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HOOFSTUK I 

PROBLEEMSTELLING 

1. 	 AANLEIDING TOT DIE ONDERSOEK 

Gedurende die afgelope agt-en-dertig jaar het skrywer as onder

wyser en jeugleier op kerklike en kulturele terreine intens 

saamgeleef met die skoolgaande jeug. Hy was altyd daarvan 

bewus dat hierdie tydperk in die lewe van die ontwikkelende kind 

een van op-weg-wees-na-mondigheid is, 'n tydperk wat besondere 

fisiese en psigiese probleme oplewer. Dit is In eeue-oue ver

skynsel wat in talle geskrifte behandel word, soos onder andere 

blyk uit wat Sokrates reeds 400 v.C. gesehet: "Die kinders van 

ons dag is gemaksugtig en bedorwe. Hulle het swak maniere, 

steur hulle nie aan gesag nie, is onbeskof met grootmense ep sal 
i 

liewer klets as om te werk of gesonde oefening te doen. Hulle 

staan nie meer op as 'n ouer persoon die kamer binnekom nie. 

Hulle praat tee met hul ouers, het baie te se in volwassenes se 

geselskap, eet onmanierlik aan tafel en intimideer hul ouers."l 

B.F. Ne1 2 gee 'n treffende oorsig van die toestand soos dit deur 

die eeue was en verwys ~nder andere na Versluys wat se: "AI 

1. 	 Barnard, H.D.: "Deesdae se kinders", Die Kerkbode, 70ktober 
1970, p.501 

2. 	 Nel, B.F.: 'n Moderne pedagogiese benadering van jeugpro
bleme, p. 7 
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wat men uit de dertiende, veertiende en vijftiende eeuw leest 

over de jeugd van dien tijd geeft geen hooge dunk van de op

voeding. Klachten over de baldadigheid zijn algemeen .. . Het 

zal 	dan ook wel van de oudere leerlingen van Dordrecht zijn, 

dat verhaald wordt, dat zij in de kerk de neuzen der beelden 

afsneden of de rokken en kaproenen der biddenden aan elkaar naai

den, met messen vochten, enz."l 

In 1540 het Luther beweer dat jeugdiges allerlei moedswillighede 

begaan deur hulle spel, deur agter meisies aan te loop, na 

drinkplekke te gaan, ensovoorts en deur eers na die 21ste lewens

jaar tn bietjie te begin werk. 2 Ook Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778) het in sy EMILE melding gemaak van "een staat van 

crisis ••• Het kind is humeurig en heeft een al dan niet sterke 

aversie van ouderlike autoriteit, het wenst niet bestuurd te 

worden. In deze periode is het kind niet goed benaderbaar voor 

de volwassenen, het is onredelik, opstandig, kortom onopvoed

baar. ,,3 

Uit 	die aanhalings hierbo blyk dit dat sekere tipes afwykings 

by die Europese jeug deur die eeue heen aanwesig was. Hierdie 

afwykings kan hoofsaaklik in twee kategoriee verdeel word, 

naamlik die sogenaamde kwajongstreke (gewone onbedagsaamhede 

en kinderstreke soos uit Sokrates en Versluys se aanhalings hier

bo blyk) en die ernstiger, sedebederwende tipe afwykings. Dit 

1. 	 Versluys, J.: Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs
vooral in Nederland, p.57

2. 	 Krantz, D.E. en Vercruijse, E.V.W.: De jeugd in het gedrang, 
p.47

3. 	 Nel, B.F.: op.cit., p.9 



is veral hierdie laaste kategorie wat vandag algemeen aanvaar 

word as In verskynsel wat in toenemende mate ernstige jeug

probleme skep. Hierdie probleme het die afgelope paar jaar 

sulke ernstige afmetings aangeneem dat dit - ook in Suid-Afrika 

ontwikkel het tot 'n "Oorlog om die Volksiel".l 

In sy omgang met die jeug op verskillende terreine en veral 

in sy hoedanigheid as hoerskoolhoof, het skrywer die afgelope 

dekades gevind dat dit al moeiliker word om gesonde dissipline 

en 'n Christelike atmosfeer in die skool te handhaaf. Ver

skynsels soos seksperversiteite, traak-my-nie-agtigheid, 

slordigheid, vandalisme, werkskuheid en pligsversuim, stok

kiesdraaiery, parmantigheid, modeverslaafdheid, algemene on

verantwoordelikheid, afgestompte eergevoel en nasionale bewust

heid, alles uitvloeisels van gesagsverwerping in die gesin en 

gevolglik ook in die skool, skep voortdurend spanninge tussen 

onderwysers, ouers en leerlinge. Ernstige jeugprobleme 

wat hedendaags al hoe groter afmetings aanneem in ons skole, 

spruit uit seksuele wanpraktyke, die misbruik van verdowings

middels en die belangrikste van alles, uit die toenemende 

inherente onstabiliteit van die pubers en vroee adolessente 

ten opsigte van hulle geloofsekerheid. Dertig j aar gelede 

was seksuele oortredings, die misbruik van verdowingsmiddels, 

gesagsondermyning en openlike uittarting geen noemenswaardige 

probleem vir 'n skool en jeugorganisasie nie. 

1. 	 Nasionale Raad teen Kommunisme: "Oorlog om die volksiel", 
referate gelewer op die "Internasionale simposium oor 
kommunisme", Pretoria, Sept. 1966 
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Bogenoemde stelling impliseer nie dat vandag se jongmense sleg 

is nie. Inteendeel, ons is daarvan oortuig dat die grootste 

persentasie van die Suid-Afrikaanse jeug goed aangepas is, 

"ten spyte van die talle spanninge en frustrasies wat die 

geestesewewig van oud en jonk treiter in 'n tyd van ernstige 

ontwrigting en in tn beskawing wat die simptome van 'n nad?rende 

ineenstorting bykans elke dag duideliker toon".1 Suid-Afrika 

is egter 1n jong land met 1n betreklik lae blanke bevolking

syfer en kan nie bekostig dat 'n aansienlike persentasie van 

die skoolgaande jeug weens ontsporing die bevredigende aan

vaarding van hulle mandaat verpas nie. 

Uit hierdie ondersoek het dit geblyk dat Suid-Afrika nog veel 

positiefs in sy volkshuishouding het waarvoor die Here gedank 

moet word. Dit beteken egter nie dat die Suid-Afrikaanse 

jeug immuun is vir die gif van die hedendaagse gees van toe

geeflikheid wat reeds by sy poorte ingesluip het nie. 

Hierdie gees is besig om deel van die Afrikaanse lewensbe

skouing te word - "sonder dat ons dit bewustelik wou he. Ons 

weerstand is geleidelik afgebreek sonder dat ons dit besef 

het",2 en die jeug word in toenemende mate die slagoffers van 

hierdie bree stroom. Die Westerse wereld het reeds die sta

dium bereik waarin "alles wat behoudend en edel is, moet ver

dwyn in 'n identiteitlose pappery. Alles waaraan ons vroeer 

1. Roux, A.S. en Prins, S.J.: Toegepaste Voorligtingsielkunde,
p.58 

2. Geldenhuis, D.J.: Die Bondgenoot, Februarie 1971, p.1 
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geglo het) moet as outyds en uit pas verwerp word. Die norme 

en waardes wat as riglyne gedien het op die pad wat agter le, 

moet vervang word deur niks t!.l 

Die toestand wat hierbo kortliks geskets is, het ons laat besef 

dat die skool van die toekoms 'n baie belangriker en meer doel

gerigte rol sal moet speel in die geestelike weerbaarmaking 

van ons jeug. Dit sal die taak van die skool moet wees om ~. 

rekenskap te gee van elke seun en dogter wat sy hekke vir goed 

verlaat, ten opsigte van hulle aangepastheid in die gekompli

seerde samelewing van die laaste dekades van die twintigste eeu. 

Dit sal kan gebeur as daarin geslaag kan word om aan die skool

gaande jeug geloofsekerheid en 'n positiewe Christelike lewens

beskouing te gee "sodat ons seuns soos plante mag wees wat 

opgekweek is in hulle jeug, ons dogters soos hoekpilare wat uit 

gebeitel is na die boustyl van 'n paleis".2 

Die hoop word gekoester dat hierdie ondersoek 'n geringe bydrae 

sal lewer wat daartoe sal lei dat ons skole van die toekoms 

hierdie pragtige ideaal sal kan verwesenlik. 

2. HIPOTESE 

Die jeug in Suid-Afrika is besig om op voetspoor van die Wes

Europese jeug en die van ander Westerse lande, sodanige afwyk

1. Geldenhuis, D.J.C.: op.cit., p.1 

2. Psalm 144:12 
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ings van die ideaa1 van Christe1ike weerbaarheid te toon, dat 

die Afrikanervo1k in a1 sy verski11ende 1ewensverbande 'n 

besondere taak het om te vervu1 in verband met die weerbaar

making van die Afrikaanse jeug. 

3. DOEL VAN DIE ONDERSOEK 

Die hoofdoe1 van hierdie proefskrif is om kort1iks die 1ig 

te 1aat va1 op die oorsake en openbaringsvorme van jeugver

wi1dering as were1dverskynse1 en meer vo11edig op die taak 

van verskeie 1ewensverbande met betrekking tot die geeste1ike 

weerbaarmaking van ens jeug ter bestryding van hierdie ver

skynse1s. Gevo1g1ik rus die ondersoek op twee vername grond

sui1e, naam1ik vanwaar en waarheen (vanwaar kom die euwe1 en 

waarheen met die opvoeding?). 

Die antwoorde op hierdie twee vrae is ge1ee in die bepa1ing 

van die grondoorsake van die prob1eem en in buitengewone 

maatree1s om dit op te 105. 

Die be1angrikste aspek van hierdie ondersoek waarop 1ig gewerp 

moet word, is op die taak van die verski11ende 1ewensverbande, 

veral van onderwysersopleidinginrigtings en die Afrikaanse 

sekondere skool met betrekking tot die bekamping van die gees 

van permissiwiteit in ens vo1ks1ewe en die geeste1ike weer

baarmaking van ens jeug. 
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4. METODE EN BENADERING 

Ondervinding en persoonlike kennis dra veel by tot beter insig 

in die probleem en dien as motivering tot die aandurf van die 

ondersoek. Dit is egter nie voldoende nie en daarom was 'n 

bree literatuurstudie absoluut noodsaaklik om 'n basis vir 

wetenskaplike navorsing te vind. 

Vir agtergrondkennis is van die volgende metodes gebruik gemaak: 

4.1 Ondersoek in die buiteland 

4.1.1 Onderhoude 

Deur bemiddeling van die Suid-Afrikaanse Ambassadepersoneel 

is daar kontak gemaak met sekere sleutelfigure in Duitsland, 

Switserland, Holland en Engeland. Persoonlike onderhoude is 

vooraf gereel en op aanbeveling van hierdie persone met wie 

daar onderhoude gevoer is, is daar verdere kontakte opgebou 

met ander persone wat ook waardevolle bydraes gelewer het tot 

die ondersoek. Op hierdie wyse is onderhoude gevoer met 

meer as veertig persone in verskillende lande. Die grootste 

meerderheid van hierdie persone beklee prominente posisies in 

en aan universiteite, staatsdepartemente, onderwyskolleges, 

jeugorganisasies, hospitale, sakeondernemings, ensovoorts. 

Onder hulle was daar professore in die opvoedkunde, teologie, 

sosiologie en psigologie, jeugpredikante, sosiale werkers, 
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inspekteurs van onderwys, skoolraadsekretarisse, Suid

Afrikaanse Ambassadeurs, amptenare en direkteure van sosiale 

akademies en jeugverenigings, rektore van onderwyskolleges, 

hoofde van hoerskole, tegniese kolleges en verbeteringskole, 

medici wat spesialiseer in die behandeling van dwelmverslaaf

des, hoe polisie-offisiere, sakemanne, onderwysers, ouers, 

leerlinge en die pers. 

In alle gevalle is bandopnames gemaak van die persoonlike 

onderhoude wat gevoer is sodat dit later op skrif gestel kon 

word. 

4.1.2 Besoeke 

Die reisprogram was so gereel dat besoeke afgele kon word nie 

net in groot Europese stede soos Keulen, Dusseldorf, Basel, 

Zurich, Den Haag, Amsterdam, Brussel, Parys, Rome en Londen 

nie, maar ook op die platteland om sodoende toestande te kon 

vergelyk. Besoeke is afgele aan verskeie fakulteite en 

institute van universiteite, onderwyskolleges, verskillende 

tipes hoerskole, tegniese skole, tegniese opleidingsentrums 

en verbeteringsinrigtings, jeugklubs, jeugverenigingsentrums 

en -klubhuise, polisiehoofkwartiere, protestantse kerke en 

katolieke katedrale, privaatgesinne, sakesentrums met veelseg

gende krioelende menigtes op die markpleine, boekwinkels, 

boekekiosks, nagklubs, bioskope, deftige restaurants, drink

lokale en hippiesentrums ~onder andere ook aan die berugte 

Paradiso in Amsterdam). 
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Behalwe die studiereise wat gemaak is deur die genoemde vier 

lande, is vlugtige waarnemingsbesoeke ook gebring aan Belgie, 

Frankryk, Oostenryk en Italie. Waarnemings is gemaak van 

televisieprogramme, pornografiese lektuur, pornografiese 

kuns en -filmvertonings, die dagpers, die aftakeling van ge

sag, die slordigheid en onbeskaamdheid van so In groot deel 

van die jeug, die hippiekultus en gebruik van dwelmmiddels, 

kerkvervreemding, sabbatsontheiliging, die naglewe van die 

jeug, die protesterende studente, stakings, prostitusie, 

die algemene vervlakking van die mens like moraal en om die 

kroon te span oor dit alles - die klakkelose aanvaarding van 

al hierdie euwels deur die onderskeie gemeenskappe en selfs 

deur die owerhede en sommige kerke. 

Dit moet duidelik begryp word dat die negatiewe tendense 

in die lewenswyse van die Europese jeug wat ondersoek is, 

steeds in balans met die positiewe kultuur van Europa gesien 

en geevalueer word. 

4.1.3 Literatuurstudie 

Leersame, insiggewende en omvattende literatuur (bestaande 

uit boeke, tydskrifte, pamflette en veral uit 'n groot hoe

veelheid artikels en fotots wat geneem is uit dagblaaie in 

die verskillende lande) is versamel gedurende die reis. Hier

die literatuur is tn baie duidelike weerspieeling van die 

sedelike peil en geestesklimaat waarin die mense leef. 
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Uit bostaande blyk dit dat die omvang van hierdie deel van 

die ondersoek en die ryke skat van kennis en dokumentere 

materiaal wat versamel is, nie binne die bestek van hierdie 

proefskrif volledig aaamgevat kan word nie. Daar sal egter 

getrag word om die fundamentele aspekte duidelik uit te lig. 

4.2 Die ondersoek in Suid-Afrika 

4.2.1 'n Lewenslange belangstelling in die geestelike 

welsyn van die jeug, gepaardgaande met wye ervaring op ver

skillende jeugterreine, het vanselfsprekend gelei tot 'n groot 

hoeveelheid leeskennis en praktiese kennis wat van groot 

waarde was by die uitvoering van hierdie studie. 

4.2.2 Onderhoude 

Die persoonlike onderhoude wat gevoer is met opvoedkundiges 

sowel as met deskundiges op die verskillende verwante terreine, 

het 'n baie belangrike aspek van die ondersoek gevorm. Meer 

as sestig deskundiges op een of ander aspek van die onderwerp 

is direk by die studie betrek. Die meeste het hulle menings 

ook op skrif gestel en daarbenewens verwys na relevante 

bibliografie en ander outoriteite wat waardevolle bydraes 

gelewer het. 

4.2.3 Meningspeiling 

Tydens die onderhoude is gedurig gebruik gemaak van menings

peiling. Die mening van verskeie gesaghebbendes is op band 
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vasgele of die betrokke geleerde is gevra om sy mening op 

skrif te stel. Soms is ook gebruik gemaak van In inlig

tingstuk waarin sekere feite beklemtoon en stellings gemaak 

word en dan is hulle versoek om skriftelik te antwoord op 

sekere aspekte daarvan. 

4.2.4 Brannestudie 

(a) Vanselfsprekend was dit noodsaaklik om agtergrond

kennis te verkry uit werke van verskillende gesaghebbendes 

oorsee en hier te lande, van sowel die vorige as hierdie eeu. 

(b) Naas die geraadpleegde stof vind mens tans 'n 

nimmereindigende stroom van koerantartikels, menings van 

lesers, tydskrifartikels, radiopraatjies, kanselpreke, refe

rate, kongresse en privaatgesprekke oor die betrokke studie

tema. Hierdie inligting vertolk die mening van 'n wye reeks 

deskundiges en van die kontemporere samelewing. 

4.2.5 Besoeke 

'n Wye reeks uiters leersame en insiggewende besoeke is af

gele onder begeleiding en met volle samewerking van die Suid

Afrikaanse Polisie aan die jeugmisdaadfront in Kaapstad, 

Durban en Pretoria. Kongresse en kursusse vir skoolhoofde, 

verskeie volkskongresse oor relevante temas, lesings en simpo

siums gelewer deur oorsese gassprekers, jeugleierskursusse, 

samesprekings en beraadslagings deur verskillende liggame en 
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komitees het besonder waardevolle kennis en studiemateriaal 

opgelewer. 

5. ORDENING VAN DIE INHOUD 

Die inhoud van die verhandeling is kortliks soos volg saamge

stel: 

Hoofstuk een bevat In kort inleiding en die probleemstelling 

wat bestaan uit In hipotese sowel as die doel en metode van 

die ondersoek. Verder bevat dit kortliks die ordening van 

die inhoud en omskrywings van die vernaamste begrippe. 

Hoofstuk twee stel as pedagogiese doel die ideaal, te wete 

geestesweerbaarheid en stel vas wat laasgenoemde na waarheid 

is. Hoofstuk drie stel vas wat die posisie is van die jeug 

in die algemeen, die Afrikaanse jeug (meer skooljeug) in die 

besonder, ten opsigte van weerbaarheid (of sy teenpool: 

weerloosheid) te midde van allerlei wereldwye tendense. 

Hoofstuk vier behandel die wesenskenmerke van die Afrikaner 

en verskillende "vestings" in sy volkslewe wat dien as bol

werke teen die Westerse permissiwiteit. Hoofstuk vyf gee 

'n oorsig oor die verantwoordelikheid van sommige lewens

verbande ten opsigte van die weerbaarmaking van die Afrikaner

jeug. Hoofstuk ses werp lig op die taak van inrigtings vir 
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onderwysopleiding met betrekking tot die opleiding van onder

wysers met die oog op die jeugweerbaarheidstaak van ons skole. 

Hoofstuk sewe poog om uiteen te sit hoe die Afrikaanse sekon

dere skool 'n bydrae kan lewer om die jeug vanuit die gediag

noseerde situasie op te voed in die rigting van die gestelde 

ideaal: Christelike geestesweerbaarheid. Hoofstuk agt be

vat sowel gevolgtrekkings wat gemaak is na aanleiding van 

die ondersoek as aanbevelings wat belangrik beskou word. 

Aan die einde van die proefskrif is 'n kort samevatting van 

die inhoud van hierdie ondersoek. 

6. BEGRIPSOMSKRYWING 

Met die oog op duidelikheid en noukeurigheid word die volgende 

sleutelbegrippe nader omskryf: 

Jeug 

Dit is van kardinale belang dat in gedagte gehou moet word 

dat telkens waar die woord jeug gebruik word, die jeug van 

die Westerse beskawing bedoel word. Waar die woord betrek

king het op Suid-Afrika, word die blanke (Westerse) jeug en 

by implikasie die Afrikaanssprekende jeug bedoel. Meer in 

die besonder het ons hier die jeug van die sekondere skool 

in gedagte. 
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Jeugweerbaarheid 

Die "Handwoordeboek van die Afrikaanse taal lf (H.A.T.) en 

selfs die jongste groot "Die Afrikaanse Woordeboek" dui woorde 

aan soos jeugfront, Jeughof, jeugmisdaad, jeugsor~, jeugwerk 

en 'n reeks ander, maar die woord Ifjeugweerbaarheid" verskyn 

nie in die lys nie. Die woord weerbaar word verklaar as 

"bereid om te veg; strydbaar". Hierdie woord in kombinasie 

met die woord "jeug"j naamlik "jeugweerbaarheid", word in bo

staande sin gebruik. Dit sal dus beteken: die strydbaar

heid van en die wil en gereedheid by die jeug om te veg en 

weerstand te bied in 'n geestelike sin. Jeugweerbaarheid 

kan naas die gesindheid ook gesien word as In toestand van 

gereedheid (Engels - Youth preparedness). 

Dit word ook gesien as "die vermoe van elke jeugdige om sy 

eie gegewe weerbaarheidsmoontlikhede optimaal en sinvol te 

verwerklik". nOptimaal" dui op die kwaliteit van selfver

werkliking en Ylsinvol ll op voltrekking in die lig van waardes 

en hul geimplementeerde norme wat elke persoon huldig. Die 

kwaliteit van selfverwesenliking verskil van persoon tot per-

soon, hetsy goed, gemiddeld of swak. In jeugweerbaarmaking 

behoort elke jeugdige dUB gesteun te word om sy eie weerbaar

heidsmoontlikhede te begryp; eie lewensopvatlike waardes 

en norme toe te eien en in die lig van wat hy toeeien oor 

te gaan tot selfverwerkliking. Op hierdie wyse verower die 
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jeugdige dan 'n besondere weerbaarheidstoerusting wat hy op 

'n besondere wyse aanwend. 1 

Geestelike jeugweerbaarheid (of geestesweerbaarheid van 
die jeug) 

Hierdie begrip het byna oornag plek gekry in die volksmond, 

in kerk- en kultuurblaaie, koerante, tydskrifte, op kongresse, 

op kansels, in skole en selfs in die Parlement. Die Trans

vaalse Onderwysdepartement het 'n sillabus opgestel vir 'n 

program wat in skole voorgestel word as jeugweerbaarheid. 

Hierdie program bestaan uit vyf komponente waarvan die ver

naamste bekend staan as "geestelike jeugweerbaarheid". 

H.A.T. dui die betekenis van die woord "geestelik" soos volg 

aan: "betreffende die gees van die mens - teenoor liggaamlik, 

sinnelik, stoflik, vleeslik, iemand geestelik bearbei; be

deel met 'n gees: ons is nie net liggaamlik nie, maar ook 

geestelike wesens". As daar in hierdie proefskrif dUs ge

praat word van geestelike jeugweerbaarheid~ word jeugweer

baarheid in bogenoemde sin bedoel en nie in die ander sin van 

die woord, naamlik kerklik of religieus nie. In eersge

noemde sin het die woord dUs In baie wyer begrip as in laas

genoemde - trouens, eersgenoemde sluit laasgenoemde betekenis 

in. Geestelike weerbaarheid het slegs sin indien dit geken

merk word as Christelik. 

1. Joubert, C.J. e.a.: Jeugweerbaarheid, p.2 
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Geestelike jeugweerbaarheid word aanvaar as 'n doelstelling 

van die opvoeding en word gesien as die vermoe, die wil en 

gesindheid van die jeug om hulle Christelik te verantwoord 

ten opsigte van die eise wat aan hulle gestel word in hul 

maatskaplike, sedelike, godsdienstige, kulturele, opvoedkun

dige, ekonomiese, politieke, gesins- en volkslewe; die ver

moe om op elk van hierdie en ander moontlike terreine volgens 

Christelike norme op te tree en die belange van hulle gemeen

skap in al sy vertakkinge te bevorder. 

Permissiewe gemeenskap 

'n Permissiewe gemeenskap is dit waarin die vryheid van die 

individu so op die spits gedrywe en oorbeklemtoon word, dat 

alle norme van lewens- en wereldbeskouing gerelativeer word 

sodat hierdie norme geen bindende gesag meer het ten opsigte 

van die denke en handeling van die individu nie. 1 

7. ORleNTERENDE OPMERKINGS 

Begin 1974 het skrywer 'n ondersoek afgehandel wat gehandel 

het oor die taak van die sekondere skool met betrekking tot 

die geestesweerbaarheid van die Afrikanerjeug. 2 Omdat hier

die studie 'n gedeelte van die ondersoekveld van die destydse 

afgehandelde insluit, is hier en daar gebruik gemaak van die 

1. 	Gericke, J.S.: "Permisaiwiteit en verantwoordelikheid" in 
Soeklig op ons aedes, p.6 

2. 	Friis, S.H.: Die taak van die aekondere skool met betrekkin~ 
tot die geestesweerbaarheid van die Afrikanerjeug, ongepubl~
seerde M.Ed.-verhandeling)~'-r·dversiteit van Suid-Afrika, 1974 
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navorsing wat vir daardie studie relevant was en is enkele 

gedeeltes daarvan in hierdie proefskrif gebruik. Volledig

heidshalwe, asook ter wille van die eenheid van die navor

singsprojek, was dit noodsaaklik. Waar in enkele gevalle 

as gevolg daarvan oorvleuelings voorkom, is die neerslag van 

die vorige navorsing grondig herbedink, aangevul, uitgebrei 

en verdiep sodat daarvan 'n ekstensiewe sowel as 'n inten
\ 

siewe verbetering opgeneem is. 


