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Begaafdekindonderwys 
in Suid-Afrika

1 Inleiding

Wat begaafdekindonderwys in Suid-Afrika betref word eerstens gekonsen- 
treer op ’n kriptiese verslag op dié gebied vóór 1960. Aangesien daar veral 
sedert die laat sestigerjare ’n aansienlike toename ten opsigte van belangstel- 
ling in die begaafde kind, sy onderwysvoorsiening, en alles wat daarmee 
saamhang in Suid-Afrika te bespeur is, sal sodanige gebeure in groter be- 
sonderhede uitgewerk word. Sover moontlik, word gepoog om die ontwik- 
kelingsgang tot in 1987 aan te dui.

Hoewel dit nie eksplisiet uitgewys word nie, moet in gedagte gehou word 
dat gebeure in Wes-Europa en veral in die VSA grootliks rigting en beslag 
gegee het aan die aard en vordering op die begaafdekindterrein in ons eie 
land. Eiesoortige plaaslike omstandighede het belanghebbendes egter ge- 
noop om insette te lewer wat in ons unieke behoeftes sou voorsien.

2 Blyke van belangstelling in die begaafdheidsverskynsel 
in Suid-Afrika vóór 1960: ’n oorsig

So vroeg as Januarie 1931 het C W Kimmins ’n artikel (“Modern Move- 
ments in Education”) oor intelligensietoetsing in The Transvaal Educational 
News (vol. XVII, nr. 1) gepubliseer, waarin hy spesifiek verwys het na die 
groepering van leerlinge volgens hulle kognitiewe vermoëns. Tydens ’n on-
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derwyskonferensie te Oudtshoorn in 1942 het Dr W de Vos Malan wat va- 
naf 1934 tot 1953 die Superintendent-Generaal van Onderwys in Kaapland 
was, geponeer dat die intellektuele vermoëns van kinders in graad en soort 
verskil. Ook in sy voorsittersrede tydens die Suid-Afrikaanse Onderwys- 
unie se kongres in 1946 het J Archer daarop gewys dat die onderwysstelsel 
voorsiening moet maak vir die “reg van elke leerling om in sy lewe ’n be- 
roep of dagtaak wat by sy aanleg pas te vind, en om daarvoor sy skool- 
opleiding te ondergaan” (Archer 1946:36).

Gedurende die vyftigerjare was daar verdere ‘tekens’ van belangstelling 
in die begaafdheidsverskynsel in Suid-Afrika te bespeur. Volgens Lategan 
(1986:307) was A J K Pelser se verhandeling wat vir die M.Ed-graad aan 
die PU vir CHO aangebied is, ’n Opvoedkundig-sieíkundige studie van die 
verstandelik superieure kind in die middeJbare skoJe op die Wes-Rand, met 
spesiale verwysing na sy sosiale aanpasbaarheid, die eerste daadwerklike 
navorsing oor die begaafde kind en sy onderwys wat in Suid-Afrika afge- 
handel is. In die Natal Teachers’ Society (NTS) se amptelike mondstuk, Men- 
tor, het daar in November 1951 ’n artikel deur ’n anonieme skrywer onder 
die titel Die Begaafde Kind-probJeem, verskyn.

Lategan (1986:364) verwys voorts na twee ander belangwekkende publi- 
kasies gedurende die vyftigerjare. In Die Skoolblad van November 1952 het 
die Vrystater E H Venter wat sowel sy M Ed- as D Ed-navorsing oor aspek- 
te van begaafdheid en begaafdes se onderwys gedoen het, daarop gewys 
dat begaafdes ons hoop op die toekoms is, maar dat hulle in die huidige 
(1952) onderwysopset “tragiese figuurtjies” is weens die verwaarlosing wat 
hul te beurt val. In die redaksionele afdeling van dieselfde blad het die 
Vrystaatse akademikus, Prof. H Blignaut, in Januarie 1959 ’n uiteensetting 
gegee van sy pogings om die begaafde leerling en sy onderwysnood onder 
die aandag van onderwysers en onderwysowerhede te bring.

Die bogaande kursoriese oorsig oor die eerste tekens van belangstelling 
in die begaafdheidsverskynsel en die onderwysnood van begaafdes vóór 
1960 wat in al die provinsies van Suid-Afrika na vore getree het, dien as 
verteenwoordigend van die stand van begaafdekindonderwys tot hiertoe. 
Gebeure op die terrein van begaafdekindonderwys wat in die sestigerjare 
groter momentum begin kry het, sal voorts in groter besonderhede toege- 
lig word.

3 Begaafdekindonderwys in die RSA sedert die sestiger- 
jare tot in die tagtigerjare

3.1 Die Suid-Afrikaanse Regering besef die noodsaak van 
begaafdekindonderwys

Sedert die sestigerjare het daar in die RSA ’n aansienlike toename ten op- 
sigte van belangstelling in die begaafde kind en sy onderwysvoorsiening
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en alles wat daarmee saamhang, plaasgevind: talle pogings is aangewend 
om te verseker dat die beste beskikbare mannekrag van jongsaf die bes 
moontlike opvoeding, onderrig en opleiding ontvang. Daartoe moes die op- 
timale benutting van alle beskikbare potensiaal in landsbelang voorrang 
geniet.

Die eerste daadwerklike poging van die Suid-Afrikaanse Regering om vir 
almal volgens hul potensiaal voorsiening te maak is in die eerste helfte van 
die sestigerjare geloods. Daar is op 6 Augustus 1964 besluit om op aanbe- 
veling van die NasionaJe Adviserende Onderwysraad (tans die Nasionale On- 
derwysraad) die Komitee vir Gedifferensieerde Onderwys en VoorJigting in 
die lewe te roep. Die Komitee onder voorsitterskap van die Direkteur van 
die Nasionale Buro vir Opvoedkundige en Maatskaplike Navorsing (tans die 
fíaad vir Geesteswetenskaplike Navorsing) het op 1 julie 1965 opdrag ont- 
vang om ’n stelsel van gedifferensieerde onderwys en voorligting vir die 
RSA te ontwerp.

Prof. J H Jooste, toenmalige Direkteur van Onderwys in Transvaal, rap- 
porteer dat die Wet op die Nasionale Onderwysbeíeid (Wet 39 van 1967) on- 
der andere bepaal “dat onderwys verskaf moet word ooreenkomstig be- 
kwaamheid, aanleg en belangstelling ...”. Jooste wys ook daarop dat die 
beleid ten opsigte van die implementering van hierdie Wet uiteengesit is 
in Goewermentskennisgewing R2029 van 12 November 1971. Voorsiening 
is hierin gemaak vir ’n skoolloopbaan wat uit vier fases van drie jaar elk 
bestaan, te wete die junior primêre, die senior primêre, die junior sekon- 
dêre en die senior sekondêre skoolfase. Die struktuur van die nuwe stelsel 
van gedifferensieerde onderwys wat hieruit voortgespruit het, is so ont- 
werp dat daar voorsiening gemaak is vir verstandelik-gestremde leerlinge 
wat nogtans opvoedbaar is, die minderbegaafde en die gemiddeld-begaafde 
leerlinge wat verstandelik normaal is en die m eerbegaafde Jeerlinge (Jooste 
1980:1). Dit dien vermeld te word dat die Wet en die Goewermentskennis- 
gewing vir al die opvoedbare Blanke leerlinge in die RSA geld, maar die 
implementering geskied volgens behoeftes wat uniek is aan elke provinsie.

’n Jaar nadat die bogenoemde navorsingsprojek in 1964 geloods is, het 
die Instituut vir Mannekragnavorsing van die Nasionale Buro vir Opvoed- 
kundige en Maatskaplike Navorsing begin met “waarskynlik die grootste 
opvoedkundige navorsingsprojek wat nog ooit in Suid-Afrika onderneem 
is”: die sogenaamde Projek Talentopname (Lategan 1986:310). In hierdie 
langtermynondersoek is die akademiese vordering van sowat 70 000 Blan- 
ke standerd 6-leerlinge, ná deeglike toetsing en hertoetsing ten opsigte van 
intelligensie, aanleg en skolastiese prestasies, noukeurig gevolg. Lategan 
wys daarop dat die Projek veral daarop gemik was om:

• ’n studie van intellektueel bogemiddelde kinders met ’n IK van 126 en 
meer te onderneem;

• die noodsaak van betroubare navorsingsbevindinge as basis vir effek- 
tiewe spesiale onderwysvoorsiening vir begaafde kinders te beklemtoon 
(Lategan 1986:310-311).
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Op 25 Junie 1980 is daar van regeringskant ’n versoek aan die Raad vir 
Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) gerig om ’n indringende ondersoek 
na die onderwys in al sy fasette in die RSA in te stel en binne ’n jaar aanbe- 
velings by die Kabinet te doen. Die sogenaamde De Lange-verslag — met 
Professor J P de Lange as navorsingsleier — is amptelik binne twaalf maande 
as Onderwysvoorsiening in die RSA 1981, Verslag van die Hoofkomitee van 
die RGN-Ondersoek na die Onderwys, gepubliseer. Die navorsingspan wat 
onder voorsitterskap van dr J G Garbers onder andere die onderwys van 
begaafde kinders ondersoek het, het as die Werkkomitee: Onderwys vir kin- 
ders met spesiale onderwysbehoeftes bekend gestaan. Dr G K Nelson en ’n 
span navorsers het spesifiek oor die tema Onderwysvoorsiening vir die hoog- 
begaafde, ondersoek ingestel. ’n Verslag, getiteld Die begaafde kind in Suid- 
Afrika: ’n kort geskiedkundige oorsig met aanbevelings ten opsigte van toe- 
komstige navorsing, is in 1981 deur dr Nelson se subkomitee by die werk- 
komitee van dr Garbers ingelewer.

Die Direkteur van die lnstituut vir Opvoedkundige Navorsing van die RGN 
(J B Haasbroek) en die destydse Direkteur-Generaal van Nasionale Opvoe- 
ding (dr P S Meyer) het intussen dit as ’n absolute vereiste gestel dat onder- 
wysbeplanning vir begaafdes op ’n nasionale grondslag moet geskied: ’n 
gekoërdineerde beleid ten opsigte van navorsing oor begaafdheid en veral 
ten opsigte van die implementering van programme vir begaafde leerlinge 
moes in die RSA ’n werklikheid word.

Die Minister van Nasionale Opvoeding het hierdie asook ander aanbe- 
velings in die verband goedgekeur en in Maart 1982 het die RGN besluit 
om die navorsing te onderneem. Mnr J B Haasbroek wat as voorsitter van 
die Werkkomitee: Onderwys vir Hoogbegaafde leerlinge opgetree het, spreek 
hom in die omvattende verslag1 — dit beslaan meer as 700 bladsye — wat 
in 1986 verskyn, soos volg daaroor uit:

Die werkkomitee vertrou dat die besprekings, gevolgtrekkings en aanbeve- 
lings wat in hierdie verslag insake onderwysvoorsiening vir begaafde leer- 
linge verskyn met betrekking tot identifisering, begaafde onderpresteerders, 
skoolvoorligting, gesindheidsvorming, kurrikulumontwikkeling, opleiding van 
onderwysers, en ’n onderwysbeheer- en onderwyskundige struktuur, ’n by- 
drae gelewer het tot die doeltreffende uitvoering van die taak wat aan hom 
opgedra is (Haasbroek 1986: Voorwoord).

Behalwe vir die positiewe aksies wat sedert die sestigerjare van regerings- 
kant geïnisieer en gesteun is en wat met die verskyning van die bovermel- 
de verslag in 1986 ’n hoogtepunt bereik, het die Transvaalse Onderwysde- 
partement (TOD) in dieselfde tydperk verskeie spesiale sentra vir begaaf- 
des in dié provinsie ’n werklikheid gemaak. Die Schmerenbeck Opvoed- 
kundige Sentrum wat vanuit die privaatsektor gefinansier word, het ook 
intussen ontstaan. Vervolgens val die fokus op die sentra wat tot in 1987 
in Transvaal gevestig is.
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3.2 Buitekurrikulêre sentrums vir begaafdes in Transvaal

3.2.1 Die weg word voorberei

Soos deur Wet 39 van 1967 in die vooruitsig gestel, is die nodige beplan- 
ning en voorbereidings vir die implementering van ’n nuwe stelsel van ge- 
differensieerde onderwys kort daarna in Transvaal afgehandel. Vir die meer 
begaafde leerlinge is voorsiening gemaak deurdat hulle vakke op die Hoër 
Graad (HG) kon neem wat hoë eise aan veral hul kognitiewe vermoëns gestel 
het. Hierdie kategorie leerling kon ook voortaan sewe in plaas van ses vak- 
ke neem, aangesien die TOD in 1972 begin het om Rekenaarwetenskap as 
’n ekstra-kurrikulêre sewende vak aan te bied. Dié vak is in 1972 net in 
Pretoria aangebied. Hoewel slegs 25 leerlinge in Pretoria in daardie jaar 
Rekenaarwetenskap geneem het, het die getal leerlinge wat in Transvaal 
die vak deurloop het teen 1980 tot meer as 2 000 aangegroei.

Bykomend is die sogenaamde vakansieskole waarby bogemiddelde ma- 
triekleerlinge in Transvaal vanaf April 1980 baat kon vind. In 1981 is 825 
St. 10-leerlinge in ses sentra, een in elke streek van Transvaal, deur onder- 
wysers bygestaan om hulle prestasie in die volgende vakke te verbeter: Af- 
rikaans Eerste Taal HG, Engels Tweede Taal HG, Wiskunde HG en Natuur- 
wetenskap HG. Dit is dus duidelik dat daar ná 1967 ruim voorsiening ge- 
maak is vir die ontplooiing van veral die intellektuele vermoë van die leer- 
linge in Transvaal.

Twee navorsers verbonde aan die Onderwysburo, J Erasmus en C B Mul- 
ler, publiseer in 1982 ’n verslag, Ten years o f differentiated education in 
the Transvaal Provincial Schools waarin die sukses van die nuwe stelsel 
vanaf 1972 tot 1981 gepeil word. Hul bevindings dui daarop dat daar ook 
intussen vir die ‘anders’ begaafdes in Transvaal voorsiening gemaak is:

At the beginning of 1972 there were 24 extracurricular centres for music. Du- 
ring the course of that year, these centres increased to 81 and since then they 
have increased annually so that at the end of 1981 there were more than 140 
centres for music attached to schools. In 1973, three extracurricular centres 
for ballet were established while seven centres for art were started. The num- 
ber of these centres has also increased annually (Erasmus 1982:17).

Die Direkteur van Onderwys in Transvaal, prof. J H Jooste, het op 26 Junie 
1980 tydens ’n simposium in ’n referaat oor die Onderwysvoorsiening vir 
hoogbegaafde JeerJinge in Transvaal daarop gewys dat die TOD gedurende 
die April- en Julie-vakansies spesiale kursusse aanbied waarby begaafde 
leerlinge wat oor leierskappotensiaal beskik, baat kan vind (Jooste 1980:3).

Hoewel al die reeds vermelde voorsieningswyses ná 1967 die begaafdes 
in hul diversiteit in ag geneem het, het ’n onderwyssending van kundiges 
op die gebied van begaafdekindonderwys in die RSA die toneel finaal voor- 
berei vir die instelling van buitekurrikulêre sentra hier te lande. Die sen-

150



ding het naamlik in 1980 die Verenigde Koninkryk en ander Wes-Europese 
lande besoek om navorsing oor die wenslikheid van sodanige sentra te gaan 
doen. Die bevinding was dat die meer rigiede onderwysstelsels aldaar ou- 
tomaties daartoe bygedra het dat begaafdes hulself as ’n klein geselekteer- 
de homogene groepie in die boonste standerds van die skool bevind het; 
dit maak voorsiening in spesiale skole vir begaafdes oorbodig. Gevolglik 
is besluit om die stelsel van gedifferensieerde onderwys in Transvaal so 
uit te bou dat verdere geleenthede vir begaafdes geskep word deur die stig- 
ting van buitekurrikulêre sentrums. Hierdie sentrums sou vir ’n verskei- 
denheid ekstrakurrikulêre programme voorsiening maak waaruit hierdie 
kategorie leerlinge ’n keuse kon maak.

3.2.2 Buitekurrikulêre sentrums word in Transvaal 
gevestig

Programkomitees waarin dosente van universiteite en onderwyskolleges, 
onderwysers, personeel van die Onderwysburo en die Inspektoraat sowel 
as verteenwoordigers van die privaatsektor opgeneem is, het dadelik aan 
die werk gespring om programme uit te werk wat by die streeksentrums 
in Transvaal aangebied sou word. Teen 1981 was die volgende agt program- 
me reeds beskikbaar; Sterrekundige studies, Elektroniese studies, Petroche- 
miese en Geologiese studies, Staatkundige studies, Letterkundige studies, 
Instrumentale Musiek en Kommunikasiestudies.

Na heelwat navorsing deur die Transvaalse Onderwysdepartement is daar 
op 5 en 6 Mei 1981 in twee streke van Transvaal sentrums geopen: onder- 
skeidelik by die Onderwyskollege in Pretoria en by die Johannesburg Col- 
lege of Education (JCE). Oor die eerste twee jaar se werksaamhede by die 
sentrums word gerapporteer dat ongeveer 1 100 leerlinge “were carefully 
selected by the staff of the school Psychological and guidance Service. Du- 
ring the first year courses were offered in Stds. 2, 5 and 8, and extended 
to Stds. 3, 6 and 9 in 1982” (Erasmus 1982:18).

Mnr J A Labuschagne, hoof van die sentrum vir begaafdes by JCE, het 
hom in 1984 toe daar reeds 1 224 leerlinge by die sentrum ingeskryf was, 
oor hul werksaamhede uitgespreek. Hy verklaar onder meer dat:

• die intellektuele vermoë van die toekomstige leiers van ons land deur 
die aanbieding van verryk "Drogramme gestimuleer word;

• daar by die sentrum gekons er word op die kind wat akademies be- 
gaafd is, omdat spesiale skole bestaan vir kinders wat in die kunste 
uitblink;

• die leerlinge ander vakke as op skool neem, die onderwysers (vakkundi- 
ges) is meer kundig en die kind bly steeds in die normale omgewing van 
’n gewone skool; die sentrum bied sy klasse vir kinders van st. 2 tot st. 
10 smiddae tussen 2.30 en 4.40 aan;
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• die ekstra-kurrikulêre programme, temas en aanbiedingsmetodes voort- 
durend deur die samestellers, leerkragte en leerlinge geëvalueer word 
met die oog op aanpassing, vervanging en vernuwing;

• die identifisering van potensiële leerlinge deur leerkragte en skole en 
in oorleg met ’n personeellid van die onderwyshulpsentrums plaasvind. 
Die kinders wat tot die sentrum toegelaat word, word deur ’n sentrale 
paneel onder die aanvoering van die hoof van die Opvoedkundige Hulp- 
dienste gekeur;

• daar gekonsentreer word op die karaktervorming, gesonde studeerge- 
woontes en die stimulering en ontwikkeling van die denkprosesse van 
die begaafde leerlinge (Labuschagne 1984:9).

’n Derde buitekurrikulêre sentrum vir begaafde leerlinge, met dr I L J van 
Vuuren as hoof, is aan die begin van 1982 in Potchefstroom deur die Trans- 
vaalse Onderwysdepartement begin. Op 15 Junie 1984 het professor J H 
Jooste ook ’n sentrum vir begaafdes in Boksburg geopen. In sy toespraak 
het hy bekend gemaak dat die nuwe “observational rating scale introdu- 
ced on March 17 this year would help in the identification of highly gifted 
children in the primary, and even pre-primary school years”. Hy het ook 
genoem dat daar in daardie jaar (1984) 3 344 leerlinge in die sentra vir be- 
gaafdes in Transvaal ingeskryf was: 1 160 in Pretoria, 1 224 in Johannes- 
burg, 320 in Potchefstroom en 340 in Boksburg (Jooste 1984:18). Die hoof 
van die laasgenoemde sentrum (mnr J A de Beer) vermeld in dieselfde be- 
rig dat leerlinge tot die sentrum toegelaat word indien hulle oor ’n IK-syfer 
van 130+ beskik en dat klasse in die agt studierigtings waavan daar vroeër 
melding gemaak is, een middag per week by die Elspark Laerskool in Boks- 
burg, aangebied word.

In 1982 is die sogenaamde “Saterdag Skool” wat deur ’n private bank- 
groep geborg word vir begaafde Swart leerlinge by die Soweto Onderwys- 
kollege gevestig. Daar word verrykingsprogramme in die natuurwetenskap- 
pe, Wiskunde, kommunikasie, algemene kennis en Engels aangebied. Die 
organiseerders beplan om 200 Swartes jaarliks hierby te betrek sodat ’n 
duisend leerlinge reeds teen 1986 daarby kon baat.

3.2.3 Die Schmerenbeck Opvoedkundige Sentrum vir 
begaafdes

Hoewel hierdie Sentrum reeds in 1971 aan die Universiteit van die Witwa- 
tersrand begin is, staan dit eers sedert Maart 1977 amptelik as die Schme- 
renbeck Opvoedkundige Sentrum bekend. Op 19 November 1980 is daar 
op ’n spesiale vergadering besluit dat die Sentrum voortaan ’n volwaardi- 
ge en integrale deel van die Universiteit sou wees; alle hulpbronne van die 
Universiteit, naamlik sowel die personeel as alle fasiliteite, sou voortaan 
tot die beskikking van begaafdes gestel word.
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Gedurende Januarie 1981 is ’n Adviserende Komitee van ouers, lektore 
en belangstellendes verkies met die doel om adviserend op te tree insake 
programbeplanning. Daar is eerstens kernkursusse ontwerp om die per- 
sepsuele evaluerende vermoëns, kritiese denke, insig en gebruik van taal, 
studievaardigheid, kommunikasievermoëns, selfkennis en sosiale bewust- 
heid van die begaafde kinders te ontwikkel. Dié vakke waarin kinders spe- 
sifiek geïnteresseerd was is verder deur middel van verrykingskursusse uit- 
gebrei en in diepte ondersoek. Hierdie vakke het van die wetenskappe tot 
die kunste gestrek en vakke is ook heel dikwels geïntegreer. Om die onder- 
wys en opvoeding van begaafdes te bevorder, word die programme wat 
by die Sentrum aangebied word voortdurend deur deskundiges geëvalu- 
eer en ontwikkel. Vanweë die Sentrum se skakeling met die buitekurriku- 
lêre sentra wat deur die Transvaalse Onderwysdepartement gestig is en 
nog gestig mag word, word daar veral aan die volgende aandag geskenk:

• groter individualisering
• navorsing oor die verskillende fasette van begaafdheid
• inligting aan die publiek insake begaafdheid
• die opleiding van onderwysers vir begaafdes
• die opbou van ’n bronnesentrum vir verrykingsprogramme en -media 

vir begaafdes
• die daarstelling van ’n tydskrif, Metamind, wat op ’n gereelde basis 

verskyn
• kontak op nasionale en internasionale vlak deur middel van nuusbrie- 

we en die bywoning van konferensies, kongresse en simposiums insake 
begaafdheid/begaafdes, asook die opbou van bande met die Handel, Ny- 
werheid en Hoër Onderwys.

’n Voorwaartse stap het gevolg toe die Sentrum mettertyd daarvan afge- 
sien het dat ’n IK-syfer van aanvanklik 130 en later 135 as die enigste se- 
leksiedrempel van begaafdheid beskou moes word. Daar is besef dat hier- 
die metode van seleksie die kreatiewe kind, onderpresteerder, kultureel min- 
derbevoorregte en immigrant soms uitgesluit het. Gevolglik is mettertyd 
vraelyste vir ouers en onderwysers ontwerp op grond waarvan begaafdes 
geselekteer en geïdentifiseer word. Toegewings word gemaak vir kinders 
uit kultureel ‘anderse’ en minderbevoorregte groepe deur ’n IK-syfer van 
minstens 115 tesame met die bevindinge van die vraelyste te oorweeg, as 
kriteria vir die identifisering en seleksie van begaafdes.

Die direktrise van die Sentrum, Gillian Eriksson, rapporteer in 1987 oor 
hul werksaamhede. Sy meld dat dit huidiglik vir meer as ’n duisend be- 
gaafde, talentvolle en kreatiewe kinders van alle rasse voorsiening maak. 
Die Sentrum konsentreer veral op:

• “teacher-training workshops;
• adult education on concepts of giftedness and creativity;
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• counselling for parents and students;
• a teachers’ resource centre, conducting research into the nature and edu- 

cation of the gifted; and
• publications, such as the Schmerenbeck Scrapbook which the students 

create annually, and Metamind, a journal” (Eriksson 1987:25-26).

Aangesien onderwysvoorsiening aan begaafdes nie slegs in Transvaal aan- 
dag ontvang het nie, sal die voorsiening van onderwysgeleenthede aan leer- 
linge wat oor uitnemende potensiaal beskik ook in die ander drie provin- 
sies (sedert die sewentigerjare) voorts toegelig word.

3.3 Begaafdekindonderwys in Kaapland sedert die 
sewentigerjare

Hoewel die belange van begaafde leerlinge in Kaapland al jare lank die aan- 
dag van onderwysers, opvoedkundiges en die publiek geniet, is daar veral 
vanaf die tweede helfte van die sewentigerjare verskeie verdienstelike po- 
gings aangewend om spesiale onderwysvoorsiening vir sodanige leerlinge 
’n werklikheid te maak.

Die Kantoor vir Begaafdes en Talentvolles wat sedert Februarie 1976 by 
die Universiteit van Port Elizabeth gevestig is om die onderwys en opvoe- 
ding van hierdie groep kinders aan te moedig en te bevorder, het danksy 
die ywer en entoesiasme van mnr J L Omond, wat as voorsitter en advi- 
seur optree, ontstaan. Die aktiwiteite van die Kantoor wat deur ’n Uitvoe- 
rende komitee en ’n Programkomitee beheer word, word volgens Lategan 
veral op die volgende terreine toegespits:

• ’n inJigtingsentrum verskaf inligting en advies aan ouers, begaafde kin- 
ders, onderwysers, die gemeenskap en studente wat navorsing insake 
begaafdheid en talentvolheid doen;

• verrykingsaktiwiteite word op Saterdae, weeksaande en -middae aange- 
bied in vakgebiede waaraan die kinders volgens keuse kan deelneem: 
Rekenaarwetenskap, Kuns, Musiekwaardering, Xhosakultuur, Frans, 
Skaak, Filosofie, Byeboerdery, Fotografie en vele meer. Kundiges op hier- 
die en ander terreine tree dikwels as studieleiers op, terwyl die ouers 
van die kinders wat as lede by die Kantoor aansluit soms as mede- 
studieleiers optree. In 1978 het die ledetal op 116 gesinne gestaan, ter- 
wyl dit in 1980 reeds 150 was;

• identifisering geskied deurdat kinders deur hulle ouers na die Kantoor 
verwys word, hoewel die Universiteit van Port Elizabeth se Kinderlei- 
dingskJiniek en skole ook met die verwysing en seleksie van leerlinge 
behulpsaam is. Skoolrapporte en die aflê van ’n IK-toets dien as aanvul- 
lende hulpmiddels vir die identifikasie van die begaafdes en talentvol- 
les (Lategan 1986:326-332).
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Die Wes-KaapJandse Vereniging vir Begaafde Kinders wat op 11 Augustus 
1976 met 150 lede gestig is, lewer veral ’n groot bydrae met die daarstel- 
ling van verrykingsaktiwiteite waarby die ‘kinders van goud’ baat kan vind. 
Verrykingskursusse wat ’n verskeidenheid studie- en belangstellingsrigtings 
verteenwoordig, word op Saterdae in die WerdmuJJer Sentrum in Claremont 
aangebied. Dié kursusse word gratis deur plaaslike kundiges, soos byvoor- 
beeld lektore van die Universiteit van Kaapstad, kolleges en ander inrig- 
tings aangebied. Die vereniging hou gereelde ouer-vergaderings en ’n nuus- 
brief word kwartaalliks versprei.

’n Soortgelyke vereniging bekend as StimuJus: Die HeJderbergse Vereni- 
ging vir Begaafde Kinders, is in Maart 1980 in Stellenbosch gestig “to iden- 
tify gifted children and to promote their education” (StimuJus, s.j.). Die laas- 
genoemde Vereniging is op die been gebring nadat daar die vorige jaar ’n 
Nasionale Konvensie met die tema Die Begaafde en taJentvoJJe: ’n Nasiona- 
le Uitdaging in Stellenbosch aangebied is. Dr J S Neethling wat intens ge- 
moeid was met die reëlings van die Konvensie asook met die loodsing van 
StimuJus, is in 1980 as die eerste onderwysbeplanner vir begaafdekindon- 
derwys in Kaapland aangestel.

’n Kaaplandse vereniging wat ten slotte vermeld kan word, The East Lon- 
don Association for Gifted and Talented CJiiIdren is op 30 Mei 1980 gestig 
om verrykingsprogramme vir kinders wat oor uitsonderlike vermoëns be- 
skik, te reël. Die begaafde kinders van Oos-Londen en omstreke word as 
lede van die sogenaamde Project Píus Cíub toegelaat en mag dan aan hier- 
die programme deelneem. ’n Verdere belangrike verwikkeling in die Oos- 
Kaap is dat die Universiteit van Port Elizabeth sedert 1984 ’n meestersgraad 
in die onderrig van die begaafde leerling aanbied. Die Universiteit wil so- 
doende ’n bydrae lewer deur onderwysers op te lei in die nodige benade- 
ring en metodes om begaafde leerlinge te onderrig en pedagogies te begelei.

Die ontwikkeling van begaafdekindonderwys in Kaapland het intussen 
met rasse skrede gevorder. Veral van belang is die aanstelling van streek- 
koórdineerders vir begaafdekindonderwys in elk van die onderwysstreke 
in Kaapland teen 1986. Dr C R Meintjies, Senior Onderwysbeplanner insa- 
ke die begaafde kind in die provinsie, het in dieselfde jaar (1986) na ’n in- 
dringende analise van die stand van begaafdekindonderwys in Kaapland, 
die volgende spesifieke doelwitte vir die pad vorentoe uitgestippel:

• Die ontwikkeling van belangstellingsterreine
• Die ontdekking, aanleer en toepassing van hoëvlak denkprosesse
• Die ontwikkeling, analise en vertoon van kreatiwiteit
• Die aanleer en toepassing van navorsingsvaardighede
• Die ontdekking, aanleer en toepassing van leierskapsvaardighede
• Die ontdekking, aanleer en toepassing van prosesse wat met affektiewe 

(emosionele) ontwikkeling verband hou
• Die integrering van intellektuele vermoëns, taakgerigtheid en skeppend- 

heid
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• Die ontdekking en ontwikkeling van ’n eie leerstyl
• Die verhoging van leerlingmotivering en produktiwiteit (Meintjies 

1986:5).

3.4 Begaafdekindonderwys in Natal sedert die 
sewentigerjare

In Natal het veral die onderwysersverenigings die voortou geneem om aan 
begaafdes onderwys te bied wat voorsiening maak vir hul buitengewone 
talente. Tydens ’n konferensie van die Natal Teachers’ Society (NTS) wat 
vanaf 29 Junie -  1 Julie 1970 geduur het, het Dr G W Harrison wat later 
(in April 1981) as deeltydse Onderwysadviseur vir begaafdes in Natal aan- 
gestel is, die konferensiegangers oor die probleme van die begaafde toe- 
gespreek. Tydens ’n simposium van die Natalse Onderwysunie (NOU) wat 
in 1975 gehou is, is referate gelewer oor onder meer die begrip begaafd- 
heid, die onderrig van die begaafde kind asook oor die begaafde adoles- 
sent. Die NTS het gedurende 1970 hul werksaamhede uitgebrei deur ’n om- 
vattende memorandum insake begaafdheid aan die Direkteur van Onder- 
wys te stuur waarin die Onderwysdepartement se aandag op die volgende 
gevestig is:

® “Guidance to school principals, the organisation of specialist seminars, 
and the provision of stimulus material, are among the facilities needed.” 

• . . the Natal Teachers’ Society requests official investigation into the
whole matter of giftedness in schools of the Natal Education Department” 
(Lategan 1986:348).

Gedurende 1980 het die onderwysersverenigings van Natal op groot skaal 
aandag aan begaafdheid en die begaafde kind se onderwys begin skenk. 
By die NTS kongres van 1980 is referate gelewer wat inligting in verband 
met begaafdes bevat het: twee referate het oor leierskapontwikkeling ge- 
handel, terwyl ’n derde voordrag die kwessie of buitengewone verstande- 
like vermoëns ’n seën of ’n las is, aangesny het. Op 26 Maart 1980 tydens 
die jaarlikse konferensie van die Natalse Onderwysersunie (NOU) is die 
opvoeding en onderwys van die buitengewone kind onder die loep geneem. 
Tydens dié geleentheid is ’n spesiale referaat, getiteld Die Begaafde Kind, 
deur die Adjunk-Direkteur van Nasionale Opvoeding, mnr J T van Wyk, 
gelewer. Die Joint CounciJ ofT eachers’ Associations in Natal (Jacotan) waar- 
van die Natal African Teachers’ Union, Society o f Natal Teachers, Teachers 
Association ofSouth Africa, NOU en NTS lede is, is in dieselfde jaar gestig. 
Die eerste onderneming van Jacotan was ’n konferensie oor die begaafde 
kind, wat op 20 September 1980 by die Spring/ieJd College o f  Education ge- 
hou is. Hoewel die tema Education for Giftedness was, is daar ook spesi- 
fiek aandag geskenk aan begaafdheid/begaafdes in Natal. Die Natalse on-
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derwysersvereniging het dus oor die jare heen ’n groot inset gelewer om 
begaafdekindonderwys te stu.

Die stigting van die Natalse Vereniging vir Begaafde Kinders op 25 Mei 
1977 met die doel om begaafde kinders van alle rasse te identifiseer en die 
ontplooiing van hulle vermoëns deur verrykingskursusse te bevorder, was 
ook ’n groot stap vorentoe. Die kind se IK is nie as die enigste toelatingsver- 
eiste vir die seleksie en identifisering om tot spesiale programme toegelaat 
te word oorweeg nie. Ander faktore word ook in ag geneem: skoolpresta- 
sies; verslae van die skoolhoof, onderwysers, skoolsielkundige, Drama- 
onderwyser, Musiekonderwyser en Dansonderwyser; voorbeelde van krea- 
tiewe skryfwerk, kunswerke of ander spesifieke talente asook ’n verslag 
van ’n sielkundige insake prestasies in ’n IK-toets en ander gestandaardi- 
seerde toetse. ’n Gekwalifiseerde paneel verwerk al hierdie inligting om 
vir alle persoonskwaliteite wat op begaafdheid en talentvolheid mag dui, 
voorsiening te maak.

Die identifiseringsvereistes korrespondeer tot op groot hoogte met die 
diversiteit van verrykingskursusse wat vir begaafde kinders aangebied 
word. Die Vereniging het tot op datum onder meer kursusse aangebied in 
Geologie, Plantkunde, Rekenaarswetenskap, Geografie, Fotografie, Mega- 
niese Ingenieurswese, Masjienkonstruksie, Musiek en Drama, Sterrekun- 
de, Argitektuur, kreatiewe Engels, Kuns, Dierkunde en Skoenlapperversa- 
meling. Daar word ook gereelde ouer-seminare gereël om die ouers in te 
lig oor die hantering van hulle begaafde kinders. Die Vereniging se onder- 
neming in 1977 om vir begaafdes van alle rassegroepe voorsiening te maak, 
het in 1986 ’n werklikheid geword. Op 10 Maart 1985 berig die Sunday Ti- 
mes (p. 14) onder die opskrif Yes to mixed school for gifted children dat die 
skool “would open its doors at the beginning of next year in Tongaat . . . 
it will have eight resource centres and students will work at their own 
pace without having to write examinations at the end of each year”.

3.5 Begaafdekindonderwys in die Oranje-Vrystaat sedert 
die sewentigerjare

Soos dit in Natal die geval was, het ’n onderwysersvereniging ook in die 
Oranje-Vrystaat die belangrikste aanvoorwerk gedoen ter uitbouing van be- 
gaafdekindonderwys in dié provinsie. Mev F Krantz van Bloemfontein het 
tydens die jaarvergadering van die OVS Onderwysersvereniging wat vanaf 
14 -1 5  September 1978 geduur het, ’n pleidooi gelewer dat daar na die po- 
sisie van die begaafde kind in die OVS gekyk moet word; onderwysers moes 
ook opgelei word om dié kind effektief te onderrig. Prof. J S van der Walt 
se artikel, Die begaafde en talentbedeelde kind wat in Julie 1980 in Die 
Vrystaatse Onderwyser (vol. 70, nr. 7) verskyn het, het die noodsaak van 
’n gesamentlike poging deur ouers, die OVS Onderwysdepartement en die 
Universiteit van die Oranje-Vrystaat om hieraan aandag te gee, beklemtoon.
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Dié oproep het ook daartoe gelei dat die Vrystaatse Vereniging vir Hoogs- 
begaafde LeerJinge reeds in September van daardie jaar (1980) in Bloem- 
fontein gestig is.

Die werksaamhede van die bovermelde Vereniging wat die hele Vrystaat 
bedien en wat die volle ondersteuning van die Universiteit se Kinderlei- 
dingskliniek in Bloemfontein geniet, som Lategan soos volg op:

• Verskeie verrykingskursusse buite skoolverband is reeds aangebied in 
Dierkunde, Mikrobiologie, Staatsleer, Kuns- en Musiekwaardering, 
Beeldhoukuns, Pottebakkery en Letterkunde, uitstappies is onderneem 
na museums, biblioteke en wildreservate; lesings is gereël oor die Afri- 
kaanse Letterkunde, Sterrekunde, Argitektuur, Kartografie, die geskied- 
kundige geboue van Bloemfontein asook oor die korrekte Studiemetodes.

• Gedurende die skoolvakansies asook een keer per week vind die verry- 
kingsaktiwiteite plaas. Die studieleiers wat hier optree word uit alle vlak- 
ke van die gemeenskap gewerf; heelwat personeellede van die Universi- 
teit stel hulle hiervoor beskikbaar;

• Elke ses weke word ’n sogenaamde “lug jou mening-sessie” gehou waar- 
deur die kinders se redenaarsvermoë verskerp word.

• Die kinders se ouers, onderwysers en ander belangstellendes en belang- 
hebbendes word van inligting en voorligting insake begaafdheid/begaaf- 
des voorsien en die Universiteit se Sielkundestudente word toegelaat om 
die verskillende projekte as waarnemers by te woon.

• ’n Bestuurskomitee deur die volwasse lede verkies, beheer die werksaam- 
hede van die Vereniging; ’n adviespaneel van deskundiges adviseer die 
Vereniging oor moontlike toelatingsvereistes en die uitbouing van 
verrykingsaktiwiteite.

Lategan meld ook dat die Vereniging in 1982 ’n ledetal van dertig kinders 
van St. 1 tot St. 6 gehad het; ouer kinders is ook later by die aktiwiteite 
van die Vereniging betrek (Lategan 1986:369-372).

Vordering op die gebied van begaafdekindonderwys in die OVS het in- 
tussen vinnig geskied — veral met die vestiging van die Vrystaatse Onder- 
wyssentrum vir begaafdes in Bloemfontein. Die eerste groep kinders het 
vanaf 4 tot 8 Augustus 1986 die eerste fase van hul begaafdekindonderwys 
by dié Sentrum voltooi. Altesaam 34 leerlinge van Bloemfontein en Wel- 
kom kon hier uiting gee aan hul skeppingsdrang, breinkrag en vaardighe- 
de en meer leer as waaruit die gewone skool se leerplan bestaan. Die vak- 
ke wat vir die St. 3’s en St. 4’s aangebied is, is Toegepaste Filosofie, Kreati- 
witeit, Rolspel, Wiskunde, Rekenaargebruik en Probleemoplossing. Veer- 
tien Vrystaatse skole was in 1986 by die program ingesluit. In 1987 het 44 
skole reeds die geleentheid benut om van hul begaafde kinders na die Sen- 
trum te stuur. Dit word in die vooruitsig gestel dat elke laer- en hoërskool 
in die OVS met verloop van tyd betrokke sal raak deurdat daar later leer- 
linge van elke standerd tot en met matriek, gehuisves sal word. Die leerlin-
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ge sal drie keer per jaar, elk van ’n week lank, die Sentrum vir verdere oplei- 
ding besoek.

Dr P A Venter, Adjunk-hoofonderwysbeplanner: OVS, spreek hom in No- 
vember 1986 uit oor ’n moontlike toekomsmodel vir doeltreffende begaaf- 
dekindonderwys in die Vrystaat:

• Vir doeltreffende gedifferensieerde onderrig is ’n aparte skoolstelsel vir 
begaafdes die ideale stelsel — maar daarenteen is dit vir die algemene 
opvoeding van die kind (en ook vir die skole en onderwysers) beter as 
die begaafde leerling deel van die hoofstroom kan bly.

• Nog ’n voorbeeld is dat dit makliker sou wees om na-uurs vir begaafdes 
voorsiening te maak — dit is egter in skooltyd wat die begaafde leerling 
noodwendig soms verveel word en na-ure is sy buitemuurse program 
gewoonlik oorvol.

Na deeglike besinning is besluit om die volgende eise te stel aan die model 
wat beplan word:

i. Die leerlinge mag nie permanent van die hoofstroom-onderwys ont- 
trek word na ’n spesiale skool toe nie.

ii. So min as moontlik inbreuk op die leerlinge se buitemuurse aktiwi- 
teite moet gemaak word.

iii. Begaafdekindonderwys behoort nie ’n vermenigvuldiging van werk 
vir begaafde leerlinge in te hou nie — dit behoort en moet binne- 
kurrikulêr en in skoolure te geskied. Die regte soort leerinhoude moet 
aan hulle aangebied word teen ’n tempo wat by hulle vermoë pas.

iv. Indiensopleiding van onderwyspersoneel sal van die grootste belang 
wees omdat begaafdekindonderwys sterk steun op opvoedkundige te- 
orieë en modelle wat gedurende die afgelope vyf tot tien jaar ontwik- 
kel is.

v. Verryking en versnelling sal in die stelsel aandag kry.
vi. Die verrykingsprogramme wat aangebied word, moet voorsiening 

maak vir die bevordering van kreatiwiteit, die ontwikkeling van die 
hoër denkvlakke, bv. kritiese en evaluerende denke, vir die aanleer 
van probleem-oplossingstegnieke en navorsingsvaardighede.

vii. Begaafde leerlinge moet die geleentheid kry om van gespesialiseerde 
fasiliteite en onderwysers gebruik te kan maak. Hulle moet ook ge- 
leentheid kry om begaafde leerlinge van ander skole te ontmoet en 
met hulle te kommunikeer (Venter 1986:1).

4 Samevatting

Soos die voorafgaande histories-pedagogiese uiteensetting van begaafde- 
kindonderwys in Suid-Afrika aandui, is daar veral sedert die laat sestiger-
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jare van regeringskant deur gedifferensieerde onderwys (Wet 39 van 1967) 
voorsiening gemaak vir die ontplooiing van elke kind, ook die begaafde, 
se volle potensialiteite. Die onderskeie provinsiale onderwysowerhede van 
die Republiek het egter eers sedert die sewentiger- en vroeë tagtigerjare 
aan die doelbewuste bepianning van onderwys aan begaafdes aandag be- 
gin skenk. Gebeure in die vier provinsies op die gebied van begaafdekind- 
onderwys gee blyke daarvan dat elke indiwiduele onderwysdepartement 
hierdie belangrike aangeleentheid op sy eie manier benader, navorsing daar- 
omtrent gedoen en telkens met ’n eie voorsieningswyse(s) vorendag gekom 
het. Aan die wekroep om en noodsaak van koordinering van bedrywighe- 
de in die RSA is in 1986 voldoen met die verskyning van die reeds vermel- 
de RGN-verslag onder voorsitterskap van ) B Haasbroek (“Onderwys vir 
begaafde leerlinge”. Verslag van die werkkomitee: Onderwys vir hoogbegaaf- 
de Ieerlinge). Hoewel hierdie Verslag in sy toekomsriglyne die ideaal van 
eenvormige onderwysvoorsiening aan begaafdes in die RSA nastreef en 
dit slegs die parameters aandui waarbinne dit bereik kan word, word die 
hoop uitgespreek dat dit wel in die toekoms ’n werklikheid sal word.

Ten slotte verdien die Universiteit van Suid-Afrika vermelding. Dié uni- 
versiteit maak jaarliks voorsiening vir ’n B.Ed.-graad met spesialisering in 
begaafdekindonderwys. Unisa is in die unieke posisie dat dit nie nodig is 
om onderwysers uit die klaskamer te onttrek nie; ook word die onderwy- 
ser wat reeds ’n paar jaar ervaring het en indiensopleiding verlang, be- 
skou as die ideale persoon vir hierdie afstandsonderrig. Aangesien die leem- 
te van swak en byna geen onderwysersopleiding vir begaafdes wat ’n spe- 
siale deel van die bevolking uitmaak en wat spesiale pedagogiese behoef- 
tes het besef word, is hierdie spesialiseringsrigting veral daarop gemik om 
die onderwyser van die begaafde en talentvolle kind:

• vertroud te maak met verskillende manifestasies van begaafdheid;
• vertroud te maak met identifiseringsmoontlikhede;
• in staat te stel om die begaafde kind tot sy volle potensiaal op te voed;
• toe te rus met die nodige kennis om die eise wat die begaafde kind aan 

hom gaan stel die hoof te bied;
• om hom toe te rus om in dié verband die nodige voorligting te gee.

Notas

1. Studente wat hulle op die evaluering en toekomsbeplanning van begaafdekind- 
onderwys in die RSA wil toespits, kan die verslag wat in albei amptelike landstale 
beskikbaar is, raadpleeg.
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HOOFSTUK A E VAN ZYL

sewe
Opvoeding tot doodsaanvaarding: 
’n histories-kontemporêre 
beskouing

Acceptance of death is the most realistic thing that a person can work 
through since all of us have to die sooner or later. — Kubler-Ross 
(1974:38)

1 Inleiding

Om ’n persoon te help om tot ’n grotere of algehele aanvaarding van die 
dood te kom, word tradisioneel beskou as ’n opgaaf van volwassenes aan 
’n familielid of vriend nadat laasgenoemde deur ’n medikus meegedeel is 
dat hy aan ’n terminale siekte ly. Hierdie taak kan dus in tradisionele ter- 
me beskryf word as ’n pedagogiese, andragogiese of gerontagogiese akt — 
afhangende van die ouderdom van die pasiënt — bedryf deur volwasse- 
nes, wat as sterwensbegeleiding bekend staan. Hierdie hoofstuk gaan eg- 
ter van die standpunt uit dat hierdie taak ’n pedagogiese aangeleentheid 
geword het. Opvoeding is immers lewensgereedmaking en opvoeding sou 
onvolledig daaruit sien indien die kind nie so opgewasse moontlik gemaak 
word met betrekking tot sy perspektief oor die dood nie. Laasgenoemde 
impliseer dat die kind voorberei word om die dood, die onafwendbare laaste 
faset van die lewe waarmee alle mense uiteindelik gekonfronteer sal word, 
so sinvol moontlik as werklikheid te belewe en uiteindelik te hanteer.

Dit is ietwat ironies dat die pedagogiese noodsaaklikheid van hierdie aan- 
geleentheid aanvanklik sterk uit mediese oorde aan die pedagogieker en
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pedagoog gestel word. Elisabeth Kiibler-Ross, ’n psigiater en wêreldbekende 
thanatoloog maak in hierdie verband die volgende pedagogiese opmerking:

In our interdisciplinary workshops on death and dying our relationships 
started with the hospitalization of the patients who had a potentially terminal 
illness. I believe, however, that such preparation should start much earlier 
and that we should teach our children and our young people to face the reality 
of death. They would then not have to go through all the stages (fases tot doods- 
aanvaarding soos hieronder bespreek in punt 3.2) when they are terminally 
ill and have so little time to deal with unfinished business. You live a diffe- 
rent quality of life, as you do when you have faced your finiteness (1974:9).

Omdat opvoeding tot doodsaanvaarding soos hierbo verduidelik ’n opvoe- 
dingsaangeleentheid is — ’n siening wat ondersteuning geniet omdat an- 
der opvoedkundiges ook opvoeding aangaande die dood op formele vlak, 
soos aangedui onder punt 4, bepleit — kan die indruk dalk geskep word 
dat die skrywer die mening huldig dat dit slegs sinvol beskou kan word 
in terme van die opvoeding van die kind. Die volwassene bly egter ook altyd 
leerder en wordende in die lewenskool van die aarde ongeag sy ouderdom, 
’n feit waarmee bekende pedagogiekers, soos onder andere W A Landman 
en W J Louw volkome saamstem (Landman 1983:3, 11). Dit word dikwels 
gevind dat die sterwende uiters belangrike kwessies teen die einde van sy 
lewe hanteer naamlik die afhandeling van “ongedane sake” (“unfinished 
business”) wat moontlik gekwalifiseer kan word as die konfrontering van 
sake waarin die sterwende nie berusting kon vind nie.

Alhoewel hierdie onderwerp as aktueel (en selfs kontroversieel) beskou 
word, kan ’n bestudering van die verlede nietemin nie geïgnoreer word 
nie aangesien vroeëre beskouinge aangaande die dood die mens kan lei om 
’n Godgegewe ontologies-antropologiese ingesteldheid teenoor die dood te 
identifiseer wat ook noodwendig ’n invloed op aanbevelings rakende op- 
voeding tot doodsaanvaarding mag hê.

’n Aspek wat nie uit die oog verloor mag word nie is die feit dat gesprek- 
voering met kinders oor die dood en blootstelling van kinders aan die dood 
vir menige volwassenes taboe geword het omdat volwassenes meen dat hul 
kinders beskerm moet word teen “lewensvreemde” inhoude. Sodanige hou- 
dings word dikwels openbaar deur volwassenes wat nog nie self tot ’n per- 
soonlike verwerking van die dood gekom het nie. Die lewensvervreemding 
van die dood as ’n realiteit kan toegeskryf word aan die ontwikkeling op 
tegniese gebied, wat op sy beurt vooruitgang op mediese gebied meege- 
bring het, sodat die aardse meetbare lewensduur van die mens verleng is 
en die blootstelling van volwassenes en kinders aan die dood vervaag het 
en vir die mens lewensvreemd geword het. Dr E A van Niekerk het oor 
die lewensverwagting van die mens die volgende gegewens verskaf tydens 
’n seminaar wat op 12 Maart 1988 deur die Fakulteit Geneeskunde van die 
Universiteit van Pretoria oor sterwensbegeleiding gehou is: Die gemiddel- 
de ouderdom wat die mens respektiewelik tydens die Romeinse tydperk
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en die Middeleeue behaal het was 22 jaar en 25 jaar terwyl dit in die jare 
1900 en 1965 respektiewelik verder gestyg het tot 44 jaar en 68 jaar. Wil- 
son (1987:11) meld dat enigeen in die antieke wêreld se lewensverwagting 
minder as die helfte van die huidige was, terwyl Aiken (1985:86) meld dat 
die lewensverwagting van die primitiewe mens minder as 20 jaar was.

2 Die dood in histories-eksemplariese perspektief

Dit is opvallend dat ’n studie van die dood, oftewel thanatologie, bewyse 
lewer dat die mens sedert sy vroegste bestaan die dood geassosieer het met 
’n post-aardse oftewel hiernamaalse bestaan. Aiken (1985:86) reken dat hier- 
die oortuiging die gevolg is van ’n vrees vir die dood (thanaphobia). Hier- 
die skrywer is egter die mening toegedaan dat die geloof in ’n hiernamaal- 
se lewe toegeskryf moet word aan ’n ontologiese, Godingeboude, menslike 
hunkering na die Oerbron van lewe. (Daar is aanduidings wat inderdaad 
op die daadwerklike bestaan van ’n hiernamaals dui: Omdat mediese vaar- 
dighede die mens in staat gestel het om pasiënte wat in ’n periode verkeer 
het waartydens geen vitale tekens van lewe waargeneem kon word nie, te 
resussiteer, sodat pasiënte in staat gestel is om hul bonatuurlike wederva- 
ringe — waarvoor daar wel wetenskaplike gronde bestaan1 — te deel, 
word die liggelowige opnuut tot nadenke gestem.)

2.3 Die antieke Egiptenare

Die Egiptenare se behandeling van ’n dooie om die liggaam te bewaar (’n 
mummifikasieproses wat tot 70 dae geduur het), kan in verband gebring 
word met hulle geloof dat die “Ka” (die gees) bly voortleef in die ontslape 
Iiggaam. Tog kon die “Ka” ook na willekeur uit die liggaam beweeg. Die 
ontslapene is selfs voorsien van ’n Boek van die Dooie . Dié Boek het sowel 
antwoorde op moontlike vrae wat die “Ka” kon benodig as voordelige to- 
werspreuke ten einde die god van die dood, Osiris2, te beïndruk wanneer 
laasgenoemde die ontslapene sou beoordeel op grond van die kwaliteit van 
sy aardse bestaan, bevat. Anubis, ’n god met die kop van ’n jakkals sou kwan- 
suis die dooie se hart weeg met ’n volstruisveer. ’n Goeie hart sou ligter 
wees as die veer en toegelaat word om in die geseënde velde van Osiris 
te leef. Die teenoorgestelde uitkoms het die vernietiging van die siel beteken.

Die Egiptenare het geglo dat die ontslapene sy sintuie kon gebruik al- 
hoewel hulle tydens mummifikasie sekere organe en selfs die brein(!) tot 
niet laat gaan het. Om die dooie in staat te stel om sy sintuie te gebruik 
is sekere begrafnisrituele uitgevoer. So byvoorbeeld is die oë van die dooie 
“geopen” tydens die “oopmaak van die oë seremonie” sodat hy in staat 
sou wees om die ander wêreld te besigtig.

Alreeds in die prehistoriese tyd, voor die ontstaan van hiërogliewe in hier- 
die geval, kan die geloof in die hiernamaals alreeds by die Egiptiese kul-
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tuur waargeneem word, omdat onder andere voedsel, wapens en versie- 
rings saam met die ontslapene begrawe is.

2.2 Die antieke Griekse doodskonsep

Die Grieke wat in die tyd van Homerus — wat volgens kundiges ongeveer 
700 v.C. gelewe het — het ’n definitiewe geloof in die hiernamaals aange- 
hang. Laasgenoemde blyk duidelik uit ’n beskrywing uit Homerus se Iliad 
wanneer die verskyning van die dooie Patroclus aan Achilles in ’n droom 
uitgebeeld word. Tydens die verskyning pleit Patroclus dat Achilles sy lyk 
moet verbrand sodat hy vir altyd na Hades (die Griekse onderwêreld) kan 
vertrek:

You are asleep: you have forgotten me now that I am dead; you never did 
so when I was alive. Bury me instantly and let me pass the Gates of Hades. 
I am kept out by the disembodied, who have not let me cross the River and 
join them, but have left me to pace up and down forlorn on this side of the 
Gaping Gates. And give me that hand, I beseech you; for once you have pas- 
sed me through the flames I shall never come back from Hades (Homer 
1986:414).

Ondanks die geloof in ’n hiernamaals, is Hades gevrees as ’n donker plek 
waar die ontslapenes in ’n ontevrede toestand verkeer het. Net soos by die 
Egiptenare is sekere artikels wat die oorledene in sy lewe na die dood sou 
benodig saam met die lyk — geparfumeerd in die geval van ’n held — ver- 
brand, of saam met die liggaam begrawe: ’n “Obolus” oftewel muntstuk 
is in die mond van die oorledene geplaas sodat hy oor die nodige fondse 
sou beskik om die bootsman genaamd Charon te betaal om hom oor die 
rivier Styx na die gevreesde Hades te roei. Ook heuningkoekies is by die 
oorledene geplaas sodat die wreedaardige Cerberus, die hond met drie kop- 
pe wat die ingang na die onderwêreld bewaak het, omgekoop kon word 
om toegang tot Hades te verkry. Die siel is daarna deur die gode aan een 
van die permanente sfere toegewys. Laasgenoemde kan in hiërargiese or- 
de met betrekking tot die kwaliteit van bestaan gekwalifiseer word as die 
Elesiese Velde, oftewel die Eilande van die Geseëndes, waar die helde en 
die uitverkorenes van die gode sou voortbestaan, die vlaktes van Asphodel 
wat beskryf kan word as ’n intermediêre lot in terme van geluk, en Tarta- 
rus waar siele die slegste daaraan toe sou wees.

Die dood het selfs ten spyte van die Grieke se geloof in die Elesiese Vel- 
de nie vir hulle goeie konnotasies ingehou nie. Selfs die Elesiese Velde is 
deur Achilles beskryf as ’n plek wat sleg met die aarde vergelyk. Hierdie 
aanname blyk uit laasgenoemde se woorde aan Odysseus wat Hades be- 
soek het in ’n poging om sy weg terug te vind na Ithaca ná die Griekse 
oorlog teen die Trojane:
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My lord Odysseus ... spare me your praise of Death. Put me on earth again, 
and I would rather be a serf in the house of some landless man, with little 
enough for himself to live on, than king of all the dead men that have done 
with life (Homer 1986:172).

Alhoewel die klassieke Grieke die mens se bestemming na sy dood oor die 
algemeen as finaal beskou het, blyk uit Plato (427-347 v.C.) se werke nie- 
temin ’n meer positiewe siening aangaande die dood: Sokrates (469-399 
v.C.), reken eweneens dat “Death may be better than life, and the true 
philosopher is cheerful in the face of it”. Plato toon in sy Phaedo dat hy 
selfs reïnkarnasie oorweeg:

When any man dies, his own guardian spirit, which was given charge over 
him in his life, tries to bring him to a certain place where all must assemble, 
and from which, after submitting their several cases to judgment, they must 
set out for the next world, under the guidance of one who has the office of 
escorting souls from this world to the other. When they have there under- 
gone the necessary experiences and remained as long as is required, another 
guide brings them back again after many vast periods of time (Plato 
1961:89).3

2.3 Enkele ander historiese opvattinge rakende die dood

Slegs enkele opvattinge rakende die doodskonsep van ’n paar kulture word 
vervolgens genoem ten einde aan te dui dat die geloof in ’n hiernamaals 
inherent tot menswees is. Die antieke Tibetane het die oorledene se lig- 
gaam in stukke gekap, ’n ritueel wat gekoppel was aan hul geloof dat die 
siel weer deur reïnkarnasie tot hierdie wêreld sou terugkeer. In Sumerië 
is bediendes saam met ’n adellike begrawe ten einde hom in sy hiernamaalse 
lewe te dien. Die wyse waarop lyke behandel is, soos in die geval van die 
Egiptenare, dui ook daarop dat die mens nie met sy dood as niet verklaar 
is nie: In antieke Sjina is die liggaam van die ontslapene heeltemal bedek 
met jaspis om dit sodoende te preserveer. Hierdie wyse van bewaring was 
maar net een van verskeie wyses wat aangewend is om die dooie liggaam 
te probeer bewaar. In Peru is die Inka-mummies van adellikes baie goed 
versorg. Lyfbediendes het hul in hul spesiale paleise versorg deur onder 
andere voedsel aan hulle te verskaf, besoekers toe te laat en hul selfs op 
te lig wanneer hulle gereken het dat dit tyd was om urine te passeer (Wil- 
son 1987:18).

2.4 Gevolgtrekking en pedagogiese relevansie

Die bespreking van die doodskonsep in historiese perspektief het daarop 
gedui dat die mens ’n wese is wat ontologies hopend in die wêreld is. Hier- 
die kwaliteit van die mens wat so nou saamhang met die kern van sy le-
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wensbeskouing, naamlik sy religieuse oortuiging, kan dus nie negeer word 
wanneer begeleiding tot doodsaanvaarding onderneem word nie. Vir die 
Chnsten begeleier en begeleide is hoop in dié sin ’n vaste geloof in Jesus 
Christus wat die dood namens ons oorwin het.

Ook die onderskeie doodskonsepte wat kinders van verskillende ouder- 
domsgroepe oor die algemeen oor die dood huldig, toon sterk elemente van 
hoop rakende dié onderwerp. (Daar moet egter onthou word dat geen defi- 
nitiewe ouderdomme aan hierdie groepe toegedig kan word nie.) Hierdie 
aanname word bevestig wanneer daar besef word dat kinders van onge- 
veer twee en ’n half tot ses jaar, glo dat die status quo, naamlik dié van 
’n lewende toestand, vir altyd gehandhaaf sal word. Aan dooies word dus 
karakteristieke kenmerke van lewende persone toegeskryf. Die dooie kan 
dus nog eet, speel, drink, ens. Vanaf vyfjarige tot tienjarige ouderdom word 
die dood wel as finaal beskou maar word dit verpersoonlik, byvoorbeeld 
as ’n geraamte. Die dood word op hierdie stadium beskou as ’n gebeure 
in die verre toekoms. Vanaf elfjarige ouderdom begin die kind oor die dood 
dink soos die volwassene (Gordon en Klass 1979: 30-32) en ervaar hy ook 
die emosies wat sowel sterwende en geliefdes ervaar wanneer hulle met 
die dood gekonfronteer word (sien 3.2). Hierdie sieninge van die dood by 
kinders van verskillende ouderdomme toon in den brede ooreenkoms met 
die ontwikkelingsfases in terme van kognitiewe operasies, soos geïdentifi- 
seer deur Piaget, naamlik die pre-operasionele fase (vanaf twee tot sewe 
jaar), die konkrete operasionele fase (vanaf sewe tot elf jaar) en die formele 
operasionele fase (vanaf elf tot vyftien jaar) waartydens kinders onderskei- 
delik sake as onomkeerbaar, omkeerbaar en uiteindelik sowel wetenskap- 
lik as abstrak beskou (Townsley en Thornburg 1980:18). Desnieteenstaan- 
de hierdie onderskeiding met betrekking tot die kognitiewe ontwikkeling 
van die kind reken Ordal (1983 -  1984:252) egter dat inligting rakende die 
dood op ’n intellektuele en eerlike manier aan ’n kind van enige ouderdom 
verskaf kan word aangesien ’n kind alles Iogies probeer verstaan.

3 Aspekte wat in ag geneem moet word tydens 
opvoeding tot doodsaanvaarding

3.1 Inleiding

Soos uit die historiese terugskou asook die huidige beskouing van kinders 
op verskillende ouderdomme oor die dood blyk, kan opvoeding tot doods- 
aanvaarding nie sonder die figurering van die brandpunt van die lewens- 
opvatlike, naamlik die religieuse, aan die opvoedeling gebied word nie.

Aangesien daar algemeen aanvaar word dat direkte omgang met termi- 
naliteit (by sowel volwassenes as kinders) lei tot ’n meerdere aanvaarding 
van die dood, is dit wenslik dat kinders die geleentheid gegun word om, 
soos wat hul gereedheid en belangstelling toon in die dood, betrek te word
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by die omsien na ’n familielid of vriend waarvoor die prognose op herstel 
nie goed is nie. Aangesien daar bevind is dat die dood ’n onderwerp van 
belangstelling by kinders is vanaf die vroeë ouderdom van drie jaar (Gor- 
don en Klass 1979:29), moet ouers en/of mede-opvoeders egter deeglik ken- 
nis dra van die fases tot doodsaanvaarding sodat hulle vrae daaromtrent 
eerlik en opreg beantwoord kan word. Dit spreek vanself dat ouers en mede- 
opvoeders bedag daarop sal wees dat ’n openlike vertrouensverhouding 
voortdurend gehandhaaf word en dat begrip en respek vir kinders se kon- 
sep van die dood getoon word.

Soos alreeds gemeld as uitkoms van die historiese ondersoek, wat ook 
korrelasie toon met die sieninge wat die kind aangaande die dood huldig, 
is die mens hopend in die wêreld en moet die kern van hoop, naamlik die 
religieuse, geïnkorporeer word wanneer die kind onderrig aangaande die 
dood ontvang.

Alhoewel die skrywer dus die mening huldig dat kinders moet deelneem 
aan die begeleiding van die ernstige siek persoon omdat die kind daardeur 
tot ’n realistiese konsep van die dood kom wat nie onderhewig is aan ver- 
beeldingsvlugte nie — wat soms verwronge kan wees — moet daar egter 
gewaak word om nie ’n kind enigsins teen sy sin te laat deelneem aan ge- 
melde gebeure nie. Die kind moet ook nie blootgestel word aan gebeure 
wat hy, met sy individualiteit, as traumaties mag ervaar nie.

3.2 Fases tot doodsaanvaarding

Sekere fases van geestesingesteldheid waardeur ’n persoon beweeg, wat 
die nadering van sy eie dood in die gesig staar, of enige ander traumatiese 
ondervinding beleef, kan onderskei word. Dit moet egter nooit uit die oog 
verloor word dat hierdie fases nie as geïsoleerde entiteite beskou moet word 
nie aangesien hulle selde in die praktyk mekaar noodwendig netjies in ’n 
spesifieke volgorde opvolg — hulle kan dus eerder onderskei as ge- 
skei word. Ook moet die afleiding nie gemaak word dat al die fases nood- 
wendig beleef word nie. Die volgorde van hierdie fases van geestes- 
ingesteldheid word in hierdie hoofstuk en in die geraadpleegde literatuur 
egter in ’n besondere volgorde aangebied omdat dit gevind is dat die ak- 
sentuering van ’n besondere stadium van konfrontering met die dood ge- 
woonlik dié spesifieke verloop aanneem. Ook moet daar onthou word dat 
familie en vriende, wat in noue samevoeling leef met die persoon wat 
moontlik mag sterf, ook onderworpe is aan die belewing van hierdie fases 
tot doodsaanvaarding.

Die pedagogiese relevansie van hierdie fases tot doodsaanvaarding word 
duidelik wanneer in ag geneem word dat dieselfde emosies wat deur die 
terminale pasiënt ondervind word ook deur kinders, hoofsaaklik dié vanaf 
die ouderdom van ongeveer elf jaar, beleef word. Dit sou beteken dat ken- 
nis aangaande dié fases ook van waarde sou wees tydens informele peda-
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gogiese situasies tuis wanneer kinders met die naderende dood van ’n fa- 
milielid of vriend gekonfronteer word. Benewens die verskaffing van in- 
ligting aangaande die dood waarop die kind mag aandring, kan kennis aan- 
gaande die fases tot doodsaanvaarding dus aangewend word om die kind 
beter te begryp indien hyself hierdie emosionele fases sou ervaar.

Die pedagogiese noodwendigheid van hierdie feite as opvoedingsinhoud 
dwing hulself weer eens na die oppervlakte as daar in ag geneem word 
dat die jeug (soos wat hulle gereed is vir kennis aangaande die onderwerp) 
nie slegs opgevoed word om sterwendes by te staan nie, maar deur opvoe- 
ding aan die hand van dié inhoud alreeds aan die aanvaarding van die rea- 
liteit van hulle eie naderende dood “werk”, sodat hulle nie, volgens Kúbler- 
Ross 1974:3, (soos aangehaal by die begin van hierdie hoofstuk) “would 
... have to go through all the stages when they are terminally ill and have 
so little time to deal with unfinished business.” Laasgenoemde stelling mag 
moontlik vir persone wat nie bekend is met die werk van Kubler-Ross nie 
fatalisties klink, amper asof ’n mens alles uit die lewe moet haal voordat 
hy finaal letterlik en figuurlik begrawe word. Dit is egter nie waarom Kúbler- 
Ross aangehaal is nie, maar eerder omdat die bekendstelling van die kind 
aan thanatologiese inhoude soos wat hy daarvoor gereed is, die opvoeder 
’n gulde geleentheid bied om die kosbaarste lewensinhoude (wat dikwels 
“unfinished business” vir hierdie skrywer impliseer) naamlik dié rakende 
die kern van die lewensopvatting, dit wil sê dié met betrekking tot die ge- 
loofsoortuiging, aan die kind te ontsluit omdat daar nie werk- 
lik sinvol aan die dood sonder religieuse inhoude gedink kan word nie. Hier- 
die aspek vind vergestalting in die “Death Education”-kurrikulum van Gor- 
don en Klass in hul doelstelling vir “grade 6 en 7”-leerlinge, naamlik “(o)m 
die student te help om ’n lewensfilosofie te ontwikkel” (sien punt 4 van 
hierdie hoofstuk). Die paar voorbeelde van die doodsbeskouing van ’n paar 
vroeëre beskawings soos verstrek onder punt 2 van hierdie hoofstuk be- 
vestig die aanname dat beskouinge oor die dood hand aan hand met gods- 
dienstige beskouinge gaan. Dit is interessant om daarop te let dat Kúbler- 
Ross, wat aanvanklik ’n agnostiese lewensiening gehuldig het, deur haar 
studie van die dood (oftewel thanatologie) oortuig is van die onsterflikheid 
van die menslike gees.

Voorlopig kan daarop gelet word dat die fases tot doodsaanvaarding wat 
beleef word deur ’n ernstige siek persoon, en waaraan ’n kind blootgestel 
word wanneer hy informeel betrek word indien ’n familielid die dood in 
die gesig staar, figureer in die kurrikulum van Gordon en Klass vir “Death 
Education” in hul doelstelling “To help the student affectively deal with 
the idea of personal death and the deaths of significant others”. Laasge- 
noemde impliseer opvoeding tot doodsaanvaarding aangesien die verbali- 
sering van die kind oor sy belewing van emosies aangaande die dood (wat 
noodwendig ooreenstemming sou toon met die fases tot doodsaanvaarding 
aangesien die fases tot ’n mindere of meerdere mate oor die algemeen 
figureer in die mens se emosies aangaande die dood) aanbeveel word. Dit
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wil dus voorkom asof die vryheid wat die kind gegun word om sy gevoe- 
lens rakende die dood te verbaliseer bydra tot ’n grotere aanvaarding daar- 
van. Dit is ook interessant dat die “dynamics of aging and death”, wat uit 
die aard van die saak ook die belewinge van die ernstige siek en sterwende 
pasiënt aksentueer, ook figureer in Gordon en Klass se “Death Education”- 
kurrikulum (sien punt 4 van hierdie hoofstuk).

Vervolgens word daar kortliks stilgestaan by die verskillende fases van 
geestesgesteldheid, soos aanvanklik geïdentifiseer deur Kiibler-Ross, wat 
die ernstige siek pasiënt en sy dierbares beleef word naamlik ontkenning, 
woede, onderhandeling (“bargaining”), depressie en aanvaarding van die 
dood.

3.2.1 Ontkenning

Ontkenning kan beskou word as ’n normale reaksie ten einde die impak 
van ’n swak prognose, wat die moontlikheid van ’n sterfte kan impliseer, 
te temper sodat dit psigies gehanteer kan word.

Dr Ruth Kopp (1980:17) huldig die opinie dat slegs ’n derde van die in- 
formasie wat sy en haar eggenoot aan pasiënte meedeel wat kanker het, 
onthou word. “Selective hearing” word deur haar beskou as karakteristiek 
van ontkenning. Ander wyses waarop ontkenning kan manifesteer is die 
“ignorering” of “blindheid” ten opsigte van die simptoom. Laasgenoemde 
word onder andere dikwels waargeneem by vroue wat nie die moontlike 
simptome van borskanker aan mediese ondersoek onderwerp nie. Sommi- 
ge persone is wel deeglik bewus van hul simptome maar toon ’n doellose 
gewag om te kyk of die simptoom nie vanself sal verdwyn nie, voordat me- 
diese hulp gesoek word, terwyl uitstel van slegs ’n maand in sekere gevalle 
kan beteken dat dit te laat is om ’n lewe te red. Alhoewel daar begrip vir 
ontkenning getoon moet word deur die geneesheer en familielede omdat 
dit die element van hoop, waarsonder die mens nie sinvol kan lewe nie, 
bevat, moet daar egter gewaak word dat kosbare tyd in terme van mediese 
behandeling nie verlore gaan nie. Die aanhoudende geestelike verwerping 
van dieselfde diagnose deur verskeie geneeshere is ook ’n wyse van ont- 
kenning wat dikwels waargeneem kan word en wat effektiewe mediese be- 
handelingstyd negatief kan beïnvloed. Dr Kopp (1980:33) is van mening dat 
die pasiënt se aanvanklike ontkenning van die moontlikheid van ’n nade- 
rende sterfte behoort te transendeer tot ’n tipe van ontkenning wat sy die 
“not yet” “denial” (wat ook kortliks onder die opskrif onderhandeling 
bespreek gaan word) noem. Dié tipe ontkenning beskou sy as ’n positiewe 
element wat erken moet word omdat dit volgens haar meehelp tot die ver- 
vulling van ’n vol lewe. Ook Kiibler-Ross erken die indirek positiewe ele- 
ment in die “not yet” “denial” aangesien sy glo dat die pasiënt met ’n ter- 
minale siekte nie van sy hoop ontneem moet word nie. Sy getuig immers 
van pasiënte wat ’n goeie lewe lei alhoewel geneeshere self geen hoop op
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enige herstel vir hulle gehad het nie. Laasgenoemde beteken egter nie dat 
valse hoop aangewakker moet word nie. Eerder as om oneerlik te wees, 
beveel Dr Kopp aan dat mens ’n nie-kompromitterende (“non-committal”) 
houding behoort in te neem. Indien ’n persoon sou “verkies” om in ’n staat 
van ontkenning te verkeer, beveel Kiibler-Ross (1974) aan dat hul ontken- 
ning erken en gerespekteer moet word en dat hulle nie geforseer moet word 
om hul ontkenning te erken omdat dit die wens is van diegene rondom hulle 
nie.

Ontkenning aan die kant van mediese dokters en gesinslede ten opsigte 
van die pasiënt se siekte word nie aanbeveel nie omdat dit moeilik is om 
die graad van ernstigheid van sy toestand vir hom weg te steek (ten spyte 
van sy moontlike ontkenning daarvan) vanweë ’n mens se fyn aanvoeling 
vir “aangeplakte” (onegte) optredes van persone wat wel ingelig is omtrent 
die ware toedrag van sake. Dit word dus aanbeveel dat persone (met die 
uitsluiting van dié wat lei aan ernstige geestesafwykinge soos skisofrenie) 
ingelig word dat hul ernstig siek is; let wel, nie dat hulle besig is om dood 
te gaan nie. Weerhouding van feite kan ongewensde gevolge inhou. Kom- 
munikasie tussen ’n ernstige sieke en sy gesinslede en vriende kan onna- 
tuurlik voorkom mits die pasiënt oningelig is omtrent die ernstige graad 
van sy siekte; selfs beide partye — sowel pasiënt as familie- en/of gesinsle- 
de — mag albei ’n front van oningeligte “natuurlikheid” voorhou terwyl 
dit in werklikheid die begeerte van die ongesonde persoon is om openlik 
oor ongedane sake te praat en om sodoende sy sake in orde te kry.

Dit is interessant om daarop te let dat Kubler-Ross (1986:32) bevind het 
dat die reaksie van pasiënte op die mededeling dat hulle aan ’n ernstige 
siekte ly tot ’n groot mate afhang van die mate waartoe die mediese dokter 
sy persoonlike inisiële vrese en onsekerheid aangaande die realiteit van 
sy eie dood oorkom het. Hierdie stelling bevat belangrike pedagogiese im- 
plikasies indien aanbieding van leerinhoude aangaande die dood aan for- 
mele opvoedkundige instellings (sien punt 5 van hierdie hoofstuk) in oor- 
weging geneem word aangesien “opvoeders”, wat nie hul vrese en onse- 
kerhede aangaande die realiteit van die dood oorkom het nie, pedagogies 
onbevoeg is om so ’n taak te onderneem.

3.2.2 Woede
Die fase van ontkenning word gewoonlik opgevolg deur ’n fase van woe- 
de. Laasgenoemde word gewoonlik lukraak op medemense, wat nie een 
van die ongelukkiges is wat met die vraag “Waarom juis ek?” worstel nie, 
uitgehaal. Hierdie woede impliseer in werklikheid dat die persoon aandag 
soek om sy medemens te laat verstaan dat hy nog nie dood is nie. Daarom 
is besoeke in hierdie tyd waartydens daar in die sieke as persoon belang- 
gestel word van die uiterste belang, alhoewel ’n besoek inderdaad woede 
kan ontketen omdat die besoeker deur die sieke beleef word as ’n simbool 
van die lewe.
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Uit wat tot dusver gesê is, is dit egter te verstane dat dit irrasioneel sou 
wees om die irrasionele woede van die pasiënt as ’n persoonlike aantyging 
te beskou. Besoeke is ook belangrik sodat daar aan hierdie woede uiting 
gegee kan word ten einde die manifestering van newe-simptome soos ern- 
stige depressie, bizarre gedrag, ’n gevoel van hulpeloosheid, verminderde 
geestelike en fisiese aktiwiteit, oordrewe slaapure tydens die dag asook 
ander fisiese simptome, soos byvoorbeeld die onvermoë om te sluk van- 
weë die spiersametrekking van die esofagus (slukderm), voorkom kan word. 
(Laasgenoemde probleem kan sulke drastiese afmetings aanneem dat dit 
selfs beskou kan word as ’n passiewe vorm van selfmoord.) ’n Pasiënt kan 
dus van sy woede ontslae raak wanneer ’n persoon gewillig is om te luister 
en nie geneig is om die rede vir ontevredenheid weg te praat nie. Wanneer 
die luisteraar bereid is om aan die sieke te erken dat hy ook ontevrede sou 
wees indien hy homself in ’n identiese situasie sou bevind, betoon hy in- 
derdaad sy begrip en agting aan die terminale sieke as lewende mens. Dit 
kan selfs gewens wees om die sieke te vra of hy kwaad is indien laasge- 
noemde hom kommunikatief onttrek, sodat gesprekkanale ter uiting van 
woede oopgemaak word indien die sieke sou verkies om dit te gebruik.

Vir sekere Christene wat die idee huldig dat hulle nie mag kwaad word 
nie, kan woede egter ongemanifesteerd bly vanweë die feit dat die woede 
teen God gekoester word en daar geglo word dat daar nie met die Aller- 
hoogste geargumenteer mag word nie. Gelowiges behoort daarop gewys 
te word dat dit nie nodig is om God te “beskerm” deur hul woede vir Hom 
weg te steek nie. Talle Skrifgedeeltes (byvoorbeeld Jesaja 1:18) kan aan hulle 
voorsien word wat daarop dui dat God wel nadat Hy direk deur mense ge- 
konfronteer is, ’n antwoord verskaf het. Daar kan aan hulle gewys word 
dat God wil kommunikeer en beter insig in die situasie sal verskaf.

Die gevaar verbonde aan ’n persoon wat in ’n staat van woede vasgevang 
is, is dat hy deur mense vermy word vanweë die onaangename atmosfeer 
wat hom omring alhoewel sulke pasiënte juis van die eensaamste mense 
is en inderdaad persoonlike kontak nodig het. Persone wat noue kontak 
met moeilike pasiënte het, moet probeer onthou om nie die pasiënt se woede 
as ’n persoonlike aantyging te beskou nie, maar eerder poog om die gevoe- 
lens van frustrasie en hulpeloosheid empaties te begryp. Indien die sieke 
se gedrag só moeilik raak dat die gevaar ontstaan dat die verhouding heel- 
temal afgetakel kan word, moet daar liefs ’n tydelike psigologiese distan- 
sie gehandhaaf word ten einde totale vervreemding te voorkom.

Mense wat veral slagoffers van intense woede kan word is diegene wat 
’n baie ordelike bestaan gevoer het en ewe skielik hulself in ’n hulpelose 
staat bevind. Ontevredenheid kan egter verlig word indien die pasiënt steeds 
keuses gegee word sodat hy nie voel dat hy alle beheer oor sy lewe verloor 
het nie. Sodanige keuses kan onder andere insluit dat die sieke kies wan- 
neer hy besoek wil word, in kontak bly met die beroep wat hy beoefen in- 
dien enigsins moontlik en, indien hy daarvoor te vinde is, take waarvoor 
hy verantwoordelikheid was, aan iemand anders te leer. Sodoende kan kom-
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munikasie en ’n stewige verhouding ook moontlik bevorder word sodat die- 
gene aan wie take opgedra is, raad kan vra van die sieke.

Behalwe dat kinders informasie, relevant tot hierdie fase, sou wou ver- 
lang indien hul byvoorbeeld sou opmerk dat ’n persoon wat gewoonlik op- 
geruimd is, “vreemd” optree, moet ouers en medebegeleiers ook daarop 
bedag wees dat kinders self woede mag ervaar. Dit sou dus impliseer dat 
kinders ook die kans gegun word om kwaad te word sonder die aanwakke- 
ring van skuldgevoelens deur opvoeders, selfs al sou kinders se woede teen 
’n sterwende gerig wees vanweë die feit dat laasgenoemde hul gaan ver- 
laat. Selfs ten opsigte van moontlike formele onderrig behoort die kind toe- 
gelaat te word om sy woede te bewoord. Oaks en Bibeau (1987:421) ver- 
klaar dat fisiese aktiwiteit ’n uitstekende alternatief bied vir die ontlading 
van woede. Ook is kennis aangaande dié fase vir opvoeders nodig ten ein- 
de te verhoed dat sensitiewe kinders in die teenwoordigheid geplaas word 
van ’n geliefde wanneer laasgenoemde woede ervaar wat die kind mag 
ontstel.

3.2.3 Onderhandeling

Soos alreeds gemeld tydens die bespreking van ontkenning, kan onderhan- 
deling beskou word as ontkenning op ’n hoër vlak. Alhoewel die pasiënt 
sy siekte en die moontlikheid van ’n naderende dood beleef, word daar soms 
gekibbel vir tyd deur te hoop dat ’n sekere belangrike gebeurtenis, byvoor- 
beeld die troue van seun of dogter, eers beleef kan word voordat die dood 
intree. Sodanige onderhandeling gaan gewoonlik gepaard met ’n implisie- 
te ingesteldheid dat daar nie weer vir “uitstel” gevra sal word nie en dat 
goeie gedrag van sy kant as rede kan dien vir dié vergunning. Die positie- 
we ingesteldheid (hoop) het in sommige gevalle ’n gunstige uitwerking op 
die fisiese gesteldheid van die pasiënt. Alhoewel “uitstel” gevra word met 
die intensie dat dit nie weer versoek sal word nie, is daar gevind dat “uit- 
stel” oor die algemeen weer aangevra word sodra daar aan die een ver- 
soek voldoen is. Nodeloos om te sê dat daar saam met die sieke gehoop 
moet word op sy belewing van ’n spesifieke gebeurtenis en alles moontlik 
gedoen moet word om sy wense vir hom waar te laat word.

Indien “uitstel” deur ’n kind gevra word vir ’n ouer of vriend moet dit, 
soos in die geval van die ernstige siek persoon, hopend begryp word.

3.2.4 Depressie

Persone wat aan ’n terminale siekte ly is gewoonlik met tye depressief en 
die periode waartydens dit oor die algemeen sterk figureer, is die fase wat 
dié opvolg waartydens onderhandeling geaksentueer is. (Daar word weer 
eens daarop gewys dat die fases tot doodsaanvaarding onder bespreking
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nie noodwendig die verskafte verloop aanneem nie en dat fases mekaar 
onwillekeurig kan afwissel.)

Depressie word geklassifiseer as reaktiewe depressie of voorbereidende 
rou. Met eersgenoemde word die rou oor dinge wat verlore is vir die sieke 
geïmpliseer, terwyl voorbereidende rou die treur oor dinge wat in die toe- 
koms verlore gaan wees behels. Weer eens is dit nodig dat begrip vir dié 
geestestoestand getoon sal word en dat dit waaroor die treurende sieke rou 
nie met ’n valse vrolikheid probeer verdwerg word nie. Siekes bevind hul- 
self somtyds in ’n baie geïsoleerde omgewing juis vanweë die onvermoë 
van vriende en gesinslede om oor die dood te praat.

3.2.5 Aanvaarding

Aanvaarding beteken berusting in en vrede met jou situasie. In terme van 
die mens en sy sterflikheid impliseer dit ’n aanvaarding van die feit dat 
hy onvermydelik die tydelike met die ewige gaan verwissel. Aanvaarding 
van die dood is dus nie slegs ’n sogenaamde laaste fase wat die lyer aan 
’n terminale siekte soms bereik sodat hy in volle vrede sy dood tegemoet 
gaan nie, maar eerder ’n aspek wat elke mens ongeag sy huidige stand van 
gesondheid moet nastreef sodat hy ’n tevrede mens in die lewe ten opsigte 
van die dood kan wees. Aldus Kiibler-Ross (1980:48):

the stage of acceptance simply means that people have faced they are finite, 
that they live in a different quality of life with different values, that they learn 
to enjoy today and not worry too much about tomorrow and that they hope 
they still have a long, long time to enjoy this kind of life.

Die dood kan egter slegs in vrede tegemoet gegaan word indien dit verhel- 
der word deur die lig van die mens se religieuse oortuiging wat vir hom 
’n ewige lewe waarborg. Vir die Christen het Christus reeds na Sy oorwin- 
ning oor die dood vir die gelowige ’n permanente tuiste voorberei.

Vanweë die skrywer se mening dat die aanvaarding van die dood as ’n 
realiteit van die lewe slegs sinvol bereik kan word indien die dood beskou 
word in die lig van religieuse oortuiging, word daar aangevoer dat wan- 
neer opvoeding tot doodsaanvaarding aan die kind op nie-formele, infor- 
mele of formele vlak gebied word, dit duidelik met godsdienstige oortui- 
ginge gekoppel word.

3.3 Essensiëie modi van menswees ten opsigte van fases 
tot doodsaanvaarding

Uit die voorafgaande bespreking kan ’n mens aflei dat sekere aspekte eie 
aan die mens hom in staat stel om sy medemens wat ernstig siek is en vir 
wie die prognose op herstel nie goed lyk nie te help ten einde tot ’n grotere
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of algehele aanvaarding van die dood te kom. Hierdie aspekte toon hul pe- 
dagogiese verwantskap en noodsaaklikheid wanneer in ag geneem word 
dat kinders deur sowel die waarneming as die toepassing van hierdie aspek- 
te (naamlik kommunikasie, empatie, humor en hoop) deur volwassenes, 
asook deur die eie implementering daarvan tot ’n meerdere aanvaarding 
van die dood kan kom. ’n Ander rede waarom hierdie aspekte ten opsigte 
van kinders moet figureer wanneer begeleiding tot doodsaanvaarding 
pedagogies tot vergestalting kom, is die feit dat die aspekte afgelei is uit 
die fases van geestesingesteldheid tot doodsaanvaarding wat sowel die ster- 
wende as familie en vriende (en dus ook kinders — soos gemeld hoofsaak- 
lik dié vanaf ongeveer elfjarige ouderdom —) ervaar. Inligting met betrek- 
king tot hierdie modi van menswees wat spesifiek betrekking het op die 
sterwende, mag ook nuttig aangewend word deur ouers en/of onderwy- 
sers indien ’n kind meer inligting daaromtrent sou verlang. Kinders behoort 
ook, volgens hierdie skrywer, toegelaat te word om hierdie natuurlike wyses 
van menswees spontaan te laat manifesteer indien die situasie dit sou toe- 
laat. So byvoorbeeld kan die kind op informele vlak betrek word by die 
terminale siekte van ’n bekende of spontaan deelneem tydens formele 
opvoeding tot doodsaanvaarding.

3.3.1 Kommunikasie

Effektiewe tweerigting-kommunikasie, verbaal sowel as nie-verbaal, is van 
kardinale belang ten einde ’n sieke se laaste lewensdae so sinvol moontlik 
te laat verloop. Die aard van die kommunikasie moet egter hoofsaaklik deur 
die pasiënt bepaal word. Laasgenoemde uitgangspunt vergemaklik sake aan- 
sienlik omdat die besoeker enersyds nie ongemaklik hoef te wonder waar- 
oor om te praat om ’n geselskap te laat vlot nie en andersyds nie meer die 
idee hoef te huldig dat die dood as ’n taboe-onderwerp beskou moet word 
nie.

Selfs onsekerheid by vriende en gesinslede aangaande die wyse waarop 
die sieke bygestaan moet word om sake vir laasgenoemde so maklik as 
moontlik te laat verloop kan direk aan hom oorgedra word. Kiibler-Ross 
(1974:11) beskou hierdie ekspressie van die erkenning van die ambivalente 
gevoelens van diegene wat na die sieke omsien as ’n positiewe aspek aan- 
gesien dit op sy beurt aan die sieke die vertroue skenk om sy eie onseker- 
heid uit te druk sodat daar saam na oplossings gesoek kan word.

Om verbale kommunikasie aan te help kan ’n besoeker aan die terminale 
persoon vra of daar iets is wat hy vir hom kan doen en of daar moontlik 
iets is wat hom pla. Kiibler-Ross (1974:9) noem in hierdie verband die prag- 
tige voorbeeld van pasiënte wat op die gemelde vraag soms net aan die be- 
soeker vra dat hul hand vasgehou word. Sommige word sodanig die ge- 
leentheid gebied om hul wens uit te spreek om verbaal met ander te kom- 
munikeer. Dit blyk dus dat daar weggebreek moet word van die so dikwels 
geforseerde kommunikasie om ’n siekbed. Deur normaal op te tree, word
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die sieke in staat gestel om op ’n meer natuurlike wyse sy kwelvrae uit te 
spreek hetsy dit konkrete praktiese sake soos begrafnisreëlings of die opstel 
van ’n testament, of abstrakte filosofiese aangeleenthede soos geloofsoor- 
tuiging aangaan.

Indien ’n pasiënt uiters irriterende gedrag openbaar, kan dit aan hom/baar 
meegedeel word aangesien dit tot vertroue kan lei vanweë die eerlikheid 
van die besoeker. Soos reeds gemeld moet simpatie egter met die pasiënt 
se woede getoon word, aangesien woede ’n noodsaaklike manier is om van 
opgekropte aggressie ontslae te raak.

By getroude pare, waarvan een van die twee aan ’n terminale siekte ly, 
is ’n oop tweerigting-kommunikasiekanaal onontbeerlik. Sodoende beleef 
beide partye geborgenheid. Selfs steun wat onder meer rooskleurige om- 
standighede deur die sieke aan ’n wederhelf gebied is, hetsy fisies of psi- 
gies, kan en moet nog onderneem word indien dit enigsins moontlik is vir 
die ongestelde. Dit kan selfs gebeur dat die gelukkigste en mees vervullen- 
de huwelikstydperk juis saam geniet word in die periode waartydens ’n 
huweliksgenoot se lewe bedreig word deur ’n terminale siekte vanweë die 
feit dat hulle gedring is tot eerlike kommunikasie wat voorheen op ’n laer 
vlak fungeer het. Nie-verbale kommunikasie in die huwelik tydens hierdie 
periode is ook van die uiterste belang. Daar word selfs aanbeveel dat daar, 
na oorlegpleging met ’n geneesheer waarmee ’n goeie vertrouensverhou- 
ding onontbeerlik is, steeds uiting gegee word aan die intiemste kommu- 
nikasievorm, naamlik geslagsgemeenskap.

Met ’n pasiënt wat aan spraakverlies ly kan ’n “monoloë dialoog” gevoer 
word. Dit kom daarop neer dat geantisipeerde vrae aan die sieke gevra word 
wat bloot vereis dat die pasiënt op ’n positiewe of negatiewe wyse respon- 
deer deur een of ander teken. ’n Pasiënt wat aan spraakverlies ly kommu- 
nikeer ook deur nie-verbale simboliese taal byvoorbeeld die uitdrukking op 
die gesig. ’n Uitdrukking van vrees sou byvoorbeeld weer aanleiding gee 
tot ’n reeks vrae ten einde die rede van sy vrees te identifiseer en dit te verlig.

Die invloed van musiek om kommunikasie met eensame mense te be- 
werkstellig is ’n terrein wat ondersoek verg. Kiibler-Ross vertel byvoorbeeld 
van ’n dame wat semi-bewusteloos vir weke alleen in ’n kamer gelê het. 
’n Musiekterapeut het op ’n dag ’n deuntjie op haar kitaar in die dame se 
kamer gespeel. Die pasiënt het haar oë oopgemaak en saamgesing en met 
trane van blydskap verneem hoe op dees aarde die musiekterapis geweet 
het dat dit haar geliefkoosde gesang is (Kiibler-Ross 1974:43).

Die vermoë van ’n sieke se sensitiwiteit ten opsigte van klank blyk om 
eers op ’n baie laat stadium van ’n mens ontneem te word. In baie gevalle 
het bewustelose pasiënte getuig dat hulle bewus was van dit wat in hul teen- 
woordigheid gesê is. Bewyse bestaan selfs dat dit wat gesê is die 
geestestoestand van die pasiënt beïnvloed het. Die moontlikheid bestaan 
dus dat ’n mens belangrike inspirerende woorde doeltreffend aan ’n pa- 
siënt kan oordra. Dié skrywer distansieer homself egter, op grond van Skrif- 
tuurlike gronde, van enige eksperimente soortgelyk aan dié wat aan seke-
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re navorsingsinstansies byvoorbeeld die “Society for Psychical Research” 
te Londen uitgevoer word waar daar gepoog word om met dooies te 
kommunikeer4. Deuteronomium 18:10-12 lees: “Daar mag niemand by 
jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan — 
wat met waarsêery, goëlery of met verklaringe van voortekens of towery 
omgaan nie, of wat met besweringe omgaan, of wat ’n gees van ’n afgestor- 
wene vra of ’n gees wat waarsê,of wat die dooies raadpleeg nie. Want elk- 
een wat hierdie dinge doen is vir die HERE ’n gruwel; en om hierdie gru- 
wels ontwil verdryf die HERE jou God hulle voor jou uit.”

Die feit dat begeleiding rondom die dood nie alleen impliseer dat die ster- 
wende alleen leiding ontvang nie, maar ook sy gesinslede en dierbares, bring 
ook ’n verantwoordelikheid mee vir vriende van dié wat in ’n intieme ver- 
houding met die sterwende staan. Alleen effektiewe kommunikasie sal eg- 
ter dié wat hulp wil verleen in staat stel om te bepaal in watter geestes- 
toestand die hulpbehoewendes verkeer en wat gedoen kan word om hulle 
te help. Daar moet in gedagte gehou word dat die dierbares van die ster- 
wende dikwels ’n agterstand vertoon in terme van die fases van geestesin- 
gesteldheid en nie altyd in dieselfde moment verkeer as wat die sterwende 
hom bevind nie. (Daar is byvoorbeeld dikwels gevind dat ’n sterwende al- 
reeds sy eie naderende dood aanvaar het terwyl gesinslede nog in die fase 
van ontkenning verkeer.)

Kinders van sterwende dierbares tussen die ouderdomme van vier tot 
twaalf jaar kommunikeer baiemaal hul smart op simboliese nie-verbale wyse 
soos onder andere deur die maak van tekeninge (bv. die tekening van ’n 
omgekeerde tafel omdat die kind besef dat sy sterwende moeder nie weer 
daar saam met hulle sal kan eet nie, of die tekening van ’n vrou met groot, 
rooi bene wat die siektetoestand van ’n moeder verbeeld (Sien o.a. Kiibler- 
Ross 1985:13). Sulke tekeninge kan gebruik word om ’n aansluitingspunt 
vir kommunikasie te vind sodat hulpverlening kan plaasvind. Simboliese 
tekeninge kan egter ook gemaak word om kinders van wie ’n dierbare ster- 
wende is, te lei tot doodsaanvaarding. Kubler-Ross (1985:15) vertel van die 
geval van ’n “third-grader” en ’n “kindergartener” aan wie slegs meege- 
deel is dat hul sterwende moeder hemel toe gaan en hul as gevolg van hul 
frustrasie onttrek het van enige sosialisering met hul maats. Toe Kúbler- 
Ross aan hulle verduidelik het dat hul moeder ’n daadwerklike toekoms 
het aan die hand van ’n allegorie van ’n kokon (wat sy geteken het) waar- 
van die papie (die huidige toestand van die moeder) uitbroei vanuit haar 
kokon (die liggaam oftewel huis) sodat sy ’n vlinder kan word, het die kin- 
ders weer gesosialiseer en selfs hul maats spontaan begin begelei ten op- 
sigte van doodsaanvaarding aan die hand van die gemelde allegorie. Kin- 
ders ouer as twaalf, adolessente en volwassenes kommunikeer dikwels deur 
middel van verbale simboliese taal (Kúbler-Ross 1985:19) en ’n sensitiewe 
gees ten opsigte van dié aspek kan ook meehelp om geestelike lyding te 
versag deur eerlike kommunikasie wat nie hoop met betrekking tot ’n toe- 
komsperspektief van óf sterwende óf agterblewene uitsluit nie.
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Die besef van die bevorderlikheid van die warm en bekende atmosfeer 
van die sterwende se huis vir openlike kommunikasie, het daartoe gelei 
dat pasiënte toegelaat word om huis toe te gaan waar enigsins moontlik.

Die feit dat kinders toegelaat moet word om te kommunikeer met ’n ster- 
wende ten einde tot doodsaanvaarding te kom word beklemtoon deur 
Kiibler-Ross (1974:33) wanneer sy sê: “It is from our dying patients that 
we learn the true values of Iife, and if we could reach the stage of accep- 
tance in our young age, we would live a much more meaningful life, ap- 
preciate small things, and have different values.”

3.3.2 Empatie

Die inleef in die sterwende se beleweniswêreld is sekerlik volgens die skry- 
wer dié faktor wat die meeste sin aan die sterwende se leefwêreld verleen 
aangesien dit nie net sy eensaamheid verlig nie, maar hom ook laat besef 
dat mense hom verstaan sover dit in hulle vermoë is. Empatie berus na- 
tuurlik tot ’n groot mate op effektiewe kommunikasie hetsy verbaal, nie- 
verbaal of verbaal én nie-verbaal.

’n Empatiese houding verseker dat die sterwensbegeleier die ontkenning 
van ’n persoon se terminale siekte verstaan en hom nie voortstu in ’n fase 
waarvoor hy nie gereed is nie; empatie het ’n begrip vir ’n sieke se woede 
tot gevolg; verder het empatie ten gevolg dat daar saam gehoop word dat 
die onderhandeling (“bargaining”) van die sieke sal materialiseer sodat sy 
lewe gespaar word totdat ’n belangrike gebeurtenis plaasgevind het; em- 
patie lei tot die begryping van depressie en sorg dat ’n hand vasgehou word 
terwyl die sterwende dekateer5.

Vanweë die feit dat die terminale pasiënt en dié se naasbestaandes, soos 
gemeld, nie dikwels op dieselfde fase van geestesingesteldheid verkeer nie, 
kan die rol van vriende van die sterwende wat moontlik ’n meer objektie- 
we houding ten opsigte van die situasie kan inneem en juis as gevolg daar- 
van beter met die terminale pasiënt kan identifiseer, nie onderskat word nie.

Vanweë die feit dat kinders op verskillende ouderdomme nie dieselfde 
doodskonsepte huldig nie (sien laaste gedeelte van 2.3) sou dit volgens hier- 
die skrywer sinneloos wees om te verwag dat klein kindertjies, wat nog 
nie die dood as iets onomkeerbaar beskou nie, dieselfde mate van empatie 
vertoon as kinders wat reeds dieselfde sieninge oor die dood huldig as vol- 
wassenes. Die volwassene wat die kind lei tot doodsaanvaarding moet eg- 
ter empatie toon met die kind se interpretasie van die gebeure, ongeag die 
kind se ouderdom.

3.3.3 Hoop

Hoop is deurlopend in al die fases tot doodsaanvaarding en kan nie negeer 
word nie. Eers word daar gehoop om ’n ander diagnose, dan word daar
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gehoop op herstel; daar word gehoop op ’n verlenging van lewe en dan 
word daar berus in die hoop op die ewigheid. (Laasgenoemde se ontolo- 
giese aard het deur die verledestudie aangaande die doodskonsep na vore 
getree.) Vir die ware Christen impliseer hoop egter ’n vaste wete dat die 
ewige rus nie ’n ewige niks beteken nie.

Opvoeding van die kind tot doodsaanvaarding sonder die vestiging van 
die hoop op die hiernamaals sou pedagogies onverantwoordbaar wees aan- 
gesien dit die kind die kern (die religieuse) van die lewensopvatting, wat 
dwarsdeur die eeue as dié belangrikste kultuurgoedere geag is (sien punt 
2 van hierdie hoofstuk), ontsê. Gebeure rondom die dood bied juis die gul- 
de geleentheid vir die opvoeder om die kind beter vertroud te maak met 
hierdie kardinale lewensinhoude.

3.3.4 Humor

Aangesien die ernstige sieke nog lewend is, moet daar so natuurlik soos 
wat die situasie dit toelaat met hom gekommunikeer word. Dit beteken dat 
die sterwende se humorsin nie sonder meer as ’n verlore faset van sy den- 
ke as gevolg van sy beproewing afgeskryf kan word nie. Dit beteken ook 
nie dat ’n valse vrolikheid voorgehou word nie maar dat ’n spontane reak- 
sie op ’n snaakse insident nie onderdruk hoef te word nie. Humor mag selfs 
’n goeie uitwerking op die fisiese toestand van die pasiënt hê. Salomo het 
in Spreuke 17:22 verklaar; “’n Vrolike hart bevorder die genesing, maar 
’n verslae gees laat die gebeente uitdroog”.

In terme van begeleiding van die kind tot doodsaanvaarding beteken dit 
dat die natuurlike vrolike geaardheid van ’n kind nie onnodig rondom ’n 
siekbed deur volwassenes onderdruk word nie. Trouens, dit mag ’n posi- 
tiewe effek op die geestesingesteldheid van die siek persoon hê.

4 Die pedagogiese uitdaging

As gevolg van die lewensvreemdheid ten opsigte van die dood wat daar 
by kinders bestaan omdat die gemiddelde ouderdom van die mens so ge- 
weldig toegeneem het (sien paragraaf 1 van hierdie hoofstuk) en die kind 
dus nie meer tot so ’n groot mate aan die dood blootgestel is nie, bevind 
die pedagogieker en die pedagoog hom voor ’n uitdaging. Hierdie uitda- 
ging sal seker deur sommiges geïgnoreer word vanweë persoonlike onse- 
kerheid of vrees aangaande die dood. Ons sou egter ons plig versaak in- 
dien ons nie die opvoedeling inlig aangaande dié aspek van die lewe nie. 
Die natuurlike opvoeder van die kind, naamlik die ouer van die kind sal 
begeleiding tot doodsaanvaarding op die mees effektiewe wyse verrig in- 
dien hulle hul kinders, soos wat hulle toon dat hulle gereed is daarvoor, 
die inligting verskaf ten opsigte waarvan die kind noodbehoewend is. Die 
eerlike beantwoording van vrae deur ouers, wat noodwendig die religieu-
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se aspek insluit, waarsonder ’n verantwoordbare beeld van die dood nie 
aan die kind verskaf kan word nie, is een wyse waarop die kind tot dood- 
saanvaarding kan kom sodat hy ’n traumabelewing gespaar kan word. Dit 
is egter ironies dat ouers nie hul opvoedingstaak in hierdie verband na- 
kom nie: “Because many parents have more difficulty with death educati- 
on than sex education death remains unexplored” (Murphy & Gifford 
1979:35). ’n Doeltreffende manier waarop kinders begelei sou kan word 
tot die aanvaarding van die dood is om nie uitgesluit te word ten opsigte 
van die aspekte rondom die siekbed nie en selfs — indien die kind dit sou 
verkies — nie uitgesluit te word by die daadwerklike sterwensgebeure nie. 
Daar moet egter op gelet word dat die kind nie blootgestel word aan ’n ge- 
beure wat hy as traumaties sal beleef nie — so byvoorbeeld sou dit onver- 
antwoordbaar wees om ’n kind skielik in aanraking te laat kom met ’n sie- 
ke of sterwende wat hy lanklaas gesien het en wat sedertdien aansienlike 
sigbare fisiese regressie ondergaan het.

Die aankoop van literatuur wat aangeleenthede rondom die dood op kin- 
derlike niveau verduidelik kan ook deur ouers onderneem word. Aiken 
(1985:179) verskaf byvoorbeeld ’n bibliografie van geskikte boeke vir drie 
verskillende portuurgroepe naamlik dié tussen die respektiewelike ouder- 
domme van drie en agt jaar, agt en twaalf jaar en dié opvoedelinge wat 
hulself bo laasgenoemde ouderdom bevind. Carol C Ordal verskaf in haar 
artikel Death as seen in Books SuitabJe /or Young Children ’n opsomming 
en evaluering van vier-en-dertig kinderboeke wat geskik mag wees vir die 
drie- tot negejarige kind. (Soos alreeds uitgewys, sal kinders vanaf die ou- 
derdom van elf jaar heelwaarskynlik op ’n meer volwasse manier redeneer 
oor die dood omdat die konsép van die dood van hierdie kinders oor- 
eenstemming toon niet dié van die volwassene). Ouers sal egter verplig wees 
om ’n deeglike studie van enige literatuur rakende die dood te maak alvo- 
rens hulle dit aan hul kinders bekend stel om sodoende te verseker dat hul 
kinders nie gekonfronteer word met lewensbeskoulike inhoude waarmee 
die ouers nie akkoord gaan nie.

Naas die inhoude rakende die dood wat die kind tuis op informele basis 
kan ontvang, kan daar moontlik voorsiening gemaak word dat die kind op 
meer formele vlak begeleiding tot doodsaanvaarding by die skool ontvang. 
Trouens, kurrikula in die verband is alreeds in Amerika opgestel soos by- 
voorbeeld dié van Gordon en Klass (1979:126-209; sien ook Aiken 
1985:180-181) waarna alreeds kortliks verwys is (sien 3.2 van hierdie 
hoofstuk). Laasgenoemde moontlikheid gaan egter gepaard met twee on- 
vermydelike vrae: Wie gaan dié onderrig behartig? Gaan sodanige onder- 
rig by skole noodwendig korreleer met die lewensbeskoulike siening van 
alle ouers wat deur hulle kinders verteenwoordig word?

Sommige redes vir “death education” op formele basis word doeltref- 
fend saamgevat in ’n artikel getiteld Death Education: A Living Issue. Daar 
word in hierdie werk daarop gewys dat kinders ’n begeerte het om ingelig 
te word aangaande die dood; dat hulle nie oor kennis aangaande die dood
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en verwante onderwerpe beskik nie; dat die psigiese wording van die kind 
bevorder word deur “death education” aangesien laasgenoemde hulle in 
staat stel om sowel hul eie emosies as dié van ander te kan evalueer; dat 
negatiewe reaksies aangaande die dood deur “death education” vermin- 
der word; dat “death education” die kind voorberei vir die lewe en die aan- 
vaarding van die realiteit van die dood; dat dit die taak van die skool is 
om die kind in te lig aangaande die dood aangesien die kurrikulum die funk- 
sie het om die kind voor te berei vir die funksies van die lewe waarvan 
die dood sekerlik een is (soos gemeld in die inleiding van hierdie hoofstuk) 
en dat “death education” leerlinge inlig aangaande sowel mediese as be- 
grafnisdienste (Murphy & Gifford 1979:35).

In dieselfde artikel van Murphy en Gifford word daarop gewys dat die 
resultate verkry deur die response van ’n groep van vier-en-twintig leerlin- 
ge (uit ’n totale groep van agt-en-vyftig “fourth grade” -leerlinge aan ’n ele- 
mentêre skool te Florida) getoon het dat affektiewe “death education” (in 
hierdie verband speel die fases tot doodsaanvaarding — sien 3.2 — seker- 
lik ’n rol) vrese wat verband hou met die dood verminder het. Positiewe 
resultate het eweneens voortgevloei uit ’n kursus getiteld “Death” te Glen- 
rock High School te Wyoming. Na die aanbieding van dié kursus het leer- 
linge oor die vermoë beskik om vryelik oor die dood te praat (Murphy & 
Gifford 1979:36).

In ’n verslag van die “Association for the Advancement of Health Edu- 
cation” (AAHE) berig Eddy et al (1980:14 -15) vanuit die Pennsylvania State 
University, Pennsylvania dat aan die aspek “Explaining death to children” 
die punt van 4.629 toegeken is op ’n skaal waarvoor die volgende punte- 
toekenning as kriteria gebruik is:

* 5 -  Baie belangrik; behoort een van die hoofelemente van onderrig aan- 
gaande die dood te wees;

*4 -  Belangrik; behoort ingesluit te wees in die kurrikulum;
*3 -  Ietwat belangrik; behoort ingeluit te wees as die tyd dit toelaat alhoe- 

wel dit nie essensieel is nie.

Slegs aan drie ander aspekte, naamlik begrip vir sterwende vriende en fa- 
milielede; die betekenis van dood in Amerika; en rou, is onderskeidelik die 
hoëre punte van 4,800, 4,750 en 4,686 toegeken wat volgens hierdie skry- 
wer egter ook aansluiting vind by die aspek “explaining death to children”. 
Die totale aantal aspekte rondom die dood wat aan toetsing onderwerp is, 
was 30. Die response vir die toets is verkry van 38 lede van die AAHE waar- 
van 26 en 9 onderskeidelik verbonde was aan kolleges of universiteite en 
publieke skole terwyl 3 lede die openbare sektor verteenwoordig het.

Vervolgens gaan die doelstellings van ’n kurrikulum soos voorgestel deur 
Gordon en Klass in hul werk They need to know tydens die totale skool- 
loopbaan van die Amerikaanse kind (“grades 1 to 12”) verskaf word ten 
einde aan te toon dat die kurrikulum verband hou met die fases tot doods-
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aanvaarding en dat die kurrikulum sy aanvang neem met eenvoudige kon- 
septe en ontwikkel namate die ouderdom van die kind toeneem sodat hoogs 
abstrakte begrippe ook uiteindelik in die kurrikulum figureer (sien 2.4 van 
hierdie hoofstuk). Dit is interessant om daarop te let dat die volgende aspekte 
wat sover onder oë geneem is onder andere daarin figureer:

• Aanvaarding van die dood gaan gepaard met die verbalisering (uiting 
gee) van die kind aan sy emosies wat hy aangaande die dood huldig.

• Die dood kan slegs sinvol verwerk word as dit in verband gebring word 
met die lewensopvatlike.

• Die opheffing van die “lewensvreemdheid” van die dood lei tot ’n aan- 
vaarding van die dood as realiteit.

Die kurrikulum soos voorgestel deur Gordon en Klass (1979:143 -  209) sen- 
treer rondom vier globale doelstellings:

1. Om inligting te verskaf aan studente rakende feite wat nie algemeen be- 
kend is in hul kultuur nie.

2. Om die leerling te help om op affektiewe wyse die idee van sowel sy 
eie dood as dié van ander waarvoor hy omgee te verwerk.

3. Om die leerling ’n ingeligte verbruiker te maak van mediese en begraf- 
nisdienste.

4. Om die leerling te help om sosio-etiese aangeleenthede rakende die dood 
te formuleer en om waarde-oordele te definieer wat uit hierdie aange- 
leenthede mag voortspruit.

Die vier vermelde doelstellings word verder aan die hand van spesifieke 
doelwitte verfyn soos aangedui in die volgende tabel:

INDEX OF CURRICULAR OBJECTIVES*

Grade Goal 1 Goal 2

Nursery, Explore the life 
Kinder- cycle of plants 
garten, and animals in or- 
1, der to introduce

students to birth, 
life, and death as 
part of the same 
cycle.

Talk about the 
feelings students 
have when they 
experience loss.

Find out what 
happens to dead 
people and pets, 
and explore the 
cemetery.

Goal 3 Goal 4
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Grade Goal 1 Goal 2 Goal 3 Goal 4

Identify various 
stages in the life 
cycle with special 
attention to the 
characteristics of 
old age.

2, 3 Include human Explore students’ Introduce funeral
death within the feelings when procedures and
biological life someone dies. the funeral estab-
cycle.

Explore students’
lishment.

Find out what ideas of death as
causes death. expressed in the 

culture.

4. 5 Introduce the stu- Help children re- Explore society’s
dent to factual in- flect upon their values on issues
formation about past ideas of related to death
the demography death, and con- and dying as pre-
of death. solidate these sented in media

views. (Student is ordinarily seen by
Introduce to the in a transitional young children.
student the facts period to more
about institutions mature concepts
that are concern- of death, and this
ed with death. topic will help 

formulate stu- 
dents’ new ideas 
and acceptance of 
death as a final 
reality.)

Children begin to 
accept the reality 
and finality of 
their own deaths.

6, 7 Acquaint the stu- Help the student Help students
dents with the le- develop a philos- clarify their value
gal and scientific ophy of life and systems on the
definitions of death. issue of body
death.

Students learn the
disposal.

Students study va- appropriate social
rious methods of behavior at the
body disposal. time of death and 

mourning.
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Grade Goal 1 Goal 2 Goal 3 Goal 4

Maturing students 
identify feelings 
they and others 
have in anticipa- 
ting death and 
feelings they 
might have at the 
time of death.

8, 9 Cross-cultural stu- Explore the stu- Discover the med- Introduce the stu-
dy of beliefs and dents’ own feel- ical context of dy- dents to basic
customs about ings about the ing in modern ethical and social
death in order to aged and getting America, and in- policy issues con-
acquaint students old. troduce the stu- nected with
with a broad dent to the tech- dying.
range of views nology, profes-
and practices sional duties, and
concerning death. attitudes sur- 

rounding death.
Understand the 
dynamics of aging 
and death and the 
social institutions 
that deal with 
them.

Explore attitudes 
and stereotypes 
about aging in 
America.

10, 11 Acquaint the stu- Make students Acquaint students Acquaint the stu-
dent with current aware of their with the financial dent with the le-
legal and medical response to loss aspects of medi- gal and moral is-
definitions of and ways of cal care for termi- sues reflected in
death, and intro- coping with nal illness and the problems of
duce the proble- that loss. life-threatening the prolongation
matic character of situations. of life and the ter-
those definitions. Have the students 

explore decisions Introduce the stu-
mination of life.

Acquaint students about death and dent to a variety
with the legalities dying as these de- of methods of
and problems of cisions would af- body disposal,
body and organ fect them and current funeral
donation. their families. practice, and rela- 

tive costs.

12 Survey theories Have students ex- Acquaint students
about suicide and plore their own with insurance
its occurrence in feelings about and wills.
our culture. suicide.
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G rad e G o a l  1 G o a l  2 G o a l  3 G o a l  4

Acquaint the stu- 
dent with experi- 
ences connected 
with the crises of 
death and dying 
that may not fit 
into commonly 
accepted reality.

* Gordon, A K & Klass, D. 1979. They need to know. New Jersey: Prentice Hall, pp 144-148. 
©  Audrey K Gordon & Dennis Klass.

Indien opvoeding tot doodsaanvaarding op Suid-Afrikaanse skole aange- 
bied word, sal dit, volgens hierdie skrywer, vanweë die direkte korrelasie 
met die religieuse aspek — wat hoop op die hiernamaals impliseer — wat 
ook duidelik tereg kom in die doelstelling “Help leerlinge om ’n eie filoso- 
fie aangaande die lewe en dood te ontwikkel” deur die godsdiensonder- 
wyser, indien moontlik, aangebied moet word. Die feit dat opvoeding tot 
doodsaanvaarding slegs effektief aangebied kan word deur opvoeders wat 
self hul eie onvermydelike dood sinvol verwerk het, plaas ’n bykomende 
verantwoordelikheid op die onderwys in die verband, naamlik die effek- 
tiewe, doelgerigte opleiding van godsdiensonderwysers — of byvoorbeeld 
voorligtingonderwysers indien godsdiens nie as vak aan skole aangebied 
word nie — met betrekking tot opvoeding tot doodsaanvaarding. Indien 
dit nie korrek aangebied word nie, kan dit maklik ontaard in ’n pedagogies- 
onverantwoordbare gebeure van ’n sensasiesoekende aard. A1 alternatief 
wat sinvol verantwoord kan word is om kenners in verskeie religieë op deel- 
tydse basis aan te stel om dié onderrig waar te neem. Indien dit moontlik 
sou wees, kan probleme rakende die onversoenbaarheid van sekere ouers 
met die geloofsiening wat deur ’n skool gehuldig word, moontlik voorkom 
word.

Notas

1. Kiibler-Ross, die wêreldbekende baanbreker op die nuwere siening van begelei- 
ding tot doodsaanvaarding, wat vergestalting in hierdie hoofstuk vind, het by- 
voorbeeld voorvalle teëgekom waar blinde persone wat klinies dood was, die 
kleur en die aard van die klere van die omstanders ten tye van die “dood” kor- 
rek kon beskryf nadat hulle geresussiteer is aangesien die “dooie” as buitestaander
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kon neerkyk op die gebeure (Kúbler-Ross se “Life, Death and Life after Death” 
in Wilson 1987:130). Talle getuienisse van persone wat klinies dood was dui op 
’n na-aardse bestaan (Wilson 1987:124-137). Rawlings (1986:14,17,18) is egter 
van die skokkende opinie dat slegs die aangename herinneringe deur mense wat 
na-doodse ondervindinge gehad het onthou word en dat dié wat onaangenaam 
was so ontstellend is dat hulle deur die bewussyn van die mens geblokkeer word. 
Laasgenoemde aanname maak hy op grond van sy ondervinding met ’n sterwende 
wat, in teenstelling met ander persone wat hewiglik protesteer teen die beson- 
dere behandeling, gepleit het dat hy geresussiteer word — nieteenstaande die 
geweldige pyn wat ondervind word tydens dié spesifieke prosedure waartydens 
selfs ribbes van pasiënte soms gebreek word — vanweë sy uiters onaangename 
gewaarwordinge in die wêreld waarin hy hom bevind het. Ná sy bonatuurlike 
ervaring, kon die persoon niks daarvan onthou nie. Rawlings se aanname toon 
ooreenstemming met die Christelike beskouing (wat dié skrywer huldig) dat ’n 
hemel óf ’n hel die na-aardse bestaan behels (sien byvoorbeeld Lukas 16:19 -  31 
en Mattheus 11:23-24).

2. Die Egiptenare was politeïsties alhoewel die farao Ikhnaton (1379 v.C. -1361 v.C.) 
’n amper suksesvolle poging aangewend het om monoteïsme in te voer waar slegs 
die god Aton erken sou word as die onderhouer van alle dinge. Daar is gewoon- 
lik voorkeur gegee aan ’n lokale hoofgod terwyl die ander gode beskou is as sy 
familielede. Osiris, Ptah en Memphis het die menslike vorm aangeneem terwyl 
die ander gode wat in die prehistoriese tydperk as diere gefigureer het, in die 
historiese tydperk ook sekere antropomorfiese eienskappe aangeneem het.

3. Wilson (1987:44-47) verwerp reïnkarnasie onder andere op grond van die stu- 
die van die sogenaamde wedervaringe in ’n vorige lewe deur ’n ene Jane Evans. 
Tydens hipnose het sy onder andere vertel dat sy ’n sekere Livonia, die vrou 
van ’n leraar vir die gesin van Constantius, ’n Romeinse gesant in Eboracum 
(die Romeinse naam vir York tydens die vierde eeu v.C.) is. Die feite het almal 
outentiek voorgekom totdat daar uiteindelik uitgevind is dat inligting bekom is 
uit ’n boek getiteld The Living Wood deur Louis de Wohl wat in 1947 gepubli- 
seer is. De Wohl het ’n fiktiewe naam, soos wat hyself te kenne gegee het, naam- 
lik Marcus Favonius Facilis, vir ’n karakter in sy boek gebruik wat ook presies 
so deur Jane Evans genoem is.Ook het Evans, soos Livonia in die boek, die plek- 
naam Verulamium verkort tot “Verulam”. Die gevolgtrekking was dat die boek 
onder bespreking deur Evans gelees is en dat die feit deur die jare in haar on- 
derbewussyn gestoor is.

4. ’n Eksperiment wat poog om met die dooies te kommunikeer behels byvoorbeeld 
die volgende: ’n Persoon laat ’n boodskap in skrif in ’n koevert. Na sy dood word 
daar gepoog om met hom kontak te maak sodat die afgestorwene die kode vir 
die geheime skrif kan verskaf en die boodskap ontsyfer kan word om sodoende 
’n wetenskaplike bewys vir die hiernamaalse bestaan te bied.

5. Die werkwoord dekateer dui op die teenoorgestelde van die Griekse selfstandi- 
ge naamwoord Kathexis, wat die konsentrasie van psigiese energie op ’n aardse 
doel veronderstel. Dit dui dus op die finale losmaking van die aardse dinge. (Sien 
ook Kubler-Ross 1974:13.)
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