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ALGEMENE INLEIDING 

1.1 INLEIDING 

Die sosio-politieke veranderinge in Suid-Afrika gee tot die ontstaan van sekere 

sosio-ekonomiese en maatskaplike probleme in die gemeenskap aanleiding 

(Viljoen, 1994:1). Hierdie sosio-ekonomie.se en politieke veranderinge gee direk 

tot die verandering op maatskaplike, sosiologiese en antropologiese gebied in 

die Suid-Afrikaanse samelewing aanleiding. Viljoen (1994:4) vermeld dat die 

veranderinge in die gemeenskap eerstens met die veranderinge in die struktuur 

van swart families en huwelike, en tweedens met die akkulturasieproses (waar 

een kultuur 'n ander kultuur aanneem) gepaard gaan. Maatskaplike Werk moet 

by hierdie veranderinge in Suid-Afrika aanpas om relevant en effektief te bly om 

sodoende die behoeftes van die gemeenskap aan te spreek (Sikhitha, 1996:61). 

Die maatskaplike werker moet kennis dra van die invloed van die veranderinge 

op die individu, gesinne en gemeenskappe. Maatskaplike werk se 

geskiedkundige ontwikkeling getuig van voortdurende verandering en 

aanpassing in die filosofiese benadering. Volgens Combrink (1980:195) verkry 

Maatskaplike Werk sy kennis vanuit verwante dissiplines, navorsing en die 

maatskaplikewerkpraktyk. Met die oog op hierdie studie moet kennis in verband 

met die akkulturasieproses, die ontwikkelingsfase van die individu, die 

verandering in swart huwelike en gesinne, asook die verandering in die 

gemeenskap, bestudeer word. 

Na aanleiding van die bogenoemde en vir die doeleindes van hierdie studie, 

word daar op die ge'integreerde benaderingsmodel in Maatskaplike Werk 

gekonsentreer. De Jager (1989: 133) beskryf die ge'integreerde 

benaderingsmodel in Maatskaplike Werk soos volg: doelgerigte 
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maatskaplikewerkproses met verskillende fases of aksies wat gebaseer is op die 

probleemoplossende model; die behandelingsmetodes, gevalle-, groep- en 

gemeenskapswerk, wat gekies word, word deur die klientesisteem se behoeftes 

bepaal; binne die verskillende fases in die proses vervul die maatskaplike 

werker, die klient en ander sisteme betrokke, verskillende take en rolle ten einde 

in die behoeftes van die klient te voorsien of om sy probleem op te los." 

Kennis vanuit verskillende vakdissiplines word op In ge"integreerde basis verkry. 

Wanneer die begrip in hierdie studie met die ge"integreerde toepassing van die 

maatskaplikewerkmetodes in verband gebring word, impliseer dit dus 

doeltreffender en terselfdertyd meer verantwoordbare dienslewering (Lombard, 

Weyers & Schoeman, 1991 :20). Kennis ten opsigte van die volgende begrippe 

is noodsaaklik vir die uitvoering van die studie: akkulturasie, kultuur en swart 

getroude studente. 

Akkulturasie is In proses wat deur vyf gebeurtenisse gekenmerk word, naamlik 

idee-oordrag en gedragsverandering; versteuring in die persoonlikheidstruktuur 

van individuele kultuurdraers; versteuring in die volkskorpus; maatskaplike 

ontbinding; kultuuroorname en reTntegrasie (Coertze in Els, 1992:22). Hierdie 

proses gee tot sosiale verandering en aanpassings binne die individu 

aanleiding. Die individu moet suksesvol by die veranderende omstandighede 

aanpas en sy eie identiteit behou of ontwikkel. 

Die swart getroude studente bevind hulself ook in hierdie veranderings- en 

aanpassingsproses en daarom moet daar vir die doel van die studie meer 

inligting in hierdie verband verkry word. Die grootste getal swart getroude 

studente bevind hulself in die laat-adol~ssensie en vroee volwasse fase van 

ontwikkeling. Adolessensie is In baie belangrike ontwikkelingsfase wat volgens 

Erickson in Peretti & Wilson (1995:171) met identiteitskrisis gepaard gaan. Hy 

vermeld vervolgens: itA successful conflict resolution of this crisis leads the 
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individual to become an independent, effective adult, while an inadequate, 

unsuccessful resolution leads to confusion, inferiority, and doubt over one's 

adult sense of identity." Kulturele waardes en norme speel volgens Grayson & 

Cauley (1989:298) 'n belangrike rol in die ontwikkeling van die adolessent se 

identiteit. Na aanleiding hiervan kan die onsuksesvolle hantering van die 

akkulturasieproses verwarring en persoonlikheidsversteurings in die adolessent 

veroorsaak. 

Die vroee volwasse fase sluit volwassewording en sosialisering tussen 20 en 44 

jaar in. Krampitz in Beck, Rawlins & Williams (1988:809) is van mening dat die 

vroee volwasse stadium met drastiese veranderinge gepaard gaan en vermeld: 

"The young adult faces changes in perception of psychological self and body 

image, believe systems, values, expectations, and a wide range of 

environmental factors". 'n Maatskaplikewerkperspektief op die swart student in 

die adolessensie of vroee volwasse stadium moet verken en bestudeer word om 

die invloed van die verandering in die land op die individu vas te stel. 

Die studente word met kulturele en sosiale verskille gekonfronteer wat die 

ontwikkeling van 'n identiteit negatief kan be"invloed. Studente Steundienste aan 

die Universiteit van Pretoria spreek hul kommer oor die aanpassingsprobleme 

en versteurings in die persoonlikheidstruktuur by swart studente uit. 'n Verdere 

probleem is die toenemende huweliksprobleme onder swart getroude studente. 

Die navorser is van mening dat daar wei swart getroude studente aan die 

Universiteit van Pretoria is, wat aan baie veranderinge, aanpassings, verwarring, 

vrees en onsekerheid blootgestel word. Laasgenoemde kan tot die ongesonde 

maatskaplike funksionering by die individu of egpaar aanleiding gee. 

Die vraag is egter wat die huidige maatskaplike tend ens van swart getroude 

studente is? 'n Verkennende studie kan waardevolle inligting vir die 

3 

 
 
 



ontwikkeling van toekomstige inheemse modelle en teories ten opsigte van 

huweliksvoorbereiding, -beraad en -begeleiding aan swart egpare bied. 

1.2 MOTIVERING VIR DIE STUDIE 

Die navorser het tydens haar eerste studiejaar, Volkekunde en Toegepaste 

Volkekunde as ekstra vakke vir die voltooiing van haar kursus geneem. In 

hierdie vakgebied is die navorser aan die term "akkulturasie" bekendgestel. 

Laasgenoemde het die navorser se wereldbeskouing oor kultuur en kultuur

verskille verander en verdere belangstelling geprikkel. 

As deeltydse Maatskaplike Werker in 1996 by die afdeling Studente 

Steundienste aan die Universiteit van Pretoria, was dit die navorser se keuse om 

hulpverlening aan swart studente te Iewer. Na afloop van hierdie praktiese 

ondervinding en werksaamhede, kon die navorser die problematiek ten opsigte 

van die aanpassingsprobleme onder swart studente waarneem. Eis (1992:22) is 

van mening dat die problematiek ten opsigte van die aanpassing by die kulturele 

veranderinge en kultuurbotsings, na die akkulturasieproses verwys. Die 

problematiek het vera I in verhoudings met die teenoorgestelde geslag na vore 

getree. 

Die navorser se grootste belangstellingsveld in die Maatskaplikewerkprofessie is 

huweliksberaad. 'n Leemte op die terrein van verhoudingsbou of 

huweliksvoorbereiding met swart egpare. aan die Universiteit van Pretoria, is 

geIdenti'fiseer. Eerstens is die literatuur ten opsigte van multikulturele terapie 

binne die Suid-Afrikaanse opset beperk. Tweedens is die literatuur ten opsigte 

van verhoudingsbou, huweliksvoorbereiding, -begeleiding en -beraad aan swart 

pare/egpare beperk. Sikhitha (1996:61) bevestig hierdie gebrek aan inligting 

veral in die Suid-Afrikaanse opset en omstandighede. Die navorser stem saam 

en is van mening dat 'n verkennende studie oor die huidige tendens van swart 
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getroude studente met behulp van die ge'integreerde benaderingsmodel in 

Maatskaplike Werk, probleemareas vir verdere studie kan identifiseer en 

verdere aanbevelings vir hulpverlening aan die hele gemeenskap bied. 'n Groot 

gedeelte van die Suid-Afrikaanse bevolking word uitgesluit in die 

gesofistikeerde, Eerste-Wereldse hulpverleningsproses. Laasgenoemde 

beklemtoon die belangrikheid van die ontwikkeling van inheemse modelle in 

maatskaplike hulpverlening (Strydom, 1995:123). Die huidige implementering 

van sosiale teoriee, metodes, modelie en tegnieke, sonder spesifieke verwysing 

na ras of kultuur, is nie suksesvol ten opsigte van aile bevolkingsgroepe nie. 

Sikhitha (1996:61) bevestig laasgenoemde en vermeld dat daar in Suid-Afrika 

geen formele opleiding ten opsigte van die diagnosering en behandeling van 

swart kliente is nie. 

In l"Iierdie verband beklemtoon die navorser die woorde van Plato in Mouton 

(1990:3): "Our true lover of knowledge naturally strives for reality and will not 

rest content with each set of particulars which, opinion takes from reality, but 

soars with undimmed and unwearied passion till he grasps the nature of each 

tl"ling as it is..." Aan die hand van die bogenoemde beoog die navorser om die 

veranderinge in swart huwelike te verken en die problematiek wat swart 

getroude studente in die akkulturasieproses ervaar, te identifiseer. Met die 

gevolgtrekkings en bevindinge van hierdie studie, word beoog om meer inligting 

of aanbevelings ten opsigte van multikulturele terapie aan swart getroude 

studente in die akkulturasieproses tebied. 

1.3 PROBLEEMFORMULERING 

Soos reeds vermeld moet die Maatskaplikewerkprofessie die veranderende 

tendense in die Suid-Afrikaanse gemeenskappe bestudeer, om relevant en 

effektief te bly. Suid-Afrika se sogenaamde "Reenboognasie" bestaan uit 

verskillende etniee, kulture en wereldbeskouinge. Laasgenoemde is 
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noodsaaklik om bestaande teories by die veranderinge aan te pas of om nuwe 

geIntegreerde teories te ontwikkel. 

Die veranderinge in die Suid-Afrikaanse gemeenskap gaan met die verandering 

in die kultuur van die verskillende etnies in die betrokke gemeenskap gepaard. 

Eis (1992:19) is van mening dat hierdie veranderinge tot die proses aanleiding 

gee waar die kultuurpatroon van In volk(e) verander, om by die kultuurpatrone 

van 'n ander volk (of volke) aan te pas. Hierdie proses word volgens Coertze in 

Eis (1992: 19) as "akkulturasie" gedefinieer. 

Akkulturasie gaan, soos reeds vermeld deur Eis (1992:22), met innerlike en 

sosiale konflik gepaard wat verder tot emosionele ontwrigting en problematiek 

ten opsigte van die individu se maatskaplike funksionering aanleiding gee. 

Hierdie akkulturasieproses is tydens die navorser se praktiese ondervinding met 

swart klisnte ge"identifiseer, aangesien die meeste swart studente 

aanpassingsprobleme ten opsigte van die koshuis- en universiteitslewe ervaar. 

Spanning rondom die nuwe verwagtinge en die groot akademiese druk, kom 

algemeen onder die swart studente v~~r. 

Die meeste swart studente was in die proses van akkulturasie, waar hulle in hul 

tradisionele Afrikakultuur verskillende aspekte van die Westerse kultuur 

oorgeneem het. Die kenmerkende ontwrigting in die persoonlikheidstruktuur, 

wat tydens akkulturasie plaasvind, is t>y al die klisnte ge·identifiseer. Die 

aanpassingsprobleme, die oorname van aspekte van die Westerse kultuur en 

komplekse verandering in die persoonlikheidstruktuur, gee tot spanning, stres 

en fisiese wanbalans aanleiding wat die maatskaplike funksionering van die 

student benadeel. Die navorser het verskeie studente, as gevolg van stres en 

depressie, vir In mediese ondersoek na die afdeling Studente 

Gesondheidsdienste verwys en binne die multi-dissiplinere span, hulp verleen. 
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Die navorser het ook die probleme ten opsigte van vertroue in ander, veral in die 

teenoorgestelde geslag, ge·identifiseer. As gevolg van die oorname van die 

konsepte van verhoudings van die Westerse kultuur, is baie van die swart 

studente verward oor wat hulle van 'n verhouding verwag of wil he. In sommige 

gevalle het die studente, veral die vroulike studente, druk van die tradisionele 

familie tuis ervaar. Tradisioneel is die vroulike student gereed om 'n kind te baar 

en te trou, maar talle vroulike swart studente het die konsepte van die Westerse 

kultuur oorgeneem en wil eers haar studies voltooi, wag tot sy die regte man 

ontmoet en vir liefde trou. 

'n Swart egpaar bestaan uit individue wat die bogenoemde problematiek, 

naamlik persoonlikheidsontwrigting, spanning en aanpassingsprobleme, kan 

ervaar. Laasgenoemde gee verder tot verhoudingsprobleme, misverstande en 

konflik aanleiding, aangesien die individue se maatskaplike funksionering 

negatief be"invloed word. Knox (1975:ix) beskryf die problematiek tussen 

paartjies en getroudes as: "We are like two people in a bus station with tickets 

to different destinations." 

Hierdie tendens moet dringend aandag geniet. Die akkulturasieproses onder 

swart individue gee tot groter toekomstige problematiek aanleiding. Die 

navorser is van mening dat die stabiliteit binne die persoonlikheidstruktuur van 

'n individu, tot stabiliteit in huwelike en gesinne aanleiding gee. Stabiele 

huwelike en gesinne verseker 'n stabieLe gemeenskap. Die Suid-Afrikaanse 

gemeenskap het baie verander en is grotendeels deur ekonomiese en politieke 

veranderinge ontwrig. Stabiliteit is nie aan die orde van die dag nie en daarom 

moet die veranderinge en problematiek bestudeer word, om nuwe "inheemse" 

teoriee te ontwikkel om deur middel van die geIntegreerde benaderingsmodel 

die gemeenskap se behoeftes aan te spreek. 
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1.4 DOEL VAN DIE STUDIE 


1.4.1 	 Doelstelling van die studie 

Om die kenmerke van swart getroude studente in die akkulturasieproses aan die 

Universiteit van Pretoria te identifiseer. 

1.4.2 	 Doelwitte van die studie 

* 	 Om inligting met betrekking tot die akkulturasieprases onder swart 

studente te bestudeer. 

* 	 Om die verskille in die Westerse- en tradisionele huwelike te identifiseer. 

* 	 Om die kenmerke van swart huwelike te identifiseer. 

* 	 Om inligting ten opsigte van die problematiek rondom swart getroude 

studente in die akkulturasieprases te bestudeer. 

1.5 	 STELLINGS VIR DIE STUDIE 

'n Kenmerk van verkennende navorsing, is dat hierdie tipe navorsing nie oor 'n 

hipotese beskik nie, maar wei konsepte verfyn en vrae en hipoteses vir verdere 

navorsing ontwikkel (Hofmeyr, 1996c:3). Die navorser kon op grand van die 

Iiteratuurstudie en persoonlike ervaring die volgende stellings identifiseer: 

1.5.1 	 Die swart egpare aan die Universiteit van Pretoria ervaar aanpassings

en sosiale probleme ten opsigte van die kulturele botsing tussen die 

Westerse en tradisionele perspektiewe. 
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1.5.2 	 Die veranderinge in die swart huwelike en die invloed van die 

akkulturasieproses be"invloed die maatskaplike funksionering van swart 

getroude studente. 

1.5.3 	 Die swart getroude student aan die Universiteit van Pretoria is 

onderhewig aan die akkulturasieproses. 

1.6 	 NAVORSINGSMETODOLOGIE 

1.6.1 	 Soort navorsing 

Toegepaste navorsing is tydens hierdie ondersoek gebruik. Hofmeyr (1996a:2) 

definieer toegepaste navorsing as die oorspronklike ondersoekwerk wat 

wetenskaplike en tegnologiese kennis vermeerder. Die uitsluitlike oogmerk van 

hierdie soort navorsing is om die kennis prakties te benut en toe te pas. Dit 

handel dus oor die ondersoek van 'n probleem in die praktyk van maatskaplike 

werk. Grinnell en Williams (1990:140) beskryf toegepaste navorsing so os volg: 

"If we do not know much to begin with - since research is a step-by-step process 

building on the results of previous work - we will not expect our study to provide 

anything more than a low level of knowledge". 

Toegepaste navorsing poog om bestaande kennis te eksploreer om nuwe kennis 

te bekom. Bloom (1986:56) meen dat hierdie soort navorsing: "...seeks to 

develop principles that enable people to resolve problems or to obtain desired 

objectives. The question here is how to make tllings work for human betterment. 

The overall emphasis is on knowledge for use, with the implication that values 

are much involved in the entire process from the beginning to end." 
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1.6.2 Navorsingsontwerp 

In Navorsingsontwerp word soos volg in die Woordeboek vir Maatskaplike Werk 

(1995:43) gedefinieer: "Plan van In navorsingsprojek waarvolgens data ingewin 

word om die hipotese te ondersoek of die doeI te verwesenlik." Heppner, 

Kivlighan & Wampold (1992:44) is van mening dat die navorsingsontwerp In stel 

planne of prosedures is, wat foute minimaliseer en die navorser help om die 

empiriese data oor die ge"isoleerde veranderlikes of belangegroepe te verkry. 

Die doel van 'n navorsingsontwerp word soos volg deur Grinnell & Williams 

(1990:138) gedefinieer: "As a part of our plan, we decide what the research 

question should be, what data will be required to answer it, from whom the data 

will be obtained, and exactly what the best way is to gather the data." Hofmeyr 

(1996d:1) meld dat die navorsingsontwerp 'n plan is om sosiale vrae te 

beantwoord. 'n Navorsingsontwerp skep 'n skema, 'n struktuur en strategiee 

waarvolgens die ondersoek gedoen kan word. Die navorser is van mening dat 

deeglike beplanning en die uitvoering van die navorsingsontwerp, die sukses 

van die navorsing bepaal. 

Die verkennende navorsingsontwerp is tydens hierdie ondersoek gebruik, 

aangesien daar min inligting ten opsigte van huweliksbegeleiding/-beraad aan 

swart egpare in die akkulturasieproses is. Hofmeyr (1996d:3) beskryf die 

verkennende ontwerp as die versameling van meer data oor 'n klein aantal 

onderwerpe. Die verkennende ontwerp kan soos volg beskryf word: "The idea 

of an exploratory research study is to explore, nothing more - nothing less. We 

use exploratory designs when little is known in our research areas and all we 

want to do is make a beginning study" (Grinnell & Williams, 1990:140). Hierdie 

ontwerp verfyn konsepte en vrae om hipoteses vir verdere navorsing te 

ontwikkel (Hofmeyr, 1996d:3). Die verkennende navorsingsontwerp is buigsaam 

en informeel, en gebruik klein steekproewe wat nie noodwendig 
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verteenwoordigend hoef te wees nie. Volgens Mouton (1990:45) is hierdie tipe 

navorsingsontwerp meer op die verkryging van il1sig en verwerwing van 

begrippe, as op die insameling van akkurate, repliseerbare data gerig. 

1.6.3 Navorsingsprosedure en werkswyse 

Die navorser maak van waarneming met gekontroleerde stimuli gebruik, wat 

volgens Hofmeyr (1996b:4) oor die waameming van die inherente kenmerke van 

die individu/e in sy/haar onmiddellike situasie of omstandighede handel. 

Waarneming word deur Kerlinger (1992:436) gesien as 'n sistematiese proses 

om inligting, wat deur ervarin9 aangeleer is, in te samel. Kerlinger (1992:436) 

bespreek die belangrike insette wat waarneming aan die navorser kan bied, 

naamlik: " ... help the researchers to obtain measures of variables so that they 

can bring empirical evidence to bear on research questions." Na aanleiding 

hiervan is die veldopname as die navorsingsprosedure en persoonlike 

onderhoudvoering en posvraelyste as data-insameling vir die uitvoering van die 

ondersoek gebruik. 

Eerstens word veldopname soos volg deur Meyers in Smit (1984:75) omskryf: 

"... as any procedure involving the investigator entering a subject population and 

measuring some specific set of responses. In this technique you will 'find neither 

the manipulation of an independent variable nor the setting up of a control 

condition." Die menings en houdings, asook die totale gedrag van die 

individu/e, dui op die psigologiese aspekte van veldopnames (Smit, 1984:75). 

Soos reeds vermeld verskaf waarneming van gekontroleerde stimuli kenmerke 

van die individu/e wat die navorser kan benut om gepaste vrae in 'n vraelys te 

formuleer om sodoende meer inligting te bekom (Kerlinger, 1992:436). Die wyse 

van data-insameling is, soos vermeld, deur onderhoudvoering en posvraelyste 

uitgevoer. Die doel van onderhoudvoering en vraelyste word deur Kerlinger 
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(1992:440) so os volg uiteengesit: "One, it can be an exploratory device to help 

identify variables and relations, to suggest hypotheses, and to guide other phase 

of research. Two, it can be the main instrument of the research. Three, the 

interview can supplement other methods: ... " Die respondente wat vir hierdie 

data-insameling benut is, bestaan uit swart getroude studente in die 

akkulturasieproses aan die Universiteit van Pretoria. (Sien nr. 1.6.5 vir die 

omskrywing en die afbakening van die steekproef) 

1.6.4 Voorondersoek 

Die term "voorondersoek" word deur die Woordeboek vir Maatskaplike Werk 

(1995:70) gedefinieer as die: "Proses waarvolgens die navorsingsontwerp vir 

die beoogde ondersoek getoets word". Hofmeyr (1996c:2) is van mening dat die 

voorondersoek die volgende vier aspekte insluit: 

* Literatuurstudie; 

* die ervaring van kenners; 

* 'n voorlopige verkenningstudie; en 

* 'n intensiewe studie van strategiese eenhede. 

1.6.4.1 Literatuurstudie 

Met die oog op die navorsing is 'n literatuurstudie gedoen, om enersyds die 

beskikbaarheid van wetenskaplike literatuur na te speur, en andersyds om 'n 

doelbewuste, noukeurige en sistematiese herinterpretasie van reeds bestaande 

kennis te doen (Smit, 1984:8). Laasgenoemde is belangrik in die ontwikkeling 

van nuwe kennis. Mark (1996:85) beklemtoon die belangrikheid van 'n 

literatuurstudie soos volg: "...our study will be valuable if it is based on a 

thorough assessment of what others have done before us. This assessment will 

aid us in defining the problem in a way that builds on earlier work in the area and 

12 

 
 
 



avoids duplication. It will also serve as the basis for the literature review, a 

necessary part of every research report." 

Die navorser het deur rniddel van die kaartkatalogus, microfische en rekenaar

stelsel van die Aigemene Inligtingsdiens aan die Universiteit van Pretoria, met 

behulp van die vakreferente vir Maatskaplike Werk en Volkekunde, 'n soektog 

na literatuur gedoen. Aile moontlike Iiteratuur met betrekking tot die onderwerp 

is hierdeur ge"identifiseer. 

Literatuur in verband met: huweliksbegeleiding; akkulturasie; tendense in swart 

huwelike, swart getroude studente; die soort navorsing, navorsingsprosedures 

en -ontwerpe is bestudeer. Die literatuur in verband met multi-kulturele 

Maatskaplike Werk, veral met die klem op huweliksbegeleiding, -beraad en 

voorbereiding in Suid-Afrika, is beperk. Literatuurstudie vanuit verskillende 

vakdissiplines soos maatskaplike werk, sielkunde, sosiologie, teologie, 

volkekunde, regsgeleerheid en geneeskunde is onderneem. Literatuur van 

Suid-Afrika en oorsee is benut en ge"integreer. Ten spyte van die min literatuur 

oor die spesifieke onderwerp, kon die voorondersoek met sukses afgehandel 

word. 

1.6.4.2 Ervaring van kenners 

Die ervaring van kenners was 'n belangrike hulpbron in die bepaling van die 

onderwerp, die beplanning en die verloop van die ondersoek. Die ervaring van 

kenners te wete maatskaplike werkers , qntropoloe, sielkundiges en sosioloe is 

deur middel van persoonlike onderhoude verkry en vir die doeleindes van die 

ondersoek benut. Die volgende kundiges is tydens die voorondersoek genader: 

* 	 Mev. M. Nolte, maatskaplike werker van die afdeling Studente Steun

dienste te Universiteit van Pretoria. Mev. Nolte is 'n verhoudingsterapeut 
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en beskik oor die ervaring ten opsigte van hulpverlening aan swart 

egpare en multikulturele terapie, Die navorser het saam met mev. Nolte 

die leemte in die Suid-Afrikaanse literatuur ten opsigte van huweliksvoor

. bereiding, -begeleiding en -beraad ge'identifiseer. Mev. M.Nolte het 

namens die afdeling Studente Steundienste toestemming verleen om die 

afdeling se klientelading vir die navorsing te benut. Na die besoek aan 

Mev. M. Nolte, was die navorser verseker van respondente en die 

samewerking en ondersteuning van die afdeling Studente Steundienste. 

* 	 Mnr. Moraka, die hoof van die afdeling Studente Steundienste 

het sy MA-Verhandeling in verband met multikulturaliteit in die onderwys, 

voltooi. Mnr. Moraka beskik oor die kennis en ervaring ten opsigte van 

die hulpverlening aan swart studente. Die navorser het tydens hierdie 

besoek waardevolle bronverwysings ten opsigte van multikulturaliteit 

verkry. 

* 	 Die navorser het die inligtingkundige vir Maatskaplike Werk, Mev. C. 

Pentzon, by die Akademiese Inligtingsdiens te Universiteit van Pretoria 

besoek. Mev. Pentzon is 'n kundige op haar gebied en het die navorser 

in die literatuursoektog bygestaan. 

* 	 Mev. E. Weyers, die inligtingkundige vir Antropologie by die Akademiese 

Inligtingsdiens te Universiteit van Pretoria, het waardevolle inligting ten 

opsigte van die kompleksiteit van akkulturasie en swart huwelike 

uitgewys. Sy is 'n kundige op haar gebied en het aanbeveel dat die 

navorser op 'n spesifieke volks/kultuurgroep wat die meeste aan die 

Universiteit van Pretoria verteenwoordig is, moet fokus. Daar is groot 

verskille ten opsigte van swart huwelike onder die verskillende 

kulture en die gebied is te breed om in een verhandeling saam te vat. 
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'n Oorkoepelende beeld van swart huwelike moet bestudeer word. Mev. 

Wessels het die navorser voorsien van inligting ten opsigte van die 

verskille in wereldbeskouinge tussen die Afrika en Westerse kulturele 

verskille. 

* 	 Die navorser het Dr. S. van Staden, 'n dosent aan die Universiteit van 

Pretoria, ten opsigte van haar ervaring met huweliks- en gesinsterapie, 

besoek. Dr. van Staden kon die navorser van raad en leiding ten opsigte 

van die afbakening van die navorsingstudie voorsien. 

* 	 Dr. J.H. Kriel van die Departement Volkekunde en Antropologie, het 

waardevolle inligting ten opsigte van swart huwelike en akkulturasie 

verskaf. Dr. Kriel is van mening dat die probleme ten opsigte van 

akkulturasie ook na die aanpassingsprobleme van die swart egpaar 

verwys. Die ondersoek moet meer op die aanpassingsprobleme van die 

swart egpaar konsentreer, aangesien 'n Maatskaplikeperspektief ten 

opsigte van swart huwelike bestudeer word. Die akkulturasieproses is 

een van die oorsake van die swart egpaar se aanpassingsprobleme binne 

die huwelik. Dr. Kriel het 'n groot bydrae in die formulering van die titel 

van die ondersoek gelewer. 

* 	 Dr. H. Eis van die Departement Volkekunde en Antropologie, het 

waardevolle inligting ten opsigte van akkulturasie aan die navorser 

verskaf. Besprekings ten opsigte. van sy publikasie wat tydens hierdie 

studie gebruik is, was sinvol en insiggewend. Dr. H. Eis het ook 'n groot 

bydrae ten opsigte van die formulering van die titel van die ondersoek 

gelewer. 

* 	 Prof. J. Muller van Departement Teologie het waardevolle bronverwysings 

verskaf. Interressante ervarings ten opsigte van huweliksberading en die 
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Teologiese fakulteit se kurrikulum ten opsigte van huweliksberading aan 

studente, is verkry. 

* 	 Mr. en mev. D. Micklewright van 'Marriage Care' in Southend-on-Sea in 

die Verenigde Koninkryke het tydens 'n onderhoud hul bydrae ten opsigte 

van huweliksvoorbereiding, -begeleiding en beraad, gelewer. Hierdie 

organisasie is regoor die Verenigde Koninkryke verspreid en lewer 'n 

welwillendheidsdiens. Hul grootste bran van inkomste is afkomstig van 

die Katolieke Kerk en donasies. Hul werkswyse is grotendeels gebasseer 

op die Egan-model en lewer diens aan verskillende paartjies met 

verskillende kulture. Hulle insette was baie insiggewend. 

* 	 Die navorser het ook "Relate" in Southend-on-Sea in die Verenigde 

Koninkryke genader. "Relate" is 'n organisasie wat verhoudingsterapie, 

huweliksvoorbereiding en -berading doen. Die inligting wat tydens 

hierdie onderhoud verkry is, was interressant, maar nie direk op die Suid

Afrikaanse swart huwelike van toepassing nie. Inligting wat verkry is, 

handel grotendeels oor tegni~ke, teoriee en hulpmiddels vir 

verhoudingsterapie volgens die Westerse kultuur. 

1.6.4.3 Oorsigtelike beeld van die uitvoerbaarheid van die ondersoek 

Die navorser het 'n deeglike voorandersoek in verband met die uitvoerbaarheid 

van die navorsing gedoen. Eerstens word daar geen navorsing tans oor hierdie 

onderwerp gedoen nie. Die navorser het met behulp van die Akademiese 

Inligtingsdiens 'n soektog op die Iys van die Raad vir Geesteswetenskaplike 

Navorsing gedoen en geen soortgelyke onderwerp gevind nie. Die gebrek aan 

literatuur ten opsigte van multikulturele terapie, soos reeds vermeld, benadeel 

die suksesvolle hulpverlening en dit moet deur die verkryging van nuwe inligting 

aangespreek word. 
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Studente Steundienste by die Universiteit van Pretoria bied 'n geskikte hulpbron 

vir die uitvoering van die navorsing. Die ondersoek het wetenskaplik geskied, 

vanwee die feit dat die proefpersone naby die kampus woonagtig is en daar 

streng volgens die navorsingsmetodologie gehandel is. Die navorser het die 

ondersoek binne In tydperk van twee jaar en 11 maande voltooi. Die grootste 

gedeelte van die ondersoek is tydens die eerste tweede jaar onderneem. Die 

befondsing vir die uitvoering van die ondersoek geskied deur middel van In 

SWO-beurstoekenning en In UP-Nagraadse beurs wat aan die navorser 

toegestaan is. Die begroting vir die uitvoering van die ondersoek, beloop 

ongeveer R20 000. 

1.6.4.4 Studie van strategiese eenhede/toetsing van vraelys 

Soos reeds vermeld, het Studente Steundienste In belangrikste rol in die 

werwing van respondente gespee!. Die respondente is op In wetenskaplike 

wyse met die nodige etiese toestemming van rlierdie organisasie en die 

Departement Maatskaplike Werk gewerf. (Sien nr. 1.6.5 vir die omskrywing en 

die afbakening van die steekproef). 

Die navorser het In voorlopige verkennende studie op tien swart getroude 

studentepare by Studente Steundienste te Universiteit van Pretoria uitgevoer. 

Hierdie respondente is aan die inhoud van die selfontwerpte vraelys onderwerp. 

Die bruikbaarheid en verstaanbaarheid van die vraelys is hierdeur getoets en 

gefinaliseer. 
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1.6.5 Die begrensing van die studie 

1.6.5.1 Omskrywing van die universum 

Die universum bestaan uit swart getroude studente in die akkulturasieproses 

aan die Universiteit van Pretoria. Die egpaar moet 'n tydperk van 1-8 jaar 

getroud wees. 

1.6.5.2 Afbakening van die steekproef en die wyse van steekproefneming 

Die navorser gebruik die nie-waarskynlikheidsteekproef vir die uitvoering van die 

navorsing. Grinnell en Williams (1990:125) definieer die nie-waarskynlik

heidsteekproef soos volg: "In nonprobability sampling, not all the people in the 

population have the same probability of being inlcuded in the sample and for 

each one of them the probability of inclusion is unknown. This method is often 

used in exploratory research studies where the purpose of the study is just to 

collect as much data as possible." 

Die tipe nie-waarskynlikheidsteekproef wat gebruik word, is die sneeubaltegniek. 

Grinnell en Williams (1990:126) verduidelik hierdie tipe nie-waarskynlikheid

steekproef as In steekproef waar 'n lid van 'n groep ander lede vir die navorsing 

kan betrek. Breakwell, Hammond & Fife-Schaw (1995:111) beskryf die 

benutting van hierdie tegniek soos volg: "Snowball techniques are particularly 

useful for difficult-to-get-to populations for which population listings will not be 

available." Eerstens is daar 'n steekproef van die respondente uit die 

klientelading van Studente Steundienste getrek en tweedens is die res van die 

respondente deur middel van die sneeubaltegniek genader en gewerf. 

18 

 
 
 



1.7 PROBLEME TYDENS DIE STUDIE ONDERVIND 

Die grootste probleem wat tydens die verloop van die studie voorgekom het, was 

die tekort aan literatuur ten opsigte van modeme swart huwelike binne die Suid

Afrikaanse opset. Intemasionale literatuur ten opsigte van swart huwelike was 

van groot waarde, maar tog is die Suid-Afrikaanse swart huwelike/kulture baie 

verskillend as ander swart huwelike in die wereld. Van die literatuur is op die 

Suid-Afrikaanse swart huwelike van toepassing, maar tog het die navorser dit 

moeilik gevind om bruikbare literatuur te versa meI. 

'n Verdere probleem was die identifisering en verkryging van respondente. Die 

sneeubaltegniek is 'n sinvolle tegniek vir die uitvoering van hierdie ondersoek, 

maar die swart studente se samewerking was teleurstellend. Die navorser het 

probleme ten opsigte van die invordering van die vraelyste ondervind. Vraelyste 

van respondente wat die navorser deur 'n kontakpersoon/personeellid van die 

universiteit verkry het, het hul samewerking gegee. Die navorser sal daarom 

voorstel dat enige studie onder studente meer gekontroleerd en deur middel van 

personeellede aan die Universiteit van Pretoria moet plaasvind. Ten spyte 

hiervan het die navorser tog 'n 54 % van die vraelyste ingevorder, wat 'n goeie 

persentasie ten opsigte van die norm is. 

Die navorser het gesukkel om ervare persone wat oor kennis ten opsigte van 

swart huwelike in die akkulturasieproses in Suid-Afrika beskik, te vind. Tog was 

die ervare persone wat die navorser wei geraadpleeg het, van groot waarde. 

Geen verdere probleme is tydens die studie ervaar nie. 

1.8 BEGRIPSOMSKRYWING 

Die volgende hoofkonsepte of definisies word beskryf: "Maatskaplike werk", 

"akkulturasie"; "getroud/huwelik", "student" en "Universiteit van Pretoria". 
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1.8.1 Maatskaplike werk 

Maatskaplike werk is volgens die Woordeboek vir Maatskaplike Werk (1995:27): 

'''n Professionele diens wat deur 'n Maatskaplike werker gelewer word, wat gerig 

is op die bevordering van die maatskaplike funksionering van die mense." 

Maatskaplike werk bestaan uit drie primere metodes, naamlik gevallewerk, 

groepwerk en gemeenskapswerk. 

Hierdie drie metodes word soos volg deur Van Rooyen & Combrink (1990:69) 

bespreek: "Gevallewerk is toegespits op individue en gesinne - daarom ook op 

individue binne die gesinsisteem. Groepwerk is toegespits op die groep en 

maak veral gebruik van groepsdinamiese elemente as basiese uitgangspunt. 

Gemeenskapswerk is toegespits op gemeenskappe. Gesamentlik is die 

uiteindelike doelstelling van al drie primere metodes die beter en bevredigender 

maatskaplike funksionering van die individu as intrapsigiese sisteem binne die 

sisteemnetwerk waarmee hy in interaksie verkeer." 

Maatskaplike werk bied professionele hulpverlening aan kliente met 

maatskaplike probleme, met die doel om die klient se maatskaplike 

funksionering, hetsy as individu, in 'n groep of binne 'n gemeenskap, te verhoog. 

1.8.2 Akkulturasie 

Akkulturasie is 'n proses van aanpassing aan 'n gewysigde sosiaal-kulturele 

omgewing van 'n besondere volk of volksegment. Coertze in Eis (1992: 19) 

definieer die akkulturasieproses soos volg: "...die proses waarvolgens die 

kultuurpatrone van volke (volkstamme, etniese eenhede) of segmente daarvan 

onderhewig is aan 'n proses van verandering ten gevolge van sistematiese en 

aanhoudende be'invloeding deur die kultuur(e) van 'n ander volk (of volke) en 
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wat onder besondere omstand;ghede kan uitgroei tot 'n nuwe vergrote 

volkseenheid", 

Akkulturasie is volgens Landrine en Klonoff (1996:104) 'n anti-rassistiese model 

vir die beskrywing van etniese verskille en beskryf dit soos volg: "Acculturation 

loosely refers to the extent (and the process through) which ethnic-cultural 

minorities participate in the cultural traditions, values, beliefs, assumptions, and 

practices of the dominant White society (acculturated), remain immersed in their 

own cultures (traditional), or participate in the traditions of their own culture and 

of the dominant White culture as well (bicultural)," Akkulturasie is dus die 

proses van sosiale veranderinge en aanpassings wat deur beide betrokke 

kulture aangebring moet word, 

Die vyf gebeurtenisse wat tydens die proses van akkulturasie plaasvind, is: 

* Idee-oordrag en gedragsverandering, 

* Versteuring in die persoonlikheidstruktuur van individuele kultuurdraers, 

* Versteuring in die volkskorpus, 

* Maatskaplike ontbinding en kultuuroomame, 

* Re'integrasie (Coertze in Els, 1992:22), 

Die navorser is van mening dat akkulturasie die proses is waar een kultuur as 

gevolg van voordurende kontak deur 'n ander kultuur be'invloed word, Hierdie 

be'invloeding gaan met die oomame en aanvaarding van een kultuur na 'n ander 

kultuur gepaard, wat tot die verandering in die wereldbeskouing, persoon

likheidstruktuur en die volkskorpus aanleiding gee, 
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1.8.3 Getroud/huwelik 

Die begrippe "getroud" of "huwelik" moet tydens die ondersoek in die spesifieke 

sinsverband verstaan word. Die Verklarende Handwoordeboek vir Afrikaanse 

Taal (1994:274) definieer "getroud" as iemand wat tot 'n huwelikstaat behoort, 

gehuud of in die huwelik verbind is. Die Woordeboek vir Maatskaplike Werk 

(1995:27) definieer "huwelik" soos volg: "Kontrak gesluit tussen 'n man en 'n 

vrou, voor 'n huweliksbeampte aangestel kragtens wetgewing, waarin hulle 

ooreenkom am as egpaar saam te leef." As daar na die term "huwelik" verwys 

word, moet daar soos Olivier, Bekker, Olivier & Olivier (1998:68ix) na die verskil 

in gemeenregtelike en gewoonteregtelike/gebruiklike huwelike onderskei word. 

Die term "huwelik" word soos volg uiteengesit: '''n Gemeenregtelike huwelik of 'n 

gebruiklike huwelik, afhanklik van die sinsverband. Gemeenregtelike huwelik is 

'n kerklike of sivielregtelike huwelik gesluit ooreenkomstig gemeenregtelike en 

statutere voorskrifte." Die Woordeboek vir Maatskaplike Werk (1995:18) verwys 

na gemeenregtelike huwelik as 'n egpaar ('n man en 'n vrou) wat in 'n 

verbintenis saamleef sander 'n wetlike seremonie. 

Gebruiklike/gewoonteregtelike huwelik word andersyds deur Olivier, Bekker, 

Olivier & Olivier (1998:68ix) gedefinieer as: '''n Huwelik wat volgens die 

tradisionele gewoonteregtelike gebruike tot stand gekom het, soos oak in die 

KwaZulu en Natalse Wetboeke omskrywe; dit het dieselfde betekenis as 

gebruiklike verbinding soos vroeer in die Swart Administrasie Wet, 1927 (Wet 

No. 38 van 1927) a mskrywe. " Vaster (1989:165) bespreek gebruiklike 

verbinding as die samelewing van 'n man en 'n vrou in 'n egverhouding. Hierdie 

egverhouding word ooreenkomstig die swart reg gebruik. Die man en die vrou is 

'n party by 'n bestaande huwelik." Gewoonregtelike huwelik word in die 

Woordeboek vir Maatskaplike Werk (1995:24) definieer as die verbintenis 
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tussen 'n man en 'n vrou volgens bepaalde tradisies en gebruike van 'n groep. 

Hierdie verbintenis word nie ingevolge die siviele reg aangegaan nie. 

Die navorser is van mening dat die gemeenregtelike huweliksluiting tussen 'n 

man en 'n vrou as die Westerse of christelike gebruik gesien kan word. Die 

Afrika of tradisionele huweliksluiting tussen 'n man en 'n vrou, word deur die 

gewoonteregtelike of gebruiklike huwelik gekenmerk. Die gebruik van die terme 

"getroud" of "huwelik" word dus verskillend tussen die Westerse en tradisionele 

wereldbeskouinge verstaan. 

1.8.4 Student 

Die term "student" word deur die Verklarende Handwoordeboek van die 

Afrikaanse Taal (1994:1040) gedefinieer as iemand wat studeer en wat aan 'n 

universiteit of inrigting bo die middelbare skoal ingeskryf is. Matthee in Nolte 

(1995:11) verklaar die Latynse woord "sudeo" (student) as iemand wat ingestel 

is of wat hom op studies toele. Hy bespreek verder dat 'n student iemand is wat 

klasloop, studeer en 'n leergang volg in verwantskap van kennis omtrent 'n saak, 

wetenskap of kuns. 'n Groep studente het tydens 'n studie die volgende 

definisie van 'lin student" omskryf (Koen, 1988:9): 

'lin Student is 'n biologiese samestelling wat swot vir afwisseling en sosiaal 

verkeer vir 'n lewe. Hy misgis hom gedurig wat betref sy finansiele posisie. Hy 

besef dat swot vir hom lekker moet wees, maar is oak deeglik daarvan bewus 

dat hy nie vir plesier op universiteit is nie. As hy 'n hand was kon ons hom as 'n 

opregte sypaadjiebrak gedefinieer het - so iets van alles!" 

Die navorser is van mening dat die student iemand is wat sy ouerhuis verlaat (of 

vanuit sy ouerhuis) ten einde verdere opleiding in 'n bepaalde gekose 

studierigting aan 'n universiteit of tersiere inrigting onderneem. 
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1.8.5 Universiteit van Pretoria 

Die term "universiteit" word beskryf as 'n inrigting vir gevorderde studie en 

navorsing in die kunste en wetenskappe, wat gemagtig is om akademiese grade 

te verleen (Verklarende Handwoordeboek vir die Afrikaanse Taal, 1994:1138). 

Die "Universiteit van Pretoria" word deur Nolte (1995:11) beskyf as 'n sodanige 

inrigting gelee binne die stadsgebied van Pretoria. Die studente is egter 

verteenwoordigend van die hele RSA. 

Die navorser definieer universiteit as 'n tersiere inrigting waar die 

gekwalifiseerde matrikulant met universiteitsvrystelling in 'n bepaalde 

studierigting, wat deur die betrokke universiteit aangebied word, kan bestudeer 

en 'n graad verwerf. Die Universiteit van Pretoria is 'n soortgelyke tersiere 

inrigting waarvan die studente, hetsy voltyds of deeltyds, verteenwoordigend van 

die hele RSA en verskeie internasionale Afrika lande is. 

1.9 INDELING VAN DIE NAVORSINGSVERSLAG 

Hoofstuk 1: 	Algemene Inleiding 

Die beskrywing van die wyse waarop die navorsing plaasgevind het. 

Hoofstuk 2: 	 Die kenmerke van akkulturasie onder die swart studente aan 

die Universiteit van Pretoria. 

Die bestudering van die invloed van die akkulturasieproses op die swart student 

en die aanpassingsprobleme wat daarmee gepaard gaan. 

Hoofstuk 3: 	Die kenmerke van swart getroude studente aan die Universiteit 

van Pretoria 
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