
HOOFSTUK 2 

DIE BEGRIP KOMMUNIKASIE EN DIE WESE DAARVAN IN DIE LIG VAN 
DIE SKRIF 

1. INLEIDEND 

Kommunikasie bestaan solank as die mens, maar het eers in die 
resente tyd toegespitste aandag begin geniet. Die belangstel= 
ling is waarskynlik veroorsaak deur die tegnologiese ontwikke= 
lings en die problema van kommunikasie wat daaruit voortgevloei 
het. Die veranderde leefwyse met allerlei nuwe kommunikasie= 
hulpmiddels en nuwe gemeenskappe het die probleem van kommuni= 
kasie geweldig vergroot en belangrik gemaak (Blignaut & Fourie, 
1970, p. 6). 

Die belangstelling in kommunikasie is verder die gevolg van 
tallose misverstande en waninterpretasies in menslike verhou= 
dings, en die geloof dat hierdie mislukkings voorkom kan word 
as ons kan leer om beter met mekaar te kommunikeer (Prime, 1969, 
p. 1). 

Oat kommunikasie vandag 'n probleem op bykans elke gebied geword 
het, is onteenseglik wa~r (~uller, 1972, p. 83). As gevolg van 
die aktualiteit van die onderwerp begin al hoe meer vakwetenskap= 
pe om die terrein van kommunikasie binne die vakgebied te onder= 
soek (Blignaut & Fourie, 1970, p. 10).· Daarby is die begrip 
kommunikasie volgens Vogelaar " .•• een van de meest faseine= 
rende begrippen van onze tyd." (Vogelaar, 1962, p. 1). 

In hierdie hoofstuk sal daar eers besin word oor die.belangrike 
plek van kommunikasie op alJe terreine van die menswees. Daarna 
12 



sal vasgestel word wat met die begrip kommunikasie bedoel word. 
Daarop sal die doel van kommunikasie aandag geniet. Vervolgens 
sal gepoog word om kommunikasie in die lig van die Skrif t~ ont= 
leed om vas te stel wat uit die Bybel in verband daarmee te wete 
gekom kan word. Ten slotte sal die kommunikasiehandeling as 
sodanig aandag geniet. Aangesien hierdie studie gerig is op 
onderwys in die algemeen en Godsdiensonderrig in die besonder, 
sal aspekte wat nie hierop betrekking het nie, slegs opper= 
vlakkige aandag geniet. Die verband met, of toepassing in die 
onderwys sal ook telkens aangetoon word. 

2. DIE PLEK VAN KOMMUNIKASIE 

2.1 Die plek van kommunikasie by die indiwidu 

Die vermoe. om te kan kommunikeer is 'n basiese hoedanigheid. van 
die mens. Blignaut & Fourie(1970,p.3) se dat die mens nie net·elke 
dag kommunikeer nie, maar dat i_~dien dit nie sa was nie, hy nie 
'n mens kon wees nie, want kommunikasie is eintlik die mens. : 
Hy beweer: "Neem sy vermoe om te kommunikeer weg,.en· die mens 
is daar nie meer nie." (Blignaut & Fourie, 1970, p. 3). ·Vol= 
gens hom is die mens se vernaamste funksie om te kommunikeer 
(Blignaut & Fourie, 1970, p. 96). Om te beweer dat die mens 
eintlik kommunikasie is, of dat kommunikasie eintlik die mens 
is, is 9ns insiens 'n oordrewe stelling, maar dit toon tog die 
uiters belangrike en sentrale plek wat kommunikasie by die in= 
diwidu inneem. 

Volgens Ex bevestig die mens deur sy kommunikasie die kern= 
struktuur van sy menslike eksistensie, en is dit duidelik dat 
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kommunikasie 'n fundamentele gedragswyse van die mens is (Ex, 
1969' p. 6). 

2.2 Die plek van kommunikasie in-die samelewing 

Du Toit se dat dit geen oordrywing is nie om te se dat die 
hoogste prestasies en geluk, maar ook die grootste mislukkings 
en ellende van die menslike samelewing in direkte verband staan 
tot die vermoe om sinvol met mekaar te kommunikeer (Du Toit, 
1968, p. 32). Budd se dat die paging tot kommunikasie met ander 
die belangrikste wyse van gedrag van die mens is (Budd, 1967, 
p. ix). Kommunikasie is dan 'n voorvereiste vir alle menslike 
groepslewe en sosiale verkeer, en dit is die primere faktor in 
alle handelinge (Du Toit, 1968, p. 32). 

Omdat kommunikasie 'n primere faktor in alle menslike handelinge 
is, is 'n studie daarvan tegelyk aangrypend en ingewikkeld. Aan= 
grypend omdat dit ons voer tot die dieptes van die menslike gees, 
en ingewikkeld omdat dit te doen het met die lewenswerklikhede 
op elke terrein waar ons op allerlei wyses met mekaar in ver= 
binding tree (Blignaut & Fourie, 1970, Voorwoord). Kommunikasie 
is egter nie alleen interessant en ingewikkeld nie, maar ook 
baie belangrik. Van Peursen beweer dat die probleem van kommuni= 
kasie een van die belangrikste probleme van die wereld van vandag 
is, en dat die toekoms van die wereld afhang van die moontlikhede 
tot kommunikasie wat ons lewer (Van Peursen, 1963, p. 9). Daarom 
is kommunikasie die groat worsteling van die wereld van vandag 
(Van' Peursen, 1973, p. 11). 
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2.3 Die plek van kommunikasie in die vakwetenskap 

Omdat alles wat ons doen op een of ander wyse herlei kan word 
tot kommunikasie, kan kommunikasie nie beperk word tot een vak= 
dissipline nie (Gordon, 1969, pp. ix-xi). Meerloo se byvoor= 
beeld dat wetenskap gesien kan word as die kommunikasiegewoonte 
van mense wat in dieselfde feite belangstel (Blignaut & Fourie, 
1970, p. 10). · Kommunikasie vorm egter 'n belangrike onderdeel 
van elke vakdissipline (Gordon, 1969, pp. ix-xi) en moet in 
elke vak en vakdissipline bestudeer word. 

Ook opvoeding en onderwys is alleen moontlik omdat die mens ge= 
skape is met die vermoe om te kan kommunikeer (Blignaut & Fourie, 
1970, p. 3). Opvoedkunde speel 'n beslissende rol in die 
kommunikasie omdat dit nie alleen waardes help bepaal nie, maar 
dit ook in die gemeenskap integreer. Daarom is Opvoedkunde 'n 
dinamiese terrein waarin kommunikasie 'n uiters belangrike en 
rigtinggewende rol speel (Blignaut & Fourie, 1970, p. 12). 

Die begrip kommunikasie moet nie alleen in die vak Opvoedkunde 
. . 

aandag geniet nie, maar ook in elke vak en vakdissipline wat met 
die opvoeding van die kind in verband staan en dus ook in Gods= 
di ensonderri g. 

3. DIE BEGRIP KOMMUNIKASIE 

3.1 Die betekenis van die woord kommunikasie 

Die woord.kommunikasie is van Latynse oorsprong en het volgens 
Klein ontwikkel uit die woord "communicationem", die akkusatief 
van die woord "corimunicatio" (Klein, 1971, p. 152) wat beteken: 
om iets algemeen bekend te maak, om iets mee te deel of waar 
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iemand tot sy hoarders spreek en hulle toelaat om deel te neem 
(Lewis, 1955, p. 383). Skeats se weer dit het ontwikkel uit 
die woorde "collJ1lunicatus" of "communicare" {Skeats, 1910, p. 780), 
wat beteken: om in verbinding te tree met of om te verkeer met. 
Die woord is saamges te 1 ui t die voorvoegse 1 "cum", verbui g na 
"con", "com" en "kom" wat beteken "saam met" in ruimte," tyd 
of omstandighede {Simpson, 1962, p. 160), en die wortel "mune" 
wat nie meer selfstandig bestaan nie, maar wat waarskynlik ver= 
want is aan die woord "munus" wat funksie of plig beteken. 
Hierby is die agtervoegsel "-asie" gevoeg wat geen semantiese 
waarde het nie. Die woord kommunikasie beteken dan letterlik: 
"die funksie om saam te voeg". Uit die voorafgaande is dit 
duidelik dat enige handeling waardeur mense in verbinding met 
mekaar gebring word, of enige direkte of indirekte verbinding 
tussen persone, deur gebruikmaking van watter middel of middels 
ookal, as kolll11unikasie beskou kan word. Daarom moet vele 
betekenisse by die gebruik van hierdie woord verwag word, soos 
dit trouens ook is. 

Volgens 'n verklarende Afrikanse woordeboek beteken kommunikasie: 
kennisgewing, gemeenskap, verkeersgemeenskap of verbinding 
(Kritzinger, 1936, p. 268). Volgens HAT beteken die woord: 
kennisgewing, mededeling of verbinding {Schoonees, 1965, p. 462). 

Die Oxford English Dictionary gee die volgende verskillende 
betekenisse vir die woord "communication" aan: 
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* Die aksie van kommunikeer. 
* Die vervoermiddels van inligting. 
* Meedeel, oordra en uitruil van idees. 
* Dit wat gekommunikeer word. 



* Gesprek. 
*' · Persoon 1 ike omgang. 
* Seksuele omgang. 
* Toegang of middele tot toegang tussen twee of meer 

persone of plekke. 
* Die daad of vermoe om van een plek na 'n ander te 

beweeg. 
* Algemene deelneming .. 

) 

* Die heilige nagmaal (Oxford English dictionary, 1933, 
p. 700). 

In die alledaagse spreektaal word die woord kommunikasie gebruik 
om een of ander vorm van verbinding tussen persone of gemeen= 
skappe aan te_dui. pie klem val gewoonlik op tegniese of ver= 
voermiddels en ver~o~rwee waardeur kommunikasie bewerk:tellig 
word, sodat daar gepraat word van komm~nikasie deyr d.ie radio, 
koerant, telefoon, televisie, satelliete, vliegtuie, trans= 
kontinentale spoorlyne, ens. 

In die Aardrykskundesillabus van st. 5 in Transvaal word on~er 
die opskrif kommunikasie, die volgende behandel: die belang= 
rikste metodes van vervoer oor land, water en deur die lug, die 
belangrikste see- en lugro~tes, transkontinentale spoorwee en 
telekommunikasie (Transvaal, Onderwysdepartement, 1973, pp. 3-4). 
Verder word .in een van die handboeke wat in hierdie standerd 
gebruik word gese: "Onder die.algemene hoof van kommunikasie 
sluit ons nie net die vervoer van mense en goedere van een plek· 
na 'n ander in nie, maar oo.k dieversending van boodskappe." 
(Holmes, 1973, p. 27). 
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Uit die voorafgaande voorbeelde is dit duidelik dat soveel ver= 
skillende betekenisse aan die woord kommunikasie geheg word, dat 
dit in betekenis vervlak en vervaag het (Van Wyk, 1968, p. 104). 
Daarom is dit nodig om aan te dui wat presies met die woord 
kommunikasie in hierdie studie bedoel word. 

3.2 Wat hier met die woord konmunikasie bedoel word 

Die woord kommunikasie word gebruik om verbinding tussen persone 
aan te dui. Wanneer persone met mekaar gesels of telefonies 
kontak, wanneer mense lees, luister, toespreek,of na gebare of 
gesigsuitdrukkings oplet, ens., vind kommunikasie plaas. 
Kommunikasie vind dus plaas wanneer een of meer van die sintuie, 
of ander menslike kommunikasiefasiliteite, gebruik word om met 
ander kontak te maak, deur of uit te send of •n boodskap te 
ontvang, ongeag van watter tegniese of ander middels in die 
handeling gebruik gemaak word. 

Kommunikasie vind altyd tussen twee of meer persone plaas en 
daarvoor is .kommunikasiemiddels nodig. Die sintuie (gehoor, 
gesig, tas, reuk en smaaksintuie) sowel as die hele liggaam 
van die mens (stem, gebare, gesigsuitdrukkings, liggaamsbewegings, 
ens.) is kommunikasiemiddels wat deel is van die liggaamlike 
kommunikasiefasiliteite van die mens, en word primere kommuni= 
kasiemiddels genoem. Tegniese hulpmiddels soos die radio, 
telefoon, koerant, rolprent en televisie is kommunikasiemiddels 
wat gebruik word om die prim~re kommunikasiemiddels aan te vul, 
om byvoorbeeld die probleem van afstand te oorbrug, en word 
sekond~re kommunikasiemiddels genoem. Metodes van vervoer 
(deur motor, trein, vliegtuig of skip) en die verski.llende 
roetes (lugroetes, seeroetes, ens.), is alleen metodes en roetes 
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wat gebruik word om persone in so 'n posisie te bring dat hulle, 
deur gebruikmaking van primere of sekondere kommunikasiemiddels, 
met ander in konmunikasie kan kom. Hulle word tersiere kommuni= 
kasiemiddels genoem. Die vervoer van goeder.e het weinig met 
kommunikasie te doen. 

Kommunikasiemiddels word gebruik om kommunikasie moontlik te 
maak,. maar is nog nie konmunikasie nie. Vir kommunikasie is 
dit ook noodsaaklik dat daar 'n stel tekens en simbole moet 
wees waaraan alle betrokkenes dieselfde betekenis heg. So by= 
voorbeeld maak die een persoon sekere klanke met sy stembande; 
terwyl ander met hul ore as ontvangsapparaat, dit ontvang en 
dieselfde betekenis daaraan heg wat eersgenoemde daarmee b~doel 
het. Ons kommunikeer dus deur ons sintuie te gebruik en deur 
betekenis te heg aan die dinge wat ons sintuie waarneem (Blig= 
naut & Fourie, 1970, p. 61). 

Maar kommunikasie veronderstel nie alleen die uitstuur en ont= 
vangs van inligting nie. Dit impliseer ook een of ander vorm 
van reaksie by die ontvanger sowel as by die persoon van wie 
die kqmmunikasie uitgaan en die reaksie kan waarneembaar wees, 
maar is meer dikwels nie waarneembaar nie. 

Kommunikasie is dus die beoefening van een of ander vorm van 
gemeenskap deur gebruik van middele wat vir beide deelnemers 
betekenis het (VanWyk, 1968, p. 123). Waar en wanneer mense 
idees uitruil, informasie versprei en gevoelens en informasie 
oordra op so 'n wyse dat hulle mekaar se denke en gedrag be= 
invloed, vind daar konmunikasie plaas (Du Toit, 1968, p. 32). 
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3.3 Woorde wat ·as sinoniem met die woord kommunikasie 
gebruik word 

Talle woorde word as sinoniem met die woord kommunikasie ge= 
bruik. Ons noem enkeles daarvan om aan te toon dat hierdie 
woorde egter nie dieselfde betekenis as die woord kommunikasie 
het nie. 

Die woord interaksie word soms gebruik om die kommunikasie 
tussen mense aan te dui. Aksie en interaksie is meer op die 
fisiese gerig, terwyl kommunikasie iets is wat uit die gees 
ontstaan en op ander gerig is (Vogelaar, 1962, p. 17). Saam 
vorm kommunikasie en interaksie elemente van sosiale gedrag, 
maar waar die een eindig en die ander begin, is prakties nie. 
uit te maak nie (Vogelaar, 1962, p. 20). 

Die woorde kommunikasie en gemeenskap le baie na aan mekaar. 
Verbande tussen mense ontstaan deur kommunikasie en dit lei 
tot gemeenskap. Gemeenskap is een van die gevolge van kommuni= 
kasie en die twee woorde is dus nie sinoniem nie (Vogelaar, 
1962, p. 21). 

Dikwels word die woord kontak gebruik om kommunikasie aan te 
dui. Kontak dui 'n fisiese verbinding tuss.~. mense aan. Wanneer 
kontak nie net liggaamlik, sosiaal, emosioneel of toevallig is 
nie, maar geestelike en innerlike aanraking word, vind egte 
kommunikasie plaas (Muller, 1972, pp. 90-92). 

Die woord dialoog word dikwels met die woord kommunikasie as 
sinoniem gebruik. Van Wyk verwerp die woord dialoog omdat dit 
afgestomp is, en omdat dit 'n gesprek aandui wat nie gegrond is 
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in 'n verhouding nie (Van Wyk, 1968, p. 125). Volgens Schouls 
moet dialoog nie gesien word as sinoniem met, of as voorwaarde 
vir kommunikasie nie, maar is kommunikasie voorafgaande tot 
dialoog, want dialoog kan alleen plaasvind wanneer daar reeds 
'n bepaalde gedagtekommunikasie bestaan (Schouls, 1968, p. 22). 

In die sendingveld is vroeer gepraat van 'n sekere benaderings= 
wyse (Engels: "approach") by die benadering van persone in 'n 
vreemde wereld. Vandag word die woord kommunikasie verkieslik 
gebruik aangesien die woorde benadering of benaderingswyse die 
gesindheid van die buitestaander aandui om 'n opening te vind· 
sodat hy kontak kan maak. Daarteenoor dui kommunikasie die 
bewustheid van die bestaan van 'n sekere mate ·van eenheid aan, 
sodat jy dadelik in die lewe van 'n ander kan intree (Kraemer, 
1956, pp. 60-61). 

3.4 Kommunikasie as 'n biologiese, logiese, psigologiese 
of teologiese probleem 

Kommunikasie kan van verskillende kante af benader word. Die 
biologiese proses van verbinding deur die sintuie na die brein · 
en omgekeerd, kan nagevors word, en sodoende kan kommunikasie 
as 'n biologies-psigologiese probleem gesien word (Vogelaar, 
1962, pp. 2-4). Meganiese kommunikasiemiddels kan bestudeer 
word en kommunikasie kan· dan gesien word as 'n natuurkundig
matematiese aangeleentheid (Vogelaar, 1962, pp. 2-4). 

Gordon stel die vraag of kommunikasie as 'n logiese of psigo= 
logiese probleem benader moet word (Gordon, 1969, p. 16). Die 
psigologie van kommunikasie handel volgens hom oor die voor= 
waardes vir kommunikasie, die "hoe" en die "waarom", terwyl 
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logika handel oor die aard van kommunikasie en die verskillende 
media en instrumente wat betrokke is (Gordon, 1969, p. 23). 

Vogelaar se dat kommunikasie as 'n sosiologiese probleem baie 
aandag verdien, aangesien kommunikasie die kernproses van die 
samelewing is, en daaruit belangrike elemente van die menslike 
samelewing in 'n helder lig sal kom (Vogelaar, 1962, pp. 5 & 6). 

Van Wyk huldig die mening dat kommunikasie nie alleen 'n logiese 
of psigologiese aangeleentheid is nie, maar uiteindelik 'n 
teologiese (Van Wyk, 1968, p. 104). Kraemer se God het die mens 
geskape "as his partner and ally to live in communion and 
communication with Him and so with each other," (Kraemer, 1956, 
p. 15), en daarin le die grond vir kommunikasie tussen mense 
(Kraemer, 1956, p. 15). Deur die sondeva 1 is kommun1 kas i e met 
God verloor en verbreek, en daarmee saam ook kommunikasie tussen· 
mense onderling. Hierdie kommunikasie kan alleen in Christus 
herstel word. 

Uit voorafgaande is dit duidelik dat kommunikasie in die eerste 
instansie 'n teologiese of metafisiese probleem is. Kommuni= 
kasieprobleme op alle ander terreine is die gevolg van hierdie 
primere probleem, en aangesien die hele mens in al sy fasette 
van menswees deur die sondeval en verlossing geraak word, is 
daar geen enkele terrein waarop kommunikasie nie 'n probleem 
is nie. Kommunikasie is dus 'n biologiese, matematiese, logiese, 
psigologiese, natuurkundige, sosiologiese, opvoedkundige en 
eksistensiele probleem, maar as die probleem op hierdie terreine 
nie in die lig van die religie gesien en benader word nie, kan 
alleen baie beperkte sukses verwag word. 
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3.5 Konmunikasie "tussen", "aan" en "van" 

Dit is nodig dat daar besin sal word ocr die gebruik van bo= 
genoemde voorsetsels saam met die woord kommunikasie. 

In die kommunikasiehendeling is daar drie hoofelemente, nl. die 
kommunikator van wie die konmunikasie uitgaan, die boodskap wat 
oorgedra word, en die ontvanger aan wie die boodskap gerig word. 
Watter van bogenoemde voorsetsels gebruik gaan word, word bepaal 
deur die mate van klem wat op elkeen van die drie elemente ge= 
plaas meet word. Waar die klem op die konmunikator en die ont= 
vanger val en hulle ongeveer gelykwaardig is, sal kommunikasie 
"tussen" die korrekte gebruik wees. Waar die klem op die ont= 
vanger val, word van kommunikasie "aan" gepraat. In die onder= 
wys behoort daar dus gewoonlik gepraat te word van kommunikasie 
"aan" die leerlinge. Waar die klem op die boodskap val, soos by 
die verkondiging van die evangelie, word konmunikasie "van" ge= 
bruik. 

Daar meet op gewys word dat daar onderskei meet word tussen 
hierdie uitdrukkingswyses, maar dat kommunikasie ":tussen", "aan" 
en "van" nooit geskei kan word nie. Volgens Kraemer lei 
kommunikasie "aan" in Godsdiensonderrig tot konrnunikasie "tussen" 
(Kraemer, 1956, p. 12), terwyl bygevoeg kan word dat konmunikasie 
"van" eintlik die doel is. 

In hierdie studie word die probleem van die oordrag van die 
evangelie in Godsdiensonderrig aan die leerlinge in die skoal 
ondersoek. Die klem val op die oordrag aan die leerlinge, en 
daarom word in die titel die woorde: die probleem van kommuni= 
kasie "aan" die leerli1 ~g gebruik. Die doel van kommunikasie 
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aan die leerlinge, is egter altyd kommunikasie van die evan= 
gelie. 

3.6 Tipes kommunikasie 

Ons kan onderskei tussen verskillende tipes of soorte kommuni= 
kasie, en verskillende uitgangspunte kan geneem word as basis 
vir die indeling. Alle wyses van ·onderskeiding is nie hier ter 
sake nie, maar die indelings van J.B. du Toit en C.A. van Peursen 
sal kortliks behandel -word, aangesien hulle meer lig werp op die 
begrip kommunikasie. Du Toit gebruik die wyses waarop die be= 
beure verloop, om drie tipes te onderskei(Du Toit, 1968, p. 34), 
terwyl Van Peursen ?ie indeling van Carl Jaspers, 'n hedendaagse 
filosoof, volg (Van Peursen, 1963, p. 4). 

3.6.1 Tipes kommunikasie onderskei volgens die wyse waarop 
die gebeure verloop 

3.6.1.1 Direkte of indirekte kommunikasie 

Direkte kommunikasie vind van aangesig tot aangesig plaas en 
het die voordeel van beide visuele en akoestiese kommunikasie 
(Du Toit, 1968, p. 34). Kommunikasie in die onderwys is direkte 
kommunikasie. 

Indirekte kommunikasie vind plaas wanneer daar afstand in ruimte 
of tyd of beide bestaan, en vereis die gebruik van kommunikasie= 
middels. Die afstandsverskil is noodwendig 'n nadeel (Du Toit, 
1968, p. 34). 
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3.6.1.2 Wederkerige of eensydige kommunikasie 

Wederkerige (tweerigting) en eensydige (eenrigting) kommunikasie 
berus op die vraag of die rolle van die kommunikator en die ont= 
vanger voortdurend omgeruil word of nie (Du Toit, 1968, p. 34). 

Wanneer die een deelnemer uitsluitlik die rol van kommunikator 
of mededeler vervul, terwyl ander die rol van ontvanger of op= 
nemer vervul, word gepraat van eensydige kommunikasie. Wanneer 
die rolle wel omgeruil word, het ons wederkerige kommunikasie 
(Du Toit, 1968, p. 35). 

Daar moet op gewys word dat kommunikasie wel eensydig kan wees 
aangesien die ontvanger nie noodwendig fisies reageer op wat : 
ontvang word nie. Wederkerige kommunikasie is egter beter, aan= 
gesien die ontvanger nie alleen ontvang nie, maar ook sy gedag= 
tes in woorde uitdruk. Daarby weet die kommunikator onmiddelik 
in watter mate die kommunikasie-inhoud suksesvol oorgedra en 

ontvang is. In die onderwys word te dikwels van eensydige .. 
kommunikasie gebruik gemaak, terwyl wederkerige kommunikasie 
veel meer effektjef is. 

3.6.1.3 Privaat of openbare kommunikasie 

Privaat kommunikasie vind plaas tussen enkele persone, soos in 
'n gesprek, of in 'n bepaalde en beperkte groep, soos in 'n 
klaskamer (Du Toit, 1968, p. 35). Onderwys binne skoolverband 
is dus gewoonlik.privaat kommunikasie. 

Openbare kommunikasie is gerig op 'n groep wat nie eng begrens 
of ·duidelik omskryf is nie. Dit word gerig tot enigeen wat dit 
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sou kon waarneem (Du Toit, 1968, p. 35): Die radio en koerante 
is voorbeelde van konmunikasiemiddels wat gebruik word vir open= 
bare kommunikasie. 

3.6.2 Tipes konmunikasie volgens die indeling van Jaspers 

3.6.2.1 Algemeen verstandelike kommunikasie 

Dit is konmunikasie wat hoofsaaklik op die vlak van die intellek 
plaasvind, en waar alles logies, saaklik en glashelder verduide= 
lik word. Dit word veral in die natuurwetenskappe gevind soos 
byvoorbeeld by die verduideliking van die stelling van Pythagoras 
(Van Peursen, 1963, p. 4). 

3.6.2.2 Geestelike kommunikasie 

Dit is kommunikasie wat bestaan wanneer byvoorbeeld oor sedelike 
en sosiale norme en waai·des gepraat word •. Dit is kommunikasie 
waarin merise geestelik met mekaar deelneem en deel het aan 
norme en waardes, en waar 'n geestelike appel op die voorgrond 
staan. Daar kan nie op dieselfde wyse onderrig gegee word in 
sedelike norme en waardes as in die natuurwetenskappe nie (Van 
Peursen, 1963, p. 4). 

3.6.2.3 Vitale konmunikasie 

Vitale konmunikasie berus op onderlinge aanvoeling. In 'n sport=· 
soor,t voel 'n speler byvoorbeeld ujt die geringste beweging van 
sy spanmaat aan wat hy gaan maak. Hierdie kommunikasie speel 
'n belangrike rol in ons lewe in vriendskap, liefde, onderwys, 
ens. Ons voel byvoorbeeld in die onderwys aan wanne-er die 
kinders in 'n klas rustig is (Van Peursen, 1963, p. 5). 
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3.6.2.4 Eksistensiele kommunikasie 

Eksistensiele kommunikasie vind plaas wanneer daar "die strik
persoonlike, die ondefinieerbare, die eg menslike diepe kontak" 
bestaan (Van Peursen, 1963, p. 6}. lets soos 'n elektriese 
vonk spring oor, en 'n persoonlike ontmoeting ontstaan. Die 
kontak is daarin gelee dat die een homself persoonlik aan die 
ander gee, dat die een trag om die ander te verstaan en te ont= 
moet, en dat daar ware oorgawe, spontaneiteit en vryheid is, en 
waarby die een homself is en homself aan die ander gee (Van 
Peursen, 1963, p. 6}. 

Eksistensiele kommunikasie is die wortel van alle ander kommuni= 
kasie. Daar moet eers eksistensiele kommunikasie wees, dan is 
verstandelike, geestelike en vitale kommunikasie moontlik 
(Van Peursen, 1963, p. 6). 

Onderwys is te dikwels gerig op verstandelike kommunikasie. Die 
verstand van die kind staan op die voorgrond, en hy word met 
kennis gebombardeer, terwyl daar nie eksistensieel tot hom deur= 
gedring word nie. Godsdiensonderrig bied die ideale geleentheid 
om eksistensiele kommunikasie met die kind tot stand te bring, 
terwyl Godsdiensonderrig daarsonder tot mislukking gedoem is. 

3.7 Definisie van kommunikasie 

Schouls (1968, p. 22} definieer kommunikasie voorlopig as 
the sha'ring of an idea or a way of life," en gaan voort 

deur te se dat kommunikasie nie fisiese nabyheid beteken nie, 
maar " • . . you want to be with the other in the sense of 
sharing with the other, of having something in common." (Schouls, 
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1968, p. 16). Ex sien kommunikasie as 11 
••• dat optreden van 

een mens (mededeler) dat een medemens (vernemer) tot deelgenoot 
maak van enigerlei 'idee' (denkbeeld, ervaring, beleving), door 
gebruikmaking van tijmbolen die volgens een taalsijsteem geordend 
zijn en horen, sien, tasten, ruiken en/of proeven insluiten (Ex, 
1969, p. 5). Waar Schouls die gemeenskaplike besit van iets 
voorop stel, beklemtoon Ex d·ie persone wat in die gemeenskaplike 
besit betrokke is, en die gebruik van die sintuie om die be= 
trokkenes deelgenote te maak. 

Volgens I.A. Richards is kommunikasie " .•• when one mind so 
acts on its environment that another mind is influenced, and 
in that other mind an experience occurs which is like the ex= 
perience in the first mind, and is caused in part by that ex= 
perience. 11 (Gordon, 1969, p. 25). In teenstelling met eers= 
genoemde twee definisies beklemtoon Richards die beinvloeding 
en inwerking van die een persoon op 'n ander. Blignaut beskryf 
kommunikasie 11 

••• as die wisselwerking tussen mense deur 
middel van boodskappe •.• " (Blignaut & Fourie, 1970, p. 15). 
Dus sluit hy aan by die beskouing van Richards, maar beklemtoon 
dat die wisselwerking wedersyds is. 

Aranguran definieer kommunikasie " ..• as any transmission of 
information by means of (a) the emission, (b) the conduction and 
(c) the reception of (d) a message" (Aranguran, 1967, p. 11), en 
laat daarmee die klem meer op die kommunikasiegebeure val •. 
J.A. van Wyk sluit hierby aan, maar gaan nog verder: 11 0ns moet 
kommunikasie dus sien as die beoefening van een of ander gemeen= 
skap deur die gebruik van mid~ele wat vir albei deelnemers be= 
tekenis het, waarby 'n groot verskeidenheid van sinvolle simbole 
as middele kan dien, maar die taal 'n sekere voorrang het. 11 (Van 
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Wyk, 1968, p. 123). Hy beklemtoon dat gemeenskap alleen moontlik 
is omdat middele gebruik word wat reeds gemeenskaplike besit is. 
Daar moet dus reeds 'n sekere mate van gemeenskap wees voordat 
kommunikasie tot stand gebring kan word (Van Wyk, 1968, p. 119). 

Kommunikasie is dus nie dat een mens sekere klankgolftrillings 
met sy stembande maak, en ander met hul ore as ontvangsapparaat 
dit omsit in verstaanbare klanke nie (Van Peursen, 1963, p. 4). 
Daar moet 'n sender sowel as 'n ontvanger wees voordat daar van 
kommunikasie sprake kan wees, en daar moet tussen hulle een of 
ander vorm van verbinding geskep word waarlangs iets oorgedra· 
kan word (Vogelaar, 1962, p. 6). Maar oordrag alleen is nog nie 
kommunikasie nie, want daar moet 'n mate van wisselwerking wees. 
Hierdie wisselwerking kan beperk wees tot 'n bepaalde terrein, 
soos 'n stokperdjie, of kan die konkrete totaliteit van die 
menslike bestaan omsluit (Schouls, 1968, p. 54). Elke vorm van 
kommunikasie word eintlik eers voltrek wanneer dit tot een of 
ander reaksie of gedragsantwoord lei (Blignaut .. & Fourie, 1970, 
p. 46). Kommunikasie vind altyd in 'n situasie van ontmoeting 
plaas. Die optrede van die kommunikator stel die ontvanger 
voor 'n beslissing en dwing hom tot 'n antwoord. Dit bring die 
ontvanger tot 'n situasie van konfrontasie, wat in wese heel 
anders is as abstrakte of suiwer informatiewe spreke (Muller, 
1972, p. 89). 

Kommunikasie is dus nie alleen die oordra van inligting nie, 
maar die direkte en indirekte beinvloeding van die kommunikeer= 
ders. Ons kan nooit van die feit wegkom, se Blignaut (1970, 
p. 15), dat alles wat ons omgewe vir ons bestaan na gelang van 
die konsepte wat ons daarvan vorm nie. Daarby ontdek ons eint= 
lik onsself in kommunikasie met ander. Van Peursen (1963, p.6) 
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se dat dit " .•. in ware kommunikasie so is dat jy nie jouself 
is nie, maar dat jy jouself eers word vanuit die ander." 

Ware kommunikasie strek egter nog veel dieper. Deur die sonde= 
val is die egte kommunikasie tussen mens en God verbreek, en 
daardeur ook die egte onderlinge menslike kommunikasie. Daaruit 
is dit duidelik dat die diepste menslike kommunikasie eers be= 
reik kan word wanneer die verhouding tot God herstel is._ Volgens 
Van Wyk (1968, p. 104) is kommunikasie vanuit die Bybel gesien, 
nie 1 n bloat menslike ve'rskynsel nie maar " ..• die groat 
heilsgebeurtenis van die genadige toekering van God, die woord= 
gebeurtenis by uitnemendheid." Omdat hierdie toekering van God 
die vorm aangeneem het van aanspreek en oproep, van beslissing 
en antwoord, maak dit dat ons daarvan as kommunikasie praat 
(Van Wyk,1968, p. 104). 

Wanneer kommunikasie nie net liggaamlik en verstandelike kontak 
is nie, maar innerlike en geestelike aanraking word, vind egte 
kommunikasie plaas, en daarvoor is dit noodsaaklik dat die 
innerlike van die kommunikator en die van die ontvanger in rat 
moet kom met die stem van Gods Woord (Muller, 1972, pp. 91-92). 
Daarom kan saam met Schouls gese word dat die diepste kommuni= 
kasie is " •.. the sharing of an idea by people who already 
share living in reconciliation with God in Christ." (Schouls, 
1968. p. 53) • 

Samevattend kan gese word dat kommunikasie 1n handeling is waar= 
deu~ die mens as denkende en handelende wese met die medemens in 
verbinding tree, deur gebruikmaking van sy sintuiglike fasili= 
teite op so 1n wyse dat hierdie verbinding die vorm aanneem van 
1 n aanspreek en 1 n oproep, van 1 n bes 1 i ssi ng en 1 n an.twoord, 
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sodat elke deelnemer aan die kommunikasiesituasie beinvloed word 
om die wereld en die omgewing sowel as sy medemens en homself 
beter te verstaan. Die hoogste kommunikasie is egter alleen 
moontlik indien elke deelnemer se persoonlike verhouding tot 
God herstel is. 

4. DIE DOEL VAN KOMMUNIKASIE 

Die doel van kommunikasie is om inligting van 'n persoon of 'n 
instansie na 'n ander oor te dra deur middel van sintuiglike of 
tegniese middele. Hierdie oordra van inligting is gerig op die 
motivering van die mens in 'n bepaalde rigting soos opvoeding, 
godsdiens, kultuur, politiek, handel, ens. (Republiek van Suid
Afrika, Departement van kultuursake, 1968, p. 2). Die doel kan 
wees om inligting te verskaf, om ·opvoedkundig te wees, om ver= 
maak te verskaf of om te oortuig en te oorreed. Verskillende 
doelstellings kan bymekaar ingeweef word, en die ware doel kan 
selfs verberg word, byvoorbeeld: In 'n poging om te oorreed, 
word van vermaak gebruik gemaak. 

Die kommunikasie·kan formeel of informeel, beplan of onbeplan 
wees, en kan plaasvind tussen enkelinge en groepe in uiteen= 
lopende situasies (Blignaut & Fourie, 1970, p. 4). Die doel 
kan bewustelik of onbewustelik nagestreef word, maar hoe duide= 
liker die kommunikator die doel aan die ontvanger maak, hoe 
groter is die moontlikheid dat hy korrek verstaan sal word 
(Gordon, 1969, p. 217). 

Kaplan (1969, p. 105) gee 'n interessante siening van die doel 
van kommunikasie, nl. " . the aim .•. is to pave the way 
for silence." Hierdie stilte kan 'n vyandige of onkundige 
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stilte wees, waar niks meer vir mekaar te se is nie, of 'n 
stilte van begrip, liefde en kennis, waar dit nie meer nodig 
is om meer te se nie (Kaplan, 1969, p. 105). Volgens hom is 
daar in die skole te min stilte. Ons is bang vir 'n oomblik 
in die klas wanneer niemand iets se nie. Tog het ons almal 
hierdie stilte nodig, en hy meen dat ons moontlik meer sal se 
indien ons minder praat (Kaplan, 1969, p. 104). 

Volgens Van Peursen is die doel van kommunikasie om 'n paging 
aan te wend om nuwe gemeenskaplike horisonne vir die hele 
wereld te vind. Agter die verstandelike kommunikasie vind ons 
die egte eksistensiele kommunikasie waardeur die een word van= 
uit die ander, waar die mens homself word vanuit ander wat 
anders is as hy. Op die wyse word 'n horison gevind wat per= 
spektief gee aan die lewe van die individu en aan die hele 
menslike samelewing (Van Peursen, 1963, p. 11). Alle kommuni= 
kasie sluit die begeerte in om ander te beinvloed en in 'n mate 
te beheer en te verander. Daarom is veral die begripswereld 
die doel van kommunikasie (VanWyk, 1968, p. 132). 

Die hoogste doel van kommunikasie is eenwording in en met God. 
Die mens moet met God versoen word deur die gebroke band weer 
op te neem (Schouls, 1968, p. 55). Uit versoening met God vloei 
versoening in God met die medemens voort. Wanneer die hoogste 
kommunikasie met God herstel is, en alleen dan, is die hoogste 
menslike kommunikasie moontlik. 

Die aoel van die Christen in sy kommunikasie met ander, moet 
wees om hulle so te beinvloed dat Christus vir die ander sal 
wees wat Hy reeds vir hom is (Van Wyk, 1968, p. 133).. Dit geld 
in besonder in Godsdiensonderri~en dit is dus. duidelik dat die 
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onderwyser wat hierdie vak aanbied 'n gelowige Christen moet 
wees. 

5. DIE HEILIGE SKRIF EN DIE WESE VAN KOMMUNIKASIE 

5.1 Geen klinkklaar antwoorde moet in die Skrif verwag 
word nie 

Daar is geen klinkklaar antwoord in die Skrif oar enige moderne 
probleem nie, en dus·ook nie oar die probleem van kommunikasie 
nie. Aan die ander kant omsluit die Skrif die mens se hele 
totaliteit, en is daar nie 'n enkele terrein van die menswees 
wat nie aangeraak word nie. Daarom kan daar verwag word om in 
die Skrif aanduidings te vind oor die probleem van kommunikasie 
wat so sentraal in die menslike lewe is. Kraemer (1956, p. 13) 
se dat die groat taak van die.Bybel is II ••• to spread before 
us human history as God's risky adventure with man, from crea= 
tion to consummation," en verwag dus om in die Bybel die regte 
orientering tot die probleem van kommunikasie te vind (Kraemer, 
1956, p. 13). 

5.2 Die grand van kommunikasie 

Die Bybel beklemtoon voortdurend dat alleen God die mens in al 
sy fasette ken. Die mens ken homself en ander, maar ken homself 
en ander tog oak nie. God ken die mens, want Hy het die mens 
geskape tot kommunikasie met Hom, en daardeur tot kommunikasie 
met mekaar in Hom. Kommunikasie tussen mense is dus gegrond in 
kommunikasie met God (Kraemer, 1956, p. 15). 

Van Wyk se dat die drie-eenheidsleer die grand van kommunikasie 
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is, want daaruit leer ons wat kommunikasie eintlik beteken. Die 
drie-eenheidsleer gee ons 'n insig oor die wyse van handeling 
van God met die wereld, maar ook 'n insig in die bestaanswyse 
van God self, as drie Persone in eenheid en verskeidenheid, in 
ewige persoonsgemeenskap (Van Wyk, 1968, p. 121). Uit hierdie 
kommunikasie, en uit die ewige Raad van God, kom die plan en 
werk van .God met die wereld. Hier geld die reel dat kommuni= 
kasie uit kommunikasie voortkom, en tot verdere kommunikasie 
voer (Van Wyk, 1968, p. 121). 

5.3 Die skepping van die mens 

Die mens is met sy skepping ook geroep tot kommunikasie met God. 
Uit die aard van sy skepping is daar dus by die mens 'n geneent= 
heid tot kommunikasie (Kraemer, 1956, p. 18). Omdat die mens 
goed geskape was, kan ons aanneem dat hy die vermoe gehad het 
tot perfekte kommunikasie met God, sy medemens en met die res 
van die skepping. 

5.4 Die skeppingsopdrag 

As 'n mens moet kies tussen waarheid en die soek na waarheid, 
sal almal waarskynlik laasgenoemde kies. Waarom? 'n Mens ont= 
vang nie graag klinkklaar antwoorde nie. Hy wil self soek en 
self vind en self beoordeel. Dit le aan die wortel van die 
probleem van kommunikasie. Die mens wil nie van ander leer nie, 
maar wil self ontdek, en dit wat hy ontdek het, aan ander oor= 
dra ~ ander wat nie wil luister nie, maar ook self wil ontdek. 
Kommunikasie vereis minstens twee persone wat met mekaar wil 
kommunikeer. Die kommunikator is gewoonlik gretig om te kommuni= 
keer, maar die ontvanger is nie outomaties positief ingestel nie. 
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Die probleem van kommunikasie is dus dikwels 'n probleem van 
gesindheid by die ontvanger. 

Die skynbaar negatiewe gesindheid by die ODtvanger wortel in 
die skeppingsaard en skeppingsopd~ag van die mens. Die mens 
ontvang die opdrag om die aarde te onderwerp en daaroor te 
heers (Gen. 1:28), en omdat God nooit van die mens iets verwag 
waartoe hy nie toegerus is nie, word die mens geskape met 'n 
wil om die aarde te onderwerp, en 'n wil om daaroor te heers. 
Die mens wil dus self heers en onderwerp, en wil nie oorheers 
word, of iets wat reeds oorheers of onderwerp is, van ander 
ontvang nie. 

Uit voorafgaande is dit duidelik waarom kinders in skole dikwels 
nie oplet nie. Te dikwels word alles vir die kind "met 'n lepel 
ingegee", en daardeur word sy diepe menswees misken. Die self= 
werksaamheid van die kind ontvang op goeie grond vandag veel 
aandag in die onderwys, terwyl motivering nog te dikwels in"die 
slag bly. Ook Godsdiensonderrig bied uitstekende geleenthede 
om die kind self te laat delf, en self die waarhede in die Skrif 
te laat ontdek. Te dikwels word in Godsdiensonderrig eenvoudig 
aanvaar dat die kind wil of sal luister, sonder dat hy daartoe 
gemotiveer word. 

5.5 Die sondeval 

5.5.1 Die verleiding 

Die mens is geskape met die moontlikheid en die wil om self te 
ondersoek, te besluit, te onderwerp en te heers. Maar juis in 
hierdie skeppingsaard van die mens, le die aanknopingspunt wat 
Satan aangryp om die mens tot die sondeval te lei. 
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Aangesien die mens goed geskape is, is dit duidelik dat Satan 
al sy lis sou moes gebruik om die mens tot 'n val te bring. 
Daarom moet ons verwag om in die verleiding 'n uitstekende 
voorbeeld te vind van goed beplande en suksesvolle kommunika= 
tiewe benadering. Die verleidingsgebeure verdien dus besondere 
aandag. 

God gee aan die mens 'n bevel, nl. dat hy nie mag eet nie (Gen. 
2:17). Die wil, eie oordeel en beslissing van die mens is hier 
uitgeskakel. Hy wat geskape is om te heers, moet hom onderwerp. 
Dit begryp Satan goed, en hy weet dat indien hy Eva sou beveel 
om te eet, sy dit waarskynlik nie sal doen nie. 

Satan kom egter met 'n eenvoudige, ter sake vraag waarop Eva 
maklik kan antwoord: "Is dit ook so dat God gese het: Julle 
mag nie eet van al die borne van die tuin nie?" (Gen. 3:1). 
Hierdie goed.beplande vraag·bevat nie alleen 'n valsheid nie, 
maar sou Eva seker ook dwing om te dink oor die onderwerp waar= 
oor Satan haar wil laat dink. Eva sou seker ook wonder waarom 
hulle nou juis nie van die een boom mag eet nie. Uit Eva se 
antwoord weet Satan dat sy kommunikasiepoging geslaagd was. 
Terwyl Eva wonder, verstrek Satan die inligting wat sy verlang. 
Hy kom nog nie met 'n opdrag nie, maar met 'n bewering of stel= 
ling wat lynreg in stryd met die woord van God is, nl. "Julle 
sal gewis nie sterwe nie." (Gen. 3:4). Op hierdie stelling 
brei hy dan op so 'n wyse uit dat die eet van die vrug vir Eva 
aanloklik blyk. Met die saad gesaai, verdwyn Satan van die 
toneel, of tree op die agtergrond: hy is nie meer nodig nie. 
Die mens sal self besluit om te eet. Die wil, die eie oordeel 
en beslissing van die mens, is hier in volle werking. 
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In die verleidingsdaad le 'n eenvoudige maar effektiewe 
kommunikasiehandeling opgesluit wat met groot sukses in die 
onderwys toegepas kan word. Die kind moet eers aan die dink 
gesit word oor die bepaalde onderwerp deur weldeurdagte, maar 
eenvoudige vrae. Deur die kind s~ antwoord of antwoorde, kry 
hy nie alleen sy volle aandeel in die kommunikasiedaad nie, 
maar daaruit kan die onderwyser aflei wat hy reeds weet, wat sy 
benadering of gesindheid is en hoe hy oor die onderwerp dink. 
Daaruit kan die onderwyser bepaal hoe hy die probleem verder 
moet benader om die kind te lei in die rigting waarin hy sy 
kennis en gesindheid wil kanaliseer. Daarna kan· 'n bewering of 
'n stelling gemaak word om die leerlinge se denke te prikkel en 
dan kan die nodige gegewens oor die onderwerp verstrek word. 
Indien qie onderwerp reg hanteer is, sal die leerlinge self die 
regte gevolgtrekkings maak, maar in die onderwys moet dit altyd 
gekontroleer word. 

5.5.2 Die gevolge van die sondeval 

Volgens die Rooms-Katolieke filosoof, J. Maritain, was daar nie 
'n radikale breuk met God as gevolg van die sondeval nie. Daar= 
om staan geen leefwyses radikaal teenoor mekaar nie, en lewer 
kommunikasie dus geen radikale probleem nie·(Schouls, 1968, 
p. 58). Hiermee kan die Calvinis nie saamstem nie. Met die 
sondeval is die beeld van God in die mens radikaal verbreek, 
maar nie vernietig nie. Die verhouding tot God is versteur en 
die gevolg daarvan is 'n distorsie in alle kommunikasie, hori= 
sontaal en vertikaal. Swak kommunikasie is 'n teken sowel as 
'n gevolg van die versteuring van die oorspronklike orde van 
die menslike bestaan. Versteurde intermenslike kommunikasie 
is die gevolg van_versteurde kommunikasie met God, en dus is 
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die probleem van gebrek aan kommunikasie 'n religieuse aan= 
geleentheid wat uit die sondeval voortvloei (Kraemer, 1956, 
p. 18). 

Deur die sondeval is die kommunikasie tussen mens en God, mens 
en mens, mens en homself en mens en natuur grootliks verbreek 
en verswak. Die mens kan God en homself nie meer verstaan nie 
en daarom verstaan hy sy medemens nog minder. Die natuur ver= 
staan hy ook nie omdat daar nie net by die mens 'n swakker in= 
sig is nie, maar ook omdat die natuur self verduister is deur 
die vloek daaroor (Gen. 3:17). Die aarde waarna gekyk word, 
is verduister, terwyl die oog wat daarna kyk 'n groat deel van 
sy vermoe verloor het. Swak kommunikasie sedert die sondeval 
kan dus verstaan word. 

Die verbreking en afwesigheid van kommunikasie na die sondeval 
word baie duidelik in Genesis uitgebeeld: 
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* Kommunikasie tussen mens en Skepper verbreek: God 
roep die mens, maar hy kruip weg (Gen. 3:8). 

* Kommunikasie tussen man en vrou verbreek: Adam be= 
skuldig Eva (Gen. 3:12). 

* Kommunikasie tussen mens en die natuur verbreek: Eva 
beskuldig die slang (Gen. 3:12). 

* Kommunikasie tussen broer en broer verbreek: Kain 
dood Abel (Gen. 4). 

* Kommunikasie tussen mens en mens verbreek: Onderlinge 
stryd en tweedrag. 



By die toring van Babel probeer die mens saamstaan, 
maar God verwar hul spraak (Gen. 11:5-6). 
Taal, die simbool van eenheid en kommunikasie, word die 
instrument van misverstand en misleiding. Taal beklee 
voortaan die dubbele rol yan kommunikasiemiddel en 
frustreerder van kommunikasie. Alle mens ly onder hier= 
die dubbelsinnigheid van taal (Kraemer, 1956, p. 19). 

5.6 Die moontlikheid tot kommunikasie in Christus herstel 

5.6.1 God wil met die mens kommunikeer 

God wil met die mens kommunikeer, en kom na hom in woorde en 
dade. God roep Adam en ~Y gaan kruip weg. Die mens hoor God, 
maar vlug van Hom af weg, ook vandag. Daarom is die heils= 
geskiedenis nie 'n geskiedenis van menslike soeke na God nie, · 
maar 'n Goddelike soeke na die mens (Kraemer, 1956, pp. 20-21). 

God roep Abraham, en wanneer hy positief reageer, begin die 
hele verbond (Kaplan, 1969, pp. 104-105). God bly die mens soek 
en·kom herhaaldelik na indiwidue en groepe. Die hoogtepunt van 
God se soeke na die mens, is sy koms na die aarde (Kraemer, 1956, 
p. 21). 

5.6.2 Die herstel deur die koms van Christus 

Met die koms van Jesus Christus, die vleesgeworde Woord, en deur 
sy lyde en sterwe in ons plek, word die mens verlos uit die mag 
van Satan. Daardeur verkry die mens die moontlikheid tot die 
gedeeltelike herstel van die beeld van God in $Y aard~e lewe, 
en daarmee saam ook die moontlikheid tot beter kommunikasie met 
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God, met homself, met sy medemens en met die aarde. Die her= 
skepping.en die herstelling van die regte verhouding tot God, 
bied die moontlikheid tot ware kommunikasie tussen mense 
(Kraemer, 1956, p. 19). 

Vir die nie-gelowige bring die koms van Christus egter geen 
verandering nie. Die mens moet eers vernuwe word, en sy per= 
soonlike verhouding tot God moet eers herstel wees voordat die 
moontlikheid tot beter kommunikasie met ander bestaan (Kraemer, 
l956,p.19). Die moontlikheid tot kommunikasie is groter by persone _ 
wat een in God is, as by mense wat Christus nie ken en aanvaar 
as hul enigste Verlosser nie. 

In beginsel is Jesus Christus dus die enigste grond vir volle 
en ware kommunikasie op alle vlakke (Kraemer, 1956, p. 21). 

Hoe noodsaaklik dit is dat •n onderwyser in die algemeen, en •n 
onderwyser in Godsdiensonderrig in besonder, •n gelowige mens 
moet wees, is uit voorafgaande baie duidelik. Die moontlikheid 
vir die gelowige onderwyser om die kind te bereik en waarlik in 
kommunikasie met hom te kom, is veel groter as die moontlikhede 
van die ongelowige onderwyser. 

5.7 Kommunikasie en liefde 

Alleen in sy groot liefde vir die mens, het God die mens uit sy 
ellende verlos. Liefde staan dus sentraal in die hele ver= 
loss•ingsplan van God. Alleen deur sy liefde tree God in 
kommunikasie met die mens, en alle ware kommunikasie is dus ge= 
grond in die liefde. God beveel ook die mense om mekaar lief 
te he en daaruit vloei kommunikasie tussen mense voort. Ware 
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kommunikasie is dus altyd op die liefde gegrond, maar liefde 
tussen mense onderling moet eers gegrond wees op liefde in God. 
Kommunikasie tussen mense kry alleen sin en diepte as dit in 
liefde gegrond is. 

Ook kommunikasie in die onderwys is hiervan nie uitgesluit nie. 
Waar daar 'n band.van liefde tussen die onderwyser en die leer= 
linge bestaan, is die moontlikheid tot sukses veel groter. 

5.8 Kommunikasie is die werk van God self 

Dit is God self wat ons nie net uitverkies nie, maar ook verwerp 
(Kraemer, 1956, p. 28). 

Die besondere aard van kommunikasie is daarin gelee dat dit nie 
slegs bestaan uit 'n kommunikator, 'n boodskap en 'n ontvanger 
nie, maar dat die effektiwiteit bepaal word deur 'n vierde 
element, nl. die Heilige Gees. Kraemer (1956, p. 28) stel dit 
soos volg: "It is not simply communication between two part= 
ners, but the invisible third partner, the Holy Gost, is the 
chief one." 

Die uiterlike stem moet die innerlike, die hart bereik, en die 
Heilige Gees alleen bied die moontlikheid tot hierdie kommuni= 
kasie (Muller, 1972, p. 92). 

In die opvoeding van die kind mag daar dus nooit op eie krag 
staatgemaak word nie. Die gelowige onderwyser moet dag vir dag 
God met 'n biddende hart smeek om sy tussenkoms. Te meer geld 
dit in die Godsdfensonderrig. Die onderwyser moet die evangelie 
na die beste van sy vermoe na die kind bring, maar hy moet ook 
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weet dat die uiteindelike tuiskoms daarvan en vrug daarop nie 
van hom afhang of aan hom te danke is nie. 

5.9 Die wetenskap en die Bybel 

Die mens beweeg in 'n verduisterde wereld waaroor hy in sondige 
beperktheid moet heers. Daarby is die mens onderwerp aan magte 
wat hy nie kan bereken of verklaar nie. Deurgaans in die Skrif 
blyk dit dat die mens vry moet kom en verlos moet word van hier= 
die magte. Volgens Kraemer (1956, pp. 32-33) bied die wetenskap 
wel 'n mate van beheersing en 'n mate van verlossing, maar dit 
is slegs skyn. Christus bring volle verlossing en volle oor= 
heersing van die magte. 

Omdat die mens moet heers, en nie anders kan as om te wil heers 
nie, vanwee sy skeppingsaard en skeppingsopdrag, moet en sal die 
mens steeds voortgaan met 'n wetenskaplike ondersoek na alle 
dinge, want hy kan nie anders nie. So moet ook die probleem van 
kommunikasie benader word. Hoewel die Skrif die wortel van die 
probleem van kommunikasie aandui, en daarmee saam ook die op= 
lossing van die probleem bied, moet en sal die mens steeds voort= 
gaan om die probleem van kommunikasie ook wetenskaplik te onder= 
soek. Ons weet egter verseker dat die wetenskap alleen nooit 'n 
volle of bevredigende oplossing sal kan vind nie. Die probleem 
van kommunikasie sal 'n probleem bly tot die oordeelsdag. 
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6. DIE KOMMUNIKASIEHANDELING 

6.1 Kommunikasie is 'n reeks onderling verbonde handelinge 

Die normale mens het 'n sosiale a~rd, en wil altyd met ander in 
verbinding tree. Hy wil sy persoonlike isolasie verbreek en 'n 
verstandhouding met ander opbou (Vogelaar, 1962, p. 12). Daar 
is selfs al beweer dat kommunikasie die belangrikste aspek van 
menswees is en dat die mens sonder kommunikasie eintlik geen 
mens is nie. Die mens word eers ware mens in kommunikasie met 
die natuur, ander, homself en God. Daarom kan gese word dat 
kommunikasie 'n kernhandeling· (indien nie die kernhandeling nie) 
van die samelewing is (Vogelaar, 1962, p.13). 

By kommunikasie het ons by uitnemendheid met 'n reeks onderling 
samehangende dade te doen. Kommunikasie is nie 'n ding of 'n 
reeks los dinge wat plaasvind nie, maar 'n reeks verbonde dade. 
Ons het hier te doen met die werklikheid as 'n r·eeks gebeurte= 
nisse wat op mekaar volg en met mekaar in verbinding staan 
(Van Wyk, 1968, p. 121). By kommunikasie het ons nie met bou= 
stene te doen nie, maar met aspekte van 'n saamgestelde hande= 
ling en met deelnemers aan daardie daad (vgl. VanWyk, 1968, 
pp. 121-122). 

Om enige saamgestelde handeling te beskryf, moet hy in sy onder= 
dele verdeel word, en dit veroorsaak dat die gebeure ·tot stil= 
stand gebring moet word (vgl. VanWyk, 1968, pp. 121-122). 
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6.2 Die samestellende dele van die kommunikasiehandeling 

Aristoteles het reeds opgemerk dat die "proses" van kommunikasie 
drie noodsaaklike "elemente" bevat, nl. die spreker, die toe= 
spraak en die gehoor (Gordon, 1969, p. 15). Schramm {1963, p.7) 
sluit hierby aan deur te se dat die "kommunikasieproses" in sy 
eenvoudigste vorm bestaan uit 'n sender, 'n boodskap en 'n ont= 
vanger. 

Volgens Vogelaar moet daar vir kommunikasie 'n sender wees wat 
'n boodskap stuur en 'n ontvanger wat die boodskap ontvang. 
Die boodskap moet potensieel verstaanbaar wees, en daarom moet 
daar vooraf 'n ooreenkoms bestaan, byvoorbeeld by taal, Morse
kode, vingertaal, skryftaal, ens. (Vogelaar, 1962, pp. 7-8). 

Budd, Thorp en Donohew se dat die meeste navorsers saamstem dat 
kommunikasie uit vier hoofelemente bestaan, nl. die kommunikator, 
die boodskap, die kanaal en die ontvanger (Budd, 1967, p. 7). 
Van Wyk stem hiermee saam en praat van 'n bron, 'n boodskap, 'n 
kanaal en 'n ontvanger (VanWyk, 1968, p. 129). 

Van Peursen (1963, p. 1) onderskei vyf elemente, nl. 'n boodskap, 
'n sender, 'n ontvanger, 'n medium of sinjaal en 'n afspraak 
omtrent die sinjaal. 

H.D. Lasswell omlyn komrnunikasie reeds gedurende 1948 pittig 
as: "Who says what in which channel, to whom, with what effect." 
(Du ~oit, 1968, p. 36). Hierop onderskei Du Toit die volgende 
vyf "elemente": 

* Die kommunikator - wat die mededelings maak. 
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· * Die media wat gebruik word. 
* Die mededeling, inhoud of boodskap. 
* Die ontvangers. 
* Die effek van kommunikasie - die invloed op die denke 

en gedrag van die ontvan~ers (Du Toit, 1968, p. 36). 

6,3 Die "elemente" van die kommunikasiehandeling 

6.3.1 Die kommunikator 

Talle terme word gebruik om die persoon of persone, van wie die 
kommunikasie uitgaan, aan te dui. Die woord "sender" word 
dikwels· gebruik, maar dit is vandag 'n radioterm wat algemeen 
gebruik word om 'n meganiese sender aan te dui, en dit dui ook 
niks van die sender se kommunikatiewe gesteldheid en werksaam= 
heid aan nie(Blignaut & Fourie,1970_,p.97), Die woorde."mededeler",. 
"bron" en "spreker" word dikwels gebruik, maar word nie as 
geskik geag nie, aangesien hulle die kommunikator tipeer as 'n 
oordraer van inligting, en nie as 'n deelgenoot in die kommuni= 
kasiesituasie nie. Die woorde "kommunikeerder" en "kommunikant" 
word ook gebruik, maar hulle dui eintlik enige persoon aan wat 
aan die kommunikasiesituasie deelneem, en nie noodwendig die 
persoon wat dit inisieer nie. Die uitdrukkings "kommunikasie= 
bron" en "kommunikasie-inisieerder" is ook nie in alle opsigte 
geskik nie. Die woord "kommunikator", hoewel met gebreke, is 
die naaste aan geskik, en sal in hierdie studie gebruik word om 
die persoon van wie die kommunikasie uitgaan aan te dui. 

In die gewone onderwyssituasie is die onderwyser die kommuni= 
kator. Hy is nie maar net 'n persoon wat inligting aan die 
kinders oordra nie (of behoort dit nie te wees nie). Hy as 
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mens en as persoon is direk in die opvoedingsgebeure betrokke, 
selfs al probeer hy om net inligting oor te dra. 

In die kommunikasiegebeure het ons in die eerste plek met mense 
te doen, lewende persone met hul eie aard, karakter, lewens- en 
wereldbeskouing, ens. Die kommunikator is nie maar net die 
persoon wat byvoorbeeld praat nie, maar sy hele wese is by die 
kommunikasie betrokke, en hy veer ander mense in 'n bepaalde 
rigting. Hy is 'n deelhebber in die kommunikasiehandeling, en 
is iemand wat bedeeld is met die vermoe om te kommunikeer. Dit 
impliseer die hele daad van formulering, oordrag en terugvoering 
en dus 'n dinamiese betrokkenheid (Blignaut & Fourie, 1970, p, 98), 

Die_betekenis wat die kommunikator aan sy mededelings heg, is 
nie so belangrik as die betekenis wat die ontvanger daaraan toe= 
skryf nie. Daarom meet die kommunikator toesien dat die beteke= 
nis wat hy wil tuisbring, deur die ontvanger korrek begryp word, 
anders kan daar geen sinvolle kommunikasie p]aasvind nie (Blig= 
naut & Fourie, 1970, pp. 125-127). Die kommunikator meet dus sy 

boodskap op so 'n wyse inklee dat hy die ontvanger volgens sy 
mening die beste bereik. 

Daar is verskeie persoonlike faktore wat die kommunikasiepogings 
beinvloed. Daar is sy kommunikasievermoens (skryf, spraak en 
denkvermoe), sy algemene houding (teenoor homself, boodskap en 
ontvanger), sy peil van kennis en sy posisie in die samelewing 
(VanWyk, 1968, p. 129). Die belangrikste faktor is egter die 
kommunikator se persoonlike verhouding tot God, soos reeds vroeer 
in hierdie hoofstuk aangetoon is. 

In die onderwys is dit dus noodsaaklik dat die onderwyser se 
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verhouding tot God reg sal wees, terwyl dit in Godsdiensonderrig 
'n absolute vereiste is. Reyburn se: "Before one can communi= 
cate Christ, one must communicate oneself. 11 (Van Wyk, 1968, 
p. 149). Wanneer die onderwyser (kommunikator) se allesomvat= 
tende vertikale verhouding tot Gop nie reg is nie, sal dit 
noodwendig 'n distorsie in sy horisontale verhouding meebring, 
en 'n struikelblok in die weg van sy kommunikasiepoging le. 

6.3.2 Die boodskap 

Die boodskap is die inhoud wat deur die kommunikator oorgedra· 
moet word, en is dus 'n deel van die kommunikasiegebeure (Van 
Wyk, 1968, p. 135). Die boodskap bevat 'n inhoud wat 'n sekere 
betekenis het, en by kommunikasie heg kommunikator eri ontvanger 
min of meer dieselfde betekenis aan die inhoud. Die boodskap 
kan egter ook verskillende betekenisse vir verskillende mense 
he en besit daarby twee verskillende tipes .betekenis. Daar is 
die algemene woordeboekbetekenis wat vir almal wat dieselfde 
taal gebruik, dieselfde is, en daar is die emosionele waarde 
wat elkeen daaraan heg. Hierdie emosionele waarde of 
betekenis verskil nie net van persoon tot persoon nie, maar 
kan ook by dieselfde persoon op verskillende tye anders wees 
(Schramm, 1963, p. 8). 

Daarby het elke boodskap ook 'n hele aantal prallelle boodskappe. 
Uit die spraak en intonasie word byvoorbeeld afgelei waar die 
kommunikator opgegroei het (Schramm, 1963, p. 9). Die boodskap 
dra dus nie net die inhoud oor nie, maar daarin le ook veel van 
die kommunikator self opgesluit. 
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Daar is 'n stadium wanneer die inhoud los staan van beide die 
kommunikator en die ontvanger (Schramm, 1963, p, 7). So is die 
boodskap in Godsdiensonderrig 'n ewige boodskap wat vir alle tye 
bestaan en dieselfde is, ongeag die wyse waarop dit in kommuni= 
kasie oorgedra word. Die metode van kommunikasie kan en moet 
waar nodig, verander, maar die evangelie bly onveranderd. In 
hierdie verhandeling gaan dit dus nie oor die inhoud van die 
Skrif nie, maar oor die wyses waarop die inhoud oorgedra word. 

6.3.3 Kommunikasiemiddels 

Om met ander in kommunikasie te kan kom, moet hulle op een of 
ander wyse bereik kan word, en hiervoor is kommunikasiemiddels 
of -mediums noodsaaklik. Aangesien daar geen wesenlike verskil 
tussen kommunikasiemiddels en kommunikasiemediums is nie, sal 
die woord "kommunikasiemiddels" deurgaans gebruik word. 

Kommunikasiemiddels 1s enigiets wat die mens kan inspan om 
kommunikasie, kontak of verbinding met ander te bewerkstellig. 
Dit kan sintuiglike middels soos die oor en die oog wees; dit 
kan tegniese middels soos die radio of telefoon wees; en dit 
kan enige voorwerp of ding soos 'n prent, 'n blaar of 'n boek 
wees. Byna alles op aarde kan as kommunikasiemiddels gebruik 
word. 

6.3.3.1 Primere kommunikasiemiddels 

Al die fasiliteite van die menslike liggaam wat gebruik kan word 
om met ander in kommunikasie te kom, word primere kommunikasie= 
middels genoem. Die kommunikator gebruik sy stem, liggaams= 
bewegings, gebare en gesigsuitdrukkings, elk afsonderlik of 
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gesamentlik, om iets na ander oor te dra. Die ontvanger weer, 
gebruik sy sintuie, nl. sy gesig-, gehoor-, reuk-, smaak- en 
gevoelsintuie, om dit wat na hom uitgestuur is, op te vang, By 
die uitstuur van 'n boodskap word byna nie van sintuie gebruik 
gemaak nie, maar die stem en die nele liggaam word ingespan. 
By die ontvangs van die boodskap word al vyf sintuie, en alleen 
die sintuie gebruik. 

Die uitsluitlike gebruik van primere kommunikasiemiddels kan 
alleen plaasvind indien al die deelnemers in die kommunikasie= 
situasie ruimtelik so na aan mekaar is dat dit wat fisies uit= 
gestuur word, fisies ontvang kan word. Dus binne proe-, voel-, 
ruik-, hoor- en gesigsafstand van mekaar. 

Alle kommunikasie tussen persone geskied noodwendig deur een of 
meer van bogenoemde kommunikasiemiddels. 

In interpersoonlike kommunikasie word die tas-, reuk- en smaak= 
sintuie selde gebruik, en word byna uitsluitlik van die gesigs
en gehoorsintuie gebruik gemaak (Fourie, 1973, p. 15). 

6.3.3.2 Sekondere kommunikasiemiddels 

Waar direkte kommunikasie nie moontlik is nie, of swak is, deur 
byvoorbeeld afstandsverskil, word van sekondere kommunikasie= 
middels gebruik gemaak. Sekondere kommunikasiemiddels is 
tegniese of ander nie-tegniese middels wat gebruik word as ver= 
lengstuk van die menslike kommunikasiefasiliteite. So word 'n 
luidspreker gebruik wanneer die afstand tussen die kommunikator 
en die ontvanger te groot is vir direkte of duidelike direkte 
ontvangs. Waar die afstand nog groter word, word van byvoorbeeld 
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die telefoon of die radio gebruik gemaak. Net so word die oog 
verleng deur 'n verkyker, televisie, geskrewe taal, ens. Hier 
gebruik die kommunikator verskillende middels (meestal tegniese 
middels) om sy kommunikasieaktiwiteite, wat deur sy primere 
kommunikasiemiddels voortgebring word, te versterk en oor te 
dra. Die ontvanger weer, gebruik ander tegniese middels om die 
boodskap te ontvang indien hy dit nie direk met sy sintuie kan 
waarneem nie. Omdat hierdie kommunikasiemiddels as hulp en aan= 
vulling vir primere kommunikasiemiddels dien, en nie sonder 
primere kommunikasiemiddels bruikbaar is nie, word hulle sekon= 
de.re kommuni kasi emi dde 1 s genoem. 

6.3.3.3 Tersiere kommunikasiemiddels 

Tot onlangs was dit so dat wanneer daar van kommunikasie gepraat 
is, dit aangeneem is dat daardeur vervoermiddels soos treine en 
vliegtuie bedoel is. So is dan bepaal of 'n plek se kommuni= 
kasie goed of sleg is (Aranguran, 1967, p. 201). 

Vervoermiddels oor land, water en deur die lug, en die seeroetes, 
lugroetes, paaie en spoorwee kan in die lig van wat reeds gese 
is, nie beskou word as of primere of sekondere kommunikasiemiddels 
nie, omdat hulle nog deel van die sintuiglike kommunikasie= 
fasiliteite is, nag as tussenganger ingespan word. Hulle word 
dus tersiere kommunikasiemiddels genoem. Hierdie middels is 
eintlik net vervoermiddels en vervoerwee wat gebruik word om 
persone in so 'n posisie te bring dat kommunikasie tussen hulle 
kan plaasvind. Ons gebruik byvoorbeeld vliegtuie op lugroetes 
om by die bestemming te kom, sodat ons daar, deur die gebruik 
van primere of sekondere kommunikasiemiddels, met me~aar in 
kommunikasie kan kom. Waar tegniese middels die boodskap tussen 
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kommunikator en ontvanger heen en weer dra, word vervoermiddels 
en -roetes gebruik om die kommunikator of ontvanger heen en weer 
te beweeg. 

Voorafgaande bespreking dui genoegsaam aan dat kommunikasiemiddels, 
hoewel 'n vereiste in die kommunikasiehandeling, slegs middels is 
en nie die ware kommunikasie nie. Daarom sal geen verdere aan=· 
dag aan kommunikasiemiddels in hierdie studie bestee word nie. 

6.3.4 Kommunikasietekens en -simbole 

Kommunikasie in menslike verband is alleen moontlik omdat die 
mens die vermoe besit om simbole te maak waardeur hy dinge kan 
aandui sender dat daardie dinge self teenwoordig is (Van Wyk, 
1968, p. 123). Vir kommunikasie meet daar tekens en simbole 
wees waaraan kommunikator en ontvanger dieselfde betekenis heg 
(Blignaut & Fourie, 1970, pp.3 & 4). Sekere kommunikasiesimboleen 
-tekens is redelik universeel in betekenis (byvoorbeeld 'n gil), 
ander is taamlik algemeen (byvoorbeeld 'n rooi robot) terwyl 
ander baie beperk is en gebruik word_deur 'n bepaalde groep 
(byvoorbeeld 'n woord in 'n bepaalde taal) (Schramm, 1963, p. 7). 

Tekens kan net daardie betekenis he wat 'n indiwidu se onder= 
vinding en kennis hom toelaat om daaraan te heg, en dit plaas 
almal binne 'n bepaalde raamwerk van ervaring (Schramm, 1963, 
p. 7). 

Taal is die belangrikste (Kraemer, 1956, p. 62) en volledigste 
(Aranguran, 1967, p. 12) instrument van kommunikasie. In die 
Skrif leer ons dat God skep deur te spreek. Taal is daargestel 
vir kommunikasie met God in die eerste instansie en vir 
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komrnunikasie tussen mense in die tweede instansie. Daarom is 
taal in die eerste plek 'n teologiese probleem, hoewel dit 'n 
psigologiese en sosiologiese fenomeen is (Kraemer, 1956, p. 64). 

Na die sondeval en die toring van Babel word taal 'n probleem 
vol interne teenstydighede en beklee dit 'n misterieuse plek in 
die menslike lewe (Kraemer, 1956, p. 64). Taal word sedertdien 
nie net vir kommunikasie gebruik nie,.maar dit word ook gebruik 
om kommunikas·ie te verbreek en te versteur. Taal behoort te 
bestaan vir kommunikasie, maar dit word ook gebruik om ons 
daaragter weg te steek (Kraemer, 1956, p. 71). 

Taal is nie begrens nie. Dit is voortdurend aan veranderinge 
onderhewig na gelang dit nodig word om nuwe belewenisse uit te 
druk (Blignaut& Fourie,1970,p.49). Tans vind soveel veranderinge 
plaas en ontstaan daar soveel nuwe begrippe wat in die taal op= 
geneem word, dat ook taal in verhouding met die verlede teen 'n 
hoer tempo verander. Die ouer geslag gebruik uitdrukkings wat 
die jongeres nie ken nie (byvoorbeeld 'n snuiter), terwyl die 
jong mense dikwels woorde gebruik wat verrassend ryk aan beteke= 
nis en simboliese waarde is (Blignaut& Fourie, 1970, p. 50). 

Kommunikasie by taal vind nie net verbaal plaas nie, maar die 
betrokkenes se kleredrag, liggaanshouding, gelaatsuitdrukkings, 
gebare en bewegings speel 'n besliste rol. Kommunikasie vind 
dus pl aas deur: 

* Wat gese word. 
* Hoe dit gese word. 
* Wie dit se (Blignaut & Fourie, 1970, p. 48). 
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Watter van bogenoemde drie faktore die belangrikste rol in 
kommunikasie speel, het al veel bespiegelinge uitgelok. R.W. 
Emerson se byvoorbeeld: "Don't say things. What you are 
stands over you the while and thunders so that I cannot hear 
what you say to the contrary.".(BHgnaut & Fourie, 1970, p. 48). 
In Godsdiensonderrig is wie iets se, en hoe dit gese word, dik= 
wels baie belangriker as wat gese word. 

6.3.5 Die ontvanger 

Talle terme word gebruik om die persoon of persone, tot wie die 
kommunikasie gerig word, aan te dui. ·Die woorde "gehoor" of 
luisteraars is nie geskik nie omdat die terme slegs die ant= 
vangers by 'n bepaalde tipe kommunikasie aandui, nl. kommuni= 
kasie waar die gehoorsintuig die belangrikste rol speel. Oak 
"geadresseerde" val in hierdie kategorie. Blignaut verkies die 
woord "bestemming" bo die woord "ontvanger" omdat die woord 
"ontvanger" nie noodwendig die bestemming van die boodskap is 
nie. Die boodskap kan byvoorbeeld deur die ontvanger aan die 
persoon vir wie die boodskap bedoel is, oorgedra word (Blignaut 
& Fourie, 1970, p. 99). Hierdie bewering is egter nie heeltemal 
waterdig nie aangesien die boodskap die ontvanger dikwels deur 
byvoorbeeld tegniese tussengangers bereik. 'n Boodskapper kan 
dus oak gesien word as 'n tussenganger of hulpmiddel. Die woord 
"bestemming" dui nie die betrokkenheid in die kommunikasie= 
situasie aan nie, en word algemeen gebruik om die plek waarheen 
gereis word aan te dui. Daarby kan iemand die bestemming van 
'n boodskap wees, maar dit mag hom nooit bereik nie. Die woord 
"ontvanger", hoewel met gebreke, skyn die geskikste ·term te wees. 

53 



Die ontvangs van 'n boodskap in kommunikasie bestaan nie uit 'n 
passiewe ontvangs of aanvaarding in die gewone sin van die woord 
nie (Aranguran, 1967, p. 11). Die ontvanger is nie alleen 
aktief in die gebeure nie, maar is volgens Berlo die belangrik= 
ste skakel in die kommunikasie (Van Wyk, 1968, p. 129). Die 
ontvanger moet die boodskap uit die kode ontleed, sodat hy dit 
kan verstaan. Uit die inkleding moet hy uitmaak wat ander aan 
hom wil se. Daarin word hy beinvloed of gehelp deur verskeie 
faktore soos sy vermoens (lees, hoor, denkvermoe, ens.), sy al= 
gemene houding (teenoor bron, boodskap en homself), sy peil van 
kennis, sy posisie in die samelewing, sy ouderdom, ens. (Van Wyk, 
1968 ' p. 129) . 

In die onderwys is die kind die ontvanger en uit voorafgaande 
is dit duidelik dat hy 'n uiters belangrike komponent in die 
kommunikasiegebeure is. Die onderwyser sal die kind deeglik 
moet ken en verstaan voordat hy 'n redelike mate van sukses op 
sy kommunikasiepogings kan verwag. 

6.3.6 Die reaksie 

6.3.6.1 Waarneembare en nie-wa~rneembare reaksie 

In die kommunikasiegebeure word die ontvanger deur die boodskap 
tot een of ander vorm van reaksie gedwing. Die reaksie kan 
uiterlik waarneembaar wees, of dit kan sander enige sigbare of 
hoorbare tekens plaasvind. 

Hierdie reaksie word deur verskillende skrywers "reaksie", "ant= 
woord", "gedragsantwoord" en "terugvoeri ng" genoem. Die woord 
reaksie word egter verkies omdat die reaksie beide waarneembaar 
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of nie waarneembaar kan wees, terwyl die ander woorde meer wys 
op 'n waarneembare reaksie. 

Die ontvanger word deur 'n boodskap tot een of ander reaksie 
gemotiveer en dus is die reaksie 'n inherente deel van die 
kommunikasiegebeure. 

Waarneembare reaksie of terugvoering, d.i. die inligting wat van 
die ontvanger terugkom na die kommunikator, is belangrik, want 
dit is vir die kommunikator ~n aanduiding van die mate waarin 
die kommunikasie geslaag het (Schramm, 1963, p. 13). 

In die onderwys kan hierdie reaksie vrywillig wees, of die 
onderwyser kan dit deur byvoorbeeld die stel van vrae afdwing. 
Dit is belangrik dat die onderwyser sal weet in hoeverre die 
kommunikasie geslaag het, want daarvan hang die voortgang van 
die kommunikasie af. Daarom is dit noodsaaklik dat hy nie 
alleen die leerlinge tot waarneembare reaksie sal lok of dwing 
nie, maar dat hy sy verdere kommunikasie op hierdie reaksie sal 
bou. 

Volgens Schramm is 'n kommunikasieondersoek essensieel 'n gedrag~ 
ondersoek, aangesien daar gepoog word om iets uit te vind oor die 
vraag waarom mense reageer soos hulle dit wel doen (Schr.amm, 19~, 
p. 5). 

6.3.6.2 Reaksie die gevolg van die verwerking van die 
boodskap 

Die ontvanger kaats nie eenvoudig dit wat hy as boodskap ontvang 
het, linier terug nie, maar verwerk dit volgens die eise van sy 
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gesteldheid wat op die gegewe oomblik bestaan (Republiek van S.A., 
Departement van Kultuursake, 1968, p. 8). Die ontvanger selek= 
teer die boodskap na gelang van sy voor- en afkeer, en verwerk 
dit dan volgens sy bevatlikheidsvermoe en insig. Daarna aanvaar 
of verwerp hy dit en tree op een of ander manier op of bly 
passief (Loc.cit.). Daar kan ook verskillende grade van aanvaar= 
ding of verwerping wees soos opposisie, totale verwerping, traak
my-nie-agtigheid, twyfelagtigheid of volle aanvaarding (Van Wyk, 
1968, p. 136). 

In die reaksie kom die mens in sy aard en probleme tevoorskyn 
(Van Wyk, 1968, p. 136),en daarom is die reaksie een van die 
groot probleme in die kommunikasiegebeure. 

6.3.6.3 Die reaksie kan intellektueel en/of emosioneel wees 

Ons kommunikeer in twee dimensies met mekaar, nl. die intellek= 
tuele of rasionele en die emosionele of affektiewe dimensie 
(Blignaut & Fourie, 1970,p.65). Die ontvanger kan dus objektief 

of subjektief in die kommunikasiegebeure betrokke wees (Blignaut, 
& Fourie, 1970,p.62). Die ontvanger kan met sy intellek objektiewe· 
betekenisse in die boodskap vind en dit vertolk met die uitslui= 
ting van die self. Daarteenoor kan hy met die self dinamies be= 
trokke wees (Blignaut & Fourie, 1970, p. 71). 

Kommunikasie in die intellektuele dimensie het betrekking op 
die rede, en bewerkstellig begrip en insig, terwyl kommunikasie 
in d1e emosionele dimensie aanvoeling, dryfkrag en motivering 
voorsien. Hierdie twee funksies moet met mekaar geintegreer 
word (Blignaut & Fourie, 1970, p. 71). 
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6.3.6.4 Faktore wat die reaksie bepaal 

In die kommunikasiegebeure is daar talle faktore wat die reaksie 
van die ontvanger bepaal, beinvloed, rig, bemoeilik of verhinder. 
Of die·reaksie positief of negatief gaan wees, hang af van die 
wyse waarop die boociskap geinterpreteer word (Schramm, 1963, p.10), 
terwyl die interpretasie daarvan hoofsaaklik deur die volgende 
faktore bepaal word: 

* Algemene gesteldheid 

Kommunikasie met die indiwid.u bly telkens 'n unieke gebeur= 
tenis wat intens verband hou met sy indiwiduele gesteldheid, 
11 

••• d.w.s. sy eie behoeftebepalings in terme van sy 
indiwiduele vertolking daarvan, dit wat hy vir homself be= 
langrik en onnodig ag, met al die nodige skakerings daar 
tussenin, telkens met motivering tot die een of ander hande= 
ling. 11 (Republiek van S.A., Departement van Kultuursake, 
1968, p. 5). 

Hoewel die kommunikasiegebeure basies eenvoudig voorkom, is 
dit tog ingewikkeld a.g.v. die uiteenlopende menslike aktiwi= 
teite, behoeftes, belangstellings en waardebepalings wat 
voortdurend in konkurrensie met mekaar is. 'n Aktiwiteit 
wat vir een persoon op 'n gegewe tyd van die grootste belang 
is, is vir 'n ander minder belangrik, terwyl dieselfde 
aktiwiteit vir dieselfde persoon deur veranderde omstandig= 
hede van minder of geen belang is nie (Republiek van S.A., 
Departement van Kultuursake, 1968, p. 5). 

'n Onbepaalde aantal reaksies is by 'n indiwidu moontlik, en 
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wat sy reaksie gaan wees, word hoofsaaklik deur sy persoonlike 
omstandighede en vermoens, sy kennis en vorige ervarings, sy 
lewens- en wereldbeskouing en sy gesindheid teenoor die 
kommunikator, die boodskap, homself en teenoor sy Skepper, 
bepaal. 

In Godsdiensonderrig is bostaande faktore uiters belangrik, 
en moet die onderwyser(kommunikator) hulle nie alleenlik 
voortdurend voor oe hou nie, maar hy moet die faktore wat 
die algemene gesteldheid van die kind bepaal, deeglik ken," 
en dit enersyds gebruik om die gewenste reaksie te bewerk, 
en andersyds poog om dit ten goede te verander. 

* Aangebore 'v·ermoens 
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Elke mens het sy eie stel aangebore vermoens wat 'n bepalen= 
de faktor by sy reaksie in 'n kommunikasiesituasie is. 'n 
Verstandelik meer begaafde sal anders teenoor 'n moeilike 
probleem reageer as 'n verstandelik minder begaafde. So 
sal 'n persoon met besondere musiektalent anders teenoor 
musiek reageer as 'n persoon sander daardie· gawe. 

'n Mens het die vermoe om dinge voor te stel of voor die 
gees te roep. Hierdie voorstellingsvermoe is 'n kernbegrip 
in kommunikasie, want dit is 'n funksie wat aktief by die 
toeskryf van betekenisse werksaam is. Die voorstellings= 
funksie bepaal, rig en motiveer die kommunikasie en lei tot 
~eer kommunikasie en nuwe insigte. Die voorstellingsvermoe 
word deur die bevattingsvermoe van die mens bepaal (Blignaut, 
& Fourie, 1970, pp. 51-53). 



* Die persoonlike horison 

Die reaksie van 'n persoon ten opsigte van 'n gegewe boodskap 
word voortgebring deur wat hy tevore in verband daarmee be= 
leef en ervaar het (Blignaut & Fourie, 1970,p.108), sy kennis 
daarvan en gesindheid daarteenoor. Van Peursen (1963, p. 7) 
noem dit die horison, en se dat ons te min daarvan bewus is 
dat alle dinge binne 'n bepaalde horison gesien word. Vol= 
gens hom kan mense eers in kommunikasie tree as hulle 'n 
gemeenskaplike horison gevind het. Die kommunikator moet 
eers die horison van die ontvanger bepaal, en daarna binne 
hierdie horison tree om dit te verbreed of uit te breek 
(Van Peursen, 1963, pp. 9-10). 

So moet ook in die Godsdiensonderrig opgetree word. Daar 
moet gelet word op die hele situasie van die kind, in be= 
sonder sy godsdienstige horison. Wanneer sy horison deur 
die onderwyser binnegetree is, is dit beter om daarby.aan 
te sluit en dit van binne te probeer verander in die beoogde 
rigting, as om lynreg daarteen te gaan {Schramm, 1963, p. 12). 

* Lewens- en wereldbeskouing 

Die indiwidu se reaksie word ook bepaal deur die godsdiens= 
tige, kulturele, politieke en ekonomiese klimaat waarin hy 
lewe. Hierdie belange waarby hy hom skaar en waarmee hy hom 
vereenselwig, is blykbaar die middel- en swaartepunt van sy 
kommunikasie. Wanneer die kommunikasie pas by die lewens-
en wereldbeskouing van die indiwidu, word dit aanvaar, anders 
word dit verwerp (Schramm, 1963, p. 11). 
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* 

Die lewens~ en wereldbeskouing van die ontvanger is dus 'n 
bepalende faktor in sy reaksie op 'n bepaalde kommunikasie. 

Onderlinge verhoudinge 

'n Mens se reaksie op 'n bepaalde kommunikasie word ook be= 
invloed deur sy verhouding met die persoon met wie gekommuni= 
keer word (Blignaut & Fourie, 1970,p.l00). Wanneer die verhou= 
ding positief is, is die moontlikheid vir 'n positiewe reaksie 
veel grater as wanneer daar 'n onpersoonlike of negatiewe 
verhouding bestaan. Kommunikasie vereis dus 'n sekere 
onderlinge verband, en alleen op grand van daardie verband 
kan kommunikasie tussen hulle plaasvind (VanWyk, 1968, p.l30). 

In die onderwys is die kind gereeld in die teenwoordigheid 
van die onderwyser, en dit bied aan die onderwyser die ge= 
leentheid om 'n sterk positiewe onderlinge verhouding op te 
bou. Die suksesvolle voortgang van die opvoeding van die 
kind word in 'n groot mate· deur hierdie onderlinge verhouding 
bepaal. 

* Ouderdom en geslag (Van Wyk, 1968, p. 57) 
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Dieselfde persoon reageer op verskillende ouderdomme anders 
teenoor dieselfde boodskap, terwyl daar ook 'n duidelike ver= 
skil in reaksie tussen die twee geslagte by sekere boodskappe 
is. 

Veral by die kind is die verandering in reaksie baie opval= 
lend, en hang dit ten nouste saam met die liggaamlike, ver= 
standelike, emosionele en godsdienstige wordingsvlak waarin 



hy verkeer. Dit is dus 'n vereiste dat die kenmerke van die 
verskillende wordingsperiodes deur die onderwyser deeglik 
geken sal word, sodat hy 'n reaksie kan antisipeer, en sy 
boodskap daarby kan aanpas. 

6.3.6.5 Beinvloeding 

In die kommunikasiehandeling word selde slegs inhoud meegedeel. 
Die kommunikator deel ook iets persoonliks mee, terwyl die ont= 
vanger iets persoonliks ontvang, en in 'n mate ten goede of ten 
kwade beinvloed word (Van Wyk, 1968, p. 122). Vogelaar se die 
mens word " ... door het communkatieproce·s in een deel van 
zijn gedragingen ongetwijfeld in aanzienlijke mate gecontroleerd 
en bestuurd, maar deze kontrole en besturing zijn bij de hogere 
verrichtingen niet absoluut, doch vertonen meer het karakter van 
een sterke beTnvloeding." (Vogelaar, 1962, p. 10). Die bood= 
skap word dus aangepas by die persoon van die ontvanger, en 
bring ook 'n verandering in sy reaksie of optrede (Vogelaar, 
1962, p. 10). 

In die Godsdiensonderrig is die doel van kommunikasie om die 
ontvanger bewustelik te beTnvloed, sodat sy houding teenoor die 
godsdiens meer in ooreenstemming met die van die kommunikator 
sal wees. Dit is 'n doelbewuste paging om die kind so te be= 
invloed dat hy in sy hart Jesus Christus sal aanvaar as sy 
enigste Verlosser, en dat hy sy lewe sal inrig ooreenkomstig 
sy Woord. 

Maar die reaksie is wedersyds. Volgens Kaplan verander beide 
deelnemers wanneer ware kommunikasie plaasvind. Die een wat 
spreek is nie meer dieselfde nie as gevolg van dit wat hy se, 
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en die hoarder is nie meer dieselfde.nie as gevolg van dit wat hy 
hoor (Kaplan, 1969, p. 100). 

6.4 Ontvanklikheid 

Die ou gesegde dat niemand so doof is soos hy wat nie wil hoor 
nie, dui een van die grootste probleme in die kommunikasiegebeure 
aan. Die ontvanger se ontvanklikheid word deur talle faktore 
bepaal, maar sy wil om aandag te gee staan sentraal. Dit is 
dus die eerste taak van die kommunikator om die ontvanger so 
te motiveer dat hy sal wil aandag gee. Dikwels is die situasie 
sodanig dat die ontvanger graag wil, of verplig is om aandag te 
gee, maar dit bly die primere taak van die kommunikator om toe 
te sien dat die ontvanger sal begin en aanhou om ontvanklik te 
wee-s. Te dikwels word in die onderwys eenvoudig aanvaar dat 
die kind wiT luister sonder dat aan die belangrike saak van 
motivering aandag gegee word. 

Maar selfs as die ontvanger wil kommunikeer, is daar nog probleme. 
Om te luister is 'n seldsame kuns (Kraemer, 1956, p. 73), en is 
in die kommunikasiehandeling net so belangrik as om te praat 
(VanWyk, 1968, p. 123). 

Die kommunikator is gewoonlik ywerig om die boodskap na die 
ontvanger uit te stuur, maar hy is nie altyd in dieselfde mate 
gereed om die reaksie van die ontvanger waar te neem nie. Vir 
suksesvolle voortgesette kommunikasie is dit noodsaaklik dat die 
kommunikator in 'n besondere mate vir die reaksie van die ant= 
vanger ontvangklik sal wees (Van Wyk, 1968, p. 123). 

· In die Opvoedkunde word nie aandag aan die reaksie van die 
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leerlinge gegee net om vas te stel of hulle opgelet het (Van 
Peursen, 1963, p. 4) en hul werk ken nie, maar ook om te bepaal 
of die kommunikasiepoging van die onderwyser goed genoeg was om 
die leerlinge te bereik. 
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