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OPSOMMING 

In hierdie studie is gepoog om vanuit 'n fundamentele pedagogiek-perspektief, die hele 

aangeleentheid rakende die normatiewe in die tegnokratiese bestel, te belig. Daar is 

aangedui dat die wyse waarop norme in die tegnokratiese bestel tot vergestalting kom 

geen vanselfsprekendheid is nie, aangesien die tegnokratiese era deur 'n onloenbare 

werklikheid van voortdurende verandering gekenmerk word. Hierdie tendens van 

verandering het meegebring dat outentieke norme, soos dit in die verlede gehuldig is, 

vandag nie meer die ~oonaangewende norme in die opvoedingsgebeure van die 

tegnokratiese era is nie. Trouens, dit blyk of daar vandag weinig of geen plek is waar 

Christelike norme prakties deur die Christen uitgeleef kan word nie. 

Om 'n greep op hierdie werklikheid te verkry, is daar 'n antropologies-ontologiese 

fundering van die mens as normatiewe synde ondemeem. Die bevindinge waartoe 

gekom is, dui daarop dat die mens die enigste gemoeide met waardes en norme onder 

die lewende wesens is. 

Vervolgens is daar 'n dieptestudie op die mens se huweliks- en gesinsituasie ondemeem, 

ten einde fundamentele uitsprake te kan maak oor die wyse waarop die norme deur die 

tegnokrasie geraak is. Dit het hieruit geblyk dat die tegnokratiese bestel ook die 

huweliks- en gesinsituasie nie ongedeerd gelaat het nie, en dat daar vandag ander 

waardes betreffende die huweliks- en gesinsnorme gehuldig word. 

Deur 'n diepteskou op die skoolsituasie, soos dit tot openbaring kom in die 

bedrywigheidstruktuur, kon daar duidelik aangetoon word dat daar 'n waardeverskuiwing 

ten opsigte van norme ingetree het. Daar word a1 hoe meer toegegee aan 'n sogenaamde 

"neutrale" opvoedingspraktyk, wat daartoe lei dat daar 'n felle aanslag teen Christelike 

norme beers. 
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Verder het dit uit die ondersoek geblyk dat ten spyte van die negatiewe greep wat die 

tegnokratiese era op die mens se norme het, hy aileen staande kan bly indien hy die 

norme in sy huwelik, gesin en skoal met openbaringsinhoude van die Heilige Skrif vul. 

In die verband is spesifiek die Dekaloog uitgelig om as norme vir 'n partikuliere 

Christelike opvoedingspraktyk in die gesin en skoal te kan dien. 

• 
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SUMMARY 

This study attempts to analyse the phenomenon of normativeness in a technocratic 

society as seen in a fundamental pedagogic-perspective. It is indicated that the way 

norms are manifested in the technocratic world cannot be accepted as a matter of course, 

because the present technocratic dispensation is characterized by an indisputable reality 

of continual change. This tendency to change causes authentic norms, that were adhered 

to in the past, to no longer be the guiding principles in the education practice of the 

technocratic dispensation. As a matter of fact, it appears that there is little or no place, 

where the Christian can practise his Christian norms today. 

To obtain a grip on this reality, an anthropologic-ontologic foundation of man as a 

normative being, is embarked upon. The resultant findings indicate that man is the only 

being involved with values and norms. 

A radical study is· also made of man's marriage and family situation to highlight 

fundamental findings on the way norms are being effected by the technocratic 

dispensation. It becomes evident that the entire marriage and family situation are also 

vitally affected by the technocratic forces, while it is evident that other values concerning 

marriage and family norms are practised today. 

By means of a thorough study of the school situation, as manifested in the activity 

structures, it becomes clear that a change of values has occurred concerning the norms 

b~ing applied in schools. Today there is continuous yielding to a so called "neutral" 

education practice, leading to a sharp attack on Christian norms. 

Furthermore, research emphasizes that despite the detrimental influence exercised by the 

technocratic elements upon the norms of man, he can still assert himself if his norms 

are embedded and sustained by the inspirations of Holy Scripture. The Ten 

Commandments are specifically selected to be applied as norms for a particular Christian 

education practice in the home and school. 
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HOOFSTUK 1 

ORieNTERENDE INLEIDING EN PROBLEEMFORMULERING 

1. INLEIDING 

Wanneer daar 'n dwarskyk op die wyse van betiteling van die onderhawige monografie 

geneem word, is dit opvallend dat die begrip Praktykwording van Norme die sentrale 

tema van hierdie geskrif gaan. vorm. Daar sal ook op 'n na-wetenskaplike vlak na die 

praktykwording van Christelike norme in die tegnokratiese bestel gelet word. Heyns 

(1969:93) wys in die verband op die negatiewe invloed wat hierdie tegnokratiese era op 

die mens het wanneer hy beweer dat: 

"Ons kultuurlewe het grotendeels sy geestelike ( Christelike) 

grondslag verloor, sy verankering in 'n ander permanente wereld 

is weg, alles het werelds geword, alles bet bul gebeiligde karakter 

verloor - alles, ook God, is gehumaniseer." ( eie invoegsel en 

beklemtoning). 

Daar kan in die lig hiervan gekonkludeer word dat dit blyk die praktykwording van 

Christelike norme nie meer die toonaangewende riglyne in die tegnokratiese bestel is nie. 

Dit bring mee dat die mens as religieuse wese in sy diepste wese aangetas sal word, want 

vanwee die mens se religiositeit is hy altyd hunkerend na finale bestendigheid, na 

absolute rus en na die diepste sekerheid, wat net in 'n besondere religie te vinde is (Van 

Vuuren, red., 1976:106; Kruger, 1986:12). Wanneer die normatiewe dus deur die 

tegnokrasie op die een of ander wyse beinvloed word, sal dit noodwendig daartoe lei dat 

die mens ook hierdeur geraak gaan word. In die lig van hierdie opvallende negering van 

die normatiewe synde is dit te verstane, soos later sal blyk, dat die mens en in die 

besonder die Christen-gelowige, ongeborgenheid binne 'n wereld waar God geen plek bet 

nie, sal beleef. In noue aansluiting hiermee beweer Oberholzer & Greyling (1981:143) 

tereg dat: 
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"Aile Christene maak hierdie ervaring deur; hulle ontsteltenis 1~ 

daarin dat hulle God in 'n w~reld soek wat hom kwytgeraak het. 

En sonder dat hulle dit weet, word hulle meegesleur op 'n weg 

waaruit God in hulle daaglikse bedrywighede verdwyn het." 

Die Christen beleef dus ongeborgenheid, want hy bevind hom in 'n w~reld sonder God 

of in 'n w~reld waar daar aanbidding van vreemde gode plaasvind (vgl. hoofstuk vyf, 

paragraaf 2.1.2.1). Die gevolg hiervan, is dat daar nie meer volgens Christelike norme . 

geleef word nie. Daarom kan d~ beweer word dat die Christen 'n intense nood aan 

'n staan- en vastrapplek in die kontemporer-modeme w@reld bet. In hierdie monografie 

sal hierdie belewenis van ongeborgenbeid, wat by die mens in die huidige tydsgewrig te 

bespeur is, deeglik uitgestippel word. Daar sal veral met ems gelet moet word op die 

invloed wat hierdie negering van die tradisionele norme op die pedagogiese het. Daarna 

sal daar aangetoon word op welke wyse hierdie problematiek die hoof gebied kan word, 

wat impliseer dat daar 'n doeltreffende opvoedingspraktyk daargestel sal moet word. In 

die verband word daar gestrewe om tot die wesenlike van die onderhawige tema deur 

te dring, ten einde 'n geldende bydrae tot die opvoedingspraktyk te kan lewer. 

Voordat daar egter oorgegaan kan word tot 'n verdere uitbouing van die verloop van die 

hoofstuk, is dit gerade om enkele begrippe nader te omskryf. 

2. KURSORIESE TEMA-ONTLEDING 

'n Herhalende dwarskyk op die wyse van bewoording van die manuskrip laat verder blyk 

dat daar meerdere begrippe is wat ter sprake sal wees en waaromheen die totale 

werkstuk sal wentel. Hierdie begrippe sal vervolgens kursories ontleed word met die doel 

voor oe om reeds in hierdie inleidende voorarbeid, sowel die reikwydte as die nog 

verswee inhoud van die betiteling, voorlopig uit te stippel. 
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2.1 DIE PRAKTYKWORDING 

By 'n nadere beskouing van die begrip praktykwording, is dit opvallend dat daar twee 

terme hierin opgesluit le, naamlik praktyk en wording. Daarom is dit noodsaaklik om 

hierdie twee begrippe afsonderlik te belig, sodat die valle implikasie van hierdie 

betiteling duidelik kan spreek. 

2.1.1 PRAKTYK 

Die begrip praktyk is van die Latynse woord "practicus" afgelei en beteken volgens 

Patterson & Dougall, (1979:670) die volgende: 

"Relating to practice, use, or employment: opposed to speculative, 

ideal, or theoretical" 

Die woord praktyk beteken egter in die alledaagse taalgebruik dat daar 'n handeling of 

daad plaasvind. Iemand praktiseer byvoorbeeld as hy onder andere 'n beroep beoefen 

en dan word daar gese dat s6 'n persoon in die praktyk van daardie besondere beroep 

staan (Kruger & Whittle, 1982:20). 

In noue aansluiting by die bogenoemde omskrywing dui die byvoeglike naamwoord 

prakties gewoonlik die uitvoerbaarheid ofbehendigheid (handigheid) van iets aan. Daar 

word in die verband gepraat van iemand wat prakties aangele is vir 'n besondere taak 

(Kruger & Whittle, 1982:20; Kilian & Viljoen, 1974:90). 

Wat duidelik uit die voorafgaande omskrywing van die term praktyk spreek, is dat 

hierdie begrip nie die teoretiese insluit nie, en dat dit pertinent in hierdie begrip om die 

toepassing ofuitoefening van voorskrifte gaan (vgl. Odendal, et al., 1985:854). In die lig 

hiervan word praktyk in Van Dale Nieuw Handwoordenboek der Nederlandse Taal (De 

Tollenaere & Persijn, 1977: 774) dan ook omskryf as: 
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''betrekking hebbend op de toepassing, de uitvoering" 

Na aanleiding van die voorafgaande eksposisie kan dit gekonstateer word dat die woord 

praktyk die toepassing of uitoefening van voorskrifte impliseer. Hierdie toepassing of 

uitoefening van voorskrifte word in hierdie studie as die toepassing of uitoefening van 

norme gemterpreteer. Wanneer daar van die praktiese in die onderhawige studie 

sprake is, moet dit as die toepassing van norme gelees word; en op 'n na-wetenskaplike 

vlak, die toepassing van Christelike norme. Daar sal verder in die besonder gekyk word 

na die wyse hoe die normatiewe in 'n tegnokratiese era toegepas word. Anders gestel, 

dit gaan· in hierdie manuskrip oor die wyse waarop norme en in die besonder hoe 

Christelike norme as eksemplaar, in 'n tegnokratiese bestel vergestalt word. 

2.1.2 WORDING 

Volgens die Aftikaanse Woordeboek (Terblanche & Odendaal, 1966:1331) beteken 

wording: 

"oorsprong, ontstaan, begin en groei, geboorte." 

Vir Van Rensburg, et al., (1979:178) hou wording onder andere weer verband met die 

mens se normatiewe aard, want: 

"dit is 'n gebeure waar die votwassene die nog-nie-volwassene lei 

na dit wat hy behoort te wees (normatiewe)." (eie beklemtoning en 

invoegsel) 

Voortvloeiend hieruit wys Oberholzer (1968:323) daarop dat hierdie wordingsgebeure 

juis 'n konfrontasie van norme vir die kind impliseer, want wording is nie 'n blinde 

kousaal-meganiese gebeure nie, maar is selfgeleide of selfleidende gebeure aan die hand 

van die normatiewe. 
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In bierdie normatiewe aard van wording setel juis die pedagogiese eis van wording, want 

die wordingsgebeure van die kind kan net binne die opvoedingsituasie plaasvind, want: 

"Anderswording in die rigting van volwassenheid is slegs moontlik deur 

pedagogiese steungewing." ( eie beklemtoning) (Landman, et al., 1972:33) 

Daarom beweer Dreyer & Duminy (1986:4) tereg dat wording die ontvouing van die 

kind. se potensialiteite is, wat op 'n sistematiese wyse binne die opvoedingsgebeure 

voltrek moet word. 

Wanneer daar egter 'n verdere diepteskou van die woord wording gemaak word, is dit 

opvallend dat die begrip nie noodwendig verandering impliseer nie, want in die 

opvoedingswerklikheid is dit 'n bepaalde persoon, te wete die volwassene, wat die kind 

lei na dit wat hy behoort te wees. In die lig van die voorafgaande stelling kan daar dus 

sonder vrees van teenspraak ges~ word dat wording nie willekeurig in die 

opvoedingsgebeure kan plaasvind nie (Van Rensburg, et al., 1979:178; vgl. Van 

Loggerenberg & Jooste, 1978:34-35; Van Zyl, 1980:26-27), want die kind sal nie sonder 

die teenwoordigheid van 'n volwassene se invloed, tot volwassenheid kan "ontluik" nie. 

Daarom word daar ook 'n duidelike onderskeid tussen die twee begrippe ontwikkeling 

en wording getref, soos later in hierdie afdeling sal blyk. Hieruit kan afgelei word dat 

daar 'n volwassene in die wordingsgebeure teenwoordig moet wees, voordat dit as 

wording gekwalifiseer kan word. Gous (1972:52) stel hierdie gedagte in sy eie woorde 

wanneer hy s~ dat die kind as: 

" ... onvoltooide-ope-moontlikheid sy handelingskema self konstitueer en 

verwerf na die voorbeeld van die volwassene ... "(eie beklemtoning) 

Dit beteken dat die sogenaamde geisoleerde kind ('n kind wat nie aan opvoeding 

blootgestel is nie) eventueel nog steeds 'n kind sal bly, omdat daar weens die afwesigheid 

van 'n volwassene nie wording plaasgevind het nie (Landman, et al., 1972:33-34). 
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Uit die voorafgaande eksposisie het dit duidelik geblyk dat wording slegs kan geskied 

indien die volwassene en die kind by hierdie gebeure betrokke is. In die lig hiervan is 

die definisie wat Duminy, et al., (1990:7) vir die begrip wording gee uiters treffend: 

"The concept becoming signifies the transforming effect which results 

from the influences of others and one's own striving after excellence." 

Uit die voorafgaande eksposisie spreek dit duidelik dat die kind nie neutraal in die hele · 

wordingsgebeure kan .staan nie, want die kind se wording is ook 'n opgawe (taak) vir 

homself (Sonnekus & Ferreira, 1979:181). Oberholzer (1968:85) beweer in die verband 

dat: 

" ... die inwerking van invloede geskied nooit sonder deelname van die 

persoon wat gevorm word nie. Die persoon waarop vormend ingewerk 

word, bly steeds 'n mede-oorsaak van die vorming wat daar aan hom 

geskied. Die reeks kragte en faktore wat opsetlik of onopsetlik, bewus 

of onbewus, gerig of ongerig op die mens inwerk, is geen uitwendige 

druk waarvoor hy hom passief leen as sou hy 'n fotografiese plaat of 

tabula rasa wees nie." 

Deurdat daar voortdurend groter en moeiliker eise aan die kind gestel word, word daar 

ook meer van die kind verwag (Gous, 1972:52). Anders gestel, die kind is by sy wording 

in toenemende mate deur taakaanvaarding betrokke (Landman, et al., 1972:34 ). 

In noue aansluiting by dit wat reeds gekonstateer is, is dit duidelik dat die kind die 

normbeeld van die volwassene as bestemming nastreef, en dit is juis die spanning tussen 

sy nie-volwasse-wees en volwasse-wees wat die wordingsgebeure moontlik maak. In 

hierdie spanning is daar 'n toenemende instemming by die kind dat dit 'n aangeleentheid 

van behoorlikheid (normatiewe) is om in 'n toenemende mate aan die normbeeld van 

volwassenheid te voldoen (Landman, et al., 1972:33; vgl. hoofstuk vier, paragraaf 3.2). 
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Die wordingsgang van die kind word dus gekenmerk deur verskeie verheffingsopgawes 

wat moet plaasvind. 

2.1.2.1 WORDING AS VERHEFFINGSOPGAWE 

Die vrugbare spanning tussen wat die kind is (nie-volwassene) en wat hy behoort te word 

(volwassene), lei daartoe dat die kind se dialoog met sy wereld in 'n toenemender mate 

verander, want sy dialoe met die werklikheid word meer en meer soos die van 'n 

volwassene. In die lig· hiervan kan wording as 'n verandering van dialoog in die rigting 

van volwassenheid, gesien word. Met ander woorde, die kind word al hoe meer soos 

'n volwassene deur sy dialoe (Landman, et al., 1972:33). 

Voortvloeiend hieruit sal die kind deur opvoeding die geleentheid gebied moet word om 

sy dialoe met die wereld te verhef. Wanneer die kind byvoorbeeld nuwe kennis verwerf, 

en telkens wanneer hy daarin slaag om in nog grater mate te voldoen aan die eise van 

behoorlikheid of norme, vind daar dialoogverheffing of wording plaas. Bike dialoog wat 

die kind op 'n toereikende wyse verwerklik, dien verder as steunpunt vir die volgende 

dialoog, dus die wording van die kind. In die pedagogiese situasie sal die kind ook 

opgeroep moet word tot verheffing van sy dialoe, totdat hy in sy lewe die normbeeld van 

volwassenheid to on (Landman, et al, 1972:34 ). Die wordingsgang is dus 

dialoogverheffing op die normbeeld van volwassenheid afgestem. 

Die kind se dialoogverheffing of wording gaan verder gepaard met die heg van 

betekenisse aan die dinge, gebeurtenisse en ander mense in die wereld waarin hy hom 

bevind (Sonnekus & Ferreira, 1979:185). Daarom kan wording verder beskryf word as 

betekenisverheffing, want die kind word in die opvoedingsituasie gesteun tot betekening 

(heg van betekenisse) op 'n toenemende wyse. Die kind moet pedagogies gesteun word 

tot betekeniswysiging, want hy kan nie op 'n kinderlike wyse bly beteken nie. Die 

volwassene se taak setel juis daarin dat hy die kind moet steun totdat hy beteken 

ooreenkomstig die normbeeld van volwassenheid (Landman, et al., 1972:34 ). In 

aansluiting by hierdie heg van betekenisse is dit belangrik om daarop te let dat dit in 
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hierdie hoedanigheid nie gaan om blote sinlose heg van betekenisse nie, want die mens 

bevind hom altyd in die teenwoordigheid van die normatief-normerende. In die lig 

hiervan word betekenisgewing in die wordingsgebeure aan die hand van norme gedoen 

wat dien as rig- en meetsnoere vir die mens se lewe (Oberholzer & Greyling, 1981:115; 

vgl. hoofstuk vier, paragraaf 3.1). Die mens se betekenisgewing in sy wordingsgang sal 

daarom deur die waardes wat hy huldig, gerig word. 

Aangesien die kind vanwee sy nie-volwassenheid anders as die volwassene Ides, is dit 

noodsaaklik dat hy in die pedagogiese situasies gesteun moet word tot wysiging van die 

keuses wat hy gemaak het. Hierdi~ keusewysiging is 'n keuseverheffing totdat daar in 

die lig van die normbeeld van volwassenheid keuses en handelinge voltrek kan word 

(Landman, et al., 1972:34-35). Wording kan na aanleiding hiervan ook gesien word as 

keuseverheffing. 

Verder is dit duidelik dat die kinderlike wordingsgang van verheffing, soos in die 

voorafgaande paragrawe beskryf is, 'n verloop in die tyd moet h~. Die kind is te aile tye 

betrokke by die gang van die tyd. Sy verlede beinvloed sy hede en werk selfs ook deur 

na die toekoms, terwyl die verhouding tussen toekoms en verlede toenemend verander. 

Soos die kind ouer word, neem die verlede in omvang toe en het die wording van die 

kind reeds ver gevorder. Wording word dus pedagogies geaktiveer en word beskou as 

wording in die rigting van 'n eie toekoms waarin die norme, soos deur 'n volwassene 

vergestalt, ten voile gelewe kan word. Die kind se wording is in die lig van hierdie 

stelling 'n toenemende begryping van wat 'n lewe in die lig van die norme, soos dit deur 

die volwassenes geleefword, is (Landman, et al., 1972:34-35; vgl. hoofstuk vier, paragraaf 

3.7). 

Voortvloeiend uit die voorafgaande sal die hele problematiek waaromheen hierdie hele 

studie wentel gesien moet word, want in die hieropvolgende hoofstukke gaan dit juis om 

die vergestalting van norme in 'n tegnokratiese bestel. 
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Aangesien daar dikwels in die alledaagse omgangstaal en in sommige literatuur 'n 

Babelse verwarring oor die betekenisverskil van ontwikkeling en wording bestaan, sal die 

betekenisverskil van hierdie twee begrippe eers kortliks uitgewys moet word. 

2.1.2.2 ON'lWIKKELING EN WORDING 

Van Rensburg, et al., (1979:110) stel die verskil tussen wording en ontwikkeling soos 

volg: 

"Plante en diere ontwikkel, maar by die kind gaan dit om behoorlike 

groot-word-ing." ( eie beklemtoning) 

Dit spreek uit hierdie woorde, dat ontwikkeling 'n natuurlike proses waar verandering 

intree, is (Sonnekus & Ferreira, 1979:137-140). Die begrip ontwikkeling dui slegs op 'n 

natuurlike proses en is nie noodwendig opvoeding nie. Duminy, et al., (1990:8) se 

definisie van die begrip ontwikkeling is daarom heeltemal gepas, wanneer bulle beweer 

dat: 

"Development denotes changes of an irreversible nature through time. 

The concept can be used to describe the physical development of 

children, but not really to signify educational activities." 

W anneer die kind met die be grip ontwikkeling in plaas van wording beskryf word, word 

daar van 'n naturalistiese begrip gebruik gemaak, wat spreek van 'n slordige 

begripsgebruik by die opvoedkundige (Dreyer & Duminy, 1986:3). 

Wording kan egter nie op hierdie natuurlike prosesmatige verandering aanspraak maak 

nie, soos daar duidelik uit die volledige voorafgaande eksposering (vgl. paragraaf 2.1.2 

van hierdie hoofstuk) blyk, want waar wording plaasvind, moet daar 'n beinvloeding van 

die volwassene na die kind uitgaan. Die manier hoe die volwassene volgens 'n bepaalde 
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rangorde van waardes en norme leef, sal bepaal hoe die kind deur die volwassene 

beinvloed word (Kruger, 1986:112-114). 

Wanneer daar noulettend gelet word op die wyse van omskrywing van die betiteling 

praktykwording, is dit ooglopend dat hierdie wyse van betiteling noodwendig 'n 

diepgaande studie sal vereis om die dieperliggende betekenis van hierdie betiteling aan 

die lig te bring. 

Daar is vroeer reeds kursories genoem op welke wyse die· normatiewe 'n definitiewe rol 

in die praktykwording speel, en daarom sal daar dan ook gepoog word om die 

praktykwording van norme fenomenologies te belig om sodoende die problematiek 

waarom die geskrif wentel, deeglik uit te stippel. 

Aangesien die begrip Christelike norme as eksemplaar, so 'n fundamentele rol in hierdie 

studie speel, soos later sal blyk, is dit noodsaaklik dat hierdie twee begrippe te berde 

gebring moet word. 

2.2 CHRISTELIKE NORME 

2.2.1 DIE BEGRIP "CHRISTELIKE" 

Om enige misverstand wat in verband met die gebruik van die begrip Christelike in die 

onderhawige studie kan ontstaan, uit te skakel, word dit as noodsaaklik beskou om 

vervolgens die reikwydte en bedoeling van hierdie begrip in al sy nuanses te omskryf. 

Hierdie omvattende eksplikasie-arbeid is nodig, omdat die begrip Christelike as kernstuk 

van hierdie studie beskou moet word. In aansluiting hierby moet dit onthou word dat 

die begrip Christelike eksemplaries gesien, 'n besondere tipe mens insluit, wat die 

betekenis van die selfstandige naamwoord norme, soos dit in die titel van hierdie 

manuskrip staan, ten diepste sal beinvloed. 
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Eers sal Jesus Christus se uniekheid te berde gebring moet word om die verband wat 

daar tussen Jesus Christus en die Christendom bestaan, kortliks toe te lig. 

2.2.1.1 JESUS CHRISTUS 

Die naam Jesus beteken Saligmaker. Dit is afkomstig uit Hebreeus, en die grondwoord 

waarvan dit afgelei is, beteken onder andere bevry, verlos of red. Die naam Jesus kan 

dus ook vertaal word met Bevryder, Verlosser of Redder (Greyling, et al., 1965:193). 

Christus is die ampsnaam van Jesus. Dit wil se die naam waarmee Jesus se amp ofwerk 

aangedui word. Die ampsnaam Christus is nie soos die naam Jesus van Hebreeuse 

oorsprong nie, maar kom van die Griekse woord wat Gesalfde beteken. Deur die naam 

Jesus is Hy aan die Jode verbind en deur die naam Christus aan die heidene. Dit 

beteken dat Jesus Christus nie net die verlosser van die Jode is nie, maar ook van die 

heidene (Greyling, et al., 1965:194-195). 

Israel het in die verwagting geleef dat die Messias, wat vertaal word met die Griekse 

woord Christus, sou kom, want dit was immers in die Ou Testamentiese geskrifte 

aangekondig dat die Messias erens in die toekoms Sy verskyning sou maak. 

Toe Jesus Christus gebore is, het Hy die naam Jesus op die bevel van God gekry (vgl. 

Matteus 1:21). Die eerste maal dat Hy Christus genoem word, is in die boodskap van 

die engele aan die herders (vgl. Lukas 2:8-20). Daarna word Hy herhaaldelik in die 

Evangelies Messias of Christus genoem. Jesus Christus bely self onder eed voor die 

Sanhedrin, dat Hy die Christus is (Greyling, et al., 1965:194-195; vgl. Matteus 26:64). 

In noue aansluiting by die voorafgaande kan daar gekonkludeer word dat die oorsprong 

van die Christendom in die persoon Jesus van Nasaret, wat erken word as die beloofde 

Christus of Messias, gelee is. Daarom kan Miiller (1976:45) tereg beweer dat: 
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"Met die geloof in Jesus Christus as ons Verlosser, staan of val die 

Christendom." 

Dieselfde skrywer (Milller, 1976:45) beweer verder dat hierdie gerigtheid van die geloof 

op 'n persoon vir die verkryging van verlossing, die Christelike geloof uniek maak, en in 

die sin verskil die Christendom van alle ander godsdienste ter w~reld. Uit die woorde 

van die "profete" van ander godsdienste is dit duidelik dat bulle nie hulleself as 

Goddelike wesens beskou nie, want: 

"Muhammad said of himself that he was merely a human prophet of the 

one deity, Allah. Buddha claimed only that he found the way of release 

from the misery of the world, that he had discovered Enlightenment. 

Confucius sought to transmit the wisdom of ancient sages, nothing 

more." (Kroll, 1988:6). 

Jesus Christus maak egter daarop aanspraak dat hy buiten sy ware menslikheid, ook 

ware God is. Hy is die Seun van God, die ewige Woord wat by God en self ook God 

was (Johannes 1:1). Trouens, Sy majesteit en heerlikheid is gesien (Johannes 1:14; 2 

Petrus 1:16). Hy is ewig, want in die begin (Johannes 1:1) en voor Abraham, wasHy 

(Johannes 8:58). Verder is Hy alomteenwoordig, hoewel liggaamlik op aarde en 

plekgebonde (Johannes 1:18; 3:13). Hy is almagtig en verrig wonderwerke: 

natuurwonders, genesingswonders, opwekkingswonders en staan self op uit die dood. Hy 

vergeef sondes soos God (Matteus 9:2,6). Hy is ook alwetend (vgl. Johannes 2:24,25; 

Johannes 6:64; Matteus 9:4; Johannes 4:17, 29; Johannes 1:48; Johannes 13:21; Johannes 

2:19; Matteus 11:21; Lukas 10:13). ·Hy is die Christus, die Seun van die lewende God 

(Matteus 16:16; Milller, 1976:46-47). 

Omdat Jesus Christus self God is, verskil die Christendom hemelsbreed van ander 

godsdienste en word Jesus Christus op 'n heel besondere wyse beskou. Kroll (1988:5) 

stel dit dat: 
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"Jesus was totally different from any other seer, before or since. 

He made an astounding claim that few other religious leaders have 

even come close to making." 

In die Nuwe Testamentiese getuienis van Christus se apostels is die sentrale posisie van 

Jesus Christus in die Christendom dan ook pertinent gestel toe hulle gepredik het dat 

God Hom in Jesus van Nasaret, die mensgeworde Seun van God, die mens liefdevol 

tegemoet getree het. Dit is deur Jesus Christus dat Godse Ryk seevierend 'n aanvang 

geneem het teenoor die heerskappy van die sonde, satan en die dood. en dat dit, sowel 

in sy woorde as in sy wonderwerke, tot openbaring gekom het. Trouens, Jesus Christus 

het deur sy lyding en kruisdood die mensdom se sondelas weggeneem.; sodat die mens 

deur geloof in Christus met God, die Vader, versoen en uit die sondige slawemy verlos 

kan word. Verder het Jesus Christus glorievol die mag van die dood oorwin, toe Hy as 

Eersteling van vele broers, wat met Hom sal verrys, uit die dood opgestaan het. Toe het 

Hy na die hemel opgevaar, maar sal teen die einde van die tye terugkeer om die valle 

glorie van Gods Ryk en die vrede te verwerklik. In die tyd tussen die hemelvaart en sy 

wederkoms is Jesus Christus besig om aldie Christene te vergader en met die Heilige 

Gees te versterk in die stryd teen die sondemag van satan (Albertyn, red., 1988: 136). 

Uit die voorafgaande uiteensetting kom Jesus se "Goddelikheid" duidelik na vore en is 

dit duidelik dat die wese van die Christendom in die persoon van Jesus Christus gelee 

is (Stott, 1985:9-10). 

Met hierdie opmerking word daar by die mens se personale oorgawe tot God aangesny. 

Dit is slegs die persoon, wat in gelowige gemeenskap met Hom lewe, wat as 'n Christen 

erken kan word. Wanneer daar 'n skou op die religieuse aard van die mens geneem 

word, is dit duidelik dat die mens vanwee sy religiositeit in staat is om s6 'n verhouding 

met Jesus Christus aan te gaan, want die mens is 'n religieuse wese, wat beteken dat hy 

'n gevoel (binding) van algehele afhanklikheid van die Gans-Andere openbaar (Kruger, 

1986:11-16; Landman, et al., 1975[b]:52). Gesien in die lig van die betekenis van die 
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woord religie wat binding beteken, kan daar tot die slotsom gekom word dat die 

Christengelowige hom gebonde sal voel aan God wat Homself in Jesus Christus 

geopenbaar bet. Dit beteken dat die Christengelowige in Jesus Christus en die Woord 

van God glo, juis vanwee die feit dat hy 'n religieuse wese is. Wanneer die mens op 

hierdie wyse beskryf word, word daar onmiddellik by die mens se uitsonderingsposisie 

aangesny (vgl. hoofstuk twee, paragraaf 2), want die dier is nie daartoe in staat om s6 

'n binding aan te gaan nie, juis omdat hy nie 'n religieuse wese is nie. 

Uit die voorafgaande paragraafword die mens se besondere aard sterkna vore gebring, 

want hy is 'n wese wat 'n personate oorgawe tot God kan maak vanwee sy religiositeit . 

. Daarom sal daar verder na die hele funderings-aangeleentheid rakende die mens se 

personate oorgawe of bekering tot God gekyk moet word, sodat die begrip Christelike 

verder in al sy dieptes begryp kan word. 

2.2.1.2 DIE CHRISTEN SE PERSONALE OORGAWE TOT GOD 

Aangesien die Bybel die norme vir 'n Christelike lewenswandel bepaal, is dit sinvol dat 

daar na hierdie Bran gegaan word om sodoende 'n verhelderende blik op die term 

bekering (personale oorgawe tot God) hieruit te kry. 

Die begrip bekering (personale oorgawe tot God) kom herhaaldelik in die Ou en die 

Nuwe Testament voor en daarom moet daar veral in hierdie Ou en Nuwe Testamentiese 

konteks op die begrip gelet word, sodat die voile betekenis van die begrip hieruit afgelei 

kan word. 

In die Ou Testament dra dit die betekenis van berou he, wat in Hebreeus as naham 

aangedui word (vgl. Jeremia 8:6; 31:19). Verder beteken bekering om in die 

teenoorgestelde rigting te beweeg, 'n omskrywing van die Hebreeuse woord shubh (Van 

der Merwe, 1972:9; Stehle, 1989:4). 
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Waar die Idem in die Ou Testament veral op die volk se bekering gerig is, is dit tog 

insiggewend om te sien dat individuele gelowiges wei soms tot persoonlike berou en 

bekering opgeroep word (vgl. 2 Samuel 12:7). Die Ou Testament rig veral sy oproep tot 

bekering aan die volk Israel wat reeds binne 'n verbond met God lewe (Vander Merwe, 

1972:9). Die hele aangeleen~eid van die verbond kom dus hier ter sprake wanneer daar 

van bekering gepraat word. 

In die Nuwe Testament vind daar egter 'n klemverskuiwing plaas, wanneer Jode sowel 

·as Grieke (Handelinge 20:21) tot bekering opgeroep word en daarmee hoorders uit alle 

nasies insluit (Lukas 24:47). Hoorders binne en buite die verbond was dus bpgeroep om 

tot bekering te kom, aldus Vander Merwe (1972:9). Hier word die vereiste tot bekering 

dus uitgebrei om sodoende almal in die genade van God in te sluit. 

Uit die voorafgaande paragrawe kan daar gekonstateer word dat die betekenis van die 

woord bekering 'n verandering van rigting, betsy 'n volk (Ou Testament), of in 'n 

persoon se lewe, veronderstel (vgl. Boyd, 1970:76-77; Toon, 1987:39-43,62-63,66-71; 

Waterink, 1951:423). Daar vind dus 'n doelbewuste handeling plaas, wat spreek van 'n 

wilsbesluit wat van die mens uitgaan. 

Maar hierdie bekeringaspek moet egter nie net as 'n handeling wat vanuit die mens kom, 

geinterpreteer word nie, want dit is God self wat die inisiatief neem om die mens in 

genade as sy kinders aan te neem (vgl. Johannes 3:16; Home, 1984:42-45; Paxson, 

1972:42-49; Cook, 1979:13; Du Toit, 1989 [a]:5; Van Schoor, 1991:14-15). Griffin 

(1980:15) stel dit treffend in haar eie woorde wanneer sy se: 

"By conversion I mean the discovery, made gradually or suddenly, 

that God is real. It is the perception that this real God loves us 

personally and acts mercifully and justly towards each of us. 

Conversion is the direct experience of the saving power of God." 

( eie beklemtoning). 
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Uit hierdie aanhaling is dit duidelik dat dit God self is wat die inisiatief neem, maar ook 

dat die mens nie neutraal in hierdie reddende genade van God staan nie. Dit is vir baie 

mense 'n vreemde gedagte dat 'n mens juis 'n besluit moet neem voordat jy as 'n 

daadwerklike Christen gereken kan word. Hierdie onkunde betreffende die oorgawe wat 

tot God gemaak moet word, spruit hoofsaaklik uit die feit dat baie mense reken dat 

hulle Christene is, omdat bulle in 'n Christelike land gebore is. Ander reken weer dat 

'n Christelike opvoeding en die aanvaarding van die Christelike belydenis en Christelike 

gedragskode bulle sonder meer Christene maak. Maar wie of wat die mens se afkoms 

ook al is en watter opvoeding hy ook al gehad het, vrywaar hom nie van die keuse wat 

hy·persoonlik vir of teen Christus moet maak nie. Die mens kan nie neutraal staan ten 

opsigte van hierdie belangrike keuse wat hy in sy lewe moet maak nie. Anders gestel, 

'n Mens kan nie geleidelik en as't ware onbewus 'n Christen word nie, want 'n mens 

moet self die besluit neem of hy 'n Christen wil word aldan nie (Stott, 1979:130; Wells, 

1983:79-84; Viljoen, 1988:6-7, 13; Nee, 1976:28-37; Stott, 1985:82-83). In noue aansluiting 

hierby stel die Skrif dit immers ook onomwonde dat: 

"As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart 

glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word" 

(Romeine 10:9) 

God vereis dus 'n personale oorgawe van die mens om binne Sy wil te beweeg. Heyns 

(1982:302) bring hierdie bekeringsaspek kernagtig na vore in sy eie woorde: 

"Die gelowige staan voor 'n Persoon wat van hom 'n beslissing vra: 

glo in Jesus Christus." 

Cook (1979:15) bevestig hierdie gedagte wanneer hy se dat: 

"Salvation is not something- it's Somebody!" 

• 
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Dit beteken dat die mens in Jesus Christus moet glo om enigsins te kan verklaar dat hy 

'n Christen is (Cook, 1979:13-18; Stott, 1985:33-34; Pienaar, 1985:4; DeHaan 11, 1991:5). 

Jesus Christus vorm dus die kern van die begrip Christelike en dit is daarom absoluut 

noodsaaklik om in Jesus Christus te gloom Christelike norme op 'n Christelike wyse 

te kan vergestalt. 

Hiermee word daar nie terselfdertyd gepostuleer dat dit net daadwerklike Christene is 

wat 'n personale oorgawe tot God gemaak het, wat Christelike norme kan vergestalt nie. 

Die tragiese verskynsel van die Christendom vandag is juis die kommerwekkende 

ten dens dat Christelike no nne op 'n bloot wettiese wyse vergestalt word deur persone wat 

nog nie 'n personale oorgawe tot God gemaak het nie. Indien hierdie norme op 'n 

wettiese wyse nagekom word, word dit egter nie op 'n heelhartige wyse vergestalt nie en 

moet dit daartoe lei dat daar, soos later sal blyk, 'n verslapping in die vergestalting van 

hierdie norme sal intree. 

In aansluiting hierby is dit verder belangrik om te let op wat God van s6 'n wettiese 

onderhouding van Christelike norme dink. Daarom is dit noodsaaklik dat die Christen

gelowige die woorde van die Bybel ernstig sal opneem, wanneer Hy hom hieroor soos 

volg laat hoar: 

• 

"Maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die 

profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie 

verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus 

Christus te glo. God gee dit sander onderskeid aan almal wat 

glo." (eie bek)emtoning). (Romeine 3:21-22). 

Trouens, Jesaja 64:6 stel dit dat: 

" ... ons beste dade is soos vuil klere ... " 
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Wanneer die Bybel hom gevolglik uitspreek oor die nakoming van die Wet, God se 

omvattende Norme vir die mens (vgl. hoofstuk vyf, paragraaf 2.1.2), word dit pertinent 

gestel dat die vryspraak nie deur wetsonderhouding verkry word nie, maar deur die 

geloof in Jesus Christus. 

In die lig van die bogenoemde indringende, partikulier eksemplariese eksposisie kan daar 

vervolgens gekonkludeer word, dat bekering in die Christelike konteks 'n personale 

oorgawe tot Jesus Christus impliseer. Hieruit is dit duidelik, dat in hierdie studie die 

begrip Christelike as partikulier verteenwoordigend van aile persone, wat 'n personale 

oorgawe tot God deur sy Seun Jesus Christus gemaak bet, ge'interpreteer sal word. 

Christelike norme, soos dit in hierdie manuskrip verstaan moet word, is norme wat 

nagekom word deur persone wat daadwerklik in Jesus Christus glo. Wanneer hierdie 

vereiste van Christenskap deur die mens nagekom word, sal hy saam met Paulus kan 

verklaar: 

"Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, 6ns wat ons lewe nie 

deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees." ( eie 

beklemtoning) (Romeine 8:4 ). 

Wanneer die onderhawige studie se tema in aanmerking geneem word, blyk dit sinvol 

te wees om ook 'n deeglike uitleg van die ontstaansgeskiedenis van die begrip 

Christelike te maak, sodat die vroeere gebruik van die begrip verdere lig op die 

hedendaagse gebruik daarvan kan werp. 

2.2.1.3 DIE ONTSTAANSGESKIEDENIS 

Die woord Christen kom slegs drie maal in die Bybel voor, naamlik in Handelinge 11:26; 

Handelinge 26:28 en in 1 Petrus 4:16, en word slegs 'n paar keer deur die apostoliese 

vaders aangehaal. Die begrip verskil van die ander begrippe wat aan die Christene 

toegeken is, te wete begrippe soos: dissipels, broers en heiliges, in die sin dat die begrip 

Christen nie deur die Christene self geponeer is nie, maar deur die ongelowiges gebruik 
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is om na bulle te verwys (Hastings, et al., 1963:137-138; Blanchard, 1987:122-123). Dit 

is dan die rede waarom die begrip Christen so selde in die Bybel voorkom. Die 

Verklarende Bybel (1989:168) beweer tereg: 

"Die gemeente word so 'n prominente groep dat hulle 'n naam kry: 

Christene, dit wil se volgelinge van Christus." 

Hieruit is dit duidelik dat die gemeentelede die Christelike Iewenswyse getoon het 

voordat hierdie naam aan hulle toegeken is. 

Volgens Lukas (vgl. Handelinge 11:26) het die begrip in Antiogie ontstaan, toe die 

persone buite die kerk die gelowiges met hierdie titel aangedui het. Hastings, et al., 

(1963:137-138) beweer daarenteen dat die ontstaan van die woord vroeer in die 

geskiedenis gesoek moet word en hy beweer dat hierdie woord, weens die Latynse 

uitgang daarvan, heelwaarskynlik reeds deur die Romeine gebruik is. Die Grieke het 

later slegs hierdie woord by die Romeine oorgeneem, aldus Hastings, et al., (1963:137-

138). Hoe dit ook al sy, wat belangrik is, is om daarop te let dat die begrip Christen 

ontstaan het as gevolg van 'n bepaalde Christelike Iewenswandel wat deur die Christene 

nagevolg is .. 

Aansluitend hierby bevat die begrip Christen in 1 Petrus 4:16 en in Handelinge 26:28 

spottende- of lydingselemente. Hastings, et al., (1963:138) bevestig hierdie feit: 

" ... the name 'Christian' was associated with all kinds of detestable 

crimes." 

Daar kan hieruit gepostuleer word dat dit baie geverg het om in daardie dae die naam 

Christen waardig te wees (vgl. Crabb, [s.j.]:23-31). Almal was nie vanselfsprekend 

Christene nie! Alhoewel die Iydingsaspek van 'n Christen na vore gekom het toe die 

Christene hierdie naam gebruik het, het hulle die lyding as 'n eer beskou, en 
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"They took the mud slung at them by their enemies and fashioned it into 

a badge of honor." (Blanchard, 1987:123). 

Soos die geskiedenis egter gevorder het, het die titel ook mettertyd sy oorspronklike 

betekenis verloor en het dit 'n algemene term geword waarmee die lede van die 

Christelike kerk aangedui is. 

Wat hier egter van belang is, is om te besef dat die begrip Christen van die naam 

Christus afgelei is (vgl. Douglas, et al., 1978:210; Black & Rowley, 1975:901). Daarom 

behoort elke persoon wat homself as 'n Christen beskou, 'n Christelike lewe:u;wandel te 

toon, wat deur die ongelowige as 'n Christelike lewenswandel herken kan word (vgl. 

hoofstuk vyf). Anders gestel, die praktykword.ing van Christelike norme behoort in 'n 

Christen, wat 'n personale oorgawe tot God gemaak bet, se Iewenswandel, vertoon te 

word.· 

Die begrip Christen omsluit egter nie net 'n homogene groep persone nie, maar sluit 

verskeie Christelike groeperings in. Aangesien 'n volledige omskrywing van al hierdie 

rigtings as onnodig beskou word vir hierdie studie, sal daar volstaan word met 'n 

eksemplariese omskrywing (vgl. paragraaf 4.7 van hierdie hoofstuk) van enkele 

Christelike rigtings, sodat die relevansie daarvan vir 'n deeglike verstaan van die term 

Christelik uitgelig kan word. 

2.2.1.4 ENKELE RIGTINGS 

Die liefde van God wat in Jesus Christus tot voile openbaring en verwerkliking gekom 

het, naamlik: 

"God het die w~reld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, 

sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe 

sal h~." (Johannes 3:16) 
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behoort ook in die Christen se lewenswandel na vore te kom (vgl. Matteus 22:37-40). 

Die mens het egter, vanwee sy sondige selfsug, toegelaat dat die glans van hierdie liefde 

veelvuldig verduister is. Waar die Christengelowige eintlik as een volk in liefdevolle 

eensgesindheid random Christus as Koning behoort te vergader, het die mens se sondige 

selfsug daartoe gelei dat die Christendom in baie groeperinge, wat mekaar dikwels 

bestry, uiteengeval het (Albertyn, red., 1988:136-137; vgl. Wilson, 1989:73-87). The New 

Encyclopaedia Brittannica (Goetz, ed., 1986:291) verwoord hierdie tendens van 

Christelike groeperinge soos volg: 

" ... the tendency of Christianity since its beginnings to proliferate parties, 

sects, heresies, and movements." 

Weens die veelheid van hierdie groeperinge kan daar slegs kursories na enkele van 

hierdie groepe verwys word om sodoende aan te toon waarom hulle as Christelik gesien 

behoort te word. 

Onder die Christendom of die teisties-georienteerdes moet daar volgens Oberholzer 

(1954:183) 'n onderskeid getref word tussen die Lutherse, Calvinistiese, Rooms

Katolieke, Anglikaanse en die Grieks-Ortodokse Christendom (vgl. ook Kruger & 

Whittle, 1982:53). 

'n Ander indeling wat vir die Christendom gemaak kan word, is om die Christendom in 

vier hoofstrome te verdeel, naamlik die Rooms-Katolisisme, Protestantisme, Ortodoksie 

en die Pinksterbeweging (Dunn, 1988:618; Meiring, 1977:4). Hierdie strome is 

oorkoepelende begrippe vir 'n aantal verdere groeperings of kerke wat weer onder 

elkeen resorteer. S6 sal 'n mens onder die Protestantisme groeperings soos die 

Lutherisme en Calvinisme (wat die N.G. Kerk, Gereformeerde Kerk en die Hervormde 

Kerk insluit) vind. Die Pinksterbeweging omsluit kerkverbande soos die "Assemblies of 

God", Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika om maar twee te noem. 
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Aangesien 'n deeglike omskrywing van al hierdie Christelike rigtings vir die onderhawige 

studie as onnodig beskou word, aangesien die tema so omvangryk is, sal daar vervolgens 

oorgegaan word om slegs die Rooms Katolisisme, Calvinisme (as verteenwoordigend van 

die Protestantisme) en die Pinkerstergroepe saaklik toe te lig. Met s6 'n stap sal daar 

gepoog word om enkele relevante verskille, wat betrekking op hierdie studie het, kortliks 

uit te spel. 

2.2.1.4.1 DRIE BELANGRIKE HOOFSTRO:MK VAN DIE CHRISTENDOM 

2.2.1.4.1.1 DIE ROOMS-KATOLISIS:ME 

Die Rooms-Katolieke kerk verkondig dat die openbaring van God nie net in die Bybel 

te vinde is nie, maar ook in die oorleweringe en in die verklaringe van die pous. Die 

Bybel word so op gelyke voet gestel met die oorleweringe en die besluite wat op die 

kerkvergaderings geneem is. Dit is die pous se funksie om die Skrif vir die lidmate te 

verklaar, aangesien hulle nie self daartoe in staat is nie. Daar word 'n hoe premie op 

die kerk as institusie geplaas, wat meebring dat die Roomse kerk homself as die enigste 

ware en onfeilbare kerk beskou. Die saligheid van die mens is daarom ook gelee in die 

feit dat hy moet glo wat die kerk glo en hom onderwerp aan die gesag van die pous. In 

die Roomse kerk is daar sewe Sakramente: die doop, vormsel, mis, boete, laaste oliesel, 

priesterwyding en die huwelik. Wanneer die priester die brood en die wyn by die 

nagmaal bedien, verander dit tot die werklike liggaam en bloed van Christus, kragtens 

die woorde van Jesus Christus: 

"Toe neem Hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir 

hulle met die woorde: 'Dit is my liggaam wat vir julie gegee word ... ' " 

(Lukas 22:19). 

Tydens die nagmaal mag net die priesters wyn drink en die lidmate kry net die brood. 

Die amp van die pous word beskou as plaasvervanger van Christus en verder beweer 

hulle dat Petrus die eerste pous in die geskiedenis was. Die amp as priester word gesien 
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as 'n middelaar tussen God en die mens en daar kan teenoor hom gebieg word waarna 

hy die mens se sondes kan vergewe. Maria, die moeder van Jesus, word aanbid en sy is 

nodig as pleitbesorger vir die bekering van die mens (Greyling, et al., 1965:349-350). 

Die verskille wat na vore tree in die Rooms-Katolieke geloof en die Calvinisme is 

dikwels die oorsaak van struwelinge wat onder die gelowiges van hierdie twee rigtings 

opduik. Vervolgens sal daar op 'n vergelykende wyse 'n onderskeid tussen die twee 

groepe getref word. 

2.2.1.4.1.2 DIE CALVINISME 

Die Calvinistiese Christendom is een van die hoofrigtinge van die Protestantisme. Die 

beweging het hoofsaaklik ontstaan as gevolg van die konfrontasie met die Roomse kerk 

(Van Jaarsveld, 1968:15-44). 

Die Bybel het vir die Calvinis die hoogste en Goddelike gesag. Die Woord van God het 

meer gesag as oorleweringe, kerklike besluite en pouslike uitsprake (Matteus 15:3, 6,9; 

Markus 7:7), soos deur die Rooms-Katolieke beweer word. Die Woord van God word 

as genoegsaam beskou (Deuteronomium 4:2; Openbaring 22:18, 19), vandaar die 

welbekende Calvinistiese leuse: 

" ... sola scriptura ('the Scripture alone') ... " (Avis, ed., 1988:309). 

Die Calvinis buig onvoorwaardelik voor die majesteit en die gesag van die Woord van 

God (vgl. Heyns, 1976:124-137). Daarom is dit die plig en voorreg van elke gelowige om 

self die Bybel te lees en die Skrifte te ondersoek (vgl. Johannes 5:39; Handelinge 17:11; 

Openbaringe 1:3). Die is oak nuttig tot saligheid (2 Timoteus 3:15-16) en wysheid 

(Psalm 19:8)(Greyling, et al., 1965:349-350). Die klem wat op die kerk as institusie by 

die Rooms-Katolieke te bespeur is, word dus glad nie by die Calvinisme aangetref nie, 
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want volgens hulle bestaan die ware kerk uit alle gelowiges in Jesus Christus (Johannes 

3:3; 17:3,24; Openbaringe 7:9; vgl. Kleynhans, 1982:1-3,8; Vorster, 1981:16; Van Zijl, 

1985:22; Baker, 1973:17-18). Gelowiges in Jesus Cbristus wat in aile kerkverbande is, 

word dus as die ware kerk beskou. Die saligheid wat deur die kerk verkry kan word, 

soos die Rooms-Katolieke kerk predik, word deur die Calvinisme afgewys, want saligheid 

word net verkry deur die geloof in Jesus Christus (Handelinge 4:12; 1 Timoteus 2:5; 

Johannes 1:7)(Greyling et al., 1965:350). 

Waar di_e Rooms-Katolieke kerk sewe sakramente voorstaan, word vyf daarvan, op grand 

van die Woord van God (Matteus 28:19 en 1 Korintiers 11:23-29), deur die Calvinisme 

verwerp. Daarom word net die doop en die nagmaal as sakramente erken. 

Die Calvinisme pas ook nie die woorde van Jesus in Lukas 22:19 letterlik by die 

nagmaal toe nie, want die brood en die wyn moet eerder as tekens van die liggaam en 

bloed van Christus dien (vgl. Verklarende Bybel, 1989:228). Verder word die brood en 

die wyn by die Calvinisme aan alle gelowiges uitgedeel (vgl. Markus 14:22-24; 1 

Korintiers 11:23) en daar word nie onderskeid getref, soos wat dit by die Rooms

Katolieke die geval is, nie (Greyling, et al., 1965:350). 

Volgens die Calvinisme het die doop in die plek van die besnydenis gekom. Die kinders 

is erfgename van die ryk van God en sy verbond en gevolglik moet die kinders gedoop 

word (Strauss, 1983:53; Potgieter, 1980:1-5; Marais, 1986 [a]:39-41; Smuts, 1984:11; Lee, 

1977:8; Potgieter, 1983:9,11). Die hele aangeleentheid van die verbond word by die 

Calvinisme in die doop vergestalt. 

Waar die Rooms-Katolieke kerk 'n Goddelike posisie aan die ampte toewys, word dit 

as onbybels deur die Calvinisme afgewys, want in Bybelse sin word die dienende aard 

van die amp deeglik uitgewys (vgl. 1 Petrus 5:3; 1 Korintiers 3:6-9; 2 Korintiers 5:18). 

Verder ken die Bybel Petrus as 'n dissipel en ouderling (1 Petrus 5:1-3). In die lig 

hiervan kan die kerk nie op die persoon Petrus, soos die Katolisisme beweer, gebou wees 

nie, maar wel op sy belydenis soos dit in Matteus 16:16 opgeteken staan: 
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"Simon Petrus bet geantwoord: 'U is die Christus, die Seun van die 

lewende God."' 

Hieruit spreek dit dat die kerk op Jesus Christus gebou moet wees. Die Goddelike 

posisie van die priester, soos deur die Katolisisme voorgestaan word, word ook deur die 

Calvinisme as onbybels afgewys, want die laaste priester was Jesus Christus (Hebreers 

9:12; 7:25), wat ook die enigste middelaar is tussen mens en God (1 Timoteus 2:5). Hy 

aileen kan die mens se sonde vergewe (1 Johannes 1:9)(Greyling, et al., 1965:350,385). 

Die feit dat Maria as pleitbesorger vir die mens by God kan intree, moet in die lig van 

wat reeds oor Jesus se Middelaarskap in die voorafgaande ges~ is, as onbybels deur die 

Calvinisme gesien word (Greyling, et al., 1965:350). 

2.2.1.4.1.3 DIE PINKSTERBEWEGING 

Die Pinkersterbeweging is die Christene wat 'n persoonlike ervaring van die Heilige Gees 

as baie belangrik in die lewe van 'n Christen beskou. In teens telling met hierdie siening 

is die Katolisisme geneig om die Heilige Gees deur die biskoppe en die sakramente te 

''kanaliseer'' en die Calvinisme deur die Woord van God (Dunn, 1988:618). In die lig van 

die Pinkster-Christen se belewenis van die Heilige Gees, moet sy siening van die Woord 

van God verstaan word. Clark et al., ( 1989:31) beweer in die verband dat: 

" ... those who have had the same experience of the Spirit as the 

writers of Scripture have been brought into a way of thinking and 

understanding that allows the Scriptures to make sense to them." 

( eie beklemtoning). 

Vir die Pinkstergelowige is dit dus essensieel dat hy eers die belewenis van die werking 

van die Heilige Gees ervaar voordat hy die Bybel reg kan verstaan. Daarom beweer die 

Pinksterbeweging ook dat die historiese Christelike kerk die werking van die Heilige 

Gees op 'n vroee stadium reeds verloor bet en daarom bet die Historiese Kerk slegs die 
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Bybel as absolute norm vir die geloof en lewenswyse van die Christengelowige gemaak 

(Cronje, 1981:26). Die gevolg hiervan is volgens Clark, et al., (1989:32): 

" ... a letter-directed theology and church, and not a Spirit-directed." ( eie 

beklemtoning). 

Vir die Pinkstergelowige is die werking van die Heilige Gees dus die bepalende faktor 

in sy siening van die Bybel en die Kerk .. Die Kerk word ook gesien as: 

" ... the community of those who are saved; it is a group of people who are 

individually empowered by the Holy Spirit. ... " (Clark, et al., 1989:67) ( eie 

beklemtoning). 

Die kerk bestaan gevolglik net uit heiliges, dit wil se, diegene wat in Christus geheilig 

en na die inner like mens vemuwe is (Moller, 1967:45). Anders gestel, slegs persone wat 

'n personale oorgawe aan God gemaak bet, kan as lidmate van die kerk beskou word. 

Nes by die Calvinisme word daar by die Pinksterbeweging ook twee sakramente 

aangetref, te wete, die heilige nagmaal en die heilige doop. Die Pinksterbeweging verskil 

egter van die Calvinisme en die Katolisisme ten opsigte van die betekenis wat hulle aan 

die doop heg. 

Die doop word deur die Pinksterbeweging gesien as God se betuiging en bevestiging dat 

almal wat in Christus is, vanuit die ou sondige lewe in die nuwe lewe oorgegaan het. 

Van die dopeling se kant, is dit 'n belydenis dat sy sonde afgewas is en dat hy voortaan 

'n nuwe lewe in Christus wil beoefen. Die uitvloeisel hiervan is dat die doop slegs aan 

persone wat tot ware bekering en geloof in Jesus Christus gekom het, bedien word (vgl. 

Handelinge 2:38; 8:36-38; Markus 16:16; Ml>ller, 1967:39; Van Zijl, 1989:2-7; Stehle, 

1989:9-14). 
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Wat die betekenis van die brood en die wyn by die nagmaal betref, word daar akkoord 

gegaan met die Calvinistiese siening daarvan, naamlik dat dit nie die werklike liggaam 

en bloed van Jesus Christus vergestalt nie, maar slegs as tekens en voorstellings van die 

liggaam en bloed van Christus dien (Moller, 1967:38). 

Die interpretasie wat die Pinksterbeweging aan die ampte beg, stem grotendeels ooreen 

met die standpunte wat die Calvinisme daaroor bet en daarom word dit as voldoende 

geag vir verdere bespreking. 

In die lig van die bogenoemde uiteensetting van enkele eksemplare van die Christendom, 

is daar gepoog om 'n raamwerk te bied waarteen hierdie onderbawige studie gelees moet 

word. 

Aangesien die term Christelike by hierdie vy£ groepe figureer, is dit vervolgens 

noodsaaklik om kortliks die ooreenkomste in die hieropvolgende paragrawe tussen 

hierdie groeperinge toe te lig, sodat daar vasgestel kan word waarom hierdie groepe 

onder die term Christelik tuisboort. 

2.2.1.4.2 DIE OOREENK.OMSTE TUSSEN DIE VERSKILLENDE TEiSTIES

GEORieNTEERDE CHRISTENGROEPE 

Al die teisties-georienteerde Christengroepe is teisties, naamlik Godgerig, van aard. 

Hulle is teosentries en teonoom, wat impliseer dat in God, deur God en tot God aile 

dinge is. Volgens bulle is God dus die Skepper van alles wat bestaan. Hy bet die bemel 

en die aarde en die mens in aansyn geroep. God self is die onderbouer van alles in die 

kosmos. Verder is Hy self soewerein, onafhanklik, ewig, sander oorsaak, sander begin 

of einde. Alles wat geskape is, is geskape tot sy eer en uit liefde. Die liefde is daarom 

die grondhouding van alle teistiese beskouinge (Oberbolzer, 1954:182-183; Kruger & 

Whittle, 1982:53). 
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Die mens is oorspronklik goed en na die beeld van God geskape. Hiermee word die 

uitsonderingsposisie van die mens gepostuleer (vgl. hoofstuk twee, paragraaf 2). Daarom 

sien die Christen nie die mens as 'n verlengstuk van die natuur wat langs die weg van 

ewolusie uit die sogenaamde laer bestaansvorme ontwikkel het nie. Hy is 'n eiesoortige 

wese wat na die beeld en gelykenis van God geskape is (Lobo, 1986:80-81; Oberholzer, 

1954:183; Kruger & Whittle, 1982:54-55; Berkhof, [s.j.]:23-27). 

Na die sondeval het daar verwydering tussen God en die mens plaasgevind. Die sonde 

het ook meegebring dat die beeld van God in die mens verduister en versteur is, sodat 

elke daad van die mens spreek van 'n skewe en slegte weerkaatsing van die beeld van · 

God (Home, 1984:1-6; Oberholzer, 1954:183; Kruger & Whittle, 1982:54-55; vgl. Stott, 

1979:63-83). 

Die kloof tussen die Skepper en skepsel is egter self deur God oorbrug deur die 

vemederende menswording in Jesus Christus soos beliggaam in sy plaasbekleende 

geboorte, lewe, lyding, dood en opstanding. Die vleeswording is 'n genadegawe van God 

aan die gevalle mensheid en elkeen wat in Christus glo, kan weer in die regte verhouding 

tot God te staan kom (Oberholzer, 1954:183; Kruger & Whittle, 1982:54). 

In die teistiese beskouingsrigting is die waardes van die ganse bestaan verspreid in die 

Heilige Skrif as die Woord van God. Die hoogste waarde vir die Christen is die 

religieuse waarde soos wat dit in die Tien Gebooie (Matteus 22:37-39; vgl. hoofstuk vyf, 

paragraaf 2.1.2) saamgevat word. Daarom word die Christen se waardes in die 

liefdesgebod gefundeer en ontvang hulle hulle rangorde daarvolgens. Die sentrale norm 

vir die Christen is dus die liefdesgebod (Heyns, 1982:8; Oberholzer, 1954:183; Kruger 

& Whittle, 1982:55). 

Verder is God die bron van aile waarheid in die Christen se lewe. Daarom soek die 

teistiese rigtinge nie die waarheid nie, maar het die waarheid op grond van die wyse 

waarop God dit vir hulle geopenbaar het (Oberholzer, 1954:183; Kruger & Whittle, 

1982:56; vgl. hoofstuk vyf, paragraaf 2.1.2.9). 
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Elke te'istiese beskouing huldig die siening dat die geskiedenis 'n begin en 'n vaste 

eindpunt het. Die belangrikste gebeurtenis tussen hierdie twee punte is dat God mens 

geword het deur Sy Seun Jesus Christus (Oberholzer, 1954:184; Kruger & Whittle, 

1982:54). 

Na aanleiding van die voorafgaande eksposisie van die ooreenkomste tussen die te'isties

georienteerde beskouingsrigtinge is die prominente rol wat Jesus Christus in elke 

beskouing vervul, deeglik uitgewys. Daar kan dus gekonkludeer word dat elkeen van 

hierdie rigtings as 'n Christelike groep beskou kan word, vanwee bulle "Jesus Christus

georienteerdheid." 

Aangesien die begrip Christelike 'n byvoeglike naamwoord verteenwoordig, moet dit 

noodwendig volg dat hierdie begrip slegs in sy verbintenis tot die selfstandige 

naamwoord, wat dit beskryf, begryp kan word. Die selfstandige naamwoord, soos wat 

dit uit die betiteling van die onderhawige manuskrip blyk, is norme. In die lig hiervan 

is dit vervolgens noodsaaklik om die begrip norme kortliks te skets. 

2.2.2 NORME 

Die Latynse woord "norma" beteken winkelhaak of in 'n oordragtelike sin - om te meet 

(Van Rensburg, et al., 1979:98; Oberholzer & Greyling, 1981:117; Heyns, 1970:23; 

Rudnick, 1979:45). Volgens die Chambers Everyday Paperback Dictionary (Macdonald 

& Kirkpatrick, ed., 1975:488) beteken norme: 
• 

"an authoritative standard ... " 

Die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (Odendal, et al., 1985:739) 

sluit nou hierby aan, wanneer hulle norme as: 

"Maatstaf; reel, voorskrif." 
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definieer. Volgens Stoker (1941:56) is 'n norm 'n ordebepaling van wat behoort te 

geskied. 

Norme het veral twee funksies in die lewe van die mens. In die eerste plek vervul norme 

die funksie van rigsnoere waarvolgens 'n mens van plan is om te handel of waarvolgens 

hy behoort te handel. Die Tien Gebooie is byvoorbeeld Norme deur God neergele, om 

vir die Christengelowige aan te dui hoe hy behoort te lewe (Duvenage, [s.j.]:1; De Klerk, 

et al., 1973:212). 

Norme kan ook dien as maatstawwe waarvolgens 'n mens dinge evalueer. Hierdie 

beoordeling of evaluering geskied gewoonlik agterna, dit wi1 se, nadat 'n bepaalde daad 

gepleeg of afgehandel is. Die evaluering geskied dus aan die hand van bepaalde norme 

en dan kan daar besluit word of die daad of handeling met die norme korrespondeer al 

dan nie (De Klerk, et al.,1973:212; Duvenage, [s.j.]:1-2). 

In noue aansluiting by die voorafgaande kan daar gese word dat 'n norm uit die 

betekenis wat 'n sekere saak of objek het, afgelei word. Dit wi1 se, uit die waardes van 

'n besondere saak of objek (Venter, 1982:41; Van Rensburg, et al., 1979:98). Hieruit is 

dit duidelik dat norme en waardes 'n onlosmaaklike eenheid vorm (vgl. Fourie, 1991:17-

19). Om hierdie onlosmaaklike eenheid tussen norme en waardes nader te beskryf, sal 

daar 'n voorbeeld uit die Christelike lewensopvatting geneem word om hierdie saak nog 

duideliker te laat spreek. 'n Waarde soos eerlikheid in die Christelike lewensopvatting, 

sal deur die norm: Jy mag nie steel nie (vgl. hoofstuk vyf, paragraaf 2.1.2.8); verwoord 

word (Landman, et al., 1972:115). 

Hieruit is dit duidelik dat die Tien Gebooie van die Christelike lewensopvatting as Tien 

Waardes of Norme beskou kan word. Indien die Tien Gebooie dus as maatstaf 

aangewend word om die Christengelowige se lewe te rig, dien dit dus as Norme vir die 

gedragswyse van die Christen (vgl. hoofstuk vyf, paragraaf 2.1.2). 
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Dat die hele bestaan van die mens deur waardes en nonne gerig word, kan nie 

weggeredeneer word nie. Trouens, dit word treffend deur Steyn, et al. (1987 [b]:156) 

toegelig: 

"Human existence distinguishes itself from all other forms of existence 

in the sense that it is a nonnated existence. Man's life is not instinctively 

driven by needs but it is a life that can be judged, 'evaluated' and 

changed to comply with norms of propriety." ( eie beklemtoning). 

Die mens maak waarde-uitsprake en hy heg waardes aan dit wat hom omring en so 

ontstaan daar 'n waardeskaal in die lewe van elke mens. Elke waarde kry 'n besondere 

rangplek waaruit daar dan meteen die idee van rangorde van waardevoorkeur spreek. 

Onderliggend aan die verskille tussen mense, groepe, gemeenskappe en volkere le 

hierdie verskillende rangordes van waardes ingebed. So word die verantwoorde 

hoogswaardevolle van die mens sy lewensopvatting genoem. Daarom word die 

voorvoegsel gebruik wat die hoogswaardevolle van elke groep sal aandui. So kry 'n mens 

onder andere 'n Christelike, Islamitiese en Marxistiese lewensopvatting (Steyn, 1978: 

117). Die hoogswaardevolle van die Christelike lewensopvatting kan byvoorbeeld soos 

volg verwoord word: 

" ... volgens die leer en die gees van Christus" (Terblanche & Odendaal 

1966:157). 

Voortvloeiend hieruit is dit duidelik dat elke handeling van die mens aan die hand van 

waardes en nonne geskied. Aangesien daar 'n antropologies-ontologiese fundering van 

die mens as nonnatiewe synde in hoofstuk twee, paragraaf 2 aan die orde gestel gaan 

word, sal daar nie verder hieroor uitgebrei word nie. 

In die Pedagogiekliteratuur word die begrip kriterium as plaasvervanger vir nonne 

gebruik en vervolgens sal daar oorgegaan word om die etimologiese interpretasie van die 

begrip kriterium weer te gee. 
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Die woord kriterium is afgelei van die Griekse woord kriterion, wat onderskeidende 

merkteken, kenmerk, toetssteen, standaard of maatstaf beteken. Kriterion hou verband 

met die Griekse werkwoord krinoo wat onder andere skei, verdeel en uiteensit beteken. 

Dit is net die mens wat bogenoemde handelinge kan uitvoer, wat impliseer dat die mens 

vir homself iets uitsoek, kies of verkies wat vir hom noodwendig en noodsaaklik is. Die 

Griekse woord krinoo beteken in die lig hiervan dat daar oor 'n bepaalde saak geoordeel 

of reggespreek moet word. Daar moet dus 'n beslissing gevel word of iets reg of 

verkeerd is (Kilian, 1970:19-20; Van Rensburg, et al., 1979:83). 

In die Pedagogiek beteken dit dat die pedagogieker as beoefenaar van die Pedagogiek 

as wetenskap, kan oorgaan tot die antwerp of verbesondering van pedagogiese kriteria. 

Hierdie kriteria kan geimplementeer word met die oog op die verwerkliking van · 

werklike pedagogiese essensies. Anders gestel, die verwerkliking van pedagogiese 

gebeure kan aan die hand van pedagogiese kriteria geevalueer word (Kilian, 1970:20, 

Van Rensburg, et al., 1979:83; Janse Van Rensburg, 1975:17). Daar sal byvoorbeeld in 

hoofstuk vier oorgegaan word om sulke kriteria te omskryf om sodoende die pedagogiese 

gebeure van die skoolsituasie toe te lig. 

In hierdie manuskrip sal daar van twee soorte norme gebruik gemaak word, te wete, die 

pedagogiese en lewensopvatlike norme. Daarom is dit noodsaaklik dat daar kortliks 'n 

onderskeid tussen die twee soorte norme gemaak word. 

Pedagogiese norme is, soos reeds in die vorige paragrawe uiteengesit, pedagogiese 

evalueringskategoriee waarmee die wyse van pedagogiese verwerkliking pedagogies 

geevalueer kan word (Van Rensburg, et al., 1979:126). Lewensopvatlike norme gee 

pedagogiese norme 'n bepaalde partikuliere verloop. Anders gestel, in die partikuliere 

opvoedingsituasie vervul die lewensopvatting van die mens die inhoudelike van die 

pedagogiese norme (Janse van Rensburg, 1975:16-17). 

Aangesien hierdie studie wentel om die problematiek van die vergestalting van 
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Christelike norme binne 'n bepaalde tydsgewrig, naamlik die tegnokratiese bestel, is dit 

nou noodsaaklik om ook hierdie tydsgewrig kursories te belig. 

2.3 TEGNOKRATIESE BESTEL (KONTEMPOReR-MODERNE) 

Aangesien die begrip tegnokratiese bestel reeds deeglik deur verskeie skrywers nagevors 

is (vgl. Pretorius, 1979:96-126; Gresse, 1973:36-52,63-89; Bodenstein, 1977:15-18; 

Greyling, 1976:5-6,49-76; VanZyl, 1977: 274-296; Kruger, 1986:40-84;Rossouw, 1972:17-

31; De Klerk, 1984:296-297), sal volstaan word met 'n kart omskrywing van die twee 

begrippe kontemporer en bestel. Daar sal gepoog word om hierdie tydsfase af te baken, 

sodat die agtergrond waarin die problematiek van hierdie studie setel, deeglik te berde 

gebring kan word. Soos daar reeds in die inleidende gedeelte van hierdie studie 

aangetoon is, bet dit reeds duidelik geblyk dat hierdie tydsgewrig sekere gevare vir die 

Christengelowige inhou. Daarom is dit gebiedend noodsciaklik dat hierdie begrippe 

nadere toeligting verdien. 

Die woord tegnokraties bestaan uit twee morfeme,te wete: tegno en -kraties. 

Tegno is van die Griekse woord tegne afgelei, wat onder meer vaardigheid, kunde of 

kuns beteken (Oberholzer & Greyling, 1981:136; Schutte, 1985:33; Heyns, 1986:278). 

Die mens word in die posisie geplaas waar by oor die momitlikheid beskik om voorwerpe 

te maak en moontlikhede te realiseer wat wel in die natuur is, maar wat nie deur die 

natuur self voortgebring kan word nie (Heyns, 1986:278) . 
• 

Wanneer die woord tegniek nader bekyk word, is.dit duidelik dat dit niks anders as die 

uitbreiding van die kragte van die menslike ledemate is nie: met 'n graaf word die mens 

se arm versterk en verleng en daarna volg histories die ploeg en die trekker om die mens 

'n sterker houvas op die natuur te gee. Met 'n bril verbeter die mens sy gesigsveld en 

daarna sal dit die vergrootglas, mikroskoop en teleskoop wees waardeur die mens fisiese 

krag in sy mag kry. Uit bogenoemde voorbeelde blyk dit dat die mens sekere middele 

vervaardig om sodoende self fisiese krag in sy mag te kry, want hierdie magsmiddele 
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ontwikkel nie vanself uit die natuur nie. Die mens vind dit uit en vorm dit binne die 

grense van sy vermoe om by sy behoeftes te pas (Heyns, 1986:278; vgl. hoofstuk vyf, 

paragraaf 2.1.2.1 ). Hierdie gebeure wat plaasvind, kan soos volg opgesom word : 

" ... ten einde sy arbeid effektief te verrig ontwerp die mens gereedskap. 

Daarmee het die mens se eerste onttrekking t.o.v. die direkte bantering van 

die bewerkbare materiaal plaasgevind." (Heyns, 1986:279) 

Uit bogenoemde voorbeelde is dit duidelik dat die mens nog steeds die gereedskap 

gehanteer en gekontroleer het. Wat egter op hierdie eerste fase volg, is die. mens se 

verdere onttrekking, wanneer hy gereedskap deur gereedskap laat beheer en bestuur. 

Daarna volg die derde fase waar die rekenaar byvoorbeeld aangewend word om die 

gereedskap wat die ander gereedskap moet stuur, te rig en te beheer. Om die 

voorafgaande ontwikkelingsgang kortliks toe te lig, kan daar gese word dat daar 'n 

ontwikkeling van handgereedskap na stuurgereedskap en daarna na denkgereedskap 

plaasgevind het (Heyns, 1986:278-279). 

In die voorafgaande eksposisie van die begrip tegno is dit duidelik dat hierdie tegniek 

die mens in so 'n magsposisie kan plaas, dat hy sy mag geheel en al kan misbruik. 

Daarom word die morfeem -kraties ook aan hierdie tegniese term gekoppel, want die -

kraties is juis afgelei van die Griekse woord kratos wat volgens Schutte (1985:34): 

"strength, might, prowess, force, violence." 

beteken. Die magsposisie word dus treffend met hierdie morfeem belig. 

Wanneer die bogenoemde oopvlekking van die dieperliggende betekenisse van die 

morfeme tegno- en -kraties. in oenskou geneem word, kan daar met Terblanche & 

Odendaal (1966:1098) saamgestem word wanneer hulle die term tegnokrasie soos volg 

omskryf: 
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"regering of bestuur vI d hele gemeenskap deur tegnici of volgens 

beginsels deur tegnici neergele; organisasie van tegnici vir die 

bestudering vI d moontlikhede om 'n regering te vorm volgens die 

beginsels deur tegnici neergele; ... " 

Die woord bestel dui op : 

"ordening, bestuur, reeling" (Terblanche & Odendaal, 1966:101). 

Die reeling of bestuur waarvan hier sprake is, is 'n reglementering en manipulasie van 

menslike bedrywighede in 'n horisontale konteks. Die woord bestel moet daarom glad 

nie in 'n teistiese sin, dit wil se as 'n beskikking van Hoer Gesag, of te wei 'n 

Godsbeskikking, geinterpreteer word nie, maar moet eerder as 'n suiwer antroposentriese 

en antropoteliese konteks gesien word. Hierdie bestel kom uit die mens, van die mens 

en tot die mens (Bodenstein, 1977:16; Schutte, 1985:35; vgl. hoofstuk vyf, paragraaf 

2.1.2.1). 

Tegnokratiese bestel dui dus op 'n bestuurs- of regeringsvorm gebaseer op die feit dat 

die tegniek die oorheersende beginsel is. Oberholzer & Greyling (1981:136) beweer 

tereg dat: 

" ... ons reeds in 'n soort tegnokrasie lewe, synde die beheer en die 

manipulasie van die totale gemeenskap deur tegnici of dan volgens die 

beginsels wat deur die tegniek vasgel~ is." 

Aangesien daar dikwels in die literatuur oor die tegnokrasie van die kontempor~r

modeme gepraat word, sal dit vervolgens gerade wees om ook hierdie begrip deeglik te 

omlyn. 

Die term kontemporer-modeme dra die betekenis van hedendaags. W anneer die begrip 

kontempor~r ontleed word, is dit duidelik dat hierdie woord gelyktydig of tydgenootlik 
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beteken (vgl. Terblanche & Odendaal,1966:495; Hawkins, ed., 1979:132). Die woord 

modem het ook dieselfde betekenis (Terblanche & Odendaal, 1966: 636). Die tydperk 

vanaf die Renaissance tot aan die einde van die Tweede Wereldoorlog staan as die 

modeme wereld bekend, terwyl die tydperk vanaf 1945 tot die hede as die kontemporer

modeme wereld bekend staan (Van der Merwe, 1984: 127). Die samevoeging van 

modeme en kontemporere dui dus die huidige tydperk in die geskiedenis aan. 

In die lig van hierdie omlyning van die term tegnokratiese bestel (kontemporer-modeme), 

kan daar vervolgens oorgegaan word om die begrippe pedagogiese evaluering nader te 

omskryf. 

2.4 PEDAGOG lESE EV ALUERING 

Omdat daar in die betiteling van hierdie afdeling twee begrippe ter sprake is, te wete, 

pedagogiese en evaluering, is dit sinvol om hierdie twee begrippe afsonderlik te beskryf. 

2.4.1 PEDAGOGIESE 

Die term bestaan uit twee Griekse woorde, naamlik "pais11 wat kind beteken, en .. agein" 

wat om te lei beteken (Van Rensburg et al., 1979:120). Die pedagogiese kan daarom 

ondermeer as kinderleiding of kinderbegeleiding omskryf word. Dit impliseer verder dat 

die kind deur iemand gelei en by implikasie begelei word, omdat die kind juis steun van 

die volwassene nodig het op sy weg na volwassenheid. Verder dra die begrippe "gelei" 

en "begelei" die betekenis van steungewing of hulpverlening, sodat daar afgelei kan word 

dat die persoon (volwassene) wat die geleidings- en begeleidingsaksie ondemee~ as die 

steungewer of hulpverlener getipeer kan word (Bodenstein, 1977:9; Landman, et al., 

1972:39; Duminy & Steyn, 1987:9). Anders gestel, dit gaan in die opvoedingsgebeure om 

'n volwassene se steungewing aan die kind wat in nood verkeer, vanwee sy 

steunbehoewenheid. 
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In noue aansluiting by die bogenoemde eksposisie van die begrip pedagogiese, is dit 

gerade om 'n duidelike onderskeiding tussen die begrippe opvoeding en pedagogie te 

tref, aangesien albei hierdie begrippe in hierdie manuskrip gebruik gaan word. 

Die begrip opvoeding dui die alledaagse leefwereldlike handeling tussen die opvoeder 

en opvoedeling aan. Hier gaan dit om 'n voorwetenskaplike (huis) situasie (vgl. Du 

Plooy & Kilian, 1980:29-30), terwyl die pedagogiese (skool) die wetenskaplik-verfynde, 

na-wetenskaplike opvoeding aandui (Van Rensburg, et al., 1979:120). Die opvoeders in 

die primere opvoedingsituasie (huis) beoefen opvoeding, terwyl die deskundig geskoolde 

pedagoog in die Pedagogiek 1.s wetenskap, pedagogie beoefen (Du Plooy, et al., 1983:21). 

In hoofstuk drie gaan daar onder andere gekyk word na die opvoeding in die gesin. Hier 

sal daar dus sprake wees van opvoeding en nie pedagogie nie, want 'n ouer tuis hoef nie 

noodwendig toegerus te wees met kennis van die Pedagogiek om sy kind op te voed nie 

(Du Plooy, et al., 1983:20-21). 

Pedagogie, in teenstelling met die voorafgaande, is die wetenskaplik-verfynde, na

wetenskaplike opvoeding (Van Rensburg, et al., 1979:120) wat gewoonlik in die skool 

voltrek word deur persone wat die nodige onderwysers-opleiding ondergaan bet. In 

hoofstuk vier sal daar van pedagogie sprake wees wanneer daar spesifiek na die 

skoolsituasie gekyk gaan word. 

Dit is dus duidelik dat die opvoeders (ouers) in die primere opvoedingsituasie (huis) 

figureer, terwyl die deskundige geskoolde pedagoog in die Pedagogiek, pedagogie 

beoefen (Du Plooy, et al., 1983:21). 

2.4.2 EV ALUERING 

Die Afrikaanse Woordeboek (Terblanche & Odendaal, 1966:246) omskryf die begrip 

evalueer soos volg: 
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"die waarde vasstel of bepaal, skat, waardeer." ( eie beklemtoning). 

In die Van Dale Nieuw Handwoordenboek der Nederlandse Taal (De Tollenaere & 

Persijn, 1977:231) is evaluasie: 

"taxatie van de waarde, waardebepaling; in bet bijz. koersberekening; ... " 

( eie beklemtoning). 

Uit die voorafgaande definisies is dit opvallend dat daar by evaluering altyd 'n waarde

uitspraak moet wees. Daarom is evaluering 'n breer term as meting, want by meting 

gaan dit bloat om die waarneming van resultate, sander om die resultate aan die hand 

van norme te beoordeel (Van Loggerenberg & Jooste, 1978:232-233; Fourie, et al., 

1990:243-244 ). 

Dit spreek dus duidelik uit hierdie omskrywings dat die begrip evaluering beoordeel, 

waardering of keuring beteken. Dit is egter onmoontlik om iets te evalueer indien dit nie 

aan die hand van norme plaasvind nie. 

W anneer daar dus beoordeling of evaluasie plaasvind, moet daar aan die hand van die 

normatiewe bepaal word of 'n voorwerp of gebeure nuttig of skadelik, goed of sleg, 

toelaatbaar of ontoelaatbaar is (Van Rensburg, et al., 1979:123; vgl. Heyns, 1982:8-9). 

Daar bestaan dus 'n noue verband tussen evalueer en norme. 

3. VOORLOPIGE PROBLEEMFORMULERING 

Reeds in die inleidende gedeelte van hierdie hoofstuk is pertinent daarop gewys dat die 

Christen vandag die ontsettende ervaring beleef dat by God in 'n wereld soek wat Hom 

kwytgeraak bet (vgl. Oberholzer & Greyling, 1981:143). 

Hierdie wereld waarvan daar gepraat word, staan bekend as die tegnokratiese era 

(kontemporer-modeme wereld). 'n Wereld wat God verruil bet vir die god van die 
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toegepaste wetenskap, wat juis die mens by 'n egaliseringstegniek en -praktyk betrek het 

en hom daaraan uitgelewer het sodat hy bloat as 'n robot, suiwer homunculus en 

prikkelreaksiemeganisme gesien word (vgl. hoofstuk twee, paragraaf 2.6). 

Die vraag wat hom bier onmiddellik voordoen, is hoe hierdie ingesteldheid wat uit 

hierdie tegnokratiese bestel voortspruit die mens en in die besonder die gesin en skool 

bemvloed. Die vraag kan tereg gevra word of die gesin en die skool nog steeds aan die 

tradisionele norme van ouds gemeet kan word, veral wat die taak van hierdie instansies 

betref. Die aktualiteit van die studie sal daarm:h juis ook om hierdie problematiek 

aangaande die praktykwording van norme binne die gesin en die skool in die 

tegnokratiese era, wentel (vgl. hoofstuk drie en vier). 

Wat so tragies is aangaande die Christen se posisie in die tegnokratiese bestel, is die feit 

dat die tegnokratiese era, wat vandag so verafgod word, juis sy ontstaan te danke het aan 

die Godheid wat hy vandag absoluut ontken. Om hierdie "Godheid" te illustreer, is dit 

noodsaaklik dat enkele voorbeelde te berde gebring moet word om hierdie belangrike 

feit aan te toon. 

Die vroegste wetenskaplikes het byvoorbeeld te aile tye God as die Almagtige erken. 

Schaeffer (1970:10) stel dit soos volg wanneer hy Galileo se siening van die heelal 

weergee: 

"Galileo stressed the fact that when he looked at the universe in all its 

richness and its beauty (he did not mean merely aesthetic beauty, but its 

unity in the midst of its complexity) he was called to only one end- to 

worship the beauty of the Creator." ( eie beklemtoning) 

Verder konkludeer Schaeffer (1970:10) dat die wetenskap vandag nie meer hierdie 

openheid betreffende God het nie, wat juis meebring dat die mens homself in 'n staat 

van ongeborgenheid bevind vanwee sy mag wat hy verkry het toe hy die tegniek en die 

wetenskap begin "aanbid" het. 
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Volgens Stoker (1969:32) het hierdie losmaking van God in drie fases deur die 

geskiedenis ontwikkel. Tydens die eerste fase is die immanensie, alomteenwoordigheid, 

bestiering en waardes van God uitgeskakel, deur middel van die deistiese filosofie wat 

in daardie tydperk gevolg is. God het dus vir die mens oorbodig geword. Tydens die 

tweede fase is God deur die ateYstiese en agnostiese denke ontken. Tans beleef die 

mens die derde fase van sekularisme, waar die mens die sinloosheid van die 

ontgoddelikte mens en ontgoddelikte wereld besef. Hy soek vanwee sy religiositeit na 

dieper sin of waarde van mens en wereld, na 'n gesekuleerde "god", te wete die 

wetenskap en die tegnologie, wat meebring dat hy slegs aan gesekuleerde en konkreet 

aanvaarde feite sal glo. Kortom, die gesekuleerde "god" wat die men.S in die plek van 

God gestel het, skryf nou vir hom norme voor. 

Aangesien die gesin en die skool, binne die tegnokratiese era funksioneer, spreek dit tog 

duidelik uit die siening van die vroee wetenskaplikes betreffende God, dat 'n mens nie 

noodwendig die tegnokratiese era negatief moet benader nie. Dat die tegnokratiese era 

wel 'n sterk negatiewe invloed op bogenoemde instansies uitoefen, is nie weg te redeneer 

me. 

Die mens het self besluit dat hy nie meer sy sin en doel in die lewe in die tradisionele 

Christelike lewenswyse gaan soek nie, maar eerder in die tegniek self (vgl. Heyns, 

1986:281). Trouens, die tipiese modeme mens ervaar die Godsopenbaring as 

openbaringsgeskiedenis as irrelevant. Waar die vroee Christendom vasgehou het aan die 

woorde van Paulus (Romeine 11:36): 

"Uit Hom, deur Hom en tot Hom is aile dinge", 

bevind die modeme mens allerwee die leegte van sinloosheid (Kruger, 1980:233). Want, 

te midde van hierdie sinsoeke van die mens in die "magtige" tegniek en wetenskap, voel 

hy onmagtig en onvry. Daar heers nogtans te midde van die utopie wat die mens in die 

twintigste eeu sou beleef 'n gevoel van swaarmoedigheid, grenslose verveeldheid en 'n 
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belewing van sinloosheid, angs vir die toekoms en die belewing, asof 'n blinde noodlot 

op sadistiese wyse met die mensekinders speel (Oberholzer & Greyling, 1981:144). 

Op na-wetenskaplike vlak sal daar dus indringend na die tradisionele Christelike 

Iewenswandel gelet moet word om sodoende vas te stel hoe dit moontlik is dat die 

Christengelowige nie meer die tradisionele Christelike norme soos sy vorige geslagte 

eerbiedig nie. Daar sal krities na die tradisionele Christelike norme gekyk moet word 

om vas te stel of daar nie struikelblokke aanwesig is wat die jongmens op sy pad 

vorentoe kan verwar nie. Die vraag sal gestel moet word of hierdie tradisionele 

· Christelike lewenswandel nog die moderne jongmens aanspreek. 

Voorts is dit nodig om grater helderheid betreffende die weg of metode wat gevolg sal 

moet word, te kry ten einde die oogmerke van die onderhawige studie deeglik tot 

uitvoering te bring. 'n Metodologiese verkenning word derhalwe in die volgende afdeling 

onderneem. 

4. METODIESE AANPAK 

Om die onderhawige problematiek van hierdie proefskrif te kan ondersoek, met die oog 

op outentieke begryping daarvan, sal verskillende komplementerende of aanvullende 

opvoedkundige navorsingsmetodes aangewend moet word. Landman, red., (1980:42) 

waarsku tereg teen 'n metode-monistiese benadering waarin die verabsolutering van 'n 

enkele metode om tot 'n probleemoplossing te kom, kan lei tot 'n stelsel waarvolgens een 

beginsel alle ander verskynsels ten grondslag 1~. In die lig hiervan is dit noodsaaklik dat 

enkele metodes waarmee in~ die geskrif gebesig word, omskryf moet word. 

4.1 DIE FENOMENOLOGIESE METODE 

Weens die feit dat die fenomenologiese metode reeds volledig deur verskeie ander 

navorsers belig en beskryf is, word dit veronderstel dat die metode reeds bekend is. 
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Daarom sal daar met Landman, et al., (1971) se basiese vyf kenmerke soos by dit in sy 

Denkwyses in die Opvoedkunde beskryf, volstaan word. 

Ten eerste: 

"Die fenomenologie is verder 'n metode wat die wetenskapper se 

verhouding met die wereld verander, want dit maak hom meer 

intens bewus daarvan en wek by hom 'n respek vir wat daardie 

werklikbeid van bomself te se bet" (p. 64) 

In bierdie studie verander die skrywer se verbouding betreffende sy siening aangaande 

die problematiek van die praktykwording van Christelik.e norme in 'n tegnokratiese 

bestel, met besondere verwysing na die invloed biervan op die pedagogiese. Daar sal 

derbalwe gepoog word om op bierdie gebeure 'n wesenskou uit te voer ten einde die 

wesenlike van bierdie werklikbeid aan die lig te bring. 

Ten tweede is die fenomenologie: 

" ... 'n vooroordeelsvrye soeke na die werklike 'objektiewe' essensie 

van 'n werklikbeidsgebeure." (p. 65) 

Hier moet die skrywer vooroordeelsvry die werklikbeid benader en alle opinies, 

dogmatiese voorskrifte en vooropgestelde idees, te wete die eie lewensopvatlike sieninge 

daarvan, voorlopig tussen bakies plaas om sodoende die wesenlike van die nie-wesenlike 

te skei. 'n Stap wat sal meebring dat die Cbristelike uitgangspunt eers voorlopig tussen 

bakies geplaas sal moet word, om sodoende 'n "objektiewe" skou op die normatiewe te 

kan verkry. (vergelyk in die verband boofstuk twee) 
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" ... bring die fenomenologiese metode die leefwereld nader aan die 

bewussyn, maar omdat wat naaste aan die mens is dikwels die 

onduidelikste is, moet daar afstand geneem kan word." (p. 65) 

Die wesenlike sal dus kategoriaal belig kan word, aangesien die normatiewe uit die 

leefwereld uitgelig word om hierdeur die werklike essensie daarvan te ontdek. Op 

hierdie wyse sal daar "naby" die werklikheid gekom kan word. · Die inkleuring deur 'n 

bepaalde lewensopvatting, in die geval 'n Christelike lewensopvatting, sal eers later volg. 

"Vierdens: Die fenomenologiese metode is 'n weg na die oorsprong 

waaruit fundamentele begrippe ontspring." (p. 66) 

Daarom sal die wesenlike, wat uit hierdie navorsing sal voortspruit, met fundamentele 

begrippe bedien word. 

"Vyfdens is die fenomenologiese weg 'n beskrywende weg." (p. 67) 

Die normatiewe sal daarom beskryf word om sodoende aan te toon hoe die normatiewe 

'n ontisiteit vertoon wat nie deur die tegnokratiese bestel geYgnoreer kan word nie (vgl. 

veral hoofstuk twee ). 

Daar sal met hierdie kort, dog deeglike, ontleding van die toepassing van die 

fenomenologiese metode volstaan word. Vervolgens sal daar oorgegaan word tot die 

bespreking van enkele metodes wat verwant is aan die fenomenologiese metode en 

daarom op 'n sinvolle wyse gekombineer kan word. 
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4.2 DIE DIALEKTIESE OF TRIADIESE METODE 

Die woord "dialekties" is van die Griekse woord "dialektike" wat gesprekskuns beteken, 

afgelei. Hierdie metode behels 'n dialoog waar tese teenoor antitese gestel word. Met 

die tese word 'n saak gestel waar daar 'n posisie ten opsigte van hierdie saak ingeneem 

word. Die antitese daarenteen is 'n sterk opposisie of kontras wat as teen-tese in die 

gesprek gestel word. Uit die voorafgaande dialoog vloei die samevoegende sintese voort 

(Van Rensburg, et al., 1979:28). 

Uit die bogenoemde omskrywing is dit duidelik dat hierdie metode neerkom op 'n 

besondere wyse van denkarbeid, aangesien dit op antinomiese denke, met ander woorde 

denke waarin strydighede of teenstellinge in 'n wisselbeweging figureer, dui. Wanneer 

daar op hierdie wyse gewerk word, word die konstante beweging tussen die antinomiese 

niomente veronderstel, terwyl elke antinomiese moment op 'n nuwe wyse vanuit die 

ander moment begryp word. 

In noue aansluiting by die voorafgaande is die triadiese metode verkieslik bo die 

dialektiese metode, aangesien daar 'n niveauverhetling by die triadiese metode plaasvind. 

Strukture of essensies kom in sinvolle triades tot vergestalting in die werklikheid. So sal 

die eerste synswyse as moontlik:heidsvoorwaarde vir die verwerkliking van die tweede 

synswyse dien; verder het die tweede synswyse weer 'n verskerpte uitwerking op die 

eerste synswyse, terwyl beide synswyses weer gesamentlik oorgaan in 'n geintegreerde 

synswyse om sodoende daarin bewaar en behoue te bly. So byvoorbeeld maak die norme 

van die vertrouensverhouding die verwerkliking van die begrypingsverhouding moontlik. 

Die opvoeder wat bereidwillig is om in verhouding tot die kind te tree met die spesifieke 

doel voor oe om die kind beter te begryp, sal eers die vertroue van die kind moet wen. 

Wantroue sal daarenteen lei tot toesluiting en die opvoeder sal nie die geleentheid kry 

om die kind te begryp nie {Landman, et al., 1974:74). 
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4.3 DIE KONTRADIKTORIESE METODE 

Aangesien dialektiese of triadiese werklik-essensieel 'n opheffing van polariteit in 'n 

besondere sintese impliseer, bring dit mee dat die geldigheid van 'n pedagogiese norm 

deur die teenoorgestelde kontradiksie daarvan getoets kan word. Daar word byvoorbeeld 

'n uitspraak rakende die pedagogiese norm teenoor die ontkenning daarvan geplaas. 

'n Voorbeeld van so 'n kontradiksie is die bedrywigheidstruk.tuur hoop op toekomstige 

volwassenheid (vgl. hoofstuk vier, paragraaf 3.7). In hierdie kontradiksie is dit duidelik 

dat die norme opgesluit le in hierdie bedrywigheidstruk.tuur, want die kind toon juis 'n 

verlange na dit wat hy in die toekoms kan wees en behoort te wees. Met ander woorde, 

die toekoms le norme neer waaraan gehoor gegee moet word. Hierteenoor is die 

vergestalting van norme onmoontlik en sinloos wanneer daar geen hoop op 'n 

toekomstige volwassenheid is nie. 

4.4 DIE HERMENEUTIESE METODE 

Die woord "hermeneutiek" is afkomstig van die Griekse god Hermes, die boodskapper 

van die gode. Hy het die taak gehad om die besluite van die gode aan die mensdom oor 

te dra (Komonchak, et al., 1990:462). Hieruit is dit duidelik dat dit in hierdie metode 

gaan om 'n sinsamehangende verbandplasing van feite, sodat dit reg verstaan kan word. 

Daarom beteken hierdie begrip volgens Van Rensburg, et al., (1979:66): 

• 
" ... dit wat die betekenis verklaar; uitlegk:unde." 

Die wetenskaplike feite wat die opvoedk:undige ten opsigte van die opvoedingservaringe 

versamel, moet hermeneuties in sinsamehangende verband geplaas word (Van Rensburg, 

et al., 1979:66). Die sin en die doel van die wetenskaplike feite word dus aan die lig 

gebring. 
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Die fenomenologiese hermeneutiek leen hom juis tot werklik-essensiele uitleg. Daar 

word dus 'n wesensanalise van die mens se eksistensie gemaak:. 

Die hermeneutiese metode sal deurgaans in hierdie studie toegepas word, sodat dit wat 

wesenlik sinvol is, binne die totale struktuur geanaliseer en geinterpreteer kan word. 

Niks mag geignoreer word wat tot 'n verheldering van die nonnatiewe mag bydra nie. 

Met so 'n fenomenologiese hermeneutiek kan die werklike essensies van menswees (vgl. 

hoofstuk twee ), die opvoedings- (vgl. hoofstuk drie) en die pedagogiese-synstruktuur (vgl. 

hoofstuk vier) aan die lig gebring word. Die aan-die-lig-bring van die bogenoemde 

essensies as fenomenologiese hermeneutika, moet verder dialekties en kontradiktories 

getoets word. Met die voorafgaande werkswyses sal die nonnatiewe vergestalting in die 

lewe van die mens toereikend tot spreke kan kom. 

Uit die voorafgaande omskrywing is dit duidelik dat daar 'n onlosmaak:like band tussen 

die fenomenologiese denkarbeid en die hermeneutiese metode bestaan. Gevolglik moet 

die uitlegging in hierdie studie op 'n ontologies-antropologiese wyse gedoen word. 

4.5 DIE HISTORIESE METODE 

Die Griekse woord "historia" het oorspronklik op deur-ondersoek-verworwe-kennis gedui 

(Venter, 1976:43; Vari Rensburg, et al., 1979:68). Deur die oopdek:king en 

verstaanbaarmaking van die opvoedingsessensies van die verlede, word die teenswoordige 

v<;rhelder, verryk en verdiep en kan daar sodoende nonne vir die hede en toekoms 

uitgespel word (Fourie, 1991:48). Wanneer die pedagogieker na antwoorde op sy 

navorsingsvrae sock, is dit noodsaak:lik dat hy die tyd as 'n kontinue veranderlike deeglik 

in ag moet neem. In die onderhawige studie sal die problematiek rakende die 

nonnatiewe in die tegnokratiese era onder die loep geneem word, met die wete dat dit 

net langs 'n longitudinale tydprofiel, waar verlede, hede en toekoms saamgebind word, 

gedoen kan word (Oberholzer & Greyling, 1981:124-126). Omdat daar 'n stewiger greep 

op die hede en die verlede as die toekoms is, sal daar dus spesifiek na die vergestalting 

van nonne in die verlede gelet moet word, sodat die huidige vergestalting van nonne in 
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die tegnokratiese bestel sodoende geevalueeer kan word. Met hierdie verkree insig sal 

daar derhalwe aanbevelings betreffende die nadere toekoms gemaak kan word. 

4.6 DIE METABLETIESE METODE 

Die fenomenologiese metode vorm die basis vir die metabletiese metode. Daarom is 'n 

deeglike begrip van die metabletika of die leer van verandering slegs teen die agtergrond 

van die fenomenologie moontlik. Dit beteken dat die metabletika en die metabletiese 

metode nie van die fenomenologie en die fenomenologiese. metode geskei kan word nie. 

Om hierdie rede neem die metabletika die leefw!reld as die grondfondament van aile .. 

wetenskapsbeoefening. 

Die menslike bestaanswyse veronderstel 'n bewoning van die w!reld (Van Rensburg, et 

al., 1979:72). Dit beteken dat die mens bewustelik in die w!reld teenwoordig is. 

Trouens, die mens en w!reld is op mekaar aangewese en die een kan nie sonder die 

ander as synde bedink word nie. Menswees is in-die-w!reld-wees en w!reld is w!reld-vir

die-mens (Van Zyl, 1977:140-141; vgl. Swart, 1983:24). Wanneer die w!reld verander, 

sal die mens ook noodwendig deur die verandering geraak word. 

Teen die voormelde agtergrond is die aard van die tegnokratiese era, juis die dinamiese 

veranderlikheid daarvan (vgl. hoofstuk twee, paragraaf 2.5). Deur die gebruik van die 

metabletiese metode sal daar 'n poging aangewend word om die aard en die omvang van 

hierdie veranderinge op die normatiewe in die mens se lewe bloot te 1!, om sodoende 

tot 'n helder begrip van die invloed wat hierdie verandering op die normatiewe het, te 

kom. In die besonder sal die invloed van verandering op gesinsnorme (vgl. hoofstuk 

drie) geeksposeer word, waarna die invloed van verandering op die vergestalting van 

norme in die skool (vgl. hoofstuk vier) aan die orde gestel sal word. Uit die 

voorafgaande is dit duidelik dat daar eksemplaries te werk gegaan sal moet word, en 

daarom sal hierdie metode vervolgens onder bespreking kom. 
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4.7 DIE EKSEMPLARIESE METODE 

Hawkins, ed., (1979:213) omskryf die begrip "eksemplaar" soos volg: 

"a fact that illustrates a general rule, a thing that shows the quality or 

characteristics of others in the same group or of the same kind." 

Die begrip is van die Latynse woord "eximere" afgelei wat as "verskyn", "naderbring", of 

"sig laat toon" omskryf kan word. Die hoofdoel van hierdie metode is dus nie net om 

nuwe kennis bloat te le nie, maar om ook te dien as 'n spieelbeeld van die geheel en 

daarom word die relevante van die nie-relevante geskei. 

Met hierdie metode word daar aan die hand van eksemplare of voorbeelde 'n sekere 

onderdeel of onderdele van die totale werklikheid belig. Omdat die totale werklikheid 

so oorweldigend is en omdat dit andersyds onnodig mag wees om die totale werklikheid 

weer te gee, sal hierdie metode handig gebruik kan word in hierdie onderhawige studie. 

Daarom word daar deur middel van enkele eksemplare gebruik gemaak om die totale 

werklikheid toe te lig. 

In die onderhawige studie word daar byvoorbeeld slegs sewe grondvorme van menswees 

as eksemplare uitgelig (vgl. hoofstuk twee, paragraaf 2) weens die ruimte wat dit in 

beslag sou neem om al die eksistensialia wat daar van die mens se wese genoem kan 

word, volledig te bespreek. Omdat die pedagogiese struktuur, weens die omvang daarvan 

nie naastenby volledig binne die raamwerk van enkele bladsye beskryf kan word nie, sal 

slegs die verhouding- (vgl. hoofstuk drie, paragraaf 5) en die bedrywigheidstruktuur (vgl. 

hoofstuk vier, paragraaf 3) uitgelig kan word om die normatiewe funksionering daarin 

aan te dui. 

Daar sal met hierdie uiteensetting van verskeie opvoedkundige navorsingsmetodes 

volstaan word en die wyse waarop hierdie metodes in die onderhawige studie 

geimplimenteer is, sal weldra uit hierdie onderhawige manuskrip blyk. 
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5. SAMEVATIING EN VERDERE PROGRAMAANKONDIGING 

In die inleidende gedeelte van die onderhawige hoofstuk is daar gepoog om aan te toon 

in welke netelige posisie die Christen hom in die tegnokratiese bestel vandag bevind. 

Dit is opvallend dat daar weinig of geen plek binne hierdie tegnokratiese bestel bestaan 

waar Christelike norme prakties deur die Christen uitgeleef kan word nie. Daar word 

immers gepraat van 'n geslote wereldbeeld wat impliseer dat God dood is. Verder is daar 

enkele noodsaaklike begrippe, wat 'n verhelderende uitsig op die verdere ver1oop van 

. die studie kan bied, omskryf en belig. Die fenomenologiese en nou verwante metodes 

is vervolgens aan die orde gestel en hier is daar aangetoon ho~ hierdie metodes 

begeleidend gaan figureer om die doelstelling van hierdie studie, naamlik die 

praktykwording van Christelike norme in 'n tegnokratiese bestel met besondere 

verwysing na die pedagogiese implikasies daarvan, te deurgrond. 

In aansluiting by die orienterende inleidende opmerkings sal daar in hoofstuk twee 'n 

antropologies-ontologiese fundering van die mens as normatiewe synde gemaak moet 

word om sodoende die normatiewe aspek as ontisiteit in die mens te belig. S6 'n 

universele normatiewe ontleding is essensieel, want eers wanneer daar 'n deeglike studie 

van die normatiewe gemaak is, kan die partikuliere inhoudgewing van hierdie norme in 

perspektief gestel word. Verder sal die verbondenheid wat daar tussen die mens se 

lewensopvatting en norme bestaan, kursories uitgewys word. 

In die lig van die omskrywing wat daar in hoofstuk twee aangaande die normatiewe 

gemaak is, kan daar vervolgens in hoofstuk drie oorgegaan word om die vergestalting 

van norme in die kontemporer-modeme huwelik- en gesinsituasie nate speur. So 'n 

dieptestudie is nodig om nuwe relevante kennis uit te diep, ten einde die 

noodsaaklikheid van 'n partikuliere raamwerk, waarvolgens opgevoed behoort te word, 

beter te begryp. 

Hoofstuk vier sal handel oor 'n strukturele dieptestudie van die opvoedingsgebeure, met 

besondere verwysing na die vergestalting van norme soos dit in die 
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bedrywigheidstruktuur van die skoolsituasie tot uiting kom. 

In hoofstuk vyf sal daar oorgegaan word tot 'n pedagogiese evaluering van die 

praktykwording van Christelike norme soos vergestalt in die Woord van God. Daarna 

word die praktykwording van Christelike norme aan die hand van die Dekaloog 

gei1lustreer om sodoende 'n Christelike opvoedingsraamwerk vir toekomstige opvoeding 

daar te stel. 

6. EERSTE PROBLEEMSTELLING 

Wat onmiddellik van belang is, is om te poog om na moontlike antwoorde op die 

volgende vrae te soek:-

* 

* 

* 

Wat is die werklike grondslag van norme? 

Watter funksie vervul die normatiewe in die mens se lewe? 

Is die normatiewe werklik 'n noemenswaardige eksistensialia van 

menswees? 
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HOOFSTUK2 

DIE ANTROPOLOGIES-ONTOLOGIESE FUNDERING VAN DIE MENS AS 

NORMATIEWE SYNDE 

1. INLEIDING 

'n Opsommende terugblik op die strekking ·en inhoud van die voorafgaande hoofstuk, het 

getoon dat die sentrale tema die van die mens se norme in 'n tegnokratiese bestel is. 

Daar is verder belangrike nadere kwalifiseringe, wat verband hou met die noukeurige 

afgrensing van die veld van ondersoek, gedoen. Hiermee is daar gepoog om beskeie 

riglyne te trek vir wat in die onderhawige studie vir verdere eksposisie in die vooruitsig 

gestel word. 

Kenmerkend van die mens in die geskape syn, is die merkwaardige uitsonderingsposisie 

wat hy daarin beklee. Daar word vermoed dat die mens se normatiwiteit iets te make 

het met hierdie merkwaardige uitsonderingsposisie en daarom sal hierdie verhewe posisie 

van die mens uitgelig en omskryf moet word om die normatiewe aspek hierin nate speur. 

Daar sal aan die hand van die essensies van menswees, gepoog word om die normatiewe 

in hierdie merkwaardige uitsonderingsposisie uit te wys. 

Die metode van ondersoek wat in s6 'n wesensanalise van die mens, aangewend kan 

word, is die fenomenologiesewerkswyse (vgl. hoofstuk een, paragraaf 4.1), aangesien daar 

op die manier daadwerklik tot die wese ( eidos) van die antropos deurgedring kan word. 

Op hierdie wyse kan daar derhalwe nagegaan word of di~ wesenskenmerke van menswees 

nie onder andere heenwys na sy normatiwiteit nie. 

In die lig van die bogenoemde bewerings kan daar in die volgende paragraaf kortliks 

meer oor die mens se merkwaardige uitsonderingsposisie gese word. 
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2. DIE MERKWAARDIGE UITSONDERINGSPOSISIE VAN DIE MENS 

Die mens word van die a-normatiewe onderskei, omdat die normatiewe totaal by die dier 

afwesig is (Van Zyl, 1980: 241-242). Trouens, geen dier ken waardes, het waardes of 

huldig waardes nie. Die mens daarenteen is gebonde aan waardes en daarom word daar 

van 'n mensgemaakte wereld gepraat; die wereld van die kultuur met sy eie bepaalde 

norme (Oberholzer, 1954:115). Die uitsonderingsposisie wat die mens in die ryk van die 

lewende syn beklee, moet dus grootliks daaraan toegeskryf word dat hy 'n normatiewe 

wese is. Nooit bevind die mens hom buite die aanwesigheid van .die normatief

normerende nie en nerens bevind die dier hom daarbinne nie (Oberholzer, 1967:64). 

Steyn, et al., (1987 [b]:156) postuleer daarom dat: 

"Human existence distinguishes itself from all other forms of existence 

in the sense that it is a normated existence. Man's life is not instinctively 

driven by needs but it is a life that can be judged, 'evaluated' and 

changed to comply with norms of propriety." (eie beklemtoning). 

Om hierdie aangeleentheid nog nader te eksposeer sal daar sewe grondvorme van die 

menslike bestaan kortliks belig word om na te gaan op welke wyse die normatiewe 

daarin tot vergestalting kom. Daarna sal die kenmerke van die mens se lewensopvatting 

geeksposeer word om na te gaan of die normatiewe 'n wesenslike rol hierin vervul. 

Die sewe grondvorme wat aan die orde gestel word, is slegs enkele eksistensialia wat 

daar van die mens as wese genoem kan word. Om juis sewe grondvorme te benoem, 

dui op geen volledigheid nie, want die mens sal met baie meer wesenskenmerke omskryf 

moet word om op volledigheid aanspraak te kan maak. Verder is dit belangrik om 

daarop te let dat hierdie sewe eksistensialia nie as geskeidenheid bedink moet word nie, 

maar as 'n geintegreerde en integrerende totaliteit (Oberholzer & Greyling, 1981:112). 

Juis om hierdie rede is normatiwiteit nie as 'n afsonderlike antropologiese kategorie 

beskryf nie, want die bedoeling is juis om die gei:ntegreerdheid van die kategorie 

normatiwiteit met die ander antropologiese kategoriee uit te wys. 
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2.1 DIE MENS AS RELIGIOSITEIT 

Geen mens kan neutraal teenoor God of 'n god staan nie, want kragtens sy geskapenheid 

na God se beeld is die mens aan God of 'n god verbind (De Klerk, et al., 1973:12; 

Geldenhuys, [s.j.]:72-73). Die voorafgaande stelling impliseer onteenseglik dat die lewe 

van elke mens van 'n geloofskrag getuig (Van Zyl, 1977:250). Daarom sien Van 

Loggerenberg & Jooste (1978:29) die mens se religieuse verbondenheid met God of 'n 

god as die grondstruktuur van die menslike bestaan. Trouens, daar is nog nooit mense 

.sonder religie gevind nie, aldus Landman, et al., (1975 [b]:58). Anders gestel, oral waar 

mense is, is die gevoel en/ of besef dat ·daar 'n werklikheid is wat teenoor hom staan en 

belangriker is as die mens self (Landman, et al., 1975 [b ]:58; vgl. Papp, 1959:2). 

Daar kan uit die voorafgaande gekonkludeer word dat die mens, vanwee sy religiositeit, 

die enigste wese is wat as antwoordende moet optree teenoor die Roeper of Opdraggewer 

wat die vraag om 'n antwoord vra (Barnard, 1976:2; Van Schalkwyk, 1978:11; Van 

Vuuren, red., 1976: 105-106). Landman, et al., (1975 [b]:59) brei verder hieroor uit en 

beweer die volgende: 

"Religie is wesenlik 'n antwoord van die mens op 'n stem wat vanaf die 

ander werklikheid na hom gekom bet en wat by danksy die religiositeit 

wat by kragtens sy menswees ontvang bet, kan boor en beantwoord." 

Steyn (1978:89) sluit nou hierby aan wanneer hy die normatiewe aspek van die mens as 

antwoordende wese na vore bring, deur sy gedagtes soos volg te verwoord: 

"As aangesproke word die mens uit 'n spanningslose wereld ( deur sy 

religiositeit) verplaas in die spanningsveld van wat behoort te wees (die 

normatiewe)." (eie invoegsels en beklemtoning) 

Die Christengelowige sal byvoorbeeld bogenoemde aanhaling interpreteer in die sin dat 

by as beelddraer van God 'n verantwoordelike wese is, wat onder norme gestel is en die 
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moontlikheid van 'n keuse besit (Janse van Rensburg, 1975:101). Die Hindoe sal weer 

moet antwoord deur verskeie offers aan sy gode te bring soos hulle van hom verwag 

(Albertyn, red., 1988:119; Papp, 1959:19-20). Met ander woorde, elke geloofsgroep sal 

volgens die norme soos dit uit sy besondere religieuse instelling tot hom spreek, moet 

kies. 

Die mens se religieuse ingesteldheid is dus die kosbare eenheidskern vanwaar al die 

norme wat hy in sy lewe gaan toepas, gerig gaan word. Dit beteken dat die mens se 

religieuse opvatting die norme in elke akt van sy lewe sal bepaal (vgl. Van Loggerenberg 

& Jooste, 1978:29; Papp, 1959:2). Die normatiewe se oorsprong setel dus in die mens 

se religieuse .ingesteltheid. 

Die volwassene-in-wording, is ook voortdurend besig om sy wereld aan die hand van 

norme te konstitueer. Vir die volwassene-wordende is dit belangrik dat die volwassene 

die norme, soos dit spreek uit 'n bepaalde lewensopvatting, vir hom sal v66rleef. Want, 

die aard van religie is nie 'n aangebore oortuiging nie en die volwassene-in-wording moet 

doelbewus tot 'n oortuiging georienteer word. Daar kan eers 'n vaste greep op die 

werklikheid verkry word, wanneer die volwassene-in-wording die geleentheid kry om deur 

nalewing die norme toe te pas wat die volwassene vir hom vergestalt (vgl. Du Plooy, et 

al., 1983:117-118). Hieruit is dit duidelik dat die opvoedeling ook hunker na finale 

bestendigheid, na absolute rus en na die diepste sekerheid (religiositeit) en dat hy 

hierdie sekerheid in die norme wat die volwassene vir hom voorleef, kan vind. Hoe 

grater die volwassene-wordende egter word, hoe meer ontdek hy dat die volwassene ook 

maar onder die gesag van die norme, wat hom vanuit 'n Hoer mag aanspreek, staan. 

Hy gryp daarom by hierdie beeld van volwassenheid-as-geborgenheid verby na 'n Hoer 

mag, na die beeld van absolute sekerheid, sodat God of 'n god hom kan aanspreek om 

onder Sy of sy norme te staan (Van Vuuren, red., 1976:106). Van Zyl (1977:250) dui in 

die onderstaande aanhaling die opvoedingsopgawe van religiositeit aan wanneer hy die 

voorafgaande opsom: 
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"V anwee die opvoedeling se vertroue in sy opvoeders kan sy vertroue 

( deur voorgeleefde norme) in iets, iemand of Iemand gewek word." ( eie 

invoegsel en beklemtoning) 

Vir die volwassene-in-wording is dit dus baie belangrik dat die volwassene die 

partikuliere norme van 'n bepaalde lewensopvatting moet v66rleef, sodat die opvoedeling 

se religiositeit kan verdiep tot 'n bepaalde religie (Kruger, 1986:14-15). 

Na aanleiding van wat in die voorafgaande eksposering deurskou is, kan daar met reg 

die volgende stelling gemaak word: Die normatiewe van die mens is 'n onwegdinkbare 

noodwendigheid vir die verwerkliking van die grondvorm religiositeit, want as die norme 

nie teenwoordig is nie, sal die mens nie deur 'n bepaalde religie aangespreek kan word 

nie. Hy word juis aangespreek deur middel van 'n norm waarop hy 'n antwoord 

verskuldig is. 

In die lig van wat reeds oor die religiositeit van die mens ges~ is, kan daar nou 

oorgegaan word om die mens as personale ongeslotenheid te beslayf. 

2.2 DIE MENS AS PERSONALE ONGESWTENHEID 

Onder die lewende wesens is die mens die enigste wat in 'n onklaargemaakte w~reld 

gebore word. Omdat sy w~reld vanaf sy geboorte onvoltooid is, is hy lewenslank 

konstituerend met sy w~reld gemoeid. Die mens se lewe verloop dus buite die raamwerk 

van die vanselfsprekende en vanselfgebeurende, weg van die blind kousaal-meganiese 

soos dit by die dier die geval is (Fourie, 1991:64-65; Oberholzer & Greyling, 1981:114-

115; Van Zyl, 1980:240-242). 

Weens hierdie ongeslotenheid van die mens se bestaan, is hy die wese wat 'n lewe aan 

die hand van norme lei. Die norme kan juis tot vergestalting kom, omdat die mens 

hierdie ontiese openheid is (Oberholzer & Greyling, 1981:115). Aangesien personale 

synsongeslotenheid nie as 'n synswyse by die dier te vinde is nie, is die dier nie daartoe 
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in staat om aan die hand van die normatiewe te lewe nie. Daarenteen is die mens se 

bestaanswyse oop wat meebring dat hy sy lewe aan die hand van norme moet lei. 

Oberholzer & Greyling (1981:116) stel hierdie gedagte pertinent: 

"Wie personate ongeslotenheid as grondvorm p~stuleer, konstateer 

meteens normatiwiteit.11 

Dit beteken dat die mens vanwee sy ontiese openheid as't ware gekonfronteer word met 

'n 'ruimte' wat met norme gevul m<?et word. Hieruit spreek dit duidelik dat niemand in 

'n lugleegte gebore word nie, want elkeen word in 'n situasie geplaas waar norme as rig

en meetsnoere moet figureer. Daarom is daar geen mens wat neutraal teenoor hierdie 

norme kan staan nie, trouens, die mens se openheid impliseer juis dat daar norme 

vergestalt moet word. Indien daar geen norme was nie sou daar 'n vakuum ontstaan bet 

wat die mens op die pad van onherstelbare beskadiging van waardigheid sou lei. Dus 

kan daar gekonkludeer word dat daar te aile tye norme teenwoordig moet wees om 

hierdie vakuum, wat ontstaan vanwee die mens se ontiese openheid, te vul. 

In hierdie personate openheid van die mens setel die opvoedingsopgawe van die 

volwassene-in-wording (Van Zyl, 1980:241 ), omdat hy nie in 'n normlose wereld arriveer 

nie. Tewens, dit is 'n oerfeit dat die mens nie met 'n rangorde van norme- en 

waardevoorkeure gebore word nie, maar dat hy daartoe gelei en begelei moet word. Die 

opvoedeling is egter onkundig aangaande die eise van die norme wat hy moet huldig en 

wend hom tot die volwassene om hom Ieiding te bied betreffende die keuses wat hy 

aangaande die norme moet maak (vgl. hoofstuk drie en vier). 

Met hierdie laasgenoemde stelling is dit duidelik dat personale ongeslotenheid ook die 

vryheid van die mens huisves. Want, na aanleiding van wat in die voorafgaande paragraaf 

gekonstateer is, is dit vanselfsprekend dat die mens se personate ongeslotenheid hom in 

'n posisie plaas waar hy noodgedwonge keuses moet maak. Van Zyl (1977:200) beweer 

tereg in die verband dat: 
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"Menslike openheid as geleentheid wat oproep tot antwoordgewing 

waarin skepping of skending as moontlikheid ingebed is, kan eenvoudig 

nie sonder vryheid bedink word nie." (eie beklemtoning) 

2.3 DIE MENS AS VRYHEID-IN-GEBONDENHEID 

Vryheid is met menswees gegee en daarmee is hy ook bevoorreg en belas met 

verantwoordelikheid. Dit is duidelik dat die vryheid van die mens geen willekeurige 

vryheid is nie, want sy vryheid sal altyd beperk word deur die gesag van norme wat hom 

sal aanspreek (Steyn, et al., 1987 [b]:214-218; Van Zyl, 1980:256-259; Gunter, 1961:405-

408). 

Wanneer vryheid en die gesag van norme van mekaar geskei word, lei dit 6f tot 

oorheersing en dwang 6f tot ontkenning van aile norme wat uitloop op willekeur, 

individualisme en losbandigheid. Wie daarom onverantwoordelik handel, skend sy 

menslike vryheid en geborgenheid (Van Zyl1980:258). As die mens losbandig lewe en 

nie gehoor gee aan die gesag van die norme wat hom aanspreek nie, sal hy welliswaar 

"onvryheid" beleef. Kortom, vryheid gaan altyd gepaard met verantWoordelikheid aan 

bepaalde norme wat die mens aanspreek. 

Dit is duidelik dat die mens se verantwoordelikheid, wat vanwee sy vryheid ontstaan, 'n 

normatiewe aangeleentheid is, want die mens is juis aan die eise van die normatiewe 

verantwoordelik. 

Die Christengelowige se verantwoordelikheid kom byvoorbeeld daarop neer dat hy die 

gesag van God se norme moet erken en gehoorsaam soos dit in die Wet en die Heilige 

Skrif saamgevat is (Swart, 1983:176-177). Vir die Calvinistiese Christen sal die 

Doopformulier as eksemplaar sekere norme neerle waarvolgens die verbondskind 

opgevoed moet word. Die Moslem sal weer sy kind volgens die norme wat die Koran 

vir hom daarstel, moet opvoed. 
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Voortvloeiend hieruit sal daar 'n beroep op die mens gedoen moet word om 'n keuse 

te maak, en die normatiewe sal die bepalende faktor in die mens se keuses wees. 

Trouens, sonder norme sal dit nie moontlik wees om te kies nie, want waar daar gekies 

word, word daar aan die hand van norme gekies. Waugh (1983:55) sluit sterk by hierdie 

gedagte aan deur te beweer dat daar 'n dialektiese spanning tussen die mens se vryheid 

en die gehoorsaamheid aan die geldende nonne bestaan. Die onus rus dus op die mens 

self of hy die norme vir homself gaan toe-eien of gaan verwerp. Kortom kom die 

voorafgaande eksposering daarop neer, dat die mens ')a" of "nee" moet antwoord 

wanneer die nonne hom aanspreek (vgl. Barnard, 1989:15). Oberholzer (1968:184) stel 

hierdie onlosmaaklike verbintenis tussen die mens se vryheid en norme soos volg: 

"Die wil as kiesvermoi! en as karakter is onlosmaaklik met die feit van 

die waardering verbind.'' ( eie beklemtoning) 

Die voorafgaande word verder versterk wanneer Van Zyl (1977:155) impliseer dat die 

mens nie neutraal kan staan wanneer dit by die neem van hierdie keuses kom nie, want 

omdat hy mens is, staan hy onder die gesag van nonne. Daarom kan daar tereg van 

vryheid-in-gebondenheid gepraat word. Dieselfde skrywer (1977:155) beweer verder dat 

die mens nie net vryheid bet nie, maar dat hy welliswaar vryheid is, wat noodwendig sal 

meebring dat hy eenvoudig voor die feit staan dat hy moet kies. De Klerk, et al., 

(1973:13) sluit nou hierby aan wanneer hulle konstateer dat Claar nie so iets soos 

religieuse (met sy norme) neutraliteit kan wees nie. Daar kan gese word dat die mens 

se vryheid deur die nonne beperk word deurdat hy in 'n posisie geplaas word waar hy 
• 

vir of teen 'n bepaalde normuitspraak moet kies (vgl. Steyn et al., 1987 [b]:214). In die 

keusemoontlikheid is die mens dus onderworpe aan nonne. wat noodwendig impliseer dat 

die vryheid sy grense het. 

Omdat die mens vanwee sy vryheid verkeerde besluite kan neem, is dit nodig dat hy 

tot korrekte besluitneming opgevoed moet word. Die opvoeding setel daarom ook in die 

bewusmaking van die vryheid en daarnaas die bekwaammaking en gewilligmaking om 
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die nonne te aanvaar, sodat die opvoedeling sy vryheid kan beleef (Van Zyl, 1977:201; 

Van Zyl, 1980:256). 

Weens die feit dat die mens daartoe in staat is om verkeerde besluite te neem, beteken 

verder dat die mens as moontlikheid beskryf kan word. 

2.4 DIE MENS AS MOONTLIKHEID 

As moontlikheid is die mens voortdurend feilbaar, wat beteken · dat hy nie 'n 

deugoutomaat is nie, want vanwee sy vryheid kan hy oorwin of misluk. Die mens se 

uitsonderingsposisie setel juis daarin dat sy handelinge geen kousaalgedetermineerde 

prikkelreaksies is nie, want wat die mens is, is hy omdat by self verkies om dit te wees. 

Hy kon anders gekies het, indien hy dit so wou gehad het. Daarenteen is die dier 

gegrepene in die wetmatighede van sy dierlikheid wat impliseer dat hy nooit kan misluk 

nie, want hy kan nie kies nie. 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat dit vir die mens moontlik is om verkeerde 

besluite te neem. Maar aan die hand van die norme wat hy huldig, sal hy egter kan 

bepaal watter keuse hy in 'n besondere situasie moet maak. Daarom is dit ook so dat 

die mens vanwee hierdie besef van sy eie moontlikheid tot mislukking, hom daadwerklik 

tot God of die godheid waarin hy glo, wend wat dan geborgenheid aan hom moet 

verskaf. Iemand soos Oberholzer & Greyling (1981:115) bring die religieuse in die 

verband duidelik na vore, want: 

" ... hoe sterker iemand van sy feilbaarheid bewus is, hoe versigtiger hy in 

aile lewensverbande optree en hoe sterker hy in afhanklikheid van 'n 

Mag of Persoon buite hom lewe, des te sterker sy lewe van hoop, 

dankbaarheid, afhanklikheid en vertroue is.11 (eie beklemtoning) 

Uit hierdie aanhaling blyk dit duidelik dat die mens vanwee sy feilbaarheid, 

ongeborgenheid sal beleef indien hy nie deur norme, wat spreek uit sy bepaalde 
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lewensopvatting, gedra word nie. Die norme gee hom die verlangde staan- en 

vastrapplek van waaruit hy die toekoms kan benader (Oberholzer & Greyling, 1981: 

117). Kortweg: norme verskaf geborgenheid van waaruit die mens verder kan 

eksploreer. 

Die veranderinge wat plaasvind in die huidige tydsgewrig moet ook aan hierdie 

moontlikheid van die mens toegeskryf word. 

2.5 DIE MENS AS ONVERANDERBAARHEID-IN-VERANDERLIKHEID 

Hoewel die mens veranderlik is, dui dit tog nie op 'n veranderbaarheid van sy wese nie. 

Die perenniale as die altyd terugkerende en die aan-sigself-gelykblywende-menslikheid 

van die mens, dit wil se die konstante by elkeen wat mens is, bly altyd dieselfde. 

Daarom sal die onveranderbaarheid van die menslike natuur, te midde van al die 

veranderinge wat met die mens kan plaasvind, nooit verander nie. Hieruit kan 

gekonstateer word, dat die ontiese hunkeringe van die mens, soos onder andere die mens 

se religiositeit en die mens se verbondenheid aan norme, omdat hy hunker na 

geborgenheid, altyd by die mens teenwoordig sal wees (De Klerk, 1984:297-298; 

Oberholzer & Greyling, 1981:120-122; vgl. Kotzee, 1967:66-67). 

Alhoewel die mens 'n verandering, via sy veranderende dialoogvoering met sy wereld, 

medemens en God of 'n god, ondergaan, is dit nogtans onmoontlik dat hy in sy wese kan 

verander. Die mens is wel aan verandering blootgestel in die sin dat sy verkree wereld 

anders is as gedurende vroeere tye. Daarom kan daar gekonstateer word dat die mens 

se werklikheid juis verander omdat die mens gedurigdeur verskillende waardes aan die 

verkree werklikhede heg. Swart (1983:45) postuleer in die verband dat die mens as 

homo viator, onderwegsynde uit die verlede na die toekoms, voortdurend besig is om sy 

erfenis volgens die eise van die tyd te wysig. Daar vind 'n verskuiwing van die rangorde 

van waardes in die tyd plaas, maar nogtans is daar vasstaande norme in die mens se lewe 

wat nooit kan verander nie. 
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So is dit byvoorbeeld duidelik dat elke mens die norme wat uit sy bepaalde 

lewensopvatting tot hom spreek, sal huldig, want die feit dat die mens norme 

gehoorsaam, kan nooit verander nie. Wat wel kan verander, is die waardes wat 'n 

persoon aan bepaalde norme heg. In die lig hiervan is dit duidelik dat die opvoedeling 

vandag op 'n ander wyse opvoedeling is as in vergange tye. N etso is volwassenes van 

vandag anders as die volwassenes van 'n vorige generasie, hoewel bulle nog steeds mense 

in onveranderbaarheid is (Greyling, 1976:57). 

In aansluiting by die voorafgaande en in 'n normatiewe perspektief gesien, mag geen 

verantwoordelike opvoeder, en in die besonder die Christen-opvoeder in die huidige 

tegnokratiese bestel, sy oe sluit vir die rustelose dinamiek van die verandering van die 

dag nie, want: 

"Die veranderinge wat tans plaasvind, is radikaal en die mens word tot 

aan die radix van sy bestaan geraak, want die mens word met nuwe 

waardes, norme en eise gekonfronteer (Kruger, 1986:42). 

Omdat die mens moontlikheid is, is hy ook daartoe in staat om veranderinge ten opsigte 

van sy waardekeuse aan te bring (Pistorius, 1974:172). Dit word ook deur die modeme 

mens gedoen, want tans word die waardes wat die mens aan sekere norme beg, 

verander. Dit beteken dat gevestigde norme onbeskaamd deur die modeme mens 

bevraagteken word. Daar kan selfs gepraat word van 'n totale aanslag op die 

tradisioneel-geldende norme wat deur die eeue been as maatstafvir die Westerse wereld 

gedien het (vgl. hoofstuk vyf, paragraaf 2.1.2.9). 

Die gevolg van hierdie aftakeling van norme, is dat die essensie van menswees dikwels 

in die tegnokratiese bestel verlore gaan, want aile mense, afgesien van kleur en geslag, 

word gelykgestel en die andersheid van individue verdwyn. Anders gestel, die 

ongelykheid-in- gelykwaardigheid tussen mense word deur die tegnokratiese bestel 

opgehef (De Klerk, 1984:297). 
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2.6 DIE MENS AS ONGELYKHEID-IN-GELYKWAARDIGHEID 

Aile mense afgesien van ras, kleur, geloof, geslag, ouderdom of status is draers van 

onvernietigbare waardigheid. Hierdie waardigheid is gegewe eiendom van elkeen wat 

mens is en op eerbiediging van hierdie waardigheid mag elkeen aanspraak maak 

(Oberholzer & Greyling, 1981:127). Viljoen & Pienaar (1971:72) dui die band tussen die 

mens se waardigheid en norme soos volg aan: 

"Human dignity is one of the indispensable characteristics of man. It is 

the image of obtained "alues which makes man what he is." ( eie 

beklemtoning) 

Daarom is die konsep waardigheid nie loutere synsvorm van die mens sander meer nie, 

want saam daarmee gaan 'n taak gepaard. Oberholzer & Greyling (1981:127) beweer 

tereg dat: 

"Draerskap van waardigheid is nie maar net iets nie, maar die 

geleentheid tot iets." 

Die grootste onreg wat die mens op homself kan bring, is om sy eie waardigheid deur 

eie toedoen te skend of om die van 'n ander oneer aan te doen ( Oberholzer & Greyling, 

1981:127). Hieruit is dit duidelik dat daar sekere norme nagekom moet word, sodat jou 

eie of iemand anders se waardigheid nie oneer aangedoen word nie. Waardigheid is dus 

'n saak van vryheid-met-gesag. Uit die aard van die saak word ongelykheid tussen die 

lede van die agogiese gebeure hiermee gepostuleer (Oberholzer & Greyling, 1981:127). 

Ongelykheid is 'n onweerlegbare realitieit wat op aile niveaus van die mens se 

dialoogvoering gehandhaaf moet word. Trouens, dit is 'n onmisbare voorwaarde vir 

dialoogvoering. Wie dus die "heilige wet" van gelykheid propageer, vernietig daarmee 

afstand en wie afstand vernietig, misken die plek van gesag van norme wat daar in 

menslike verhoudings moet figureer. lndien daar nie onder die gesag van norme gebuig 
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word nie, beteken dit dat chaos en permissiwiteit noodwendig moet volg (Pienaar, 

[s.j.]:12-13; Oberbolzer & Greyling, 1981:128). 

Die gelykskakelingstendens, wat neerkom op die toepassing van die oorkoepelende norm 

"egalisering", bet 'n diepgaande uitwerking op die kontemporer-modeme wereld. Daar 

word bykans op elke terrein van die samelewing die verskynsel van wereldintegrasie 

aangetref. Reeds word daar tydens die Amerikaanse Vrybeidsdeklarasie van 1776, 

geproklameer dat: "All men are created equal". Die Franse Revolusie bet bierdie 

gedagte uitgebou en vandag bet dit sy teenswoordige beslag in· die sogenaamde 

Deklarasie van Menseregte van die VVO van 1948 gekry (Kruger, 1986:57-58; 

Oberbolzer & Greyling, 1981:141; Swart, 1983:52). 

Voortvloeiend bieruit bet die Wereldraad van Kerke met sy ekum.eniese gedagte (vgl. 

Cumbey, 1986:39,149; Swart, 1983:52) gekom. Vandag propageer die Nuwe Era 

beweging 'n wereldbeskouing waar daar geen absolute waardes bestaan nie. Trouens, 

aile godsdienste is volgens die Nuwe Era beweging in wese gelyk en indien enige groep 

mense bulself as 'n unieke groep beskou, word bulle as 'n bedreiging vir die welsyn van 

die ander groepe beskou (McLoud, 1990:6; Dreckmeyr, 1991 [b ]:2-6; Marrs, 1988:27; 

Fourie, 1992:13; vgl. boofstuk vyf, paragraaf 2.1.2.1). 

Selfs in skoolverband word bierdie gelykskakelingsgedagte deur UNESCO, waar die 

boofgedagte van gelyke opvoeding vir almal ingebed is, gepropageer (Swart, 1983:52). 

In Suid-Afrika vind bierdie egaliseringstendens sy beslag in skoolverband, wanneer daar 

byvoorbeeld geen erkenning aan die kultuurdi:fferensiasie, die voortbestaan van 

veelvolkigbeid (sowel die gemeenskaplikbeid as die diversiteit van die kulture van die 

land) gegee word nie (Kotze en Roos, 1990:414-417; vgl. boofstuk vier, paragraaf 3.10). 

Trouens, geen opvoeding mag volgens die multikulturele benadering, wat nie in 

ooreenstemming met 'n bepaalde lewensopvatting met sy ingeslote waardes en norme is, 

geskied nie (Louw, 1991:23). 
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Wanneer die norm van gelykskakeling moet plaasvind, soos dit deur bogenoemde 

bewegings gepropageer word, lei dit noodwendig daartoe dat die waardigheid van die 

mens daardeur geskaad word. Die onmenslikheid en on-Christelikheid van gelykskakeling 

skull in die feit dat die digniteit van die mens geweld aangedoen word, want die nonne 

wat voortspruit uit die unieke karakter van elke gemeenskap word deur hierdie 

gelykskakelingsgebeure vernietig. Hieroor laat Clark (1991:14) hom soos volg uit: 

1
' ••• die massas kan nie oordeelkundig wees as dit kom by die instelling 

van waardes en nonne nie." (eie beklemtoning) 

Wanneer gelykskakeling gepropageer word, word die grondvorm ongelykheid-in

gelykwaardigheid ten diepste geraak, want dit gaan in partikuliere verband om 'n aanslag 

op partikuliere nonne van elke kultuur. Daarom word daar ook gepoog om hierdie 

unieke partikuliere nonne met nonne wat vreemd is aan elke kultuurgroep, te vervang. 

Uit die voorafgaande eksposering kom die belangrikheid van die mens se kultuur 

duidelik na vore. Met hierdie stelling word daar by die volgende antropologiese 

kategorie kulturaliteit aangesluit. 

2.7 DIE :MENS AS 'N KULTUURWESE 

Die term kultuur word van die Latynse woord, "colere" afgelei. Die betekenis van hierdie 

woord het betrekking op die bewerking, bebouing, bewaring en veredeling van die grand. 

Kultuurarbeid dui daarom op die bewerking van 'n mens se eie lewensakker. S6 'n 

bewerking is sander die aandeel van die nonnatiewe in sy nonnerende funksies net 

ondenkbaar (Oberholzer & Greyling, 1981:124; Van Rensburg, et al., 1979:83). Hieroor 

laat Van Zyl (1977:248) hom soos volg uit: 

"Hy (die mens) is taakverrigter en deur die uitvoering van sy opdrag gee 

hy uitdrukking aan sy wese: hy word wat hy behoort te wees deur te doen 

wat hy behoort te doen" (eie invoegsel) 
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Verder is die kulturaliteit van die mens histories bepaal in die sin dat die waardevolle 

kultuurgoed uit die verlede as rig- en meetsnoere vir die toekoms dien. Bike mens word 

in 'n bepaalde kultuurhistoriese milieu, met sy gehuldigde rangordes van waarde

voorkeure, met geimpliseerde eise en norme, gebore (Oberholzer & Greyling, 1981:124). 

Kultuur is dus geen biologiese erfenis nie. Om deelgenote van 'n partikuliere leefwyse 

of kultuur te word, moet die norme van daardie besondere kultuur verwerf en toegeeien 

word. Wanneer die mens hierdie .kultuurnorme verwerf en toegeeien het, beleef hy 

geborgenheid binne hierdie kultuurtuiste. Daarom glo elke gemeenskap in die suiwerheid 

en die normerende krag van bepaalde gf!bruike, geldinge en waardes. Omdat die mens 

hierdie norme van sy bepaalde kultuur as geborgenheid ervaar, is hy ook bereid om d.it 

te bewaar en te beskerm (Van Zyl, 1977:248-249; vgl. Louw & Pienaar, 1983:8-9). 

W anneer die mens nie bewarend en beskermend teenoor die .kultuurnorme optree nie, 

sal hy antinormatief optree in sy kultuurskepping. In die lig hiervan is dit noodsaaklik 

dat die mens, en in die besonder die jeugdige, nie vervreemd sal raak van die 

behoudende krag van sy godsd.ienstige norme nie. Indien dit wei gebeur, sal hy ook baie 

maklik losgemaak word van ander behoudende norme in sy lewe (Smith, 1982:132). 

Daarom is die radikale veranderinge wat in die kontemporer-modeme bestel ten opsigte 

van die kulturele plaasvind, uiters kommerwekkend. Trouens, dit gaan veel dieper as net 

die verontagsaming van die kultuur as sulks, want onderliggend aan die kultuur setel die 

lewensopvatlike norme van die mens. 

Voortvloeiend uit die voorafgaande stelling, is dit egter te verstane dat daar noodwendig 

botsende .kulture op dieselfde geografiese bodem sal wees. Dat hierdie botsings vir die 

mens hootbrekens besorg, is nie weg te redeneer nie (Malan, 1991:1-14; Oberholzer & 

Greyling, 1981:124). Om die bogenoemde kultuurbotsings die hoof te bied, word alles 

vandag in die stryd gewerp om dwarsoor die wereld die mens sy verlede te laat vergeet 

deur alles gelyk te skakel (vgl. paragraaf 2.6 van hierdie hoofstuk). Om dit te kan 

bereik, moet daar 'n sogenaamde wereld.kultuur geskep word waarin die mens opgeslurp 

moet word (De Klerk, 1969:113-118; Oberholzer & Greyling, 1981:124). Pienaar ([s.j.]:27) 

omskryf hierdie tendens soos volg: 
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"Kultuureiendomlikheid wat nog altyd 'n vanselfsprekendheid was, is nie 

meer so vanselfsprekend nie, want dit word in toenemende mate 

verplaas deur begrippe soos multi-kultureel, bikultureel, transkultureel, 

ensovoorts." (eie beklemtoning) 

Na aanleiding van die voorafgaande betoog, is die volwassene-in-wording se opvoeding 

baie belangrik, want dit is in die opvoedingsgebeure waar hy leer om norme in sy 

kultuurontwerp te eerbiedig. Die doelbewuste poging wat daar in die tegnokratiese 

bestel beers om aile kulture in 'n sogenaamde wareldkultuur op te slurp, moet in die lig 

hiervan as 'n gevaarlike aanslag op die opvoeding van die opvoedeling gesien word. 

Trouens, met hierdie poging om 'n sogenaamde wereldkultuur te skep, word daar 

daadwerklik gepoog om die mens se eie unieke lewensopvatting op te hef. 

In die voorafgaande omskrywing van die mens as normatiewe synde, het dit onder andere 

geblyk dat die begrip lewensopvatting 'n noemenswaardige funk:sie vervul. Swart (1983:6) 

beweer in die verband dat 'n lewensopvatting 'n besondere menslike aangeleentheid is 

en dat die mens om hierdie rede nooit los van sy lewensopvatting bedink kan word nie 

(vgl. Landman, 1974:93). Wanneer die mens se lewensopvatting op hierdie wyse gesien 

word, word daar vermoed dat dit 'n noue verband met die mens se uitsonderingsposisie 

moet ha. Daarom sal daar nou oorgegaan word om die normatiewe in die 

lewensopvatting nader te belig. 

3. 'n LEWENSOPVATTING EN NORME 

Oberholzer (1968:407) omskryf die verband tussen 'n lewensopvatting en norme soos 

volg: 
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'"n Lewensopvatting sou omskrywe kan word as die totaal van 

oortuiginge aangaande die lewenswaardevolle as die lewensverpligtende 

en die mensopeisende. Dit huldig telkens 'n eie rangorde van 

waardevoorkeur wat vir bestrewing in die vooruitsig gestel word. 

Hierdie lewensverpligtende as die mensopeisende bring sy eie norme as 

rig- en meetsnoere vir die lewe van keuring en keuse voort." ( eie 

beklemtoning). 

Hieruit kan daar afgelei word dat 'n lewensopvatting as die som van die 

behoorlikheidseise of norme gesien kan word. 'n Lewensopvatting kan dus nie sander 

norme bestaan nie. 'n Lewensopvatting kom neer op 'n bepaalde stel norme en waardes 

wat die mens tydens sy hele lewe nastreef (Smith, 1982:37-38). 

Wanneer daar egter 'n verdere diepteskou op die lewensopvatting met sy bepaalde 

norme gemaak word, raak dit duidelik dat 'n lewensopvatting weer sy begronding in die 

religieuse het, want: 

"Aile lewensbeskouings (met sy norme) grond dus in die religie. Daar 

bestaan nie so iets as religieuse neutraliteit nie - trouens neutraliteit self 

kan ook 'n religieuse grondmotief wees." (eie beklemtoning en 

invoegsel). (De Klerk, et al., 1973:13). 

Dit beteken dat alle norme en waardes van die mens deur sy besondere religie beinvloed 

word. Vir Van Zyl (1973: 93) is die lewensopvatting, met sy geimpliseerde norme, 

daarom sinoniem met die mens se religie. Hieruit kan daar afgelei word dat 'n bepaalde 

lewensopvatting te alle tye 'n religieuse invloed op die mens se doen en late sal he. 

In die lig van die voorafgaande insigte wat oor 'n lewensopvatting en norme verkry is, 

is dit noodsaaklik om die lewensopvatting se uniekheid aan die orde te stel, deur 'n skou 

op die wesenskenmerke daarvan te neem. 
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3.1. DIE WESENSKENMERKE VAN 'N LEWENSOPVAITING. 

3.1.1 'n LEWENSOPVAITING IS 'n BESONDERE AANGELEENTHEID 

Wanneer daar na die sin, doel en waarde van die lewe gevra word, impliseer dit dat 

verskillende groepe mense verskillende antwoorde sal verskaf (vgl. Oberholzer, 1961:49). 

Dit is nou maar eenmaal so dat verskillende mense verskillende waardes en norme ten 

opsigte van die lewe sal huldig, want wanneer dit in aanmerking geneem word dat elke 

. beskawing, kultuur, nasie en subkultuur sy eie lewensopvatting het, is dit <;luidelik dat 

elke lewensopvatting sy eie waardes en norme sal he. So sal die antwoorde op die vraag 

na die sin, doel en waarde van die lewe verskil by die Christengelowige teenoor die 

antwoorde van die Kommunis ten opsigte van dieselfde vrae (Venter, 1982:25; Swart, 

1983:6; Landman, 1974:89). 

Dit gaan egter nie primer hier om watter lewensopvatting of norme die beste is nie, maar 

om die lewensopvatting, met sy gelm.pliseerde norme, as partikulariteit (Landman, et al., 

1972:105). 

In die lig van die voorafgaande kan daar gepostuleer word dat elke partikuliere 

lewensopvatting besonders is. Die Humanis en die Kommunis sal onderskeidelik 

hum.aniter en Kommunistiese norme navolg, terwyl die Christengelowige weer 

Christelike norme sal eerbiedig (Landman, 1974:89; Tolsma, 1988:88). 

Omdat 'n lewensopvatting die kenmerk van besonderheid openbaar, is daar sprake van 

behoorlikheidseise. 

3.1.2 'n LEWENSOPVAITING STEL ElSE 

Die lewensopvatting wat die mens huldig, sal hom aanspreek deur middel van 
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behoorlikheidseise of norme waaraan hy gehoorsaam moet wees (Kruger & Whittle, 

1982:35; Van Zyl, 1980:198-199). Uebenberg, (Landman, et al., 1972:106) spreek hom 

soos volg oor die eisstellende karakter van die lewensopvatting uit: 

"Die lewensopvatting behels die idee van die lewenswaardevolle waaraan 

die mens hom nooit kan onttrek nie, want hy word voortdurend 

gekonfronteer met waardes en hulle ge'impliseerde norme ... " ( eie 

beklemtoning) 

Daarom word die lewensopvatting in die lig hiervan tereg gesien as die som van die · 

behoorlikheidseise of norme waaraan die mens gehoorsaamheid moet betoon (Tolsma, 

1988:89). Hieruit is dit duidelik dat 'n lewensopvatting deur middel van sy ge'impliseerde 

norme die mens tot 'n besondere wyse van handeling in alle omstandighede oproep. 

Vanuit 'n partikuliere beskouing sal die Christen-opvoeder byvoorbeeld moet besef dat 

sy besondere lewensopvatting hom onder die morele verpligting plaas om sy kind volgens 

Christelike norme op te voed (vgl. hoofstuk vyf). 

Dit is 'n onomwonde feit dat alle lewensopvatlike norme deur die geskiedenis gevorm 

word. 

3.1.3 'n LEWENSOPVATIING HET 'n GESKIEDENIS 

Elke lewensopvatting wat die mens huldig, le ver terug in die verlede van daardie 

besondere volk. Elke mens se lewensopvatting het ook self 'n geskiedenis en daarom 

kan niemand se lewensopvatting die vrug van eie oorspronklikheid en vindingrykheid 

wees nie. Die lewensopvatting het sy beslag in die gang van die volk se bestaan, by en 

met ander mense, vorm aangeneem (Landman, et al., 1980:165). 

Daarom streef die mens om op die verwmwe norme van die vorige geslagte voort te bou. 

Trouens, dit is juis die historisiteit van die mens en die eerbied vir die verlede wat aan 
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sy bestaan sin gee (Landman, et al., 1980:165) en daarom mag 'n volk se verlede nie 

deur sy eie nageslag vergeet word nie (vgl. Pienaar, [s.j.]:34). 

Hoewel 'n lewensopvatting met sy norme 'n geskiedenis het, word dit nie van geslag tot 

geslag per se oorgeerf nie, maar by wyse van opvoeding deur die opkomende geslag 

verwerf. 

3.1.4 'n LEWENSOPVA'ITING WORD NIE OORGEeRF NIE 

'n I:.ewensopvatting kan nie op 'n natuurwetmatige wyse geerf word nie, want dit moet 

verwerf word. Die mens verwerf dit deurdat hy van kindsbeen af antwoord gee op die 

behoorlikheidseise of norme wat aan hom gestel word (Landman, et al., 1972:107; 

Oberholzer, 1961:43). 

Deurdat daar opsetlike be'invloeding vanuit die gesin (vgl. hoofstuk drie) en die skool 

(vgl. hoofstuk vier) na die opvoedeling uitgaan, verwerf hy die partikuliere norme soos 

sy besondere lewensopvatting dit voorskryf (Tolsma, 1988:91). 

AI word daar hard aan lewensopvatlike norme gewerk, bly 'n lewensopvatting 'n ideele 

aangeleentheid. 

3.1.5 'n LEWENSOPVA'ITING IS 'n IDEeLE AANGELEENTHEID 

• 

W anneer die lewensopvatting as 'n ideele aangeleentheid gesien word, word hiermee 

bedoel dat dit geen konkreet-sigbare of hanteerbare objek is nie. Die lewensopvatting 

hou die mens dus onderweg om voortdurend te streef om 'n behoorliker mens te wees 

en te word (Landman, 1974:92). Dit beteken dat die norme van 'n mens se 

lewensopvatting sal bepaal hoe hy sy lewe gaan leef. Net soos die Moslem die norme 

aanvaar van die Koran, so aanvaar die Christengelowige die Bybel as absolute waarheid 

vir die oorkoepelende idee van sy bestaan (Landman & Kilian, 1973:38). 
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In opvoedingsverband beteken dit dat die volwassene-wordende sekere verhoudinge (vgl. 

hoofstuk drie, paragraaf 5) en bedrywighede (vgl. hoofstuk vier, paragraaf 3) met behulp 

van die opvoeder op steeds behoorliker wyse sal ''beoefen", totdat hy dit soos die 

volwassene kan ''beoefen" (Tolsma, 1988:93). 

Aangesien 'n lewensopvatting, vanwee die dinamiese aard daarvan, verwerf moet word, 

is die nakoming van die norme wat daaruit spreek, nie 'n ongekompliseerde 

aangeleentheid nie. 

3.1.6 'n LEWENSOPVATIING WORD MOEILIK BESTENDIG 

Die mens werk (verwerf) sy hele lewe aan sy lewensopvatting. Dit beteken dat die 

lewensopvatting in realiteit nooit voltooi word nie. Die wesenlike van die 

lewensopvatting is egter onveranderlik, maar dit is 'n onomwonde feit dat daar wel 

wysigings aan die inhoude en toepassing daarvan onder sekere omstandighede kan 

plaasvind (Landman, 1974:91-92; Landman, et al., 1980:165-166), want op die weg van 

elke mens kom daar lewewekkende momente voor, wat die lewensopvatlike norme kan 

beinvloed. Hier word gedink aan sake soos bekering, erkenning, geborgenheid, 

vertwyfeling, wanhoop en teleurstelling (Tolsma, 1988:92). 

Uit die voorafgaande is dit dwdelik dat 'n lewensopvatting met sy norme 'n 

aangeleentheid van beginsels (oortuigings) en geloofswaarhede (sekerhede) 1s, 

waarvolgens die mens behoort te lewe . 
• 

3.1.7 'n LEWENSOP.VATTING IS BO-WETENSKAPLIK 

Die lewensopvatting is 'n aangeleentheid van oortuigings en sekerhede aangaande die 

sinvolle en behoorlike. Hierdie oortuigings en sekerhede is nie skeppinge van die mens 

se verstand nie (Venter, 1982:24), maar gryp bo-oor die menslike verstand heen na die 

transendente. Daarom beweer Vander Stoep (1973:38) tereg dat om te transendeer 

letterlik beteken om die terrein van die bo-sienlike, die buite-fisiese en die metafisiese 



72 

te betree. In die lig biervan sal die lewensopvatting nooit die uiting van wetenskaplike 

besinning kan wees nie (Landman, 1974:92-93). 

Samevattend van wat in die voorafgaande paragrawe aangaande die lewensopvatting en 

nonne gese is, blyk dit herhaaldelik dat die lewensopvatting sander nonne ondenk:baar 

is. Trouens, waardes en nonne vorm. die kern van 'n lewensopvatting, aldus Venter 

(1982:24). 

4. 1WEEDE PROBLEEMSTELLING 

Teen die agtergrond van die voorafgaande afdelings van hierdie hoofstuk is daar 

daadwerklik gepoog om langs fenomenologiese weg 'n antropologies-ontologiese 

oms.k:rywing van die mens weer te gee. Daar is gepoog om tot die wese van die mens 

deur te dring. Hieruit het dit duidelik geblyk dat die mens (kind) se handelinge, vanwee 

sy nonnatiewe aard altyd deur nonne gerig en gedra sal word. Kortom, die mens as 

nonnatiewe wese tree te aile tye nonnatief op. 

Op grand van hierdie verkree insigte, sal daar in hoofstuk drie getrag word om 

antwoorde op die volgende vrae te verkry:-

* 

* 

* 

*· 

In watter mate word die nonne van die modeme huweliksverhouding en 

gesinsituasie deur die beinvloeding van die tegnokratiese samelewing 

geraak? 

In watter mate word die verhoudingstruktuur in die gesinsituasie deur 

die kragte van die kontemporer-moderne samelewing beinvloed? 

Hoe beinvloed die versteurde gesinsagogie in die moderne samelewing 

die opvoedingsopgawe van die kind? 

Waarin setel die geborgenheidskarakter van die huwelik en die gesin? 
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HOOFSTUK3 

DIE ElSE VAN DIE TEGNOKRATIESE BESTEL MET BESONDERE VERWYSING 

NA DIE HUWELIK- EN GESINSNORME 

1. INLEIDING 

In die voorafgaande hoofstuk is daar onder andere 'n futidamentele skou op die mens 

as normatiewe synde geneem en dit het geblyk dat die mens in sy wandel op die aarde 

nie sonder norme te bedink is nie. Dit het verder ook terloops aan die lig gekom dat 

die waardes wat die hedendaagse mens aan die normatiewe koppel, hewige veranderinge 

ondergaan het, weens verskeie faktore wat hul verskyning in die tegnokratiese bestel 

gemaak het. 

Uit die voorafgaande spreek dit pertinent dat die normatiewe in die huwelik- en 

gesinsituasie nadere toeligting verdien. Dit beteken dat daar op die norme binne die 

huweliksverhouding en gesin gelet sal moet word om te bepaal of daar, vanwee die 

tegnokratiese invloed, enigsins veranderinge in die vergestalting van hierdie norme 

ingetree het. 

Ten einde fundamentele uitsprake te kan maak oor die wyse hoe hierdie veranderinge 

die tradisionele huwelik- en gesinsituasie se norme in sy diepste wese aangetas het, sal 

daar ook aan die hand van gegewens uit die werklikheid gei11ustreer moet word hoe 

ernstig hierdie probleem werklik is. Vir doeleindes van die hanteerbaarheid van die 

ondersoek, sal daar slegs op die Westerse werklikheid gekonsentreer moet word met 

besondere verwysing na die Suid-Afrikaanse situasie. 

Die rede waarom die huwelik. en die gesin as ondersoekveld in hierdie hoofstuk gaan 

dien, is omdat daar 'n onderlinge verbondenheid tussen 'n huwelik- en die gesinsituasie 

bestaan. Daarom is dit ook noodsaaklik om nie net die veranderinge wat vir die gesin 

problematies kan wees, te eksposeer nie, maar om ook die veranderinge binne die 
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huwelik breedvoerig te deurskou. Voordat daar tot so 'n stap oorgegaan kan word, is 

dit vervolgens eers noodsaaklik om die verbondenheid tussen 'n huwelik en 'n gesin aan 

te dui. 

2. DIE HUWELIK AS GESINSITUASIE 

In essensie is die huwelik nie bloot 'n wyse waarop die man en vrou hulliefde teenoor 

mekaar betuig nie, maar dit het primer te make met daardie heteroseksuele verhouding 

waaruit 'n nageslag gaan voortspruit (Steyn & Breedt, 1978:17; Oberholzer, 1961:54-55). 

Tydens die huweliksbevestiging aanvaar die man reeds. vaderskap en die vrou 

moederskap met gepaardgaande eise of norme wat ten opsigte vir vaderlikheid en 

moederlikheid gestel word. Trouens, daar kan geen outentieke liefde tussen die man en 

vrou bestaan wat hulle kinders uitsluit nie (Smuts, 1951:49: Moller, 1975:34). Moller 

(1975:54) stel dit onomwonde dat: 

" ... medesyn in egtelike verband onvolledig bly indien daar geen verwekking of 

aanneming en aanvaarding van kind(ers) om te versorg, plaasvind nie." 

Verder kan dit gestel word dat die onderlinge verhouding wat tussen die man en die vrou 

bestaan, die geborgenheidsruimte wat vir die kind geskep word, bepaal (Moller, 1975:34 ). 

Hieruit is dit duidelik dat die "akker11 vir 'n toereikende gesinslewe reeds in 'n "gesonde" 

huweliksverhouding gele word. Daarom beweer Drescher (1991:7) tereg dat: 

" ... as Pa en Ma gelukkig by mekaar is, word die vervulling en 

tevredenheid aan die kinders oorgedra." (eie beklemtoning) 

Uit die voorafgaande eksposering spreek dit duidelik dat daar 'n onlosmaaklike verband 

tussen 'n toereikende huwelik en gesin bestaan. Dit impliseer dat die egliede in 'n 

huwelik aan sekere norme moet voldoen, om werklik 'n doeltreffende gesin daar te stel. 

Met ander woorde, die opvoedingsopgawe word reeds met die huweliksluiting vir die 

toekomstige ouers neergele. 
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Die opvoedingstaak word in die buwelik juis daar gestel, omdat die mens as 'n bulpelose 

en bulpbeboewende gebore word. Hierin verskil by gebeel en al van die dier wat met 

ingeboude instinkte gebore word en dus van weinig of geen bulp afhanklik is nie (Swart, 

1983:78; Armstrong, 1974:7-9). Die kind daarenteen is gebeel en al van sy ouers se 

hulp athanklik, want by moet deur bulle opgevoed word om eendag die beeld van 

volwassenheid te vergestalt. Met ander woorde, die ouers moet die kind normatiewe 

Ieiding gee, sodat by later sy lewenswyse daarvolgens kan inrig (Henning, 1987:9-13). 

Armstrong (1974:7) beklemtoon hierdie gedagte, wanneer by beweer dat die buwelik glad 

nie by die dier voorkom nie, om die eenvoudige rede dat bulle nie boef op te voed nie. 

Die flier bet immers geen norme wat by vir sy kleintjies moet voorleef nie. Dit beteken 

dat die huwelik onder andere vir die mens daargestel is om vir die kind normatiewe 

Ieiding te verskaf. Unde (1985:16) stel dit ook duidelik dat: 

"In hierdie eenwording (die buwelik) - waaraan daar steeds 'n 

gebeimenis verbonde is en moet bly - is die wonder van ouerskap 

ingebou. Die een (getroude) kan nie sonder die ander 'n pa of 'n rna 

word nie. 'n Kindjie is die vrug van die beoefening van die 

liefdesgemeenskap." ( eie invoegings) 

Die liefdesverbouding tussen man en vrou, wat die verwesenliking is van egte liefde wat 

in die buwelik tot sy volle reg kom, is wesensnoodsaaklik vir die stigting van 'n gesin 

(Haring, 1954:45; Gresse, 1973:27). Barnard ([s.j.]:389) beskryf daarom hierdie 

besondere buweliksfunksie soos volg: 

"Die belangrikheid van die voorbeeld van die huwelik van die ouers, kan 

moeilik oorskat word. Dit word bewus of onbewus die model wat deur 

die kinders nagevolg gaan word." ( eie beklemtoning) 

Pretorius (1979:45) brei hieroor uit wanneer by beweer dat die kwaliteit van die 

buweliksliefde die gesin die mees ideale opvoedingsmilieu maak. Beter gestel, 

kwaliteitsliefde word as norm vir 'n toereikende kinderopvoeding in die gesin gestel. 
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Wanneer ouers byvoorbeeld gedurig rusie maak, is die ouerhuis nie meer 'n tuiste of 'n 

veilige hawe vir die kind nie, maar 'n plek van angs, spanning en aggressiwiteit (De 

Klerk, 1982:170; Rue & Shanahan, 1978:84-85; Parker, 1990:108-109). 

Verder setel die opvoedingsopgawe van die huwelik ook in die feit dat die man en die 

vrou sekere roUe moet vergestalt, sodat hulle later hierdie roluitlewing vir hulle kinders 

in die gesin kan voorleef. Trouens, FAMSA (Die Nasionale Raad vir Huweliks- en 

Gesinslewe) beweer dat rolkonflik een van die drie hoofoorsake van 

huweliksdisharmonie in Suid-Afrika is (Gerdes, et al., 1981:161). Die man en die vrou 

sal reeds in die huwelik klaarheid moet he oor sy of haar opvoedingsopgawe, want: 

"Elke mens (kind) smag na 'n liefdesruimte as tuiste of waning en 'n 

aanvaarding deur die ander." (DuPlessis, 1974:134) (eie invoeging). 

Die kind sal alleenlik geborgenheid beleef wanneer hy in s6 'n "ons-ruimte" (De Klerk, 

1986:314-315), waar die man en die vrou hulle onderskeie rolle vertolk, gebore word. 

Daarom moet die vrou en man se rol in die huwelik ten opsigte van die 

opvoedingsopgawe wat uit bulle blote daarwees spreek, onder geen omstandighede 

geringskat word nie. Die man en die vrou sal reeds in die huwelik op verskillende wyses 

sekere norme moet vergestalt, wat later deur die kind nagevolg sal kan word. 

Die man erken byvoorbeeld in sy manlike dinamiek en gespierde liggaamlikheid sy 

wesensaard as aggressief en ekspansief arbeidend in-die-wereld-wees. Die toekomstige 

vader moet dus 'n spieelbeeld van manlikheid vertoon. Daarom is dit die vaderlike 

opgawe om die lewenswerklikheid in sy hardheid, weerstand en arbeidseise aan die kind 

bekend te stel. In sy aggressiewe handelings- en ekspansiewe bewegingswyses wi1 die 

man juis 'n greep op die leefwereld verkry. Trouens, aangesien die wereld van arbeid 

een van weerstand en van spanning is, vra dit 'n ingrypende, harde, sterk manlike bestaan 

van kan, moet en wil oorwin. Dis nie net 'n bepaalde wyse van doen nie, maar dit 
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spreek van 'n normatiewe of behoorlikheidsgedrag (Du Plessis, 1974:170; Goode, 

1964: 13-16; Moller, 1975:30-33). Die man moet hierdie beeld van manlikheid ("manlike 

norme") reeds in die huwelik vergestalt, sodat hy dit later aan sy kinders kan oordra. 

Daarom is dit ook uiters noodsaaklik dat die vrou die man reeds in die huwelik in sy 

manlike dinamiek en gespierde liggaamlikheid erken. Vir die Christengelowige word 

hierdie opdrag dan ook duidelik in die Skrif geteken: 

11Vouens, wees aan julie mans onderdanig .. .'' (Efesiers 5:22) 

Andersins moet die vrou in die huwelik die intieme liefdesgemeenskap skep sodat die 

baba later in hierdie leefruimte, waarin sy biologiese versorging, hulpeloosheid, 

onveiligheid en ongeborgenheid, as persoonlikheid-in-wording, kan gedy. In haar 

sorgend-in-die-w~reld-wees en deur haar moederlike handelinge en houdinge skep die 

moeder die eerste vertroude leefruimte waarin die kind sy geborgenheid sal beleef (Du 

Plessis, 1974:171; vgl. Cronje, et al., [s.j.]:71-87; Moller, 1975:40-50). 

N a aanleiding van die voorafgaande standpunte spreek dit duidelik dat moederlikheid 

en vaderlikheid as norme dien vir die kind in sy keuse van 'n toekomstige lewensmaat 

(DuPlessis, 1974:172; Goode, 1964:13-16; vgl. hoofstuk vyf, paragraaf 2.1.2.2). 

Aangesien die vergestalting of beoefening van hierdie identiteitskenmerke of norme 

reeds van die huweliksluiting beoefen moet word, kan dit nie as vanselfsprekend aanvaar 

word dat hierdie kenmerke of norme maar net aangeleer kan word wanneer die 

gesinsituasie tot stand kom nie. Trouens, indien hierdie identiteitsnorme nie in die 

huwelik aangeleer word nie, sal dit beslis nie aangeleer kan word wanneer die gesin eers 

daar is nie. 

In die lig hiervan is die ontoereikende huwelike in die tegnokratiese maatskappy 

kommerwekkend, want na aanleiding van wat reeds geopper is, spreek dit vanself dat die 

ontoereikende huwelike van die dag sal meebring dat die opvoeding van die kind negatief 
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daardeur geraak sal word, omdat die outentieke huweliksnorme nie vir die kinders 

voorgeleef kan word nie. 

Ontoereikende ouerskap, as die ontoereikende agogiese begeleiding van die kind op sy 

pad na volwassenheid en gevolglik gesinsprobleme, is 'n onomstootlike werklikheid van 

die dag (vgl. paragraaf 4 van hierdie boofstuk). Daar word vermoed dat die prim~re 

oorsaak van bogenoemde probleem eerder in 'n ontoereikende buweliksverbouding 

gesoek moet word, as in die latere stadium van ouerskap. Trouens, die hoe voorkoms 

van egskeiding in die tegnokratiese bestel, is 'n teken van onsuksesvolle buwelike van die 

dag. 

Die voorafgaande gesketsde verbandlegging tussen 'n huwelik en die gesin, is 'n 

regverdiging om ook die buwelik by hierdie boofstuk in te sluit. In die lig van die feit 

dat die buwelik s6 'n belangrike rol speel ten opsigte van die opvoedingsopgaaf, sal die 

buwelik ook na sy wese nagespeur moet word. 

3. KENMERKE VAN DIE HUWELIK 

3.1 'n HUWELIK IS PARTIKULARITEIT 

In aansluiting met wat reeds oor die lewensopvatting in boofstuk twee, paragraaf 3 ges~ 

is, kan daar verder gekonkludeer word dat elke groep mense, wat 'n gemeenskaplike 

w~reld bewoon, 'n eie lewenstyl vertoon. Dit beteken dat elke bepaalde gemeenskap 

sy eie besondere gewoontes, tradisies en norme as algemeen aanvaarde rig- en 

meetsnoere waarvolgens by sy lewe lei, bet. Die buwelik maak ook deel van hierdie 

bepaalde lewenstyl uit, wat impliseer dat die buwelik van elke groep mense deur sy eie 

lewensopvatting met partikuliere inhoudgewing gevul sal word, deurdat daar spesifieke 

norme, soos dit uit 'n bepaalde lewensopvatting na vore kom, aan bulle voorgel~ word. 

Kortom, die lewensopvatting stel aan elke groep mense bepaalde norme waaraan by 

gehoorsaam moet wees. V anuit hierdie partikuliere beskouing sal die Christelike 
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lewensopvatting byvoorbeeld die Christen aanspreek om op 'n Christelike wyse na die 

buwelik te kyk. Die Mobammedaan sal weer Mobammedaanse huweliksnorme nastreef. 

Na aanleiding van die voorafgaande is dit duidelik dat die buwelik 'n partikuliere 

aangeleentheid is, wat beteken dat elke lewensopvatting sy eie besondere norme vir die 

buwelik sal bepaal. Aangesien die tema van die onderbawige studie Christelik.e norme 

veronderstel, sal daar in boofstuk vyf, paragraaf 2.1.2.7 op na-wetenskaplike vlak 'n 

deeglike omskrywing van die Christelike siening betreffende die buwelik gegee moet 

word. 

3.2 DIE LIEFDE AS NORM 

Belangriker as "trou uit liefde" is "trou tot liefde", want dit is van die uiterse belang dat 

man en vrou die buwelik moet aangaan, omdat bulle bymekaar boort (De Klerk, et al., 

1973:313). Zeeman (1989:11) sluit nou by bierdie belangrike stelling aan wanneer sy 

baar soos volg bieroor uitlaat: 

"Die mens is nie 'n gevoelsgeorienteerde nie, maar 'n 

gebodsgeorienteerde wese ... Dit beteken dat by hom nie deur sy gevoel 

mag laat oorbeers nie, maar sy lewe volgens sekere vaste beginsels en 

maatstawwe (norme) moet inrig ... " (eie beklemtoning) 

En Faulkner (1992:11) waarsku: 

"Good marriages do not happen by accident. Romance alone winning 

the day is a myth." 

In die lig van bierdie woorde, moet daar gevra word of vandag se buweliksmaats se seks

en buwelikslewe nie bulle gevoel of emosie en bartstog oorbeers, in plaas van die gebod 

(norm) van die liefde nie (Zeeman, 1989:11; vgl. Chesser, 1991:127; McCullough, 

1990:13)? Anders gestel, word die verkeerde norm nie toegepas wanneer daar 'n keuse 
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ten opsigte van 'n huweliksmaat gemaak word nie? Is dit nie belangriker dat die 

liefdesgebod as norm aangewend word eerder as die gevoel of emosionele as norm, 

wanneer daar keuses oor 'n huweliksmaat gemaak word nie? 

Voortvloeiend uit die voorafgaande stelling is dit duidelik dat die tegnokrasie 

meegebring het dat die liefde 'n ander betekenis gekry het, wat neerkom op 'n 

''vervlakking en verarming" van hierdie begrip. Kortom, die tegnokratiese mens heg 'n 

ander waarde aan die liefdesnorm: as wat dit in die verlede was (vgl. Gerdes, et al., 

1981:158; Van Rensburg, red., 1976:29). Daar word wel baie oor die liefde in popmnsiek 

gesing (Raux, 1979:6-9; Seale, 1988:23-37; Noebel, 1969:24-33), oor televisie vertoon (Du 

Toit & Nel, 1975:59-61), in literatuur geskryf, maar die werklike betekenis daarvan het 

erens langs die pad verlore geraak. Die huidige gevolge ten opsigte van die ''vervlakte" 

betekenis wat aan die begrip liefde geheg word, bring mee dat die "pret-moraliteit", wat 

genot, geluk en onmiddellike bevrediging van behoeftes of begeertes beklemtoon, voorop 

gestel word. Hieruit kom dit duidelik na vore dat wanneer daar van die liefde in die 

modeme konteks gepraat word, daar geen sprake van enige verpligting teenoor die ander 

persoon bestaan nie, want in die modeme maatskappy kyk die meeste mense na wat hy 

of sy uit die medemens kan kry, eerder as om te vra wat hy vir die medemens kan gee. 

Die modeme siening verwerp dus die omvattende betekenis of norm van die liefde soos 

Kelly (1988:12) dit kemagtig omskryf: 

"Love is not what you get - IT'S WHAT YOU GIVE!" 

Daarom is dit nie verbasend nie dat 'n bekende popsanger in Suid-Afrika dit onomwonde 

gestel het dat "moet-trou 'n Afrikaner-king is" (Snyman, 1990:8; vgl. Morgan, 1990:16-

17), toe hy op sy verpligting gewys is om met die moeder van sy buite-egtelike dogtertjie 

te trou. 

Uit die voorafgaande voorbeelde kan daar gekonkludeer word dat die bogenoemde 

ingesteltheid ten opsigte van die liefdesnorm, as 'n voortvloeisel van 'n verkeerde liefde

instelling gesien kan word. Aangesien die "liefde", waaroor die mens in die tegnokratiese 
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era so begaan is, slegs op een van die mens se bestaanswyses, naamlik: die liggaamlike 

gerig is, word die mens in sy diepste wese aangetas (vgl. hoofstuk vyf, paragraaf 2.1.2.7). 

In die lig hiervan sal die hele kwessie rakende die mens as besielde liggaamlikheid in 

oenskou geneem moet word. 

3.3 BESIELDE LIGGAAMLIKHEID AS NORM 

Die mens is 'n eenheid van liggaam en gees. Kortom, die mens is besielde 

liggaamlikheid. Daarom kan die mens nie bloat as 'n kunsm~tige samevoeging van 

liggaam en gees gesien word nie. Die mens het nie 'n siel en 'n liggaam nie, maar is 

daadwerklik besielde liggaamlik:heid (Esterhuyse, 1980:65-68; Victor, 1983:26-27; Swart, 

1983:26-28). Oberholzer & Greyling (1981:203) verduidelik hierdie gedagte met die 

volgende woorde: 

"Streng genome, is dit dan ook so dat geen mens daarvan bewus is dat 

hy 'n liggaam HET as iets wat van hom geskeie is en teenoor hom staan 

nie. Dit is eers wanneer ons liggaam ons op die een of ander punt of 

deel daarvan van sy geaffekteerdheid bewus maak en ons as't ware in 

die steek laat dat ons die ontdekking maak dat ons 'n liggaam HET." 

Gedagtig aan hierdie woorde moet dit noodwendig daartoe lei dat, indien daar 'n 

skeiding tussen liggaam en gees plaasvind in die antropologie van 'n besondere tydperk, 

soos dit daadwerklik in die tegnokratiese bestel die geval is, die wesenlike aard van die 

huwelikslewe daardeur geraak gaan word. Want as hierdie skeiding plaasvind, lei dit 

onteenseglik daartoe dat die seksuele in die huwelik daardeur verskraal word, wat 

noodwendig beteken dat die huwelik sal misluk. Gerdes, et al., (1981:174) stel dit dat die 

bevolkingsontploffing, doeltreffendheid van voorbehoedmetodes sowel as die algemene 

veranderinge in sedelike kodes tot 'n grater waardering van seksuele genot as sodanig 

gelei het. Maar die groat probleem is dat seksuele aanpasbaarheid en bevrediging as die 

enigste faktore beskou word om huweliksgeluk te vind. Daar word dus uit die aard van 
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die saak verkeerde waardes ten opsigte van huweliksgeluk aangewend, en daarom is daar 

soveel probleme in huwelike van die dag. 

Dat die liggaamlike aspek in die tegnokratiese bestel verabsoluteer word, is nie weg te 

redeneer nie. Trouens, die verkeerde opvattinge betreffende die huwelik as instelling, 

spreek van die verwronge waardes wat daar in die eietydse samelewing daaroor bestaan. 

Hawkins, ed. (1979:389) vereenselwig hom met hierdie opvatting wanneer hy 

byvoorbeeld die huwelik soos volg omskryf: 

"the state in which a man and a woman are formally united for the 

purpose of living together (usually in order to procreate children) .and 

with certain legal rights and obligations towards each other."( eie 

beklemtoning) 

Uit hierdie definisie is dit duidelik dat die huwelik se liggaamlike aspek sterk op die 

voorgrond geplaas word, ten koste van die geestelike aspek daarvan. Die Rooms

Katolieke kerk sluit nou by hierdie siening aan wanneer hulle die huwelik primer aan 

die voortplantingsaspek koppel (vgl. Heyns, 1986:139). Wanneer die huwelik op hierdie 

wyse gesien word, moet dit noodwendig daartoe lei dat die wesenlike betekenis van die 

huwelik "verskraal en verarm" sal word. Beter gestel, weens die feit dat die liggaamlike 

as enigste of oordrewe aspek van die huwelik beskou word, word die liefdesnorm 

verskraal, want die liefdesnonn bestaan uit 'n geestelike en 'n liggaamlike aspek. 

Die huwelik is 'n algehele verbintenis waardeur daar finaal van persoonlike 

onatbanklikheid afstand gedoen word, aldus Tournier (1979:52). 

3.4 HUWELIKSNORME IS TYDSGEBONDE 

V andag, in die twintigste eeu, word die huwelik egter nie meer slegs om die fisiese 

oorlewing gesluit, soos dit in die antieke wereld en tydens die Renaissance die geval was 

nie. Die mens se diepste behoefte in die twintigste eeu is om emosioneel te kan oorleef. 
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Anders gestel, die waarde wat die mens aan die moderne huwelik heg, is om emosioneel 

te kan oorleef. Man en vrou soek dus binne die hedendaagse huwelik emosionele 

sekuriteit, warmte en vertroeteling. Die implikasies van s6 'n siening van die huwelik is 

dat die "kern" van 'n volk nie meer die huwelik en die gesin is nie, aangesien die huwelik 

en die gesin nie meer norme aan die tegnokratiese samelewing dikteer nie, maar juis 

omgekeerd, dikteer die tegnokratiese samelewing die norme en waardes van die huwelik 

en die gesin (vgl. Toffler, 1978:229). Dit verklaar ook waarom die huwelik vandag sterk 

uitgelewer is aan die invloede wat daar in die tegnokratiese era heers. Toffler ( 1978:231) 

gaan selfs s6 ver deur te beweer dat die tendens van verandering, wat kenmerkend is van 

die tegnokratiese bestel, die huwelik s6 sal be'invloed, dat die huwelik van korte duur sal 

wees. _ Na aanleiding van hierdie kommerwekkende uitspraak, skilder bogenoemde 

skrywer die toekomstige huwelike soos volg: 

"Serial marriage - a pattern of successive temporary marriages - is cut to 

order for the Age of Transience in which all man's relationships, all his 

ties with the environment, shrink in duration." 

Dat die huwelik werklik so blatant aan die invloede van die tegnokratiese bestel 

uitgelewer moet word, getuig van 'n humanitere lewensopvatting wat noodwendig 

impliseer dat humanitere waardes en norme ten opsigte van die huwelik aangewend 

word. Dat daar baie persone in die eietydse maatskappy is wat die huwelik vanuit hierdie 

lewensbeskouing huldig, spreek uit die vele voorbeelde van eksperimentering wat daar 

ten opsigte van die huwelik plaasvind (vgl. paragraaf 4 van hierdie hoofstuk). 

Wanneer daar op die voorafgaande uitsprake gelet word, raak 'n mens onmiddellik 

bewus van hoe moeilik dit moet wees om 'n outentieke huwelik in die tegnokratiese era 

te handhaaf. Dit wil se, die moderne tegnokratiese mens vind dit moeilik om outentieke 

huweliksnorme uit te leef. Die onmiddellike vraag wat hom voordoen, is hoe dit nog 

moontlik is dat die huwelik nog kan bestaan. Na aanleiding hiervan beweer Tournier 

(1979:117) tereg: 
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"Nou is dit wel maklik om te trou, maar allesbehalwe maklik omjouself 

in die huwelik uit te lewe." 

Aansluitend hiermee is dit treffend dat die bekende Afrikaanse uitdrukking dat trou nie 

perdekoop is nie (Terblanche & Odendaal, 1966:1143) die voorafgaande omskrywing 

daadwerklik onderskryf. 

Uit die voorafgaande woorde kan daar afgelei word dat die wese van die huwelik veel 

dieper ingebed le as d,ie blote "bymekaarwoon" van 'n man en 'n vrou, omdat bulle 

mekaar sogenaamd liefhet. 

N a aanleiding van die voorafgaande eksposering sal die negatiewe invloede van enkele 

ontoereikende huweliksverbande toegelig moet word. 

4. ENKELE ONTOEREIKENDE HUWELIKSVERBANDE 

4.1 EGSKEIDING 

Dat daar probleme in die huwelike in die tegnokratiese bestel bestaan, kan nie 

weggeredeneer word nie. Malan ([s.j.]:3) beweer tereg in die verband: 

"Die huwelik en die huisgesin het in krisis gekom, wereldwyd." 

Vroeer was die waarde ten opsigte van die huweliksnorm, in die Westerse kultuur, 

"heiligheid" en egskeidings was byna ondenkbaar. Die huwelik het 'n lewenslange 

verpligting in lief en leed veronderstel (Strijdom, 1979:10; Cronje & Venter, 1958:83). 

Alhoewel dit vandag nog steeds die gekoesterde ideaal is om die huweliksnorme op 

hierdie doeltreffende wyse na te kom, is onstabiliteit in die huwelik in werklikheid besig 

om toe te neem en die stygende egskeidingsyfer is 'n sprekende bewys daarvan (vgl. 

Pienaar, 1990:6; Gerdes, et al., 1981:156; Davies, 1984:78-79). 
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Die omvang van die probleem spreek uit die statistiese gegewens oor die wereld heen. 

Die Verenigde State van Amerika se Sensus Buro bereken byvoorbeeld dat die helfte van 

die huidige huwelike in die Verenigde State van Amerika in 'n egskeiding gaan eindig, 

indien die huidige trant van sake sou voortduur (Kelly, 1990:3; vgl. Dobson, 1987 [b]:81). 

In Suid-Afrika is die egskeidingsyfers ook kommerwekkend hoog, omdat huweliksnorme 

nie tot hulle reg kom nie. In vergelyking met nege van die belangrikste Westerse Iande 

en Japan, was Suid-Afrika se egskeidingsyfer in 1982 die hoogste en volgens alle 

aanduidings is hierdie sYfer nog steeds besig om te styg. Van 1978 tot 1982 het die 

egskeidingsyfer van 2,58 tot 3,78 per duisend van die blanke bevolking gestyg. Die totale 

egskeidings in hierdie tydperk was 90 295 waarby 122 977 kinders en dus 303 567 mense 

direk betrokke was. Omdat syfers nie die presiese omvang van die werklike probleem 

kan weergee nie, is dit 'n groot moontlikheid dat die bogenoemde statistieke slegs die 

punt van die spreekwoordelike ysberg kan wees (Zeeman, 1989:11). 

Verder word die ems van die probleem in Suid-Afrika nog duideliker as daar na enkele 

statistiese gegewens van die grootste gereformeerde kerk, te wete, die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk, gekyk word. In die Kerkspieel 2 (Van Eeden & Smuts, 1986:25) 

spreek die Nederduitse Gereformeerde Kerk hierdie probleem pertinent aan wanneer 

hulle die volgende mening daaroor lug: 

"Dat daadwerklike aksies van stapel gestuur sal moet word om die 

egskeidingsprobleem die hoof te bied, is dus vanselfsprekend. Indien die 

patroon sou voortduur, kan die besondere gewildheid van die huwelik 

as instelling dalk nadelig getref word." ( eie beklemtoning) 

Uit hierdie woorde kan daar afgelei word dat die tradisionele huwelik as instelling nie 

meer as die algemene norm erken word nie. Dit is tragies as dit in aanmerking geneem 

word dat dit die Christengelowige is wat pertinent deur hiedie woorde aangespeek word, 

want hierdie stelling vloei voort uit die statistiese gegewens aangaande die 

Chistengelowiges in die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Daar kan hieruit 
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gekonkludeer word dat die Christengelowige in die Nederduitse Gereformeerde Kerk 

in 'n groeiende mate probleme ondervind om hulle huwelikslewe op Bybelse grondslag 

te plaas en vervulling daarin te vind (Van Eeden & Smuts, 1986:25). Beter gestel, die 

Christengelowiges in die bogenoemde kerkverband, ondervind probleme om die 

huweliksnorme op 'n Bybelse wyse uit te leef. 

In noue aansluiting met wat reeds oor die liefdesgebod as huweliksnorm (paragraaf 3.2 

van hierdie hoofstuk), gese is, is dit s6 ironies dat daar in Suid-Afrika, wat as 'n 

Christelike land bekend staan, s6 baie egskeidings is. Kan die oorsaak vir die groat 

egskeidingsyfer in Suid-Afrika nie miskien verklaar word deur die feit dat die mense in 

Suid-Afrika s6 ge'indoktrineer is met die gevoelsgeorienteerde opvatting, dit wil se met 

verkeerde waardes van die huwelik, dat hulle eenvoudig blind geword het vir die 

werklike betekenis van die gebod of norm van die liefde nie (Zeeman, 1989:11)? 

Daar het met ander woorde 'n waardeverskuiwing ten opsigte van die huweliksnorme 

ingetree. Trouens, die stigma wat eers aan 'n geskeide persoon gekleef het, het heeltemal 

verdwyn (Pienaar, 1990:6; Schulze & Oosthuizen, 1990:25; Goode, 1963:81; Graham, 

1990:140). 

Dat die kind ook nie ongedeerd gelaat word deur 'n egskeiding nie, word duidelik deur 

Dobson (1987 [a]:157) gestel: 

"Children of broken homes usually learn to cope with their situation, one 

way or another, but the emotional impact will never be completely 

forgotten." ( eie beklemtoning) 

Daarom moet hierdie geweldige verbrokkeling van die tradisionele huwelik, vanwee die 

ontoereikende vergestalting van outentieke norme in die huwelik, nie geringskat word 

me. 
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4.2 DIE "SAAMWOON-TENDENS" 

"Saamwonery" kom ter sprake wanneer twee mense van die teenoorgestelde geslag buite 

gesinsverband onder een dak saamwoon in 'n lewensruimte en situasie wat sterk 

ooreenkomste met die van die tradisionele huwelik toon. In die "saamwonery" word die 

wedersydse verantwoordelikhede en troubelofte van die huwelik as 'n onwetlike vereiste 

beskou (Smit, 1981:9-10). 

In die praktyk kom "saamwonery" op verskeje wyses voor. Dit kan wissel vanaf 'n blote 

sakeverhoudi.D.g (om lewenskoste te deel) tot 'n intieme lewensgemeenskap met mekaar. 

Hierdie verskynsel kom by werkende jongmense, studente, geskeides, weduwees en 

wewenaars voor. Dit spreek dus duidelik dat 'n bree laag van die samelewing deur 

hierdie verskynsel geraak word (Steyn, et al., 1987 [a]:165; Smit, 1981:9-10). 

In die lig van die voorafgaande gegewens is dit duidelik dat die "saamwoon-tendens" 

meer is as net 'n "saamslapery" (Glazer-Malbin, ed., 1975: Smit, 1981:9-10), soos 

sommige skrywers dit wil afmaak (vgl. Lombard, 1980:1). Daarom moet die 

onderliggende faktore wat tot hierdie tendens lei, elders gesoek word. Die feit dat 

"saamwoon" geen invloed op die betrokkenes se latere verhouding, soos dit deur Callan 

& Noller (1987:102-103) gestel word, sal h~ nie, is eenvoudig net nie waar nie. Die 

"saamwoon-tendens" is uiteraard 'n alternatief vir die tradisionele huwelik, wat geen 

werklike geleentheid tot sukses het nie, aangesien 'n huwelik net kan slaag as dit op die 

norm van onvoorwaardelike aanvaarding gebou word in plaas van 'n kritiese 
• 

eksperimentering met valse norme van die huwelik (Swart, 1983:68). Du Plessis 

(Harman, red., 1979:374) stel die saak onomwond$!: 

" ... daar is geen ander regte vorm van saamlewe van man en vrou as in 

'n vaste huweliksverbintenis nie." 

Wanneer twee persone hul huweliksverpligting deur 'n "saamwonery" pro beer omseil, sal 

die seksualiteit egter ook van sy diepste sin en vervulling beroof word, want die mens is 
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besielde liggaamlikheid en dit impliseer dat dit uiters noodsaaklik is dat die mens se 

geestelike sy nie verwaarloos word nie (vgl. paragraaf 3.3 van hierdie hoofstuk). Daar 

mag dus nie valse waardes ten opsigte van die huwelik aangewend word nie. 

In 'n sekere sin kan die "saamwoon-tendens" die gevolg wees van 'n verkeerde beeld van 

huweliksnorme wat daar vir die kind van die huwelik voorgehou is. W anneer die ouers 

se huwelik byvoorbeeld nie spreek van 'n toereikende vergestalting of voorleef van 

norme nie, moet dit noodwendig daartoe lei dat die kind onsekerheid in die verband sal 

ondervind (vgl. paragraaf 2 van hierdie,hoofstuk). Daarom kan daar tereg beweer word 

dat jongmense wat uitdagend en oenskynlik vreesloos en traak-my-nie-agtig "saamwoon", 

dikwels ten diepste bewend van vrees is. Die jongmens vrees onder andere die hardheid 

van oe en stem wat bulle so dikwels by die ouer geslag getroudes opgemerk het, of die 

geskree en geskel waarvoor bulle as kinders menigmaal hul ore moes toedruk het. 

Verder vrees bulle die onverskillige vlug na 'n drankbottel of 'n kamerdeur wat 

donderend toegeklap en gesluit word. lndien die jongmens self die valse norme van 'n 

huwelik by bulle ouers raaksien, wat wei behoorlik "gekerk" is, maar wie se huwelikslewe 

dag vir dag al hoe meer van die destydse kerklike inseening 'n belaglike bespotting 

gemaak het, sal dit al hoe meer hydra tot die probleem van "saamwonery". Uit die 

voorafgaande kan dit afgelei word dat die ontoereikende vergestalting van 

huweliksnorme binne die huwelik aanleiding kan gee tot "saamwonery". Dat die 

jongmense in Suid-Afrik:a al hoe meer die "saamwonery'' as alternatiefvir die tradisionele 

huwelik kies, blyk daaruit dat die saamwoonsyfer in Suid-Afrika tussen 1970 en 1980 met 

336% toegeneem het (Zeeman, 1989:11; Du Toit & Louw, 1980:3). In die lig van hierdie 

statistiese gegewens, lyk dit amper of Toffler (1978:233-235) se voorspelling dat die 

tradisionele permanente huweliksnorme se dae getel is, voorwaar 'n werklikheid geword 

het. 

Na aanleiding van die voorafgaande eksposisie kan samevattend gese word dat die 

jongmens ander waardes aan die norme van die huwelik as die vorige geslagte heg, wat 

grotendeels toegeskryf kan word aan die ontoereikende vergestalting van huweliksnorme 

in die samelewing. Wat in werklikheid gebeur, is dat die ouer- deur sy "ongelukkigheid" 
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in die huwelik by implikasie - ander waardes ten opsigte van die huweliksnorme daarstel, 

te wete, dat die huwelik juis s6 is, soos dit in die ouers se huis vergestalt word. Dit is 

juis hierdie "ongelukkige" waardes waarmee die jongmens nie tevrede is nie en daarom 

ander opsies vir 'n gelukkige huwelik probeer vind. Hy ken dus met sy "saamwonery", 

ander waardes aan die tradisionele huweliksnorme toe, juis omdat hy nie die norme soos 

dit deur sy ouers voorgeleef word, aanvaar nie. 

Om die probleem nog verder te kompliseer, bevind die jongmens hom in 'n samelewing 

waar hy geen s~kuriteit vind nie, want die vaste waardes wat aan die gevestigde norme· 

geheg behoort te word, word juis in die huidige tegnokratiese era ten sterkste 

bevraagteken. Daarom hunker die jongmens na geborgenheid om maar te midde van 

die onsekere lewe aan iemand vas te klou (saam te woon) (Du Toit & Louw, 1980:3-4; 

Smit, 1981:12-13). Anders gestel, die jongmens heg 'n ander waarde (saamwoon) aan 

die huweliksnorm om hom sekuriteit te bied, omdat daar juis nie meer 'n permanente 

karakter ten opsigte van norme in die breer samelewing bestaan nie. 

'n Ander rede vir die verskynsel van "saamwonery" is die jongmens se belewenis van 

eensaamheid in die tegnokratiese era, aangesien daar vandag glad nie meer gedink word 

aan die enkeling in die massa nie (vgl. hoofstuk twee, paragraaf 2.6). Omdat die 

jongmens juis uit hierdie verstikkende klimaat van die massamens wil ontsnap, soek hy 

rus saam met iemand wat hom verstaan en waar hy 'n tuiste kan vind (Smit, 1981:13-14). 

Verder het daar in die tegnokratiese era 'n pragmatiese lewensfilosofie ontstaan, wat 

noodwendig daartoe moes lei dat die siening aangaande die huwelik ook daardeur 

beinvloed sou word. Die pragmatiese lewensfilosofie "predik" dat alles in orde is indien 

dit net nuttig en efl'ektief is. Dit moet dus net kan werk. Die doel wat in hierdie 

modeme filosofie in die vooruitsig gestel word, word ''verskraal" bloat tot die 

nuttigheidswaarde van die aspek wat beoordeel moet word (Smit, 1981:14-15; Du Toit 

& Louw, 1980:3; LeRoux, 1991:1). Uitgediende waardes wat gehuldig word oor die 

tradisionele huwelik, word in die lig van hierdie filosofie verwerp, omdat dit juis die 

bereiking van die doelwit bemoeilik. Daarom word die bestaande huweliksnorme deur 
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die jongmens verwerp, omdat dit vir die eensame en onsekere stadsmens net nie meer 

werk nie. Dis nie meer nuttig nie, maar word eerder as 'n bedreiging beskou (Smit, 

1981:14-15). Miles (1983:66) som die motivering van die jongmens om "saam te woon" 

treffend soos volg op: 

" (1) self-centeredness, insecurity 

(2) blind surrender to peer pressure 

(3) a desire for the false freedom offered by the 'new morality' 

( 4) · the desire to appear unconventional, and 

(5) rebellion against God, the family, society, and what male and 

female were meant to be." 

4.3 DIE KERKLIK-GEMENGDE HUWELIK 

'n Tendens wat al hoe meer in die tegnokratiese bestel na vore kom, is dat egliede wat 

tot verskillende kerke behoort, al huldig hulle dieselfde lewensopvatting, met mekaar in 

die huwelik tree. So kan Christengelowige egpare aan verskillende Protestantse kerke 

behoort, of die een kan aan 'n Protestantse en die ander .aan 'n Pinksterkerk behoort 

(vgl. Heyns, 1986:142). 

'n Ander moontlikheid is dat een van die egpare oortuig is tot een of ander 

lewensopvatting, terwyl sy of haar metgesel afsydig teenoor hierdie besondere 

lewensopvatting en sy norme staan. Dit kan gebeur dat 'n Christengelowige met 'n me

Christen getroud is. Die twee moontlikhede wat hier kan geld, is dat die twee egpare 

tot die huwelik toegetree het as 'n gelowige met 'n ongelowige. Die ander moontlikheid 

is dat die een tot geloof in 'n besondere lewensopvatting gekom het, terwyl die 

lewensmaat nog nie tot s6 'n oortuiging gebring is nie (Heyns, 1986:143). 

Uiteraard sal s6 'n huwelik pobleme in die hand werk, want die egpare sal nie dieselfde 

standpunte h~ wat die normatiewe oordeel aangaan nie. Daarom sal die verhouding 

tussen die twee egliede deur die verskillende norme wat gehuldig word, benadeel word. 
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Verder sal dit onmoontlik: wees dat daar 'n godsdienstige band tussen die man en vrou 

sal wees, wat hulle daadwerklik geestelik een sal maak (Smuts, 1951:69 en 72-76; vgl. 

hoofstuk vyf, paragraaf 2.1.2.7). Wanneer daar dan hewige geskille ontstaan as gevolg van 

verkillende norme wat gehuldig word, kan dit selfs lei tot 'n egskeiding (Harman, red., 

1979:372 en 376). Raubenheimer (1970:17) beweer tereg dat die belangrikste vereiste 

vir 'n geslaagde huwelik, die keuse van 'n huweliksmaat met dieselfde godsdienstige 

norme is. Steyn, et al., (1987 [a]:159) sluit by die gedagte aan wanneer hulle s~: 

"Godsdienstige agtergrond het omvattender implikasies as bloot dieselfde 

geloof, en behels ')Ok in groot mate 'n gelyksoortige lewensbeskouing, 

waar bepaalde waardes en no nne van belang is." ( eie beklemtoning) 

Ook sal die gedurige geskille wat tussen egliede bestaan oor watter norme gehuldig moet 

word, meebring dat die kind in die gesin later ongeborgenheid sal beleef, omdat hy nie 

seker van vergestaltende norme sal wees nie. 

Vir die kind sal dit byvoorbeeld beteken dat verskillende kerke besoek sal word, wat 

verwarrend vir hom sal wees, want hy sal uiteraard aan verskillende en teenstrydige 

norme blootgestel word. Veral die tiener sal dit moeilik vind, want dit is juis die tydperk 

in sy lewe waar die ouers vir hom duidelike norme moet voorleef. Die kind verwag 

konsekwente gedrag en nougesette beoefening van die godsdienstige en etiese norme wat 

die ouers huldig (Barnard, 1979:108-110). Wanneer die verskillende ouerpare 

verskillende kerke besoek, sal dit spreek van inkonsekwente handelinge, wat net die 

opvoeding van die kind kan bemoeilik. Later sal hierdie teenstrydige belewenis van 

verskillende norme meebring dat die egpaar en die gesin kerklos word, wat die egpare 

en die kinders weerloos sallaat, want: 

"As iemand los is van sy Kerk, ... ,dan waai elke wind van verandering 

hom mee." (Kotzee, 1974:42) 
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4.4 DIE "HOMOSEKSUELE-HUWELIK" 

In Suid-Afrika is s6 'n huweliksverbintenis met die skrywe van hierdie proefskrif iets 

ongewoons, maar in oorsese Iande word hierdie verskynsel al hoe meer as normaal 

beskou en selfs deur verskeie kerke as heeltemal Skriftuurlik aanvaar (vgl. Commission 

for church and theology, 1981:45). Weens die feit dat daar al hoe meer toegewings 

gemaak word ten opsigte van die sogenaamde "homoseksuele huwelik", selfs wanneer dit 

by die aanneming van kinders kom, verg hierdie aangeleentheid deeglike besinning. 

Die oorsaak van homoseksualisme setel in die versteurde geslagsorientasie wat in die 

kind se opvoeding plaasgevind het. Die moeder kan byvoorbeeld baie dominerend (maar 

tog ook liefdevol) en die vader baie "vaag" en "afwesig" wees (vgl. paragraaf 7.3.2 van 

hierdie hoofstuk). Die seun sal hom 66r-identifiseer met sy moeder en 6nder-identifiseer 

met sy vader. Wanneer die vrou en die man dus verkeerde norme vergestalt (vgl. 

paragraaf 2 van hierdie hoofstuk), sal dit meebring dat die kind nadelig deur hierdie 

voorbeeld van verkeerde norme geraak word. W anneer hy dus opgroei, ervaar hy dat 

hy as man 'n mislukking is en soek daarom by mans na manlikheid (en na sy vader), 

terwyl hy vroue vrees en deur bulle afgestoot word (Janson, 1985:112). Wanneer die 

rolle van manlikheid en moederlikheid nie uitgleef word nie, sal dit aanleiding gee tot 

hierdie afwykende huwelik in die modeme samelewing. 

Aangesien geslagsorientasie uit die verhouding van die kind met sy vader en moeder 

aangeleer word (vgl. Janson, 1985:112; Calhoun, et al., 1977:231), is dit ondenkbaar dat 

die opvoeding van aangenome kinders in so 'n huwelik, suksesvol sal kan plaasvind, 

aangesien een van die geslagte juis in hierdie opvoedingsgebeure afwesig is en dit 

onmoontlik sal wees om albei geslagte se norme vir die kind voor te leef. 

In die voorafgaande paragrawe is daar onder andere op die noodsaaklikheid van 'n 

toereikende huwelik vir die doeltreffende opvoeding van die kind binne die gesin gewys. 

Dat die huwelik deur verskeie invloede in die tegnokratiese era bedreig of verduister 

word, het duidelik aan die lig gekom. Trouens, dit is 'n tragiese feit dat die huwelik as 
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"pedagogies-gepreformeerde veld" vir die doeltreffende opvoeding van die kind, reeds s6 

deur die invloede van die kontemporer-modeme wereld aangetas is, dat daar selfs 

melding gemaak word van 'n gesinskrisis. 

As die aantasting van die buwelik nie reeds erg genoeg is nie, bet die tegnokrasie se 

invloed ook verder uitgekring en sy stempel op die opvoeding van die kinders in die 

huisgesin afgedruk. 

5. DIE GESIN 

Die wesenlike van die gesin is gelee in die feit dat dit die diepste oorsprong of 

oerbegronding van aile moontlike sosiale en maatskaplike mede-syns en 

medebestaansvorme is (DuPlessis, 1974:166; Albrecht, 1987:4). Keyter (1942:83) brei 

verder oor die belangrikheid van die gesin uit, wanneer by se dat: 

"Sonder die gesin sterwe die siel van die volk; sonder die gesin word die 

opvoeding van sy siel beroof!" 

Dit beteken dat gesinsopvoeding en gesinsverhoudinge die basis van aile latere 

opvoeding en sosiale verhoudinge vorm (Pretorius, 1979:45). Die kind se reis na 

volwassenheid begin dus reeds in die gesin, aldus Pistorius (1971:60). Met aile reg 

bestempel Pretorius (1979:45) dan ook die woord gesin as reisgeselskap. Tydens hierdie 

reisgeselskap maak die kind kennis met norme en waardes wat geldig is vir die bepaalde 

gemeenskap waarin by hom bevind (Brooks, 1990:309). 

Uit die voorafgaande spreek dit nou duidelik dat die gesin as primere instelling bepaalde 

funksies moet verrig. Anders gestel, die gesin bet essensies of onwegdinkbare 

werklikhede, wat die gesinsituasie laat spreek soos wat dit universeel werklik is. In elke 

gesin is daar bepaalde norme waaraan voldoen moet word om as gesin te kwalifiseer. 

Die gesin in die modeme, tegnokratiese era is egter vanwee verskeie faktore besig om 

funksieverskuiwings of selfs funksieverlies te ondergaan. Kortom, daar bet binne die 



94 

moderne, tegnokratiese gesin 'n waardeverskuiwing ten opsigte van die norme in die 

gesin plaasgevind. 

Vervolgens sal daar 'n strukturele ontleding van die gesin gemaak word om die 

verhoudingstruktuur te benoem om in die verband daardie norme (grondfunksies ), wat 

te aile tye en in aile gemeenskappe voorkom, te omskryf. 

5.1 DIE VERHOUDINGSTRUKTUUR IN DIE GESIN 

Die drie verhoudinge wat die verhoudingstruktuur uitmaak, vorm 'n noue onderlinge 

verband ten opsigte van mekaar. Die opvoedingsgebeure in die gesin is daarom meteens 

en gelyktydig 'n ken-, gesag- en 'n vertrouensverhouding (Botha & Van Rensburg, 

1985:75-76). In die verskillende verhoudinge kom daar wedersydse wesenskenmerke van 

mekaar voor. Landman, et al.,(1972:18) stel hierdie onderlinge verband soos volg: 

"Die kennende opvoeder ( ouer) neem die kind gesagsuitoefenend en die 

kind neem die opvoeder ( ouer) gesagsgehoorsamend. Die opvoeder 

(ouer) neem omdat hy weet wie, waarheen en hoe hy behoort te neem, 

die kind neem omdat hy nie weet nie, maar deur die kenrelasie 

agterkom dat hy nie weet nie en dat die opvoeder (ouer) weet. Daarom 

kan hy die opvoeder (ouer) as gesagsleier aanvaar (vertrou)." (eie 

invoegings). 

Bogenoemde aanhaling impliseer dat in die opvoedingsituasie van die gesin, die ouer en 

die kind in 'n besondere verhouding tot mekaar te staan kom (Landman, et al., 1972:7). 

Hierdie onderlinge verhouding bestaan uit die: 

1) vertrouensverhouding, 

2) gesagsverhouding, en 

3) kenverhouding (begrypingsverhouding) 
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5.1.1. DIE VERTROUENSVERHOUDING 

Volgens die Nederlandse Woordeboek van Van Dale (De Tollenaere & Persijn, 

1977:1038) beteken vertrou: 

"geloof in iemands trouw." 

Uit die bogenoemde woorde is dit duidelik dat vertroue 'n wedersydse handeling 

veronderstel. Die kind vertrou die opvoedeT wat as vergestalter van die normatiewe 

optree, en die opvoeder vertrou dat die kind sal word wat hy behoort te word. Daar 

word dus 'n dialogiese- of vertrouensverhouding tussen ouer en kind gestig waarin 

opvoedingsmomente in die sfeer van sedelike norme afwysend of instemmend verwerk 

word (vgl. Pretorius, 1979:45). Met ander woorde, die kind word in die gesinsituasie 

deelgenoot en lotgenoot, medestander en medeganger op sy weg na sedelikselfstandige 

verantwoordelikheid ten opsigte van die norme wat hy moet huldig (Du Plessis, 

1974:169). 

Dit beteken verder dat die wedersydse vertroue wat tussen man en vrou in die huwelik 

bestaan heilsaam op die gesin moet inwerk, sodat daar ook 'n wedersydse 

vertrouensverhouding tussen die ouers en die kind hieruit kan ontluik. 'n 

Aangeleentheid wat moeilik in die tegnokratiese era verwesenlik word, vanwee die 

enorme probleme wat met doeltreffende normvergestalting in die huidige huwelike na 

vore kom (vgl. paragraaf 4 van hierdie hoofstuk). 

Die ouers moet die kind as persoon aanvaar met die wete dat die kind die moontlikheid 

het om te word wat hy behoort te word (Kilian & Viljoen, 1974:166; Gresse, 1973:27; 

Pretorius, 1966:27; Mol, 1988:31). In die lig van hierdie stelling stel Goethe, soos 

aangehaal deur Oberholzer (1968:323), dit treffend: 
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"Wie die an.der neem soos hy is, maak hom slegter as wat hy is. Wie 

hom neem soos hy behoort te wees, inspireer hom tot wat hy kan wees. 

Wie die ander behandel asof hy reeds is wat ons wil he dat hy moet 

wees, het hom reeds onderweg na wat hy behoort te wees." (eie 

beklemtoning). 

Uit die voorafgaande aanhaling kom dit duidelik na vore dat die opvoeder die kind moet 

sien in die lig van die normatiewe; dit wil se, wat hy kan en behoort te word. En dit is 

slegs moontlik wanneer li~fde gepaar word met insig, en daar nie teen die kind se 

gebreke vasgekyk word nie, maar waar die kind teen sy unieke agtergrond en 

omstandighede raakgesien word (Pretorius, 1966:27; Mol, 1988:65-69: Landman, et al., 

1972:45). 

Vir die Christengelowige ouer is dit dus belangrik om die kind aan te moedig om op sy 

eie, unieke manier volgens die norme te leef wat daar vir hom neergele is. Die Bybel 

stel hierdie gedagte soos volg: 

"Gee Ieiding aan 'n jongmens oor hoe hy moet leef (normatief), en hy sal 

ook as hy al oud is nie daarvan afwyk nie." ( eie beklemtoning en 

invoegsel) (Spreuke 22:6). 

V eral in die huidige tegnokratiese era, is dit dikwels moeilil( vir die ouers om die kind 

te aanvaar soos hy is, want in die modeme samelewing word daar 'n oordrewe klem op 

norme soos fisiese aantreklikheid, intelligensie en materiele welvaart geplaas {Dobson, 

1971:27-62; Mol, 1988:52-55). Dit beteken, dat indien die kind nie aan hierdie 

standaarde kan voldoen nie, hy en die ouers 'n gevoel van nutteloosheid en 

onaanvaarding beleef, wat negatief op die vertrouensverhouding tussen die kind en sy 

ouers kan inwerk. 

Die gesin vereis dus 'n wedersydse vertroue as onvoorwaardelike aanvaarding van die 
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ander persoon as iemand met waardigheid wat gerespekteer moet word ( Gresse, 

1973:27). In die lig hiervan spreek iemand soos Van Zyl (1980:252) hom soos volg oor 

die vertrouensverhouding uit: 

"Die sin van aanvaarding in kinderantropologiese opsig spreek juis uit 

die wedersydse karakter daarvan en die wedersydse aangewesenheid van 

die opvoeder en die opvoedeling op mekaar om te kan word wat behoort 

te wees." ( eie beklemtoning) 

Verder moet die kind op die ouers vertrou. Hierdie vertroue van die kind ten opsigte 

van sy ouers kom aan die lig deur die wyse waarop hy bereid is om die norme, wat deur 

die ouers voorgeleef word, nate leef (Kilian & Viljoen, 1974:168). Die kind glo in die 

ouers wat as die vergestalter van die normatiewe of behoorlik.e optree. Die ouers tree 

weer as beeld op van wat die kind behoort te word (Venter, 1958: 16). Dit is dus van die 

uiterste belang dat die ouers byvoorbeeld te alle tye 'n gelukkige huwelik sal voorleef en 

konsekwent in die gesin moet optree, sodat die kind vertroue teenoor sy ouers kan 

koester wanneer hulle dieselfde norme en waardes op dieselfde wyse voorleef en altyd 

ten opsigte van die eise van die sin en gees van die norme en waardes optree. 

Bogenoemde vertroue van die kind is moontlik vanwee die kind se hunkering na 'n 

medemens wat hom geborgenheid kan verskaf. Elke kind het 'n intense nood aan 

geborgenheid, wat slegs deur die normatiewe voorlewing van sy ouers verlig kan word. 

In aansluiting by die voorafgaande, hunker elke kind na geborgenheid, vanwee die 

verborge toekomstigheid wat na hom toe aankom. 

W anneer die kind hom na die ouers gaan wend om hierdie ongeborgenheid van hom te 

verlig, sal die ouers as religieuse wesens hulle bepaalde religieuse norme aan die kind 

oordra. Trouens, dit is 'n feit dat die mens as normatiewe wese slegs geborgenheid kan 

beleef, indien die vastighede wat hy van die ouers gaan kry, se oorsprong in die 

lewensopvatting (religie) is (Kruger, 1986:34-35). In noue aansluiting hiermee wys 

Pistorius (1971:60) daarop: 
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"Die kind ontdek en aanvaar die gesin as kultuur en daarmee saam die 

waardes waarvan die kultuur die uiting is. Hy maak in konkrete en dus 

na-volgbare gestalte kennis met wat volwassenes as waardevol beskou." 

( eie beklemtoning) 

Die invloed en vertroue wat die ouers op die kind kan h~, spreek die duidelikste uit die 

volgende aanhaling: 

"There is much evidence to show that a strong centre is given to a child's 

life if his parents believe firmly in certain values and pass those on to 

him, quite naturally and for the most part quite unconsciously." (Niblett, 

1963:5) ( eie beklemtoning) 

Dit is hieruit duidelik dat die kind deur die ouers se lewensopvatlike norme en bulle 

gedrag aangespreek sal word. Eers wanneer die ouers die behoorlikheidseise voorlewe, 

sal dit vir die kind sinvol wees om dit na te lewe, sodat die vertroue wat hy in sy ouers 

het nie in wantroue sal ontaard nie (Burger 1983:86; Louw, 1989:29). Kortom, die kind 

neem die vergestaltende norme van sy ouers waar om vertroue hieruit te put. 

Daarom moet die ouers onthou dat hulle ja, ja moet wees en hulle nee, nee, sodat 

konsekwent ten opsigte van die norme opgetree kan word. Die kind sal dan besef dat 

hy en die ouers onvoorwaardelik gehoorsaam aan die norme moet wees (Sonnekus, 

1977:5; Louw, 1989:28). 

Die ouers word die gulde geleentheid gebied om die kind tot die eie partikuliere 

lewenswaardes te lei. En verder impliseer wedersydse vertroue dat die kind toegang tot 

'n religie verkry wat hom die nodige ankers in die lewe sal bied (vgl. Kruger, 1986: 11-16). 

W anneer daar doelbewus oorgegaan word tot die stigting van 'n gesin, impliseer dit reeds 

die voomeme en aanvaarding van verantwoordelikheid vir die verwekking van biologiese 

en geestelike lewe. Daar word deur die ouers besluit om 'n kind te verwek en om 
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daardie kind in 'n bepaalde milieu met sy besondere partikuliere norme van lewe te laat 

opgroei. Die gesin is dus 'n voorplantingseenheid waarin onder andere die norme van 

vaderlikheid en moederlikheid verwek word en tot voile ontplooiing gedy ( Gresse, 

1973:27-28; vgl. paragraaf 2 van hierdie hoofstuk). DuPlessis (1974:169) beskryf hierdie 

normatiewe karakter van die vroee opvoedingsgebeure wanneer by dit stel dat: 

"Hierdie weg word deur die opvoeder se sedelik-genormeerde 

begeleiding aangewys." ( eie beklemtoning) 

Die vertrouensverhouding kan slegs in die gesin tot vergestalting kom, indien daar 

simpatieke gesagsleiding aanwesig is (Viljoen, 1969:48). Daar sal vervolgens hierby 

aangesny word om hierdie gesag nader toe te lig. 

5.1.2 DIE GESAGSVERHOUDING 

Gesag hou verband met die woord se in die sin dat iemand hom laat voorse wat om te 

doen. W anneer iemand hom egter laat voorskryf wat hom te doen staan, word gese dat 

by hom laat gese. Dit wil se, iemand maak aanspraak op sy gewilligheid om aan norme 

gehoorsaam te wees en by konformeer daarmee (Gunter, 1967:137; Viljoen, 1969:45). 

In die lig van die voorafgaande, veronderstel gesag aangesprokenheid, want die mens 

hunker na inperking as bestaansbeveiligende grensbepaling, en gryp daarom uit na 'n AI

gesag waarop by sy eie ontoereikendheid kan borg en onder Wie se gesag by moet buig 

(Oberholzer, 1961:51-53; De Vries, 1980:48; Viljoen, 1969:46). Die mens moet onder 

die norme buig wat deur God of 'n god daargestel is. Daarom sal die ouers in die gesin 

daarvan blyke moet gee dat: 

" ... by nie aileen draer van gesag is nie, maar self ook buig onder gesag 

en wel onder die gesag van sekere norme wat hom as 

behoorlikheidsimperatiewe aanspreek." ( eie beklemtoning) (Kilian & 

Viljoen, 1974:172) 
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Met die voorafgaande eksposisie is dit verder duidelik dat gesag religieuse ondertone 

openbaar, want die mens plaas homself onder die gesag van die nonne soos dit uit sy 

besondere lewensopvatting tot hom spreek. Daarom is dit ook so tragies dat ouers wat 

sander beginsels pro beer opvoed, net die kind se lewe kan verwoes (Van Loggerenberg, 

[s.j.]:14). 

AI kyk die jong kind aanvanklik by die nonne verby na die voorbeeld van die ouers, 

wend hy hom nogtans later tot die waardestruktuur as rangorde van aangelegde nonne 

(Viljoen, 1969:46; Pretorius, 1966:28; Gresse, 1973:83). As die voorafgaande opmerkinge 

in oenskou geneem word, is dit duidelik dat die ouers reeds in hulle huwelik die waardes 

en nonne van hulle besondere lewensopvatting konsekwent sal vasle, sodat dit reeds 'n 

deel van hulle lewenswyse is, wanneer die baba die dag gebore word. 

Die kind sal deur die ouers se leefwyse met die gesag van nonne gekonfronteer word, 

wat impliseer dat die kind ook hierdie gesag moet aanvaar (De Vries, 1980:48). 

Oberholzer ( 1961:35) verduidelik hierdie gedagte soos volg: 

" ... ons (die ouers) verantwoordelikheid teenoor ons aangesprokenheid 

dwing ons om hulle van bulle aangesprokenheid met sy keerkant van ge

hoor-saamheid ( aan norme) bewus te maak." ( eie invoegsels) 

Daar kan geen opvoeding sander hierdie nonnatiewe gesag plaasvind nie (Du Plooy & 

Kilian, 1980:73; Gunter, 1967: 136). Gesag is tewens die belangrikste voorwaarde wat die 

opvoeding moontlik maak, want die hele samelewing is gegrond op die aanvaarding en 

handhawing van gesag. Daar word verder onder andere gedink aan die gesag van die 

staat en die gesag van God (Louw, 1989:29; Oberholzer, 1961:51; vgl. hoofstuk vyf, 

paragraaf 2.1.2.5) en dit is van die uiterse belang dat die kind reeds in die gesin moet 

leer om nonne te eerbiedig, sodat hy later ook die gesag van ander instansies in die 

gemeenskap kan gehoorsaam. 
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In die tegnokratiese era word die siening merendeels gehuldig dat daar geen kwaad in 

die mens te bespeur is nie. Daarom word enige vorm van uiterlike gesag verwerp. 

Gevolglik ondervind baie gesinne in die Westerse lande probleme met hulle kinders, juis 

omdat die kind afkerig van gesag geword het. Hierdie toegeeflikheid in die 

tegnokratiese era het daartoe bygedra dat die kinders nie meer die ouers as gesagsdraers 

erken nie (Landman & Kilian, 1973:46). Die kinders weier dus om gehoorsaam te wees 

aan die norme soos die ouers dit vir hulle voorleef. 

Histories gesien, is die konflik en spanning tussen ouer en kind ten opsigte. van die 

nakoming van norme nie 'n vreemde verskynsel nie, maar is huidiglik meer prominent 

as ooit tevore (Botha, 1977:99), omdat die norme deur die d.inamiese veranderinge in die 

tegnokratiese bestel geraak word. 

V andag het daar 'n onmagsituasie by die ouers ingetree ten opsigte van die dinamiese 

veranderinge wat op die gebied van die normatiewe plaasvind. Die ouers neem as't ware 

'n apatiese houding in teenoor die geweldige veranderinge wat plaasvind en die norme 

word gevolglik nie meer daadwerklik uitgeleef nie. Dikwels aanvaar die kind wel die 

waardes en norme van die ouers, maar hulle maak beswaar teen die ouers se onvermoe 

om hulle eie oortuigings uit te leef (Duvenage, 1973:188; Swart, 1983:109-110; vgl. 

Gresse, 1973:80-89). So is dit byvoorbeeld vir die kind nie aanvaarbaar dat 'n norm as 

geldig kwalifiseer, bloot op grond daarvan dat dit tradisioneel in die verlede geldig was 

me. Die kind weier gevolglik om onder die gesag van hierdie norme te staan . 

• 
In aansluiting hierby sal die probleme wat in die huwelik heers (vgl. paragrawe 3 en 4 

van hierdie hoofstuk), dit vir die ouers uiters moeilik wees om die norme voor te leef, 

aangesien hulle self nie eers gehoorsaam daaraan kan wees nie. Hier word daar onder 

andere gedink aan die ouers wat 'n egskeiding deurgemaak het, en nou vir hulle kinders 

probeer "predik" dat hulle reg teenoor die teenoorgestelde geslag moet optree. Omdat 

die ouers die kinders hier in die steek gelaat het, bevraagteken die kind die norme en 

soek hulle in die huidige gesinsituasie na antwoorde op hulle vertwyfeling. Omdat hulle 

nie 'n daadwerklike nalewing van norme by hulle ouers waarneem nie, is hulle prinsipieel 
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anti-konformisties en anti-normatief (Bodenstein, 1977:222-223; Swart, 1983:110), wat 

later tot hewige gesagsprobleme lei. 

Dit is egter so dat die gesagsverhouding nie sander die kenverhouding kan verskyn nie, 

want om simpatieke gesagsleiding te kan gee, impliseer dat die ouers die kind deeglik 

moet ken en dat hulle ook 'n deeglike kennis van die kind se bestemming moet he. 

5.1.3 DIE KENVERHOUDING (BEGRYPINGSVERHOUDING) 

Dit is noodsaaklik dat die ouers die kind en die weg waarlangs die kind gelei moet word, 

deeglik moet ken. 

Dit veronderstel byvoorbeeld dat die vader en die moeder oor kennis van hul 

verantwoordelikhede en moontlikhede moet beskik. Saam daarmee moet hulle ook 

kennis aangaande die kind self he. Dit is belangrik om die kinders van kleins af goed 

te bestudeer deur hulle deeglik waar te neem. Kennis van die kind beteken verder dat 

die ouers sal weet wat hulle van elke kind kan verwag, wat hy kan doen en wat hy nie 

kan doen nie, waartoe hy in staat is en waartoe nie (Louw, 1989:28-29; Swart, 1983:87). 

Net so leer die kind sy ouers ken: wat sy ouers as belangrik beskou, wat hulle sal duld 

en nie sal toelaat nie, wat sy ouers se besondere opvattings oor verskeie sake is. 

Kortom, die kind kyk noulettend hoe streng die ouers ten opsigte van die oortreding van 

norme gaan wees. En omdat kinders 'n besondere gawe besit om die outentieke van die 

valse te onderskei, is dit noodsaaklik dat die ouers die norme wat hy huldig op s6 'n wyse 

sal vergestalt,. dat die kind sal kan waarneem dat die ouers werklik onder die gesag van 

hierdie norme staan (Louw, 1989:28-29). Die kind sal uit sy blote waarneming van die 

ouers kan bepaal watter waardes hulle aan hulle gehuldigde norme heg. Van Hulst & 

Vander Molen (1970:30) beskryf bogenoemde gedagte treffend in hulle eie woorde: 
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"Men voedt namelijk meer op door wat men is, dan door wat men zegt 

of doet." 

Die voorbeeld van die ouers as verwysing na kinderlike toekomstigheid, is daarom 'n 

verbeelding van norme waaraan hulle self gehoorsaam moet wees (Viljoen, 1969:55). 

Deur toenemend-selfhandelende beweging as begrypende nalewing van norme soos dit 

tot openbaring kom in die lewe van die ouers, gee die kind blyke daarvan dat hy die 

norme begryp en aanvaar. Die kind se gedyende normeringshandelinge gee verder 'n 

blyke van sy vordering op die weg na volwassenhe_id (Kilian & Viljoen, 1974:166). 

Ook is dit van die uiterste belang dat die ouers en die kind oor kennis aangaande die 

tegnokratiese maatskappy, met sy eise en verpligtinge as kultuurmilieu, moet beskik 

(Swart, 1983:87; Gresse, 1973:28-29; Malan, 1984:243), want die gesin vervul die rol van 

'n oefenskool ten opsigte van sy lede wat later hulle plekke in die samelewing moet 

volstaan. Teen die agtergrond word die gesin tereg beskou as die "kweekakker" van die 

samelewing, want die menselewens word hier voorberei, deurdat norme vir die kind 

neergele word waarvolgens hy moet leef, om later hulle plek in die samelewing in te 

neem (vgl. Gladwin, 1981:12). 

Aangesien die voorafgaande verhoudingstruktuur in die gesin op verskeie wyses binne 

elke gesin in die tegnokratiese bestel tot vergestalting sal kom, word dit nodig geag om 

enkele gesinstipes in die tegnokratiese maatskappy te bespreek. 

6. ENKELE GESINSTIPES 

Elke gesin is uniek en is daar verskeie uitgangspunte waarvolgens gesinne geklassifiseer 

kan word. Daar is reeds baie oor die verskillende gesinstipes geskryf en dit is daarom 

dan begryplik dat in hierdie werkstuk geen diepgaande en uitgebreide omskrywing as 

sodanig gegee gaan word nie. Die kart uiteensetting wat hier volg, is slegs om aan te 

toon watter segswaarde dit vir die onderhawige werkstuk het en daar word glad nie 

aanspraak op volledigheid gemaak nie. 
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Vervolgens kan daar op die gesinstipes soos dit deur Gresse (1973:24-26) omskryf word, 

gelet word, met die spesifieke doel voor oe om die vergestalting van norme hierin uit te 

wys. 

6.1 DIE OUTORITeRE GESIN 

Die outoritere gesin openbaar homself in twee vorme wat verband hou met die wyse 

waarop dit aansluit by die omringende maatskaplike lewe. 

6.1.1 DIE VERDEDIGEND-OUTORITeRE GESIN 

In hierdie gesinstipe openbaar die gesin 'n angsvallige verdedigende houding teenoor die 

wyere maatskappy. 

Hierdie houding ten opsigte van die wyere maatskappy kan toegeskryf word aan die feit 

dat hierdie gesin nie die norme van die wyere maatskappy wil aanvaar nie. Die gesin voel 

self ongeborge teenoor die samelewing en sonder hom daarvan af. Om die rede is die 

ouers daarop ingestel om ook die kind van die samelewing af te sonder, omdat hulle 

bang is dat die samelewing se norme die kind tot nadeel sal strek (Gresse, 1973:24; vgl. 

Pretorius, 1979:53-54 ). 

Omdat daar van die samelewingsituasie ontvlug word, word die kind die geleentheid 

ontneem om homself ten opsigte van die norme wat in die samelewing geld, te orienteer. 

Trouens, die kind word geleer om wantrouig te staan teenoor aile norme wat nie in die 

gesin geld nie, en om sy dialoog met die samelewing net tot saaklike en amptelike 

kontakte te beperk (Pistorius, 1971:62). 

Die ideaal is natuurlik dat die ouers en die kind die samelewingsnorme saam moet 

selekteer en verwerk. In die verband stel Sonnekus (1977:111) dit pertinent dat: 
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"Die idee is nie om ons jeug te isoleer van invloede wat van buite op 

hulle inwerk nie, maar om hulle in aanraking te bring met sodanige 

invloede en hulle op te voed om te onderskei tussen die goed en kwaad 

daarin." 

Hierdie paging tot isolasie van die samelewing in die verdedigend-outoritere gesin, het 

tot gevolg dat die kind dikwels bang en sku voorkom en homself meermale nie in die 

samelewing kan handhaaf nie. Die ouers se onwilligheid om die kind geleidelik vryheid 

en verantwoordelikheid toe te laat om die samelewing se norme .te verken, bring mee dat 

die kind se inskakeling in die wyere samelewing grotendeels beperk word ( Gresse, 

1973:24; Pretorius, 1979:53-54). 

6.1.2 DIE AGGRESSIEF-OUTORITeRE GESIN 

Die ouers is in hierdie gesin op grand van hul ambisie aggressief en outoriter. Die kind 

word aangespoor tot 'n hoe posisie in die samelewing wat die ouers self bereik het, of 

wil bereik, of selfs 'n posisie te bereik wat hulle nie in hulle eie lewens kon verwesenlik 

het nie. Die kind se ouers verwag van hom om sosiaal-maatskaplik te ''verower" in plaas 

van om hom sosiaal-maatskc:fik te orienteer. Sodanige optrede loop dikwels uit op 'n 

onveiligheidsbelewing, omdat die kind eenvoudig nie aan hierdie moeilike norme kan 

voldoen nie (Gresse, 1973:24; Pretorius, 1979:54). 

Die feit van die saak is egter dat as die kind nie aan hierdie moeilike norme kan voldoen 
• 

nie, sal hy hom op een of ander wyse terugtrek en s6 isoleer dat nie een van die ouers 

hom werklik kan bereik nie. Of hy kan alles in die stryd werp om aa.q die ouers se hoe 

verwagtinge te voldoen, om dan later die droefheid van sy mislukking in eensaamheid 

te dra. Houdings soos aggressiwiteit, nonchalantheid, growwe onverskilligheid en 

oormatige deelname en waardehegting aan sportprestasies, is maar enkele 

ontvlugtingsvorme wat die kind kan implementeer (Van der Stoep & Van der Stoep, 

1975:331). Kortom, die verhouding tussen die ouers en kinders van die aggressief 
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-outoritere gesin is gespanne en die kinders kom in opstand teen die onderdrukkende 

norme wat die ouers van hulle verwag om nate kom (Gresse, 1973:25). 

6.2 DIE TOESKIETLIKE (PERMISSIEWE) GESIN 

Kenmerkend van hierdie gesin is die permissiewe laat-maar-gaan houding wat by die 

ouers se "opvoeding" te bespeur is. Die ouers as opvoeders is dikwels afwesig en daar 

is 'n totale gebrek aan gesag tussen die ouers en die kinders (Gresse, 1973:25; Pistorius, 

1971:63; Pretorius, 1979:54-55). Die aard van hierdie gesinstipe word soos volg deur 

Pistorius (1971:63) beskryf: 

"In hierdie gesin is die grense wat aan die kind 'n vrye ruimte moes 

waarborg en hom moes beskut deur die druk van die 

samelewingsomstandighede oorstroom. Die gesin verloor sy karakter 

van persoonlike verhoudinge en die ouer se gesag het grootliks verdwyn 

om deur die ongeselekteerde norme (negatiewe invloede) van die 

samelewing vervang te word." ( eie beklemtoning en invoegsel) 

Aangesien daar 'n klimaat van bandelose vryheid binne hierdie gesin heers, vind daar 

eintlik pedagogiese verwaarlosing plaas, want die kind word uiteraard blootgestel aan sy 

eie ''begeertes" wanneer hy keuses moet maak. Hy ervaar vryheid van reels in plaas van 

vryheid tot verantwoordelikheid met betrekking tot gehoorsaamheid aan norme en 

waardes (vgl. Steyn, et al., 1987 [b]:214). Omdat die kind sander die leidingvan sy ouers 

moes klaarkom, het hy nog nie die norme wat in sy kultuurgroep geld verwerf nie. Die 

• kind het nog nooit geleer om afstand te doen van sy eie begeertes en om onder die gesag 

van aanvaarde norme te staan nie (Gresse, 1973:25; Pretorius, 1979:54-55). Pretorius 

(1979:55) stel die weerloosheid, met betrekking tot norme van die kind, duidelik in 

perspektief met die volgende woorde: 

"Die jeugdige is dan 'drywend' sander lewensbeskoulike beginsels as 

vaste bakens om sy posisie in die wyere samelewing te bepaal." 
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6.3 DIE DEMOKRATIESE GESIN 

In hierdie gesinstipe word daar 'n verhouding tussen ouers en kinders aangetref wat 

spreek van wedersydse begrip vir mekaar, terwyl die gesagsverhouding van 'n 

demokratiese aard is. Die ouers is dus gesagsdraers en daarby gee bulle blyke dat bulle 

ook gesagsaanvaarders is (Gresse, 1973:25). Anders gestel, die ouers is gesagsdraers 

vanwee die feit dat bulle bereid is om onder die gesag van norme te staan. Gevolglik 

is die gesagsverhouding nie vervat in outoritere optrede aan die kant van die ouers nie, 

maar eerder in die wyse waarop bulle rigting aandui en help orienteer (Gresse, 1973:25). 

Die egte, intieme opvoedingskommunikasie in hierdie gesin word gekenmerk deur: 

buigsaamheid, vertroue, begrip, erkenning van die kind met sy eie aard en 

persoonlikheid, ontmoeting en gesprek (Pretorius, 1979:55). 

In hierdie gesin tree die kind onder simpatieke gesagsleiding en met sy ouers se 

begeleiding, die samelewing tegemoet. Die ouers beskerm die kind, maar laat hom 

nogtans toe om die wyer samelewing te ondersoek. Deur seleksie sal die ouers 

byvoorbeeld die negatiewe samelewingsinvloede probeer uitskakel, deur dit in die juiste 

perspektief vir die kind uit te wys (Swart, 1983:93). Daar kan gekonkludeer word dat 

hierdie gesinstipe die ideale gesin binne die tegnokratiese bestel sal wees, want: 

"Hierdie tipe gesin is k:rities en selektief oop vir die vormende 

moontlikhede wat die samelewing bied. Die moeder is nie altyd tuis nie, 

maar wanneer die gesin byeen is, is daar 'n hartlike eenheid wat bewus 

so beleef word:• (Pistorius, 1971:64). 

Benewens die voorafgaande gesinstipes, soos dit volgens Gresse (1973:24-26) verwoord 

word, is dit verder 'n onomwonde feit dat die enkelouergesin ook as nog 'n gesinstipe 

getipeer moet word. Dit is 'n tragiese werklikheid dat hierdie gesinstipe juis voortspruit 

uit die negatiewe invloed wat die tegnokratiese bestel op die gesin uitgeoefen bet. Die 

hoe egskeidingsyfer, vanwee ontoereikende huweliksverbande, moet merendeels as 

oorsaak vir hierdie verskynsel gestel word (Paragraaf 4.1 van hierdie hoofstuk). 
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Steyn, et al., (1987 [a]:127) stel dit ook dat die enkelouergesin, wat weens egskeiding 

voorkom, meer as 'n statistiese afwyking beskou moet word. 

6.4 DIE ENKELOUERGESIN 

Daar is veral vier tipes enkelouergesinne, wat weens verskillende omstandighede tot 

stand gekom het (Steyn, et al., 1987 [a]:128). 

Die algemeenste vorm wat in die tegnokratiese maatskappy voorkom, is die gesinstipe 

wat 'n direkte gevolg van egskeiding is, met ander woorde waar die huwelik deur 

wetgewing ontbind is. Dit is die moeder wat merendeels as die wetlike voog aangewys 

word. In aansluiting by hierdie tipe gesin, is daar verder die verlate gesin, waar die 

huwelik nie wetlik ontbind word nie, maar waar die een ouer bloat die gesin verlaat. 

Hierdie gesinne is ook in die meeste van die gevalle moeder-kind-gesinne. 'n Algemene 

tipe enkelouergesin wat al hoe meer kop uitsteek, is die waar die moeder en die vader 

nie getroud is nie (vgl. paragraaf 4.2 van hierdie hoofstuk). Die kinders word dus buite

egtelik gebore. Omdat die vader selde by die versorging van die kinders betrokke is, kan 

hierdie gesin ook as 'n moeder-kind-gesin getipeer word. Die vierde enkelouergesin 

is die gesin waar die dood van een van die egpare ingetree het en waar die moeder of 

die vader in beheer van die gesin gestel word. Daar is dus 'n meer gelyke verdeling 

tussen moeder-kind- en vader-kind-gesinne. Aangesien die vrou se lewensverwagting 

grater is as die van die man, lei dit egter daartoe dat daar 'n grater persentasie moeder

kind-gesinne tot stand kom (Steyn et al., 1987 [a]:128). 

Vir die moeder wat die kinderopvoeding in die meeste gevalle moet oomeem, beteken 

dit dat daar verskeie probleme die hoof gebied moet word. Daar moet onder andere in 

aanmerking geneem word dat behuising, finansies, sosiale isolasie, bantering en 

dissiplinering van die kinders en geslagsrolidentifikasie, as onmiddellike probleme na 

vore tree (Steyn, 1989:23-24). 
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Die probleem wat hom egter in die enkelouergesin voordoen, is dat hierdie gesinstipe 

nie deur die deursnee samelewing aanvaar word nie. Daar kom teenoor die 

enkelouergesin weens buite-egtelikheid, en in 'n mindere mate egskeiding, 'n afkeurende 

houding in die samelewing voor. Wanneer daar buite-egtelik opgetree is, word die 

persoon gestigmatiseer omdat daar teen die seksuele norme oortree is (Steyn, et al., 1987 

[a]:131). Middelberg (1989:12) stel dit ook duidelik dat die enkelouer geetiketteer word 

deurdat die samelewing s6 'n etiket as't ware om jou nek hang. Die norm wat vir die 

samelewing in gesinsverband geld, is dus die tradisionele kemgesin en enigiets wat teen 

hierdie norm indruis, word ten sterkste afgewys. 

Uit die aard van die saak sal die enkelouergesin ook die kind se lewe bemvloed, vanwee 

die feit dat hy onmiddellik gekonfronteer word met 'n afwesige ouer in sy lewe. Die kind 

beleef die verlies van 'n ouer as traumaties om die minste te se (Steyn, 1989:21). Net 

die feit dat die kind homself aan 'n nuwe stel norme in sy lewe moet onderwerp, is reeds 

'n traumatiese ervaring. Enkelouers is gewoonlik op woonstelle aangewese waar die 

ruimte waar kinders kan speel en fisiese oefening kry, uiters beperk is. V anwee 'n 

geldtekort word daar ook dikwels verhuis om sodoende goedkoper akkommodasie te 

bekom wat daarop neerkom dat die kind se algehele lewenstandaard gedurig besig is om 

te daal (Steyn, 1989:23). 

In die lig van wat vooraf aangaande die gesinstipes geopper is, kan daar vervolgens 

nagegaan word watter uitwerking die tegnokratiese era op die gesinslewe as sulks nalaat. 

7. INVLOEDE OP DIE GESIN 

Net soos die tegnokratiese maatskappy van vandag radikaal verskil van die maatskappy 

wat dertig of vyftig jaar gelede geken is, het ook die gesin 'n evolusie ondergaan 

(Sonnekus, 1977:102). Louw (1989:31) stel dit in sy eie woorde: 
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"Die opvoeding van die gesin staan nie buite die invloede van die 

hedendaagse samelewing nie • dit word eintlik direk daardeur geraak. 

Dit maak oak nie saak van watter kant 'n mens kyk nie, die gesin staan 

altyd in die middelpunt van aile gemeenskappe se strukture en belange: 

in die sentrum is die gesin." ( eie beklemtoning) 

Gresse (1973:47-48) sluit hierby aan en beweer dat die veranderinge wat in die 

tegnokratiese bestel plaasgevind bet, meegebring bet dat die gesin 'n funksieverlies of 

funksieverskuiwings ondergaan bet. Pretorius (1979:58) is weer van mening dat daar in 

die gesin 'n radikale struktuurverandering na die Industriele Revolusie plaasgevind bet. 

Die bedendaagse gesin bet verder as gevolg van hierdie indrlngende veranderinge baie 

kwesbaar geword, sodat die gesinslewe in tallose gevalle beeltemal ontaard bet. 

Wanneer daar op die fu.nksieverlies of funksieverskuiwings van die gesin ingegaan word, 

is dit essensieel om die nonnatiewe aard daarvan in oenskou te neem. 

7.1 DIE INVLOED VAN DIE INDUSTRieLE REVOLUSIE 

In die pre-industriele samelewing bet elke kerngesin (man en vrou en bulle eie kinders) 

ingeskakel by die uitgebreide- of grootgesin, en was sterk onder die invloed van die 

beslissinge van die grater groep. Anders gestel, die norm vir die gesinsituasie in die pre

industriele samelewing was die uitgebreide- of grootgesin wat uit 'n aantal kemgesinne 

bestaan bet. Dit bet noodwendig 'n begte primere gemeenskapsverband, met sterk 

voorskriftelike verboudingspatrone, regte en pligte meegebring (Pretorius, 1979:58). Die 

patriarg (stamvader) bet die rigtinggewende krag van die uitgebreide gesin uitgemaak, 

deurdat by die vergestalter van die kultuurnonne in die grootgesin was. Hy bet onder 

andere dit as sy: 
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" ... verantwoordelikheid en as sy plig beskou om toe te sien dat sy seun 

hardwerkend en pligsgetrou sal wees, ... dat by die sedes van sy volk sal 

handhaaf ... ,dat hy die nodige onderwys en godsdienstige onderrig sal 

geniet en belydende lidmaat van die Kerk sal word ... ,dat by 'n goeie hoof 

van sy huisgesin sal wees ... " (eie beklemtoning) (Cronje & Venter, 

1958:41-42). 

So bet die huisgesin in die pre-industriele tyd die godsdienstige norme en die beoefening 

daarvan nie aileen as van die grootste belang beskou nie, maar dit daadwerklik as die 

grondslag vir die lewenswaardes aan die kinders oorgedra. 

Verder was die gesin in die reel die venaamste arbeidsgroepering. Die 

maatskappystruktuur was eenvoudig en ongedifferensieerd, in die. sin, dat die uitgebreide

of grootgesin die belangrikste samelewingsgroepering en basiese ekonomiese eenheid 

was. Op hierdie wyse bet die lede van die gesinne ekonomiese sekuriteit beleef, deurdat 

lede van die uitgebreide gesinne in tye van nood mekaar ekonomies onderskraag bet 

(Steyn & Breedt, 1978:50; Pretorius, 1979:58-59). · 

Omdat emosionele bande in die grootgesin meer ekstensief as intensief was, was daar 

ook 'n hoe mate van emosionele sekuriteit. Die ouer-kind-verhoudinge van die kemgesin 

was onderhewig aan die invloed en kontrole van die grootgesin wat maatskaplike beheer 

beteken bet. Dit bet tot stabiliteit van die kemgesin bygedra, sodat daar 'n groot mate 

van geborgenheid tussen die lede van die gesin bestaan bet (Pretorius, 1979:59; Steyn & 

Breedt, 1978:50-51). 

Samevattend kan daar beweer word dat die eenheidskarakter en "gesonde atmosfeer" 

binne die uitgebreide gesin, daartoe bygedra bet dat daar duidelike norme en beginsels 

vir die kinders voorgeleef is. Die norme en waardes was nie vaag of wankelbaar soos 

dit in die hedendaagse kemgesin die geval is nie. Vir die gesinslede bet dit gevolglik 'n 

geborgenheidsgevoel meegebring. 
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Die grootskaalse industrialisasie wat sedert die lndustriele Revolusie sy verskyning 

gemaak het, het deur die veranderde produksiestelsel, 'n ingrypende invloed op die mens 

en in die besonder op die gesin nagelaat. In die pre-industriele samelewing was die 

mens bewus van sy verantwoordelikheid vir die gesinsversorging en dit het hom 

aangespoor tot 'n tradisie van soberheid en spaarsaamheid. Die norm was dus 'n 

verantwoorde geldbesteding en arbeidsgesindheid (Van Zyl, 1977:284). Maar, na die 

uitvinding van meganiese arbeidskrag in die neentiende eeu en die lndustriele Revolusie 

wat daaruit voortgespruit het, is massaproduksie moontlik gemaak (vgl. Toffler, 1978:40-

41; Cronje, et al., 1976:82)). Voortaan het die mep.s se behoeftes en die aanvraag na 

artikels die produksie daarvan bepaal. Dit was nou moontlik om goedere vooruit, 

voordat daar 'n aanvraag daarvoor is, op groat skaal te produseer. So het die norm van 

produksie langsaam winste, in plaas van goedere, vir die mens se lewensbehoeftes 

geword. Winste het voortaan as norm gedien waarvolgens die produksie van goedere 

beheer is (Keyter, 1940:97-98; vgl. hoofstuk vyf, paragraaf 2.1.2.4). 

Deurdat die winste as hoogste norm gestel is in die arbeidsituasie, het die arbeidsvreugde 

en arbeidstrots van die mens in die hele produksiestelsel verlore geraak, omdat die 

eindproduk van die mens se arbeid as't ware "onsigbaar" geword het. Daarby het die 

norm wat ten opsigte van die arbeid gestel is, te wete, die welvaartsverhoging van die 

mens, meegebring dat die religieuse grondslag van arbeid in die hele proses verlore 

gegaan het (vgl. hoofstukvyf, paragraaf2.1.2.4). Kortom, die band wat daar tussen mens, 

arbeid en God bestaan, vervaag in hierdie najaag van prestasie. Dit gaan nie meer om 

pligte en verantwoordelikheid in die arbeid, soos dit in die premdustriele samelewing was 

nie, maar om regte en voorregte. Hierdie gebeure veroorsaak onsekerheid en 

ongeborgenheid in die mens se bestaan wat die gesinsituasie nadelig bei'nvloed. 

Die gevolg van 'n verkeerde arbeidsingesteldheid, soos dit in die voorafgaande paragrawe 

beskryf is, is dat elke lid in die gesin die basiese arbeidseenheid geword het. Later moes 

daar ter wille van werksgeleenthede na industriele groat stede verhuis word (Pretorius, 

1979:59), wat weer verdere probleme na vore laat tree het. 
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7.2 DIE INVLOED VAN VERSTEDELIKING 

Vanwee die industrialisasie met sy gepaardgaande sametrekking van massas werknemers 

in die stede, neem ontvolking van die platteland kommerwekkend toe. In die 

industries tad met sy wolkekrabbers, woonstelblokke, moderne no nne van vermaaklikheid 

en. sy nuwe idees, ideale en verwagtinge, ontstaan daar as't ware 'n nuwe soort mens 

(Gresse, 1973:39; Cronje & Venter, 1958:158-172; vgl. Pistorius, 1971:72). Met hierdie 

sametrekking van mense in stede onstaan 'n samelewingsvorm wat geeien word deur 

rasionele denke en kommersialisering van die lewe self. Die saaklike verhoudinge wat 

daar in die stad bestaan, verdring die band van tradisies en gemeenskapsgevoel en die 

norme wat daarmee verband hou (Swart, 1983:9). Tereg beweer Cronje & Venter 

(1958:159) in die verband: 

"Ons het in die stad so arm geword. Om te kon 'aard', moes ons 

ontaard. Om te kon meedoen aan die 'beskawing', moes ons onsself van 

soveel eie kultuur (met sy tradisionele norme) ontdoen." ( eie invoegsel) 

In teenstelling met die posisie van die gesin in die pre-industriele tydperk, is die gesin 

nie meer die eenheid wat dit vroeer was nie, want in die tegnokratiese bestel, en in 

besonder die stad, is die woonplek nie meer die werkplek, die speelplek en die 

aanbiddingsplek nie. Die stadsmens leef in drie werelde en is uiteraard verbonde aan 

drie gemeenskappe: 'n woongemeenskap, 'n werksgemeenskap en 'n 

vryetydsgemeenskap. Die stedeling bevind hom in 'n meervoudige wereld van botsende 

belange, waardes, norme en uitgangspunte (Van Zyl, 1980:162). 

Die meervoudige stadslewe verteenwoordig 'n beeld van openheid en dit kan bydra tot 

die vereensaming van die mens. Die stadsmens het daarom min ware vriende (Du 

Plessis, 1974:106). Dieselfde outeur (1974:104) tipeer hierdie vereensaamde mens dan 

ook as die sogenaamde skakelbordmens, wat daarop neerkom dat die mens nie · sonder 

die lywige telefoongids en die telefoon kan kommunikeer nie. 
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Die oorsaak van hierdie vereensaming kan onder andere in die gesinsituasie gesoek 

word. Weens die ouers se beroeps of sosiale beweeglikheid en verpligtinge, vervaag hul 

vertrouens-, gesags- en kenverhouding met die kind in die gesinsituasie (DuPlessis, 1974: 

106). Kortom, die basiese norme wat aan die kind gestel moet word ten opsigte van die 

verhoudingstruktuur in die gesinsituasie, word verwaarloos. 

Uit die voorafgaande besprekings aangaande die verstedelingsaspekte, het dit pertinent 

geblyk dat die gesinsituasie grotendeels ten opsigte van verskeie normatiewe aspekte 

veranderinge ondergaan het. Verder sal veranderde lewensomstandighede hoe eise aan 

die ouers stel, wanneer dit by die vergestalting van partikuliere riorme kom. Dat die 

ouers ten minste 'n greep moet kry op die wereld waarin hulle kinders in grootword, is 

'n onomwonde feit. Hulle dra immers die verantwoordelikheid om as deelhebbers aan 

die stigting van hierdie wereld rekening te hou met die vraag of dit nog 'n menslike 

wereld is waarin kinders verwek, gebore en opgevoed sal kan word (Van Zyl, 1980:163). 

Bogenoemde invloede van die tegnokratiese bestel op die gesinsituasie, laat die 

vermoede ontstaan dat die aktiwiteite van die vader en die moeder binne die gesin, ook 

nie onaangeraak gebly het nie. 

7.3 DIE INVLOED VAN DIE ROLVERDELING VAN DIE OUERS 

N a aanleiding van wat reeds in paragraaf 2 oor die rolvervulling ten opsigte van 

moederlikheid en vaderlikheid gese is, het dit duidelik geblyk dat, indien die moeder en 

die vader steun aan die kind op pad na volwassenheid wil verskaf, dit noodsaaklik is dat 

albei aan die voorwaardes vir volwassenheid moet voldoen. Met hierdie stelling word 

daar gel:mpliseer dat daar aan die norme van toereikende volwassenheid voldoen sal 

moet word, alvorens die ouers aan die kind steungewing kan bied betreffende sy 

opwegwees na volwassenheid. Trouens, as die kind nie hierdie norme in sy ouers se 

handels\vyse sien nie, beteken dit dat die kind weerloos gelaat word en sodoende 

uitgelewer word aan die invloed van die tegnokratiese maatskappy (De Klerk, 1982:154-

159). 
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7.3.1 DIE BEROEPSGEKOMMITrEERDE MOEDER 

In die tegnokratiese bestel word daar vir die vrou al die geleenthede gebied om grater 

vryheid te geniet en om verder van die huis te beweeg. Die moeder, as geemansipeerde, 

se deelname aan die opvoedingsgebeure in die gesinsituasie het in vele opsigte 'n 

radikale verandering ondergaan (Bodenstein, 1977:211-212). 

Die kwessie van die beroepsarbeid van die moeder is 'n baie kontensieuse 

aangeleentheid, waaroor daar nog geen uitsluitsel gekry is nie (Kroll, 1987:11). So is. 

daar talle moeders wat vir noodsaaklike lewensmiddele die arbeidsmark moet betree 

(Hugo, 1985:139). Ander werk weer om meer materiele luukshede te bekom om 

sodoende tred te hou met die ander om bulle. Wat die rede vir die werkende moeder 

ook al is, die moontlikheid van ontoereikende steungewing word meestal daardeur 

ingelui en summier vergroot (De K.lerk, 1982:178-181). 

Hierdie kameraadskaps- of vennootskapsrol, waar die moeder saam met die man 

verantwoordelikheid aanvaar vir die gesinsinkomste, is egter nie vry van probleme nie. 

Eerstens beteken dit dat die moeder minder tyd tot haar beskikking het om al die 

huishoudelike take te behartig en dat haar man sekere van die take by haar moet oorvat 

(Strijdom, 1979:8), om nie eers te praat van die ontoereikende normvergestalting vir 

haar kinders nie. 

Dat die werkende moeder 'n veranderende normstruktuur in die modeme gesinsituasie 

indra, is nie weg te redeneer nie. Met die verval van die uitgebreide gesinstipe en 

voortspruitend daaruit die ontwikkeling van die geisoleerde kemgesin (vgl. paragraaf 7.1 

van hierdie hoofstuk), kan verwag word dat die tradisionele norme ook sou verander. 

Dit blyk dat daar wegbeweeg is van die oorheersend mandominante gesin na 'n meer 

egalistiese gesinspatroon waar die vrou en die man ewe veel mag het (Strijdom, 1979:9). 

In die lig hiervan moet die werkende moeder nie altyd as 'n negatiewe aangeleentheid 

geinterpreteer word nie, want: 



116 

"A working wife does not have to be a drag or problem; in a sense it 

also liberates the man. Having his income augmented may mean that he 

will not have to work quite as hard at making ends meet, apart from the 

fact that his wife could be a more interesting companion for being in 

contact with the outside world:, and whose support he can solicit in 

helping him reach his professional goals.'' (Ackermann, ed., [s.j.]:34). 

Maar die feit bly staan dat die kinders se opvoeding negatief geraak word deur die 

langdurige cifw~sigheid van die moeder, want ~aile kinders word tydens hul kwesbaarste 

vormingsjare in die sorg van swak toegeruste, onverfynde en onopgeleide oppassei'S 

gelaat. Met ander woorde, die ontoereikende vergestalting van norme in die vroee 

kinderjare, kan veroorsaak dat die kind geestelik en emosioneel verwaarloos word 

(Swart, 1983:103; Strijdom, 1979:9). Hieruit kan daar afgelei word, dat die moeder 

teenwoordig en beskikbaar moet wees vir haar kind, sodat die kind die vergestalting van 

norme in haar lewe kan waarneem. 

7.3.2 DIE ROLVERLIES VAN DIE VADER 

Die vader is volgens die tradisionele siening die broodwinner. Daarom moet hy 

verantwoordelikheid aanvaar vir die finansiele versorging van sy gesin en indien hy dit 

nalaat, tree hy onverantwoordelik op (De Klerk, 1982:183). 

Voor die tegnokratiese era was die vader die hoofgesagsfiguur in die huis. Hy het 'n 

rustige lewe gelei en die gesinsituasie was onder sy voogdyskap, wat verder deur die 

moeder hanteer is. Hy het sy daaglikse arbeid verrig en was elke aand tuis. 

Huisgodsdiens is gereeld gehou, terwyl die gesprek met die kinders in 'n rustige 

atmosfeer plaasgevind het. Daar was ook voldoende geleentheid tot persoonlike kontak 

met elke kind, waar ook streng norme en waardes aan die kinders voorgehou is 

(Sonnekus, 1977:105; Fourie, 1991:92). 
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As gesinshoof was die vader ten voile verantwoordelik vir en in voile be beer van sy gesin, 

omdat hy altyd teenwoordig was. Aangesien die gesin as werkseenheid gefunksioneer 

bet, was dit maklik vir die vader om by sy kinders 'n arbeidsin in te skerp, terwyl hy ook 

voldoende aandag aan sy huweliksmaat kon gee en haar in alles kon bystaan (Fourie, 

1991:92). 

Namate arbeidsverdeling en industrialisasie veroorsaak bet dat die vader 'n groat deel 

van die dag afwesig van die gesin is, bet die verval van die vaderlike figuur al hoe meer 

begin intree (Pistorius, 1971:69; vgl. Hulme, 1987:12-13). Werksomstandighede, soos 

lang afstande en lang werksure, wat meebring dat die vader vir lang tydperke weg van 

sy gesin is, kom voor. Hierdie werksomstandighede veroorsaak dat die vader van sy 

gesin vervreem en skep dikwels geleentheid vir buite-egtelike verhoudings, wat weer kan 

uitloop op huweliksverbrokkeling en egskeidings (Fourie, 1991:92-93; Hugo, 1985:138). 

Die huidige tegnokratiese maatskappy met sy arbeidstrukture bet verder meegebring dat 

die kind nie meer weet wat die vader in sy beroep doen nie. In baie gevalle kan die 

kind hom nie eers voorstel watter beroep sy vader beklee nie en daarom kan die vader 

nie die beroepsnorme vir die kind vergestalt nie. Dit gebeur baie min dat die kind sy 

vader se beroep saam met hom beoefen. Die gespesialiseerdheid van die beroepswereld 

van die dag, bring verder mee dat die vader baie min Ieiding ten opsigte van die kind se 

toekomstige beroep kan gee. Trouens, baie van die kinders verdien later meer as wat 

die ouer verdien. AI hierdie faktore lei daartoe dat die gesagsnorme wat die vader moet 

vergestalt, ondermyn word (Pistorius, 1971:69). 

Dit is 'n feit dat die kind nie sander die vader, wat die vaderlike norme vir hom voorleef, 

doeltreffend tot volwassenheid gelei kan word nie. Daarom kan daar tereg beweer word 

dat: 

"Children get their picture of manhood from the way the father behaves, 

and they are also harmed by fathers who retreat from the masculine 

role." (Ackermann, ed., [s.j.]:35). 

• 
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'n Verdere invloed wat die vader as identifikasiefiguur en daarom as vergestalter van 

norme, afkraak, is die media. Dit bring noodwendig mee dat die kind nie die 

oorspronklike norme wat vaderlikheid moet verteenwoordig, raaksien nie. Green 

(1976:1) skets die afkraking van die vadersfiguur in haar boek met die sprekende titel 

Goodbye Father soos volg: 

"Father's image has taken a plunge from the craggy dignity of an Old 

Testament patriarch to the television gooneries of 'Father, dear Father' 

in a mere half-century. The heroes of the Charge of the tight Brigade 

have given way in popular imagery to the buffoons of 'Dad's Army'." 

Wanneer dit in aanmerking geneem word dat die enkelouergesin ook as gesinstipe in die 

tegnokratiese bestel benoem kan word, bring dit verdere probleme na vore. Die 

oorgrote meerderheid enkelouergesinne bestaan uit 'n moeder met haar kinders, wat die 

afwesigheid van 'n vadersfiguur moet ontbeer. Dit is reeds duidelik aangetoon dat die 

vader 'n spesifieke rol binne die gesin vervul deurdat hy die norme betreffende die 

vadersfiguur in die gesin vergestalt (Steyn, et al., 1987 [a]:139; vgl. paragraaf 2 van 

hierdie hoofstuk:). Verder moet die moeder met haar gevoel van mislukking wat sy na 

haar egskeiding ervaar, nou noodgedwonge die vader se plek probeer vol staan. Die 

vraag moet gevra word of daar nie 'n intense nood in hierdie gesin betreffende die 

vadersfiguur bestaan nie, juis omdat hierdie gesin die outentieke vaderlike norme moet 

ontbeer. 

• 
8. DERDE PROBLEEMSTELLING 

Teen die agtergrond van wat in hierdie hoofstuk: aan die orde gebring is, blyk dit dat die 

jeugdige maklik weerloos gelaat kan word in die huidige tegnokratiese bestel, waar daar 

soveel invloede is wat die tradisionele huwelik en gesin aantas. Die normatiewe word 

daadwerklik op 'n radikale wyse beinvloed, wat meebring dat daar 'n werklike ommekeer 

in die waardesisteem van die tegnokratiese era te bespeur is. 
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Op grond van die insigte wat uit hierdie hoofstuk verkry is, sal daar verder in hoofstuk 

vier gepoog word om antwoorde op die volgende vrae te kry: 

* Watter verband bestaan daar tussen die gesin en die skool? 

* Op welke wyse word die mens as normatiewe synde in die skoolsituasie belig? 

* In watter mate word die opvoedingstruktuur (bedrywigheidstruktuur) deur die 

kragte van die tegnokrasie geraak? 
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HOOFSTUK4 

DIE SKOOL MET BESONDERE VERWYSING NA DIE NORMATIEWE IN DIE 

PEDAGOGIESE BEDRYWIGHEIDSTRUKTUUR 

1. INLEIDING 

Daar is in boofstuk drie onder andere daarop gewys watter invloed die tegnok.ratiese era 

op .die mens se huweliks- en gesinslewe bet. In die verband bet dit duidelik geblyk dat 

die normatiewe aard van die gesinslewe deur verskeie invloede in die kontemporer

modeme wereld bedreig of verduister word. Die wyse waarop die buwelik en gesinslewe 

tot vergestalting kom, is egter nie die enigste weg tot die kind se wereldontwerp nie, 

want buiten die invloed van 'n buwelik en die gesin, is die skool ook 'n weg waarlangs 

die kind sy wereld op 'n normatiewe wyse konstitueer. 

Uit die voorafgaande spreek dit pertinent dat die normatiwiteit as wesensaard van die 

mens, ook in die pedagogiese situasie (skool), nadere toeligting verdien. Dit beteken dat 

daar op die normatiewe voortgeborduur sal word om in die besonder na te gaan of die 

pedagogiese situasie (die skool) sonder norme tot vergestalting kan kom. Voordat daar 

tot s6 'n omskrywende stap oorgegaan kan word, is dit eers noodsaaklik om die begrip 

"skool" nader toe te lig. 

2. DIE BEGRIP "SKOOL" 

Die begrip "skool" is afkomstig van die Griekse woord "scbole" wat 'VIye tyd", wat vir 

studie gebruik kan word, beteken (Van Rooyen, 1987:115). Dit impliseer dat die skool 

oorspronklik gestig is, ter wille van die kennis aileen en nie ter wille van een of ander 

materiele voordeel nie. Deur die jare been bet daar egter 'n waardeverandering ten 

opsigte van die funksie van die skool plaasgevind, want tans verskil die buidige situasie 

van die oorspronklike daarin dat die skool 'n sosiale en ekonomiese middel geword het. 
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Daar bestaan vandag dus 'n direkte verband tussen arbeidsdifferensiasie in die 

gemeenskap en die verskillende skooltipes wat daar aangetref word (Viljoen, 1989:7). 

Omdat die skool vandag so 'n onlosmaaklike funksie vervul in die tegnokratiese era, kan 

die skool as 'n onwegdinkbare en onweghandelbare inrigting beskryf word. 

Oorspronklik was opvoeding 'n private aangeleentheid wat tussen die ouers en bulle 

kinders plaasgevind het. Met die toenemende kompleksiteit van die kultuurinhoude en 

kultuureise kon die ouers die opvoedingstaak later nie meer na behore verrig nie. Dit 

hei dus nodig geword om skole daar te stel vanwaar opvoeding as praktiese 

aangeleentheid op formele wyse sy verloop kon neem (Visser, 1983:4). ~kole is daarom 

nie 'n oergegewene wat met menswees gegee is nie, maar is 'n sekond~re menslike 

ontwerp met 'n doel daargestel deur die volwassene (Landman, et al., 1972:128; Steyn, 

et al., 1987 [b]:200; Stone, 1981:26,31; Barnard, 1990:6; Moller, 1991:81-82). Langeveld 

(1967:13) stel dit duidelik: 

"Het kind heeft een school nodig om te leren wat het thuis maar bij 

uitzondering leren kan. Het gaat naar school omdat het zich daar 

'verder kan ontwikkelen' ... " 

Die skool moet egter nie net as 'n ding behorende tot die objektiewe dingw~reld gesien 

word nie, maar wei as 'n gekonstitueerde, intensionele objek wat diep en onafskeidbaar 

veranker is in die waardes en norme van die mens (Conradie, 1986:111). Dit is dus 'n 

beplande antwerp terwille van die mens en sy toekoms. Daarom kan die skool as: 

" ... a bridge which the child has to cross on his way to adulthood and on 

the other hand, as a swift current in his life's stream towards his 

futurity." (Van Rooyen, 1987:115) 

gesien word. Maar 'n toekoms waar die kind hom aan die waardes en norme van die 

gemeenskap moet onderwerp (Van Rooyen, 1987:115). 
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Wanneer daar egter objektief na die skool gekyk word, word die fout dikwels gemaak 

om die skool slegs as 'n ding behorende tot die dingwereld te sien. Dan is die skool 

slegs 'n gebou, gelee in 'n bepaalde dorp of stad of plaas. Dan word die leerlinge slegs 

deur onderwysers gelei en onderrig om die leerinhoud te ontdek en te bemeester, sonder 

dat die partikuliere norme ter sprake kom. Die mate van bemeestering sal dan 

geevalueer word deur objektiewe eksamens en toetse. Die leerlinge behaal daarna 

resultate en verwerf kwalifikasies aan die hand waarvan hulle dan geskik geag word om 

die een of ander beroep te beklee ( Conradie 1980:14 ). 

In aansluiting by die voorafgaande verskraalde siening van die skool, moet die skool ook 

in sy opvoedende taak gewaardeer word, want: 

"In die skool word daar nie slegs kennis bygebring nie, maar ook 

onderrig en opgevoed." (eie beklemtoning) (Conradie, 1986:113). 

Uit die voorafgaande paragrawe is dit duidelik dat dit in die skool gaan om die leerling 

wat op weg is na behoorlike volwassenheid. In die verband is dit die onderwyser self wat 

die behoorlikheidseise (norme) vir die leerling moet vergestalt en ontsluit. Die skool 

behoort dus nooit slegs kindsentries of onderwysersentries of leerinhoudsentries te wees 

nie, maar normsentries. Maar dan moet daarteen gewaak word, dat daar nie 'n 

oordrewe klem op bepaalde norme gele word nie, want indien norme ten koste van die 

waardigheid van die onderwyser of leerling oorbeklemtoon word, kan daar maklik in 

normsentrisme verval word (Van Rensburg, et al., 1979:101). Die leerling moet dus deur 

vrywillige normidentifi.kasie self tot sinvolle vergestalting van die idee van behoorlike 

volwassenheid kom. Elke aktiwiteit in die skool moet wesenlik afgestem wees op die 

vergestalting van waardes en norme. 

In die lig van wat reeds gese is, rus daar 'n geweldige verantwoordelikheid op die skouers 

van die onderwysers wanneer dit by die opvoedende-ondenvys van die leerling kom, want 

daar moet juis volgens die waardes en norme, soos dit in die gesin na vore kom, 

opgevoed word. Tolsma (1988:286) beweer tereg: 
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"Die skoal moet die gees van die ouerhuis adem." 

Wanneer die onderwyser in die skoal die opvoeding van die gesin voortsit, doen hy dit 

in opdrag, namens en in die plek van die ouers, in "loco parentis" (Harmse & Kirstein, 

1979:33). In die lig hiervan het die ouers ook medeseggenskap in die beheer van die 

skoal deur skoolkomitees, beheerrade en ouer-onderwysersverenigings (Dekker, 1990:33; 

Piek, 1991:80-81; De Vries, 1990:214-216), en soek die skoal op sy beurt ook kontak met 

die huis ten einde harmonie te bewerkstellig ten aansien van· die geldige waardes en 

norme wat in die skoal gehuldig behoort te word (Vander Stoep & Vander Stoep, 

1975:32; Harmse & Kirstein, 1979:32). Dit is daarom gebiedend noodsaaklik dat die 

ouers en die onderwysers in noue samewerking met mekaar moet verkeer (vgl. Barnard, 

1990:5-7). 

Met die voorafgaande eksposisie in pag, is dit duidelik dat daar 'n eenheid te bespeur 

is ten opsigte van die waardes en norme wat die huis en die skoal huldig. Die waardes 

en norme wat in die huis gebesig word, behoort nie anders deur die onderwyser 

geinterpreteer en aangele te word as deur die ouers nie. Trouens, wanneer dit in 

aanmerking geneem word dat beide ouers en onderwyser dieselfde beeld van wat die 

kind behoort te wees (norme) aan die kind moet voorhou, bestaan daar geen 

moontlikheid dat die volwassenes hier met twee afsonderlike stelle norme kan werk nie 

(Vander Stoep & Vander Stoep, 1975:32; Harmse & Kirstein, 1979:32). Van Rooyen 

(1987:116) sien die noue verbondenheid tussen skoal en gesin soos volg: 

"Essentially there is no difference between the task of the home and the 

school. Only theoretical distinctions can be made. Both institutions are 

involved in the rendering of assistance to the child on his way to 

adulthood. At his home this happens in an informal way and at school 

in a formal way." 

In die lig van hierdie eksposisie is dit 'n onomwonde feit, dat indien die skoal ander 
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waardes en norme vir die leerling voorhou, wat vreemd is aan die waardes en norme in 

die gesin, moet daar noodwendig probleme volg. 

In noue aansluiting by die voorafgaande paragrawe oor die belangrikheid van die 

normatiewe in die opvoedingsgebeure, sal daar vervolgens 'n strukturele ontleding van 

die pedagogiese gebeure aan die hand van die bedrywigheidstrukture gemaak moet 

word. Enkele eksemplare vanuit die bedrywigheidstrukture sal benoem word om aan te 

dui hoe die normatiewe daarin tot vergestalting kom. Op hierdie wyse sal bepaal kan 

word of die pedagogiese, soos dit deur·die pedagogiese bedrywigheidstrukture verwoord 

word, tot vergestalting kan kom sander om die normatiewe in aanmerking te neem. Daar 

sal onder andere nagegaan moet word hoe die bedrywigheidstrukture met lewewekkende 

inhoudgewing aan die hand van partikuliere norme gevul word, sodat die hele 

problematiek waaromheen hierdie hoofstuk wentel, duidelik hieruit kan blyk. 

Daar sal nie 'n volledige struktuurbeskouing van die pedagogiese bedrywigheidstruktuur 

gemaak word nie, omdat daar reeds baie oor die pedagogiese bedrywigheidstruktuur 

gebesig is (vgl. Kilian & Viljoen, 1974:204-226; Landman, 1977:69-73; Landman, et al., 

1980: 72-82). Slegs 'n eksemplariese uitvoering van die bedrywigheidstruktuur blyk nodig 

te wees. 

3. DIE BEDRYWIGHEIDSTRUKTUUR 

Bedrywigheid dui in sy etimologiese oorsprong op beweging en handeling op grand van 

die stamwoord dryf. Nader omskryf, is pedagogiese bedrywighede handelinge vanwee 

doelgerigtheid, krag, aansporing en strewe waarvolgens die volwassene-wordende 

(leerling) geleidelik tot verantwoordelike volwassenheid kan gedy. Dit gaan om 'n 

gesamentlike akt van appel en antwoord, van nood en noodverligting. Kortom, dit gaan 

om 'n volwassene-wordende (leerling) se pedagogiese nood wat deur die volwassene 

(onderwyser) verlig moet word (vgl. Kruger, 1980:31-32). Die normatiewe aspek van die 

volwassene-wordende (leerling) se gedying tot verantwoordelike volwassenheid, word 

treffend in Landman (Landman, et al., 1975 [a]:8) se eie woorde waargeneem: 
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" Die opvoeder wat hom byvoorbeeld ten doel stel om onvoorwaardelike 

normidentifikasie, stellingname-vir-lewensopvatting, beoordeling-van

standpunt, begryping-van-norme, lewe-van-behoorlikheidseise en 

gehoorsaamheid-aan-lewensopvatting te verwerklik, is outentiek in staat 

tot 'n genormeerde voorlewing wat 'n moontlikheidsvoorwaarde is vir 

kinderbegeleiding in die rigting van behoorlike volwassenheid." 

Die agtervoegsel -heid verwys na staat, stand, hoedanigheid, waardigheid. Bed.Iywigheid 

kan in die lig hiervan dus gesien word as die hoedanigheid om bedrywig te wees met die 

bedoeling om daartoe gewillig te wees. 

Die volwassene-wordende (leerling) word deur die volwassene ( onderwyser) begelei om 

te kan word wat hy behoort te word. 'n Volwassene ( onderwyser) reik na die volwassene

wordende (leerling) uit om sy nood aan veiligheid en geborgenheid te verlig. Hierdie 

noodverligting vind as begeleidingsbed.Iywighede plaas. 

Daar word vermoed dat pedagogiese bedrywighede omsluit word deur die normatiewe, 

wat beteken dat alle pedagogiese aangeleenthede slegs aan die hand van normatiewe 

bedrywighede kan plaasvind (Conradie, 1986:166-167). 

3.1. BETEKENING MET TOENEMENDE VERANIWOORDELIKHEID 

V ana£ die volwassene-wordende se geboorte, bevind hy hom in 'n wereld wat hy moet 

ontwerp tot wereld-vir-hom. Net so moet die volwassene-in-wording ook sinvolle 

betekenisse aan die omringende wereld heg, maar omdat hy nie oor die nodige kennis · 

of ervaring om self betekenisse te heg en te besluit nie, moet die opvoeder hom hierin 

ondersteun. Daarom is die volwassene, wat die nodige kennis en ervaring het, van 

kardinale belang om die volwassene-wordende te help om nie net die werklikheid per 

se te beteken nie, maar te sorg dat die opvoedeling die wereld op 'n behoorlik.e wyse 

(normatiewe) beteken (Landman, et al., 1980:72). Landman, et al., (1980:72) bring die 

normatiewe aspek van hierdie gebeure duidelik in perspektief wanneer hulle se: 
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"Die opvoeder help die kind om te lewe in 'n wereld met 

behoorlikheidseise (nonne) sodat die kind self die betekenisse kan 

beleef en homself geleidelik in steeds toenemende mate met die 

behoorlikheidseise (nonne) kan vereenselwig." ( eie beklemtoning en 

invoegsels) 

In die skool vind daar byvoorbeeld 'n geleidelike niveauverbeffing plaas namate die 

leerling sy horisonne verbreed (vgl. boofstuk een, paragraaf 2.1.2.1}. Die leerling is dus 

voortdurend besig om sy betekening te wysig namate by van die een standerd na die 

ander standerd vorder. Die onderwyser besef weer dat daar op 'n behoorlike 

(nonnatiewe) wyse beteken moet word en daarom help by die leerling om elke standerd 

se · nonne met be trekking tot die betekening wat in daardie standerd moet plaasvind, te 

oorwin. Uiteindelik sal die leerling aan die einde van sy skoolloopbaan volgens die 

nonne van 'n volwassene kan beteken (Conradie, 1986:170; Landman, 1974:33-34; 

Landman, et al., 1980:72). Wat in werklikheid dus in die skool plaasvind, is dat die 

leerling sy betekenisse toenemend in ooreenstemming met die nonnbeeld van 

volwassenheid verhef (Landman, et al., 1979:132). 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat dit nie gaan om blote sinlose beg van 

betekenisse nie, want die onderwyser en die leerling sal bulle altyd in die 

teenwoordigheid van die nonnatief-nonnerende bevind. Die onderwyser en die leerling 

se beg van betekenisse sal daarom deur die waardes wat bulle huldig, gerig word. As 

voortdurende transendensie breek die mens tog deur die konkreet omringende en gee 

op kennende en waarderende wyse betekenisse aan die omringende werklikheid (Waugh, 

1983:68-69). Betekenisgewing sal gevolglik nooit neutraal kan geskied nie, maar sal altyd 

deur die mens se religieuse ingesteldheid beinvloed word. In die skool sal hierdie 

religieuse inslag van betekening dus ook nooit neutraal kan geskied nie. 

In vakverband beteken dit dat aile vakke op so 'n wyse onderrig moet word, dat die 

lewensopvatlike nonne ook daarin verwerklik word. Roos (Landman, et al., 1979:132) 

stel dit pertinent, dat: 
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11 
••• doelgerigte onderwys in aile vakke behoort 

lewensopvattingverwerkliking te wees." 

W anneer die Geskiedenis~onderwyser byvoorbeeld Geskiedenis vir 'n besondere klas 

aanbied, word die feite deur die onderwyser se eie of bepaalde rangorde van 

waardevoorkeur geinterpreteer. Die Cbristen-onderwyser sal in sy lesaanbieding vra na 

die Christelike behoorlikheidseise wat daaruit spreek. Eksemplaries gesien, sal daar 

onder andere dankbaarheid teenoor God in 'n les, :waar die redding by Bloedrivier 

behandel word, getoon word, omdat God die ~ervolk tydens daardie gebeurtenis 

'n oorwinning besorg het. Sodoende kon die beskawingswaardes en kultuur, waarvan die 

oorwinnaars van daardie veldslag die draers wa.S, behoue bly. Waardes en norme wat 

uiteindelik 'n hele kompleks gevorm het waartoe Boer en Brit bygedra het, en wat in die 

akkulturasieprosesse van Suid-Afrika as veelvolkige land grootliks ook deur baie van die 

bruin en swart volke en mense nagestreef of aanvaar word (Viljoen, 1981:50). 

Onderwysers met 'n ander lewensopvatting, sal onder andere weer Marxistiese, 

evolusionistiese of eksistensialistiese waardes by die interpretasie van die geskiedenisles 

toepas, afhangende van die besondere lewensopvatting wat hulle huldig (Landman, et al., 

1979:133; Landman, 1974:35 en 55). 

Verder kan die Cbristen-onderwyser in die kunsklas die prag en die skoonheid van die 

skepping van God vir die leerling in sy klas uitwys (Landman, et al., 1979: 135). Met die 

aanbieding van 'n gedig word die begryping, waardering en die evaluering byvoorbeeld 

aan die hand van 'n besondere rangorde van waardevoorkeur gedoen (Landman, et al., 

1979:134). Dit beteken dat die onderwyser se lewensopvatting die norme sal bepaal op 

welke wyse hy 'n besondere gedig vir 'n klas verduidelik. 

Uit hierdie kursoriese omskrywing van enkele voorbeelde van 'n Christelike opvoeding 

soos dit spreek vanuit 'n Christelike lewensopvatting, is dit opvallend dat die waardes en 

norme in elke vak 'n deurslaggewende rol vervul. Trouens, dit sal onmoontlik wees om 

'n sogenaamde "neutrale" betekening aan die vakinhoud te gee, want al probeer 'n 
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onderwyser sogenaamd "neutraal" onderrig, sal daar nogtans 'n lewensopvatting tot 

spreke kom in sy lesaanbieding, want: 

"Because education is a cultural activity ... and culture is always created 

under the influence of a ground motive, education is never religiously 

neutral." (Badenhorst, 1985:11). 

In aansluiting hiermee waarsku De Klerk (De Klerk, et al., 1973:13) dat daar nie so iets 

soos religieuse neutraliteit bestaan nie en dat neutraliteit self ook 'n. religieuse 

grondmotief kan wees. Met ander woorde, al word daar sogenaamd "neutrale" onderwys 

gegee, word daar nogtans vreemde norme in so 'n les vergestalt. 

Daar moet veral in die tegnokratiese era daarteen gewaak word dat die leerling se 

betekening van die wereld nie ''werelds" word, deurdat die lewensopvatlike norme 

doelbewus geignoreer word in die onderwys nie. Elke Christen-onderwyser moet hom 

vergewis van die besondere behoorlikheidseise wat by uit sy vak en wyse van aanbieding 

wn·Iaat spreek en hoe by te werk moet gaan om hierdie spreke van lewensopvatlike 

norme tot eer van God te laat gedy (Van der Walt & Dekker, 1983:196; Landman, 

1974:36; Dreckmeyr, 1991 [a]:2). 

3.2 GELEIDELIKE WEGBREEK VAN INSPANNINGLOOSHEID 

Daar is nooit wat die normatiewe betref, ontspanning nie (Landman, et al., 1980:73). 

Die volwassene-wordende se kommunikasie met die omringende wereld vereis 

inspanning, wat impliseer dat hy verantwoordelikheid moet aanvaar vir sy stelling wat 

daar teenoor die behoorlikheidseise ingeneem word (Landman, 1974:36-37; Landman, 

et al., 1979:132; Landman, et al., 1980:73). Die volwassene-wordende is aanvanklik 

volkome onselfstandig, onoordeelkundig, atbanklik en hulpbehoewend. Met ander 

woorde hy moet volwassene word, want eers wanneer die mens volwasse is, is by 

selfstandig, verantwoordelik en selfbepalend (Fourie, 1991:70; Gunter, 1967:80). By die 

volwasse-wordende is hierdie afstand van wat by "is" en na wat by "behoort te wees", veel 
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grater as by die volwassene en dit is juis hierdie vrugbare spanning (Steyn, et al., 1987 

[b]:181-182) wat opvoedende-onderwys moontlik maak. 

Omdat die mens se bestaan van 'n gegrepenheid in waardes en norme getuig, sal hierdie 

beweging as wegbreek-van-inspanningloosheid in die skool binne hierdie spanningveld 

van waardes as sinveld geskied (Kilian, 1970:71). Onties is dit nou maar eenmaal so dat 

die mens nie tot die orde van die so-moet-wees (is) behoort nie, maar dat hy anders

behoort-te-word, aldus Oberholzer, (1969:42). 

· Uit die bogenoemde eksposisie blyk duidelik dat die volwassene-wordende deur die 

"behoort-te-wees" aangespreek sal word. Landman (1974:37) bevestig hierdie gedagte: 

"Die behoorlikheidseise wat aan die kind gestel word maak sy beweging 

(wording) van die 'is' na die 'behoort' moontlik, veral as dit gepaard 

gaan met 'n toenemende besef dat die 'behoort' meer waardevol is as die 

'is'." ( eie beklemtoning) 

In die lig van hierdie toenemende besef dat die "behoort te wees" waardevoller is as die 

"is", is dit noodsaaklik dat die pedagoog nie moet toelaat dat die volwassene-wordende 

by die onbehoorlike "is" bly nie. Daarom moet die volwassene kragtig die "behoort" lewe 

en sy hulp aan die volwassene-wordende bied om daadwerklik weg te breek van die 

onbehoorlike of anti-normatiewe "is", sodat daar na die behoorlike of normatiewe 

''behoort te wees" beweeg kan word. 

In die praktyk beteken dit dat die onderwyser die taak het om die leerling te lei om 

geleidelik die anti-normatiewe speeldeelname aan die werklikheid te verruil vir die 

normatiewe werk of inspannende deelname aan die werklikheid. Vir die leerling sal dit 

beteken dat hy homself sal moet inspan ten opsigte van die skoolwerk, deelname aan 

sport en ko-kurrikulere aktiwiteite wat die skool aanbied (Conradie, 1986:171). 

Badenhorst (1989:416) beweer dat: 
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" ... een van die belangrikste maar ook een van die moeilikste take van die 

skool: om by die leerlinge die regte houding teenoor werk aan te 

kweek." 

Dit is belangrik dat die onderwyser die leerling toereikend moet steun om passiwiteit te 

oorwin, sodat hy toenemend volgens sy eie potensiale die wereld van die volwasse arbeid 

kan betree (Venter, 1958:25-31; Nel, 1961:39-41; vgl. hoofstuk vyf, paragraaf 2.1.2.4). 

Duminy, et al., (1990:55) waarsku die onderwyser dat: 

"H the required pace of development is too slow the child learns to work 

slowly .and may acquire a lazy and indifferent attitude. On the other 

hand, if the pace of development is too fast for the individual child, he 

or she may become discouraged." 

In aansluiting by die voorafgaande stelling beweer Badenhorst (1989:415) verder dat die 

Suid-Afrikaanse leerling in die tegnokratiese era hom in 'n wereld van kompetisie bevind 

en as die leerling nie reeds op 'n vroee ouderdom besef dat hy hard moet werk nie, sal 

Suid-Afrika, ekonomies gesproke, nie kan kompeteer met ander lande nie. Daar sal dus 

daadwerklik gepoog moet word om die korrekte houding teenoor arbeid by die Suid

Afrikaanse leer ling in te skerp. Die leer ling moet besef watter norme die lewe van die 

volwassene, in die tegnokratiese bestel, op sy besondere wordingsniveau aan hom stel, 

sodat hy daardie besondere waarde ten opsigte van die volwassene se werkslading sal kan 

volvoer. 

3.3 GENORMEERDE VOOR- EN NALEWING 

Die volwassene-in-wording is noodhebbend aan die steun en begeleiding van die 

volwassene, sodat hy daardie mens kan word wat hy behoort te word. Hier gaan dit 

primer om die sinvolle gemoeid wees met mekaar, van 'n volwassene as begeleier en 'n 

volwassene-wordende as volgeling, met 'n gemeenskaplike doel, naarnlik die volwassene 
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-wordende se volwassenheid (Fourie, 1991:69). Die volwassene moet met ander woorde 

aan die volwassene-wordende 'n voorbeeld van genormeerdheid voorleef. 

Die voormelde impliseer dat die volwassene-wordende in sy wording toenemend moet 

k:ies of hy die norme gaan navolg soos die volwassene dit vir hom voorleef, met ander 

woorde of hy hom gaan plaas onder die gesag van norme. Dit beteken dat die 

volwassene se lewe moet bewys lewer dat hy self onder die gesag van norme staan wat 

hy voorleef (vgl. Janse Van Rensburg, .1975:13; Murray, 1984:259-264). Hieroor beweer 

Vander Walt (1984:108) tereg: 

"Dit help nie vir die onderwyser om 'n oordrewe idealis te wees of 

swartgallige pessimis nie. Hy moet 'n gebalanseerde realis wees wat 

weet hoe om op 'n redelike manier op te tree, ... " (eie beklemtoning). 

· Dit is byvoorbeeld in skoolverband sinloos om die eerbiediging van norme te predik en 

dit self in die daaglikse wandel Die uit te leef Die. Indien die onderwyser die norme wat 

hy huldig te aile tye voorleef, sal dit vir die leerling navolgenswaardig en sinvol wees om 

hierdie norme te gehoorsaam (Landman, 1974:39; Landman, et al., 1979:132; Van Hulst 

& Vander Molen 1970:30; Landman, et al., 1980:73-74). Daarom is die woorde van De 

Klerk (1989:449-450) oor die gesin, oak ten opsigte van die skoal van toepassing: 

"Waar daar geen normatiewe voorlewing plaasvind nie, en kinders die 

lewende voorbeelde van hul ouers (onderwysers) ontbeer, sal hulle die 

no nne verwerp wat aan hul voorgese word." ( eie beklemtoning en 

invoegsel). 

Die gevolge van blote "gepredik" van norme sander die uitlewing daarvan, spreek verder 

uit die afleiding wat Duvenage (1973:187) gemaak het betreffende sy navorsing in 

verband met aktiviste: 
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"Dit sal blyk dat die aktivis hom vereenselwig met een aspek van sy 

vader ( onderwyser ), veral wat sy beginsels en ideale betref, maar dat hy 

ten opsigte van 'n ander aspek, naamlik passiwiteit, gedienstigheid en 

klaarblyklike mislukking van sy vader, hom distansieer." (eie invoegsel 

en beklemtoning). 

Dieselfde auteur (1973:188) brei hierop uit wanneer hy s~ dat die aktivis wei die waardes 

en norme van sy ouers aanvaar, maar dat hy beswaar maak oor die ouers se onvermoe 

of weiering om hulle waardes en noi-me_uit te leef (vgl. Vander Merwe, 1967:105-109). 

Dit is duidelik dat daar in hierdie woorde van Duvenage vir elke onderwyser in die 

tegnokratiese bestel 'n waarskuwing opgesluit 1~ om waardes en norme daadwerklik uit 

te leef. Dit beteken dat: 

" ... dit nie in die eerste plek so fundamenteel is wat die volwassene 

(onderwyser) s~ nie, maar wat hy is." (eie invoegsel en beklemtoning) 

(Kilian & Viljoen, 1974:210) 

In die gewone klassituasie word daar onder andere gedink aan netjiese, deeglike 

afhandeling van skoolwerk, menswaardige optrede teenoor ander mense, pligsgetrouheid 

en lojaliteit wat vir die leerling voorgeleef moet word (Conradie, 1986:173). 

Eksemplaries gesien sal elke onderwyser dus bereid moet wees om onder die gesag van 

sy eie Iewensopvatting te buig. Die Christen-onderwyser sal byvoorbeeld bereid moet 

wees om onder die gesag van Christus te staan. 'n Blote kennis van die Bybel sal beslis 

nie Christelike norme by die leerling kan tuisbring nie, want om as Christen-pedagoog 

te kwalifiseer, moes daar 'n definitiewe bekering in die Christen-onderwyser se lewe 

plaasgevind het (vgl. hoofstuk een, paragraaf 2.2.1.2; hoofstuk vyf, paragraaf 2.1.2.10). 

Mumford (1983:25) stel hierdie aangeleentheid treffend in sy eie woorde: 
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"As long as truth is outside of me, I can 'master' it: memorize it, study 

it, feel as if I have a grasp on it. But when this truth moves from 

outside me to inside me, then I am no longer the master, but I myself 

am mastered by the truth." 

Kortom kan daar uit hierdie voorbeeld van 'n Christen-opvoeder afgelei word, dat die 

onderwyser sy besondere lewensopvatlike norme moet voorleef en dat dit nie net om die 

kennisname van 'n lewensopvatting met sy norme in die pedagogiese gebeure gaan nie, 

want die leerling moet gehelp word om die gehuldigde lewensopvatting, met sy 

geimpliseerde norme, te lewe (Landman, et al., 1980:74). Dit beteken dat uit die 

onderrig van al die vakke en alle skoolsake moet die gees van die Christelike lewens- en 

wereldbeskouing straal (Van Loggerenberg, [s.j.]:30; Dreckmeyr, 1986:7-10). 

Of hierdie lewensopvatlike belewenis van Christelike norme in die Christelike Nasionale 

Ondenvys in Suid-Afrika tot sy reg kom, word sterk betwyfel. Trouens, navorsing het 

getoon dat selfs goeie, opregte gelowige onderwysers en inspekteurs erken dat hulle nie 

eers weet hoe 'n mens ware Christelike vakonderwys moet aanbied of as sodanig moet 

beoordeel nie. Selfs meer as twee dekades nadat Christelik-nasionale onderwys tot stand 

gekom het, beweer onderwysers wat intussen opgelei is, dat hulle onkundig is oor hoe 

Christelike onderwys beoefen moet word (Schutte, 1986:15). 

Voortvloeiend hieruit is dit so tragies dat ouers soms heel subtiel om die bos gelei word 

deur onder meer die gerusstelling dat 'n skoal wat die vak godsdiensonderrig aanbied, 

noodwendig 'n Christelike skoal in die ware sin van die woord is (Van Loggerenberg, 

[s.j.]:30). 

3.4 PEDAGOGIESE WAAG MET MEKAAR 

Die pedagogiese gebeure is waaggebeure, aangesien die uitkoms van die ontmoeting en 

bemoeienis van die volwassene en die volwassene-wordende teenoor mekaar, nie 

voorspelbaar of berekenbaar is nie. Tog is die volwassene en die volwassene-in-wording 
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bereid om saam deelgenote te wees in wereldstigting aan die hand van die 

behoorlikheidseise (norme) wat hulle aanspreek (Kilian & Viljoen, 1974:210-212; 

Landman, et al., 1980:74-75). 

Onderliggend aan die pedagogiese waag met mekaar is die bereidwilligheid van die 

volwassene-wordende, vanwee sy vertroue in die volwassene, om saam met die 

volwassene te soek na die werklike betekenisvolle (Conradie, 1986:175). 

In die skool het die leerling vertroue in die onderwyser. se vakkennis en hy glo dat die 

onderwyser hom volgens die norme van daardie betrokke vak sal lei. Trouens, dit is 'n 

feit dat indien die onderwyser in sy aanbieding van die inhoudelike van 'n les te kort 

skiet, dit sal meebring dat die leer ling sy vertroue in die onderwyser sal verloor. Vander 

Walt (1984:108) stel dit sterk wanneer hy se: 

"lndien die onderwyser hier onbeholpe voorkom, is hy so te se gedoem 

in die oe van die kind." 

Verder praat en handel die onderwyser met gesag en daar word van die leer ling verwag 

om volgens die behoorlikheidseise te handel. Die onderwyser en leerling leer dus 

mekaar geleidelik ken, wat meebring dat albei dit met mekaar wil waag. 

Wanneer die leerling egter van die norme afwyk wat sy lewe van keuses en handelinge 

rig, sal die onderwyser pedagogies moet ing_ryp (Kilian & Viljoen, 1974:196). Die 

Christen-onderwyser sal byvoorbeeld die leerling ooreenkomstig die Heilige Skrif se 

norme tugtig wanneer die leerling nie ooreenkomstig hietdie norme handel nie. 

W anneer die behoorlikheidseise volgens die Heilige Skrif die onderwyser aanspreek om 

pedagogies in-te-gryp, moet hy dit as 'n Christen ook doen (vgl. Lessin, 1979:15-30). 

Hierdie ingryping geskied dus aan die hand van 'n bepaalde waardestruktuur wat 

voortspruit uit 'n besondere lewensopvatting (vgl. Kilian & Viljoen, 1974:194). Indien 

die leerling na pedagogiese ingryping die antinormatiewe afwys en die 

goedkeurenswaardige kies deur dit sy eie te maak, is dit essensieel dat die pedagoog sy 
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instemming duidelik sal laat hoor (Oberholzer, 1968:74-75), sodat die waaghouding 

hierdeur versterk kan word. Die feit dat die leerling gehoorsaam is aan die norme wat 

hom aanspreek, is verder 'n onomstootlike bewys dat hy saamwaag. Die leerling en die 

onderwyser beteken dus wagend saam aan die werklikheid deur saam die vakinhoud te 

verken en die werklike betekenis daarvan volgens bepaalde norme te bepaal. 

Dat die huidige politieke situasie in Suid-Afrika hierdie waaggebeure tussen onderwyser 

en leerling kan bemoeilik, is nie weg te redeneer nie. Met die erkenning van 

veelvolkigheid van die inwoners van Suid-Afrika en die hele aangeleentheid van 

medeseggenskap het daar heelwat verwarring en onsekerheid onder 'n groot persentasie 

leerkragte ontstaan, wat noodwendig op die leerlinge oorgedra kan word. Die verwarring 

ontstaan, omdat daar soveel uiteenlopende sienings betreffende die hele aangeleentheid 

rakende die skoolstelsels, is. Sommige persone is ten gunste van 'n totale rasse-integrasie 

van die skole, terwyl ander weer die teenoorgestelde as oplossing sien (Chamberlain, 

1987:59). Die feit van die saak is dat die leerling in die skool, te midde van hierdie 

onsekerheid van die onderwysers, saam met hulle die toekoms moet waag. Dat daar nie 

politiek in die skole bedryf moet word nie, is 'n uitgemaakte saak, maar nogtans is die 

leerlinge nie onkundig oor die onderhandelings wat oor die verskillende modelle vir 'n 

nuwe stelsel in Suid-Afrika se skole aan die gang is nie. Kortom kan dit gestel word, dat 

die kind en die onderwyser in Suid-Afrika dit al hoe moeiliker vind om wagend met 

mekaar om te gaan, weens die geweldige moeilike eise wat die hele politieke situasie aan 

die vergestalting van norme stel. 

Voortvloeiend uit die voorafgaande betoog moet die vraag gevra word of die 

waaggebeure tussen leerkrag en leerling nie verder deur die groter getal leerlinge per 

klas, gekniehalter gaan word nie. 

Uit die voorafgaande kan daar afgelei word dat die kind 'n gevoel van ongeborgenheid 

in die huidige tegnokratiese bestel kan beleef. Daarom sal die onderwyser moet werk 

daaraan om die leerling 'n gevoel van geborgenheid te laat beleef. 
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3.5. DANKBAARHEID VIR PEDAGOGIESE GEBORGENHEID 

Alhoewel die volwassene-wordende dit nie altyd wil erken nie, is hy wel deeglik bewus 

dat hy afhanklik en steunbehoewend is ten opsigte van die volwassene. Die volwassene

in-wording wend hom dus na die volwassene by wie hy veilig en geborge kan voel 

(Conradie, 1986:176). Kruger (1980:82) stel dit onomwonde: 

"Geborgenheid is voorvereiste vir enige opvoederlike bemoeienis." 

Die volwassene aan die ander kant sal die steunbehoewende nood van die volwassene

wordende waameem en daarom vir hom 'n veilige en geborge ruimte skep om te 

verseker dat hy die nodige gemoedsrus en geborgenheid geniet (Conradie, 1986:176). 

Wanneer die leerling in die pedagogiese situasie geborgenheid beleef, sal hy 

dankbaarheid toon deur die inisiatief te neem om die wereld te eksploreer en te 

emansipeer (Joubert, 1989:95-96; Conradie, 1986:176). 

In die skoolsituasie beteken dit dat die leerling op so 'n wyse aanvaar moet word, dat hy 

geborgenheid sal beleef. In ruil hiervoor sal die leerling deur sy agting en respek vir die 

onderwyser, dankbaarheid vir hierdie geborgenheid betoon deur die norme wat hom 

aanspreek, na te kom (Landman, 1974:45). 

In die modeme tegnokratiese tydsgewrig is dit egter soms moeilik om hierdie 

geborgenheid aan die leerling in die skool te verskaf, weens die feit dat daar 

ontoereikende gehoor aan gesagsnorme gegee word. Volgens Joubert (1989:96) stel die 

uitoefening van gesag bepaalde norme vir die leerling waarbinne hy veilig kan beweeg. 

Hierdie no nne bied juis vir die leerling 'n geborgenheidsruimte, omdat die skool vir hom 

onveilig sou word indien hy nie die gesag van hierdie norme sou aanvaar nie. Daarom 
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beweer Sylwester (1967:149) tereg dat leerlinge duidelike nonne soek waarvolgens bulle 

wilhandel. 

Ben van die groot redes waarom baie van die leerlinge nie in die tegnokratiese era 

geborgenheid in die skool beleef nie, is juis omdat daar in die tegnokratiese era soms 

radikale afwykings is, wat die gesagsituasie betref. In sommige skole het daar 'n ernstige 

''verslapping" ingetree wanneer dit by die dissiplinering van leerlinge kom. Na aanleiding 

hiervan is dit sorgwekkend dat daar in die tegnokratiese bestel 'n siening gehuldig word 

dat daar in die mens geen k:waad te bespeur is nie (vgl. Gunter, 1967:80), wat meebring 

dat enige vorm van uiterlike gesag verwerp word. Trouens, die liberalisme het s6 

toeskietlik ten opsigte van gesag geword, dat die Westerse lande probleme met sy jeug 

ervaar, juis omdat bulle heeltemal afkerig van gesag geword het (Landman & Kilian, 

1973:46). Kortom kom dit daarop neer dat die modeme mens weier om onder die 

gesag van norme te staan en juis daarom 'n intense ongeborgenheid beleef. Roos 

(Landman, et al., 1979:132) beweer daarom in die verband, dat om: 

" ... tot dankbaarheid vir pedagogiese geborgenheid te kom, dan is dit 'n 

dankbaarheid vir veiligheidsbelewing wat alleenlik moontlik is as die 

kind vaste nonne het aan die hand waarvan hy kan lewe." 

Die weiering van die modeme mens betreffende gesagstoepassing in die skole, sal 

daarom nie tot geborgenheid van die leerlinge kan lei nie en sal die wordingsgebeure van 

die leerlinge strem. 

Die tegnokratiese era word verder gekenmerk deur die toenemende behoefte om te kan 

tred hou met die tempo van vemuwing, verandering en veroudering van kennis as gevolg 

van die spreekwoordelike kennisontplotlingvan die tyd (Viljoen, 1979:51). Vandaar dat 

die modeme onderwyser se inruiming van 'n geborgenheidsruimte vir die leerling 

deesdae al hoe moeiliker en komplekser word. Vroeer was kennis in so 'n mate beperk 

dat die onderwyser by magte was om haas alles te weet. Die leerinhoud is eenvoudig 

deur die drilmetode by die leerlinge ingeskerp. V andag is die probleem waarvoor die 
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onderwyser te staan kom nie meer "Waar kry ek genoeg leerinhoud om die leerlinge mee 

besig te hou nie?", maar eerder "Wat is essensieel? Wat moet ek onderrig, of wat moet 

ek weglaat?" (Smit, red., 1979:120). 

3.6. AANSPREEKLIKHEID VIR OPVOEDINGSVERHOUDINGE 

Die volwassene en die volwassene-wordende is gesamentlik aanspreeklik vir die 

"kwaliteit" van die verhoudinge waaraan bulle 'n aandeel het (Viljoen & Pienaar, 

1971:136-139; Comadie, 1986:177; Landman, et al., 1980:76). Vanwee die volwassene

wordende se hulpeloosheid en nood aan gP.borgenheid, is die volwassene verantwoordelik 

vir sy veiligheid en geborgenheid. Die volwassene-in-wording wend hom dus op grand 

van sy nooddriftigheid tot die volwassene vir sy eie sel±behoud. Op sy beurt wend die 

volwassene hom weer tot die nooddriftige volwassene-wordende, omdat die volwassene

in-wording se nood hom oproep tot beskerming en ontferming (Kilian & Viljoen, 

1974:214). 

In die skoal sal die leerling se hulpeloosheid en nood aan geborgenheid die onderwyser 

. dus oproep tot aanvaarding van verantwoordelikheid vir die veiligheid van die leerling. 

In hierdie ontmoeting tussen die onderwyser en die leerling roep die onderwyser die 

leer ling op tot verantwoorde en verantwoordbare dialoog met die medemens, die dinge, 

norme, waardes en God of 'n god. Dit is duidelik dat normatiwiteit hier moet 

meespreek. Die onderwyser en leerling wend bulle tot mekaar in 'n gegrepenheid in 

waardes met die uitsluitlike bedoeling dat die onderwyser aan die leerling gesagsleiding 

sal bied, sodat hy al hoe meer die norme kan nakom soos 'n volwassene dit nakom 

(Kilian & Viljoen, 1974:214-216). 

In die klaskamer behoort daar dus 'n geborgenheidsruimte te wees waar norme nagekom 

word, want die onderwyser en die leerling behoort mekaar as medestanders en nie as 

vreemdelinge te sien nie (De Wet, et al., 1980:22-24; Landman, 1974:47). Verder moet 

daar 'n opvallende aangetrokkenheid tussen die leerkrag en die leerling wees, sodat die 

leerling nie net by die onderwyser is nie, maar wel met hom. 
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In die tegnokratiese bestel word die leerling egter al hoe meer as 'n mededinger in plaas 

van 'n medeganger gesien, weens die gedurige kompetisie wat letterlik op elke gebied 

voorrang geniet. In die meeste skole word daar byvoorbeeld nie sportmangees ingeskerp 

wanneer dit by die beoefening van die sportaktiwiteite kom nie, maar die wenmotief 

word as die belangrikste norm beskou. Uit Chamberlain (1987:60) se woorde kan daar 

onder andere afgelei word watter skade s6 'n ingesteldheid ten opsigte van sport kan 

meebring: 

''Dit lei daartoe dat slegs die 'span' aandag en geleenthede kry en die res 

moet toek:yk. . .. die werklik:e sportbeoefenaars maar 'n klein groepie 

is ... Besef ons hoeveel teleurstelling 'n kind beleef as hy in voile 

sportmondering (want dis 'n vereistel) by die oefenveld opdaag en dan 

nooit 'n kans kry om deel te neem nie?" 

Die onderwyser moet dus toeganklik: tot aile leerlinge wees, sodat die onderwyser 'n 

doeltreffende verhouding met a1 sy leerlinge kan aangaan. 'n Aangeleentheid wat onder 

andere baie deur die huidige wenmotief bemoeilik: word (vgl. De Klerk, 1989:447-448). 

3.7 HOOP OP TOEKOMSTIGE VOLWASSENHEID 

Die mens se verlede, hede en toekoms vorm 'n onverbreekbare eenheid en daarom moet 

die volwassene-wordende deur die volwassene gehelp word om sy hede te aanvaar, sodat 

hy geborgenheid in die hede kan beleef. Wanneer die volwassene-in-wording sy eie 

verlede as sinvol beleef, sal hy ook die toekoms op 'n toereikende wyse kan benader. 

Die volwassene-wordende toon 'n verlange na dit wat hy in die toekoms kan wees en 

behoort te wees. Daarom maak by 'n voorstelling van die toekoms en dit is hierdie 

voorstelling of toekomsbeeld wat sy doen en late in die hede beinvloed (vgl. Van Zyl, 

1977:270-272). Dat daar in die hede aan die toekoms gewerk moet word, is duidelik. 

Indien 'n leerling byvoorbeeld universiteit toe wil gaan, word die eis aan hom gestel om 

in die hede hard te werk om standerd tien goed te slaag om sodoende in die toekoms 
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universiteit toe te kan gaan. Anders gestel, die toekoms le nonne neer waaraan die kind 

gehoor moet gee. Hierdie nonne word nie eendag in die toekoms vergestalt nie, maar 

word op 'n geleidelike wyse in die hede deur die leerling verwerklik (Landman, 1974: 

49-50). Gerber (Landman, et al., 1980:124) omskryf die taak van die onderwyser en die 

leerling betreffende die toekoms in sy eie woorde: 

"Deur die ontmoetende steungewing van die opvoeder word die soeke 

van die kind sinvol, ontdek hy besondere waardes en gee sy lewe in 'n 

steeds toenemende mate blyke van genonneerde toekomstigheid." (eie 

beklemtoning) 

Volgens Van Zyl (1977:270-271) is die sin van opvoeding vir die toekoms nie in die 

eerste plek in die vaardighede en die kennisinhoude wat in die toekoms nodig sal wees 

nie. Trouens, dit is onmoontlik vir die onderwyser om in die eietydse snelveranderende 

wereld 'n vooruitskatting te waag van die inhoude wat die leerling vir sy lewenstaak 

nodig sal he (vgl. Naude, 1983:316-317; Halford & Schroeder, 1991:3-8), omdat: 

" ... vandag se onderwysers besig is om kennis aan die kind oar te dra vir 

die beoefening van 'n beroep waarvan die bestaan nag nie eens bekend 

is nie." (De Vries, 1983:102). 

Maar die onderwyser kan wei die leerling begelei tot verantwoordelikheid om self verder 

te soek wanneer die situasie dit vereis (vgl. Davies, 1984:72-76). 

Engelbrecht (1989:460) brei verder hieroor uit, wanneer hy dit stel dat daar getrag moet 

word om die jongmens van vandag so voor te berei, dat hy die mondige mens van m()re 

kan wees. Daar moet met ander woorde sekere houdings, wat spreek uit sy partikuliere 

norine en vaardighede, by die leerlinge gevestig word. Dit sal hom in die toekoms tot 

vrye en selfverantwoordelike selfbepalende optrede in staat stel op grand van , 'n 

persoonlike toegang tot 'n rangorde van waardevoorkeure. 
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Dit moet wesenlik gaan om 'n sinvolle bel ewing van die hede vanuit 'n vertroude verlede, 

om met die onbekende onsekere toekoms te waag. Die belangrikheid van 'n greep op 

die erfenis van norme en oortuigings vanuit die verlede, kan in die lig van die toekoms 

nie geignoreer word nie. Partikuliere norme van elke kultuurgroep sal byvoorbeeld 

bepaal op watter wyse die toekoms geantisipeer gaan word (Van Zyl, 1977:268). 

3.8 ON1WERP VAN MOONTLIKHEDE TOT VOLWASSENHEID 

Elke mens is moontlikheid en die sinvolle. ontwerp van hierdie moontlikhede is 'n 

onontkombare behoorlikheidseis of norm (vgl. hoofstuk twee, paragraaf 2.4). Sonder 

hierdie moontlikhede is die verowering van volwassenheid onmoontlik, want wie geen 

moontlikhede bet om te verwerklik nie kan nooit iemand word wat hy behoort te word 

nie (Landman, et al., 1980:124). Volgens Oberholzer (1968:164) is dit juis die 

volwassene se taak om die volwassene-wordende te help om te word wat by behoort te 

word, maar hierdie ontwerp van moontlikhede is ook 'n taak van die volwassene-in

wording, sodat daar tereg gepraat kan word van 'n saambetekening in die ontwerp tot 

volwassenheid. 

Die volwassene help die volwassene-wordende om sy moontlikhede te ken, te ontplooi 

en te aktualiseer. Met die verwerkliking van die volwassene-wordende se moontlikhede 

word hy aangespoor om te verbeter en dit as die begin vir verdere vordering te sien. 

Hierdie feit stel egter 'n hoe eis aan die pedagogiese steungewing, want die volwassene

in-wording moet gehelp word om sy moontlikhede werklik na waarde te skat. Die 

volwassene wat dus daarin slaag om die volwassene-wordende se optimale deelname te 

verkry in die ontwerp van sy moontlikhede, slaag daarin om hom tot indiensneming van 

sy eie moontlikhede te beweeg (Kruger, 1980:85). 

In aansluiting by die voorafgaande eksposisie setel die onderwyser se taak juis daarin dat 

hy die kind moet help om aan sy besondere moontlikhede waarde toe te ken. Hierdie 

waardes kan as norme (maatstawwe) gebruik word om die leerling se wyse van lewe met 

sy moontlikhede te beoordeel. Dit is verder die funksie van die onderwyser om die 
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leerling te help om te aanvaar dat sy moontlikhede waardevol is en dat dit daarom 'n 

behoorlikheidseis (nonn) is en dat hy dit tot die beste van sy vermoens moet ontwerp. 

Die jongeling moet op 'n geleidelike en in 'n toenemende mate besef dat 'n behoorlike 

volwassene iemand is wat op 'n verantwoordelike en selfstandige wyse ontwerp (werk) 

aan sy moontlikhede. Beter gestel, die onderwyser help die kind om behoorlike 

volwassenheid te verwerf deur in 'n toenemende mate sy moontlikhede op 'n volwasse 

wyse te ontwerp (Landman, 1974:52). Daarom is dit belangrik dat die onderwyser in die 

klaskamer hom sal vergewis van elke leerling se sterk punte, sodat daar aan hierdie 

·moontlikhede gewerk kan word. Van Jaarsveld (1989:39) dui die verreikende gevolge 

van s6 'n benadering aan: 

"Dis so belangrik dat ons veral sulke (gemiddelde) kinders se sterk punte 

of talente moet uitvind ... Navorsing het bewys dat die selfvertroue wat 

voortspruit uit 'n prestasie op die een terrein van 'n kind se lewe neig 

om na ander terreine oorgedra te word." ( eie invoeging) 

In noue aansluiting met die voorafgaande stelling, is dit belangik dat die onderwyser ook 

daadwerklik aan elke leerling in sy klas se selfbeeld sal werk, sodat elke leerling daartoe 

in staat is om sy eie moontlikhede te ontwerp . Of daar genoeg aandag aan hierdie 

belangrike aspek van die skoolgaande kind se opvoeding gegee word, word betwyfel as 

die no nne waarvolgens die waarde van die individu in 'n tegnokratiese era bepaal word, 

in aanmerking geneem word. Volgens Dobson (1971:27-44, 49-61) word daar 'n 

geweldige hoe premie op nonne soos fisiese aantreklikheid en intelligensie geplaas, 

wanneer bepaal word of 'n kind suksesvol is, al dan nie. Om hierdie rede is daar dus 'n 

geweldige kompeterende gees in die skool se sportbedrywighede (vgl. paragraaf 3.6 van 

hierdie hoofstuk) en word die skolestelsel meegevoer om te eksamengeorienteerd te 

raak. In die lig hiervan word onderpresteerders in sport en die akademiese swak 

leerlinge nie die geleentheid gegun om sy moontlikhede optimaal te ontwerp nie. 
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3.9 GELEIDELIKE VERVULLING VAN BESTEMMING 

Die mens is 'n wese wat gerig word deur 'n bestemming, te wete die normbeeld van 

volwassenheid. Daarom sien die volwassene as opvoeder homself as geroepene om deur 

sy pedagogiese steungewing die volwassene-wordende in toenemende mate tot 

volwassenheid te lei (Comadie, 1986:181). Die bereiking van volwassenheid is dus nie 

'n gebeurtenis wat plotseling plaasvind of 'n toestand wat die volwassene-wordende 

onverwags aan die einde van sy opvoedingstydperk bereik nie, of wat hy op. 21-jarige 

leeftyd as juridies volwasse persoon kwansuis verwerf nie. Volwassenheid moet eerder 

as 'n geleidelike voortgang wat so lank die mens leef, wat nooit finaal afgehandel word 

nie, gesien word (Fourie, 1991:74; Oberholzer & Greyling, 1981:43,64). 

Die volwassene se opvoedingsdoel moet daarop gemik wees om die volwassene-in

wording te leer om 'n beoefenaar van die normbeeld van volwassenheid te wees. Om 

geleidelik en in 'n toenemende mate die normbeeld van volwassenheid te lewe, word 

daar dus van die volwassene-wordende verwag om in sy onderwegwees daarna al hoe 

meer die normatiewe te lewe, soos 'n volwassene dit behoort te doen (Fourie, 1991:75). 

So beskou, dui hierdie bedrywigheidstruktuur op 'n normatiewe aangeleentheid deurdat 

die volwassene-wordende op 'n geleidelike wyse die behoorlikheidseise vervul, totdat die 

bestemming van volwassenheid bereik is. 

Tot onlangs nog was die toekoms waarvoor die leerling voorberei moes word, heel 

stabiel en betreklik voorspelbaar. Die onderwys kon dus toegespits word op die 

verwerwing van presies gedefinieerde vaardighede en die aanleer van gespesifiseerde 

inhoude. Dit is egter 'n feit dat s6 'n opvoedende-onderwys nie meer 'n toereikende 

voorbereiding sal wees vir die sogenaamde na-industriele tydperk, wat deur Toffler 

(1980) as die "third wave" van m6re gesien word nie (Engelbrecht, 1989:462; Smit, red., 

1979: 118). Tereg kan die volgende waarsk:uwings gelug word: 
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" ... 'ons moet daarteen waak om vandag se onderwysers voor te 

berei vir gister se skole', of 'pas op daarvoor om skole 

doeltreffender te maak vir die nastreef van verouderde 

doelstellings"' (Viljoen, 1979:49) 

Verder beleef die mens ook 'n onrustigheid ten opsigte van 'n uiteindelike bestemming, 

soos vergestalt in 'n religie, wat hy in sy lewe moet bereik. Hierdie strewe na die mens 

se best.emming, is 'n ontiese gegewe, maar die leerling moet nogtans deur die onderwyser 

byg~staan word om hierdie strewe te versterk en om rigting daaraan te gee (~dman, 

1974:53; Kilian & Viljoen, 1974:220). Gerber (Landman, et al., 1980:125) stel dit dat: 

" ... 'n mens hier met 'n kind te doen het wat wil maar hierdie 

bestemming aileen kan vervul deur die steungewing van 'n volwassene 

as vergestalter van die bestemming." 

Hiermee word daar gepostuleer dat die leerling in 'n toenemende mate word wat hy 

behoort te word, naamlik volwassenheid, deurdat hy die voorbeeld van die onderwyser 

waarneem (vgl. Conradie, 1986:182). Die leerling word dus "gelok" deur die volwasse 

norme wat die onderwyser vergestalt. 

Die leerling wat byvoorbeeld in 'n Christelike opvoedingsruimte opgevoed word se 

uiteindelike bestemming word deur die Christen-onderwyser vergestalt, wanneer hy die 

hoogste waarde vir die kind kan voorlewe. Die kind kan dit dan nalewe om dit dan 

uiteindelik selfstandig en met verantwoordelikheid te kan voorlewe. Die hoogste waarde 

vir die Christen-onderwyser is om te leef en v66r te leef in die lig van Christelike 

verpligtinge. Wanneer die Christen-onderwyser s6 'n norm vir hom stel, bring dit mee 

dat hy die leerlinge in sy klas veel eerder as kinders van God sien as van kinders van 

ouers, of van die onderwyser as plaasvervangende ouer. Kinders is dus tydelik aan die 

onderwyser toevertrou onder Goddelike opdrag. 
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3.10 TOENEMENDE AGTING VIR MENSWAARDIGHEID 

Die mens het van kindsbeen af die verwerkliking van waardes en norme as opgawe. 

Elke volwassene-wordende ontwerp egter op eie individuele wyse wereld as wereld-vir

hom deur die ontplooiing van . sy beskikbare moontlik:hede en daaropvolgende 

waardevenverkliking. Die volwassene-wordende het dus die reg om verskillend van ander 

te wees. Indien elkeen se andersheid en die unieke wyse waarop elkeen sy waardes en 

norme vergestalt, erken word, spreek dit van agting vir die mens se menswaardigheid 

(Kruger,. 1980:86-87; vgl. Fourie, 1991~216-218). 

In pedagogiese verband is dit ook noodsaaklik dat die pedagoog die volwassene

wordende moet steun om self agting te he, nie net vir die menswaardigheid van ander 

nie, maar ook vir sy eie unieke waarde. Op hierdie wyse word die volwassene-wordende 

in staat gestel om menswaardigheid te "oefen" deur sy eie te begryp, te verwerklik en as 

norme aan te wend, sodat hy ook eendag as volwassene, menswaardigheid op 'n 

selfstandige en verantwoordelike wyse kan beoefen (Kruger, 1980:87). 

Die onderwyser in die skool is byvoorbeeld bewus daarvan dat die leerling waardigheid 

beklee en dat hy moet handel soos dit van hom verwag word. Dit beteken dat die 

onderwyser en die leerling volgens sekere behoorlikheidseise, soos dit in die 

voorafgaande eksposering na vore gekom het, moet lewe (Landman, et al., 1972:36). 

Wanneer die individualiteit van die leerling en die onderwyser in aanmerking geneem 

word, is dit noodsaaklik dat hierdie individualiteit binne die onderwysstelsel erken moet 

word. Aileen wanneer dit gedoen word, kan die waardigheid van die deelgenote in die 

opvoedende-onderwys erken word. In die lig hiervan is dit noodsaaklik dat die eie 

lewensopvatting en norme behoue moet bly, want: 

" Die eie lewensopvatting is die persoonlike toerusting om sigself en die 

makkers te beskerm. Daardeur word die eie identiteit en die 

groepsidentiteit bewaar." (eie beklemtoning) (Smith, 1982:136). 
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Verder wil geen skoolgaande kind anders geag word as juis op 'n menswaardige wyse nie. 

Hy wil graag as persoon raakgesien word en in sy kinderlikheid begryp word. Dit 

impliseer dat die leer ling nie as 'n blote ding beskou wil word nie, maar wil juis beag en 

respekteer word vir wat hy is (Landman, et al., 1980:127). In die lig van die 

voorafgaande is dit ook onvergeeflik dat daar in die skole vandag al hoe meer klem op 

goeie eksamenresultate geplaas word, wat beteken dat die kind as 'n middel tot 'n doel 

gebruik word om sodoende 'n goeie naam vir die onderwyser of skool te maak 

(Landman, 1974:57). 

Die waardigheid van die leer ling word verder aangetas deur die tendens van 'n modeme 

algemeenheid (vgl. Stone, 1975:14; hoofstuk twee, paragraaf 2.6) in die tegnokratiese 

bestel. So 'n modeme algemeenheid bring mee dat daar 'n eensydige beklemtoning van 

kultuurintegrasie na vore tree. Intemasionale onderwysdoelstellings, soos die 

bevordering van wereldvrede, rasseharmonie en onderlinge begrip word ten alle koste 

voorop gestel. Hierdie neiging tot homogeniteit is so omvangryk dat daar in die 

onderwysstelsel van die toekoms geen plek sal wees vir kultuuroordraging wat gemoeid 

is met 'n eie nasionale beskouing en norme nie. Dan word daar vergeet dat: 

" ... 'n skoolstelsel van enige land net so 'n lewende kultuurproduk is as 

die kuns of die leefwyse van die volk van daardie land; dit is verweef in 

die land en die volk net soos tradisie; dit groei uit die bodem en uit die 

mense ... " (Bingle, 1964:37), 

• 
want die neiging tot gemeenskaplikheid word bevorder deur die wereldverskynsel dat die 

staat hom toenemend met die onderwys bemoei. Omdat die owerheid die algemene 

belang wil dien, en daarom 'n bree algemene beleid ten opsigte van die onderwys moet 

formuleer, val die klem meer op dit wat algemeen dienstig is, as op die spesifieke 

belange van onderskeie kultuurgroepe se norme wat gehandhaaf moet word (Visser, 

1987:41-42). Ware opvoedende-onderwys wat deur norme gedra word, word dus 

summier opgehef. Die skool word gevolglik 'n ondergrawer van volkskultuur en sy 

norme, in plaas van 'n handhawer en uitbouer daarvan. Die leerling beleef 'n intense 
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ongeborgenheid binne so 'n skool, want hy verloor sy identifikasie met sy eie k.ultuur en 

sy norme en verwerf nie 'n volledige identifikasie met die altematiewe "kultuumorme" 

wat vir hom voorgehou word nie. Daar kan verwag word dat so 'n leerling 

gedragsprobleme sal openbaar en verder sal hy swak presteer vanwee die intense 

ongeborgenheidsgevoel wat hy beleef (Visser, 1987:41). 

In aansluiting hierby is dit treffend dat aile pogings tot geintegreerde onderwys dwarsoor 

die wereld tot dusver misluk het (vgl. Mouton & Heese, 1990:139-142). Die 

dieperliggende rede tot hierdie mislukkings word duidelik deur Louw & Pienaar (1983:vi) 

uitgewys, wanneer hulle dit stel dat dit nie vergeet moet word dat dit nie 'n pedagogiese 

praktyk is wat 'n lewensopvatting oplewer nie, maar 'n pedagogiese praktyk wat uit 'n 

lewensopvatting gebore word. Dit is dus duidelik dat die opvoedingsessensies nie per se 

'n opvoedingsgebeure daarstel nie, want daar kan eers werklik. opvoeding plaasvind 

wanneer die opvoedingsessensies met die lewensopvatting gevul word. Daar moet dus 

volgens partikuliere norme onderrig word. Wanneer daar aan hierdie essensies gepeuter 

word, moet dit dus noodwendig volg dat die leerling se waardigheid daardeur aangetas 

gaan word. 

Die voorafgaande aangeleentheid word vererger wanneer die mens in die modem

komtemporere samelewing sy gebondenheid aan God verontagsaam en sodoende sy 

menswaardigheid skend. In die lig hieivan is dit moeilik vir die onderwyser in die skool 

om die leerling doeltreffend op te voed . 

• 
3.11 VOLWASSENHEID DEUR TOENEMENDE SELFBEGRYPING 

Egte selfbegryping vind eers plaas wanneer die mens besef dat hy 'n bevraagde wese is 

en geen reg het om aan die lewe vrae te stel nie. Die lewe vereis egter van die mens 

dat hy deur die nalewing van norme antwoorde op sy bevraagdheid verskaf (vgl. hoofstuk 

twee, paragraaf 2.1). Selfbegryping beteken dus: 
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" ... 'n begryping van hoe 'n mens is, wat 'n mens kan word en van die 

behoorlikheidseise wat hieruit spreek." (Landman, 1974:58). 

Dit is die onderwyser se taak om die leerling optimaal te help om homself te begryp. 

Veral in die tegnokratiese bestel waar die leerling se lewe op so 'n wyse deur 

massafikasie beinvloed word dat die eie individualiteit, en so ook sy personale lewe, in 

die slag bly. Trouens, dit is 'n feit dat die kontempor~r-modeme mens hom in 'n w~reld 

bevind waar aile relasies onpersoonlik geword het. Die massa-organisasie waarby die 

modeme tegnologie voortdurend betrokke is, het by die kontempor~re-modeme mens 

'n gevoel van anonimiteit en vereensaming veroorsaak (Fourie, 1991:103-104). In die lig 

hiervan is dit dus uiters noodsaaklik dat die volwassene-wordende 'n begrip van sy eie 

moontlikhede en tekortkominge moet he en dat hy hom daarmee moet vereenselwig 

(Fourie, 1991:206). Voorts moet hy ook besef dat die keuses wat 'n mens maak, 

grootliks bepaal word deur die idee (kennis) wat hy van homself het, of soos Peale 

(1987:101) dit treffend stel: 

"You can if you think you can." 

'n Leerkrag moet sy keuses en handelinge aan die hand van eise van die behoorlikheid, 

dit wil se aan die hand van maatstawwe of norme, beoordeel. Hy kan maatstawwe of 

norme aanwend om 'n sedelike oordeel oor sy keuses en handelinge uit te spreek. Hy 

is verder daartoe in staat om sy eie moontlikhede krities te evalueer en daarvolgens te 

handel. Die onderwyser moet krities kan beoordeel of hy die inhoude van volwassenheid 

na die beste van sy vermoe beoefen. Hy sal daarom 'n swak of halfhartige beoefening 

as onbehoorlik beoordeel en dus veroordeel. Daama sal hy tot 'n selfbegryping van 

homself kom en aldus sy beoefening van die volwassenheidsnorme dienooreenkomstig 

wysig (Landman, 1974:84-85). 

Uit die aard van die saak is hierdie selfbeoordeling van die onderwyser 'n religieuse 

aangeleentheid waarby die partikuliere norme 'n essensiele rol vervul, want die 
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onderwyser toets homself juis aan die hand van die norme wat uit sy bepaalde 

lewensopvatting spreek. 

Voortspruitend uit wat in hoofstuk drie aangaande die huweliks- en gesinsituasie geopper 

is, blyk dit dat die Christelike voorbeeld wat daar vir die kind gestel behoort te word, 

vinnig besig is om te verdwyn. Daarom is dit uiters noodsaaklik dat alle Christen

gelowiges wat met die opvoeding van die kind gemoeid is, eerlik sal moet erken wie hy 

is en wat hy met die besondere kind wil bereik. Daar moet dus tot 'n punt gekom word, 

waar die Christen-opvoeder homself sal moet afvra of hy daadwerklik met hierdie 

"skynheilige Christelike-opvoeding" wil voortgaan? 

3.12 VEROWERING VAN VRYHEID TOT VERAN1WOORDELIKHEID 

Aanvanklik kies die volwassene vir die volwassene-wordende, omdat hy nog te jonk is om 

eie keuses te maak. Wanneer die volwassene-wordende groter word, kies die volwassene 

saam met hom en uiteindelik word die volwassene-wordende toegelaat om vir homself 

te kies en selfstandig verantwoordelikheid te aanvaar vir sy keuses en die handelinge wat 

daaruit voortspruit (Kruger, 1980:88). Die volwassene-wordende verower dus sy vryheid 

deurdat hy toenemend verantwoordelikheid aanvaar vir die keuses wat hy maak. 

Vryheid tot verantwoordelikheid beteken verder dat 'n mens gebind word aan die eise 

van norme soos dit uit 'n lewensopvatting tot die mens spreek (Du Plooy, et al., 

1983:160; Landman, 1974:59; vgl. Gunter, 1961:404-408). Dit is duidelik dat die mens 

se verantwoordelikheid, wat vanwee sy vryheid ontstaan, 'n religieuse aangeleentheid is. 

Wanneer gesagsnorme en vryheid as teenoorgestelde groothede beskou word, lei dit tot 

'n verskraling van die vergestalting van die vryheid self, want: 
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"Waar die mens dus s6 Ides dat by hom onderwerp aan die nonne op die 

verskillende terreine en hom rig op sy opdrag van diens aan God en 

medemens en in kultuurskepping in sy beheersing van die natuur, daar 

realiseer hy sy vryheid." (eie beklemtoning) (De Klerk, et al., 1973:187) 

Die mens se vryheid is altyd beperkte vryheid omdat die mens in elke situasie die 

moontlikheid bet om te kan Ides en sy keuse sal gelei word deur die nonne wat by vir 

homself toegeeien bet (Van Zyl, 1980:256). Daarom kan die mens nooit normloos wees 

nie, want die mens moet altyd in diens van die vryheid leef, wat beteken dat daar met 

verantwoordelikheid en in gebondenheid aan die nonne geleef moet word (Lantfman, 

1969:75). 

Die onderwyser vind sy taak besonder moeilik, omdat die leerlinge in die buidige 

tegnokratiese bestel die geboorsaamheid aan nonne vreemd vind. As daar gelet word 

op die protes en selfs opstand en geweld teen gesag, dan moet aanvaar word dat daar 

tans 'n bewige krisis rondom die geboorsaamheid aan nonne ontstaan bet. Hierdie 

ongehoorsaamheid is nie net tot die skool beperk nie, maar is ook op ander 

gesagsterreine en in ander gesagsverboudinge sigbaar. In gesinsverhoudinge (vgl. 

boofstuk drie, paragraaf 5) en selfs in die kerk word dieselfde ongeboorsaamheid aan 

nonne aangetref (Waugh, 1979:74). 

In die lig hiervan sal die Christen-onderwyser se vryheid-tot-verantwoordelikheid daarop 

neerkom, dat by die nonne van God moet erken en geboorsaam soos wat Hy dit in die 

Heilige Skrif en die Dekaloog (Tien Gebooie) saamgevat bet (Swart, 1983:176-177). 

Daarom kan die Christen-onderwyser nie net onderrig soos by wil nie, maar by moet juis 

in elke opsig onderrig soos wat by behoort te doen as Christen-onderwyser. Vir die 

Christen-onderwyser setel die ware vrybeid in die gebondenheid aan die gesag van God 

se nonne soos verwoord in die Bybel en in die besonder sy verbintenis aan Jesus 

Christus, want: 
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"Eers as die Seun julie vry maak, sal julie werklik vry wees." (Johannes 

8:36). 

Uit die omskrywing wat daar van die pedagogiese bedrywigheidstrukture gemaak is, het 

dit onteenseglik geblyk dat die normatiewe onwegdinkbaar in elke bedrywigheidstruktuur 

figureer. Dit beteken dat die normatiewe 'n essensiele deel van die 

bedrywigheidstrukture uitmaak. 

4. VIERDE PROBLEEMSTELLING 

Teen die agtergrond van die geeksposeerde onderbou in die vorige hoofstukke, waar 

daar onder andere 'n uiteensetting van die uitsonderingsposisie van die mens as 

normatiewe wese en die felle aanslag wat daar teen die huidige huwelik-, gesin- en 

skoolsituasie geloods word, gegee is, kan daar in hoofstuk vyf na antwoorde op die 

volgende vrae gesoek word: 

* 

* 

Kan die Woord van God as oorkoepelende norm dien vir 'n toereikende 

Christelike opvoedingspraktyk in die tegnokratiese bestel? 

Kan die Dekaloog (Tien Gebooie), soos geanker in die Heilige Skrif, in die 

teenswoordige tegnokratiese maatskappy die grondslag vorm vir 'n Cbristelik

genormeerde partikuliere opvoedingsraamwerk? 
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HOOFSTUK 5 

DIE PRAKTYKWORDING VAN CHRISTELIKE NORME IN 'n TEGNOKRATIESE 

BESTEL • 'n PEDAGOGIESE EVALUERING 

1. INLEIDENDE TERUGSKOU 

In die onderhawige studie is die hele aangeleentheid rakende die normatiewe aard van 

die mens uitgelig. Vervolgens sal die nortnatiewe vanuit 'n bepaalde lewensopvatting, 

te wete die Christe~e lewensopvatting, ingeklee word. Voordat daar egter tot so 'n stap 

oorgegaan kan word, is dit nodig om eers kursories enkele gevolgtrekkinge wat tot dusver 

bereik is, aan te stip. Die inhoud van die voorafgaande viertal hoofstukke 

verteenwoordig immers die uitkoms van 'n poging om dit wat in die betiteling van die 

onderhawige geskrif gesuggereer is, langs fenomenologiese weg en verwante metodes 

(vgl. hoofstuk een, paragraaf 4) te verantwoord. 

In hoofstuk een is vermeld dat die tegnokratiese era 'n wereld is wat God verruil het vir 

die god van die toegepaste wetenskap. En omdat die tegnokrasie nie die "geestelike 

vakuum" van die mens kon vu1 nie, het dit meegebring dat die tegnokrasie die indirekte 

oorsaak is dat die modeme mens ongeborgenheid beleef. Daarom beleef die 

Christengelowige vandag die ontsettende ervaring dat hy God in 'n wereld soek wat Hom 

kwytgeraak het. Verder het dit aan die lig gekom dat die grondliggende oorsaak vir 

hierdie ongeborgenheid wat die Christengelowige in die tegnokratiese era beleef, uit die 

feit spreek dat daar nie meer volgens Christelike norme geleef word nie. Wanneer die 

Christelike lewenswyse op hierdie wyse misken en misbruik word, moet dit noodwendig 

daartoe lei dat die mens in "aanbidding" voor die magte van die wetenskap en die 

tegnokrasie sal neerval. N a aanleiding hiervan word die noodsaaklikheid van die 

daarstelling van 'n Christelike raamwerk waarbinne Christelike norme tot 

praktykwording kan ontplooi, 'n absolute noodsaaklikheid. Daar sal derhalwe in die 

onderhawige hoofstuk gepoog word om Christelike norme te verwoord, sodat die 

Christen-gelowige in die huidige verwarde wereld nie koersloos gelaat word nie. 
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In hoofstuk twee is 'n antropologies-ontologiese fundering van die mens as normatiewe 

synde aan die orde gebring. Dit was noodsaaklik, want wie oor die normatiewe en in die 

besonder Christelike norme vanuit 'n fundamentele perspektief nadink, is verplig om na 

die dieptes waarin die menslike bestaan veranker is, deur te dring. Fenomenologiese 

denke impliseer immers essensiedenke wat die mens, asook die kind, wil sien soos by 

werklik: is (vgl. boofstuk een, paragraaf 4.1). In die lig van wat in hierdie hoofstuk ges~ 

is, het dit duidelik: na vore gekom dat die mens, respektiewelik die kind, 'n 

merkwaardige uitsonderingsposisie tussen die lewende syndes beklee, wat aan die mens 

se normatiewe aard toegeskryf moet word. Enkele wyses van menswees is vervolge..ns 

belig en dit het duidelik: geblyk dat norme 'n grondliggende funksie in die modi van 

menswees vervul. Tewens, sonder norme sou die antropologiese kategoriee nie 

vergestalt kon word nie. 

Verder is daar in hoofstuk twee 'n uitleg van 'n lewensopvatting gegee om sodoende die 

onderlinge verband tussen 'n lewensopvatting en norme aan te dui. Daar is tot die 

slotsom gekom dat 'n lewensopvatting juis die normatiewe veronderstel. Aangesien 'n 

lewensopvatting sinoniem is met een of ander religieuse instelling, het dit geblyk dat die 

normatiewe altyd religieus van aard sal wees. 

Hoofstuk drie bet oor die kontemporere huwelik- en gesinsituasie in die tegnokratiese 

maatskappy gehandel. Uit hierdie hoofstuk het dit onder andere geblyk dat die 

huweliksverhouding 'n onlosmaaklike band met die gesinsituasie het. Indien daar nie 

toereikende norme in die huwelik: vergestalt word nie, sal dit 'n noemenswaardige 

invloed op die opvoeding van die kinders in die gesin h~. In die lig hiervan is enkele 

ontoereikende buweliksverbande in die tegnokratiese era bespreek, sodat die negatiewe 

invloede wat sulke huweliksverhoudinge op die kind kan h~, deeglik daaruit kan blyk. 

Andersins het dit geblyk dat die gesin as prim~re instelling bepaalde funksies bet, wat 

as essensieel vir doeltreffende normvoorlewing beskou moet word. Dit bet aan die lig 

gekom dat die gesin vanwee verskillende faktore besig is om 'n funksieverskuiwing of self 



154 

'n funksieverlies te ondergaan, wat meebring dat norme nie meer op 'n toereikende wyse 

in die moderne gesin nagekom word nie. 

Dit is veral die grootskaalse industrialisasie, wat 'n gevolg is van die tegnologiese 

ontwikkeling, wat 'n ingrypende invloed op die huwelik en gesin gehad het. Waar 

godsd.ienstige norme in die pre-industriele era die grondslag gele het vir die 

lewenswaardes binne gesinsverband, het die tegnokratiese bestel daartoe aanleiding 

gegee dat die religiense benadering nie meer toonaangewend in die doen en late van die 

gesinslede ge]:>ly het nie. 

Verstedeliking het ook tot die verbrokkeling van die huisgesinsituasie gelei. Dit 

impliseer dat die wyse waarop norme binne gesinsverband deur die vader en die moeder 

aan die kinders oorgedra is, ook nie onaangeraak is nie. 

In hoofstuk vier is die verband wat daar tussen die gesin en die skoal bestaan kortliks 

toegelig, sodat die onderlinge verband ten opsigte van die normatiewe van hierdie twee 

instansies daaruit kon spreek. Daar is tot die slotsom gekom dat die gesin en die skoal 

nooit vreemd teenoor mekaar mag staan nie, vanwee die ooreenstemmende partikuliere 

norme wat elkeen aan die kind moet oordra. 

Om die normatiewe geintegreerdheid met die pedagogiese deeglik uit te stippel, is daar 

oorgegaan om die pedagogiese situasie fenomenologies aan die hand van die 

bedrywigheidstrukture te ontleed. Dat die normatiewe 'n deurslaggewende rol in elke 

bedrywigheidstruktuur van die pedagogiese situasie uitmaak, is duidelik uitgewys. Ten 

spyte van die normatiewe inslag van elke bedrywigheidstruktuur, het dit tog aan die lig 

gekom dat anti-Christelike aanslae ook die skoolsituasie nie ongedeerd gelaat bet nie. 

In die hele strekking van die voorafgaande hoofstukke het dit duidelik geblyk dat die 

mens 'n normatiewe wese is, wat beteken dat hy dwarsdeur sy lewe deur norme gerig 

word. Hierdie normatiewe wesenskenmerk van die mens is deurgaans in hierdie studie 

belig, net soos dit in die universele leefwereld van die mens na vore kom. Aan hierdie 
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wesenskenmerk moet daar nou inhoud gegee word deur ander essensies wat partikuliere 

geldigheid besit. Kortom kom dit daarop neer dat die algemeen geldige essensies met 

die partikuliere geldende essensies gevul word. Daar sal dus 'n sintese van wetenskaplik 

(pedagogiese) en na-wetenskaplik (partikuliere) verkree essensies plaasvind (vgl. hoofstuk 

een, paragraaf 4.2). 

In aansluiting hiermee spreek dit ook uit die aard van die mens self dat hy geborgenheid 

sal beleef in hierdie partikuliere inhoudgewing, want omdat die mens 'n religieuse wese 

is, sal hy hom gebonde voel aan 'n god of God. Die mens bet nood aan partikuliere 

norme soos dit spreek uit sy bepaalde lewensopvatting. 

So sal die norme van die Christelike Iewensopvatting byvoorbeeld as eksemplaar in die 

onderhawige hoofstuk toegelig word. Met ander woorde, daar sal 'n partikuliere 

raamwerk gesoek moet word waarbinne die praktykwording van Christelik.e norme kan 

plaasvind. In die verband sal daar 'n lewensanker vir die kind binne die tegnokratiese 

bestel gestel kan word. 

2. 'n NORMATIEWE OPVOEDINGSRAAMWERK SOOS GEFUNDEER IN 'n 

CHRISTEUKE LEWENSOPVA'ITING MET BESONDERE VERWYSING NA DIE 

BYBEL EN DIE DEKALOOG (TIEN GEBOOIE) 

In die lig van bostaande opskrif kan daar gekonkludeer word dat daar by s6 'n fundering, 

die Christen-opvoeder gedwing sal word om na Bybelse waarhede vir 'n genormeerde en 

stylvolle Christelike lewenswandel te soek. Die besondere inhoud oor die aard en die 

wese van 'die mens, soos vanuit 'n Christelike perspektief uiteengesit, is rigtinggewend 

(normerend) en gebiedend noodsaaklik vir elkeen wat lewendgewend volgens die 

Bybelse waarhede wil opvoed (vgl. Landman, et al., 1975 [b]:23). Daarom word hierdie 

hele opvoedingsaangeleentheid treffend in die Woord van God soos volg aangedui: 
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"Hierdie gebooie (norme) wat ek jou vandag gegee het, moet in jou 

gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor 

praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy 

opstaan." ( eie invoegsel en beklemtoning) (Deuteronomium 6:6· 7). 

Die kind moet dus van kleins af geleer word wie God is, wat Hy doen, en op welke wyse 

die mens Hom moet dien en eer. Omdat dit hier om die steungewing aan die 

Christengelowige se kind gaan, is dit duidelik uit die voorafgaande aanhaling dat slegs 

die partikuliere inhoud soos vergestalt in die Heilige Skrif as normatiefvir die Christen

opvoeder se kind voorgehou kan word. Dit gaan nie hier om die algemene religiositeit 

van die kind as mens en ander sogenaamde "neutrale-inhoude" nie, maar wel om die 

normering volgens die Christelike Iewensopvatting soos dit in die Woord van God 

uitgespel word. Trouens, God self het dit vir die mens moontlik gemaak om Sy norme 

soos dit spreek uit Sy Woord te leer ken en daarom is dit gebiedend noodsaaklik dat die 

kind reeds vroeg in sy lewe kennis sal maak met die Woord van God (Barnard, 1979:23-

24). 

Aansluitend by die vorige paragraaf is dit belangrik om daarop te let dat die kind nie 

met 'n bepaalde godsdiens gebore word nie, maar wel binne 'n bepaalde godsdienstige 

milieu (Swart, 1983:39). Na aanleiding hiervan is dit uiters belangrik dat die kind binne 

s6 'n godsdienstige milieu opgevoed word. Verder moet die Christen-opvoeder daagliks 

die Christelike norme voorleef. Trouens, die Bybel stel hierdie gedagte as vereiste vir 

'n Christelike opvoedingspraktyk: 

"Jy moet dit (norme) as herinneringsteken vasbind aanjou hande, en dit 

moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op 

jou stadspoorte." ( eie invoegsel en beklemtoning) (Deuteronomium 6:8-

9). 

Uit die voorafgaande teksverwysing is dit duidelik dat indien die Christen·opvoeder op 

'n optimale Christelike wyse wil opvoed, hy hom eers moet verlaat op die 
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verlossingsgenade van God (vgl. hoofstuk een, paragraaf 2.2.1.2}, sodat hy die kind kan 

opvoed vanuit sy geloofsoortuiging. Hieruit spreek dit dat die mens nie net vanuit sy 

liggaamskrag en intellektuele begaafdhede of sedelike norme leef nie, aangesien dit in 

die laaste instansie sy geloofsoortuiging is wat hom dra wanneer hy bewus word van sy 

menslike onvermoe. Dit was nog altyd die mens se sterk geloof wat die gr:ootse in die 

mens tot stand gebring het en hom sy waardigheid laat behou het, deurdat die 

geloofsoortuiging die weg wat hy behoort te bewandel, aangedui het (Van Zyl, 1980:232). 

Anders gestel, Die mens se geloofsoortuiging is die oorkoepelende norm waarvolgens 

hy handel. Uit die mens se geloofsoortuiging sal: daar dus bepaalde norme te voorskyn 

kom, om die behoorlike (normatiewe) weg vir die mens se lewenswandel aan te dui. 

Dit beteken dat 'n ontmoeting met God as voorvereiste gesien moet word voordat daar 

sprake kan wees van optimale vergestalting van Christelike norme. Eers wanneer die 

mens tot 'n personale oorgawe tot God gekom het, kan hy 'n geloofsantwoord, in die 

vorm van 'n ware diens aan God gee (vgl. hoofstuk een, paragraaf 2.2.1.2). Landman, 

et al., (1975 [b]:15) beweer tereg dat die Christen-opvoeder 'n belangrike 

opvoedingsopgawe in die verband het, want volgens hom gaan dit slegs goed en 

voorspoedig met die kind: 

'' ... indien die kind reeds van jongs af ook geleer het om die Here lief te 

he en Sy gebooie te eerbiedig en te onderhou." ( eie beklemtoning). 

Uit die voorafgaande eksposering blyk dit dat die basis van die Christelike geloof 

gefundeerd kan wees in die Heilige Skrif, en daarom is dit noodsaaklik dat die Bybel as 

norm nadere toeligting verdien. 

2.1 DIE BYBEL AS OORKOEPELENDE NORM 

Heyns (1982:116) beskryf die Woord van God soos volg: 
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"Die Woord is en bly die 'draadjie' waaraan die lewe van elke mens 

hang: die 'naelstring' waardeur elke mens sy onontbeerlike 

lewensvoedsel ontvang ... " 

In ~luiting hiermee omskryf die Disciple's Study Bible (1988:1677) die Bybel se 

normatiewe karakter as: 

" ... God's Word of revelation to His human creatures. All Christian 

teachings are based on the Bible. All doctrinal beliefs and statements 

must be judged by the Bible." 

In die voorafgaande woorde is dit duidelik dat die Woord van God as hoogste norm vir 

die Christelike lewenswyse beskou moet word, omdat God Homself in die Bybel 

openbaar. Wanneer die Bybel deur die mens gelees word, is dit dus God self wat aan 

die woord is. Deur Sy genade maak God Homself deur die Bybel aan die mens bekend, 

en daarom kan die mens se verstand of gevoel hom nie help om God reg te ken nie. Dit 

is God self wat die inisiatief neem en Homself aan die mens openbaar (Heyns, 1976:125-

127). Trouens, nerens in die natuur of in die geskiedenis praat God s6 duidelik met die 

mens as deur sy Woord nie. God maak doelbewus bemoeienis met die mens deurdat Hy 

vir hom norme in Sy Woord neerle, waarvolgens hy moet leef en opvoed. 

Na aanleiding van die voorafgaande eksposisie spreek dit duidelik dat norme in die Bybel 

geheel en al op die gesag van God gebaseer is. Hierdie gesag is onbetwisbaar en absoluut 

finaal. Packer, (1978:123) dui voorts in die verband aan dat: 

" ... the word of God upon us is absolute: the word is to be received, 

trusted and obeyed, because it is the word of God the king." 

Die bostaande opmerkings dui daarop dat elke Christen-gelowige die norme van God 

soos dit in die Bybel uiteengesit is, as gesaghebbend in sy lewe moet aanvaar en 

gehoorsaam. Die norme van die Bybel is in die lig hiervan bo alle ander norme op aarde 
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verhewe, en mag deur geen menslike opinie verdring word of deur geen menslike 

wysheid vervang word nie, aldus Potgieter (1986:22-23). Trouens, die Bybel stel die 

voorafgaande gedagtes onomwonde: 

en verder: 

"Moenie iets byvoeg by wat ek julie beveel nie en moet ook nie iets 

daarvan wegvat nie, maar gehoorsaam die Here julie God se gebooie 

(norme) wat ek julie gegee hef' (eie invoegsel en beklemtoning) 

(Deuteronomium 4:2) 

" .• .As iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die plae byvoeg 

waarvan in hierdie boek geskrywe is ... " (Openbaring 22:18) 

Met hierdie woorde kan die Bybel as Absolute Norm geproklameer word, wat as 'n 

doeltreffende opvoedingsraamwerk vir die Christengelowige kan dien waarvolgens hy sy 

kind kan opvoed. 

Omdat 'n totale Bybelse gefundeerde normatiewe raamwerk vir 'n opvoedingspraktyk te 

omvangryk en gekompliseerd is, en dit andersyds onnodig is om so 'n totale Bybelse 

normatiewe omskrywing weer te gee, sal daar slegs eksemplaries te werk gegaan moet 

word (vgl. hoofstuk een, paragraaf 4.7) deur slegs die Tien Gebooie in die lig van die 

evangelie te eksposeer. 
• 

Wanneer daar egter aan die wet as norme vir 'n Christelike opvoedingsraamwerk gedink 

word, duik die vraag onmiddellik op of die Christengelowige nog steeds aan hierdie 

norme onderdanig moet wees. In die Heilige Skrif word dit immers gestel dat die 

Christengelowige nie meer onder die wet verkeer nie, maar onder die genade (vgl. 

Romeine 6:14; 7:6; Galasiers 3:13,24-25). Om hierdie vraag te beantwoord, sal die 

dieperliggende lyne van die Skrif raakgesien moet word, soos dit tot vergestalting kom 

uit die band wat tussen die evangelie en wet bestaan. 
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2.1.1 DIE WET EN EVANGELIE 

Die evangelie is die goeie tyding van God in Jesus Christus. Dit beteken dat God Hom 

deur Sy Seun, met die mens bemoei bet. Die grondtoon en strekking van die evangelie 

is om 'n personale oorgawe aan God te maak (vgl. hoofstuk een, paragraaf 2.2.1.2). Die 

aanvaarding van die evangelie is dus veel meer as 'n blote verstandelike instemming tot 

'n verklaring van geloofswaarhede. Trouens, om 'n personale oorgawe aan God te maak, 

beteken om 'n toegewyde Christen te word. Die volgelingskap van Jesus Christus word 

nie soseer bepaal deur uiterlike vroomheid en "godsdienstigheid" nie, want dan word 

daar verval in 'n tipe wet-isme waarvan die Fariseers in die Skrif sprekende voorbeelde 

was. Die evangelie bestaan nie bloot uit die nak:oming van wette nie, want in die 

evangelie se God aan die mens dat Hy hom liefhet en dat Hy sy sonde van sy skouers 

geneem bet, aangesien Christus vir sy skuld en ongeregtigheid gesterf bet. Indien die 

mens dan persoonlik in Hom glo, sal hy ook lewe (Ridenour, 1974:25). 

In die lig hiervan is dit duidelik dat die mens in Jesus Christus moet glo om enigsins deel 

te kan he aan die evangelie. Dus lewe die Christengelowige uit die liefde en nie in 

gebondenheid aan die wet nie, want eers in die betrokkenheid van die wet op die 

evangelie, word die diepte-bedoeling van die wet werklik sigbaar. Daarom is die wet 

nooit voorwaarde vir die ontvangs van die mens se verlossing nie, maar steeds die 

uitvloeisel, die konsekwensie as vrug van God se bemoeienis met die mens. Die wet is 

norme wat nagekom moet word uit dankbaarheid vir wat by reeds van God ontvang bet 

(Marais, 1986 [b]:lO) . 

. Na aanleiding hiervan spreek dit duidelik dat die Wet op die evangelie gebou is en dat 

dit onmoontlik is om die evangelie en die Wet van mekaar te skei. Die evangelie en die 

Wet moet daarom as 'n onlosmaak:like eenheid gesien word. Wie in Jesus Christus glo, 

bet ook die Wet vervul. Toegang tot die Wet is slegs op indirekte wyse moontlik 

naamlik- Christus- Heilige Gees- Wet (Waterink, 1963:13-17; Heyns, 1982:300). Jesus 

Christus verklaar self dat die Wet nie deur Hom vervang is nie, maar juis in voile 

vervulling gegaan bet (vgl. Matteus 5:17-18). 
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Met die Tien Gebooie (Dekaloog) het God bepaalde grense (norme) getrek waarbinne 

die mens geborgenheid moet beleef. Daarom moet die Tien Gebooie (Dekaloog) gesien 

word as Gods liefdevolle bemoeienis met die mens en dat Hy nie die mens aan sy lot · 

oorgelaat het nie, maar juis wi1 red en 'n toekoms wi1 gee. Die Tien Gebooie is nie 'n · 

nuwe Wet nie, maar slegs die verheldering van God se Skeppingswil in die mens se lewe 

(vgl. Hanekom, 1973:61-63). Na aanleiding hiervan is die Tien Gebooie (Dekaloog) 'n 

lig op die pad vir die volkere van die hele wereld. God wi1 nie hierdeur Sy onderdane 

verslaaf nie, maar wi1 bulle bevry om tot eer van Sy Heilige Naam te leef (Marais, 1986 

[b]:3). Die Tien Gebooie (Dekaloog) is met ander woorde Godse omvattende norme 

vir die mensdom. 

Met die nakoming van die Tien Gebooie (Dekaloog) kom die hele gedagte van die mens 

se vryheid (vgl. hoofstuk twee, paragraaf 2.3; hoofstuk vier, paragraaf 3.12) ter sprake, 

want: 

"Sonder die wet is daar nie vryheid nie, maar bandeloosheid; is die mens 

nie vry nie maar gebonde aan talle vleeslike hartstogte waardeur die 

mens 'n slaaf word van die sonde." (Marais, 1986 [b]:3). 

Die voorafgaande toon tereg dat die mens nie die juk van God kan ignoreer nie, want 

indien hy dit wei sou doen, sou hy daarmee die juk van die sonde opneem. Die mens 

kan nie sonder hierdie norme lewe nie, wat meebring dat hy hom voortdurend voor 'n 

keuse sal bevind (Marais, 1986 [b]:3-4). 

Verder maak die Tien Gebooie (Dekaloog) dit vir die mens moontlik om te bepaal of 

hy die regte keuse onder bepaalde omstandighede en vir bepaalde situasies gemaak het 

(Marais, 1986 [b]:3-4). Die Tien Gebooie (Dekaloog) sal daarom as Norm vir die 

praktykwording van 'n Christelike lewenswandel kan dien. Om hierdie rede sal daar met 

groot ems na die voorskrifte, wat spreek uit die Dekaloog, gelet moet word om sodoende 

te bepaal of daar nog daadwerklik volgens Christelike norme geleef word en of die kind 

ook s6 opgevoed word. 
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W anneer daar vir 'n oomblik oor alles nagedink word wat tot op hede in die 

onderhawige hoofstuk geopper is, blyk dit dat die 'lien Gebooie (Dekaloog) soos vervat 

in die Woord van God, as 'n moontlike rig- en meetsnoer of Norme vir die 

opvoedingspraktyk in die vooruitsig gestel kan word. 

2.1.2 DIE TIEN GEBOOIE (DEKALOOG) AS NORME 

Eksodus 20: 1-17: 

"Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: Ek is die Here jou God 

wat jou uit Egipte, uit die plek van slawemy, bevry het ... " 

2.1.2.1 DIE EERSTE GEBOD 

"Jy mag naas My geen ander gode he nie." 

Die eerste gebod beklemtoon God se alleen-aanspraak op die mens se lewe. God eis 

dat die mens net aan Hom gehoorsaamheid moet betoon en maak.hierdeur aanspraak 

op sy mag en reg om te beers (Swart, 1983:190; Viljoen, 1976:50; BisagtlO, 1982:10). Die 

omvang van hierdie gebod word deur Jesus Christus self verduidelik: 

" ... 'Jy moet die Here jou God liefhe met jou hele hart en met jou hele 

siel en met jou hele verstand." (Matteus 22:37). 

Uit hierdie woorde is dit duidelik dat die eerste gebod gaan om God waarlik God te laat 

wees en Hom God te laat bly (Viljoen, 1976:50), en naas Hom mag die mens geen ander 

gode he nie (vgl. Armstrong, 1972:7-8). Indien die mens 'n skepper van gode word en 

daarmee 'n herskepper van die Lewende God, verbreek hy hierdie belangrike gebod en 

begin hy vreemde norme, soos sy afgod aan hom voorskryf, in die plek daarvan stel. 
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In die praktyk kom dit daarop neer dat wanneer die mens in sy relasie tot die w~reld, 

of in die relasie tot 'n objek van die w~reld, dit as geskeie van God beskou, s6 'n \ 
. \ 

gebeure of objek 'n afgod in hierdie persoon se lewe sal vorm. Kortom, die mens \ 

oortree hierdie gebod elke keer wanneer hy aan iets of iemand die eerste plek in sy lewe 

gee (Swart, 1983:190; Heyns, 1982:317). 

In aansluiting hierby het dit in hoofstuk een paragraaf 2.3 reeds geblyk dat die mens 

deur sy mag wat hy deur die wetenskap en die tegnologie verkry het~ hom op 'n 

horisontaal-georienteerde w~reld ten koste van die vertikale verhouding tot God bevind. 

Daarom word die morfeen -kraties ook aan die tegniese term tegno gekoppel, want -

kraties is juis van die Griekse woord kratos wat die mens se magsposisie aandui, afgelei 

(vgl. hoofstuk een, paragraaf 2.3). Die mens het die magsposisie van God vervang met 

die van die wetenskap en die tegniek. Hy het dus die wetenskap en die tegniek so 

verafgod dat hy hom in 'n w~reld bevind waar God geen plek het nie. Dit blyk duidelik 

dat die mens van die tegnokratiese bestel in 'n toenemende mate ontken dat alles van 

God afk:omstig is. Hulle soek eerder hulle saligheid in gesekuleerde norme, dit wil s~, 

norme wat self deur die mens geformuleer is om by hom te pas (Swart, 1983:191; vgl. 

Schutte, 1969:170-171). 

Deurdat daar in die meeste huidige huwelike van die dag 'n "vervlakte" betekenis aan die 

begrip liefde geheg word (vgl. Lewis, 1964:118-121), bring mee dat die eerste gebod met 

so 'n ingesteldheid oortree word. Wanneer die liggaamlike, ten koste van die geestelike 

aspek beklemtoon word, beteken net e~n ding, en dit is dat die mens die erotiese of die 

seksuele tot afgod verhef het. Die gevolg is dat die "pret-moraliteit" met sy beklemtoning 

van genot, geluk en onmiddellike bevrediging van behaeftes of begeertes, vooropgestel 

word (vgl. hoofstuk drie, paragraaf 3.2 en 3.3). Die tragiese van hierdie verskynsel is dat 

hierdie gejaag na plesier binne die huwelik, 'n onderhouding van norme is wat nie 'n 

waarborg van 'n gelukkige huwelik kan wees nie. Die huwelik kan slegs gelukkig wees 

indien dit onder God se norme vir 'n huwelik figureer (vgl. paragraaf 2.1.2.7 van hierdie 

hoofstuk). 
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Wanneer die mens by 'n "egaliseringspraktyk" betrokk:e raak en daaraan uitgelewer 

word, word hy van sy unieke goddelike karakter beroof ( vgl. hoofstuk twee, paragraaf 

2.6) en word Godse almag deur so 'n lewenshouding misken. Aangesien Suid-Afrika 'n 

multi-etniese, -kulturele en -religieuse land is, bring dit noodwendig mee dat daar na 

wyses gesoek sal word om vrede tussen die verskeie bevolkingsgroepe te bewerkstellig. 

Daar word onder andere gevra hoe die land se grondwet en handves van menseregte 

moet lyk met so 'n verskeidenheid godsdienste. Dan word die fout gemaak om van die 

standpunt uit te gaan dat aile godsdienste 'n manifestasie is van een godheid, 'n soort 

gemene-deler-god. Elke godsdiens aanbid dus dieselfde god, maar net op 'n ander 

manier en elke godsdiens het 'n eie weg om by hierdie god uit te kom. Aile godsd.ienste 

is volgens hierdie beskouing gelyk en eintlik maar verskillende vlakke van dieselfde 

diamant (Stewart, 1983:16-18; Marais, 1986 [b]:39-40; McLoud, 1990:6-7; Dreckmeyr, 

1991 [b]:S-6; Groothuis, 1988:22-23; Martin, 1990:80-81). Gesien in die lig van die 

betekenis van die eerste gebod is dit duidelik dat s6 'n godsdiensvermenging neerkom 

op 'n verbreking van die belangrike norm wat in hierdie gebod neergele word. In die 

Christendom is daar geen plek vir ander gode voor die aangesig van God nie (vgl. 

Handelinge 4:12; Filipense 2:9-11 en 1 Johannes 5:12), want Jesus Christus eis hierdie 

alleenreg op met sy alombekende woorde: 

"Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader 

toe behalwe deur My nie." (Johannes 14:6). 

In Jesaja 44:6 word dit ook pertinent deur God gestel: 

u ... Ek is die eerste en Ek is die laaste, buiten My is daar geen God nie." 

Dit spreek dus duidelik dat wanneer Christelike norme deur hierdie sinkretisme verwerp 

word, dit meebring dat die hele Christendom daardeur geraak sal word. 

In aansluiting by die voorafgaande eksposisie betreffende 'n sinkretisme, word hierdie 

gesindheid ook in skoolverband aangetref wanneer die leerling se menswaardigheid 
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ontken word, deurdat daar gepoog word om 'n sogenaamde "neutrale" opvoedingspraktyk 

daar te stel (vgl. hoofstuk vier, paragraaf 3.10). Wanneer die sinkem van die eerste 

gebod in aanmerking geneem word, naamlik: 

"Kennis begin met die dien van die Here ... " (Spreuke 1:7), 

is dit duidelik dat enige vorm van ignorering van 'n bepaalde lewensopvaUing met sy 

geimpliseerde norme, neerkom op 'n verbreking van hierdie belangrik.e gebod. 

Om die eerste gebod dus na te kom, beteken dat. die Christen-ouer en Christen

onderwyser hulle primer moet beywer om hu1 kinders en leerlinge by God, wat Hom in 

Christus aan die mens bekendgemaak het, uit te bring. Dit impliseer dat daar 

daadwerklik volgens Christelike norme opgevoed moet word. Trouens, sonder hierdie 

fondament is daar immers geen ware opvoeding moontlik nie. Die voorafgaande stelling 

beteken dus dat elke bedrywigheidstruktuur op 'n Christelike wyse vergestalt moet word. 

Kortom, die norme wat deur die bedrywigheidstruktuur verwerklik moet word, moet met 

Christelik.e inhoude gevul wees. So sal die Christen-onderwyser hierdie gebod onderhou 

wanneer hy deur die Woord van God aangespreek word om met verantwoordelikheid die 

leerling te help om sy wereld vir hom op 'n Christelike wyse te ontsluit, deurdat hy 

byvoorbeeld Christelike betekenisse aan die leerstof heg (vgl. hoofstuk vier, paragraaf 

3.1). Wanneer daar in die praktyk op 'n sogenaamde "neutrale" wyse betekeninge geheg 

word, sal dit noodwendig beteken dat die eerste gebod nie nagekom kan word nie, want 

dan word daar uit die aard van die saak anti-Christelike norme vergestalt. 

2.1.2.2 DIE 1WEEDE GEBOD 

"Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel 

daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy 

mag hulle nie vereer of dien nie, want Ek, die Here jou God, eis onverdeelde 

trou aan My ... " 
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In die tweede gebod word dit vir die mens uitgespel hoe by God moet dien. Die wyse 

van hoe God gedien moet word, impliseer dat die mens as beeld van God toegerus is 

met die gawes om deur God aangespreek te word en in gehoorsaamheid daarop te 

antwoord (Swart, 1983:193). 

Wanneer daar 'n afbeelding van God gemaak word wat nie ooreenstem met Sy Woord 

nie, bring dit dus mee dat God op 'n verkeerde wyse gedien word. Hieruit is dit duidelik 

dat waar die eerste gebod betrekking bet op die voorwerp van die mens se aanbidding, 

wend die tweede gebod hom tot die wyse van aanbidding. Hier gaan dit om die opregte 

en geestelike aanbidding, want: 

"God is Gees, en die wat Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in 

waarheid aanbid." (Johannes 4:24). 

Die subtiele versoeking bestaan altyd by die mens om God te laat inpas by 'n 

vooropgestelde beeld wat by van God voorhou (Bisagno, 1982: 12). Die gevolg van so 

'n houding is dat God op 'n verkeerde wyse gedien kan word. In hierdie gebod word dit 

dus duidelik uitgestippel dat enige uiterlike vorm van aanbidding, wat nie met ware 

innerlike aanbidding gepaard gaan nie, nutteloos is (Van Niekerk, 1970:10). In hoofstuk 

een, paragraaf 22.1.2, bet die hele aangeleentheid rakende die kindskap van God ter 

sprake gekom en bet dit duidelik geblyk dat baie mense onder die indruk verkeer dat 

bulle redding deur goeie werke bewerkstellig kan word. Die ouer en die onderwyser 

skerp wel die Christelike norme vir die kinders in, maar sonder dat bulle Jesus Christus 

as bulle persoonlike Saligmaker aangeneem bet, en daarom kom dit op 'n blote uiterlike 

vorm van aanbidding neer. Gevolglik word die Woord van die Here merendeels 

aangehoor, sonder dat daar gehoor gegee word aan die norme wat daaruit spreek (Stott, 

1979:67-68). 

Gedagtig aan hierdie woorde kan daar beweer word dat die blanke Suid-Afrikaanse 

onderwysstelsel in die verlede op 'n blote uiterlike vorm volgens Christelike norme 

opgevoed bet. Alhoewel daar geroem is dat daar volgens Christelike norme, soos 
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neergele in wetgewing, opgevoed is, is dit te betwyfel of daar ems met hierdie wetgewing 

gemaak is (vgl. hoofstuk vier, paragraaf 3.3). Vakke soos Bybelonderrig en Bybelk:unde 

vind dit byvoorbeeld moeilik om hulle regmatige plek binne die kurrikulum van die 

meerderheid blanke skole te vind. Bardin (1982:6) beweer dat vakke soos 

Godsdiensonderrig gewoonlik deur onopgeleide onderwysers terwille van roosterskikking 

onderrig word. Is dit nie so dat die Wet van 1967, naamlik Wet nommer 39 (Landman 

et al., 1972:154-160), die onderwys s6 met God verbind het, maar God nie meer God 

gebly het in hierdie stelsel nie, maar dat daar 'n skyn-Christelike stelsel daaruit ontwikkel 

het? 

In die lig van die voorafgaande eksposering is dit belangrik dat die opvoeders sal besef 

dat hulle besig is met selfbedrog wanneer hulle Christelike norme op hierdie wyse 

probeer vergestalt, want: 

"Die Here het gese: Hierdie volk is naby My met die mond, hulle eer 

My met wat hulle se, maar hulle hart is ver van My af, hulle dien My 

soos mense dit wil he, nie soos Ek wil nie." (Jesaja 29:13) 

Vir God bestaan daar dus nie so iets soos 'n "neutrale" houding teenoor die vergestalting 

van Christelike norme nie (Viljoen, 1976:71). Trouens, die gevolge·van die verbreking 

van hierdie gebod bring mee dat die daaropvolgende geslagte ook deur hierdie sonde 

geraakgaan word (vgl. Booyens, 1982:27-29; Gardiner & Gardiner, 1991:77-79), want die 

tweede deel van hierdie gebod lui soos volg: 

" ... Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 

derde en vierde geslag van die wat My haat..." (Eksodus 20:5). 

Waar die ouers of onderwysers 'n sekere lewenswyse beoefen, word sekere faktore in 

werking gestel wat vanselfsprekend die !cinders en hulle kindskinders sal raak. 

Godvresende ouers en onderwysers wat Christelike norme vir hulle kinders voorleef, lei 

gewoonlik hulle kinders tot godvresendheid. Goddelose ouers en onderwysers wat weier 
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om Christelike norme uit te leef, maak weer goddelose kinders groot (Bisagno, 1982: 15). 

In die Bybel vertoon Dawid byvoorbeeld 'n "skewe" beeld van die huwelik vir sy kinders, 

wanneer by owerspel met Batseba pleeg. Die noodlottige gevolg hiervan is dat sy eie 

kinders later dieselfde doen. Sy eie seun Amnon oorweldig sy suster Tamar en verkrag 

haar. Daarom word Amnon deur 'n ander seun van Dawid, Absalom, vermoor (2 

Samuel 11-13). 

In die tegnokratiese bestel word die huwelike gekenmerk deur · die geweldige hoe 

egskeidingsyfers (vgl, hoofstuk drie, paragraaf 4.1) en die hoe aantal jongmense wat 

"saamwoon" (vgl. hoofstuk drie, paragraaf 4.2). Daar kan dus gekonkludeer word dat die 

tweede gebod ook binne die huwelike van die dag gebreek word, wat meebring dat 'n 

valse beeld van die Christelike huwelik vir die kind voorgeleef word. Met ander woorde, 

Christelike norme van hoe die huwelik behoort te lyk, word nie vir die kinders in die 

gesin op 'n doeltreffende wyse voorgeleef nie. Trouens, die "saamwoon-tendens" is juis 

die gevolg van die kind se vrees om te trou, want by is bang dat by ook die ongelukkige 

ervaring binne die huwelik sal beleef wat by tussen sy ouers gesien bet (vgl. hoofstuk 

drie, paragraaf 4.2). 

2.1.2.3 DIE DERDE GEBOD 

"Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die 

Here sal die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie." 

Die bedoeling van hierdie gebod is om God se Naam heilig te hou. Verder is die 

hoofinhoud van hierdie gebod dat die Naam van die Here nie deur dade van die mens 

ontheilig mag word nie (Heyns, 1970:140). In die verband dui Stott (1979:68) die 

omvattendheid van hierdie gebod aan: 

"Elke keer as ons gedrag nie met ons geloof ooreenstem nie, of as ons 

handeling weerspreek wat ons verkondig, gebruik ons sy Naam ydellik:' 
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W anneer bier die gebod op die gesin toegepas word, beteken dit eenvoudig dat die gesin 

as 'n oefenskool vir die lewe moet dien. In die gesin moet die kind Christelike norme 

soos om tot eer van God te werk, te speel, lief te he, geld te spandeer, ingeskerp word. 

In die lig van hierdie stelling, stel die Skrif dit immers ook duidelik dat: 

"Of julie eet en of julie drink of wat julie ook al doen, doen alles tot eer 

van God" ( 1 Korintiers 10:31) 

Desnieteenstaande spreek · die tragiese uit die feit · dat die Bybel deur verskeie 

struikelblokke in die kontemporer-moderne wereld vir die mens ontoeganklik geword het, 

wat meebring dat die mens dit al hoe moeiliker vind om God se norme daarin na te 

speur. Birch & Rasmussen (1976:161) stel dit treffend: 

"It seems ironic that in a time when critical scholarship has clarified so 

much in our understanding of the scriptures that the Bible actually 

seems less available as a resource for the Christian moral life." 

Met hierdie woorde word dit onteenseglik gestel dat die mens die Bybel as 'n moeilike 

verklaarde Boek beskou, omdat daar in die kontemporer-modeme wereld verskeie 

faktore ontstaan het wat die norme in hierdie belangrike Boek verduister (Tari, 1990: 17). 

De Ferrieres ([s.j.]:28) sluit nou hierby aan warineer hy die wereldse invloed op die Bybel 

soos volg verwoord: 

"In vroeere eeue was die Bybel 'n 'Verbanne' Boek. Nou, deur die 

subtiele optrede van die Duiwel is dit 'n 'Gebonde' Boek. Hy (die 

duiwel) probeer om deur elke moontlike geslepe voorwendsel die 

Kinders van God daarvan te weerhou om dit oop te maak en te lees." 

( eie invoegsel). 

Teen die voorvermelde agtergrond waarsku Jesus Christus en die apostels teen die 

dwaalleraars wat die evangelie verdraai, sodat God se norme nie duidelik daarin gelees 
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kan word nie. In die lig hiervan dreig die gevaar in die tegnokratiese era dat die 

modernisme en die sekularisme die Woord van God op so 'n manier sal verdraai en 

interpreteer, dat God op 'n ander wyse gedien sal word as wat Hy van die mens verwag. 

Daar is die valse nonne vir aanbidding wat die teologie van onder andere bevryding, 

rewolusie en die swartteologie propageer ( vgl. De Villiers, ed., 1987: 1-14; Strauss, 1984: 1-

40; Deist, 1988:1-10; Heyns, 1989:353-380; Antonides, 1987:11-55). Wanneer God se 

Woord dus geinterpreteer word om by die mens se standpunt of siening 'n 

aanknopingspunt te kry, word die Bybel dus aangewend om God se N aam aan te tas, en 

word sy Naam dus op 'n wyse aangerQep soos die mens Hom wil dien en nie soos Hy dit 

in sy Woord uitspel nie. 

Wanneer daar so 'n kritiese houding ten opsigte van die Bybel in die tegnokratiese bestel 

bestaan, moet dit noodwendig 'n negatiewe invloed op die gesin- en skoolsituasie he. Dit 

sal meebring dat die meeste opvoeders in die bogenoemde instansies ook so 'n kritiese 

houding ten opsigte van Godse Woord sal openbaar, vanwee hulle verbondenheid in die 

gemeenskap. 

2.1.2.4 DIE VIERDE GEBOD 

"Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles 

doen wat jy moet, maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou 

God. Dan mag jy geen werk doen nie ... " 

In hierdie gebod openbaar God Hom as die God wat in die reelmatige ritme van die 

mens se arbeid en rus, ingryp (Groenewald, 1982:59; Viljoen, 1976:100, Swart, 1983:197). 

Hierdie rusdag word deur God geproklameer, sodat die mens deel kan neem aan Sy 

diens (Janson, et al., 1976:143; Jordaan, 1991:11). Die woord "heilig" beteken juis: 

" ... afsonder vir die diens aan die Here." (Janson, et al., 1976:143). 
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Die vierde gebod dui egter ook op 'n besondere werksetiek, want ses dae moet die mens 

werk en alles doen wat hy moet, waarop die verdiende rusdag volg. Hieruit is dit 

duidelik dat hierdie gebod sowel 'n rusgebod as 'n werksgebod is (Swart, 1983:198). 

In hoofstuk drie, paragraaf 3.2 het dit geblyk dat die mens se huweliksnorme in die 

kontemporer-modeme wereld, merendeels ontoereikend tot vergestalting kom, omdat die 

kontemporer-modeme mens vasgevang is in 'n gees van versuim om liefde na sy werklike 

betekenis uit te leef (vgl. Lewis, 1964:118-121). Campolo, (1987:12) stel dit onomwonde: 

"Die liefde verdwyn uit die huwelik en daardie huwelik start in duie 

hoofsaaklik omdat mense nie bereid is om hard genoeg te werk om weer 

liefde te skep en aan hulle huwelik te bou nie." (eie beklemtoning). 

Wanneer die voorafgaa.J?.de uiteensetting in oenskou geneem word, kan daar tereg 

gekonstateer word dat die ontoereikende huweliksverbande in die tegnokratiese bestel, 

waar die huweliksnorme nie op 'n toereikende wyse tot vergestalting kan kom nie (vgl. 

hoofstuk drie, paragraaf 4 ), hoofsaaklik toe te skryf is aan die feit dat die modeme mens 

hierdie belangrike gebod verbreek deurdat hy nie bereid is om aan sy huwelik te werk 

nie (vgl. Unde, red., [s.j.]:43). 

Die ouers is daarvoor verantwoordelik om bepaalde norme aan hulle kinders oor te dra 

(vgl. Ackermann & Cilliers, 1990:13-16). Maar weens die feit dat die gesin in die 

tegnokratiese era aan verskeie faktore uitgelewer is, wat hierdie taak vir die ouers 

bemoeilik, bring mee dat die ouers ook in die verband hierdie gebod oortree. In die 

toeskietlike (permissiewe) gesin (vgl. hoofstuk drie, paragraaf 6.2), versuim die ouers 

byvoorbeeld om duidelike norme by hulle kinders in te skerp, want dit is vir hulle te veel 

moeite om die regte waardes by hulle kinders tuis te bring (Campolo, 1987:16-18). Die 

Woord van God is ook nie onduidelik wanneer die sonde van versuim aangespreek word 

me: 
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" ... 'As iemand me wil werk nie, moet hy ook nie eet nie."' (2 

Tessalonisense 3:10). 

Daarom het dit in hoofstuk vier, paragraaf 3.2 onder andere na vore gekom dat die 

onderwyser 'n verantwoordelikheid het om die regte houding teenoor arbeid by sy 

leerlinge in te skerp. Hierdie houding ten opsigte van die mens se arbeid is veral 

belangrik in die tegnokratiese bestel waar arbeid sy religieuse grondslag verloor het. 

Degenaar, (1963:15-16) stel hierdie gedagte soos volg: 

''Deur die prioriteit van die geldmag, verloor sowel die arbeid as die 

mens bulle waarde en word die heiligheid ( diensdoening aan God) uit 

die arbeidsituasie geban." (eie beklemtoning en invoegsel). 

Omdat die kontempor~r-moderne mens deur die wetenskap en tegnologie 'n groter 

beheersings- en skeppingsmag gekry het, het hy hom almagtig in die arbeidsituasie begin 

voel. Reeds na die uitvinding van meganiese arbeidskrag in die neentiende eeu en die 

lndustriele Revolusie wat daaruit voortgespruit het, het die doel van produksie langsaam 

winste in plaas van goedere wat in die mens se lewensbehoeftes kon voorsien, geword. 

Voortaan sou die winste die produksie van goedere beheer, aldus Keyter, (1940:97-98). 

Deurdat die winste as hoogste doel in die arbeid gestel is, het die doel van arbeid soos 

wat God dit vir die mens ingestel het, verlore geraak. Die ekonomiese welvaart het dus 

die norm vir arbeid geword (Kruger, 1986:50-53). Hi~rdie houding ten opsigte van arbeid 

moet as 'n verbreking van die vierdie gebod gesien word, want God het nie arbeid 

ingestel om bloot die mens se selfsug na welvaart te bevredig nie. Kragtens die 

skeppingsverband is arbeid deel van die mens se kultuuropdrag: 

" ... bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die 

voels in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op 

die aarde kruip." (Genesis 1:28). 
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Daarom moet die mens sy daaglikse arbeid verrig in die gesindheid van: 

"Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir 

mense nie." (Kolossense 3:23). 

Die vierde gebod gee 'n uitdruklike opdrag om ook midde in die arbeidsprogram ruimte 

te maak vir diens aan Hom (Potgieter, 1982:15; Swart, 1983:199). Hieruit is dit duidelik 

.dat die Sondag nie 'n dag van niksdoen en uitrus impliseer nie, maar 'n aktiewe 

inskakeling by die diens-aan-God (Kruger, 1986:156; Viljoen, 1976:114) .. Hieroor stel 

Heyns, (1982:324) dit duidelik: 

"Die heerlikheid van die Sondag is nie gelee in die onthouding van 

fisiese arbeid nie, maar in die verrigting van geestelike arbeid ... " 

In die lig van hierdie siening betreffende die mens se aktiwiteite op 'n Sondag, is die 

hedendaagse nie-Christelike bedrywighede op die Sondag (vgl. Du Toit, 1989 [b ]:6), 

kommerwekkend. In none aansluiting hiermee, hou die gelykskakeling van godsdienste 

(vgl. paragraaf 2.1.2.1 van hierdie hoofstuk) 'n bedreiging vir die heiligheid van die 

Sondag in. Van die owerheid word daar verwag om teenoor Griek, heiden en 

Mohammedaan neutraal te staan en daarop mag die staat dus nie by die keuse van 'n 

rusdag, aan die Sondag van die Christendom voorkeur gee nie. Daarom word die basis 

waarop die howe "Sondagwette" steun, in gesondheisredes gesoek, eerder as werklike 

Christelike norme, want die Sondag moet as rusdag dien omdat die mens se gesondheid 

deur die aanhoudende werk benadeel sal word (Raath, 1990:7). 

Wanneer die volwassene-wordende hierdie verkeerde beeld van die onderhouding van 

die Sondag as norm beleef, moet dit hom tot nadeel strek, want daar word op hierdie 

wyse norme voorgeleef wat neerkom op 'n verbreking van die vierde gebod. 
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2.1.2.5 DIE VYFDE GEBOD 

"Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat 

die Here jou God vir jou gee." 

Die Hebreeuse begrip "eer" kan ook met "gewig" vertaal word (Viljoen & Zeeman, 

1986:80; Heyns, 1982:326; Janson, et al., 1976:148). Die eerbied wat kinders teenoor 

hulle ouers verskuldig is, is nie in die eerste plek gegrond in die persoon van die ouer, 

s~ meerdere in wysheid en insig, ervaring en rypheid nie, maar eerder in die amp wat hy 

as ouer beklee. Daarom moet kinders hulle ouers belangrik ag, omdat wat hulle se en 

doen, gewigtig is. Die ouers is dus deur God self aangestel om deur Hom gebruik te kan 

word. Dit is hieruit duidelik dat hierdie etiese handeling van eer, en die etiese kwaliteit 

van eerbaarheid, gegrond is in die direkte verhouding tussen God en die ouers en God 

en die kinders (Heyns, 1982:326; Janson, et al., 1976:148). 

Die mens moet dus gehoorsaam wees aan die norme, omdat God dit van hom vereis. 

Alles gaan om God. Alleef die ouers en onderwysers norme vir die kind voor, ontdek 

die kind mettertyd dat die ouers en onderwysers maar ook onder die gesag van God se 

norme staan, wat hulle vanuit 'n Hoer mag aanspreek (vgl. hoofstuk twee, paragraaf 2.1) 

Trouens, die mense in hierdie gebod word maar terloops genoem, want God kon immers 

self kinders geskep en opgevoed het. Dit het Hom egter juis behaag om die taak aan die 

ouers en onderwysers op te dra (Janson, et al., 1976:148). 

In wyer verband gesien gaan hierdie gebod veral om die voordra van die openbaring van 

God van geslag tot geslag. Deurdat die ouers, onderwysers en kinders hierdie gebod dus 

nakom, word die geloof telkens weer deurgegee aan die volgende geslag (vgl. Psalm 

78:3,4; Eksodus 13:8; Deuteronomium 6:6-9). Schroeder, (1987:28) stel dit treffend: 

"This commandment is basic to family loyalty - binding the generations 

together." (eie beklemtoning). 
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Omdat ouers en onderwysers van God iets gekry bet om aan bulle kinders mee te deel, 

het bulle iets te se. Wie iets te se bet, het seggenskap, en wie seggenskap het, het gesag 

(Heyns, 1982:326; Janson, et al., 1976:149). Die vraag is egter of ouers en onderwysers 

wel besef hoe bulle hierdie seggenskap in die opvoeding- en pedagogiese-situasie moet 

vergestalt? In die tegnokratiese bestel word die onrusbarende verskynsel aangetref dat 

die meeste van die ouers en onderwysers nie 'n werklike personale oorgawe tot God · 

gemaak bet nie (vgl. hoofstuk een, paragraaf 2.2.1.2), en daarom 'n blote godsdienstige 

of wettiese Christelike lewenswandel in plaas van 'n deurleefde Christelike lewenswandel 

vir die kind voorleef (vgl. hoofstuk vier, paragraaf 3.3). Wanneer Christelike norme op 

'n halfhartige wyse deur die ouer of onderwyser nagekom word, moet dit noodwendig 

daartoe lei dat die opvoedeling 'n weerstand teen hierdie "kamtige" norme sal ontwikkel 

(vgl. Prinsloo, [s.j.]:12). Die Woord van God stel dit treffend: 

"Hierdie gebooie wat ekjou vandag gegee bet, moet injou gedagtes bly. 

Jy moet dit inskerp by jou kinders en met bulle daaroor praat as jy in 

jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet 

dit as herinneringsteken vas bind aan jou hande, en dit moet 'n merk op 

jou voorkop wees." (Deuieronomium 6:6-8). 

In die lig van hierdie uitleg, is dit te wagte dat die kontemporer-modeme leerling 

gehoorsaamheid aan norme vreemd sal vind, aangesien die ouers en onderwysers self 

eers as wedergebore kinders van God onder die gesag van norme van bulle 

lewensopvatting moet staan, voordat bulle kan verwag dat die kinders onder hvlle sorg 

dit moet nakom (vgl. hoofstuk vier, paragraaf 3.12). Daarom beleef die leerling 

welliswaar "onvryheid", juis omdat hy sy vryheid skend, deurdat by weier om aan die 

gesag van norme gehoor te gee (vgl. hoofstuk twee, paragraaf 2.3). 

Die hoofinhoud van die vyfde gebod omsluit egter nie net die ouers en onderwysers as 

gesagsfigure nie, maar omsluit almal wat God oor die mens aangestel bet (Kruger, 

1986: 157). Wie dus tot die goddelike huishouding behoort en burger is van sy koninkryk, 

sal God self raaksien agter elke gesagsinstansie in die gemeenskap wat oor hom 
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aangestel is (Heyns, 1982:328-329). Duidelike norme betreffende die aanvaarding van 

gesag behoort reeds in die gesin en skool gele te word. Shoaf, (1989:12) bring hierdie 

gedagte duidelik in perspektief: 

"When children grow up where honor and respect are taught and 

practiced in the family, at school and on the job, the society will find 

itself on a much surer foundation." 

2.1.2.6 DIE SESDE GEBOD 

"Jy mag nie moord pleeg nie." 

God verbied die wortel van aile moord en 'n liefdelose, haatdraende gesindheid in 

hierdie gebod. Aan die ander kant gebied hy die mens om die lewe van sy naaste in aile 

opsigte lief te he: 

" .. .'Jy moet jou naaste liefhe soos jouself" (Matteus 22:39). 

Die norm van liefde word in die sesde gebod vooropgestel, en in die lig hiervan moet 

moord as die uiterste konsekwensie van 'n lewe sonder liefde gesien word. Kortom 

gestel, waar liefde ontbreek, da:ar is moord as 'n skuldige oortreding, alreeds aanwesig 

(Heyns, 1982:331) . 

• 
Verder moet daar egter op gelet word dat die sesde gebod nie die mens se lewe as die 

belangrikste beskou nie., want: 

"Om te I ewe is om die dade van die Here te vertel (Ps. 118: 17) en sy eer 

te besing (Ps. 104:33)." (Heyns, 1982:331). 

Daarom durf die mens nie sy lewe sonder beginsels leefnie. Wanneer die mens dus nie 

God in sy daaglikse handelinge verheerlik nie, oortree hy hierdie gebod, want dan 
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benadeel hy sy naaste wat deur God op sy pad geplaas is. So word daar byvoorbeeld teen 

hierdie gebod gesondig wanneer die mens nie Chrlstelike nonne in sy huwelik vergestalt, 

soos God dit vir hom uitgespel het nie (vgl. hoofstuk drie, paragraaf 3 en 4; paragraaf 

2.1.2.7 van hierdie hoofstuk). 

Omdat Suid-Afrika 'n multi-etniese bevolking het, sal hierdie gebod die Suid-Afrikaner 

sterk aanspreek en sal hierdie gebod daadwerklik in die Suid-Afrikaanse skole toegepas 

moet word, want wat Suid-Afrika vandag nodig het, is dat daar naasteliefde teenoor alle 

kinders sonder onderskeid getoon moet word. Met hierdie stelling word daar nie gepleit 

vir geintegreerde skole nie, maar wel dat geleenthede geskep moet word om die 

verskillende kulture by mekaar uit te bring (Boshoff, 1979:11-12). Dit wil se, daar moet 

naasteliefde in 'n verskeidenheid gestaltes beoefen word. 'n Mens het immers jou ouers 

nie op dieselfde wyse as jou susters en broers lief nie - maar die mens moet almalliefhe! 

Geen rassisme mag dus geduld word nie, maar terselfdertyd word daar nie vir 'n 

kleurlose gelykheidsdogma soos die Uberalisme dit verkondig, gepleit nie. Naasteliefde 

kom juis tot openbaring in verskillende gestaltes, telkens afhangende van die aard van 

die verhouding waarin die mens tot ander mense staan. S6 moet daar gepoog word om 

die kinders in die Suid-Afrikaanse skole tot naasteliefde op te voed. Veral die 

tegnokratiese era met sy hoe voorkoms van geweld het 'n groot behoefte aan hierdie 

naasteliefde wat in die sesde gebod na vore kom, want: 

"'n Veelvolkige land kan nie suksesvol funksioneer deur net die verskille 

te beklemtoon nie. Daar moet ook gesoek word na dit wat 

gemeenskaplik is. Onderwys is die groot faktor wat hierdie balans sal 

moet vind, anders stort 'n veelvolkige land in duie." (Boshoff, 1979:11). 

2.1.2.7 DIE SEWENDE GEBOD 

"Jy mag nie egbreuk pleeg nie" 

Die huwelik is 'n heilige instelling van God en daarom kan dit nooit van sy unieke 
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norme, soos dit in die Woord van God verwoord is, losgemaak word nie. 

Geboorsaamheid aan hierdie gebod vereis dat man en vrou bulle buwelik so moet leef, 

soos God dit in die Bybel beveel bet dat dit gedoen moet word (Lategan, 1991:10-11). 

Hierdie gebod stel die norm van kuisheid en reinheid op die voorgrond. Die mens moet 

aile onreinheid vermy, sodat by bomself nie met wellus besoedel nie (Swart, 1983:206). 

Die rede waarom daar soveel klem op die mens se kuisbeid en reinheid op seksuele 

gebied gele word, is omdat die buwelik wesenlik in verband staan met die beeld van God 

in die mens (Janson, et al., 1976:154; vgl. boofstuk twee, paragraaf 2). Uit die skepping 

van die mens spreek dit duidelik: 

nGod bet die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God bet 

Hy die mens geskep, man en vrou bet Hy bulle geskep." ( eie 

beklemtoning) (Genesis 1:27). 

Die Bybel beskryf die geslagsdaad as van God geskape en daarom beilig (vgl. 1 

Korintiers 3: 16). Trouens, die woord wat in die ou vertaling van die Bybel gebruik word 

om geslagsgemeenskap aan te dui, is ken (Genesis 4:1) en in die Holy Bible (1983:2) 

word dit soos volg vertaal: 

11 
••• Adam knew Eve his wife ... 11 (eie beklemtoning) (Genesis 4:1). 

Dit wil se, daar word 'n duidelike norm in die Skrif neergele dat geslagsgemeenskap 

aileen bedoel is vir bulle wat mekaar waarlik in die buwelik leer ken bet en mekaar vir 

altyd as Godgegewe eggenote erken (Janson, et al., 1976:154-155). Hieruit is dit duidelik 

dat die liggaamlike en geestelike aspek van die mens nie geskei mag word nie, want die 

mens is daadwerklik besielde liggaamlikheid (Williams, 1990:12-13; vgl. hoofstuk drie, 

paragraaf 3.3). In die tegnokratiese era word die sewende norm van die Tien Gebooie 

dus verbreek deurdat die diepere betekenis van die huwelik "verskraal en verarmu word 

wanneer die liggaamlike as enigste norm in die buwelik geproklameer word (vgl. 

hoofstuk drie, paragraaf 3.3). 
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Vanuit die voorafgaande religieus-etiese grondslag van die buwelik is dit duidelik dat dit 

in beginsel 'n onontbindbare verbouding beboort te wees. Daarom kom egskeiding (vgl. 

boofstuk drie, paragraaf 4.1) op 'n verbreking van hierdie gebod neer (Viljoen & 

Zeeman, 1986:~1). Weens die mens se sondige bouding ten opsigte van die normatiewe 

in die tegnokratiese bestel, kom by moeilik hierdie omvattende norm van die buwelik 

na, want vandag is daar: 

"Van universeel-geldende norme wat bul oorsprong in die wil van die 

Skepper vind, is daar geen sprake nie." ( eie beklemtoning) (Mattbeus, 

1989:304). 

W anneer die jongmense 'n foutiewe teoretiese beskouing aangaande die oorsprong, wese 

en doel van die buwelik buldig, en dienooreenkomstig foutiewe praktiese bandelinge, 

soos om saam te woon en om te skei, uitvoer (vgl. boofstuk drie, paragrawe 4.2 en 4.1), 

pleeg bulle in beginsel egbreuk (Lombard, 1980:1,9,16; Heyns, 1982:334). Heyns 

( 1982:334) beweer tereg dat: 

" ... die sg. proefhuwelike- 'k:yk eers of dit werk'- is niks anders nie as 'n 

skaamtelose aftakeling van die beiligheid ( Christelike norme) van die 

buwelik en 'n gevoellose uitholling van 'n goddelike instelling." (eie 

invoegsel en beklemtoning). 

Geslagsgemeenskap is egter nie die enigste norm wat in die buwelik moet geld nie, want 

as daar nie ook geestesgemeenskap is nie, is die buwelik onvolmaak (Viljoen & Zeeman, 

1986:94 ). Daarom is daar duidelike norme in die Bybel oor geloofsgemeenskap in die 

buwelik. Die aartsvaders maak byvoorbeeld ten sterkste beswaar as bulle seuns met 

Kanaiinitiese meisies wil trou (vgl. Genesis 24:4; 28:2) en Manoag stem beswaarlik toe 

dat Simson met 'n Filistynse vrou in die huwelik tree (Rigters 14:3; vgl. Deuteronomium 

7:3, 1 Konings 11:1-8; 1 Konings 16:31). 
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In die tegnokratiese era bevind die mens hom in 'n era waar die geloofsaspek van die 

huwelik ge!gnoreer word. In die kontemporer~modeme wereld word huweliksverbande 

tussen egliede van verskillende kerkgenootskappe aangegaan, wat noodwendig daartoe 

kan lei dat die verhouding skipbreuk kan lei, omdat daar verskillende norme in so 'n 

verhouding gehuldig word. Die gevolge van so 'n huwelik met onversoenbare norme, 

bring mee dat die egliede later skei. Die inkonsekwente gedrag van die egliede bring 

, verder mee dat daar 'n ontoereikende normvoorlewing plaasvind. Vir die kind wat in so 

'n huwelik opgevoed moet word, beteken dit dat hy ongeborgenheid beleef, wat weer 

verdere nadelige gevolge meebring (vgl. hoofstuk drie, paragraaf 4.3). 

2.1.2.8 DIE AGSTE GEBOD 

"Jy mag nie steel nie" 

Volgens die Skrif besit die mens geen absolute en onvoorwaardelike eiendomsreg nie 

(Viljoen, 1976:191), want: 

"Die aarde en alles wat daarop is, die wereld en die wat daar woon, alles 

behoort aan die Here, ... " (Psalm 24:1). 

Juis omdat die Here eienaar is, kan Hy sy eiendom aan mense gee, sodat hulle as 

diensknegte Hom daarmee kan dien (Swart, 1983:210; Heyns, 1982:338-339). Diefstal, 

soos vervat in die gebod begin dus daar waar God nie as Skepper en Eienaar van alles 

aanvaar en geglo word nie (Swart, 1983:210). Die mens is nie 'n dief omdat hy steel nie, 

maar steel omdat hy 'n dief is. Omdat die mens van nature sondaar is, gryp hy na wat 

hom nie toekom nie, aldus Van Niekerk (1970:53). 

In die lig van die voorafgaande uiteensetting is dit duidelik dat dit in die agste gebod nie 

net om diefstal gaan nie, want die hele terrein van die arbeidsetiek (vgl. paragraaf2.1.2.4 

van hierdie hoofstuk) en daarmee saam die vraagstukke van vryetydsbesteding, kom hier 

onder die loep. Die huisgesin is byvoorbeeld die ideale teelaarde van korrekte norme 
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wat hierdie belangrike aangeleentheid betref. Ouers kan byvoorbeeld bulle eie huise (en 

tuine) gebruik om die kinders van kleins af die deug van selfwerksaamheid te leer. 

Skottelgoedwas en huisskoonmaak kan doeltreffend aangewend word om die kind 

selfwerksaamheid aan te leer. Christelike deugde van spaarsaamheid en 

mededeelsaamheid kan aangeleer word deur die kind te leer om minder met aardse 

middele te mors en meer waardering te he vir wat bulle besit (Blue, 1990:26-28). 

Heyns (1982:340) wys daarop dat die agste gebod ook oortreebaar is wanneer God 

uitgesluit word uit die mens se handelinge. In beginsel beteken dit dat die mens nie die 

Goddelike nonne van 'n Goddelike instelling erken nie en daarom God van sy eer en 

heerlikheid beroof . 

. W anneer God se no nne ten opsigte van die hedendaagse huwelik, gesin en skool, 

geignoreer word, vind daar dus diefstal plaas. In die kontemporer-modeme wereld word 

die huisgodsdiens byvoorbeeld in die huisgesin verwaarloos (vgl. De Ferrieres & De 

Ferrieres, 1972:27; Miiller, 1991:10-11; Campolo, 1987:22; Warren: 1992:13) en word 

God se regmatige plek in die gesin nie erken nie. Verder is die swak voorbeeld wat die 

ouers vir bulle kinders stel deur nie eredienste by te woon nie en die onbetrokkenheid 

in kerklike aktiwiteite, 'n verbreking van hierdie gebod (Kruger, 1986:158). Wanneer die 

kinders hierdie houding by bulle ouers opmerk, word bulle daarvan weerhou om 'n liefde 

vir God se dinge te ontwikkel, want: 

"Dit is wel bekend dat mense 'n weerstand teen erediensbywoning 

ontwikkel wanneer ma en pa self nie gaan nie, maar bulle kinders dwing 

om te gaan." (Prinsloo, [s.j.]:12). 

2.1.2.9 DIE NEGENDE GEBOD 

"Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie" 

Die religieuse aspek van hierdie gebod is gelee in die merkwaardige verbinding wat daar 
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in die Skrif tussen God en die waarheid gele word (Heyns, 1982:343). Kortom: 

"Dit gaan in hierdie gebod om die waarheid en niks anders as die 

waarheid nie." (Van Niekerk, 1970:60). 

God self is 'n God van waarheid en betroubaarheid (Psalm 31:6; vgl. Eksodus 34:6; 

Deuteronomium 7:9). Verder is die Gees van God 'n Gees van waarheid (Johannes 

16:13; 1 Johannes 4:6) en sy Seun se van Homself: 

"Ek is die weg en die waarheid en die lewe ... " (Johannes 14:6) 

( eie beklemtoning). 

Toe Jesus Christus Homself die Waarheid genoem het, het Hy daarmee aangedui dat Hy 

gekom het om alles in hulle deur God bedoelde orde te herstel. Hy het dus gekom om 

die norme soos God dit aanvank:lik bedoel het, te kom herstel (Heyns, 1982:343). 

Jesus Christus het byvoorbeeld gekom om God en mens te versoen en daarom eis God 

dit van die mens om 'n personale oorgawe aan God te maak, deur Jesus Christus as sy 

persoonlike verlosser aan te neem (vgl. hoofstuk een, paragraaf 2.2.1.2; vgl. Van der 

Watt, 1989:9-11). Na so 'n stap sal dit vir die Christengelowige moontlik wees om 

Christelike norme op 'n toereikende wyse te vergestalt. Trouens, God vra nie 'n 

gedeeltelike of uiterlike vorm van wetsonderhouding nie. Sy eis is alomvattend, want Hy 

vra 'n hart wat reg is met Hom en met alle mense en daarby dade wat bewys daarvan 

kan lewer (Hanekom, 1973:63). 

Jesus Christus self ontbloot die leuen betreffende die Skrifgeleerdes se wetsverklaring 

van die Wet, toe hulle met hulle verklaring die diep-geestelike betekenis van die wet 

misgekyk het (Matteus 5:17-48; Hanekom, 1973:59-102). Ook het God egter nie net 

hierdie verlossingsplan aangekondig nie, maar dit ook tegelykertyd kom uitvoer. Hy - wat 

die Waarheid self is- het die waarheid kom seen doen en tot getuienis van die waarheid 

kom oproep. Daarna het Hy ook sy Gees - die Gees van waarheid - aan sy gelowiges 
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gegee. Elke Christengelowige kan dus lewe uit die verlossing, en binne die geheel van 

God se verlossingsplan word ook die Christengelowige woord betrek - die woord 

waarmee hy die waarheid moet verkondig (Heyns, 1982:343; vgl. hoofstuk: een, paragrawe 

2.2.1.1 en 2.2.1.2). 

Omdat God 'n God van waarheid is, verwag Hy dat sy volgelinge getrou aan die 

waarheid sal bly en hulle lewens volgens hierdie ''waar" nonne sal inrig. Trouens, dit 

word van elke Christengelowige geeis dat hy sal kies vir die waarheid teen die leuen 

(Viljoen & Zeeman, 1986:102), want volgens die Bybel is satan die vader van die leuen 

(Johannes 8:44) en die leuen sal voortwoed totdat die tyd sal aanbreek wanneer die 

leuen meer aangehang sal word as die waarheid. God stel dit duidelik in 2 

Tessalonisense 2:11: 

"Dit is ook waarom God hulle aan die mag van die dwaling oorgee, 

sodat hulle die leuen sal glo." 

Tereg kan daar beweer word dat die kontemporer-modeme mens hom alreeds in hierdie 

tyd van die leuen bevind, want op aile vlakke in die tegnokratiese bestel kom die 

navolging van die leuen na vore. Vergelyk in hierdie verband die gebrekkige persoonlike 

verhoudinge van man en vrou in die huwelik, wat gevolglik in die meeste gevalle op 'n 

egskeiding uitloop. Voortvloeiend hieruit is daar 'n gebrekkige verhoudingstruktuur 

tussen die ouers en hulle kinders, wat weer 'n ''leuen-beeld" van hoe 'n huwelik moet lyk, 

vir hulle inskerp. 

Die vlaag van korrupsie wat daar in die modeme samelewings te bespeur iS, sal miskien 

nie sommer deur die Christengelowige gestuit kan word nie, maar die huisgesin en die 

skole kan ten minste begin deur die kinders aan die hand van Christelike nonne op te 

voed om betroubare, eerlike mense te wees. S6 kan hulle as 'n klein bietjie suurdeeg 

in 'n groot maat meel deurwerk. 
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God openbaar die waarheid vir die mens in sy Woord (vgl. Heyns, 1976:138-148) en 

daarom kan Timoteus verklaar: 

"Die hele Skrif is deur God geinspireer en het groot waarde om in die 

waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n 

regte lewenswyse te kweek" (2 Timoteus 3:16). 

Indien die Christengelowige weier om hierdie voorgestelde waarheidsnonne te volg, 

verbreek hy die negende gebod. Hier word daar byvoorbeeld gedink aan die wyse 

waarop daar van Christelike nonne in die skoolsituasie weggeskram word, wanneer 'n · 

sogenaamde "neutrale" opvoeding gepropageer word (vgl. hoofstuk vier, paragraaf 3.10). 

2.1.2.10 DIE TIENDE GEBOD 

"Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. 

Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n 

donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie." 

Die tiende gebod verwoord die hebsug wat daar in die gesindheid teenoor die naaste kan 

beers. Aile verkeerde "begeertes" word dus deur hierdie gebod afgewys (Viljoen, 

1976:237). 

Dit is by her haling in hierdie studie beklemtoon dat die mens 'n personate oorgawe aan 

God moet maak, voordat daar oortuigende Christelike normvergestalting kan plaasvind. 

Indien die Christen-opvoeder weier om God toe te laat om sy lewe te beheer, sal daar 

uiteraard geen daadwerklike Christelike nonne uit sy lewe kan voortspruit nie, want 

sander Christus in die mens se lewe sal hy nog steeds die sondige "begeertes" in sy lewe 

laat beers. Die tiende gebod stel dus duidelik dat daar 'n gesindheidsverandering moet 

plaasvind, voordat dit nagekom kan word. Die Woord stel dit duidelik: 
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"lemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, 

die nuwe het gekom." (2 Korintiers 5:17). 

Die tiende gebod kan as die "geestelike sleutel opal die gebooie" gesien word (Heyns, 

1982:346). 

In die lig hiervan is die tiende gebod 'n samevatting van al nege gebooie. Elke slegte 

begeerte, selfs die geringste gedagte teen enige van die voorafgaande gebooie, word in 

die tiende gebod verbied. Maar, elke goeie begeerte in ooreenstemming met die wi1 van 

God, moet daadwerklik nagejaag word. Kemagtig omlyn Schroeder (1987:23) die 

omvattenheid van hierdie gebod: 

"Its very nature includes any point we may think God omitted. This tenth 

and last commandment completes spiritual perfection because it is 

primarily of the thought processes. You think before you do. You covet 

before you steal." 

Deur dus gehoor te gee aan die tiende gebod, as verklaringsbeginsel van die totale 

Dekaloog, sal die mens hunker om die ander gebooie op alle terreine van sy lewe na te 

kom. Christelike normatiewe vergestalting sal eers dan tot voile vergestalting kan kom. 

3. SAMEV ATIING EN AANBEVELINGS 

3.1 SAMEVATIING 

In die onderhawige studie is daar gepoog om die postulate, soos dit in hoofstuk een 

gestel is, fundamenteel te deurgrond. Die Bybel is as absolute norm vir 'n Christelike 

lewenswyse gestel, maar om die objeksgebied of veld van ondersoek nader af te grens, 

is daar besluit om slegs die Tien Gebooie as verteenwoordigend van 'n Christelike 

raamwerk te omskryf. Die Tien Gebooie is juis daar gestel om vir die Christen-opvoeder · 

as rig- en meetsnoer te kan dien, waarvolgens hy sy opvoedingsgebeure kan evalueer. 
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Alvorens tot so 'n begrondingspoging oorgegaan is, is daar eers 'n ontologies

antropologiese fundering van normatiwiteit as modus van menswees gedoen. Hieruit bet 

dit geblyk dat die mens se uitsonderingsposisie daarop dui dat by die enigste gemoeide · 

met waardes en norme onder die lewende wesens is. Daar is tot die slotsom gekom dat 

die mens se totale doen en late gerig word deur waardes en norme ~n dat die mens nie 

sonder normatiwiteit beskryf kan word nie. Teen hierdie agtergrond is aangetoon dat 

die mens se tradisionele waardes en norme, veral in die buwelik, gesin en die skool, nie 

die bedendaagse neiging tot verandering vrygespring bet nie. Trouens, dit bet geblyk dat 

daar s6 'n radikale afwyking van die trildisionele waardes en norme plaasgevind bet, dat 

daar in die verband van 'n krisis gepraat kan word. 'n Verdere ondersoek bet getoon dat 

die volwassenes in die buwelik, gesin en die skool, soms self nog nie partikuliere no nne 

wat uit sy eie lewensopvatting voortspruit, sy eie gemaak bet nie. Hieruit spruit dus 

voort dat dit juis ten opsigte van hierdie tendens is dat menige volwassene-wordende nie 

die norme, wat deur bulle ouers en onderwysers "gepredik" word, wi1 navolg nie. As 

gevolg van die opvoeders se ontoereikende normatiewe voorlewing, minag die 

volwassene-wordende dan self die behoorlikheidseise. 

Samevattend gesien, is daar in die onderbawige studie 'n poging aangewend om die 

ontoereikende normatiewe vergestalting soos dit in die huwelik, gesin en skool, plaasvind~ 
i 

fenomenologies te deurskou. Dat die taak van die Christen-opvoeder nie maklik is nie~ 

kan nie betwis word nie en juis daarin le die geweldige verantwoordelikheid vir di~ 
\ 

Christen-opvoeder. Hy moet te midde van 'n verwarde wereld wat al hoe meer blatant\ 
\ 
' ten opsigte van Christelike norme raak, nog steeds volgens die Christelike norme soos \ 

in die Woord van God vervat, opvoed en staande bly. 

In die lig van die inhoudelike van die onderbawige studie, bly dit egter steeds 'n 

voorlopige en onvolledige verkenning van hierdie omvattende werklikheid. Daarom 

word elke ernstige Christen-gelowige navorser tot hierdie normatiewe diepteskou, 

opgeroep. 
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3.2 AANBEVELINGS 

Teen die agtergrond van die Christelike raamwerk wat in die vorige paragrawe vermeld 

is, word die volgende aanbevelings vir oorweging deur die praktyk aangebied: 

(a) Aangesien daar in die tegnokratiese bestel 'n algemene minagting vir die beiligheid 

van die huwelik is en egskeiding die botoon voer (vgl. boofstuk drie, paragraaf 4.1), 

sal daar teruggegaan moet word na die suiwer verkondiging van Christelike norme 

aangaande die buwelik. Die tyd bet aangebreek dat meer en indringender aandag 

aan gefundeerde huweliksvoorligting gegee moet word. Ouers en skole sal 

afsonderlik en gesamentlik in bierdie opsig moet saamwerk. Die ouers sal deur 

bewuste voorlewing van Christelike norme Ieiding aan bul volwasse-wordende 

kinders ten opsigte van die beiligheid van die buwelikslewe moet gee. In die skole 

sal 'n goedgeintegreerde leerplan oor buweliksvoorligting baie daartoe kan bydra 

om die leer ling van jongs af bewus te maak van die beiligheid van die buwelik en 

die norme wat daarin beboort te funksioneer. Verder sal die onderwysowerbede 

in gedagte moet bou dat nie sommer enige leerkrag opgewasse is om bierdie 

normatiewe oordragsfunksie te vervul nie. Trouens, die vermoede bestaan dat daar 

reeds onberstelbare skade berokken is, omdat onbevoegde persone bierdie funksie 

tot op datum verrig bet. Die moontlikbeid om spesiaal opgeleide persone bierby 

te betrek, beboort dus grondig ondersoek te word. Deskundige Christelike 

opvoedkundiges, wat Christelike norme kan oordra, kan byvoorbeeld deur middel 

van die radio en televisie bierdie besondere taak verrig. 

(b) Die geleidelike vervaging van die patriargale gesagstelsel bet 'n nadelige effek op 

die bandbawing van norme in die gesin meegebring (vgl. boofstuk drie, paragraaf 

7). Ongelukkig bet die verabsolutering van vroueregte die vadersfiguur binne 

gesinsverband verdwerg, sodat die uitlewing van manlike norme moeilik bestendig 

word. Daar sal in die lig biervan weer besin moet word oor die plek en taak as 

man en gesinsboof binne die gesin. Die vader moet weer "priester" word deur sy 

gesin voor te gaan in gebed en Skriflesing. Hy moet dus "leraar" word wat kragtens 
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sy opdrag van God en sy meerdere wysheid, ryker ervaring en helderder oordeel 

Ieiding aan vrou en kinders kan gee. Hy moet weer die "hoof'' van die vrou word 

deur haar, as die swakkere, eer te gee en deur sy sterkte te dien, lief te he en 

daadwerklik te beskerm. 

(c) Verder sal die geemansipeerde werkende moeder van vandag die materiele voordele 

en gemak wat haar verdienste meebring, ernstig moet opweeg teen die 

onherstelbare gevolge wat haar uithuisigheid ten opsigte van normatiewe 

begeleiding van haar kind mag inhou. Die vraag sal gevra moet word of 'n 

bediende, 'n buurvrou, 'n creche, of 'n kleuterskool werklik die "moederlike" norme 

aan haar kind kan oordra. Die skool sal sy opvoedingsgeleentheid in hierdie 

verband deeglik moet benut. 

(d) Die Christelike privaatskool, as altematief vir die staatsbeheerde openbare skool, 

is vandag nie meer 'n gedagte wat terloops gebesig word nie. Trouens, dit is 'n 

onomwonde feit dat dit 'n altematief dwarsdeur die Westerse wereld geword het, 

teen die geweldige aanslag wat daar teen Christelike norme in die openbare 

· staatskool plaasvind. Vir Christelike opvoeding en onderwys is die daarstelling van 

'n volledig Christelike skool waar Christelike norme op 'n toereikende wyse tot 

vergestalting kan kom onontbeerlik. 

• 
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