyd sowel as psigiese en fisieke vermoens, transendeer. Transendensie 
veronderstel 'n realistiese selfbeeld waarby 'n distansiering en 
evaluering van die identiteit deur middel van selfkennis plaasvind. 

Maslow (1971 : 43) stel dit soos volg: " Self-actualizing people are, 
without one single exception, involved in a cause outside their own skin 
in something outside themselves". 

Die selfaktualiseerder aanvaar homself en kan sy tyd produktief benut 
deur tyd, krag en energie op take buite homself te rig en dit nie te 
vermors op allerlei verdedigingsmeganismes nie. 

In haar studie verwys Robertson (1991 : 63) na navorsing deur Erikson: 
"The.~dolescent task is of developing an identity. A significant part 
of this process occurs within the educational setting, usually a public 
school ... One goal of high schools is to produce a student product - to 
graduate young people who do well on standardized tests and who can take 
their places in society as workers, community members, and as adults 
capable of making life decisions and commitments. During the four years 
allotted to the high school to form and polish this product, adolescents 
- who are required by law to be in a place they may or may not want to 
be - are in the process of trying to perceive themselves as people who 
are comfortable with their bodies, as people able to make long range 
career and life plans, and as people who are to anticipate positive 
recognition of accomplishments from others". Selfaktualisering sou 
hiervolgens kortliks kon neerkom op die ontwikkeling (wording) van 'n 
eie identiteit wat binne die opvoedingsomgewing geskied en lei tot die 
verwagte akademiese standaard, verantwoordelike besluitneming, 
toekomsgerigtheid, tevredenheid en aanvaarding van eie liggaam. 

Pretorius (1990 : 21) stel dit dat vier faktore die selfaktualisering 
van die opvoedeling genereer: 
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• doelgerigte betrokkenheid by 'n taak buite die self; 
• voldoening aan die behoeftes van die kind, veral in sosiale 

verband; 
• gunstige verwerkliking van die selfdinamiek; en 
• kommunikasie met die medemens. 

Daar bestaan by elke mens 'n psigiese behoefte om sy moontlikhede te 
verwerklik, terwyl kommunikasie, sosialisering en selfaktualisering 
grondvoorwaardes daarvoor is. 

Relasievorming, betekenisgewing en selfaktualisering word nie beskou as 
die enigste nie, maar wel as van die belangrikste faktore wat 'n rol by 
selfbeeldvorming speel. Relasievorming gedurende die kinderjare, wat vir 
die verdere verloop van hierdie studie na die essensies van die 
Pedagogiese Verhoudingstruktuur sal verwys, 5 se rol by die vorming van 
die selfbeeld, kom in hierdie studie onder die soeklig. Aggressiewe 
gedrag teenoor die medemens sal nou van nader toegelig word. 

3.4 OMSKRYWING VAN DIE BEGRIP : AGGRESSIWITEIT 

Aggressiwiteit teenoor die medemens, of geweldsmisdaad, is in elke mens 
as moontlikheid verskuil. Hierdie misdaadmoontlikheid word 'n 
misdaadwerklikheid alleen deur die uitdrukking van menslike gedrag 
ooreenkomstig eie ingesteldheid, openbare mening, leefreels, gewoontes, 
gebruike en die reeling van die heersende reg. Aggressiewe optrede in 
die vorm van mensgemaakte geweld loop soos 'n draad deur die 
geskiedenis. Dit was verantwoordelik vir die vestiging en bloei van 
beskawings, maar eweneens ook vir die verval, ondergang en vernietiging 
daarvan. Dit spreek die mens onverbiddelik aan en gryp diep in die 
lewensbestaan van enkelinge en groepe in. Aggressiewe optrede teenoor 
die naaste kan voorkom in die vorm van moord, aanranding, roof, 
verkragting, kindermishandeling, ontvoering, vandalisme, brandstigting, 
openbare geweld, verraad, stamgevegte en dies meer. Dit is by uitstek 
'n benadelingsverskynsel wat die misdadiger self, sy naasbestaandes, sy 
slagoffers, die gemeenskap en die staat in verskillende opsigte nadelig 

5 Vergelyk Hoofstuk 4: Die idiografiese ondersoek en die 
inskakeling van die essensies van die verhoudingstruktuur. 
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aantas, bedreig of vernietig. 

Om oor die term aggressiwiteit te besin, is 'n moeilike taak omdat die 
term verskillend ge1nterpreteer kan word. Verder is dit onder bioloe 
algemeen aanvaar dat daar 'n verskil bestaan tussen die begrip 
aggressiwiteit en aggressiewe gedrag, juis omdat die oorspronklike 
motivering verskil en daarom op verskillende gedragswyses tot uiting 
kom. Oat die mens 'n aggressiewe wese is, kan nie wegredeneer word nie. 
Geen dier toon behae daarin om horn te wreek op 'n ander nie: "The sombre 
fact is that we are the cruellest and most ruthless species that ever 
walked the earth; and that, although we may recoil in horror when we 
read in newspaper or history book of the atrocities committed by man 
upon man, we know in our hearts that each one of us harbours within 
himself those same savage impulses which lead to murder, to torture and 
to war". (Storr 1968 : ix) 

Die definiering van aggressie word verder bemoeilik deur die waarneming 
dat mense in die algemeen nie baie konsekwent is in die gebruik van die 
term nie. Hetsy 'n spesifieke daad aggressief genoem word al dan nie, 
hang van verskeie faktore af, waarvan die volgende waarskynlik die 
belangrikste is: kultuur, persoonlike ervarings, persoonlike mening en 
wat die doel was van die optrede, ensovoorts. Scherer (1975 : 2) stel 
dit as volg: "Is a lion killing its prey aggression? What about a 
soldier shooting the enemy? A boy dreaming of hurting his baby sister? 
A surgeon operating on a cancer victim? Or a junior executive pushing 
his way to the top? Some of us might call all of these examples 
instances of aggression, while others might pick out just a few". 

In aansluiting by bogenoemae sal daar nou aandag aan 'n paar definisies 
van aggressie gegee word. Van der Westhuizen (1982 12) verwys as volg 
na Debuyst se beskrywing van aggressiwiteit: 

• 'n Ingesteldheid of spanning waaronder die organisme voortgedryf word 
tot tyd en wyl sy motivering afneem; 

• Aggressie kan omskryf word as enige vorm van gedrag wat gerig is op 
die gedeeltelike of totale, letterlike of figuurlike vernietiging van 
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'n voorwerp of 'n persoon; en 

• Die onregmatige of ten minste onwettige gebruik van krag. 

Kaplan (1984 : 177) definieer aggressie as 'n kragtige, doelgerigte 
aksie wat fisiek of verbaal kan wees en wat die motoriese reaksie op die 
gevolg van hartstog, toorn, woede of vyandigheid is. Volgens horn het 
aggressie 'n definitiewe emosionele betekenis en oorsprong. Aggressie 
is 'n konstellasie van spesifieke gedagtes, gevoelens en handelinge wat 
deur die frustrering van 'n begeerte of behoefte gemobiliseer word en 
die doel daarvan is om die frustrasie of die bron van frustrasie te 
verwyder. 

Meyer (1988 : 80) wys daarop dat definiering van aggressie probleme 
op 1 ewer jui s omdat mense verskil 1 ende waardes het: "Di t vari eer van 
gewelddadige moord tot taamlik onskuldige aktiwiteit soos deelname aan 
kontaksport of ekstravertiewe gedrag soos om die inisiatief te neem in 
sosiale kontak; van afkeurenswaardige gedrag soos moord, tot handelinge 
wat as positief en goed beskou word, byvoorbeeld om handelstransaksies 
aggressief deur te voer of om 'n wanpraktyk te kritiseer; van 
destruktiewe handel ing wat met geweld en in woede uitgevoer word, 
byvoorbeeld 'n kind se woede-uitbarstings, tot destruktiewe gedrag wat 
sonder veel geweld of emosie uitgevoer word, byvoorbeeld die druk van 
'n knoppie om 'n born te loods". Hy beskou die invloedrykste definisie 
in die literatuur oor aggressie di~ van Dollard : "enige gedragsreeks 
waarvan die doelrespons is om die persoon teen wie dit gerig is te 
beseer". 

Baron (1977 : 7) beskryf aggressie as vo,.g: 11 
••• any form of behavior 

directed towards the goal of harming or injuring another living being 
who is motivated to avoid such treatment". Hier word die doelstelling 
van die ontvanger ook onder die aandag gebring, wat verder onderstreep 
hoe moeilik dit is om in 'n spesifieke geval van skadelike gedrag te 
besluit of dit as aggressie geklassifiseer moet word al dan nie. 

Moyer (1976 : 3) beskryf die term aggressie as volg: "Aggression is 
usually applied to behavior which leads to, or appears to an observer 
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to lead to, the damage or destruction of some goal entity. However, the 
stimulus situations which elicit destructive behavior and the patterns 
of behavior that result in damage and destruction are so diverse that 
it appears clear that there must be a variety of physiological 
substrates involved". 

Lauer (1989 : 204) sien aggressiwiteit teenoor die medemens as geweld 
en definieer dit as volg: "Violence ordinarily implies the use of force 
to harm, injure, or abuse others". 

In sy definisie gaan Walter (1969 : 8) verder en sien geweld as 'n: 
" ... destructive harm ... including not only physical assaults that damage 
the body, but also ... the many techniques of inflicting harm by mental 
or emotional means". 

Wanneer bogenoemde sienings, ter wille van hierdie studie, saamgevat 
word, kan aggressiwiteit moont7ik gedefinieer word as: Gedrag wat 'n 
bepaa7de ingesteldheid weerspiee7 en gemotiveer word deur spanning wat 
toeneem vanwee sterk emosies byvoorbee7d hartstog, frustrasie of ander ,, 
sie7kundige oorsake, en wat gerig is op 'n doe], naam7ik die beskadiging 
of vernietiging van die oorsaak, wat 'n persoon of 'n voorwerp kan 
wees. 

Aggressie sluit openlike gedrag of verborge gevoelens in en kan wissel 
vanaf direkte fisiese aanvalle en dominerende gedrag tot sarkasme en 
belediging. Aggressie kan egter ook in 'n positiewe lig gesien word, 
byvoorbeeld in pogings om 'n taak te bemeester of iets te bereik. Vir 
die doel van hierdie studie word daar na die destruktiewe uitinge van 
aggressie gekyk as die moontlike gevolge van 'n lae selfbeeld. 

Die volgende tabel verduidelik die verskillende vorme van aggressiewe 
gedrag wat as geweld teenoor die medemens manifesteer (McKendrick en 
Hoffmann 1990 : 5) : 



Natural Violence 

Accidental acts of violence 

87 

VIOLENCE 

Man-made violence 

Man-made violence 

Wilful acts of violence 

Wilful acts of violence 

Legitimate Violence: 
- socialization 
- sport 
- law enforcement and 

social control 
- national defence 
- self-destruction 

- within the family 
- in the community 
- in institutions 

Illegitimate violence: 
• Interpersonal violence 
• Intergroup violence 

- Injuring persons : 
assault, battery, abuse, 
neglect, murder, 

attempted murder 
Damaging property: 
vandalism, arson, 
terrorism 

- Injury and damage: 
robbery, rioting, 

terrorism 

Injuring persons 
- culpable homicide 

homicide 
infanticide 

- famil i ci de 

Terwyl aggressiewe gedrag vanuit 'n bree benadering gedefinieer kan word 
as die toediening van beserings aan 'n slagoffer, kan daar ook bepaalde 
kenmerke daaraan toegeskryf word: 
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• Intergroepsgeweld vind meestal tussen indiwidue plaas. Sodanige 
optrede kan nie toegeskryf word aan een of ander vorm van 
interpersoonlike konflik nie, maar spruit voort uit die rol wat 
groepsaffiliasie speel. 

• Gewe 1 dsmi sdaad wat u it i nterpersoon 1 i ke prob 1 eme voortspru it, 
vind meestal tussen persone wat mekaar ken, plaas. Hierteenoor 
vind intergroepsgeweld in die reel tussen vreemdelinge plaas. 

Wanneer na intergroepsgeweld gekyk word, wys Kane-Berman (kongres : 
1992) daarop dat daar in die tydperk 1990 -1991 ongeveer 50,000 nie
pol iti es-gemotiveerde moorde in die RSA gepleeg is. Volgens horn is daar 
geen bewyse van 'n sogenaamde "derde mag" wat die oorsaak van alles is 
nie. 

Wat interpersoonlike geweld betref, beklemtoon West (in Moore 1979 : 
345) dat 'n deurlopende patroon van aggressiwiteit sedert die kinderjare 
tot volwasse jare ook nie altyd van toepassing gemaak kan word nie: 
"Although the sociological research on delinquency made the implicit 
assumption reasonable, data were not available to document a progression 
of deviant behavior that started from aggressive patterns in young 
children and progressed to delinquent behavior in adolescents. Most of 
the behavioral characteristics predictive of delinquency were global 
ratings such as asocial and troublesome". 

Die vraag kan nou gevra word : Waarom openbaar 'n kind moeil i ke of 
asosiale gedrag? In navorsing gedoen deur Goodwin (1975 : 200) blyk dit 
dat aggressie by kinders hoofsaaklik in drie kategoriee ingedeel kan 
word: 
"-conflict with parents, denoting aggressive behavior within the family; 
-peer-directed aggression, such as fighting; and 
-delinquency, which included behaviors such as lying, involvement with 
the police, and running away". 

Aangesien aggressie by die kind meer direktief en impul sief-gerig 
voorkom, blyk dit nodig om die oorsake van die ontplooiing van 'n swak 
selfbeeld as moontlikheid tot aggressiewe optrede by die volwassene, te 
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ondersoek. 6 

Aggressiewe gedragsuitinge, met alles wat daarmee vereenselwig word, 
bedreig dikwels die persoon se sedelike, morele en godsdienstige 
oortuigings en belydenis. Wanneer die mens van hierdie basiese ankers 
en lewensbeginsels losgeruk word en verward raak, is daar maar weinig 
geestelike krag in horn oor om 'n eerlike en fatsoenlike lewe te lei. 

Soos reeds vooraf uiteengesit, kom daar verskillende soorte aggressie 
voor. Moyer (1976 : 4) stel dit as volg: 
11 Predatory aggression: This type of aggressive behavior is evoked by the 
presence of a natural object of prey. It is differentiated from other 
classes of aggression on the basis of the object of attack. 

Inter-male aggression: The most potent releaser of this aggressive 
response in most species is the presence of a male conspecific to which 
the attacker has not become habituated. 

Fear-induced aggression: In its purest form, fear-induced aggression is 
always preceded by attempts to escape, thus, one of the components of 
the stimulus situation eliciting fear-induced aggression is a degree of 
confinement in which the defensive animal is cornered and is unable to 
escape. In that situation, the animal turns and attacks the attacker. 

Irritable aggression: The stimulus situation which evokes an irritable 
aggression response is the presence of any attackable organism or 
object. The animal showing irritable aggression will attack prey, other 
males and many other available stimuli. 

Territorial defence: In this case, the stimulus situation involves an 
area in which the animal has established itself, and an intruder. The 
attack is provoked simply by the presence of the other animal in the 
territory. 

Maternal aggression: As the mother gets further from the young, the 

6 Vergelyk Hoofstuk 4. 
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tendency to aggression decreases. 

Instrumental aggression: This is a learned response and the stimulus 
situation which may evoke it can be any of those described above". 

Uit bogenoemde blyk dit dat aggressiwiteit dikwels nie net op die 
diereryk nie, maar ook op die mens se gedrag van toepassing gemaak kan 
word. Verder ook, dat konflik, frustrasie, bedreiging, woede en 
nabootsing van gedrag aanleidende faktore tot aggressiewe handelinge kan 
wees. Selg (1975 : 5 en 6) stel die nabootsing van gedrag soos volg 
voor: "Man adopts aggressive attitudes chiefly by learning through 
success and imitation ... All talk of an aggressive instinct is 
dangerous; it helps to foster aggressive attitudes and increases the 
danger of war". 

Ter wille van beter begrip ten opsigte van die geselekteerde groep wat 
in hierdie navorsing gebruik is, sal · voorts aan spesifieke 
geweldsoortredings aandag geskenk word. Aggressiwiteit speel wel 'n rol 
by geweldmisdade»en kan nie ontken word nie. Lauer (1989 : 169) beskryf 
die volgende uitinge van aggressiwiteit in die vorm van 
geweldsoortredings: "Acts of violence wilfully directed at a person 
invade the personal space of an individual, and as such his or her 
rights. This includes: 

• Murder and non-negligent manslaughter: which denote the wilful 
killing of a person, and exclude deaths by negligence, suicide, 
or accident. 

• Aggravated assault: which implies an unlawful attack by one 
person upon another for the purpose of inflicting severe boaily 
injury, and usually involves a weapon. 

• Forcible rape: which is defined as actual or attempted sexual 
intercourse through the use of force or the threat of force. 

• Burglary: which denotes the unlawful entry into a structure by a 
person to commit a felony or theft. 

• Robbery: which is the use of force or threat of force to take 
something of value from a person. 

• Larceny-theft: which involves the unlawful taking or stealing of 
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property or art i c 1 es, without the use of force, vi o 1 ence or 
fraud, and includes crimes such as bagsnatching or pickpocketing. 
A 1 though phys i ca 1 vi o 1 ence may not a 1 ways feature, emot i ona 1 
anguish is caused. 

• Motor-vehicle theft: which is not generally associated with 
interpersonal violence. However, in South Africa the hijacking 
of motor vehicles is becoming a common phenomenon, during which 
the driver/owner/ may be physically threatened, assaulted, or 
murdered". 

Block (1981 : 4) is van mening dat verskeie faktore in ag geneem moet 
word by die ondersoek na geweldsmisdade, byvoorbeeld die biologiese, 
psigiese en sosiale omstandighede van beide die oortreder en die 
slagoffer, die situasie waarin die daad gepleeg is, die wapens 
beskikbaar en die interaksie tussen die twee indiwidue. Hoewel 
sluipmoord en sommige moorde, byvoorbeeld gesinsmoord wel vooraf beplan 
word, is die meeste moorde onbeplan, wat daarop dui dat dit in 'n 
oomblik van woede/frustrasie/konf1ik gepleeg word. Morris (1982 : 525) 
is van mening dat die meeste moorde met ·intense emosie tussen mense wat 
mekaar ken, plaasvind. Roof is volgens horn oak 'n voorbeeld van 
frustrasie-aggressie: iemand het iets wat die rower nie het nie. Die hoe 
voorkoms van gesinsgeweld (onderskei van gesinsmoord)- is ook 'n 
aanduiding van spanning en frustrasie wat geweld ontlok. Aggressie 
manifesteer op die volgende moontlike wyses binne menslike verhoudings 
wat dan as misloping van verhoudings realiseer: 7 

• Kindermishandeling as aggressiewe handeling 
Vir Pretorius (1990: 233) impliseer kindermishandeling en-verwaarlosing 
"dat die volwassene ernstig disfunksioneer wat betref sy gedrag en sy 
rol as ouer en as opvoeder". 

7 

In patologiese moeder-kindverhoudings bestaan daar, volgens Kaplan en 
Sadock (1985 : 169), 'n bree spektrum van woedereaksies wat onderskei 

Vergelyk paragraaf 3.6 
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kan word. Hierdie reaksies wissel van vorme van abnormale gedrag8 en 
selfmoord tot kindermishandeling en kindermoord. As voorbeeld kan genoem 
word dat daar tussen 1 Julie 1987 en 30 Junie 1988 237 mense in die RSA 
vir wreedheid teenoor en verwaarlosing van kinders vervolg (Sentrale 
Statistiekdiens) is. 

• Pedofilie as aggressiewe handeling 
Pedofilie is 'n misdaad wat 'n voorkeur vir seksuele aktiwitieie met 
kinders wat in 'n pre-puberteitsfase verkeer, behels. Hoewel dit voorkom 
asof slegs 'n klein persentasie voorvalle van pedofilie beserings of die 
dood veroorsaak, is aggressie en sadisme 'n inherente komponent van 
hierdie afwyking. (Kaplan en Sadock 1985 : 450) 

• Opposisionele versteurings by ldnders en jeugdiges as aggressiewe 
handelinge 

Volgens Kaplan en Sadock (1985 : 787) word opposisionele versteurings 
deur volgehoue teenstand en ongehoorsaamheid teenoor alle vorme van 
gesag gekenmerk. 'n Volgehoue aggressie teenoor veral ouers en 
onderwysers, sander om se 1fbe1 ang in ag te neem, kom voor. Hi erd i e 
gedrag manifesteer in verskeie gedragsvorme, byvoorbeeld enurese, 
enkoprese, lang tye van stomheid, skoolversuim, onderprestasie op skool, 
huisverlating, rebellie, bakleiery en jeugwangedrag. Interpersoonlike 
verhoudings is swak en ten spyte van voldoende kognitiewe vaardighede, 
kan daar dikwels leerprobleme ontstaan. 

• Vandalisme as aggressiewe handeling 
Vandalisme is 'n daad wat met blindelingse geweld gepaardgaan, en 
hierdie misdaad staan tans in die brandpunt in Suid-Afrika. Dit 
verteenwoordig 'n verplasing vanaf die ware teiken van woede en dit word 
met 'n persoonlike gevoel van magtelose woede en toorn geassosieer. 
Volgens die Sentrale Statistiekdiens is 15,795 persone gedurende 1 Julie 
1987 tot 30 Junie 1988 vir kwaadwillige beskadiging van eiendom vervolg. 

8 Volgens Louw (1989 : 75) is abnormale gedrag die resultaat 
daarvan dat die ego nie in staat is om verbode seksuele en/of 
aggressiewe drange behoorl i k te bevredig of doeltreffend te 
verdring nie. 
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• Verkragting as aggressiewe handeling 
Die daad van verkragting is in hoofsaak 'n uitdrukking van woede, 
vyandigheid, toorn en 'n behoefte om die slagoffer te domineer en te 
beheer. Hoewel die daad seksueel van aard is, is die redes daarvoor nie 
primer seksueel gemotiveerd nie. Ongeveer 10,500 mans word jaarliks in 
Suid-Afrika vir hierdie misdaad vervolg. Veel meer gevalle vind 
vermoedelik plaas, maar word nie aangemeld nie weens die stigma daaraan 
vir die vrou. 

• Piromanie as aggressiewe handeling 
Piromanie (brandstigting) is die herhalende onvermoe om die impuls om 
brand te stig en om die brand te aanskou, te beheer. Daar is 'n 
verhoogde spanning en by die aanskoue van die brand is daar 'n 
verligting van spanning. Kaplan en Sadock (1985: 484) is van mening dat 
hierdie versteuring gesien moet word as 'n wyse waarop woede, wat opbou 
vanwee frustrasie wat deur 'n gevoel van sosiale, fisieke of seksuele 
minderwaardigh~id ontstaan, verlig word. 

Uit die voorafgaande blyk dat die moontlikheid van 'n swak ontwikkelde 
se l fbee l d n i e u i tges 1 u it kan word wanneer aggress i ewe hande l i nge as 
onbeplande gedrag manifesteer nie. Derhalwe is dit sinvol om verderaan 
aandag te skenk aan moontlike faktore wat 'n rol by aggressie speel. 

3.5 FAKTORE WAT 'N ROL BY AGGRESSIE SPEEL 

Etlike navorsers (Storr 1968, Trojanowich 1978, Mckendrick en Hoffman 
1990) skryf aggressiewe gedrag toe aan fisieke oorsake soos metaboliese 
en hormoonversteurings vanwee byvoorbeeld wanfunksionering van die 
endokriene kliere. Kriminoloe aanvaar dat daar 'n baie noue verband 
tussen die biofisiese, psigologiese en sosiale faktore wat gedrag kan 
be'invloed, is en dat dit nie altyd sinvol of moontlik is om hulle 
absoluut te skei nie. Die mens word met bepaalde biologiese toerusting 
in 'n bepaalde sosiokulturele en groepsverband gebore, en ondersoek en 
neem waar aan die hand van sekere universele gedragsvorme. Hy reageer 
op verskillende wyses op hierdie bio-psigo-sosiale faktore. Die invloed 
van die biologiese kan nie geringgeskat word nie, maar vir die doel van 
hierdie studie gaan die psigiese en sosiale invloed op gedrag aandag 
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geniet. 

Die veelvuldige faktore wat die verskyning van aggressiewe gedrag 
be'invloed, kan hoofsaaklik verdeel word in innerlike en uiterlike 
faktore. Hierdie faktore tree nooit in isolasie op nie, maar is altyd 
in interaksie met mekaar wat soms uiters kompleks kan wees. 

3.5.1 Innerlike faktore 

3.5.1.1 Frustrasie/konflik/woede 

Indien daar dwarsboming van behoeftevervulling is, ontstaan gevoelens 
van frustrasie. Dit skep spanning by die persoon wat opbou soos wat 
frustrasie onopgelos bly. Die vraag ontstaan of frustrasie noodwendig 
tot aggressiewe optrede lei. Sommige navorsers is dit eens dat dit van 
kultuur tot kultuur verskil. By sommige kulture lei frustrasie gewoonlik 
tot aggressiewe optrede, maar wat is die invloed van nabootsing? Sien 
die kind bloot hoe sy vader optree wanneer hy 'n blokkasie van behoeftes 
beleef? Freud was 'n voorstander van die leer dat alle vorme van 
frustrasie noodwendig tot aggressie moet lei. (Moyer 1976: 188) Kritiek 
hierteen is dat dit die mens heeltemal van sy verantwoordelikheid ten 
opsigte van sy gedrag vryspreek. 

Frustrasie wat uit deprivasie ontstaan het, kan dikwels tot woede
uitbarstings wat as aggressiewe gedrag beskou word, lei. Moyer (1976 
: 188) haal Coles in hierdie verband aan as hy opmerk: "In discussing 
the effects of deprivation on black ghetto children, makes the point 
that the effects of deprivation lead to violence only after the age of 
12 or i4, when the child begins to compare his status with the rest of 
the culture and sees the jobs that he cannot get and the material things 
that others have but he is denied". 

Die vraag kan tereg hier gevra word in watter mate sodanige uitsluiting 
van voorregte die dignitas van 'n persoon aantas? 
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3.5.1.2 Persoonlikheidseienskappe 

Meyer (1988 : 9) definieer persoonlikheid as die gedurig veranderende, 
maar tog relatief stabiele organisasie van alle liggaamlike, psigiese 
en geestelike eienskappe van die indiwidu wat sy gedrag in wisselwerking 
met die omgewing bepaal. Daar bestaan verskeie standpunte hieroor. Hoe 
dit ookal sy, dit is van belang dat die indiwidu se persoonlikheid 
verreweg die oorwegende rol by die bepaling van sy gedrag speel. Sommige 
indiwidue is geneig om meer aggressief as ander te wees. Vol gens Van der 
Westhuizen (1982 : 98) is dit egter nie altyd maklik om aan te toon wat 
sommige mense meer vatbaar vir aggressie maak nie. Die mens leer deur 
ervaring en daar is 'n neiging dat gedrag wat tot sukses lei, in 
soortgelyke situasies herhaal sal word, terwyl gedrag wat onsuksesvol 
is of bestraf word, neig om geinhibeer te word. 

Afwykende kommunikasiepatrone gee dikwels aanleiding tot antisosiale en 
misdadige gedrag. Kommunikasie is die grootste enkele faktor wat 'n mens 
se verhouding met ander mense beinvloed en speel 'n belangrike rol by 
sosiale aanpassing. Van der Hoven (1990 : 82) stel dit dat die 
interaksionele patrone in gesinne waar afwykende gedrag plaasvind, 
verskil van die patrone in normale gesinne. In eersgenoemde geval is die 
kommunikasie meer rigied, onbuigsaam en negatief. 9 

Volgens Berkowitz (Cortes en Gatti 1972 : 186) is aggressiewe persone 
nie voortdurend aggressief ingestel nie, maar het eerder 'n 
predisposisie om gou tot woede en aggressie opgewek te word. Die persoon 
met 'n predisposisie tot aggressiewe gedrag ontwikkel gewoonlik 'n 
besondere houding en het geleer om 'n groat verskeidenheid situasies of 
gedrag van ander as bedreigend of frustrerend te interpreteer. So wys 
Lauw (1989 : 324) daarop dat verkragters nie noodwendig as aggressors 
beskou kan word nie, maar dat hulle wel betekenisvol me~r aggressie 
teenoor die vroulike geslag openbaar. 

9 Vergelyk in die verband: paragraaf 3.6.4: Verskillende 
ouerskapstyle. 
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3.5.2 Uiterlike faktore 

3.5.2.1 Modellering 

Daar is reeds in die vorige paragraaf na die nabootsing van die ouer 
deur die kind verwys. Mense verwerf gedragswyses nie slegs deur probeer
en-tref nie, maar deur versterking van suksesvolle gedrag. Hiervolgens 
kan aanvaar word dat gedrag namate die persoon die verwagte reaksie op 
sy gedrag beleef, herhaal sal word. 

Spanning is dikwels juis die gevolg van omgewingsinvloede op die 
persoon. 'n Sprekende voorbeeld hiervan is onlussituasies waar 
gewelddadige gedrag deur ander in jou onmiddellike omgewing ondersteun 
word. 

3.5.2.2 Die gesinsklimaat 

'n Gebrek aan affektiewe en demonstratiewe gevoelens tussen gesinslede, 
ekonomiese druk, lang buitenshuise werksure van sowel die moeder as die 
vader, gebrek aan konsekwente dissipline en voortdurende konflik tussen 
die ouers is faktore wat die emosionele klimaat van die gesin 
kniehalter. Dit word deur verskeie outeurs as 'n meer negatiewe invloed 
op die emosionele klimaat van die gesin gesien as faktore wat 
tradisioneel beskou is as problematies. Die emosionele klimaat en die 
sosialisering van die gesin, het 'n sterk invloed op hoe die indiwidu 
konflik sal hanteer. (Smelser 1988: 236) 'n Studie onderneem deur 
Johannesson (in De Wit 1974 : 413) toon dat waar lyfstraf deur 'n ouer 
aan 'n jong seun dikwels voorgekom het, hy sy aggressie direk en 
uiterlik waarneembaar teenoor ander gerig het. Indien lyfstraf dikwels 
op die jong dogter toegepas is, was die teenoorgestelde waar: hulle het 
minder aggressie teenoor ander getoon en waar dissipline meer sielkundig 
was, is aggressie meer indirek openbaar. 

Binne die beskerming van die gesin behoort die grondslag vir suksesvolle 
sosialisering gele te word. 'n Gebrek aan konstruktiewe ouermodelle, 
hantering van probleemsituasies by wyse van geweld en ouerlike versuim 
om opbouende waardes oor te dra, is alles faktore wat 'n invloed het op 
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die wyse waarop die indiwidu optree wanneer hy onder druk verkeer. 
Pretorius (1990 : 45) beklemtoon die noodsaaklikheid van toereikende 
kommunikasie binne die struktuur van die gesin wanneer hy opmerk: "In 
'n aantal gesinstipes word opvoeding deur 'n disharmoniese 
huweliksverhouding en ontoereikende opvoedingskommunikasie belemmer. In 
die patriargale gesin is die moontlikheid van outokratiese kommunikasie, 
onbuigsame kommunikasie en eensydige kommunikasie in die opvoeding 
sterk. . . Die verwaarl oosde ges in beteken daarenteen ook 
kommunikasieverwaarlosing en chaotiese verhoudinge tussen die 
gesinslede, in die sin van negatiewe, onbuigsame, ontkennende en 
begriplose kommunikasie". 

In aansluiting by bogenoemde paragrawe blyk dit dat relasievorming, 
betekenisgewing en selfaktualisering 'n belangrike rol by 
identiteitsverwerwing speel. 10 Die invloed van verskeie faktore op die 
indiwidu se hanteringswyse van konflikgelaaide situasies is aangespreek. 
Genoemde faktore manifesteer dikwels onwillekeurig in interaksiepatrone 
wat die verhoudingstruktuur be1nvloed en veroorsaak dat laasgenoemde 
verskraald verskyn. Vir die verloop van hierdie betoog sal derhalwe 
aandag aan die realisering van die essensies van die pedagogiese 
verhoudingstruktuur11 gegee word. 

3.6 DIE PEDAGOGIESE VERHOUDINGSTRUKTUUR 

3.6.1 Inleiding 

Dikwels word die stell ing gemaak: "Voorkoming is beter as genesing". Dit 
is veral waar met betrekking tot die opvoeding van die kind. Daarteenoor 
stel Helen Felsenthal dit as volg (Yamamoto 1972 : 178): "In many 
instances the behavioral problems could have been avoided by earlier 
implementation of parental conduct conducive to the development of a 
positive self concept. When such behaviors are introduced early in a 
child's life, they are not considered corrective measures but, instead, 

10 

11 

Vergelyk paragrawe 3.3.l - 3.5.2.2 

Vergelyk Hoofstuk 4: 'n Idiografiese ondersoek aan die hand van 
die pedagogiese verhoudingstruktuur. 
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become a way of life which helps the child to develop as an assured 
individual capable of achieving his potential". 

Na aanleiding hiervan kan die invloed van die ouer op die vorming van 
die kind se selfbeeld nooit geringgeskat word nie. Die reaksie van ander 
mense, as "significant others", blyk 'n sterk invloed te he op dit wat 
ek van myself dink. 'n Persoon se selfbeeld funksioneer nie in 'n vakuum 
nie, maar word deur sy sosiale omgewing be'invloed. In die meeste 
navorsing oor selfbeeldvorming word daar verwys na die invloed van 
interaksie op die mens se begryping van homself. Die mens leer homself 
ken deur sy interaksie met ander, hulle reaksie op horn en sy vergelyking 
van homself met ander. 

Met verwysing na die voorafgaande, is dit noodsaaklik dat die invloed 
van die pedagogiese essensies van die Pedagogiese Verhoudingstruktuur 
op die vorming van die selfbeeld nagegaan word. 

3.6.2 Vertrouensverhouding 

Van Rensburg (1988 : 232) stel dit soos volg: "Die kind is onderweg na 
volwassenheid en is steeds met ontdekkingswerk in 'n ope wereld besig. 
Hy moet die vertroue besit om dit met die onbekende te waag. Binne die 
veilige ruimte van die pedagogiese ontmoeting staan die volwassene en 
die kind in 'n besondere vertrouensverhouding. By 'n gebrek aan 'n 
liefdevolle ontmoetingsruimte ontbreek dit die kind aan die moed en 
vertroue om die wereld te verken en dit geleidelik te omskep in 'n 
vertroude en geborgde wereld. Vertroue is daarom kenmerkend van die 
kinderlike wyse van in-die-wereld-wees, met ander woorde kinderlike 
steunbehoewendheid roep die vertrouensverhouding in aansyn. As ·die 
vertrouensverhouding van naderby beskou word, blyk dit dat 'n aantal 
belangrike essensies daarvan na vore tree, naamlik 
aanvaarding, verwagting en toevertroue". 

vertroue, 

Die Pedagogiek-perspektief verplig die pedagogieker om tot by die kern 
van die pedagogiese deur te dring, synde die werklike essensies wat sig 
daaruit manifesteer te benoem. Die pedagogieker word genoodsaak om 
vertroue weg te dink uit die pedagogiese situasie waarvolgens die 
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pedagogiese gebeure as vertrouelose gebeure sal verskyn. Die 
pedagogieker sal oak probeer om vertroue weg te handel uit die 
pedagogiese situasie. So 'n handeling is egter volgens Bodenstein {1976 
: 42) nie bevorderlik vir die doel van opvoeding, naamlik volwassenheid 
nie en gevolglik ontoelaatbaar. 

Dit dien daarop gelet te word dat essensies binne kulturele verband 
verskyn. Elke kind het egter nood aan 'n volwassene in wie hy vertroue 
het. Hy wil deur 'n vertrouenswaardige volwassene in sy noodhebbendheid 
begryp en gesteun word. Hy wi 1 gemoedsekerhei d be 1 eef en hunker na 
geborgenheid. Volgens Landman {1985 : 45) vereis opvoeding die 
teenwoordigheid van 'n volwassene wat kan beskerm teen gevare, wat 
terselfdertyd kan steun in die verskuiwing van die grense van die 
veilige ruimte en 'n volwassene met wie in vertroue saam die toekoms 
ingegaan kan word. 

Agting vir 'n kind se waardigheid beteken dat aan die kind deur sy 
opvoeders getoon word dat hy aanvaar word en dat hulle bereid is om nie 
net in 'n besondere verhouding met horn te staan nie, maar dat .hulle oak 
van voorneme is om horn te versorg. Aanvaarding van die kind manifesteer 
in bereidwi11igheid tot 'n verhouding. Indien laasgenoemde van naderby 
beskou word, word gevind dat opvoeders mense is wat bereid is en by 
magte is om die kind in 'n opvoedingsituasie te neem. Hulle is oak 
bereid om die normbeeld van volwassenheid voor te lewe. Die bedoeling 
van die opvoeder is hier om 'n binding met die kind aan te gaan, omdat 
dit 'n voorwaarde vir volwassewording van die kind is. Deur 
verantwoordelikheid vir horn te aanvaar, word medemenslikheid aan horn 
betoon. Aanvaardi ng beteken verder dat die kind aangespreek en aangehoor 
word deur die opvoeder en dat hulle op grand daarvan die toekoms as 
medestanders ingaan. Hierdie be-agting van mekaar as medestander en 
medeganger is moontlikheidsvoorwaarde sodat beide hul rol as deelnemer
wees aan die opvoedingsgebeure na behore sal kan beoefen. 

Die kind moet oak in die situasie van aanvaarding beleef dat die 
opvoeders horn liefdevol versorg en besorg is oar horn. Verskeie 
handelinge word uitgevoer, omdat die opvoeder lief is vir die 
opvoedeling. Daarom word daar vir die opvoedeling 'n ruimte ingerig waar 
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die kind ham kan tuis voel. Die afstand tussen die opvoeder en die kind 
verdwyn, die opvoedel ing word as mens beag en in die pedagogiese 
ontmoeting word nabyheid gevestig. Die opvoedeling is deelnemer binne 
die ons-ruimte, terwyl die opvoeder deurgaans steungewend optree. 

Ter wille van die ondersoek12 sal die vertrouensessensies vervolgens 
getabuleer word. Van Rensburg en Landman (1988 : xx) onderskei minstens 
twee moontlikheidsvoorwaardes vir die kind om vertroue in 'n volwassene 
te he, naamlik: 

A. Agting vir kinderlike waardigheid 

1. Agting vir andersheid 
2. Agting vanwee waardeverwerkliking 

B. Aanvaarding 

1. Bereidwilligheid tot verhouding 
2. Voorneme om te versorg 

AANVAARDING: 
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12 

Neemhandeling : die opvoedeling 
word be1nvloed en be1ndruk met die 
doel om ham te steun 

Bedoeling : 'n opregte gesindheid 
om in belang van die opvoedeling se 
volwasse-wording op te tree, 
ontstaan 

Binding : 'n intieme band word 
tussen opvoedeling en opvoeder 
gesmee 

Vergelyk Hoofstuk 4. 

Versorgingsruimte : die 
opvoedeling beleef 'n ruimte waar 
daar met genoee vir horn gesorg 
word 

Aanvaardingsituasies : geleenthede 
word geskep waar opvoedeling 
ervaar dat hy welkom is 

Besorgdheid-vanwee-liefde :Die 
opvoedeling beleef dat vanwee 
welwillendheid met ham bemoeienis 
gemaak word en nie uit 
bybedoelings nie 
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Verantwoordelikheid : om dit vir Handelinge-in-liefde : die 
die opvoedeling moontlik te maak om volgende word met oorgawe gedoen: 
al die verantwoordelikhede te dra -inruiming van tuiste 
wat hy gereed is om te dra -stigting van nabyheid 

-opname in ons ruimte 

Medemenslikheid : menswaardige Steungewing : steun beteken om die 
optrede teenoor die opvoedeling las 1igter te maak. Die las wat 

hier ter sprake is, is die nood 
wat die opvoedeling belewe in die 
oproep tot selfhandeling. (Van 
Rensburg, 1990 : 211) 

Aanspreek-aanhoor : deur duidelik 
te praat en seker te maak die 
opvoedeling hoor 

Toekomstigheid : deur saam die 
toekoms in te gaan 

Beagting : behandeling met respek, 
konsiderasie, waardering en eerbied 
vir sy self-iemand-wil-wees 

Medestander-wees : deur hulp te 
verleen, indien nodig 

Medeganger-wees : deur toekomsgerig 
die opvoedeling te help na 
volwasse-wording 

Deelnemer-wees : die kind moet 
toegelaat word om 'n aktiewe 
aandeel te neem aan waardevolle 
bedrywighede 

Die kind se uitgaan na die wereld is geen sorgelose eksplorasie nie, 
aangesien hy horn dikwels in vreemde situasies bevind. Soos reeds 
aangetoon, moet hy die vertroue besit om dit met die onbekende te waag. 
Binne die veil ige ruimte van die pedagogiese ontmoeting staan die 
volwassene en die volwasse-wordende in 'n besondere vertrouens
verhouding. By die gemis aan 'n liefdevolle ontmoetingsruimte is daar 
vir die kind geen vastrapplek nie, gaan hy gebuk ender gedurige angs vir 
sy in-die-wereld-wees en dit ontbreek horn aan die moed en vertroue om 
die wereld te verken en dit geleidelik in 'n vertroude en geborge wereld 
te omskep. 

Agting vir die andersheid van 'n besondere kind se waardigheid kom neer 
op die onvoorwaardelike aanvaarding van sy menswees. Coopersmith (1967 
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: 165) stel dit as volg: "At the core of parental sentiments toward 
their child are their attitudes of love and approval for the child as 
he is. Other persons will value him for his appearance, abilities, 
performance, or other qualities, but parents can express love and 
approval to a child who is limited in his attributes and functioning. 
They can feel love and express acceptance to the disfigured and retarded 
child as well as to the child who is bright and handsome ... Previous 
studies have revealed some of the more important ways in which 
acceptance can be expressed: devotion to the child's interests, 
sensitivity to his needs and desires, and expressions of affection and 
approval". 

Soos daar reeds in Van Rensburg en Landman (1988 : 232) se definisie na 
verwys is, word gemerk dat sekere momente die vertrouensverhoudi ng mede
konst i tueer, naamlik: 

• Vertroue: 
Op grond van die vader en moeder se onderlinge vertroue in mekaar word 
'n kind verwek en vertrou hulle dat hulle verwagtinge wat die kind 
betref nie in duie sal stort nie. 

• Aanvaarding: 
Aanvaarding is geen bewuste, rasionele en beplande handeling nie. Die 
opvoeder ontmoet die kind in die gesindheid van liefde op grond van 'n 
natuurlike en spontane toegeneentheid. Die opvoeder aanvaar sy 
verantwoordelikheid om 'n nie-volwassene te lei na volwassenheid, terwyl 
die opvoedeling die leiding van die volwassene aanvaar vanwee sy eie 
hulpbehoewendheid. 

• Verwagting: 
Indien die kind nie aanvaar word nie, of indien die kind die hulp wat 
horn aangebied word nie aanvaar nie, is daar nie sprake van verwagting 
nie. Sander verwagting vervaag die hoop op 'n sinvolle toekoms. Om 
aanvaarde te wees beteken om as mens by sy eie menswording betrek te 
word, om ontmoet en vergesel te word. Wanneer 'n kind deur 'n 
betekenisvolle volwassene verwerp word, kan dit lei tot ernstige 
gedragsafwykings by die kind. (Barnard 1980 : 45) 
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• Toevertroue: 
Sodra die kind aanvaarding beleef, gedy onderlinge vertroue. Sy behoefte 
aan veiligheid en geborgenheid word hierdeur bevredig. Die kind is 
daarvan bewus dat hy deur die volwassene beskerm word, en dat die 
volwassene van voorneme is om horn te versorg. Hierdie wete bevestig by 
die kind dat sy waardigheid raakgesien word en gee horn die vertroue om 
dit met die verborge toekoms te waag. Dit gee ook aan die kind die 
vrymoedigheid om homself aan die volwassene toe te vertrou. Die 
wedersydsheid van die vertrouensverhouding openbaar horn dus in 
toevertroue. Die kind vertrou sy ganse toekoms en eksistensie aan die 
opvoeder toe. Die opvoeder daarenteen vertrou a 1 hoe meer 
verantwoordelikhede aan die opvoedeling toe deur horn toe te laat om 
belangrike besluite self te neem. 

Wanneer die kind homself in vertroue aan die volwassene toevertrou, is 
daar by horn die behoefte om nie net aanvaar te word soos hy is nie, maar 
ook waarl i k begryp te word. Wanneer vertroue rea 1 i seer, ste 1 die 
opvoedeling homself vir die opvoeder oop, sodat hy begryp kan word. Dit 
geld ook op die andragogiese vlak. Eers wanneer daar vertroue is, is die 
mens bereid om homself oop te stel vir begryping deur die naaste. 

3.6.3 Begrypingsverhouding 

Volgens Van Rensburg (1988 : 17) word dit ook die kenverhouding genoem: 
"Vanwe~ onkunde kan die kind nie selfstandig uitdrukking aan die idee 
van volwasse menslikheid gee nie - hy is bewus van sy gebrek aan kennis 
en ervaring en daarom wend hy horn tot iemand wat horn tot sekerheid en 
kundigheid kan lei - iemand wat horn ken en verstaan en iemand van wie 
hy ook kennis dra: Vir die konstituering van die opvoedingsverhouding 
behoort die opvoeder kennis te dra van die wese van die kind en sy 
bestemming. Die kind moet verder begryp wat behoorlik (paslik, 
betaamlik) is - hy moet behoorlikheidseise begryp - daarom: begryping 
van kindwees en begryping van behoorlikheidseise word opgeneem in die 
begrip pedagodiese begrypingsverhouding". 

Die kenrelasie is meer as blote kennis. Dit is in sy werklike essensie 
'n begrypingsverhouding. Die opvoeder moet die wese van die kind begryp 
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en hy moet ontsag he vir die opvoedeling se waardigheid, sy andersheid 
en sy behoefte om self-iemand-te-wil-wees. Die opvoeder moet begryp wat 
die bestemming van die kind is en oor goeie kennis aangaande die doel 
van opvoeding beskik. Hy moet by magte wees om die inhoud van 
volwassenheid in die 1 ig van die wordingsniveau van die kind te 
interpreteer. Byvoorbeeld, in watter mate behoort 'n kleuter al die 
normbeeld van volwassenheid na te lewe? 

Die opvoedeling moet ook in 'n toenemende mate tot begryping van die 
eise van opvoeder-wees kom. Dit veronderstel dat hy toenemend moet 
begryp wat dit is waarna die opvoeder in die opvoedingsituasie verwys. 
Hy moet toenemend die behoorlikheidseise wat deur die opvoeder 
'vergestalt' word begryp en ook tot 'n besef kom van wat die wereld van 
horn verwag ten opsigte van taakverrigting en eie verantwoordelikheid. 

Ter wille van die ondersoek13 sal die Begrypingsessensies vervolgens 
getabuleer word. Volgens Van Rensburg en Landman (1990 : xx) bestaan die 
Begrypingsverh~uding uit die volgende essensies: 

BEGRYPINGSESSENSIES 

ii§ · rn •• 'k\1 a · •=t a9 • ll~rilillllii ~~lj§§l)il!l!il~!li~~~ 
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13 

Begryping van andersheid: 
elke opvoedeling is iemand wat self 
iemand wil wees; die opvoeder moet 
pooq om elkeen as indiwidu te ken 

Belewing van andersheid: elke 
opvoedeling moet aanvoel en beleef 
dat die opvoeder inagneem dat hy 
uniek is 

Vergelyk Hoofstuk 4. 

Gesag van behoorlikheideise: om 
beheer te word deur bepaalde 
voorskrifte moet begryp en aanvaar 
word 

Begryping van eise van menswees: 
die vereistes waaraan daar voldoen 
moet word ten einde as ordentlike 
mens gereken te kan word, moet 
begryp en aan voldoen word 
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Interpretasie van moontlikhede: die 
opvoeder moet die opvoedeling help 
om sy moontlikhede te ontdek en te 
begryp 

Ontplooiing van moontlikhede: die 
opvoeder moet die opvoedeling help 
om sy moontlikhede in te span en te 
1 aat word 

Waardering van moontlikhede: die 
opvoeder moet die opvoedeling help 
om waardering te he vir talente wat 
hy ontvang het 

Begryping van verantwoordelikheid: 
die verpligting om te kies en te 
handel moet opgeneem word en 
daarvan moet rekenskap gegee word. 
Dit gee ook vir horn oorwinning oor 
kindwees 

Begryping van behoorlike 
inspanning: die opvoedeling moet 
begryp dat hy altyd sy uiterste 
bes moet doen met al die 
bedrywighede waarby hy ingeskakel 
word 

Begryping van gehoorsaamheid: die 
opvoedeling moet weet dat hy moet 
hoor as daar iets vir horn gese 
word. Gehoorsaamheid aan die 
norme, maak van horn 'n sedelik
selfstandige wese 

Die grootwording van die mensekind verteenwoordig nie 'n blote 
biologiese "groei" en "rypwording" nie. In die opvoedingsverhouding as 
'n mens/mensverhouding kom steungewing tot sedelike selfstandigheid nie 
net duidelik kenbaar tot uitdrukking nie, maar dit le ten grondslag van 
die verhouding. Vanwee onkunde kan die kind nie selfstandig.uitdrukking 
gee aan die idee van volwasse menslikheid nie. Hy is derhalwe bewus van 
sy gebrek aan kennis en ervaring en daarom wend hy horn tot iemand wat 
horn tot sekerheid en kundigheid kan lei, iemand wat horn ken en verstaan 
en iemand van wie hy ook kennis dra. 

Ouerlike belangstelling en toegeneentheid vorm deel van die alledaagse 
lewe. Vir die adolessent is dit belangrik dat sy ouers ook sy beste 
vriende sal wees, beskikbaar sal wees in tye van benoudheid en angs en 
saam met horn dinge sal doen. Ouers behoort kennis te dra van die wese 
van die kind en sy eindbestemming. Dit beteken dat die opvoeder die kind 
in sy totaliteit behoort te ken soos wat hy werklik-essensieel is en 
voortdurend voor oe moet hou waarheen hy met hierdie besondere kind wil 
gaan. 

Om toe te sien dat die omgang met die kind omskep word in 'n 
opvoedingsituasie, moet die ouer die kinderlike geaardheid ken. Ook die 
kind betree die kenrelasie met 'n bepaalde funksionele kennis van 
opvoederskap. Hy besit intu1tiewe kennis aangaande sy eie bestemming wat 
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in die onbekende, verborge toekoms le. Daarom aanvaar hy die opvoeder 
as begrypende medeganger op die onseker lewensweg. 

As geworpene in die wereld is die kind onseker en hunker hy na 
vastigheid en daarom poog hy om 'n greep op die wereld te bekom en gryp 
hy eksplorerend uit en ver-ken hy sy wereld op soek na 'n eie staanplek, 
na vastigheid. Die kind wat begrip in sy ouerhuis geniet, reik met 
selfvertroue uit na die onbekende en waag met die wete dat opvoederlike 
steungewing wel binne bereik is. 

lndien die opvoeder 'n swak begrip sou he van die wyse van kindwees van 
die opvoedel inge waarmee hy in opvoedingsituasies verkeer, sal sy 
gesagsuitoefening nie in ooreenstemming met die opvoedeling se 
wordingsniveau kan wees nie. Hy sal byvoorbeeld dieselfde verwagtings 
he van driejariges as van agtienjariges. Vir die vertrouensverhouding 
as moontlikheidsvoorwaarde van die gesagsverhouding, word sinvolle 
verwerking van die begrypingsverhouding vereis. By gebrek aan 'n 
begryping van behoorlikheidseise sal die opvoeder vanselfsprekend nie 
weet tot welke raaksien-van-norme hy die kind moet lei nie. Ook sal hy 
nie weet aan welke behoorlikheidseise daar onderwerping-aan-normgesag 
betoon moet word nie. Sodoende sal die gesagsverhouding versteld 
verskyn. 

3.6.4 Gesagsverhouding 

Volgens Van Rensburg en Landman (1988 : 75) word hierdie verhouding as 
volg verklaar: "Die vernaamste komponent van die gesagsverhouding kan 
as hulpverlening tot behoorlike volwasse-wording omskryf word. Die 
gesagsverhouding is fundamenteel vir die verskyning van die opvoedings
verhouding. Dit wortel in die kind se aanvaarding van gesag en die ouer 
se noodsaaklike hulpverlening aan die kind. Op grond van die 
gesagsverhouding het die opvoeders iets om vir die kind te se, en die 
kind laat horn gese. Maar die kind het ook 'n se in die 
opvoedingsverhouding en hiervan moet die opvoeder deeglik kennis neem. 
Deur die gesagsverhouding gee die opvoeder daarvan blyke dat hy nie 
alleen draer van gesag is nie, maar ook buig onder gesag en wel onder 
die gesag van sekere norme wat horn as behoorlikheidseise aanspreek. Op 
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die wyse is die volwassene vir die kind 'n sprekende voorbeeld van 
normerende voorlewing en deurleefde normaanvaarding. Die kenverhouding 
en vertrouensverhoudi ng is moontl i kheidsvoorwaardes vi r die ontstaan van 
die gesagsverhouding". 

Die begrip gesag hang saam met die woord gese of laat gese. Van Rensburg 
(1988 : 75) sien gesag as wanneer iemand horn laat voorskryf wat horn te 
doen staan en dit dan uitgedruk word as "laat gese". Dit beteken iemand 
maak aanspraak op sy gewilligheid om te gehoorsaam. 'Auctorita' (Engels 
: "authority") hang nou saam met die Latynse werkwoord 'augere', wat 
onder andere hul p verl een beteken. As naamwoord word di t in 'n wye 
betekenisspektrum aangetref, soos onder meer voorligting, aanmoediging, 
inskerping en beveiliging. Hiervolgens wortel die gesagsverhouding in 
kinderlike gesagsaanvaarding vanwee steunbehoewendheid. Pedagogiese 
gesag, kan nie verklaar word aan die hand van dwang, straf of 
onderdrukking nie. Tewens, die gesagsverhouding le ten grondslag van die 
totale opvoedingsgebeure, aangesien die kind nie-volwasse is en as ope 
moontlikheid deur 'n opvoeder begelei moet word tot verantwoordelike 
volwassenheid. Hiervoor is ,dissipline en self-dissipline nodig. 

Fourie (1991 : 154) wys daarop dat die vader vroeer gesien is as die 
patriarg of tipiese gesagsfiguur wie se woord in die huis wet was. Die 
vader het al die belangrike besluite rakende sy gesin self geneem. Twee 
faktore het egter 'n rol gespeel by die verandering van die vader van 
die kontemporer-moderne wereld se gesagsposisie, naamlik die Tweede 
Wereldoorlog wat diktatuur verdag gemaak het en die demokratiserings
en gelykskakelingstendens. 

Dit bly egter noodsaaklik dat die kind deur die opvoeder tot 
verantwoordelikheid aangespreek en opgeroep moet word. Die opvoeder is 
verteenwoordiger van behoorlikheidseise en die opvoedingsgesag is 
aanvankl i k aan sy per soon gekoppe 1 . Die kind kyk aanvankl i k na sy 
voorbeeld as gesagsdraer, maar wend horn algaande na die norme self en 
die gesag wat daaruit voortvloei. Gehoorsaamheid is gesagsaanvaarding 
en deur gesagsgehoorsaamheid word geborgenheid moontlik. In die 
pedagogiese situasie behoort die opvoeder simpatieke gesagsleiding aan 
die opvoedeling te gee. 
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Ter wille van die ondersoek14 sal die essensies van die 
gesagsverhouding vervolgens getabuleer word. Volgens Van Rensburg en 
Landman (1990 xx) bestaan die Gesagsverhouding uit die volgende 
essensies: 

GESAGSESSENSIES 

Laat gese: die opvoeder se wat Verantwoordelikheid: die 
behoorlik is en die opvoedeling opvoedeling neem 
laat horn oorreed deur dit wat gese verantwoordelikheid ten opsigte 
word van gehoorsaamheid aan gesag in 

die mate wat dit vir die kind op 
grond van sy moontlikhede, leeftyd 
en skoling moontlik is 

Aangespreek word: die opvoeder Raaksien van norme: die 
praat duidelik met die kind oor opvoedeling strewe na die 
behoorlikheidseise normbeeld van volwassewording en 

onderwerping aan normgesag word 
veronderstel 

Opgeroep word: daar word 'n beroep Pedagogiese straf: deur verwerping 
op die opvoedeling gedoen en hy van die afkeurenswaardige en 
word.aangespoor tot die doen van goedkeuring aan die gewenste 
die behoorlike qedraq 

Gehoorsaamheid: die opvoedeling is 
gewillig om sinvolle voorskrifte 
aan te hoor en uit te voer 

Gesagserkenning: die opvoedeling 
sien in en gee toe dat die opvoeder 
die reg het om aan horn te se wat 
behoorlik is. Die opvoeder erken 
self ook die gesag van 
behoorlikheidseise oor sy lewe 

Gesagsopvolging: die opvoedeling 
moet die opvoeder se uitleg en 
voorlewe van behoorlikheidseise 
nalewe 

Vo 1 gens Coopersmith { 1967 : 183) is daar 'n sterk verband tussen 
permissiewe ouerskap en 'n lae selfbeeld by kinders. Hy het drie aspekte 
van permissiewe ouerskapstyle as vorm van gesag in die opvoedingsituasie 
ondersoek: "Strictness of training, the demands that children meet 

14 Vergelyk Hoofstuk 4. 
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(parental) standards, and the consistency with which rules were enforced 
and violations punished. This information was obtained from each mother 
and child, utilizing both interview and the questionnaire procedures ... 
We should note that a 11 our results indicate that the parents of 
children with high self-esteem are significantly less permissive than 
the parents of children with less self-esteem". 

Die permissiewe ouerskapstyl volgens Bester (1985 
volgende kenmerke: 
Hierdie ouer: 

26-36) toon die 

* erken met trots dat hy outoritere gesindheid afkeur; 
* veroorloof sy kind 'n groot mate van vryheid om "sy eie ding te 

doen"; 
* stel feitlik geen perke nie; 
* is huiwerig om beheer uit te oefen omdat dit "die kind se 

persoonlikheid kan skaad"; 
* laat sy kind grootliks toe om sy eie gang te gaan; 
* handel die meeste van die tyd nie-bestraffend en goedkeurend ten 

opsigte van sy kind se begeertes en handelinge sodat die "kind se 
persoonlikheid kan ontwikkel"; 

* beskou homself nie as 'n opvoeder met 'n direkte verantwoordelikheid 
vir sy kind se opvoeding nie; en 

* leer nie vir sy kind die verskil tussen beginsels en reels nie. 

Die kind: 
* voel dikwels dat niemand vir horn omgee of vir horn lief is nie; 
* voel dikwels onseker en onveilig omdat sy ouers van horn verwag om 

sy eie gedrag te reguleer; 
* raak verwytend teenoor sy ouers as sake verkeerd loop - hy voel hy 

is in die steek gelaat omdat hy nie die nodige waarskuwings en 
leiding betyds gekry het nie; 

* het dikwels weinig respek vir sy ouers en ander mense; 
* is geneig om selfsugtig te wees en het min waardering vir wat vir 

hulle gedoen word; 
* kan dikwels nie die korrektheid of verkeerdheid van sy gedrag 

beoordeel nie; 
* beleef dikwels angs; en 
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* is geneig om mense seer te maak of eiendom te beskadig wanneer hy sy 
humeur verloor". 

Hierteenoor is die posisionele opvoedingstyl, wat deur Pretorius (1990 
: 58) beskryf word as 'n onderdrukkende, outoritere houding, waarby 
gesag · op mag gebaseer word en aan forme le pos is i es gekoppe l word. 
"Indien die kind hoofsaaklik aan hierdie opvoedingstyl blootgestel word, 
het dit die volgende uitwerking: 
Die kind: 
* ervaar gevoelens van ontoereikendheid, minderwaardigheid en skaamte; 
* ontwikkel ernstige spanningsprobleme en is onseker; 

* is oormatig van andere afhanklik en is bang om verantwoordelikheid 
te aanvaar; 

* wil geen uitdaging aanpak alvorens sukses gewaarborg is nie; 
* kom, veral tydens adolessensie, in opstand teen gesag en is 

uitdagend, negativisties, vyandig en aggressief; en 
* vertel leuens en is wantrouig". 

Uit bogenoemde kan afgelei word dat die opvoedel ing van opvoeding 
afhanklik is, omdat hy in homself onseker is. Wanneer die vervulling van 
die behoefte aan konsekwente en gestruktureerde opvoedingshandelinge 
deur 'n verantwoordelike volwassene ontbreek, lei dit tot algemene 
lewensonsekerheid wat weerspieel word in 'n onsekere lewenshouding, 
besluiteloosheid en selftwyfel. Hierdie faktore word in 'n lae selfbeeld 
gemanifesteer. Veral wanneer die gesagsverhouding skeefgeloop het, is 
daar 'n geneigdheid om gewelddadig teenoor die medemens en eiendom op 
te tree. 

Wat veral betekenisvol is, is kousale verband tussen moeders se 
toepassing van algemene huisreels en kinders se selfbeeld: "From these 
responses it is clear that the mothers of children with high self-esteem 
are more zealous in their enforcement of familial rules than are the 
parents of children with medium and low self-esteem". (Coopersmith 1967 
: 184) 

Ter bevestiging hiervan stel Van Vuuren (1976 : 84) dit as volg: 
"Wanneer die opvoeder weens kwasi-pedagogiese drogredenasies nalaat om 
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'n kind te konfronteer met die woord, uit vrees dat 'n 'traumatiese 
ervaring' by laasgenoemde vasgele sal word, verval die kind in 'n valse, 
utopiese droomwereld. As hierdie droom uitgedroom is en wanneer hy in 
die naakte werklikheid van die volwasse wereld terugkom, word hy op 
homself in eksistensiele oorspanning en lewensangs teruggewerp". 

Hy gaan voort deur te wys op sekere kernmomente van die 
gesagsverhouding: 

• Aangesprokenheid 
Opvoeding is hulpverlening aan die opvoedeling deur horn aan te 
spreek en op te roep tot antwoord gee. Hierdie aanspreek is 'n 
oproep tot handelinge, 'n appel waarop geantwoord moet word of 'n 
eis om stelling of standpunt in te neem. Opvoeding is uiteindelik 
gerig op aktivering van die wil en die gewete sodat die kind 
uiteindelik in vryheid en verantwoordelikheid sal antwoord op die 
aanspraak tot behoorlikheidseise. 

,.Ten opsigte van vryheid tot verantwoordelikheid, sluit Reeler (1985 : 
80) by van Vuuren aan: "It becomes more and more obvious that the type 
of freedom being examined here has to be achieved by man for himself, 
it cannot be made and presented to him. Man has to accept responsibility 
not only for what he wil 1 make of his freedom, but a 1 so for his 
achieving it in the first place. Of equal importance is the fact that 
no person can aspire to freedom unless it is attained by obedience to 
the authority of the conscience". Hierdie aanspreek en 'n gepaardgaande 
aanhoor, is 'n doelgerigte gesprek, wat tot situasie-oorskryding en die 
verruiming van die kind se betekenis-wereld lei. 

• Gehoorsaamheid 
Dit is moontlik dat 'n opvoeder met wilskrag en vasberadenheid 'n 
opvoedeling op kragdadige wyse tot gehoorsaamheid kan verplig. 
Sodanige optrede loop gewoonlik op 'n gespanne verhouding uit wat 
gekenmerk word deur die aanwesigheid van sowel onbuigsame 
regimentering as smeulende verset. Die opvoedingsverhouding 
ontaard in 'n persoonlike vete tussen kind en volwassene waarin 
onbeheersde dreigemente en verwyte 'n ha 1 starrighei d en 
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vyandigheid uitlok wat so 'n emosionele oorspanning tot gevolg 
het dat opvoeding in die sin van hulpverlening kragteloos word. 
Die mening word ook gehuldig dat die kind toegelaat moet word om 
eksperimenterend sy lewensweg te vind met die opvoeder op die 
agtergrond. Dit is die tipiese permissiewe ouerskapstyl waarna 
vroeer verwys is. Ware gehoorsaamheid vind sy neerslag in 'n 
saamhoor, saamkies en saamhandel ooreenkomstig die 
lewenswaardevolle. Dit skakel slaafse gehoorsaamheid van die kind 
uit. 

• Spanning 
'n Opvoedingsleer wat 'n spanninglose en konfrontasievrye 
opvoedingspraktyk voorstaan, hou nie rekening met spanning as 
ontiese synsfeit nie. Ontmoeting tussen mens en medemens bring 
noodwendig spanning mee. Spanning is 'n integrerende deel van 
menswees en so ook van die gesagsverhouding. Hier dit kom neer op 
'n spanning tussen gehoorsame mede-syn en opstandigheid as self
wil-syn. 

As rigtinggewende momente van die gesagsverhouding kom ingryping en 
afkeuring tot vergestalting as 'n ingreep in die lewensweg van 'n kind. 
Volgens Van Vuuren (1976 : 79-87) is die opvoeder verplig tot 
konfronteri ng, omdat hy as normverteenwoordiger self verpl ig word om horn 
as verantwoordelike mens met 'n volwasse-wordende te bemoei. 

Daar ontstaan 'n vrugbare spanning wanneer 'n nog-nie-volwassene met die 
eise van volwassenheid gekonfronteer word, en dit maak opvoeding juis 
moontlik. Dit is vrugbare spanning wat egter nie tot oorspanning (stres) 
moet lei nie. 

Dat pedagogiese verhoudings 'n rol te speel het by selfbeagting, 
belewing van eie-waarde en derhalwe die vorming van die kind se 
se1fbee1d, blyk uit die voorafgaande. Die verantwoordelikheid van die 
opvoeder by die vorming van die oop kinderlike gemoed is daarom 
onwegdinkbaar. Pedagogiese verhoudings moet gebou word op konsekwente 
optrede van die ouer teenoor die kind. Die kind raak sonder belewing van 
gesonde verhoudinge verward en angstig, en verloor vertroue in sy 
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medemens. 

3.7 SAMEVATTING 

In die voorafgaande paragrawe is se1fbee1dvorming deur die oe van 
verskeie skrywers onder die soeklig geneem, terwyl veral na die invloed 
van re1asievorming, betekenisgewing en se1faktua1isering met inagneming 
van unieke omstandighede van indiwidue gekyk is. Die mens neig om in sy 
relasievorming betrokke te raak by dit waartoe hy aangetrokke voel en 
weg te beweeg van dit waartoe hy nie aangetrokke voel nie. Die mens gee 
betekenis aan dit wat vir horn volgens sekere waardes sinvol is. 
Betekenisgewing is dikwels deurslaggewend as die mens voor 
krisissituasies te staan kom, maar nie almal kry dit reg om 'n 
oenskynlike verlies in 'n wins te omskep nie. 

Selfaktualisering veronderstel nie net goeie kennis en insig in die self 
nie, maar ook dat die indiwidu op 'n spesifieke doel, wat vir horn sinvol 
is, gerig is. Indien die doel bereik word, voel die indiwidu suksesvol, 
sy selfwaardering styg en tesame daarmee saam ook sy selfbeeld. Die 
teenoorgestelde is egter ook waar. Namate ander mense die indiwidu 
waardeer, skat hy homself na waarde. Betekenisvolle persone se 
waardering be1nvloed die selfbeeld - positief of negatief. 

Verskeie faktore wat 'n rol by vorming van aggressiewe gedragsuitinge 
speel, is bestudeer. Innerlike en uiterlike faktore is genoem en 
weereens is onder die besef gekom dat afwykende kommunikasiepatrone tot 
antisosiale gedrag lei. 

Baie oorsake van konflik, geweld, wrywing en ontwrigting le in die feit 
dat daar iets met onderlinge verhoudings tussen mense skort. Derhalwe 
is die verhoudingstruktuur met sy verskeie essensies nagegaan. Daar is 
aangevoer dat vertroue, begryping en gesag van essensiele belang in 
enige sinvolle verhouding beskou word. Die invloed van betekenisvolle 
verhoudings op die vorming van die selfbeeld van die aggressiewe 
oortreder sal in Hoofstuk 4 ondersoek word. 



HOOFSTUK 4 

AGGRESSIWITEIT 'N IDIOGRAFIESE ONDERSOEK 

4.1 INLEIDING 

In die voorafgaande hoofstuk is aggressiwiteit as vorm van gedrag nader 
toegelig. Onderdrukte aggressie, wat as geweld teenoor die medemens 
manifesteer, word dikwels gerig sander dat die objek van geweld enigsins 
aan die oorsaak van die onderdrukte aggressie verbind kan word. 
Selfbeeldvorming is vervolgens nagegaan en faktore wat 'n rol blyk te 
speel is uitgesonder as relasievorming, betekenisgewing en 
selfaktualisering. Daar is spesifiek na die pedagogiese 
verhoudingstruktuur en sy essensies se rol by die vorming van die 
selfbeeld gekyk, omdat dit van belang geag word wanneer die gedrag van 
die aggressiewe oortreder onder die wetenskaplike visier kom. 

Na aanleiding van bogenoemde sal daar.in hierdie hoofstuk aandag aan die 
invloed van verhoudings by selfbe~ldvorming as predisposisie tot 
aggressiewe gedrag, gegee word. Daar word dikwels in navorsing verwys 
na die self en na die invloed van verhoudings op die selfbeeld. So 
verklaar Coleman (1980 : 87) dat die selfkonsep of selfsiening verwys 
na die aannames wat die indiwidu oor homself en sy wereld maak en dat 
dit gewoonlik gebaseer is op leer en ervaring in die sosiale omgewing 
tydens interaksie met ander indiwidue, veral met die ouers. Oak 
Trojanowicz (1978 : 60) meen dat 'n kind 'n negatiewe selfbeeld kan 
ontwikkel as sy ouers, onderwysers en ander persone in sy omgewing horn 
voortdurend as sleg bestempel. Die moontlikheid dat dit aggressie kan 
bevorder, word nie deur horn uitgesluit nie. 

Die doel van hierdie navorsing is om vas te stel of daar wel 'n verband 
tussen verhoudings wat versteld verskyn, swak selfbeeld en aggressiewe 
gedrag bestaan. Die mening van ander teenoor die self bepaal dikwels die 
siening wat hy teenoor homself handhaaf. Elke mens wil graag deur sy 
medemens positief beleef word. Wanneer hulle mening egter negatief is, 
gee dit aanleiding tot gevoelens van verwerping wat deur verskeie 
gedragsmanifestasies geopenbaar kan word. 
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Conradie et al. (1990: 66) is nie seker of 'n lae selfbeeld op sigself 
noodwendig aggressiewe gedrag sal predisponeer nie, maar se dat dit wel 
'n rol kan speel wanneer dit saam met ander negatiewe faktore soos 
spanning en depressie voorkom. 

Die broers Gluecks (1964 : 108) het bevind dat die gesinslewe van 
oortreders gekenmerk word deur heelwat spanning en rusies met 'n 
verskeidenheid oorsake. Volgens hulle het konflik in gesinsverhoudings 
'n rol te speel wanneer daar later wangedrag by kinders voorkom. 

Volgens Berkowitz (Cortes en Gatti 1972 : 186) is aggressiewe persone 
nie voordurend aggressief nie, maar het hulle 'n geneigdheid om gou tot 
woede en aggressie opgewek te word. Laasgenoemde hou verband met 'n 
spesifieke houding of kognitiewe patroon wat die persoon handhaaf ten 
opsigte van ander persone. Dit kom weer eens neer op die verhoudings 
waari n hy teenoor sy medemens st a an of gestaan het. Daarom sa 1 die 
invloed van verhoudings op selfbeeldvorming en gedrag nagegaan word. Die 
moontlikheid van swak selfbeeldvorming tydens konflik-gelaaide 
verhoudings sal aan die hand van die essensies van die,::verhouding
struktuur van Van Rensburg en Landman (1994 : XX) geevalueer word. 

Die ondersoeker beoog nie om in hierdie ondersoek enigsins die 
agtergrondsomstandighede en vroee verhoudingsbelewinge van elke 
proefpersoon as enigste oorsaak vir impulsiewe, aggressiewe gedrag te 
veralgemeen nie. Daarom vertoon die inhoud van idiogramme nie 
eenvormigheid ten opsigte van struktuur en ervarings nie. Dit is juis 
by wyse van erkenning aan indiwidualisering dat inligting op uniekheid 
as voorwaarde vir menslikheid ge'interpreteer sal word. Dit was van 
belang dat elkeen moes besef dat sy deelname vrywillig sou wees en dat 
hy in die besondere omstandighede waaronder hy huidig verkeer, geensins 
hierdeur bevoordeel of benadeel sou word nie. 1 

1 

Die ondersoeker het die versoek aan 'n gese 1 ekteerde groep van agt 
gevangenes wat aggressiewe misdade gepleeg het, gerig. 'n Opstel van nie 
langer as twee bladsye oar elkeen se unieke belewing van verhoudings 

Vergelyk Aanhangsel 2. 
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sedert sy kinderjare, met spesifieke verwysing na 'n eie lewensverhaal 
en die mense daarby betrokke, moes deur elk binne sy eie privaatheid en 
tyd skriftelik gedoen word. Hiervolgens is die moontlikheid dat 'n greep 
verkry kon word op die werklikheid soos dit die indiwidu met sy unieke 
lewensomstandighede aangespreek het, in die vooruitsig gestel. 
Verderaan is agtergrondverslae wat deur welsynsorganisasies opgestel is, 
benut, om derhalwe 'n objektiewe beeld van elkeen se werklike 
lewensomstandighede te verkry. 2 Hier is derhalwe wel sprake van 
subjektiewe belewing deur 'n proefpersoon. Die ondersoeker beskou 
hierdie subjektiewe belewing egter as 'n noodsaaklike dimensie in die 
ondersoek om die verantwoordbaarheid van die onderwerp van hierdie 
studie te bepaal. 

Om te voorkom dat die uitleg persoonlik en partikulier kan wees, word 
nie alleen op idiografiese beskrywings staatgemaak om tot algemeen
geldende uitsprake te kom nie, maar word idiogramme bestudeer en 
ge1nterpreteer om 'n behoorlike greep op die werklikheid te verkry. 
Pieterse (1993 : 82) stel dit as volg: "Verpersoonliking van 'n 
verskynsel beteken nie noodwendig dat in subjektiwiteit verval word 
ni e". 

In die onderhawige hoofstuk word nou by wyse van idiogramme3 'n 
wetenskaplik-verantwoordbare studie na die invloed van 'n verskraalde 
verskyning van verhoudingsessensies op die vorming van 'n swak selfbeeld 
met as uitvloeisel aggressiewe gedrag, onderneem. Die idiografiese 
metode sal aangewend word as kwalitatiewe fenomenologiese ondersoek wat 
konsentreer op mense se ervarings en belewenisse. Die idiografiese 
navorsingsmetode poog om menslike gebeure en die menslike wese in sy 
lewensituasies te verstaan. Derhalwe gaan attenderend na dte werklikheid 
gekyk word en 'n noukeurige en wetenskaplik-begronde analise daarvan 
gemaak word. Die doel is om vas te stel in welke mate die probleem van 
aggressiewe gedrag die uitkoms van negatiewe belewing van verhoudings 
was. Verder, in watter mate laasgenoemde die wording van die selfbeeld 
geskaad het. 

2 Vergelyk Agtergrondstudie by elke idiogram. 
3 Vergelyk Hoofstuk 1, paragraaf 1.6.7: Die idiografiese metode. 
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Voorts sal van 'n gestandaardiseerde selfkonsepskaal (AS K S) 4 gebruik 
gemaak word om die stand van elke geselekteerde aggressiewe gedrags
oortreder se selfbeeld te bepaal. Hiervolgens dien die selfbeeld as 
verwysingsraamwerk, as basis van beoordeling en as 'n wyse van omgang 
met ander mense en word die houdingsaspek in sy geneigdheid tot 
bestendige handelings- en gedragspatrone onderstreep. 

Volgens Meyer (1988 : 154) is aggressie juis die drang om die omgewing 
te bemagtig vanwee onbewuste gevoelens van minderwaardigheid en 
gevoelens dat die aggressor bedreig voel. 5 Immers, wat die persoon van 
homself glo, kan bepaal of hy psigies gesond of siek is. 

In die ondersoek gaan die skrywer poog om die idiogramme van agt persone 
wat aggressiewe misdade gepleeg het aan die hand van die pedagogiese 
verhoudingstrukture te evalueer. 6 Onder aggressiewe misdade word moord, 
verkragting, sekere gevalle van manslag, die huur van iemand om moord 
te pleeg, seksuele molestering binne die gesin en selfs verwaarlosing, 
ingesluit. 7 Soos reeds vermeld, sal die klem op die indiwidualiteit en 
uniekheid van elke persoon ender bespreking val en daar sal gepoog word 
om elkeen wat by die ondersoek betrek word, in hierdie lig te beskou. 

4.2 ldiogramme 

4 

Ter wille van hulle eie beskerming sal skuilname gebruik word. In 
hierdie geselekteerde groep is van eerste oortreders gebruik gemaak, 
Afrikaans- en Engelssprekend, afkomstig uit welgestelde en behoeftige 
gesinne en wat ras betref: blank, gekleurd en swart. Die self-

Elke indiwidu se selfbeeldwording sal hiervolgens geevalueer word 
en aangedui word ender IDENTIFISERENDE BESONDERHEDE as 
Selfbeeldstand. 

5 Hierdie stelling het juis gelei tot die ondersoek na die invloed 
van selfbeeldvorming by aggressiewe gedrag. 

6 

7 

As filosofies-andragogiese ondersoek, word nie 'n diepgaande 
empiriese ondersoek beplan nie, maar wel eksemplaries waar 
idiogramme as voorbeelde dien. Vergelyk ook paragraaf 1.6.7 in 
die verband. 

Vergelyk Hoofstuk 3, Tabel I. 
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beeldskaal wat gebruik is, is die AS KS van Vrey en dui prestasies op 
grond van stanege-tellings in lae SK, medium SK en hoe SK aan. 
Hierdie terme sal derhalwe ook by elke idiogram gebruik word. 

4.2.1 ldiogram A 

IDENTIFISERENDE BESONDERHEDE 
Na am 
Geslag 
Ouderdom 
Ras 
Opvoedingspeil 
Oortreding 

Vonnis 
Selfbeeldstand 

Leon 
Manlik 
34 jaar 
Blank 
St VI 
Moord : Hy het 'n swart kollega geskiet nadat die horn 
oor sy spraakprobleem geterg het. 
Lewenslank 
Lae S K 

HISTORISITEITSBEELD 

Agtergrondstudie: 
Leon is die middelste van vyf kinders. Die moeder beskryf hulle 
gesinslewe as moeilike jare van armoede, hoofsaaklik vanwee 'n 
wisselvallige werksrekord van die vader. Die gesin moes dikwels verhuis, 
wat veroorsaak het dat hulle finansieel telkens skade gely het, nooit 
'n hegte vriendekring kon opbou nie en die kinders van skole moes 
verwissel. As gevolg hiervan het die kinders nie na wense op skool 
presteer nie. Sy en die kinders was bang vir die vader, aangesien hy 'n 
vinnige humeur ontwikkel het indien dinge nie na sy sin was nie. Van 
haar is baie fisieke werk verwag sodat sy min geleentheid gehad het om 
voldoende aandag aan die kinders te gee. Die vader was veral veeleisend 
ten opsigte van Leon en het maklik lyfstraf toegedien - dikwels op 'n 
gewelddadige wyse. Leon is dikwels as die "swartskaap" beskou, omdat hy 
'n spraakgebrek gehad het. Die vader het horn ge1gnoreer sodra hy begin 
hakkel het en het dan deur middel van die moeder met horn gekommunikeer. 
Dit het Leon se spraakgebrek vererger. Daar was later geen kommunikasie 
tussen horn en sy vader nie, hoewel hulle in dieselfde huis gebly het. 
Sy verhouding met sy moeder was goed. 
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Leon het slegs tot st VI op skoal gevorder, waarna hy by die plaaslike 
myn begin werk het. Hy het geen probleme by die werk ondervind nie en 
was vir meer as tien jaar in diens van die myn. Hy is op 19-jarige 
ouderdom getroud en het twee seuns. Die egpaar was vir veertien jaar 
getroud en die huwelik was stabiel. Hulle is geskei nadat Leon 
gevangenis toe gekom het. In sy vryetyd het hy pistoolskiet beoefen. In 
die gevangenis het sielkundige toetse aan die lig gebring dat Leon 
konflik ervaar in terme van outoriteit: hy beleef dat die persoon wat 
aan horn leiding en hulp moet verskaf nie in sy nood beskikbaar is nie. 
Hy beleef ook sterk gevoelens van angs random die moederfiguur ten 
aansien van beskerming en aanvaarding. 

Eie vertelling: 8 

"Ek het in 'n goeie ouerhuis grootgeword, elke kind het sy plek geken, 
disepliene en gehoorsaamheid was die hoofklagte in my ouerhuis. 
Ek het 'n ouer broer en drie sussies ons was 5 kinders. Op my 3jaarige 
ouderdom het ek 'n verskriklike pak slae gekry omdat ek my sussie (na 
my) raakgeskop het met die rugbybal, sy het voor die bal ingehardloop, 

,:. die bal het haar op die krop van haar wind gevang en haar grand toe 
gedwing: my pa het toe op die situasie afgekom waar ons ander kinders 
haar probeer regop hou, sy maak dan nie haar oe oop nie, ons het gedink 
sy is oorlede. Sy het toe reggekom. Na my pakslae moes my moeder my voer 
om te kon eet, ek was te seer en vol kneusplekke en vir drie weke in die 
bed en kon nie skoal toe gaan nie. Met die herstel van my seer het ek 
verskriklik begin hakkel, en met dit so grootgeword. Met my weermag 
opleiding het ek mooi begin regkom, totdat ek nie meer gehakkel het nie. 
Na my troue van 7jr het ek alleen in my motor 'n lelike ongeluk gehad 
waar ek 4 dae te ... Hospitaal bewusteloos was. Toe kom al my gehakkel 
weer terug. Tot en met nou deur my getroude lewe tot 1984 het my menssku 
begin. Altyd skaam as daar mense kom kuier en het baie-baie kwaad geword 
as 'n persoon my spot omdat ek hakkel. Ek het al mense te lyf gegaan oor 
die gespottery. Die keer het ek te ver gegaan: Ek is 'n ... myner van 
beroep buite, een van my masjiendrywers ondergrond het een aand met 
nagskof gedrink ondergrond gekom om te kom gekskeer met my en 'n 
gespottery. Ek het toe die swartman ondergrond uitgestuur saam met die 

8 Oorspronklike weergawe van brief. 
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seksie bossboy dat die kampong bestuurder die man kan afbetaal en dit 
was toe so. Daardie selfde oggend 2 uur na skof en stort tyd toe ek by 
my motor kom onder die afdak by die ... kleedkamer, toe ek my kosblik 
in my motor se kattebak sit toe verskyn 3 swartmans so 2 karre van myne 
af. Die spesifieke een se toe vir my ja, hakkelgat {oops vir die woord 
jammer). Dit is nie nodig dat ons horn afbetaal vir net die woord 
hakkelgat nie maar dit het diep ingegaan en vasgesteek. Toe ek my kom 
kry het ek al my kant van die motor oopgesluit, die 3.8 rewolwer was 
onder my sitplek van die motor. Ek weet nou nog nie hoe ek dit so vinnig 
kon regkry om 3 mense met 3 skote plat te skiet nie. My oorlede moeder 
wou vir my 'n advokaat kry toe se die speurder kaptein ... , nee tannie 
dis nie nodig nie, ek gaan horn help 'n opgeskorte vonnis kry. Hy het toe 
gesorg dat ek 'n l ewensl ange gevangeni sstraf opgele word en my hel e 
storie in die hof om gedraai. Jammer viral die lelike skryfwerk. Mooi 
bly". 

VERWERKLIKING VAN DIE VERHOUDINGSTRUKTUUR 

Outentieke Betekenis 

"ek het in 'n goeie ouerhuis grootgeword ... " 
"elke kind het sy plek geken". 
"disepliene en gehoorsaamheid was die hoofklagte in my ouerhuis" 
" ... 3jaarige ouderdom het ek 'n verskriklike pak slae gekry" 
" ... na my pak slae moes my moeder my voer om te kan eet, ek waste seer 
en vol kneusplekke". 
"en moes vir 3 weke in die bed bly en nie skool toe te gaan nie. met die 
herstel van my seer het ek gehakkel ... " " ... het ek mooi begin regkom," 
" ... tot 1984 het my menssku begin". 
"Altyd skaam as daar mense kom ... " 
" ... het baie-baie kwaad geword as 'n persoon my spot omdat ek hakkel". 
"Die keer het ek te ver gegaan ... " 
"te kom gekskeer met my en 'n gespottery .. " 
"Die spesifieke een se toe vir my ja,hakkelgat. .. " 
" ... dit het diep ingegaan en vasgesteek. 
"Toe ek my kom kry ... " 
"Ek weet nie hoe ek dit so vinnig kon regkry om 3 mense met 3 skote plat 
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te ski et nie ... " 
"My oorlede moeder wou vir my 'n advokaat kry .. " 
"Jammer viral die lelike skryfwerk ... " 

Verhoudingsessensies aangespreek 

VERTROUE 

GESAG 

BEGRYPING 

Uitleg 

bedoeling, aanvaardingsituasies, 
versorgingsruimte, besorgdheid 
vanwee liefde, beagting, 
bereidheid tot verhouding 

onderwerping aan normgesag, 
pedagogiese straf, 
afkeurenswaardigheid, 
verantwoordelikheid. 

begryping van kindwees, begryping 
van die eise van menswees, 
ontplooiing en waardering van 
moontlikhede, gesag van 
behoorlikheidseise, begryping en 
belewing van andersheid. 

Leon sien sy ouerhuis as 'n goeie huis: dit is al wat hy ken en hy is 
lojaal. Die ouer se normgesag word oenskynlik sander bevraging aanvaar. 
Moontlik is hier belewing van rigiede dissipline. Leon probeer 
aanvanklik neutraal staan teenoor die straf, maar dit is duidelik dat 
pedagogiese straf nie toereikend gerealiseer het nie en dat dit 
ongewenste gevolge gehad het ten aansien van opvoedingsuitkomste. Gesag 
van behoorlikheidseise het verskraald verskyn deurdat die vader sy gesag 
tot nadeel van sy seun in 'n onbeheerste woedebui laat geld het. 

Die vader het gestraf voordat hy seker gemaak het van die feite van die 
situasie, trouens, hy het nie die ouderdom van die kind wat aan ham 
toevertrou is in ag geneem nie en sodoende nie begryping van kindwees 
getoon nie. Hy het oak nie insig getoon in die eise van menswees nie en 



122 

'n bedoeling van sy taak as gesagsdraer realiseer ontoereikend. Sodoende 
skep die vader min geleentheid tot verhoudingstigting en het die kind 
se bereidheid tot verhouding hier misgeloop. Daar was by die vader 
ontoereikende insig ten opsigte van ontplooiing en waardering van 
moontlikhede, wat kon bydra om sy kind meer selfvertroue te gee. By die 
moeder was daar wel 'n besorgdheid vanwee liefde tydens sy tydperk van 
verhoorafwagting, wat duidend kan wees van 'n essensie wat vroeer in die 
ma/kind-verhouding oak gerealiseer het. 

Sy gebrek aan selfvertroue kom na vore in sy eie verhoudingstigting. Hy 
verkies om nie uit te reik na mense wat die gesin besoek nie. Sodoende 
ontneem hy nie net homself van betekenisgewing en selfaktualisering 
binne verhoudings nie, maar verhoed oak dat sy gesin daardeur verryk 
word. Aanvaardingsituasies word dus nie deur horn beleef nie en sy gevoel 
van onveiligheid binne verhoudings dra hy op sy gesin oar. Nogtans toon 
hy verantwoordelikheid wanneer hy besef dat hy verkeerdelik opgetree 
het. 

Sy ingesteldheid teenoor mense maak;::hom baie sensitief vir hul reaksie 
op sy swakhei d, naaml i k sy spraakgebrek. Wanneer daar spottenderwys deur 
besope kollegas na sy spraakgebrek verwys word, kom die 
verwerpingsgevoelens wat hy as kind beleef het, as gevolg van sy pa se 
ignorerig van horn wanneer hy hakkel, sowel as nie-begryping van 
andersheid, sterk na vore. Dit manifesteer as onderdrukte aggressie in 
gewelddadige optrede. Hy tree in 'n oomblik van magtelose vernedering 
impulsief op deur met sy pistool 'n onbeplande moord te pleeg. Twee 
persone word ernstig gewond en een vermoor. Nogtans toon hy be-agting 
wanneer hy verskoning maak vir sy handskrif. 

SAMEVATTING: Die vervlegtheid van die drie verhoudings vergestalt in die 
uitkoms van hierdie gebeure. In sy onbeheerste woede vind daar mi sloping 
van die gesagsverhouding plaas. Daarna reageer die vader telkens sander 
begrip vir sy kind se spraakprobleem. Daar is sterk aanduidings dat 
laasgenoemde se ontstaan in verband gebring kan word met die vader se 
uitoefening van gesag. Leon het dit as nie-begryping van sy kindwees 
beleef en dit het nie alleen die begrypingsverhouding geskaad nie, maar 
oak die vertrouensverhouding, sodat hy in later jare as gesinsman 
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antisosiale gedrag openbaar. Die voorbeeld van hantering van die 
gesagsverhouding wat hy by sy vader waargeneem het, manifesteer in sy 
eie hantering van selfhandhawing wanneer hy horn tot die pleeg van 'n 
geweldsmisdaad wend. 

4.2.2 Idiogram B 

IDENTIFISERENDE BESONDERHEDE 
Naam Oswald 
Geslag Manlik 
Ouderdom 27 jaar 
Ras Blank 
Opvoedingspeil N2 
Oortreding Verkragting van 'n minderjarige swart dogter 
Vonnis 10 jaar gevangenisstraf 
Selfbeeldstand Lae S K 

HISTORISITEITSBEELD 

Agtergrondstudie: 
Oswald het as die tweede oudste seun van vier kinders grootgeword. Sy 
ouers het in die ... -distrik geboer en die kinders het die geleentheid 
gehad om hul vroee kinderjare daar deur te bring. Sodra hulle 
skoolpligtig was, moes die kinders koshuis toe. Oswald het goed gevaar 
op skoal, waar hy dikwels as leier uitgestaan het. Die vader het sy 
verwagtings aan sy seuns hoog gestel en het hulle dikwels met mekaar 
vergelyk, waarop die oudste seun tel kens as die "beter" of "sterker" een 
uitgewys is. Dit het wedywering tussen die broers laat ontstaan, wat 
hulle verhouding vertroebel het. 

In sy matriekjaar is hy tot hoofseun van die plaaslike hoerskool 
verkies. Hy het egter ten spyte daarvan die skoal gedurende die eerste 
kwartaal, teensy ouers se sin, verlaat. Hy het 'n betrekking bekom, en 
die vooruitsig om sy eie geld te verdien het meer geweeg as om sy 
skoolloopbaan te voltooi. Hy was voortdurend in kompetisie met sy 
kollegas en dit was vir horn belangrik om vinniger as mede-vakleerlinge 
sy opleiding te voltooi. 
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Hy is op die ouderdom van 21 jaar getroud. Daar was egter vroeg in die 
huwelik tekens van onmin en drankmisbruik. Kort nadat hy gevonnis is, 
is die egpaar geskei. Sy ouers en broer besoek horn gereeld in die 
gevangenis. 

Eie vertelling: 9 

"So ver as wat ek kan onthou het ek baie gelukkig groot geword en was 
baie gesond. Ons is vier kinders, my broer 29 jaar ek 27 jaar my suster 
25 en my klein boetie 15 ons het op 'n plaas groot geword en moes van 
graad 1 af koshuis toe gaan want die skool was te ver van die plaas af. 
Ek onthou nog hoe het ons altyd uitgesien om elke naweek huis toe te 
gaan, maar ons huis was klein dit was vir my ma makliker as ons weer 
teruggaan. ons kinders het goed gevaar op skool ek het met die 
onderwysers en kinders oor die weg gekom. Ek en my broer het baie na aan 
mekaar grootgeword ons het altyd saam gespeel en alles saam gedoen. Ons 
is deur my pa aangemoedig om met mekaar te kompiteer wie die meeste 
punte kry kon dan saam met my pa rondry op die plaas. Die mense by die 
skool het darem altyd van my gehou en ek was op laer skool die Rugby en 
krieket kaptein ek was ook Hoofseun. Hoerskool was vir my ook baie 
lekker ek het ook goed op die sportveld en in die klas presteer. My 
ouers het ons altyd aangemoedig en geondersteun om te presteer, toe is 
ek gekies as Hoofseun op Hoerskool. Ek het egter die skool verlaat na 
een maand in st 10. Ek het die Desember by 'n firma gewerk vir ekstra 
sakgeld en die idee van werk was vir my lekker iets niets na 'n maand 
in st 10 begin ek werk sander my ouers se wete. My Pa het gese dit is 
my besluit maar hy het my aangeraai om skool te voltooi. Ek het toe 
kontrak geteken as motorwerktuigkundige vakleerling ons het die vorige 
jaar van die plaas af getrek dorp toe waar my pa ook gewerk het. Ek het 
my vakleerlingskap voltooi nog voor ek 21 was toe is ek Weermag toe vir 
twee jaar. Na my twee jaar Weermag het ek terug gegaan na my werk by ... 
waar ek gewerk het voor ek Weermag toe is. Ek het 'n paar meisies geken 
en toe het ons ek en ... besluit om te trou ek het bedank by my werk en 
het op ... vir 'n privaat firma gaan werk ons was baie gelukkig tot 'n 
jaar na ons troue. My vrou het 'n miskraam gehaat dit het ons verhouding 
ver ongeluk maar nie so erg nie na nog 'n jaar toe weer die selfde dit 

9 Oorspronklike weergawe van brief. 
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het toe ons verhouding onherstelbaar vernietig ons het nog saam gebly 
maar ek moes in 'n ander kamer slaap. Ek het een aand baie gedrink want 
ek het nie uitgesien om huis toe te gaan nie ek het baie aande tot laat 
gewerk net om argumente te voorkom ek het huis toe gegaan wanneer sy 
slaap op die betrokke aand wat ek so gedrink het, het ek die misdaad 
gepleeg na die gebeure het sy verander ek was regtig gelukkig mar toe 
word ek gevonnis en na 'n jaar of wat is ons toe geskei nou wag ek maar 
net na my ontslag om die twede kans wat ek kry te volle te benut". 

VERWERKLIKING VAN DIE VERHOUDINGSTRUKTUUR 

Outentieke betekenis 

" ... hoe het ons altyd uitgesien om elke naweek huistoe te gaan ... " 
" ... ons huis was klein" 
" ... dit was vir my ma makliker as ons weer teruggaan." 
"Ek en my broer het baie na aan mekaar grootgeword ... 11 

"Ons is deur my pa aangemoedig om met mekaar te kompiteer ... " 
"Die mense by die skool het,·darem altyd van my gehou ... " 
11 

••• toe is ek gekies as Hoofseun op Ho~rskool" 
"Ek het egter die skool verlaat na een maand in st 10 11 

••• "was vir my 
lekker iets niets na 'n maand in st 10 ... " "begin ek werk sonder my 
ouers se wete" 
"My Pa het gese dit is my besluit maar hy het my aangeraai om skool te 
voltooi ... " 
11 

••• ek het toe kontrak geteken as motorwerktuigkundige vakleerl ing ... " 
11 

••• ons was baie gelukkig tot ... my vrou het 'n miskraam gehaat ... ons 
verhouding ver ongeluk ... 11 

" ... maar ek moes in 'n ander kamer slaap". 
"Ek het een aand baie gedrink want ek het nie uitgesien om huis toe te 
gaan nie ek het baie aande tot laat gewerk om argumente te voorkom 11 

"wat ek so gedrink het, het ek die misdaad gepleeg". 

Verhoudingsessensies aangespreek 



VERTROUE 

GESAG 

BEGRYPING 

Uitleg 

126 

bedoeling, inruiming van tuiste, 
steungewing, agting vir 
andersheid, aanvaardingsituasies, 
verantwoordelikheid, binding, 
medestander wees, opname in ons
ruimte, besorgdheid vanwee liefde, 
versorgingsruimte. 

gehoorsaamheid, gesagserkenning en 
gesagsopvolging, onderwerping aan 
normgesag. 

begryping van kindwees, begryping 
en belewing van andersheid, 
interpretasie en waardering van 
moontlikhede, begryping van 
verantwoordelikheid. 

Dit bly vir 'n vyf/ses-jarige moeilik om die ouerhuis te verlaat. Sy 
uitsien na naweke tuis was gedemp deur die wete dat hulle eintlik in die 
pad was en die belewing dat daar nie vir horn plek was nie. Die essensie 
inruiming van tuiste het derhalwe nie gerealiseer nie. Sy ma se houding 
wanneer hulle weer vertrek, het getoon dat haar bedoeling moontlik was 
om die kinders elke naweek huis toe te bring. Die opname in 'n ons
ruimte waar hy horn welkom gevoel het en waar die binding onvoorwaardelik 
kon plaasvind, het egter nie gerealiseer nie. Begryping van kindwees was 
vir die ouers moeilik. Die·belewing van die moeder se verligting wanneer 
hy weer sou vertrek, het die jong kinderlike gemoed nie ongeraak gelaat 
nie. 

Die gevolg van die voorafgaande gebeure was dat die ouers nie daarin 
geslaag het om 'n klimaat van liefdevolle versorging vir die gesin te 
skep nie. Die kinders het ontuis en onwelkom in hul ouerhuis gevoel. Hy 
word nie in liefde aangespreek om die intieme versorgingsruimte van sy 
ouerhuis te betree, waar hy met deernis op weg na volwassenheid, begelei 
kon word nie. 
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Die vader se aanmoediging tot mededinging mag goed bedoel gewees het. 
Om kinders egter uit dieselfde ouerhuis te dwing om te kompeteer en dan 
aandag van die vader as beloning te ontvang, terwyl daar 'n goeie 
verhouding tussen die broers was, laat die vraag ontstaan of daar wel 
voldoende voorsiening vir die agting vir andersheid van elke kind gemaak 
is. Hy kon hierdeur min begryping en belewing van andersheid beleef het. 
Daar is wel goedkeuring gegee as dit goed gegaan het, maar as die 
prestasie nie na wense was nie, was daar min steungewing. 

Aanvaardingsituasies was beperk tot goeie prestasies en wanneer hy dit 
nie by die huis gekry het nie, het hy horn tot sy portuurgroep gewend. 
Aanvaarding deur ander het die plaasvervanger vir aanvaarding deur die 
meer betekenisvolle persone, naamlik sy ouers, geword. By die skool 
beleef hy 'n opname in 'n ons-ruimte en word as hoofseun en sportkaptein 
gekies. Hy leer derhalwe vroeg om aanvaarding buite die huis te soek 
wanneer dit nie in sy huis gebied word nie. Die gevoel van leegheid het 
egter nie verdwyn nie. 

,·. Verantwoorde l i khei d teenoor sy portuurgroep en s koo l , sowe l as 
gehoorsaamheid teenoor sy ouers, kon nie realiseer nie, omdat hierdie 
gevoel van leegheid oorgegaan het in wantroue ten opsigte van 
aanvaarding van sy persoon deur ander. Hy was teleurgesteld en stel 
self teleur. Daarom kon sy lojaliteit ook nie verskyn nie en kon hy 
almal in die steek laat ten spyte daarvan dat hy tot 'n leiersposisie 
verkies is. Die ouers se gebrek aan begryping van kindwees het bygedra 
tot die wantroue en dislojaliteit. 

Ook ten opsigte van die gesagsverhouding is daar ambivalensie. Alhoewel 
hy nooit openlik opstandig voorgekom het teenoor sy ouers nie, steek hy 
dit vir hulle weg toe hy in sy matriekjaar skool verlaat en begin werk 
het. By gebrek aan gesagserkenning en gesagsopvolging verruil hy die 
skoolbanke vir die ope arbeidsmark, terwyl hy weet dat dit nie sy vader 
se goedkeuring wegdra nie. Hierdie gedrag was moontlik openlike opstand 
teen die vader vanwee gebrek aan 'n vertrouensverhouding. Hoewel sy 
huwelik aanvanklik gelukkig was, kon die noodsaaklikheid van 
medestander-wees nie realiseer toe die tragedie van 'n miskraam die 
verhouding tref nie. Hy neem sy toevlug tot drank en laat sy eggenote 
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alleen om haar verlies te verwerk terwyl die essensie besorgdheid vanwee 
11 efde n i e vers kyn n i e. Sy teenreageer deur horn haar s 1 aapkamer te 
verbied en so die aanvanklike bedoeling van 'n verbintenis en intieme 
binding te skaad, terwyl hy nie egte begryping van menswees beleef nie. 
Steungewing teenoor mekaar het nie voorgekom nie. Hy het homself in sy 
wereld van selfbejammering tesame met drank, laat aande uit en 'n 
abnormale werkslading, toegesluit en daarmee sy eggenote se verwagtings 
van medestander-wees ge1gnoreer. Sy het ook geen begrip vir sy hartseer 
as vader getoon nie. 

SAMEVATTING : In_ die voorafgaande is daar misloping van beide die 
begrypingsverhouding en die vertrouensverhouding. Daar is min 
geleentheid deur Oswald se ouers aan horn gegee om tuis en geborge te 
voel. Verder het die vader 'n situasie van wedywering tussen die kinders 
onderling geskep. Hierdie gebeure het horn nie net laat voel sy behoeftes 
word nie begryp nie, maar dit het ook die vertrouensverhouding benadeel. 
By 'n gebrek aan geborgenheidsgevoelens word die gesagsverhouding in so 
'n mate geskaad dat daar by horn ook ni e vo 1 doende onderwerpi ng aan 
normgesag was nie en laat hy sy opgehoopte emosies op aggressiewe·wyse 
ontlaai op 'n onskuldige buitestaander. 

4.2.3 Idiogram C 

IDENTIFISERENDE BESONDERHEDE 
Na am 
Geslag 
Ouderdom 
Ras 
Opvoed i ngspeil 
Oortreding 

Jakob 
Manlik 
30 jaar 
Sotho 
St IX 
Moord 

Vonnis 5 jaar 
Selfbeeldstand Lae S K 

HISTORISITEITSBEELD 

Agtergrondstudie: 
Jakob het as die jongste van vyf kinders grootgeword. Hy was as laatlam 



129 

dikwels deur die ouers bederf en is dinge toegelaat waarvoor die ander 
straf sou ontvang. Dit het dikwels tot konfrontasie tussen horn en die 
ander kinders gelei. 

Die vader moes as gevolg van werksomstandighede soms vir lang tydperke 
weg van die huis werk en dan was die moeder alleen verantwoordelik vir 
die opvoeding van die kinders. Die vader se uithuisigheid het daartoe 
gelei dat hy by buite-egtelike verhoudings betrokke geraak het. Dit het 
huwelikskonflik, wat meestal in teenwoordigheid van die kinders 
plaasgevind het, veroorsaak. 

Die gesin het in armoedige omstandighede in 'n beperkte woonruimte 
gebly. Spanning waarby een familielid betrokke was, het onwillekeurig 
'n ander beinvloed. Hy het een nag wakker geword, terwyl sy vader in sy 
dronkenskap besig was om sy moeder met 'n mes te dreig en haar in so 'n 
mate aan te rand dat sy gehospitaliseer moes word. Hy en sy vader se 
verhouding het sedertdien so vertroebel dat hy versoek het om by sy 
getroude broer, met wie hy nie baie goed oor die weg gekom het nie, te 
gaan inwoon. 

Hy het as veertienjarige by sy broer en die se gesin ingetrek waar hy 
moes help met die huiswerk en ook na sy broer se klein kinders moes kyk. 
Die eise wat aan horn gestel is, was dikwels onrealisties. Dit het 
mettertyd veroorsaak dat sy skoolwerk in so 'n mate afgeskeep is, dat 
hy aan die einde van daardie jaar gedruip het. Sy broer was besonder 
streng met horn en hy het dit as 'n totale teenstryd met wat hy in sy 
ouerhuis gewoond was, beleef. Hy is later terug na sy ouers waar hulle 
probleme nog steeds voortgeduur het. 

Nogtans het hy egter daarin geslaag om st IX te voltooi, waarna hy horn 
by die ... mag aangesluit het. Hy toon 'n stabiele werksrekord. 

Eie vertell ing: 10 

"I thinks that I rember when I was young I attend the school from 
primary to high school. At my primary school I was good and did not get 

10 Oorspronklike weergawe van brief. 
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any problems from my teacher and at home we are children of five and I 
the last child at home. When I was young I spend half of my life with 
my parents and I go to my brother because my father drink to much and 
hit my mother. I left my parents when I was 15 years old. First my 
father was good to me but then he did not like me. I did not do anyting 
wrong. He was at home only sometimes. In the year ... I went to school 
with my brother at ... and my brother here have the two children one a 
boy and one is a girl and I was doing std 3 and my life was very bad to 
me and his wife she did not like me. I was always working hard everyday 
I was doing a housewife work and I did not get time to read and doing 
my schoolwork. If I do wrong thing I have to get punishment for that 
thing. I was chasing out of the house during winter and summer times 
sometimes in rainy day. There was another family they were like me very 
much and they have a dog and that dog loves me very much and I rember 
one day they chaise me away and it was summer that day it was raining 
and it was at night I went to sleep with the dog with the same blanket 
at same room. Sometimes I was out of my brothers house for three weeks. 
That was a very bad year for me. I would not forget in my life. 
At the following year my sister come to stay with us then the life 
become to be enjoyebol but the same year I failed my std 3 because of 
my problems that I got in the last year and my brother did not want me 
to have friends and the following year I want home to stay with my 
mother and father. I stay with my parents at ... I attend a primary and 
later a high school. It was a great year and it is when I started to 
take part at school sport and in my high school I was very good. I did 
have problems but I was a athlete and play soccer. The problem I had was 
to many to mention so at school and at home I did not talk. But I 
manadge to finish the school and I started to work as temporary work at 
lscor and then later I went to the Police force. I did have friends and 
was I drunker. I was a playboy having many girlfriends and I chosed one 
of them to marry me and after the marry I faced many problems and one 
of the problems put me to the prison and my wife makes me to hate women 
in my life and I take time to be angry from when I was young and until 
now". 
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VERWERKLIKING VAN DIE VERHOUDINGSTRUKTUUR 

Outentieke Betekenis 

" ... primary school was good and I did not get problems ... " 
" ... and I go to my brother because my father drink to much and hit my 
mother". 
"First my father was good to me but then he did not like me". 
"I did not do anyting wrong". 
"He was at home only sometimes". 
" ... std 3 and my life was very bad to me ... " 
" ... and his wife she did not like me". 
"I was always working hard everyday I was doing a housewife work ... " 
" ... I did not get time to read and doing my schoolwork". 
"Sometimes I was out of my brothers house for three weeks ... " 
I did not forget in my 1 ife". 
"I was chasing out of the house during winter and summer times sometimes 
in rainy day". 
" ... my brother did not want me to have friends". 
" ... my high school I was very good". 
"I did have problems to many to mention so at school and at home I did 
not talk". 
" ... I did have friends and was I drunker. I was a playboy". 
" ... after the marry I faced many problems and one of the problems put 
me to the prison and my wife makes me to hate women". 
" ... in my 1 if e and I take ti me to be angry from when I was young and 
until now". 

Verhoudingsessensie aangespreek 
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VERTROUE medeganger wees, deelnemer wees, 
beagting, handeling in liefde, 
stigting van nabyheid, bewuswees 
van toeganklikheid en 
toebehorendheid, medestander wees, 
toewending en teenwoordigheid in 
vertroue, aanvaardingsituasies, 
inruiming van tuiste, 
neemhandeling, binding. 

GESAG laat gese aangaande 
behoorlikheidseise en 
lewensopvatting, pedagogiese 
straf, afkeurenswaardigheid, 
gesagserkenning en 
gesagsopvolging. 

BEGRYPING begryping van verantwoordelikheid, 
begryping van kindwees, 

~ '• 

ontplooiing en waardering van 
moontlikhede, sedelike wese, 
oorwinning oor kindwees. 

Uitleg 

Sy vroee kinderjare word nie deur horn in herinnering geroep nie, 
moontlik as gevolg van swak geheue of moontlik as gevolg van 
verdringing, omdat dit te pynlik is om te onthou. Uit sy agtergrond blyk 
dit dat die huweliksverhouding tussen sy ouers gekenmerk was deur 
onstabiliteit en huweliksontrou, sodat medestander-wees vir mekaar sowel 
as toewending in vertroue nie in die ouers se huwelik gerealiseer het 
nie. Vanwee die vader se uithuisigheid was daar nie 'n stabiele 
vaderfiguur as rolmodel nie. 

Gedurende sy puberteit moes hy sy ouerhuis verlaat en by sy broer gaan 
bly. Hoewel kwesbare jare vir horn, moes hy die noodsaaklikheid van 'n 
inruiming van tuiste ontbeer. Sy broer kon dit nie vir horn wees nie, 
want hy het sy eie gesin gehad wat prioriteit geniet het. Voorts kon 'n 
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broer van 'n paar jaar ouer ashy nie waarlik opvoeder vir horn wees nie. 
Daar was oak niemand wat deelnemer kon wees aan sy leefwereld nie. Sy 
vader se aanrandings op sy moeder het die bereidwilligheid tot 
verhoudingstigting tussen horn en sy vader negatief be1nvloed, omdat dit 
die neemhandeling tussen die ouers en goeie binding wat aanvanklik 
volgens horn bestaan het, geskaad het en uiteindelik die versorgings
ruimte waarin hy horn moes veilig voel, vernietig het. 

Die vader se nie-voldoening aan behoorlikheidseise deur sy fisiese 
afwesigheid tuis, sowel as sy drankmisbruik, het Jakob se jong gemoed 
verwar en het onsekerheid by horn laat ontstaan ten opsigte van gesags
erkenning en gesagsopvolging in sy eie lewe. Sy belewing dat sy vader 
eers van horn gehou het en toe vir skynbaar geen rede nie horn verwerp 
het, het horn onseker laat voel. Daarom wou hy nie tuis sy probleme 
bespreek nie en was daar nie 'n bewustheid van toeganklikheid en 
toebehorendheid nie. Vanwee herhaalde mi sl ukki ngs ten opsigte van 
verhoudingstigtings ontwikkel hy wantroue in sy medemens. 
Bogenoemde faktore het verdere gevolge gehad. Gebrekkige identifikasie 
met die manlike rolmodel het sy eie beagting as seun in sy puberteit 
benadeel. Juis in daardie tyd word hy weens omstandighede gedwing om die 
veiligheid van die ouerhuis te verlaat en horn by sy broer, met wie hy 
nie 'n baie goeie verhouding gehad het nie, te vestig. 

Pedagogiese straf wat nie verantwoordbaar deur sy broer en die se vrou 
toegedien was nie, getuig van 'n gebrek aan begryping van kindwees. In 
die omstandighede waar sy ouers horn geplaas het, vanwee hulle eie 
onbevoegdheid, het hy weinig begrip vir sy kinderlike gemoed gevind. Hy 
moes, volgens horn, die werk van 'n huisvrou doen en kon nie genoeg tyd 
aan sy studies wy nie. Vanwee sy opvoeders en versorgers se 
betrokkenheid by slegs hul eie probleme, was daar ook geen handelinge 
in liefde of stigting van nabyheid nie. Die belewing van nie
toebehorendheid en nie-toeganklikheid het gelei tot algemene 
lewensonsekerheid en gevoelens van verwerping. 

Nadat hy 'n jaar gedruip het, is daar niks gedoen om horn met sy 
skoolwerk te ondersteun nie. Geen aandag is aan sy verwerking van die 
vernedering gegee nie. Wat pedagogiese hulp moes gewees het, het as 
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verstelde pedagogiese straf en geen aanvaarding plaasgevind. Sy enigste 
emosionele ondersteuning word horn ook ontse. Hy het werklik niemand om 
sy probleme mee te bespreek nie, terwyl die vorming van sy selfbeeld 
deur skuldgevoelens en mislukkings geskaad word. 

Terug by sy ouers, is hy terug by hulle onopgeloste huwelikskonflikte. 
Weer eens soek hy aanvaarding by sy portuurgroep, wat weer vir horn as 
emosionele ontlading dien. Die problematiek random sy gesinsopset word 
steeds nie aangespreek nie. Hy is egter deurentyd bewus dat sy lewe 
verkeerd loop en erken as sedelike wese dat sy eie drankmisbruik en 
buite-egtelike verhoudings tot sy verval in misdaad bygedra het. Nogtans 
blyk dit dat hy nog nie oorwinning oor kindwees verkry het nie en sy 
gevoelens van onmag en woede dra hy steeds sedert sy kinderjare saam met 
horn. 

SAMEVATTING : Wanneer bogenoemde lewensomstandighede nagegaan word, kom 
die mi sloping van die verhoudingstruktuur na vore en blyk dit onomwonde 
dat die vertrouensverhouding deur die vader geskaad is. El keen binne die 
gesin is so besig om die mas op te kom in sy eie gekompliseerde lewe dat 
daar nie voldoende begrip vir hierdie persoon was nie. Die manifestering 
van verstelde gesagsessensies lei daartoe dat hy 'n soeke na werklike 
gesag ontwikkel het. Sodra hy egter 'n herhaling van wat in sy ouerhuis 
gebeur het in sy eie huwelik beleef, verskyn die gevoelens van 
ontoereikendheid en minderwaardigheid, tesame met sy swak 
rolidentifikasie, skerp op die voorgrond. Hy projekteer hierdie 
ontoereikende lewensbelewing op die vroulike geslag as oorsaak vir sy 
swak manlike identifikasie, pluk sy pistool uit en skiet twee onskuldige 
persone van die vroulike geslag sander rede dood. 

4.2.4 ldiogram D 

IDENTIFISERENDE BESONDERHEDE 
Na am 
Geslag 

Cecil 
Manlik 

Ouderdom 30 jaar 
Ras Blank 
Opvoedingspeil St VIII en gekwalifiseerde Passer en Draaier 



Oortreding 
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Moord : Hy en 'n vriend het gaan visvang. 'n Vreemdeling 
het met hulle begin argumenteer. Hy het 'n mes uitgepluk 
en die vreemdeling doodgesteek, terwyl sy vriend sy kop 
onder die water gedruk het. Daarna het hulle met die 
oorledene se voertuig na 'n vakansiedorp gereis. 

Vonnis Lewenslank 
Selfbeeldstand Medium S K 

HISTORISITEITSBEELD 

Agtergrondstudie: 
Cecil het as die jongste van twee kinders grootgeword. Die vader was 'n 
streng man wat 'n outoritere ouerskapstyl gehandhaaf het. Die 
huweliksverhouding was nie gesond nie. Die vader het openlik buite
egtelike verhoudings aangeknoop, terwyl hy sy vrou verwaarloos en die 
minimum aan materiele versorging van die gesinsbehoeftes voorsien het. 
Die ouer suster, sy ma en Cecil self, het gesamentlik 'n subeenheid 
binne die gesin gevorm. Sy suster en ma het horn as die klein boetie 

0 oorbeskerm, totdat die vader die gesin verlaat het. Skielik moes hy die 
rol as hoof van die huis op die ouderdom van veertien jaar beklee. 

Die verhouding met die vader was aanvanklik redelik, maar later het die 
vader in die huwelik getree en alle kontak met hierdie gesin verbreek. 
Hoewel hulle gevoel het dit is beter so, het Cecil, soos enige ander 
seun in sy puberteit, die gemis van 'n vader beleef. Nogtans het hy 
gepoog om die verantwoordelikheid wat skielik aan horn opgedra is ten 
beste uit te voer. 

Hy het op skool baie goed op sportgebied gevaar en daarmee genoeg 
erkenning van sy maats en onderwysers ontvang. Sy skoolwerk het egter 
dikwels agterwee gebly en hy het skool met 'n st Vlll sertifikaat 
verlaat. Hy is op 20-jarige leeftyd getroud. Na 'n paar jaar het hy 
vasgevang gevoel binne die huwelik. Hy het waarskynlik te vroeg te veel 
verantwoordelikheid gehad en wou nog sy jong lewe geniet. Sy huwelik 
word gekenmerk deur struwelinge, en ten spyte van 'n babadogter aan wie 
hy baie geheg is, skei die egpaar. Hoewel hy baie vriende gehad het, 
bly die verlies aan sy gesin vir horn 'n hartseerervaring en herinner 
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dit horn aan wat hy as kind moes deurmaak. 

Eie vertelling: 11 

"Van my kinderdae af was ek altyd 'n kranige sportman en het altyd goed 
gevaar in sport en in die skool. Van kleins af was ek baie geheg aan my 
familie. Ons is slegs twee kinders, ek en my ouer suster. Afgesien dat 
ons af en toe van mening verskil en die feit dat sy my nog steeds soos 
haar klein boetie oppas, is ons baie geheg aan mekaar. Ons staan mekaar 
in alles by en is regtig lief vir mekaar. Op skool was ons albei baie 
gewild en weens ons goeie sportprestasies het ons altyd baie aandag van 
almal gehad. Ons het albei maklik vriende gemaak. My Ma en Pa het ons 
altyd ondersteun in alles wat ons doen. My Ma egter was altyd daar vir 
ons kinders en het ons meer ondersteun as my Pa. Ek en my Ma het 'n baie 
goeie verhouding gehad en was baie lief vir mekaar en is nog steeds. Ons 
het tot vandag nog 'n goeie verhouding. Meer as vriende, as Ma en seun. 
lets wat moeilik was om met my Pate he, hy was altyd te streng. Toe ek 
14 jaar oud was is my Ma en Pa geskei en ek en my suster het by my Ma 
gebly. Ek het toe die man in die huis geword. Steeds en nou was ons nog 
meer 'n hegte gesin. Met my sterk persoonlikheid het my familie opg~sien 
na my om die leiding te neem. My lewe sonder my Pa het my nie veel 
geraak nie. Ek was nou die man van die huis en moes 'n steunpilaar vir 
my Ma en Suster wees. My Pa het nie in dieselfde dorp as ons gebly nie 
en hy het net af en toe kom kuier. Mettertyd het ons al minder van horn 
gesien en later het ons heeltemal kontak verloor. Ek het horn wel 
liefgehad en horn partykeer gemis. Maar in die stilte was ek bly hy het 
nou weggebly. Hy was te streng en het altyd gestry en baklei en daarvan 
het ek niks gehou nie. My suster is later van tyd getroud en het ek en 
my Ma alleen by die huis gelaat. Ek en my Ma het nog 'n hegte band 
gehad en ons het baie goed oor die weg gekom. In st.9 het ek die skool 
verlaat en begin werk as vakleerling Passer en Draaier. In my werk het 
ek goed uitgeblink en gou was ek een van die "top vakleerlinge". Ek was 
gewild onder al my vriende by die werk. Met my deursettingvermoe en 
all es wat ek doen was ek gou populer by die base ook. Ek is in ... 
Weermag toe waar ek ook later getroud is met 'n pragtige jong vroutjie. 
Ek was op daardie stadium nog maar self jonk, maar ons was lief vir 

11 Oorspronklike weergawe van brief. 
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mekaar en het geglo dit sou werk. Ons is later geseen met 'n pragtige 
babadogter. Nou het ek geglo my lewe is volmaak. Ek was altyd meer lief 
vir dogtertjies as vir seuns en ek was baie lief vir my dogtertjie. 
Ons het gou 'n hegte verhouding gehad. Ek was alles vir haar en sy vir 
my. As sy iets wou he het sy my gevra eerder as haar ma. As sy seerkry 
moes Pa gesond maak. Ons was regtig lief vir mekaar. Ek en my vrou het 
ook goed oor die weggekom, maar ek het baie probleme met die skoon
famil ie gehad. Ek het hard gewerk en soms laat by die huis gekom. Dan 
was my vrou nie by die huis nie maar by haar Ma. Daaroor was daar 
gereeld rusie. Deels was dit my skuld want ek besef nou eers dat ons 
albei nog onvolwasse was. Wel die een het gelei tot die ander. My vrou 
het gese ek moet ophou rugby speel en het ook gekla oor die tyd wat ek 
by die werk spandeer. Wel later het dinge handuit geruk en ek kon die 
besitlikheid nie meer verdra nie en ons is geskei. Ons was wel nog op 
'n goeie voet en het na die egskeiding 'n paar keer weer versoen. Sy het 
regtig hard probeer maar wat 'n mooi vriendskap was het nou verander. 
(Soos ek dit altyd self beskryf: Ek was 'n goeie pa maar 'n minder goeie 
huweliksmaat). Ons is finaal geskei van mekaar. En sy het na 'n ander 
dorp getrek en is 'n jaar later getroud. Ek het my kind nou maar min 
gesien en die verlange was groat. Daarna het ek verskeie verhoudings met 
vroue gehad maar nooit vir lank nie en gladnie ernstig nie. Alhoewel ek 
redelik gewild was onder die vroue geslag kon ek my net nie weer bind 
nie. Ek het wel nog 'n goeie familieband gehad maar minder oor en weer 
gekuier. Hoofsaaklik deur die feit dat wanneer ons as familie gesels my 
vrou se naam kort-kort opgekom en ek wou dit self voorkom. Ek het nou 
net in my werk sentreer en het gou die "topsport" bereik en goeie paste 
in my jong lewe beklee. Ek het goed met al my medewerkers gekomunikeer 
en het goeie vriende gemaak. Ek het alleen gewoon en 'n goeie salaris 
verdien en 'n goeie lewe gelei. Januarie 88 het ek weer ernstig geraak 
nadat ek 'n pragtige meisie ontmoet het. Ongelukkig was sy nog op skoal, 
st 10 en dit het soms probleme met haar ouers geskep. Later het hulle 
die erns van ons verhouding gesien en dit toe aanvaar. Dit was seker een 
van die beste di nge wat met my kon gebeur. Ons het 'n pragt i ge 
verhouding gehad. Ons het vrylik oor alles gesels en het al le gevoelens 
met mekaar gedeel. Ons het 'n volkome openlike en opregte verhouding 
gehad. Toe gebeur die ergste. Ek en 'n vriend het gaan vleisbraai by die 
rivier, en daar het 'n ouerige man opgedaag wat ek nog nooit voorheen 



138 

gesien het nie. Uit die bloute het 'n argument ontstaan en ek het horn 
perongeluk met die "steakmes" in die hart gesteek en die persoon is 
dood. Wel die res spreek vanself ek het 8 jaar tronkstraf gekry en twee 
jaar vir "verwydering van die voertuig van die toneel" dus 'n totaal van 
vonnis van 10 jaar. My vonnis het ek relatief vinnig verwerk en aanvaar 
maar het tot en vandag nog berou oor wat gebeur het. Ek kan nou nog nie 
glo dat ek wat altyd 'n sterk persoonlikheid gehad het in beheer was en 
nie sommer gou kwaad geword het nie, net op daai dag geen beheer gehad 
het nie. Wel wat ek wel hier geleer het is om te dink, beplan en dan 
eers op te tree. Wat vriendskappe en verhoudings in die gevangenis 
betref, is daar nie veel oor te se. Ek is wel met 'n paar mense hier 
bevriend, maar ek sal hulle eerder kennisse as vriende noem. Ek het 
myself gedurende my 5 jaar hier besig gehou met "studies" en het 'n 
Diploma in die tyd verwerf. Verder staan my familie en vriende my goed 
by in die laaste 5 jaar, en het ons seker nou die sterkste verhouding 
nog. Ek het ook goeie kontak met my kind. Ek sien uit daarna om dalk 
binnekort vrygelaat te word en dan gaan my lewe voort. Die tyd hier het 
my net 'n sterker persoon en ook meer volwasse gemaak, ·maar ek is 
geensins bang vir die lewe wat vo.orle nie. Ek voel ek het my straf 
uitgedien en skuld niemand iets nie. Al mense wat ek skuld is myself, 
my familie, en die oorledende se familie. Die res van die wereld kan ek 
in die oe kyk en voortgaan met my lewe. Verskoon tog die gekrap, asb. 
Ek het nou nie juis 'n "A" vir skrif op skoal gekry nie." 

VERWERKLIKING VAN DIE VERHOUDINGSESSENSIES 

Outentieke Betekenis 

"Van kleins af was ek baie geheg aan my familie." 
" ... sy my nog steeds soos haar klein boetie oppas ... " 
"Ek en my Ma het 'n baie goeie verhouding gehad .. " 
" ... en was baie lief vir mekaar en is nog steeds". 
"Ons het tot vandag nog 'n goeie verhouding". 
"Meer as vriende as Ma en seun". 
"lets wat moeil i k was om met my Pa te he ... " 
" ... hy was altyd te streng". 
" ... 14 jaar oud was is my Ma en Pa geskei ... Ek het toe die man in die 



139 

huis geword". 
" ... al minder van horn (pa) gesien en later ... heeltemal kontak verloor". 
"Ek het horn wel liefgehad en horn partykeer gemis". 
"My lewe sander my pa het my nie veel geraak nie". 
"Ek het hard gewerk en soms laat by die huis gekom. Dan was my vrou nie 
by die huis nie maar by haar Ma. Daaroor was daar gereeld rusie ... " 
"later het dinge handuit geruk.;. 
"Deel s was dit my skuld .. " 
" ... en ek kon die besitlikheid nie meer verdra nie ... " 
" ... sy het regtig hard probeer ... maar (ek) was 'n minder goeie 
huweliksmaat". 
"My vonnis het ek relatief vinnig verwerk en aanvaar ... " 
" ... tot vandag nag berou oar wat gebeur het". 
"Die tyd hier het my net 'n sterker persoon en meer volwasse gemaak". 
"Ek voel ek het my straf uitgedien en skuld niemand iets nie" .... "kan 
die wereld in die oe kyk ... " 
" ... ek is geensins bang vir die lewe wat voorle nie". 

Yerhoudingsessensies aangespreek 

YERTROUE handeling in liefde, bewuswees van 
toeganklikheid en toebehorenheid, 
stigting van nabyheid, toewending 
en teenwoordigheid in vertroue, 
aanvaardingsituasies en opname in 
ons-ruimte, medeganger wees. 

GESAG laat gese aangaande 
behoorlikheidseise en 
lewensopvatting, pedagogiese 
straf, verantwoordelikheid, 
oorwinning oor kindwees, 
gesagserkenning en 
gesagsopvolging. 



BEGRYPING 

Uitleg 
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begryping van kindwees, begryping 
en belewing van toekoms, sedelike 
wese, gesag van behoorlikheidseis, 
begryping van toekoms, oorwinning 
oor kindwees. 

Cecil het warmte en liefde tussen homself, sy suster en sy ma, as 'n 
subges in be 1 eef. Sy vader was we l vol gens horn betrokke by vera l sy 
sport, waarin hy uitgeblink het en die vader sy prestasies geniet het, 
maar die verhouding tussen hulle was onbevredigend aangesien hyself dit 
deurentyd met die goeie verhouding wat hy met sy ma gehad het, vergelyk 
het. Aanvaardingsituasies het in die vader/seun verhouding van die seun 
se prestasies afgehang. Daar was reeds vroeg by horn die bewustheid dat 
hy nie-toeganklikheid en nie-toebehorendheid teenoor sy vader beleef 
het. Later, nadat die vader en moeder geskei is, het hierdie essensie 
al minder in die vader/seun verhouding gerealiseer, totdat dit heeltemal 
verdwyn het. 

Hy beklemtoon die liefde (handelinge in liefde) wat daar tussen horn en 
sy moeder was in so 'n mate dat hy dit as beklemmend beleef het. Sy het 
horn oorbeskerm, of te veel afhanklikheid teenoor horn geopenbaar wat horn 
ontoereikend laat voel het en ook sy vertroue in homself geskaad het. 

Die vader se streng optrede teenoor Cecil het veroorsaak dat 
gesagserkenning en gesagsopvolging nie ontstaan het nie en van 'n 
gesonde gesagsverhouding was daar weinig sprake. Dit het. vader en seun 
van mekaar vervreem. 'n Te streng opvoeding getuig ook dat min liefde 
teenwoordig is en dat pedagogiese straf nie outentiek verwerklik is nie. 

Gedurende die huwelik en ook na die egskeiding kon daar min stigting van 
nabyheid ten opsigte van die vader plaasvind. Skielik is Cecil toegegooi 
onder die verantwoordelikheid om die man in die huis te wees. Die vader 
het hierdie posisie op outokratiese wyse hanteer en sodoende geen 
geleentheid aan horn as seun gegun om horn vir die rol voor te berei nie. 
Daar was weinig begryping van kindwees en min geleentheid is vir horn ten 
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opsigte van belewing van die toekoms geskep. Oorbeskerming deur die 
moeder en suster en dominering deur die outokratiese opvoedingstyl van 
die vader het sy tydige oorwinning oor kindwees in die wiele gery. 
Derhalwe kon hy nie die volwasse lewe se verantwoordelikhede hanteer nie 
en was hy binne sy eie huwelik nie in staat tot toewendig en 
teenwoordigheid in vertroue teenoor sy eggenote toe sy dit nodig gehad 
het nie. Hy het wel 'n goeie verhouding met sy dogtertjie gehad, maar 
het nie aan sy vrou voldoende 'n opname in ons-ruimte getoon nie. Sy 
negatiewe houding lei tot die finale vernietiging van die huwelik. 

As kind het hy egter hard geveg om sy herwinning van eie identiteit deur 
erkenning op sportgebied te vind. Hierdie laasgenoemde ervaring het horn 
laat voel dat hy 'n "sterk persoonlikheid" het, terwyl binne in horn 
onsekerheid en 'n diepe twyfel oor homself en begryping en belewing van 
sy toekoms was. 

SAMEVATTING : Die misloping van die verhoudingstruktuur manifesteer 
duidelik uit sy kinderlewe. 'n Onvermoe tot begryping van Cecil se 
kinderlike behoeftes laat nie net die begrypingsverhouding skade ly nie, 
maar die vertrouensverhouding kon ook as gevolg van outoritere 
dissipline nie outentiek realiseer nie. Cecil het geen positiewe 
vadermodel gehad waarmee hy kon identifiseer nie en vind dit moeilik om 
as verantwoordelike vader van sy eie gesin op te tree. Hy kon derhalwe 
ook geen begrip toon vir sy vrou se teleurstelling nie en kon die pad 
van medeganger-wees nie saam met haar loop nie. 

In Cecil se eie huwelik het misloping van die begrypings- en 
gesagsverhouding uiteindelik daartoe gelei dat die vertrouensverhouding 
erg geskaad is. Hy was so betrokke by sy werk dat sy vrou verwaarloos 
gevoel het en haar tot haar ouerhuis gewend het. Dit het horn 
ontoereikend in die oe van sy skoonfamilie laat voel en rusies het 
ontstaan. Hy het sy eie skuldgevoelens op sy skoonfamilie geprojekteer. 
Sodoende het hy nie verantwoordelikheid vir sy aandeel in die 
verbrokkeling van die huwelik aanvaar nie en weier hy om sy 
gedragspatroon te wysig. 

In die voorbeeld wat hy van sy vader gekry het, leer hy ook nie hoe om 
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verantwoordelikheid as essensie van die gesagsverhouding in sy eie 
huwelik te laat realiseer nie, wat uiteindelik tot verbrokkeling van sy 
huwelik aanleiding gee. Die skok daarvan het mettertyd deurgewerk na sy 
funksionering as mens, sy frustrasievlak word verlaag en hy kon dit al 
minder verwerk om gedwarsboom te word. Wanneer 'n vreemdeling van horn 
verskil, steek hy horn op impulsiewe wyse met 'n mes dood. 

4.2.5. ldiogram E 

IDENTIFISERENDE BESONDERHEDE 
Na am 
Geslag 
Ouderdom 
Ras 
Opvoedingspeil 
Oortreding 

Frans 
Manlik 
31 jaar 
Ndbele 
St VI 
Hy was onder die invloed van drank toe die misdaad 
gepleeg is. Hy het in 'n woordewisseling met 'n vriend 
betrokke geraak, 'n mes uitgepluk en die vriend 
doodgesteek. 

Vonnis Ses jaar gevangenisstraf 
Selfbeeldstand Lae S K 

HISTORISITEITSBEELD 

Agtergrondstudie: 
Volgens die moeder was die gesin baie arm. Daar was nege kinders, 
waarvan Frans die tweede oudste seun was. Hy was reeds as kl euter 
humeurig en kon baie kwaad word as iemand horn sou teenstaan. Hy het 
dikwels woedebuie gekry en sy as moeder het nie geweet hoe om dit te 
hanteer nie. Die kinders het gereeld in die straat baklei. Hulle het 
mekaar met klippe gegooi en selfs met messe gesteek. Sy het haar kinders 
wel gemaan om daar weg te bly, maar erken dat sy nie altyd beheer gehad 
het oor die kinders nie, omdat dit so 'n groat gesin was. 

Die vader was 'n saggeaarde mens wat nie met die kinders wou raas nie. 
Hy het drank misbruik en dan dikwels sy hele week se loon aan drank 
bestee, sander om die gesin van voedsel te voorsien. Dan het sy die 
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kinders gestuur om by die bure voedsel te leen. Frans het nooit daarvan 
gehou om te leen nie. Hy was, volgens die moeder, 'n teruggetrokke 
kind. Maar die moeder het volgehou dat elke kind 'n beurt moes kry om 
te leen. Volgens haar het hulle nie een kind voorgetrek nie, elkeen het 
'n gelyke kans in die lewe gehad. 

Op skoal het Frans stadig gevorder en moes ook soms skoolstanderds 
herhaal. Nogtans het hy st VI geslaag waarna hy gaan werk het. Hy het 
dikwels van werk verwissel en het begin drank misbruik. Hy is later 
getroud en het twee kinders gehad. Die moeder het sedert sy 
gevangenissetting kontak met die skoondogter verloor. Haar man is sedert 
die seun se gevangenissetting oorlede. 

Eie vertelling: 12 

" My growing up 1 if e: I am an above mentioned pri saner who explain about 
his life, I am some body who grow under a poor family, my father was a 
layber who was working for a small money per month, so he was mentaining 
9 childrens so the money was not affordable to take us to school. My 
mother can't control the many children so sometimes they were nouty. 
Because of hard conditions of home affairs it had oppressed me to go out 
and want some job to get some bread and help my father to mentain the 
family, but on top of that I have never succeed besause I worked for a 
small money too. My intention was to follow my parents law and attending 
school like other children and having a good care from my parents but 
because of unlucky family all my dreams had come tears and heart broken. 
On this moment I have no father. I left only with my mother and brother 
including sisters. On top of that my problem don't come over, they come 
more and more, because my mother is old and other children are under my 
mothers' care. I am the family breadwinner, and it is sad that I am this 
moment in prison. My father have died in . . . I was in prison doing 
sentence, my heart is broken, I feel like crying but there is nothing 
I can do because I am only a prisoner. I am a father of two childres. 
The last time I saw them was when I was held by police. Their mother I 
last saw on .... I don't know what is going on with her or the children, 
only darkness. The mother of my children is working as a domestic. I 

12 Oorspronklike weergawe van brief. 
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need help to contact her because it is a long time I did not see them. 
It also give me great worry that my sentence do not come to an end. I 
will be very happy if my problem come to an end". 

VERWERKLIKING VAN DIE VERHOUDINGSTRUKTURE 

Outentieke Betekenis 

"I am some body who grow under a poor family ... " 
" •.. money was not affordable to take us to school". 
"My mother can't control the many children ... " 
" ... some job to get some bread and help my father to menta in the 
family". 
"I never succeed besause I worked for a small money too". 11 

••• I feel 
like crying but there in nothing I can do because I am only a prisoner". 
" ... because of unlucky family all my dreams had come tears and heart 
broken". 
" ... my problem don't come over, they come more and more". " ... I am the 
family breadwinner ... " 0 

Yerhoudingsessensies aangespreek 

YERTROUE versorgingsruimte, 
verantwoordelikheid, 
toekomstigheid. 

GESAG onderwerping aan normgesag. 

BEGRYPING begryping en belewing van toekoms, 
interpretasie, ontplooiing en 
waardering van moontlikhede, 
begryping van kindwees, oorwinning 
oor kindwees. 

Uitleg 

Frans se gebrek aan 'n versorgingsruimte waarbinne hy horn geborge gevoel 
het na liggaam en gees, blyk duidelik uit hierdie eerste sin van sy 
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outentieke betekenisgewing. Hy het sy omgewing, wat gekenmerk was deur 
armoede, oorbewoning en drankmisbruik, as ontoereikend beleef. As tweede 
oudste seun moes hy kompeteer met 'n broer wat ouer en fisies sterker 
as hy was. Hy moes homself ook handhaaf in straatgevegte waar fisiese 
krag en geslepenheid van die allergrootste belang was. Hy beleef dit as 
'n persoonlike vernedering wanneer hy by bure moes gaan voedsel leen en 
sy begryping en belewing van andersheid is vir horn 'n vernedering. 
Frustrasie 13 het dus reeds sedert sy kinderjare 'n groot rol in sy 
daaglikse bestaan gespeel. 

Sy ouers was nie betrokke by sy skoolaktiwiteite nie. Begryping van die 
eise wat deur die skool aan horn gestel is en betrokkenheid in belang van 
hul kind se toekoms, het ontbreek. Interpretasie en ontplooiing van 
moontlikhede kon nie onder hierdie omstandighede gedy nie. 

Die besef dat sy moeder nie die kinders aan voldoende normgesag kon 
onderwerp nie, beleef hy reeds sedert sy kinderjare as 'n leemte. Omdat 
hy graag wou help om in hierdie steeds groeiende gesinsbehoeftes te 
voorsien, voel hy homself gedwing om die beroepswereld te betree, 
voordat hy werkl ik oorwinning oor kindwees14 bereik het. Dit lei tot 
'n swak werksrekord, lae besoldiging en werksverwisseling. 

In stede daarvan dat daar vir sy kindwees verantwoordelikheid geneem 
word, vermy die vader sy verantwoordelikheid en word hierdie persoon 
gedwing om, in die plek van die vader, verantwoordelik vir die materiele 
voorsiening van die res van die gesin te wees. 

Huidig beleef hy homself vasgeval in sy gesinsproblematiek en, alhoewel 
hy nie verantwoordelik gehou kan word vir die versorging van sy ma, 
broers en susters na sy vader se dood nie, dra dit by tot angsbelewing 
in sy huidige gesitueerdheid. 

SAMEVATTING : By gebrek aan 'n versorgingsruimte waarin hy horn veilig 
kon voel, het die vertrouensverhouding in so 'n mate skade gely dat hy 

13 Vergelyk Hoofstuk 3, paragraaf 3.5.1.1. 
14 Vergelyk Hoofstuk 2, paragraaf 2.4.4: Vroegvolwassenheid. 
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vroeg reeds in sy lewe besef het dat die bron van sy sekuriteit (vader) 
nie betroubaar is nie. Vanwee die gesinsomstandighede was daar by 
hierdie ouers min geleentheid om begrip te ontwikkel vir hul kinders se 
behoeftes. Sy vroee belewing van misloping van die gesagsposisie, wat 
die moeder noodgedwonge moes inneem, toon die invloed wat die 
gesagsverhouding op die vertrouensverhouding gehad het. Hy moes skool 
verlaat en gaan werk het,voordat hy emosioneel daarvoor gereed was. Sy 
frustrasiev1ak het verlaag as gevolg van 'n stroom van gevoelens dat 
dinge handuit ruk. Hy wend horn tot drank om sy omstandighede te verlig 
en kan sy aggressie nie onder beheer hou nie. Met sy herinnering aan 
straatgevegte uit die verlede word dit 'n oplossing toe hy teenstand kry 
en tydens 'n argument steek hy 'n ander persoon, wat van horn verskil, 
in die straat dood. 

4.2.6 Idiogram F 

IDENTIFISERENDE BESONDERHEDE 
Na am 
Geslag 
Ouderdom 
Ras 
Opvoedingspeil 
Oortreding 

George 
Manl i k ,:. 
20 jaar 
Noord-Sotho 
St Vl 
Verkragting 

Vonnis 4 jaar 
Selfbeeldstand Lae S K 

HISTORISITEITSBEELD 

Agtergrondstudie: 
George het as die oudste seun van dri e ki nders grootgeword. Die 
ekonomiese omstandighede van die gesin was, indien dit vergelyk moes 
word met die onmiddellike omgewing, bo-gemiddeld. Die moeder vertel dat 
George met sy geboorte 'n suurstoftekort gehad het wat veroorsaak het 
dat sy baie probleme met horn gehad het tydens sy babajare. Die vader was 
selde tuis omdat sy werkgewer op verskillende dorpe moes werk en hy dan 
noodgedwonge moes saamtrek. Dit het veroorsaak dat sy, wat self 'n 
verpleegster is en dikwels nie by die huis kon wees nie, van George 
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verwag het om na sy jonger broer en suster om te sien. Hy was vir haar 
altyd 'n moeilike kind wat nie sy pligte goed nagekom het nie. 

Op skoal het hy nie goed gevaar nie en wou nie op sy eie studeer nie. 
Nadat hy skoal verlaat het, het hy dikwels van werk verwissel en weens 
gebrekkige opleiding probleme ondervind om enigsins werk te vind. 

Eie vertelling: 15 

My lewensverhaal: Ek is ... en ek bly in ... My pa en ma het vir my gese 
toe ek 'n babatjie was, was ek baie siek. Die tyd was ek baie siek, daai 
siekte van my was nie goed, toe vat hulle my by die hospitaal ... en ... 
Daar was iets verkeerd met my kop. Toe daardie mense het my nie reggekry 
toe my ouers vat my by die toordokter nou ek is gesond en se dankie vir 
die toordokter want hy het my lewe gered. My oorla pa was 'n goeie man 
en die vrou wat hy getrou het was vir horn goed. My ouers hy skaam as ek 
hierso by die tronk is. Ek is hierso deur verkeerde vriende. Ek gaan 
niemand trust, ek wil werk vir my mense as ek uitkom. Soos die 
verkragting was nie my gedagte, dit was my vriend. By die hof ek het 
gedink die meisie sal die waarheid praat maar sy het nie die waarheid 
gepraat. Sy het gese ek het haar ook geklap. Maar nou ek het nie meer 
'n pa nie, want hy is dood. Ek was by die begrafnis om my pa te gaan 
begraaf. My familie is goeie mense. Pa en ma hulle drink nie die bier 
nie, want hulle se dit is nie goed om die bier te drink nie. My broer 
en ek ons drink baie maar nou as ek by die tronk uit is ek dink ek gaan 
nie weer drink nie. By die huis ek het vir my ouers geluister. Hulle is 
lief vir my en ek hou ook van my familie. By die huis ons was net die 
drie kinders en my ma. My ma en pa het in ... getrou. My pa was die 
goeie man maar ek het horn eintlik nie gesien toe ek klein was nie. Hy 
het baie plekke gewerk. My ma het nog altyd by die ... gewerk. Ons 
kinders moes self alleen by die huis werk. My broer het later by die 
tronk gewerk toe los hy die werk en drink die bier, baie, elke naweek 
kom hy na my toe, ek soek horn nie. By die huis was die vier kamers, en 
ek kon nie werk nie ek moes die huis skoon maak en na my klein 
sustertjie kyk. My ma hy was nooit tevrede nie. Sy se ekke moet weet hoe 
omte werk maar hy leer nie vir my die huisse werk. Ek moet al die kamers 

15 Oorspronklike weergawe van brief. 
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alleen skoonmaak ook die tuin. My broer hy help my niks. My ma hy se horn 
ook nie hy moet my help nie. My klein suster hy gaan by die skool. Ekke 
gaan nie by die skool nie, net bieki. My broer stuur my om vir horn die 
bier te gaan koop in die middel van die nag, as ek nie wil gaan nou skop 
hy my en skreeu. Ek het ook baie probleme gehad met my klein suster. Sy 
vloek my en dan slaan ek haar. My ma het haar gespoil en my pa se net 
altyd ek moet haar los want sy pla my nie en ek moet ver buite die huis 
gaan slaap. Niemand sal my glo as ek se ek is nie die slegte persoon 
nie. Ek sal nie by die tronk weer uitkom nie. Maar ek voel baie seer 
as ek hierso by die tronk sit maar niemand sal my glo as ek se ek het 
die les geleer. Ek en my friend was in ... by die huis en het tot drie 
uur in die oggend bier gedrink. Ek was dronk en my friend en ek het met 
die pad afgeloop toe ons mense sien aankom. My friend gryp toe die een 
meisie, ek se laat los daai meisie hy se toe nee en hy haal die mes uit 
en se toe vir my hy gaan my steek as ek loop. My friend het die meisie 
geklap en toe verkrag ons die meisie. Ons het saamgeloop met haar tot 
by die hek en my friend het vir haar die geld gegee en gese bye bye ... , 
mooi slaap en more jy sal vir jou die cooldrink koop met die geld. My 

,, pa en ma het my gese moenie met slegte ouens loop toe dink ek hulle like 
my nie nou sien ek hulle was reg. Ek gaan nuwe lewe soek buitekant ook 
werk en girlfriend. Ek is te klein om hierso te wees. dankie." 

VERWERKLIKING VAN DIE VERHOUDINGSTRUKTUUR 

Outentieke Betekenis 

" ... ek baie siek, daai siekte van my was nie goed ... " 
"Daar was iets verkeerd met my kop". 
"My oorla pa was 'n goeie man en die vrou wat hy getrou het was vir horn 

goed". 
"My ouers hy skaam as ek hierso by die tronk is." 
"By die huis ek het vir my ouers geluister". 
"Ek is hierso deur verkeerde vriende. Ek gaan niemand trust .. ". 
"My pa was die goeie man maar ek het horn eintlik nie gesien toe ek 
klein was nie. Hy het baie plekke gewerk". 

"My ma hy was nooit tevrede nie". 
" ... maar hy leer nie vir my die huisse werk". 
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"as ek nie wil gaan nou skop hy my en skreeu". 
"Ek het ook baie probleme gehad met my klein suster ... My ma het haar 
gespoi l ... " 

" ... buite die huis gaan slaap". 
"Niemand sal my glo as ek seek is nie die slegte persoon nie". 
" ... maar ek voel baie seer ... " 
"nou sien ek hulle (ouers) was reg ... " 
"Ek is te klein om hierso te wees". 

Verhoudingsessensies aangespreek 

VERTROUE 

GESAG 

BEGRYPING 
i.." 

Uitleg 

aanvaardingsituasies, agting vir 
andersheid, bewuswees van 
toeganklikheid en toebehorenheid. 

goedkeurenswaardigheid, laat gese, 
raaksien van norme. 

begryping en belewing van 
andersheid, oorwinning oor 
kindwees, interpretasie, 
ontplooiing en waardering van 
moontlikhede. 

George het grootgeword met die idee dat daar iets verkeerd is "met my 
kop". Hy is nie deur sy ouers begelei na 'n outentieke begryping van sy 
andersheid nie. Deur horn uiteindelik by 'n toordokter uit te bring en 
horn te laat glo dat "sy kop" nou reggemaak is, beteken nie dat hy sy 
andersheid positief beleef nie. 

Nogtans blyk dit of hy goed met sy vader as manlike figuur kon 
identifiseer en dat hy hul huweliksverhouding as positief beleef het. 
Daarom kon hy ook hul gesag erken en opvolg. 

Sy oorwinning oor kindwees en begryping van behoorlikheidseise het nie 
gerealiseer nie. Daarom beskuldig hy steeds ander daarvoor dat hy 'n 
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misdaad gepleeg het. Hy sien homself as nag nie gereed vir die 
uitdiening van 'n vonnis nie. 

Hy herhaal dikwels dat sy pa wat reeds oorlede is, 'n goeie man was, 
maar oak dat hy horn eintlik nie geken het nie. Dit kan die idealisering 
van die vaderfiguur wees of lojaliteit omdat hy reeds oorlede is. Skrale 
teenwoordigheid bly 'n probleem toe die vertrouensverhouding gebou moes 
word, omdat stigting van nabyheid nie kon gedy nie. Trouens, lyflike en 
geestelike teenwoordigheid is 'n voorvereiste wanneer medeganger-wees 
moet realiseer. 

Sy ontoereikendheidsgevoelens word beklemtoon deur sy moeder se 
foutvi nderigheid. Hy bel eef min waardering vir moontl ikhede en word 
huishoudelike take opgele wat hy nie verstaan nie en hy beleef dat hy 
as kind nie begryp word nie. Hy word oak nie aangemoedig om skoal toe 
te gaan nie en derhalwe is daar min belewing van toekoms. Daar is 
geensins in belang van sy toekoms opgetree nie. 

Sy belewing dat sy ouers die ander kinders beter as vir horn behandel 
het, dui daarop dat daar moontlik nie voldoende agting vir sy andersheid 
was nie. Dit blyk oak dat swak kommunikasiepatrone gevorm het en dat die 
kinders onderling horn as die "swartskaap" beskou en misbruik het. Die 
ouers het geen begrip vir sy situasie getoon nie. Huidig wantrou hy 
almal en is daar by horn geen bewustheid van toeganklikheid en 
toebehorenheid te bespeur nie. 

SAMEVATTING: 16 lgnorering van sy kinderlike behoeftes laat die 
vertrouensverhouding skade ly. Dit hou horn 'n gevangene binne sy eie 
gesitueerdheid'en veroorsaak dat hy beleef dat hy nie verstaan word nie. 
Sodoende ly die begrypingsverhouding in so 'n mate skade dat selfs die 
ander kinders in die huis horn sien as die swartskaap. Hy bou egter 
innerlik 'n weerstand op teen sy ervaring van onbelangrikheid, wat tot 
onderdrukte aggressie aanleiding gee. Wanneer hy drank misbruik, word 
hy die maklike prooi van verleiding van vriende wat horn aanvaar en sy 

16 Die moontlikheid dat hierdie persoon dieperliggende 
geestesafwykings het, kan nie uitgesluit word nie en moet in 
gedagte gehou word wanneer die uitleg ge1nterpreteer word. 
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waardigheid, op watter peil ookal, erken. In sy soeke na aanvaarding 
deur 'n medemens vergeet hy van sy innerlike waardes en geniet saam die 
onbehoorlike uiting van aggressie deur gewelddadig teenoor 'n onskuldige 
persoon op te tree. 

4.2.7 Idiogram G 

IDENTIFISERENDE BESONDERHEDE 
Na am 
Geslag 
Ouderdom 
Ras 
Opvoed i ngspeil 
Oortreding 

Chris 
Manlik 
44 jaar 
Blank 
St Vlll 
Verkragting van sy eie dogter 

Vonnis 9 jaar gevangenisstraf 
Selfbeeldstand Lae S K 

HISTORISITEITSBEELD 

Agtergrondstudie: 
Chrisse vader en moeder is reeds voor sy geboorte geskei. Toe hy sewe 
dae oud was, het sy moeder horn in die pleegsorg van sy ouma geplaas. 
Aanvanklik het dit baie goed gegaan, maar algaande het sy oupa die 
houding ingeneem dat dit 'n tydelike reeling was en dat sy moeder horn 
moes terugneem. Dit het nie gebeur nie en hy het verwerpingsgevoelens 
teenoor sy oupa begin ervaar. Sy ouma daarenteen het die situasie 
probeer red deur horn te bederf. Hy het vervolgens as enigste kind met 
verwerping van die oupa en oorbeskerming deur die ouma grootgeword. Hy 
het gou geleer dat hy in alles sy sin by haar kry en dat hy in sy 
konflik met sy oupa horn in alles na sy ouma kon wend, wat ook soms die 
onbehoorlike aanvaar het. Hierdie inkonsekwente opvoedingsmetodes het 
later daartoe gelei dat hy in konfliksituasies sy wil afgedwing het deur 
tot aggressiwiteit oor te gaan. 

In sy st V jaar het die verhouding tussen horn en sy oupa sodanig verswak 
dat hy gedwing is om by sy biologiese moeder te gaan bly. Sy is egter 
intussen weer getroud en hy en sy nuwe ouers kon egter glad nie bymekaar 
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aanpas nie. Aan die begin van sy st Vl jaar is hy deur hulle in 'n 
skoolkoshuis op die platteland geplaas. Dit het sy verwerpingsgevoelens 
verskerp en hy het gedragsprobleme, veral ten opsigte van die handhawing 
van dissipline, begin openbaar. Hy het dikwels stokkiesgedraai en swak 
op skoal presteer. Nogtans verlaat hy skoal aan die einde van st Vlll. 

Hy doen sy vakleerlingskap as paneelklopper. Hy het daarna as 
paneelklopper gewerk, maar was geneig om soms nie by die werk op te daag 
nie. Hy het drank misbruik. Hy is op 22-jarige ouderdom getroud en drie 
kinders is uit die huwelik gebore. Hy beweer dat sy vrou se herhaalde 
buite-egtelike verhoudings tot die misdaad aanleiding gegee het en dat 
sy bewus was dat hy hul dogter gemol esteer het. Sy sou ook haar 
goedkeuring daaraan gee, want volgens horn het dit haar gepas. Sy ontken 
dit en se dat sy uit vrees vir horn te bang was om dit te rapporteer. Hy 
was buitendien baie besitlik ten opsigte van sy gesin en het gepoog om 
deur vrees in te boesem, gesag af te dwing. 

Eie vertelling: 17 

"Ek is op ... in ... gebore, as enigste kind van my ouers,,:.wat nag voor my 
geboorte geskei is. Ek is as sewe-dae-oue suigeling in die sorg van my 
ouma geplaas- en sy het my grootgmaak. My moeder is ondertussen hertroud 
en ek is op dertien-jarige leeftyd weer terug na haar - 'n traumatiese 
verandering wat ek nog kon verstaan, nog kon verwerk. Ek kon byvoorbeeld 
nooit by my halwe broers en susters, wat uit my moeder se tweede huwelik 
verwek is, aanpas nie en ek is vanuit ... , waar die gesin woonagtig was, 
in 'n koshuis geplaas tot ek in ... in standerd nege die skoal verlaat 
het. Ek het in ... 'n vakleerlingskap as paneelklopper in die ... begin 
en in ... gekwalifiseer as vakman. Ek is in dieselfde jaar op ... 
getroud en daarna begin werk as paneelklopper op ... My huwelik het egter 
nie na wense gevlot nie, omdat my werks- omstandighede vereis het dat 
ek heelwat van standplaas moes verwissel. Ek het van plek tot plek 
gereis en klein paneelkloppersake begin en dit dan, wanneer dit redelik 
gevestig geraak het, van die hand gesit. Die spanning in my huwelik is 
verhoog deur die feit dat my eggenote tydens my afwesigheid buite
egtel i k verhoudings met ander mans aangeknoop het. Ek het al hoe meer 

17 Oorspronklike weergawe van brief. 



153 

begin drink en 'n patroon van volgehoue drankmisbruik het daartoe 
bygedra om die bose kringloop te sterk en te voltooi. Ek was egter nie 
in daardie stadium, of selfs later bereid om my huwelik te beeindig nie, 
enersyds omdat ek my vrou en kinders baie liefgehad het en wou probeer 
red wat te redde is, en andersyds omdat ek n i e wou toes i en dat my 
kinders nie dieselfde ontwrigting wat my vormingsjare gekenmerk het, te 
beurt te val nie. Ek en my vrou het drie kinders gehad: twee dogters, 
en 'n seun. Hulle is vandag aldrie selfversorgend en my verhouding met 
hulle is goed, ook in die geval van ... ,die slagoffer van die misdaad 
van verkragting waarvoor ek tans gevangenisstraf uitdien. As bedorwe en 
verwende "kind" van my ouma, wat in my prille jeugjare omtrent alles vir 
my gedoen het, het ek dit in latere jare moeilik gevind om die probleme 
wat in my eie lewe opgeduik het, doeltreffend te hanteer. Terwyl ek dit 
aan die een kant bykans onmoontlik gevind het om my vrou se volgehoue 
egbreek te verwerk, het my drankmisbruik tot so 'n mate toegeneem dat 
dit die fondasie vir my latere misdaad gele het. Ek het in my waan en 
roes op die verkeerde plek, my geliefkoosde dogter, toenadering gesoek, 
en die res is geskiedenis. Gelukkig kon ek egter daarin slaag om die 
verl ede tot 'n groot mate agter my te pl aas en die toekoms met 
nuutgevonde moed en optimisme te betrag. Namate my gevangenissetting 
gevorder het, het ek die saak met my vrou, my kinders en bowenal my 
Skepper uitgepraat en my gesinsverhoudings in 'n groot mate herstel. 
Hoewel ek en my vrou op geskei is, is my verhouding met veral my kinders 
gesond - en ek kan met groot dankbaarheid daarvan getuig dat ek en 
... (slagoffer) ook versoen is na die traumatiese episode wat tot my 
gevangenissetting gelei het. Ek het daarby verloof geraak aan 'n 
besondere dame met die naam ... , 'n weduwee van ... wat tans onderwys 
gee by die ... skool in die stad. Soos in die geval van myne, is haar 
vier kinders ook selfversorgend. Sy besoek my gereeld in die gevangenis 
en ons is van plan om so gou moontlik na my ontslag in die huwelik te 
tree. Ons beplan dan om op haar plaas in die ... -omgewing te gaan woon, 
waar ek met wild en beeste gaan boer. Ter afsluiting wil ek beklemtoon 
dat ek groot en voortdurende berou het oor beide die tragiek van my 
huwelikslewe en die misdaad waarvoor ek tans besig is om te boet. Omdat 
ek ook my verwaarl oosde geeste 1 i ke waardes herwi n het, brand ek om 
soveel menslik moontlik in terme van restitusie te doen aan diegene wat 
ek verontreg het - en dan veral my kinders. Ek wil, om my ambisie in 'n 
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neutedop op te som, my daarvoor beywer om vir my kinders en kleinkinders 
die vader en oupa te wees wat hulle nag nooit werklik gehad het nie. Ek 
wil oak ten einde laaste my plek in die samelewing inneem as trotse, 
wetsgehoorsame en bydraende burger van Suid-Afrika. 
Mag God my daarvoor die krag gee!" 

VERWERKLIKING VAN DIE VERHOUDINGSTRUKTUUR 

Outentieke Betekenis 

" ... enigste kind van my ouers, wat nag voor my geboorte geskei is". 
" ... 'n traumatiese verandering wat ek nbg kon verstaan, nbg kon 
verwerk". 
"Ek kon nooit by my halwe broers en susters, wat uit my moeder se tweede 
huwelik verwek is, aanpas nie ... " 
" ... ek is in 'n koshuis geplaas". 
" ... wanneer dit redelik gevestig geraak het, van die hand gesit". 
"Die spanning in my huwelik is verhoog deur ... buite-egtelik verhoudings 
met ander mans aangeknoo~ het". 
"As bedorwe en verwende "kind" van my ouma ... " 
" ... all es vir my gedoen het. .. " 
" ... moeilik gevind om die probleme wat in my eie lewe opgeduik het, 
doeltreffend te hanteer". 
" ... omdat ek nie wou toesien dat my kinders nie ... " 
11 

••• dat ek groat en voortdurende berou het ... " 

Verhoudingsessensies aangespreek 

VERTROUE versorgingsruimte, inruiming van 
tuiste, toewending en 
teenwoordigheid in vertroue, 
aanvaardingsituasies, medeganger 
wees, bewuswees van toeganklikheid 
en toebehorenheid, handelinge in 
l iefde. 
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GESAG laat gese aangaande 
behoorlikheidseise en 
lewensopvatting, onderwerping aan 
normgesag, gehoorsaamheid. 

BEGRYPING begryping en belewing van 
andersheid, begryping van 
verantwoordelikheid, oorwinning 
oor kindwees, begryping van 
kindwees. 

Uitleg 

Chris se belewing van ouers wat reeds voor sy geboorte geskei is, het 
vir horn die betekenis dat daar nie 'n inruiming van tuiste vir horn was 
nie. Die moeder was ook nie in staat om vir horn 'n versorgingsruimte te 
skep nie en laat horn in die sorg van sy ouma. Verwerping deur 'n oupa 
tesame met 'n moeder wat hy nie geken het nie, dui op 'n tekort aan 
aanvaardingsituasies deur betekenisvolle persone. Die biologiese moeder 
wat deur die oupa gedwing word om weer na horn om te sien sonder dat dit 
eers met horn bespreek is, was vir horn 'n nie-begryping van sy kindwees. 
As rolmodel van die manlike figuur het hy nie 'n medeganger gehad nie. 
Dit lei tot gedrag wat onderdrukte gevoelens van aggressie weerspieel, 
sodat hy uiteindelik deur sy moeder en stiefvader, wat horn nie kon 
beheer nie, na 'n koshuis gestuur is. As kind het hy die hoop gekoester 
dat 'n aanvaardingsituasie deur sy biologiese moeder geskep kon word. 
Nooit is hy egter voorberei daarop dat daar nie werklik sprake van 
toeganklikheid en toebehorendheid by hierdie nuwe gesin sou kon wees 
nie. Hulle was reeds gevestig en is deur omstandighede gedwing om horn 
in hulle huis in te neem. Hy het kort na sy aankoms besef dat daar nie 
werklik 'n egte teenwoordighei~ in vertroue was nie. 

Sy plasing in 'n koshuis, weg van sy nuutgevonde gesin, is ook 
betekeni svol vi r sy selfbeeldvorming, spesifi ek met betrekki ng tot 
selfhandhawing, wat dan op sigself onderdrukte aggressie kon versterk. 
Hy het homself anders beleef as die res van die kinders uit sy moeder 
se tweede huwelik. Dit is egter nie deur die ouers met horn op sinvolle 
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wyse opgevolg nie, sodat hy nie 'n begryping en belewing van sy 
andersheid ontvang het nie. Gevolglik het hy ook nie sy 
verantwoordelikheid teenoor hulle met die gepaardgaande inspanning en 
gehoorsaamheid begryp nie. 

Chris se gevoel van nie-toebehorendheid laat by horn 'n sterk begeerte 
tot se 1 fhandhawi ng ontstaan. Hy is 1 ater berei d om sy verp 1 i gt i ng 
aangaande behoorlikheidseise en lewensopvatting ondergeskik te stel aan 
selfhandhawing. 

Hierdie nie-voldoening aan d1e eise van behoorlikheid lei daartoe dat 
hy ook nie in sy eie huis later as 'n navolgenswaardige voorbeeld gesien 
word nie en sy vrou begin ook om die reels van behoorlikheid te oortree. 

In sy beskrywing van die opvoedingsituasie wat hy by sy ouma gehad het, 
toon hy goeie insig in sy belewing van die misloping van handelinge in 
l iefde en oorwinning oor kindwees as essensies van die vertrouens
verhouding. Hy neig egter om dit as verskoning te gebruik vir sy latere 
volwasse optrede. Sy begryping van behoorlikheidseise het nie 
gerealiseer nie, want daar vind nie voldoende wording plaas nie en hy 
bereik nie 'n tydige oorwinning oor sy kindwees nie. 

SAMEVATTING: 'n Permissiewe ouerskapstyl 18 het nie net spanning tussen 
die ouma en oupa se onderlinge verhouding meegebring nie, maar ook 'n 
gevoel van verontregting by Chris naamlik dat die lewe aan horn iets 
verskuldig is. Hy was gewoond om in alles sy sin te kry en as enigste 
kind wat by sy grootouers grootword, het hy vroeg geleer manipuleer deur 
aggressief op te tree wanneer hy homself wou laat geld. Die 
begrypingsverhouding het derhalwe nie sinvol gerealiseer nie. Sy 
gevoelens van verwerping, wat hy van sy oupa beleef het, word versterk 
toe hy terug is by sy biologiese moeder en nie deur die gesin opgeneem 
kon word nie. Hierdie gebeure dra noodwendig tot 'n verstelde verskyning 
van die vertrouensverhouding by. 

Sy eie belewing van misloping van die gesagsverhouding uit sy kinderdae 

18 Vergelyk Hoofstuk 3, paragraaf 3.6.4: Die permissiewe 
ouerskapstyl. 
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manifesteer oak in sy latere lewe. In sy optredes neem hy nie die 
behoeftes van sy gesin in ag nie en is selfs nie bereid om horn aan 
normgesag te onderwerp nie. Dit bring mee dat sy gesin horn oak nie as 
gesagsfiguur en handhawer van norme respekteer nie. 

Hierdie misloping van die verhoudingstruktuur in sy kinderjare laat by 
horn 'n gebrek aan die vermoe tot outentieke verhoudingstigting in sy 
latere volwasselewe. Tewens, in sy eie latere gesinslewe ondervind hy 
veral probleme om die gesagsverhouding te laat realiseer. As hoof van 
sy gesin beleef hy 'n totale gevoel van ontoereikendheid. Om hierdie 
gesagsposisie te herstel, wend hy horn tot impulsiewe en kortsigtige 
metodes van selfgelding en misbruik 'n sagte teiken, naamlik deur sy eie 
dogter tot fisiese onderwerping te dwing. Sodoende probeer hy oak sy 
vrou vir haar buite-egtelike verhoudings straf. 

4.2.8. ldiogram H 

IDENTIFISERENDE BESONDERHEDE 
Na am 
Geslag 
Ouderdom 
Ras 
Opvoedingspeil 
Oortreding 

Vonnis 
Selfbeeldstand 

HISTORISITEITSBEELD 

Agtergrondstudie: 

Stefan 
Manlik 
37 jaar 
Blank 
St Vlll 

Moord. Hy het die persoon wat in 'n verhouding met 
sy vrou betrokke was in 'n vlaag van onbeheersde 
woede vermoor. 
19 jaar gevangenisstraf 
Lae S K 

Stefan het as die jongste van vier seuns onder redelike arm 
omstandighede grootgeword. Sy moeder het 'n passiewe rol rakende die 
handhawing van dissipline gespeel, terwyl die vader 'n outoritere 
ouerskapstyl gehandhaaf het. Daar was nie ruimte gelaat vir gebreke en 
foute nie en die kinders en die moeder het die vader gevrees eerder as 
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gerespekteer. Sy vader is oorlede toe hy 10 jaar oud was en hy en sy 
moeder het toe by sy oudste broer, wat reeds getroud was, ingewoon. 

Hy was op skool 'n teruggetrokke kind, wat moeilik maats gernaak het en 
deur die moeder oorbeskerm was. Hoewel dit uit evaluasies gedurende sy 
laerskooljare blyk dat hy oor 'n bo-gemiddelde intell igensie beskik, het 
hy deurentyd onderpresteer. Hy was eerder die passiewe navolger as die 
aktiewe leier en hy het probleme random selfhandhawing ervaar. Hy het 
gou angstig geraak wanneer sy broer of 'n onderwyser dissipl ine toegepas 
het. Sy broer het 'n paar keer van werksorngewing verwissel, waarop hy 
en sy moeder dan saam moes trek en hy van skool moes verwissel. Dit het 
aanleiding tot meer asosiale gedrag gegee, aangesien hy telkens in die 
teenwoordigheid van sy portuurgroep onseker van hornself was. Nadat hy 
skool verlaat het, het hy goeie opgang by sy werk gernaak. Te vroee 
sukses, genoeg geld en verkeerde vriende het by horn aanleiding tot 
drankmisbruik en swak gedrag gegee. Hy het later op irnpulsiewe wyse in 
die huwelik met iernand wat hy skaars geken het, getree. Daar is drie 
kinders uit hierdie huwelik gebore. Vroeg in die huwelik is daar egter 
reeds ernstige tekens van 'n wanverhouding. Sy het horn beskuldig dat hy 
nie voldoende na haar behoeftes ornsien nie. Hy tree belangeloos op 
teenoor sy vrou { swak seksue le verhoudi ng, l i efde l ooshei d en 
uithuisigheid) en sy raak mettertyd by 'n buite-egtelike verhouding 
betrokke. Gewelddadige optrede deur Stefan lei tot verwydering tussen 
die egpaar. 

Eie vertelling: 19 

"Ek is gebore op ... Ons was vier seuns, ek was en is die jongste. My 
ouers was arm en hulle moes hard werk om vir ons te sorg. Ek het 'n 
goeie pa en ma gehad. My pa was 'n harde man maar regverdig en trots. 
My pa het later oor gegaan na die bosbou, en is oorgep l aas na ... Ek het 
die eerste keer skool toe gegaan op 'n klein dorpie. Ek was in Sub A. 
My pa se hart het horn begin moeilikheid gee en hy is van sy werk af en 
is gebord. My pa is toe baie siek. My broer na aan my is toe in 'n 
motorongeluk dood, ek was omtrent 9-jaar oud en in dieselfde jaar is my 
pa oorlede aan sy hart. Dit was 'n groot skok vir my ek het dit baie 

19 Oorspronklike weergawe van brief. 
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swaar gevat. Net ek en my ma was oor in die huis. My oudste broer het 
my en my ma gevat en na ons gekyk. Hy het vir my opgetree soos 'n pa, 
my ma was saggeaard en het nie met my geraas nie. Hy was streng en ek 
het saam met sy kinders groat geword. Sy kinders is vandag groat en baie 
lief vir my. Ek het na al sy kinders gekyk en opgepas as hulle nie daar 
was nie. Ek het beter met my skoonsuster oor die weggekom as met my 
broer. Op daai stadium was ons op ... Toe is ek weer skoal toe en tot 
ek later oor is na die Hoerskool op ... want die Hoerskool op ... het 
toe gemaak weens te min leerlinge. My ma het ook nog by hulle gebly. Ek 
was nie 'n soet kind gewees nie en het baie pak gekry. Daar was ook tye 
wat ek verniet slae gekry het. My ma is toe later na my ander broer op 
... en daar gaan bly. Ek het op 16-jaar die skoal verlaat met 'n 
standerd 8 agter my naam. Ek het as 'n bus-assistent begin op ... , en 
het by my ma en broer hulle gebly. Ek het myself opgewerk tot ek bus 
bestuurder geword het. Ek was die jongste bus bestuurder op daai stadium 
in die.... Ek was 18-jaar en was toe al reeds 'n spesiale graad 
bestuurder, wat 'n depot met al sy voertuie kon run. 
Ek het begin drink, sterk drank en het verkeerde maats gehad. Ek het ook 
so my werk verloor omdat ek 'n rekord gehad het. Toe ek daar wegkom moe~. 
ek werk soek en het na ... toe gekom. Hier het ek weer werk gesoek en 
het werk gekry as swaarvragmotor bestuurder. Dit is my werk en ek is 
baie lief vir die werk wat ek doen. Ek het my vrou ontmoet en is getroud 
toe ek 26-jaar oud was. Ek het op ... gebly en daar gewerk ook op groat 
trokke. My vrou het in die poskantoor gewerk. Later het ek haar laat op 
hou werk. Ek het sterk drank gebruik en dinge het nie mooi uitgewerk 
nie, daar was sprake dat sy rondloop en ek het dit baie lank daarna 
uitgevind as al die getuienis net reg was in die hof sou ek nie so lank 
gekry het nie. Daarom is ek regverdig en reguit. My eiendom is myne en 
my vrou is my vrou, ek het haar baie liefgehad en daarom het ek die ou 
met wie sy deurmekaar was, laat skiet, meskien was ek besitlik of 
jaloers maar wie weet as 'n man nie 'n bietjie jaloers in horn het nie 
is hy nie 'n man nie. Ek is Godsdienstig en ken my Here, ek het buite 
ook na my kerk gegaan. Die Here het my baie gehelp hier binne. 
Ek wil net se 'n mens kan net soveel vat en nie meer nie, niemand weet 
waar 'n man se breuk punt is nie. Ek was 2 jaar verhoorafwagtend op my 
saak ek is vir moord aangekla, en gevonnis op ... Ek is gevonnis 18 jaar 
+ 1 jaar 4 maande opgeskort. Die 1 jaar is by die 18 en dit maak dit dan 



160 

19 jaar. Dit is lang vonnis, maar ek het nou 8 jaar klaar van die 19 
jaar en ek is reg vir die samelewe daar buite my kop is reg ek het my 
les geleer en ek het my skuld betaal wat vir my opgele was. Ek sien 
dinge nou heeltemal anders in. Op die stadium het ek nog net die broer 
van my oor wat na my gekyk het, my ander broer is oorlede terwyl ek hier 
binne is in 'n motorongeluk. My broer, die een wat my opgepas het se 
dogter is ook oorlede terwyl ek hier binne is aan bloedkanker, sy was 
17 jaar oud, my ma is ook oorlede terwyl ek hier binne is, dit alles was 
vir my 'n hel op aarde. Ek het my swaardae deur gegaan. My mense staan 
goed by my, my broer se kinders ook en hulle is baie, baie lief vir die 
oom van hulle en hulle is trots op my al is ek hier. Ek glo as ek uit 
sal gaan in die volgende jare, sal ek 'n sukses van my lewe doen. My 
foute wat ek gehad het dink ek kortliks is: vriende : verkeerd, en ek 
het nie reg getrou nie. Ek was te haastig en onervaare, waar ek nou 37 
jaar oud is dink ek anders. Drank : dit is 'n euwel. Dit is nie die 
moeite werd nie. Maar as 'n mens 'n vrou trou, moet jy vir haar en jou 
kinders die dood opoffer. Want jy trou omdat jy liefhet en nie net uit 
trou, trou is liefde wat van die hart af kom. Ek dank u dat ek kon 
gesels het met u. As u enige iets wil weet van my, kan u gerus weer met 
my in verbinding tree ek sal met graagte met julle wil gesels. Dit wat 
ek hier skryf is waar en ek is eerlik, want ek het 'n oop gesig." 

VERWERKLIKING VAN DIE VERHOUDINGSTRUKTUUR 

Outentieke Betekenis 

"My ouers was arm en hulle moes hard werk II 

" ... om vir ons te sorg". 
"My pa was 'n harde man maar regverdig en trots". 
" ... ek het dit (vader se dood) swaar gevat". 
"My oudste broer het my en my ma gevat en na ons gekyk". 
"Hy het vir my opgetree soos 'n pa". 
" ... my ma was saggeaard en het nie met my geraas nie". 
"Hy was streng ... " 
"Ek was nie 'n soet kind gewees nie en het baie pak gekry". 
"Daar was ook tye wat ek verniet slae gekry het". 
"Ek het beter met my skoonsuster oor die weggekom as met my broer". 
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" ... 16-jaar die skool verlaat met 'n standerd 8 agter my naam". 
"Ek is Godsdienstig en dien die Here". 
"Ek het sterk drank gebruik en dinge het nie mooi uitgewerk nie". 
"Daarom is ek regverdig en reguit". 
" ... meskien was ek besitlik of jaloers ... is hy nie 'n man nie". 
" ... ek het my les geleer en my skuld betaal ... " 
"Ek sien dinge nou heeltemal anders in". 
"My mense staan goed by my ... is baie, baie lief is trots op my al 

is ek hier". 

Verhoud;ngsessensies aangespreek 

VERTROUE 

GESAG 

BEGRYPING 

Uitleg 

toewending en teenwoordigheid in 
vertroue, handelinge in liefde, 
versorgingsruimte, steungewing, 
medestander-wees. 

gehoorsaam, gesagserkenning, 
aangespreek en opgeroep word, 
verantwoordelikheid, pedagogiese 
straf, afkeurenswaardigheid, laat 
gese aangaande behoorlikheidseise 
en lewensopvatting. 

begryping van eise van menswees, 
begryping en belewing van 
andersheid, begryping en belewing 
van toekoms. 

Stefan toon 'n duidelike afkeurenswaardigheid wanneer hy sy vader se 
gesag as die van 'n harde man en sy moeder as iemand wat nooit met horn 
geraas het nie, beskryf. Pedagogiese straf is nie deur die vader 
toegepas nie - waarskynlik weens onkunde ten opsigte van die begryping 
van ki ndwees. Nogtans toon hy waarderi ng vi r sy ouers se hardwerkendhei d 
om vir die kinders 'n versorgingsruimte te skep. Gehoorsaamheid kon 'n 
slaafse navolging uit vrees gewees het, wat weinig sou kon bydra tot sy 
latere onderwerping aan normgesag. Omdat hy nog baie jonk en kwesbaar 
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was toe hy belangrike manlike figure aan die dood moes afstaan, het dit 
by horn 'n valse lojaliteit teenoor hierdie persone, wat horn eintlik 
onregverdig behandel het, laat ontstaan. Sy gesinsomstandighede het 
binne 'n paar maande drasties verander en die bron wat nou sy sekuriteit 
moes wees (sy moeder) was nie daartoe in staat om gesag te handhaaf nie. 
Hy erken self dat sy broer horn dikwels onnodig gestraf het en daar het 
vervolgens 'n misloping van die gesagsverhouding ontstaan. 

Weens die veranderde gesinsomstandighede sedert die vader se dood en die 
moeder se ontoereikendheid om as gesagsfiguur op te tree, was daar min 
begryping en ontplooiing van moontlikhede. Sy ouer broer het ook nie die 
andersheid van sy jonger broer vir wie hy nou skielik as gesagsfiguur 
moes optree, begryp nie. Dit het interpersoonl ike verhoudings erg 
geskaad. 

Die rede waarom hy die skool te vroeg moes verlaat, kan gesien word as 
'n misloping van begryping en belewing van sy toekoms, omdat sy 
moontlikhed~ nie ten volle kon ontplooi nie. Hy word gedwing om te gaan 
werk en vir sy moeder te sorg. Deur t~ vroeg die grootmensw~reld aan te 
durf20

, terwyl hy oor 'n bo-gemiddelde intelligensie beskik en verdere 
studie vir sy toekoms belangrik sou wees, verloor hy 'n geleentheid tot 
ontwikkeling van sy potensiaal. Die emosionele implikasies is verreikend 
en verhoed dat hy 'n tydige oorwinning oor kindwees bereik. Die essensie 
begryping en belewing van toekoms word nie deur sy opvoeders aangespreek 
nie. 

Nadat hy getroud is, toon hy nie voldoende begryping ten opsigte van sy 
rol as eggenoot nie. Hy misbruik drank saam met vriende en toon 
belangeloosheid teenoor sy vrou. 'n Egte handeling in liefde ontbreek 
in sy eie huwelik en sy vrou wend haar tot buite-egtelike verhoudings. 
Die gee aanleiding tot die skending van toewending en teenwoordigheid 
in vertroue. 

Huidig gee hy erkenning aan behoorlikheidseise en lewensopvatting deur 
'n oorbeklemtoning van sy godsdiensbeoefening. Die ondersteuning wat sy 

20 Vergelyk Hoofstyk 2, paragraaf 2.4.4: Vroeg-volwassenheid. 
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broer en die se kinders horn bied, terwyl hy sy vonnis uitdien, is vir 
horn van groot waarde. 

SAMEVATTING: Die outoritere opvoedingstyl 21 van sy vader laat hierdie 
persoon voel dat hy onbelangrik is en veroorsaak dat die 
begrypi ngsverhoudi ng sowel as die gesagsverhoudi ng ontoerei kend 
realiseer. Die moeder het nie die geleentheid gehad om as 'n opvoeder 
na vore te tree nie, vanwee die vader se outokratiese opvoedingstyl. 
Derhalwe moes sy later op haar kind staatmaak vir sekuriteit en moes 
Stefan vroeg skool verlaat. Gevolglik is sy eie moontlikhede nie 
optimaal ontplooi nie. 

Toe die vertrouensverhouding in sy huwelik misloop, voel dit vir horn 
asof niks meer vir horn oorbly nie. Soos hy self skryf: "Ek wil net se 
'n mens kan net soveel vat en nie meer nie, niemand weet waar 'n man se 
breuk punt is nie". 

Hoewel hy in bogenoemde omstandighede heelwat onderdrukte aggressie 

opgebou het, het sy gebrek aan selfhandhawing moontlik veroorsaak dat 
hy nie self in staat was om die moord uit te voer nie, maar hy het ewe 
koelbloedig opgetree toe die angs in horn te veel word. Hy huur iemand 
om namens horn die minnaar van sy eggenote dood te skiet. 

4.3 SAMEVATTING 

In die voorafgaande idiogramme is eerstens die agtergrondsgeskiedenis 
van elke indiwidu wat aan die ondersoek deelgeneem het, geskets. 
Inligting wat gebruik is, het ten doel gehad om sover moontlik 'n 
objektiewe beeld van elk te gee deur van ander persone en instansies 
gebruik te maak. Tweedens is die eie belewing van verhoudings sedert 
ki nderjare van persone in di epte nagegaan, geeval ueer en ge'interpreteer. 
In verreweg die meerderheid opvoedingsituasies was daar of 'n 
outokratiese of 'n permissiewe ouerskapstyl gehandhaaf. Ook blyk dit uit 
die ontleding van die idiogramme dat daar hoofsaaklik eerstens misloping 
van die begrypingsverhouding plaasgevind het, met die gevolg dat die 

21 Vergelyk in die verband paragraaf 3.6.4 betreffende die 
posisionele (outoritere) opvoedingstyl. 
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gesagsverhouding ook nie kon realiseer nie. Die vertrouensverhouding is 
hierdeur geskaad. 

Behalwe vir een uitsondering, het al die persone wat betrek is 'n lae 
selfbeeld. Almal het hulle skuldig gemaak aan aggressiewe gedrag wat as 
geweld teenoor 'n medemens gemanifesteer het. 

Dit blyk dat in-outentieke verwerkliking van betekenisvolle verhoudings 
gedurende die vroee kinderjare en swak verhoudingstigting in die latere 
jare dikwels hand aan hand geloop het en dat negatiewe selfbeeldvorming 
deurentyd teenwoordig was. 

Die teenwoordigheid van rigiede dissipline van die vader, wat aanvanklik 
deur die kind as " 'n goeie ouerhuis" beskryf word, blyk juis later die 
faktor te wees wat die begrypingsverhouding skade berokken het, deurdat 
die kind beleef het dat hy nie in sy kindwees geag en begryp is nie. 
Toekomsperspektief het in die meeste gevalle ontbreek en frustrasie by 
die kind gewek. Die moederfiguur is ondergeskik aan die vaderfiguur 
gestel, met die gevolg dat haar kinders haar as ontoereikend en amper 
pateties beleef het. 

Die vertrouensverhouding moet deur die volwassene ge'inisieer word en die 
teenwoordigheid daarvan skep by die kind selfvertroue. Wanneer dit nie 
realiseer nie, ly die selfbeeld van die kind skade. Die gevoel van 
magteloosheid wat 'n kind ervaar wanneer hy bewus word daarvan dat 'n 
ouer horn slegs sal aanvaar indien hy sekere gedrag lewer, laat by horn 
die wete dat hy ouerliefde moet verwerf. Dit bring 'n gevoel van 
onsekerheid en 'n wantroue in die grootmenswereld mee, terwyl dit 
negatief op sy eie vermoe tot verhoudingstigting inwerk. Hy reageer oor
sensitief op ander se houding teenoor horn en laat toe dat sy emosies sy 
gedrag bepaal. 

In die meeste idiogramme word deur die persone aangedui dat hulle vader 
selde tuis was. Pistorius (1981 : 45) skryf oor tyd saam met die kind 
as volg: "Dat iets so onaantasbaars soos tyd een van die wesenlikste 
dele van opvoeding is, word in hierdie materialistiese tyd te dikwels 
uit die oog verloor. Die opvoeder m6et eenvoudig tyd inruim om rustig 
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met sy kind om te gaan, om saam met horn probleme uit te stryk, dinge te 
doen en te geniet en sommer met horn saam te wees. Die opvoeder meet 
eenvoudig tyd maak om vir sy kind daar te wees; hy moet regtig na die 
kind luister - nie net na sy woorde nie, maar veral oak na wat verswee 
of weggesteek agter sy woorde le, sodat hy die hulproep agter die kind 
se swye of rebelse uitinge kan hoar. Dit hoef nie baie ure in beslag te 
neem nie, maar sy teenwoordigheid moet onverdeeld en vanselfsprekend 
wees". 

Uit sommige idiogramme blyk dit dat een van die twee egliede nie bereid 
was om hulle aan normgesag te onderwerp nie (betrokkenheid by buite
egtel i ke verhoudinge). Dit skend nie net die vertrouensverhouding tussen 
die egpaar nie, maar be'invloed die gesagserkenning van die kinders 
teenoor die betrokke ouer. In die oneerlikheid teenoor mekaar word 'n 
opstandigheid ten opsigte van norme gepropageer. Aggressiewe optrede 
teenoor 'n medemens impliseer opgehoopte frustrasie en ontkenning van 
behoorlikheidseise teenoor die medemens. 

Uit briewe deur die bogenoemde persone self geskryf, blyk dit dat nie 
een 'n geborge gesinsruimte ervaar het in sy kinderjare, waar hy 
deurgaans kon reken op die liefdevolle medebetrokkenheid van beide ouers 
nie. In die kind se hunkering na geborgenheid roep hy die volwassene op 
tot die aanhoor en aanspreek van gesagsleiding. Deur self gehoorsaam te 
wees aan die reels van 'n lewensopvatting, sowel as die norme van die 
samelewing, stel hy aan die kind 'n voorbeeld hoe om frustrasie te 
hanteer. Wanneer bogenoemde ontbreek, word norme random die hantering 
van innerlike konflik nooit deur die kind ge'internaliseer nie. Wanneer 
die kind onsekerheidsgevoelens random sy eie identiteit en eiewaarde 
het, sander dat die gesags-, begrypings- of vertrouensverhouding 
effektief gerealiseer het, gryp hy later in sy onsekerheid na enige wyse 
van gesag, al sou die medemens oak met sy lewe daarvoor moes betaal. 

In Hoofstuk 5 sal 'n samevatting en aanbevelings met betrekking tot die 
begeleiding van die aggressiewe oortreder volg. 



HOOFSTUK 5 

DIE VERWERKLIKING VAN BETEKENISVOLLE VERHOUDINGS EN 
AGGRESSIWITEIT: EVALUERING EN AANBEVELINGS TEN 

OPSIGTE VAN DIE ANDRAGOGIESE 

5.1 INLEIDENDE TERUGSKOU 

Alvorens enkele aanbevelings ten opsigte van die begeleiding van die 
aggressiewe oortreder gemaak gaan word, sal kortliks in die onderhawige 
hoofstuk nagegaan word wat tot dusver in hierdie studie aandag geniet 
het. Daar is deurentyd langs fenomenologiese denkweg gepoog om 
verkennend die aggressiewe oortreder as mens te begryp. 

Om tot ware verdieping van die fyn nuanses van die mens se 
se7fbee7dwording en sy gedragsuitinge te kon kom, is sy basiese menslike 
hunkeri nge oak deurentyd in gedagte gehou. Daar is in bereken i ng gebri ng 
dat die mens daarna hunker 

• om te weet of hy in die teenwoordigheid van ander mense welkom 
is; 

• om te weet of hy in sy besondere gesitueerdheid raakgesien word 
en of ander mense na horn sal luister; 

• om te weet of ander horn as draer van waardigheid sal eerbiedig; 

• om te weet dat die ander sy gesig vir horn sal draai en sal 
opmerk dat hy vra: "Help my, steun my!"; 

• om te weet dat die ander nie die beginsel van vertroulikheid 
sal skend nie; 

• om te weet dat die ander horn onder simpatieke gesagsleiding sal 
oproep om sy vryheid positief te implementeer; 

• dat die ander ham nie neem soos hy is nie, maar soos hy kan 
wees, moet wees en behoort te wees; 
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•om van die ander te verneem dat hy nie reeds as oortollig deur 
ander beleef word nie; en 

• dat hy kan weet dat die persoon of persone met wie hy horn tot 
die toekoms verbind het, by horn sal bly tot die einde toe en 
sodoende horn sal help om selfs die dood sinvol te beleef. 

Die onderhawige studie is vervolgens nie net op aggressiwiteit as vorm 
van afwykende gedrag gerig nie, maar daar is gepoog om aan te toon dat 
die studie nutteloos sou wees sonder dat die uiteindelike doel daarvan 
is om tot beter begrip van die aggressiewe oortreder as mens te kom. Die 
aktua l itei t van hi erdi e studi e is gemot i veer deur die onrusbarende 
mediadekking van geweldsmisdaad, oftewel aggressiewe gedrag wat gerig 
is op die medemens met die doel om horn te beseer of te vernietig. 1 

Die vraag is gestel of begeleiding hoegenaamd 'n rol by die 
se7fbee7dvorming van die aggressiewe indiwidu op andragogiese vlak te 
speel het. Verder ook, wat word gedoen ten opsigte van ingryping in die 
selfbeeldvorming van die aggressiewe oortreder? 

In die metodologiese verantwoording is gepoog om verskeie wetenskaplike 
metodes te benut sodat een metode nie verabsoluteer is nie. Die 
fenomenologiese metode is noodsaaklik geag, omdat die verskynsel wat in 
die besonder in hierdie studie bekyk is, radikale deurdenking in die 
leefwereld vereis: die verskynsel moet beskryf word soos dit werklik
essensieel is. Weldeurdagte literatuurstudie is nodig geag omdat dit as 
basis vir die begryping van verskillende omstandighede as bydraende 
faktore in die selfbeeldvorming van die indiwidu met aggressiewe gedrag, 
gedien het. Juis as gevolg van hierdie literatuurstudie is misloping van 
die verhoudingstruktuur as een van die grootste oorsake van die vorming 
van 'n swak se l fbee l d raakges i en. 2 Die id i ogra f i ese met ode is onder 
andere ook benut, omdat die ondersoeker se belangstelling op die 
indiwidu se belewing van sy leefwereld en sy verhoudingstigting gerig 

1 

2 

Vergelyk Hoofstuk 3, Paragraaf 3.4: Verduideliking van aggressie 
en geweld. 

In Hoofstuk 3, Paragraaf 3.6: Die essensies van 'n gesonde, 
betekenisvolle verhouding word uiteengesit. 
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is. 3 

Daar is vervolgens 'n poging aangewend om die aard en wese van menswees 
as ontologies-antropologiese werklikheid te begrond. In sy verskillende 
modi van menswees beleef die indiwidu sy omstandighede, homself en sy 
verhoudings verskillend. Derhalwe is die bedrywighede van die mens op 
elke niveau nagegaan. Sekere basiese menslike hunkeringe, waarvan 
sommige pas bespreek is, is onder die soeklig geplaas ten einde die mens 
se motivering vir bepaalde gedrag beter te begryp. 

Selfbeeldvorming en aggressiewe gedrag is onafhanklik van mekaar onder 
die wetenskaplike visier geneem. Dit het egter gou geblyk dat daar wel 
bepaalde gedrag gevind kon word by indiwidue met 'n swak selfbeeld. 
Gergen (1971 : 66) stel dit as volg: "At the same time that he learns 
to dislike himself, he develops hatred for his parents and/or his 
peers". Die verhoudingstruktuur het ook aandag geniet nadat 'n 
literatuurstudie uitgewys het dat sommige essensies dikwels ontoereikend 
in die verhoudingslewe van die kind met 'n swak selfbeeld verskyn het. 
Daar is ook oorgegaan tot 'n idiografiese ondersoek na die invloed van 
betekenisvolle verhoudings op die selfbeeldvorming van die aggressiewe 
oortreder. Verskeie navorsers se bydraes bevestig immers dat 'n kind se 
selfbeeldvorming in 'n groot mate afhanklik is van die invloed van sy 
sosiale omgewing, byvoorbeeld sy interaksie met ander indiwidue - veral 
sy ouers en onderwysers. Kinders wat hulself nie as waardevol en geliefd 
beleef nie, is dikwels depressief, moeg en het 'n gebrek aan ambisie. 
(Van Jaarsveld 1989 : 1) Die kind (mens) beleef sy lewe as sinvol, 
wanneer daar sinvolle verhoudings met homself, sy medemens, die dinge 
rondom horn en God bestaan. Die skrywer ag dit in die lig van die 
voorafgaande gerade om vervolgens aandag aan die verwerkliking van die 
verhoudingstruktuur, volgens die beleweniswereld van die gevangene, te 
gee. 

3 Vergelyk Hoofstuk 4: 'n Idiografiese ondersoek. 
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5.2 SAMEVATTING EN EVALUERING AAN DIE HAND VAN IDIOGRAMME EN 
GERAADPLEEGDE LITERATUUR 

5.2.1 Verwerkliking van die verhoudingstruktuur 

• Die vertrouensverhouding: 

Die mens het nood aan 'n medemens in wie hy vertroue het. Hy wil 
gemoedsekerheid beleef en hunker na geborgenheid. Wanneer daar nie 
voldoende inruiming van tuiste en stigting van nabyheid deur die kind 
beleef word nie (vergelyk idiogramme A, B, C, D, E en F} voel 'n kind 
dikwels dat hy nie deur die ouers aanvaar word nie en dat hy nie geliefd 
is nie. Die kind beleef homself as onbelangrik, omdat daar nie moeite 
gedoen word om sy tuiste aangenaam te maak nie. 

Soos vroeer aangedui, is dit 'n behoefte by die mens dat hy nie net 
gesien sal word soos hy is nie, maar soos hy kan wees en behoort te 
wees. 4 Waar ouers se verwagtings egter onrealisties is, voel die kind 
dat daar nie vir horn 'n veilige tuiste ~n die teenwoordigheid van die 
ouer bestaan nie (vergelyk idiogram B}. Menige statusbewuste ouer wat 
sy eie ambisie en mislukkings met sy kind se vermoens en prestasies 
verwar het, het onberekenbare skade nie net aan die verhouding tussen 
horn en sy kind nie, maar oak ten opsigte van sy kind se 
selfbeeldvorming, berokken. Erikson (1968 : 136) het die statusbewuste 
moeder as volg beskrywe: "They would at almost any time be willing to 
overrule matters of honest feeling and of intelligent judgement for the 
sake of a facade of wealth, propriety, and 'happiness'; they, in fact, 
try to coerce their sensitive children into a pretence of a 'natural' 
and 'glad-to-be-proper' sociability". Pretorius (kongres: 1994) verwys 
na die persoonlikheidsmodel van Angenent, wanneer hy onderskei tussen 
die outokratiese ouerskapstyl waar warmte teenwoordig is wat lei tot 
verdraagsaamheid teenoor en betrokkenheid by die kind. Daarteenoor staan 
die koue, outoritere ouerskapstyl waar 'n kind negat i ewe kri ti ek, 
vyandigheid en genadeloosheid van die ouer beleef. So 'n ouer maak dit 
onmoontlik vir die kind om veiligheid te beleef:" 'n Kind wat veiligheid 

4 Vergelyk paragraaf 5.1: Basiese menslike hunkeringe wat by 
hierdie studie in gedagte gehou is. 
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beleef, is nie jou aggressiewe kind nie ... " Hierdie ouer plaas sy eie 
ambisie tussen ham en die kind. Misloping van begryping van kindwees 
blyk die grootste oorsaak te wees dat die kind nie deur die ouer 
toegelaat is om op sy niveau te kon ontplooi nie (vergelyk idiogramme 
A, B, D en H). 

Dit bly wel vir die mens noodsaaklik om self gemotiveerd te wees ten 
opsigte van kompetisie. Kompetisie bring gewoonlik die beste uit in 
enige mens. Verborge potensiaal kom na vore en kan baie help om die kind 
se selfbeeld te bevorder. (Piek 1980 : 78) Die ontoereikende verskyning 
van die essensie toewending en teenwoordigheid in vertroue (vergelyk 
idiogramme C, D, Gen H) het egter 'n demper geplaas op hierdie persone 
se hunkering om te wees wat elkeen kan en behoort te wees. Dit word 
bykans onmoontlik vir 'n kind wat aanvaarding slegs beleef wanneer hy 
presteer het, om sy diepste leed en teleurstelling met 'n ouer te deel 
wie se liefde voorwaardelik aan sukses gekoppel is. Hieroor is Pistorius 
(1982 : 64) die volgende mening toegedien: "Ware 1 iefdevolle aanvaarding 
kan natuurlik oak nooit beloning wees nadat die kind gepresteer het nie; 
dit staan aan die begin van die opvoedingsgebeure en dit s,kep die 
klimaat wat die kind vir sy groei na volwassenheid nodig het. Dit word 
geskenk, dit is waardeloos as dit verdien moet word. Liefde en 
aanvaarding is die lentereen wat laat groei; dit help nie as dit eers 
kom wanneer die are al gevorm moes gewees het nie". In aansluiting 
hierby het die verstelde verskyning van die essensie opname in ons 
ruimte, wat voorwaardelik gekoppel was aan 'n spesifieke prestasie, 
gelei tot onsekerheidsgevoelens by die kind ten opsigte van sy eie
waarde en selfagting. 

Wanneer die essensies medeganger en medestander wees versteld verskyn, 
beleef die kind ernstige bedreiging vir sy gevoel van geborgenheid 
(vergelyk idiogramme A, B, C en G). Onsekerheidsgevoelens ten opsigte 
van 'n ouer se vermoe om medeganger te wees, veroorsaak wantroue by die 
kind. Hieroor se Van Jaarsveld (1989 : 31) dat dit moontlik vir ouers 
ongelooflik klink dat samesyn en beskikbaarheid (medestander en 
medeganger wees) 'n rol speel in die bevordering van die kind se 
selfbeeld, maar dat hulle verseker kan weet dat tyd aan die kind bestee 
horn laat voel dat hy iets werd is, wat selfagting en sy selfbeeld 
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bevorder. 

Wanneer die kind 'n tekort aan aanvaardingsituasies binne die 
gesinsklimaat beleef, sien hy dit gewoonlik as 'n tekort aan liefde 
teenoor horn: hy word nie aanvaar soos hy is nie, omdat sy ouers horn nie 
liefhet nie. Roderick (in Yawkey et al. 1980 : 73) stel dit as volg: 
"Children have the right to expect a sustained, deep involvement with 
one or more adults ... The child who is with someone who cares deeply and 
consistently experiences a close communication, a mutual sharing of 
ideas and feelings. Sometimes the sharing is done with words, sometimes 
with touch, and sometimes with a glance. This sharing or dialogue, 
whether it be spoken or felt, provides a framework in which trust can 
grow. A child who trusts and is trusted feels part of a community and 
is more willing to reach out to others". 

Vervolgens sal aan die hand van 'n evaluering van die idiogramme, gepoog 
word om aan te toon hoe die essensies van die gesagsverhouding versteld 
verskyn. 

• Gesagsverhouding 

By die kind bestaan daar 'n hunkering na gesag en simpatieke 
gesagsleiding. Tydens die verwerkliking van die gesagsverhouding word 
die een indiwidu deur die ander aangespreek en opgeroep tot 
verantwoordelikheid. Die verantwoordelikheid van voldoening aan die 
behoorl ikheidseise le by die persoon van die gesagsdraer. Gehoorsaamheid 
is gesagsaanvaarding en deur gesagsgehoorsaming word geborgenheid 
moontlik. 

In die idiografiese ondersoek het geblyk dat die gesagsverhouding by 
elke proefpersoon in een of ander opsig nie toereikend verwerklik is 
nie. Die afleiding sou dalk gemaak kon word dat ouers wat nie aan hulle 
kinders 'n voorbeeld van normgehoorsaamheid ten opsigte van 
behoorlikheidseise stel nie, by die kind 'n leemte en onsekerheid ten 
opsigte van opvoeding in saamlewe laat ontstaan. Die essensies laat gese 
aangaande behoorlikheidseise en onderwerping aan normgesag het almal 
versteld verskyn (vergelyk idiogramme A, B, C, E, Fen G). Die ouer wat 
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verwagtings ten opsigte van gehoorsaamheid stel, maar homself nie 
bereidwillig onderwerp aan lewensreels nie, plaas homself in 'n 
onaantasbare posisie van selfregverdiging. Dit verteenwoordig 'n 
outoritere ouerskapstyl en verwar die jong gemoed van die kind, versterk 
onsekerheidsgevoelens ten opsigte van sy eie-waarde en kan lei tot 
opstandigheid in sy adolessente jare. Van Jaarsveld (1989 : 42} bespreek 
die outoritere styl as volg: "Die outoritere styl laat die kind 
minderwaardig, ontoereikend en skaam voel, en maak horn gespanne en 
afhanklik van ander mense. Hy sal oak nie maklik verantwoordelikheid 
aanvaar nie. Gedurende adolessensie kan 'n kind met outoritere ouers 
wantrouig, uitdagend of aggressief optree en teen gesag in opstand kom. 
Hulle is oak dikwels leuenaars". As gevolg hiervan het die essensies 
gesagserkenning en gesagsopvolging oak misgeloop: wanneer die voorbeeld 
nie gestel word nie, kan daar nie gevolg word nie (vergelyk idiogramme 
Ben H}. 

Gehoorsaamheid as essensie van die gesagsverhouding het oak in sommige 
idiogramme nie gerealiseer nie (vergelyk idiogramme B en H}. 
Gehoorsaamheid was aanvanklik in~beide gevalle 'n slaafse navolging wat 
uit vrees vir 'n outokratiese ouerskapstyl gevolg het. In werklikheid 
het weinig outentieke opvoeding as ontvouende intermenslike kommunikasie 
gerealiseer en derhalwe het 'n valse lojaliteit ontstaan wat egter, soos 
die kind ouer geword het en selfstandige besluite moes neem, in 
opstandigheid verander het. 

Die vraag ontstaan nou, in watter mate het hierdie misloping van die 
gesagsverhouding tot onderdrukte aggressie by die kind bygedra? 
ldiogramme A en C dui daarop dat pedagogiese straf deur 'n ouer op 
onverantwoordelike wyse toegepas is. Aanvanklik het dit 'n verlammende 
effek op die kind, wat horn passief-afhanklik maak en sodoende sy gevoel 
van eie-waarde verminder, maar later lei dit tot innerlike konflik en 
opstandigheid. Pistorius (1982 : 182} stel dit as volg: "Namate ons 
samelewing al hoe ingewikkelder en gevaarliker word, het ans kinders 
duideliker en sterker gesagsleiding nodig. Miskien is dit hier waar ans 
hulle die verskriklikste in die steek gelaat het". 
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• Begrypingsverhouding 

Soos reeds aangetoon, is dit noodsaaklik dat die opvoeder kennis moet 
dra van die wese van die kind. Dit impliseer dat hy moet weet wat die 
werklik-essensiele van kindwees beteken. Tewens, kennis van kindwees 
sluit in kennis van die kind in opvoeding op verskillende niveaus van 
sy wording na volwassenheid. Die ken-relasie is meer as 'n blote kennis
relasie, dit wil se 'n relasie waarin die opvoeder kennis neem van 
sekere gesteldhede by die kind. Hy moet die wese van kindwees begryp. 
Tydens die idiografiese ondersoek het dit aan die lig gekom dat daar by 
al die idiogramme in een of ander opsig 'n mi sloping ten opsigte van die 
begrypingsverhouding plaasgevind het. Dit blyk dat die meeste indiwidue 
wat by die idiografiese ondersoek betrek is, beleef het dat hulle nie 
as kind deur betekenisvolle persone begryp is nie (vergelyk idiogramme 
A, B, C, Den E). Die essensie begryping van kindwees is ontoereikend 
deur die ouers geaktualiseer, byvoorbeeld die vader wat nie seker maak 
van die feite voordat hy sy kind straf nie, die vader wat buitensporige 
lyfstraf toedien wat nie in verhouding is met die oortreding van die 
kind nie, of die vader wat sy verwagtings bo die kind se peilvlak van 
ontwikkeling stel. Wanneer die begrypingsverhouding mi sloop, verloor die 
kind gewoonlik vertroue in die vader se oordeel en word die 
gesagsverhouding daardeur benadeel. 

Met betrekking tot kennende opvoeding moet die volwassene die kind 
begrypend of verduidelikend opvoed. Van Niekerk (1987 : 4) stel dit as 
volg: "Die kind moet verstaan wat die volwassene bedoel met sy 
opvoedingshandel inge. So byvoorbeeld moet die kind begryp waarom hy 
gestraf word. Die volwassene moet 'n oop gesprek met die kind voer en 
beskikbaar wees om die kind se vrae afdoende te beantwoord". Verwagtings 
wat op 'n sekere ouderdom deur 'n ouer aan 'n kind gestel word, behoort 
realisties te wees. Die begrypingsverhouding veronderstel dat die ouer 
nie net verwagtings van sy kind sal koester wat volgens sy ouderdom en 
wordingsvlak haalbaar is nie, maar ook dat hy vanwee begrip vir sy kind 
se uniekheid sekere verwagtings stel wat die kind ten aansien van sy 
selfaktualisering tot hulp sal wees. 

Wanneer daar by 'n ouer weinig begryping van belewing van die andersheid 
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van 'n kind met 'n spesifieke probleem is, byvoorbeeld 'n kind met 'n 
spraakgebrek (vergelyk i di ogram A), ontstaan verwerpi ngsgevoel ens by die 
kind wat as aggressie teenoor die medemens kan manifesteer. 

Soos vroeer in die onderhawige hoofstuk genoem, is daar by die mens die 
hunkering om te weet dat hy in die teenwoordigheid van 'n ander welkom 
is. Wanneer 'n kind beleef dat hy by sy eie ouerhuis in die pad is 
(vergelyk idiogram B), begryp die ouer nie hierdie basiese hunkering van 
sy kind nie. Die ouers slaag dan ook nie daarin om 'n liefdevolle 
versorgingsruimte vir die kind te skep nie en sodoende ly ook die 
vertrouensverhouding skade. Wanneer die vaderrol ontbreek en sy 
opvoedingstake deur die ander kinders in die gesin vervul moet word, 
word eise aan daardie kinders gestel waarvoor hulle meestal nie 
emosioneel en geestelik opgewasse is nie. Wanneer 'n kind deur 
gesinsomstandighede gedwing word om te vroeg skool te verlaat (vergelyk 
idiogramme B en E) word hy as vroegvolwassene5 blootgestel aan die eise 
van die volwasse lewe, dikwels voordat hy daarvoor gereed is. Pretorius 
(1979 : 201) stel dit dat die begrypingsverhouding misloop wanneer die 
kind nie met sy unieke persoonsmoontlikhede deur sy opvoeder aanvaar en 
begryp word soos hy is nie: " ... en ashy nie besorg is oor die stel van 
real i st i ese prestas i everwagt i nge n i e, kan die on re a 1 i st i ese e i se en 
verwagtinge wat hy stel te hoog of te laag wees, wat tot belewinge van 
6f ontmoediging 6f verveeldheid by die leerling kan lei, op grond 
waarvan sy swak gerigtheid onderprestasie en skoolverlating as uitkoms 
sal he". Toereikende opvoedingskommunikasie word as voorwaarde vir 'n 
kind se optimale prestasie beskou, want dit sluit in die kommunikasie 
van eise en verwagtings in verband met skoolprestasie. Die ouer se 
kommunikasie met sy kind bring beter begrip vir sy kind se moontlikhede 
en beperki ngs mee. Di t bring ook mee dat die ouer bevoeg is tot 
interpretasie, ontplooiing en waardering van sy kind se moontlikhede. 
Waar hierdie noodsaaklike kommunikasie egter ontbreek, is daar 'n 
verstelde verskyning van die begrypingsverhouding. 

5 

Samevatting: Sinvolle verwerkliking van die verhoudingstruktuur blyk 'n 
noodsaaklike voorwaarde vir die kind se relasievorming, dit wil se sy 

Vergelyk Hoofstuk 2, paragraaf 2.4.4: Vroegvolwassenheid. 
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verhoudings met homself, ander mense, dinge en sy God, te wees. As 
voorbeeld vir hulle kinders onderwerp verantwoordelike ouers hulle aan 
normgesag en toon aan die kind waardes volgens 'n spesifieke 
lewensopvatting. Die verantwoordelike ouer toon liefde vir sy kind deur 
begrip vir elke kind se andersheid te toon. Hy interpreteer, ontplooi 
en waardeer die kind se moontlikhede en help die kind met belewing van 
sy toekomstigheid: in medeganger-wees help hy die kind tot 
selfaktualisering. Relasievorming, betekenisgewing en selfaktualisering 
word gesien as noodsaaklike faktore vir positiewe selfbeeldvorming, 6 

derhalwe sal daar vervolgens samevattend nagegaan word hoedanig hierdie 
faktore binne die idiogramme gerealiseer het. 

5.2.2 Faktore wat 'n rol by selfbeeldvorming speel 

• Relasievorming 

Die gesin vorm 'n sentrum van opvoeding en van saamlewe. In die gesin 
word die intiemste verhouding van liefdevolle verbondenheid en 
opvoedingskommunikasie tussen ouer en kind voltrek en dra die ouers die 
eerste verantwoordelikheid vir die liggaamlike, psigiese, geestelike en 
sosiale welsyn van die kind. Binne die gesin behoort die kind die beste 
waarborg te he dat hy sy moontlikhede kan verwerklik, omdat hy daar 
vervulling van basiese behoeftes van liefde, veiligheid, vertroue en 
versorging behoort te vind. Dikwels egter, verskyn hierdie gesinsopset 
versteld en vind die kind min geleenthede tot positiewe 
verhoudingstigting met betekenisvolle persone, byvoorbeeld met ouers. 
Die lede van die moderne kerngesin is intens op mekaar aangewese ten 
opsigte van vervulling van behoeftes, maar is egter net so kwesbaar ten 
opsigte van aanvaarding en verwerping. So skryf Hugo (in Louw 1987 : 
19): "Omdat die lede van die stadsgesin so intens op mekaar aangewese 
is en die aandag, gevoelens, emosies en houdings nie oor 'n groter groep 
mense versprei kan word nie, is die druk op individuele gesinslede baie 
groot, met die gevolg dat probleme, foute, mislukkings, en so meer ook 
intenser deur die gesinslid beleef word en dikwels uit verband geruk 
word, met gevolglik drastiese optrede soos byvoorbeeld selfmoord, 

6 Vergelyk Hoofstuk 3, paragraaf 3.3. 
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gesinsmoord, drankmisbruik, verlating en egskeiding". 

Volgens Erikson (in Jacobs 1982 : 36) is daar 'n verband tussen ware 
betrokkenheid by ander en 'n sterk selfbeeld. Wanneer 'n persoon vanwee 
onsekerheid ten opsigte van eiewaarde dit moeilik vind om relasies met 
ander aan te knoop, is hy geneig om horn te distansieer en ontevrede met 
homse 1 f te voe 1 . Gaandeweg ver 1 oor hy a 11 e se 1 fvert roue en want rou a 1ma1 
random horn. Volgens Pistorius (1982 : 62) stel die ouer se liefdevolle 
aanraking die kind in staat om homself te aanvaar en sodoende ontwikkel 
hy 'n gevoel van eiewaarde en selfvertroue. Aanraking is volgens 
genoemde skrywer vir 'n kind onmisbaar. Ook Saunders (1987 : 147) haal 
Cobb, voormalige voorsitter van die Amerikaanse Psigosomatiese 
Vereniging aan, wat se dat liggaamlike kontak uiters belangrik is. Sy 
navorsing lei horn tot die gevolgtrekking dat warm, liefdevolle 
verhoudings lewensbelangrik vir die ontwikkeling van 'n gesonde 
selfbeeld is. Humphrey (1987 : 183) sluit hierby aan as hy opmerk: "The 
knowledge that one is loved and valued by significant others is 
conducive to the evolvement of a positive assessment of the self". 

Wanneer na die voorafgaande betoog aangaande die verskyning van die 
essensies van die verhoudingstruktuur in die vroeere belewenisse van die 
indiwidue, wat by die idiografiese ondersoek betrek is, gekyk word, kan 
gesien word dat daar by almal ontoereikende verskyning van die essensies 
was. 'n Verhouding veronderstel tyd vir mekaar. Van Jaarsveld (1989 : 
31) stel dit dat ouers dit dikwels ongelooflik vind dat samesyn en 
beskikbaarheid (medestander en medeganger wees) 'n rol speel in die 
bevordering van hul kind se selfbeeld, maar dat hulle verseker kan weet 
dat tyd aan die kind bestee horn laat voel dat hy iets werd is, wat 
selfagting en sy selfbeeld bevorder. Swak relasievorming 7 met sy ouers 
in die ouerhuis lei tot swak self-belewing en gevolglik swak 
selfbeeldvorming (vergelyk idiogramme A, B, C, D en H waar 'n swak 
verhouding met die vader ge1llustreer word). Erikson (1968 : 125) se 
hieroor: "Where an assured sense of identity is missing even friendships 
and affairs become desperate attempts at delineating the fuzzy outlines 
of identity by mutual narcissistic mirroring: to fall in love then often 

7 Vergelyk Hoofstuk 3, paragraaf 3.3.1. 
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means to fall into one's mirror image, hurting oneself and damaging the 
mirror". Relasievorming bly dwarsdeur sb 'n indiwidu se lewe vir horn 'n 
probleem, tensy hy insig of hulp (begeleiding) ten opsigte hiervan 
ontvang. 

Vanwee die kerngesin se samestelling binne die raamwerk van vandag se 
kontemporer-moderne wereld, is die gesinslede nie net vir 
selfbeeldvorming aangewese op mekaar nie, maar be,nvloed wedersydse 
betekenisgewing mekaar ten opsigte van waardeverwerkl i king en 
selfbeeldvorming. 

• Betekenisgewing 

In die kind se wordingsgang tot die verwerwing van 'n eie identiteit en 
'n positiewe selfbeeld, span hy sy kognitiewe en affektiewe vermoens in 
om horn in sy wereld te orienteer: hy begin sy eie leefwereld skep deur 
betekenisgewing. 8 Hy moet derhalwe eers die situasie begryp en vorm dan 
'n bepaalde gesindheid wat gegrond is op 'n normatiewe komponent. Die 
invloed wat die voorafgaande relasievorm1ng op betekenisgewing het, kan 
nie geringgeskat word nie. Soos die mens self is sy betekenisgewing ook 
uniek. Omdat die kind ook selt-iemand-wil-wees stig hy op unieke wyse 
vir horn 'n leefwereld. lndien die opvoedingsituasie outentiek verskyn, 
sal die kind toenemend sy eie menswaardigheid ontdek en toenemend 
betekenis gee ten opsigte van waardes, norme, medemenslikheid, beagting 
van ander en vervulling van plig. Du Plessis (1974 : 32) konkludeer: 
"Dit alles sal sy lewenstyl openbaar, want hy is 'n sindraende wese en 
dit gee aan die behandelde pedagogiese gebeure of bedrywighede sin en 
betekenis". 

Om sinvol te lewe is deur menige skrywer in hierdie studie as maatstaf 
van volwassenheid voorgehou. Landman (1969 : 72-74) is van mening dat 
die mens moet besef dat hy bevraagde is en dat hy 'n aktiewe, konkrete 
antwoord moet gee deur 'n verantwoordbare lewe te lei. Hy moet leef met 
die wete dat die lewe sinvol is en dat hy verantwoordelik vir die 
vervulling van die sin in sy eie lewe is. Die indiwidu het reg tot 'n 

8 Vergelyk Hoofstuk 3, paragraaf 3.3.2. 
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eie, uni eke betekenisgewing, maar bly verantwoordelik daarvoor. Wanneer 
die essensies van die verhoudingstruktuur verskraald verskyn, en die 
kind nie toenemend bewus word van begryping van verantwoordelikheid nie, 
lei selfstandige keusemaking en betekenisgewing nie tot 
verantwoordelike volwassenheid bf positiewe selfbeeldwording nie. In 
idiogram C het die vader in sy verhouding met sy seun nagelaat om sy eie 
verantwoordelikheid teenoor sy gesin te begryp deur verkeerde 
betekenisse toe te ken. Derhalwe moes hierdie indiwidu gedurende 
kwesbare lewensjare 'n noodsaaklike medeganger en rolmodel ontbeer, wat 
sy eie beagting as seun in sy puberteit, sowel as sy selfbeeldvorming, 
benadeel het. Ook in idiogram G het die stiefvader en oupa die besondere 
indiwidu nie as mens geag nie, wat daartoe gelei het dat hy ook aan 
homse 1 f min waarde toegeken het. Sy swak se 1 fbeagt i ng het sy vermoee tot 
selfstandige betekenisgewing belemmer: daarom kon hy ook nie later 
betekenisse binne sy eie gesin toeken en die verantwoordelikheid 
daarvoor dra nie. 

Om eie betekenisse te heg en eie besluite te neem, word deur Maree (1989 
: 61) as van groot waarde beskou vir die vorming van 'n ,:.gesonde 
selfbeeld: "Vir die ontwikkeling van die kind se selfbeeld is dit van 
baie groot belang dat hy in die ouerhuis reeds moet beleef dat hy sekere 
take met sukses kan uitvoer en verantwoordelikheid kan dra ... die kind 
moet van baie klein reeds toegelaat word om aan te pas, self besluite 
te neem, self keuses te doen, self probleme op te los en verhoudinge te 
stig; met ander woorde, te beleef dat hy self dinge kan doen". Soos 
gese, word die kind toenemend selfstandig soos wat hy betekenis toeken, 
en die verantwoordelikheid daarvoor dra. Hy rig horn op die bereiking van 
'n spesifieke doel. Die neem van selfstandige besluite en die dra van 
verantwoordelikheid daarvoor sou derhalwe opsigself kon dien as 
selfaktualiser~ng. Die noodsaaklikheid van selfaktualisering as faktor 
by die verwerwing van 'n positiewe selfbeeld sal vervolgens verder ender 
die soekl ig kom. 

• Selfaktualisering 

Selfaktualisering veronderstel nie slegs om tot selfkennis te kom nie, 
maar ook dat die mens homself kan rig op 'n spesifieke doelstelling. Du 



179 

Plessis (1974 : 27) noem 'n aantal pedagogiese gebeure wat gerig is op 
aktualisering by die opvoedeling. 9 Die selfaktualiseerder kan beskryf 
word as mens in die volle sin van die woord. Hy is betrokke by die lewe, 
smaak intense genot en beleef diepe smart - nie slegs sy eie nie, maar 
oak die van ander met wie hy saamleef. Die indiwidu wat tot 
selfaktualisering gekom het, kry dit reg om sy gedagtes op uitdagings 
en omstandighede buite homself te rig en het gewoonlik 'n realistiese 
selfsiening en het tot selfaanvaarding gekom. Selfaktualisering 
impliseer volgens Vrey (1979 : 46) 'n persoon se doelbewuste pogings om 
al die latente potensi~le moontlikhede van sy selfheid te realiseer. 

Pretorius (1990 : 23) stel dit dat daar 'n betekenisvolle wisselwerking 
tussen selfbeeld en selfaktualisering is wat positief of negatief kan 
verloop: "Enersyds bepaal die selfkonsep die kwaliteit van die 
opvoedeling se selfaktualisering; andersyds word die selfkonsep van die 
opvoedeling be1nvloed deur die mate waarin hy sy moontlikhede 
verwerkl i k ... " 

Wanneer 'n opvoedingsituasie aan die essensies toekomstigheid, begryping 
en belewing van toekoms en oak ontlpooiing en waardering van 
moontlikhede, verskraald verskyn (vergelyk idiogramme A, D, E, Fen H), 
het die kind min toekomsperspektief en is daar nie werklik sprake van 
selfaktualisering nie. Hierdie indiwidue het almal oak getoon dat hulle 
'n lae selfbeeldtelling het. 

Volgens Van Jaarsveld (1989 : 44) poog ouers wat 'n demokratiese 
ouerskapstyl volg om hulself stelselmatig las te maak van die kind, 
sodat hy tot selfstandigheid en eie verantwoordelikheid kan groei: "Die 
demokratiese styl lei tot''n positiewe selfbeeld, met die gevolg dat die 
kind baie selfvertroue het. Hy is openhartig teenoor sy ouers, bespreek 
met vrymoedigheid sake met hulle, toon probleemoplossende gedrag, 
presteer goed en neem 'n ontspanne en nie-aggressiewe houding in". Die 
posisionele opvoedingstyl (Pretorius 1990 : 58) daarteenoor is 'n 
onderdrukkende, outoritere houding met min kommunikasie ten opsigte van 
die behoeftes van die kind en lei tot gevoelens van ontoereikendheid, 

9 Vergelyk Hoofstuk 3, paragraaf 3.3.3. 



180 

minderwaardigheid en aggressiwiteit gedurende die adolessente jare. In 
beide die permissiewe 10 en outokratiese opvoedingstyle vind daar 
verwarring in die kinderlike gemoed plaas en lei dit tot swak 
selfbeeldvorming {vergelyk idiogramme A, D en H as voorbeelde van die 
outoritere opvoedingstyl en idiogrammme C, E en G as voorbeelde van die 
permissiewe opvoedingstyl). Vervolgens gaan die literatuurstudie in 
verband met aggressiwiteit nader toegelig word. 

5.2.3 Faktore wat 'n rol by aggressiwiteit speel 

. Aggress i ewe gedrag 11 is gedefi ni eer as gedrag wat 'n bepaa l de 
ingesteldheid weerspieel, gemotiveer deur spanning wat toeneem vanwee 
sterk emosies van byvoorbeeld hartstog, frustrasie of ander sielkundige 
oorsake en wat gerig is op die doel om 'n ander lewende indiwidu of 'n 
voorwerp te beskadig of vernietig. 'n Aantal innerlike sowel as 
uiterlike faktore wat 'n rol by aggressiwiteit speel en duidelik uit 
die idiogramme na vore kom, word vervolgens van naderby beskou: 

• lnnerlike faktore 

Frustrasie/woede/konflik 
Frustrasie ontstaan by die blokkasie van persoonlike en sosiale 
behoeftevervulling. Dit skep spanning by 'n indiwidu wat opbou soos die 
oorsaak van die frustrasie onopgelos bly. 'n Verantwoordelike persoon 
met sterk ego-integrasie sal egter nie sy frustrasie op sy medemens in 
die vorm van aggressiewe gedrag uithaal nie. Die invloed wat 'n lae 
selfbeeld op die hantering van frustrasie en konflik het, kom derhalwe 
ter sprake by aggressiewe en gewelddadige gedrag {vergelyk idiogram A 
waar 'n gebrek aan begrip deur die vader tot ernstige frustrasie ten 
opsigte van die kind se spraakgebrek lei). 

Dit blyk uit die idiografiese ondersoek dat daar by al die indiwidue 
misloping in die ouer-kind verhouding was wat aanleiding gegee het tot 

10 

11 

Vergelyk Hoofstuk 3, paragraaf 3.6.4: Die permissiewe en 
posisionele {outoritere) opvoedingstyle. 

Vergelyk Hoofstuk 3, paragrawe 3.4 en 3.5. 
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onsekerheidsgevoelens by die kind. Pretorius (1990 : 57) onderskei drie 
opvoedingstyle wat die ouer-kind-verhouding sowel as die sosiaal
affektiewe klimaat van die gesinsopvoeding betref. Dit gaan veral om die 
kwaliteit en aard van verhoudings en kommunikasies, wat dan 'n invloed 
op sosialisering, selfaktualisering en selfbeeldvorming het: 
•die posisionele opvoedingstyl; 
•die personale opvoedingstyl; en 
•die permissiewe opvoedingstyl. 

Hierdie ouerskapstyle sou moontlik met die outoritere, demokratiese en 
toeskietlike gesinstipes vergelyk kon word. Waar die outoritere 
gesinstipe of posisionele opvoedingstyl teenwoordig was (vergelyk 
idiogramme A, Den H), het dit geblyk dat emosies hoofsaaklik intens was 
en die volgende gevoelens is ge1dentifiseer: 
* spanningsprobleme vanwee onsekerheid; 
* gevoelens van ontoereikendheid asook minderwaardigheid; 
* wil geen uitdaging aanpak nie vanwee skaamte; en 
* 'n opstand teen gesag en 'n negativistiese 
aggressiwiteit. 

ingesteldheid en 

Binne die toeskietlike gesin of die permissiewe opvoedingstyl word ook 
geleenthede geskep tot sterk gevoelens van woede en frustrasie, vanwee 
'n oormatige buigsaamheid en 'n gebrek aan simpatieke gesagsleiding 
(vergelyk idiogramme C, E en G waar 'n passiewe moederrol die enigste 
vorm van gesag was en die kind te vroeg verantwoordelikheid vir sy 
wording moes dra). Die volgende gevoelens is waargeneem by idiogramme 
waar hierdie opvoedingstyl teenwoordig was: 
* gevoelens van onsekerheid en onveiligheid; 
* beleef nie handelinge in liefde of steungewing nie; 
* voel hy is in die steek gelaat deur die gesagsdraer; 
* weinig respek vir gesagsdraers; 
* min waardering teenoor die medemens en 'n geneigdheid om mense seer 

te maak of eiendom te beskadig as hy sy humeur verloor; 
* raak verwytend teenoor ander as sake verkeerd loop; en 
* is geneig om selfsugtig te wees en het min waardering vir wat ander 

vir hulle doen. 
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Persoonlikheidseienskappe 
Meyer (1988 : 9) se definisie dat persoonlikheid as die gedurig 
veranderende, maar tog relatief stabiele organisasie van alle 
liggaamlike, psigiese en geestelike eienskappe van die indiwidu is wat 
sy gedrag in wisselwerking met die omgewing bepaal, is as toepaslik vir 
die doel van hierdie studie beskou (vergelyk idiogramme B, C, E en H) 
waar ernst i ge armoede en onbep 1 ande omgewi ngsveranderi nge neg at i ef 
ingewerk het op die persoonlikheidsontwikkeling - aggressiewe hantering 
van probleme - van indiwidue. Sommige persone is derhalwe meer 
aggressief as ander - dikwels tot voordeel van 'n spesifieke taak wat 
afgehandel moet word. 

• Uiterlike faktore 

- Modellering 
Nabootsing van die ouer deur die kind word beskou as 'n belangrike 
faktor vi r aange 1 eerde aggress i ewe gedrag. Di kwe 1 s 1 aat aggress i ewe 
gedrag teenoor die kind emosionele letsels sodat hy byvoorbeeld later 
ook kinder$ mishandel. Uit die idiografiese ondersoek het geblyk dat 
dieselfde probleemsituasie wat in die ouerhuis teenwoordig was, dikwels 
later in die kind se gesin neerslag gevind het (vergelyk idiogramme C, 
D en E) waar onopgeloste konflik tussen hierdie indiwidue se ouers 'n 
basis vir huwelikskonflik in hul latere verhoudings geskep het. 

- Gesinsklimaat 
'n Gebrek aan affektiewe en demonstratiewe gevoelens tussen gesinslede, 
ekonomiese druk en lang buitenshuise werksure van die ouers speel 'n 
belangrike rol in die emosionele klimaat van die gesin. Die gebrek aan 
konstruktiewe rolmodelle deur ouers, nie-effektiewe kommunikasiestyle 
en swak hantering van probleemsituasies het die indiwidu se gedrag 
be1nvloed. Dit blyk ook uit die idiogramme dat die konflikpotensiaal 
binne hierdie gesin hoog was (vergelyk idiogram C, waar die vader die 
moeder fisies aangerand het). Nadat konflik en versteurde verhoudinge 
in die gesinne ontstaan het, verval die gesinskommunikasie dikwels in 
'n patroon van interpersoonlike aggressie. Veranderde 
gesinsomstandighede, byvoorbeeld verhuising, dood van 'n ouer of 
egskeiding is nie in hierdie gesinne deur die oorblywende ouer op 
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sinvolle wyse saam met die kind deurgewerk nie. Derhalwe het die 
onsekerheid daarvan oorgegaan in 'n algemene lewensonsekerheid en was 
hy ook nie in staat om sekuriteit aan sy eie gesin te gee of sy konflik 
verantwoordelik te hanteer nie. 

5.3 AANBEVELINGS 

Wanneer aanbevelings ten opsigte van die begeleiding van die aggressiewe 
oortreder gemaak word, sal in gedagte gehou moet word dat die indiwidue 
wat betrek is by die idiografiese ondersoek tans nie binne 'n gesin of 
gemeenskap funksioneer nie. Die spesifieke gesitueerdheid be1nvloed die 
tipe begeleiding, beskikbaarheid van dienste en tyd. 

Die indiwidue wat by die ondersoek betrek is, is nie een 'n geharde 
misdadiger nie, maar vir almal was dit 'n eerste geweldsmisdaad. Die 
aanname word gemaak dat el keen met behulp van die regte begeleiding tot 
beter insig kan kom met betrekking tot faktore wat in die verlede 
veroorsaak het dat hulle hantering van konflik foutiewelik gerig was. 
Almal toon opregte berou teenoor, die slagoffer(s), sowel as 'n 
bereidheid tot verandering. 

In die behande 1 i ngsfase waartydens steungewende en rehabil i terende 
onderwys en opleiding aan die gevangene op andragogiese niveau gegee 
word, vermeld Wilken (1992 : 39) dat die volgende in gedagte gehou moet 
word: 

Volwassenes het nodig om te weet waarom hulle iets spesifieks 
moet leer. 
Volwassenes het 'n diepe behoefte om deur andere as selfgerigte 
mense met 'n goeie selfbeeld aanvaar te word. 
Volwassenes is gereed om dit te leer wat nodig is vir die 
effektiewe hantering van hulle lewensituasies. 
Volwassenes se orientasie ten opsigte van leer is taakgerig en 
probleemgerig. 
Die grootste bron van motivering weerspieel innerlike behoeftes 
(onder meer die behoefte na toenemende werksbevrediging, 
lewenskwaliteit en eiewaarde). 
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Knowles (1980 : 14-18) sander sewe elemente uit waarby die andragoog en 
die klient nou betrokke is, naamlik: 

Klimaatskepping waar beide fisiese omgewing en psigologiese 
omgewing 'n rol speel; 
Gesamentlike beplanning; 
Diagnosering van eie leerdoelwitte; 
Ontwerp van leerplanne; 
Persoonlike uitvoering van leerplanne; en 
Evaluering van leer. 

Met bogenoemde in gedagte behoort die gevangene, wat 'n behoefte het om 
te leer, sinvol ten aansien van steungewende en rehabiliterende onderwys 
en opleidingsprogramme begelei te word. Begeleiers behoort onderrig te 
wees in die fundamentele aspekte van andragogiese arbeid as 
intermenslike gebeure. Die basiese menslike hunkeringe12 en die 
menswaardigheid van elke indiwidu moet erken word. 

Tans word begeleidingsprogramme waaraan gevangenes op vrywillige basis 
onderwerp word, breedweg in drie fases verdeel, te wete: 

• Die observasie fase, waartydens toepaslike inligting met 
betrekking tot die gevangene ingewin word. Gedurende hierdie fase 
word die gevangene georienteer ten opsigte van beskikbare 
begeleidingsprogramme. "It is the Department of Correctional 
services's view that juveniles in South African prisons cannot be 
analysed or judged in isolation of the fundamental characteritics 
of the South African Juvenile Problem ... and there must be some 
degree of similarity between the approach of the outside world 
and the Department, not only in terms of programmes, but also in 
terms of formal partnerships with the external community". 
(Inligtingstuk : Departement Korrektiewe Dienste) 

• Die behandelingsfase, waartydens die gevangene op vrywillige 
basis betrek word by begeleidingsprogramme. 

12 Vergelyk Hoofstuk 2, paragraaf 2.5.2 - 2.5.7 
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*onderwys: i nterne opvoedkundi ges is be ski kbaar en 
akademiese klassikale onderrig en/of korrespondensie
kursusse kan gevolg word. 

*opleiding: ambagte kan aangeleer word en eksamens kan 
afgele word. "As soon as possible after admission to a 
prison, prisoners are allocated by the Institutional 
Committee to either formal vocational training, basic 
occupational skills training or to perform constructive 
unskilled labour". (lnligtingstuk Departement van 
Korrektiewe Dienste) 

*begeleidingsprogramme, waartydens lesings aan 
gese 1 ekteerde groepe gevangenes gegee word en 'n 
verskeidenheid tersaaklike onderwerpe bespreek word; 

*indiwiduele onderhoudvoering en groepintervensies deur 
maatskaplike werkers en sielkundiges; 

*Godsdienssorg; en 

*rekreasie-opvoedingsprogramme. 

• Die ontslagvoorbereidingsfase, wat sowat tien weke voordat die 
gevangenes vrygelaat word, 'n aanvang neem. "The aim of this 
phase is to prepare the juvenile to deal effectively with those 
problems which he may be confronted with after his release". 
(lnligtingstuk: Departement van Korrektiewe Dienste). Hierdie 
fase is hoofsaaklik gerig op beter inskakeling by sy gesin, 
indien enige, en die gemeenskap. 

Hierdie genoemde programme is gerig op verantwoordbare lewensbeskouing 
en sinvolle, realistiese toekomsbeplanning. Moontlik sou begeleiding van 
die aggressiewe oortreder ook veral gerig kon wees op programme waar 
relasievorming, betekenisgewing en selfaktualisering aandag geniet om 
horn sodoende by te staan tot positiewe selfbeeldvorming. Wanneer na 
aggressiewe gedrag gekyk word, word menige redes as oorsake van die 
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gedrag gegee. In die Howe van alle lande ter wereld moet Regters 
daagliks ter versagting redes aanhoor waarom 'n indiwidu nie 
toerekeningsvatbaar was vir die geweldsmisdaad wat hy teenoor 'n 
medemens gepleeg het nie. Wanneer 'n situasie ontstaan waar 'n skuldige 
versagting behoort te ontvang, kan dit maklik lei tot vermyding van die 
opneem van verantwoordelikheid. Laasgenoemde is 'n situasie wat liefs 
voorkom moet word vanwee die doel van opvoeding tot saamlewe sowel as 
opvoeding as sosiaal-maatskaplike orientering. Met dit as agtergrond 
word die volgende aanbevelings gestel: 

Wanneer pedagogiese verhoudings nie toereikend geaktualiseer word nie, 
is daar later ook nie die vermoe om sinvol by verhoudings betrokke te 
raak nie. Aangesien die selfbeeld13 gevorm word deur houdings (my eie 
en die van ander) wat dinamies is, word riglyne voorgestel wat moontlik 
sinvol by indiwiduele, steungewende en rehabiliterende 
begeleidingsprogramme aangewend kan word: 
• Steungewende en rehabiliterende begeleiding ten opsigte van 

relasievorming. Indiwiduele situasie-analises word saam-met die 
gevangene gedoen, totdat begryping van die oorsaak van die ,. 
mislukte verhouding verskyn. Selfontdekking bring insig en 
begryping mee en is derhalwe belangrik vir positiewe 
selfbeeldvorming. 

• Steungewende en rehabiliterende begeleiding ten opsigte van 
betekenisgewing. Sodra daar begryping van die misloping van 'n 
spesifieke verhouding deur selfontdekking gekom het, gee die 
indiwidu betekenis, word dit deel van sy historisiteit en steun 
dit horn met die oog op sy toekomsmoontlikhede. 

• Steungewende en terapeutiese begeleiding ten opsigte van 
selfaktualisering. Selfaktualisering beteken nie net om tot 
selfkennis te kom nie, maar ook dat hy horn stel of rig op 'n 
spesifieke doel. Die selfaktualiseerder leef doelgerig en word 
daardeur mens in die volle sin van die woord, want dan is hy nie 
net betrokke by sy toekoms nie, maar betrokke by die lewe. 

13 Vergelyk Hoofstuk 3, paragraaf 3.3: Die definisie van 
selfbeeldvorming. 
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Wat veral van belang is, is om insig te verkry sodat hierdie indiwidue 
nie soortgelyke gedrag by hulle gesinne sal aanmoedig nie. Hoewel 
Kriminoloe nie ooreenstem met die nut van psigoterapeutiese 
behandelingstegnieke in die begeleiding van die gevangene nie, 
beklemtoon Naude ( 1988 : 18} dat terapeutiese programme nie summier 
verwerp behoort te word nie: "Daar behoort eerder gekonsentreer te word 
op 'n meer doeltreffende keuse van bepaalde terapeutiese tegnieke wat 
toegespits is op spesifieke probleme van oortreders wat 'n rol speel by 
hul mi sdad i ge gedrag. Die behande l i ngsprogramme moet verder streng 
wetenskapl i k ui tgevoer en geeva l ueer word". Om spesifi ek die aggressiewe 
oortreder te begelei, word die volgende terapiee aanbeveel: 

• Die Rasioneel-emotiewe terapie deur 'n opgeleide terapeut: 
Hierdeur word die indiwidu bewus gemaak van sy innerlike kontrole 
en dat hy nie 'n passiewe slagoffer van sy omstandighede hoef te 
wees nie; 

• Hi pnoterapi e deur 'n opge 1 e i de terapeut, as met ode om 
dieperliggende konflik na vore te bring; 

• Transaksionele analise wat die invloed van interpersoonlike 
verhoudings op gedrag evalueer en wysig deur middel van sosiale 
leertegnieke en rollespel; en 

• Klient-gesentreerde terapie behoort deel uit te maak van 
bemoeienis met die persoon met 'n aggressiewe oortreding, om 
sodoende tot beter begryping van sy innerlike behoeftes te kom. 

Binne qroepsverband Kan die noodsaaklikheid van toereikende 
aktualisering van die essensies van die verhoudingstruktuur in sy 
outentieke vorm14 met praktykgerigte-besprekings deur 'n groepleier 
onderneem word. Die kleingroep word volgens bepaalde kenmerkende 
ooreenkomste wat in verband staan met die doel van die groep, 
saamgestel. Olmsted (1978 : 11} definieer die kleingroep as volg: "A 
group, then, may be defined as a plurality of individuals who are in 

14 Vergelyk Hoofstuk 3, paragraaf 3.6: Die vertrouensessensies, die 
begrypingsessensies en die gesagsessensies. 



188 

contact with one another, who take one another into account, and are 
aware of some significant commonality"~ Die noodsaaklikheid van 
groepbesprekings vir die aanleer van goeie gewoontes en 
lewensvaardighede binne 'n inrigting, byvoorbeeld positiewe 
verhoudingstigting, kan nie genoeg beklemtoon word nie. 

Kobus (1978 : 34) stel dit as volg: "Groeitrainingen zijn volgens hen 
af te grenzen van een drietal andere trainings- en terapiegebieden, te 
weten: 

• 

-trainingen, waar het aanleren van sociale vaardigheden met 
betrekki ng tot groepen en groepsprocessen centraa 1 staat 
(leiderscap, gesprekvoering); 
-trainingen, waar konflikten binnen de persoon en herstel van de 
persoonlijkheidsintegratie centraal staat (terapieen);en 
-trainingen, waar de invloed op de strukturen waarin de deelnemer 
zit en het gebruik van die invloed on deze te wijzigen centraal 
staat (aktietrainingen)". Die volgende metodes kan moontlik 
gevolg word: 

Rollespel: Groepslede word blootgestel aan werklike 
lewensituasies. Hier behoort veral krisissituasies aandag te 
geniet sodat indiwidue deur middel van rollespel kan leer hoe om 
op te tree wanneer lewensomstandighede moeilik raak. 

• Sisteembenadering: Gesins- of familielede word betrek by 
groepsessies. Die onderlinge interaksiepatrone word deur 'n 
opgeleide terapeut ge-analiseer en geinterpreteer. Verder moet 
konflikareas aangespreek word, totdat die oorsake vir die 
betrokkenes helder verskyn. Voorbereiding op suksesvolle 
aanpassing na ontslag begin reeds binne die gevangenis, omdat dit 
gerig is op verantwoordelike verhoudingstigting, positiewe 
selfbeeldvorming en outentieke kommunikasie. 

Ten besluite: 
As perspekt iwi tei t is die aggressi ewe oortreder 'n ontmoetende en 
ontmoetwordende mens. As homo viator bly hy steeds 'n onderwegsynde in 
'n gebroke bestaan en daarom het hy besondere nood aan s imp at i eke 
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medegangers wat hom sal onderskraag en steun. Immers, in die diepste van 
sy wese lewe hy uit vertroue. Die reeds vermelde voorbereiding met die 
oog op suksesvolle inskakeling binne 'n veroordelende gemeenskap behoort 
op die pilare van wedersydse begryping, vertroue en gesag te rus. Dit 
is die sekerheid en die wete dat die ander mense op my lewenspad my 
aanvaar soos ek is en soos ek kan word, wat die aggressiewe oortreder 
die vertroue gee om dit na sy ontslag met 'n onbekende toekoms te waag. 
Hierdie vasgelope oortreder is dan eintlik nie meer 'n waagstuk nie, 
maar deur die geloof waag hy 'n sprong in die verborge toekoms, wat 
vertroue veronderstel. Daarom, ten slotte, is die aggressiewe oortreder 
met 'n swak selfbeeld en sy terapeut nie slegs homines concurrentes nie, 
dog in die laaste instansie homines orantes et confidentes. 
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Aanhangsel 1. 

Privaatsak x136 Private Bag 

Telefoon 207•9111 Telephone 

·;· G)27 

Telegrafiese adres .. ., 
Telegraphic address Komvang 

Mevrou H M Fourie 
Departernent Fundarnentele 
Pedagogiek 

U verwysing 
Your reference ..................................................................................... . 

Myverwysing 8/7 /7 /105 
Universiteit van Suid-Afrika 
Posbus 392 

My reference ........................................................... : ....... ~ .................... . 

PRETORIA Navrae 

0001 Enquiries ... r;t",,ko1:···w:t·s·s:trrg·············207031:2·········· 

Geagte Mevrou Fourie 

NAVORSINGSAANSOEK DIE AGGRESSIEWE OORTREDER 'N FUNDAMENTELE-
ANDRAGOGIESE ONDERSOEK NA SELFBEELD-VORMING 

U navorsingsaansoek gedateer 18 Februarie 1992 verwys. 

Dit is aangenaam om u mee te deel dat u aansoek om bogenoernde 
navorsing te onderneem goedgekeur is. Die ondergenoemde voorwaardes 
moet streng n~gekorn word : 

Deelname aan die projek moet vrywillig wee~ en sodanige 
bereidwilligheid rnoet skriftelik aangedui word. 

Persoonlike inligting van gevangenes moet te alle tye vertrou
lik hanteer word. 

VraeJ.vst~ en sj-{~Q.u.,..les vir onderhoude moet voor gebruik aan 
die ·-suo-seksie. N·avorsingsadministrasie te Hoofkantoor ( Vir 
aandag Luitenant- kolonel Wissing) voorgele word vir 
goedkeuring; 

Die volledige ongebinde verhandeling moet minstens twee 
~~Ande voor indiening by die betrokke universiteit aan die 
voorrnelde sub-seksie beskikbaar gestel word vir evaluering en 
goedkeuring. Orn die prosedure te vergernaklik is dit verkieslik 
dat u die skripsie ~oofstuk vir hoofstuk voorle vir komrnentaar. 

SSI2361A.SB.IN 

Rig alle korrespondensie aan die Kommissaris en nie aan individuele lede nie. Meld asseblief my bogemelde verwysingsnomme'. in u antwoord. 
Address all correspondence to the Commissioner and not to individual members. Please quote my above reference number in your reply. 
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Die proj ek moet nie die norrnale roetine van die gevangeni~ 
ontwrig nie en moet binne kantoor-ure plaasvind. 

Dokumentasie mag nie uit leers verwyder word, of sender 
vooraf goedkeuring van die Kommissaris van Korrektiewe 
Dienste gereproduseer word nie. 

Identif ikasie dokumente moet gedra word en op navraag by die 
gevangenis.getoon word. 

·'' . .. 
:: .. 

Wapens\of ander ongeoorloofde artikels mag nie in die gevan
ger.is·' inge_neem word nie. 

. .... ·- . . ........ ·- -·- .... ·-- ·······---· ... -- -- -·-...-...... ..,. ... ~'"-·---·· 

Geld, kosbaarhede en ander noodsaaklike artikels wat wel ir 
die gevangenis ingeneem word, moet nie so geplaas word dat 
gevangenes dit in die hande kry nie en niks mag aan gevangeneE 
oorhandig word nie. · 

Gevangenes mag nie op enige wyse geidentifiseer word, of kar 
word nie. 

Navorsingsbevindings of enige gedeeltes daarvan, mag niE 
sender die skriftelike magtiging van die Kommissaris var 
Korr~ktiewe Dienste gepubliseer _word of op enige ander wysE 
bekend gemaak word nie. 

'n Eksemplaar van die finale verhandeling moet vir rekorc 
doeleindes aan die Departement van Korrektiewe Dienste 
voorsien word. 

Kaptein Margaret Steyn (Tel no 20704£5) en Majoor Johan Fourie (Tel 
no 2070210) sal as interne begeleiers optree en verdere re~lings kan 
in oorleg met hulle getref word. 

Sterke en sukses word u toegewens met die voltooiing van u studie
projek. 

~~·· · ( - -~J. Luitenant-kolonel 

~
men ~MMISS~S : KORREKTIEWE DIENSTE 

ASST DIR NAVORSINGSADMINISTRASIE 
G WISSING 

SSI2361A.SB.IN . ._ 
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Aanhangsel 2 

ONDERNEMING DEUR GEVANGENE OM VRYWILLIG DEEL TE NEEM AAN 'N PROJEK 

HI ERMEE ONDERNEEM EK ......................... RAAD NO ................. . 
DAT EK VRYWILLIG SAL DEELNEEM AAN 'N PROJEK/PROGRAM VAN HM FOURIE. EK 
SAL NIE DIE DEPARTEMENT VAN KORREKTIEWE DIENSTE OP ENIGE MANIER 
VERANTWOORDELIK HOU VIR ENIGE EIS, HETSY MENSLIK/FINANSIEEL OF VAN 
WATTER OORSPRONG OOKAL NIE. VERDER VERKLAAR EK DAT EK GEENSINS DEUR 
ENIGE LID VAN DIE DEPARTEMENT VAN KORREKTIEWE DIENSTE OF MEDEGEVANGENE, 
OF ENIGE ANDER PERSOON GEDWING/GEDREIG/FISIEK AANGERAND IS OM DEEL TE 
NEEM AAN BOGENOEMDE PROJEK OF OM HIERDIE VERKLARING AF TE LE NIE. 

GET EKEN TE PRETORIA-SENTRAAL OP HIERDIE ............. DAG 
VAN • ....••••.•••••..•. 

MAAND VAN DIE JAAR 1994. 

HANDTEKENING VAN GEVANGENE DATUMSTEMPEL 

GETUIES: I .................. . 
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