
Hoe om met jou seun te praat wat nou ‘n jongman word: 

Jongmanne is baie kompleks en soms oorweldig deur alles wat in hulself aangaan. Emosies word baie meer 

intensief ervaar en emosionele hoogtes en laagtes kan vinnig verander. Grense en waardes van ouers word 

getoets op verskillende maniere. Die resultate gaan bepaal watter tipe grense en waardes hul vir hulself gaan 

aanvaar en inbou. 

Gewoonlik voel dit vir jou as ouer dat jy al die verantwoordelikheid en spanning van die samelewing alleen 

dra. In die meeste jongmanne se lewens ervaar hulle ook geweldige spanning en soms angs oor wat hulle om 

hul waarneem. Nuus, gebeure en ervarings maak hul onseker van ‘n goeie en suksesvolle toekoms en 

jongmanne wonder of hul mans genoeg is om ‘n sukses te maak. Identiteit word nog gevorm en is eers 

afhanklik van ouers en dan van vriende wat ‘n al hoe belangriker rol in hul lewens speel. 

Soos identiteit gevorm word, is dit ‘n natuurlike proses waar ander idees en opinies oor die lewe, die wereld 

en geloof miskien konflik gaan veroorsaak in jul verhouding, maar dit beteken nie dat alles verlore is nie. 

Jongmanne groei en ontwikkel maar net uit die kinderskoene uit en word volwassenes waar hul opinie en idees 

ook gewig dra. Dis moeilik vir ouers om van die Ouer / Kind verhouding na ‘n Ouer / Mede Volwasse 

verhouding te skuif. Dit gebeur gelukkig nie vinnig nie en alle verantwoordelikheid word nie somer oornag 

jou seun s’n nie. Dis ‘n proses en word gewoonlik deur jou seun se eie ontwikkeling en aansporing van jou 

kant af begelei. Indien dit te stadig gaan moet jy dit deur ervarings aanhelp en jou seun in volwassenheid 

mentor in plaas daarvan om uit bedreigings of vrees jou seun te laat keuses maak. Die slegte daarvan is dat ‘n 

seun dan altyd uit vrees gehoorsaam gaan wees in plaas van uit liefde en waardes. 

Hoe en wat jy met jou seun kommunikeer kan die proses van kind na manwees vir jou seun baie meer 

aangenaam maak. Hier volg ‘n paar riglyne. Dit is nie alles omvattend nie, maar dit help om gesprekke 

veilig en aangenaam te maak in plaas van uitbarstings, stukkende harte en moedeloosheid vir pa en seun. 

 

 

1. leer om te Luister, in plaas van die heel tyd opvoedingsraad uit te deel. 

Dit klink maklik, maar luister bietjie na jouself in gesprek met jou seun... betaal N$10.00 in jou seun se 

spaarplan rekening elke keer as jy net raad gee inplaas van net luister. Ek is seker daarvan hy sal ‘n pot vol 

geld kry teen 21. Soms wil seuns net praat sonder om raad te hoor, dieselfde met ons as ouers ook. 

Hart tot Hart gespreke help om ontslae te raak van al die emosies, gedagtes, informasie, gespreke, keuses, 

fristrasies en warboel van goed waarmee hul gekonfronteer word. Seuns wil ook met respek behandel en 

gehoor word net soos ander volwassenes. Vra vrae oor wat gepraat word om te weet hoekom jou seun so voel 

of redeneer daaroor en te kan verstaan hoekom hy sekere besluite neem of opinies het. Moenie dit ignoreer of 

afwater nie, dink bietjie self daaroor en luister net. Wees dan stil oor raadgee behalwe as jou seun jou opinie 

of raad vra. Jy kan wel op ‘n ander geleentheid aan hom terugvoer gee oor die gesprek indien nodig of hom 

later uitdaag oor sy sienings. 

2. hou ‘n Oop Deur Beleid en Skep Geleenthede: 

Wees beskikbaar as jou seun wil praat. Beskou dit as ‘n belangrike prioriteit of maak ‘n afspraak of ‘n plan 

om daar te wees as jy nie dadelik kan nie en hou by jou woord. Hy is belangriker as enige ander mense of 

kollegas waarmee jy ook afsprake en kuier geleenthede reel. Idien moontlik, laat hom saamgaan op wat jy 

beplan of doen. Nooi hom om saam met jou ‘n stokpertjie, sport of aktiwiteit te doen of reel iets wat net julle 

twee saam gaan doen en skep ‘n geleentheid om gesprekke te begin.  

Dink aan ‘n paar geleenthede wat jy kan skep: wys hom hoe om ‘n goeie vuur te pak, ‘n motor te bestuur, ‘n 

band om te ruil, ‘n tent op te slaan. Soms aanvaar ons maar net dat hulle alles behoort te weet wat ons weet, 



maar gebruik tyd en geduld om dinge te verduidelik en toe te laat dat daar foute gemaak kan word. Werk saam 

aan take soos; swembad skoonmaak, gras sny, plante plant of om saam vir ander mense te help. 

Gaan koop eendag saam met hom die groseries. Wys hom hoe werk ‘n bankrekening, debiet kaarte en 

verskillende rekeninge. Leer hom hoe om n begroting te maak. Wys hom hoe werk die huishouding se 

begroting. Kyk of hy sy eie begroting kan opstel en hantaaf. Gee of verhoog sy eie sakgeld as inkomste en 

laat hom sy eie badkamergoed, klere, skoene, selfoononkostes, ontspanning ens. begin betaal. 

3. geen ‘Verbode Onderwerpe’ 

Hierdie een kan baie moeilik wees veral as Ouers uit ‘n familie kom waar daar nie oor ‘verbode’ onderwerpe 

gepraat mag word nie, bv. Seksuele, Godsdienstige, Verslawings, Dwelms, Siektes, Bo-natuurlike dinge ens. 

Moenie skrik as jou seun oor iets wil praat waaroor jyself  geen kennis het, skaam of ongemaklik voel oor 

nie. Luister en gaan doen bietjie navorsing indien jy onseker is, maar doen moeite om te luister en terugvoer 

te gee selfs al is dit dat jy later weer met hom sal praat sodra jyself meer uitgevind het. Die belangrike om te 

onthou is dat jou seun dit iewers gaan soek en antwoorde gaan kry ongeag of jy saamwerk of nie. Ons 

wêreld het baie verander en opinies is enige plek beskikbaar met die druk van ‘n knoppie!  

Hierdie is baie goeie oomblik om ‘n intieme vertrouensverhouding met jou seun op te bou. Moenie dit 

opmors deur daaroor te spot of voor ander vriende daaroor te praat met dit waarmee hy jou vertrou het nie. 

Ontspan en haal diep asem en tel tot 20 indien jy moet om te kalmeer oor vrae of stories waarmee hulle dalk 

vorendag kom. Soms het hulle sekere informasie gehoor of vriende het oor iets gepraat of aan hulle iets 

vertel wat skokkend is. Sal jy ‘n veilige plek kan wees waar hulle jou as klankbord kan vertrou selfs al is dit 

ongemaklik om na te luister of moet hulle na iemand anders gaan om veilig te voel in ongemaklike 

situasies? 

Alles hoef ook nie onmiddellik opgelos of uitgesorteer te word nie, maak weer saam tyd om oor dieselfde 

onderwerpe te gesels of raad te gee of om te hoor watter opinies intussen verander het. 

4. moenie Hom Oordeel nie  

Moenie net onmiddellik jou seun se opinies, waardes en optrede oordeel nie. Onthou jy is ook besig om jou 

seun die reg te begin gee om selfstandig te raak en sy eie waardes in die lewe op te bou. Omdat jy die gesag 

figuur in die huis is beteken dit nie om altyd alles te ‘override’ nie. Indien jy verskil of geskok is of voel dat 

jy die mannetjie se nek kan omdraai... besluit 1ste of jy sy identiteit skade gaan doen en of jy ‘n volwasse 

gesprek kan ingaan waar julle mekaar se identiteit respekteer, maar die saak of onderwerp waaroor gepraat 

word te ondersoek en te beoordeel. 

Laat toe dat jou seun oor sy motiverings, redes of oortuigings kan praat voordat jy net afleidings maak en die 

oordeel vel of reageer op dit wat onder bespreking is en die gesprek net daar afsny. Ek kan jou wed dat jou 

seun op ander veiliger plekke gaan gesels oor dieselfde onderwerpe en jou inspraak is dan afgesny. 

Verkeerde optredes kan jou seun laat moedeloos voel omdat hy altyd aan die verloor en foutiewe kant van 

jou voel of dat hy ‘n onsigbare en te hoë standaard moet handhaaf waarvoor hy nie kans sien nie. 

5. vra Vrae om te verstaan en te lei. 

Hier het ons wysheid nodig om die regte tipe vrae te vra wat na oplossings lei. Gewoonlik dink jongmanne 

net oor ‘n paar resultate of motiverings om iets te doen of te gedoen het. Ons as pa’s kan dan ons seuns, deur 

vrae te vra wat in ‘n spesifieke rigting gaan, help om ‘n groter prentjie te sien as net waaroor hulle gedink 

het. 



Hulle mag dalk geskok wees oor die groter prentjie wat hul optrede of beplande optrede veroorsaak indien jy 

hul daarin lei om verder te kyk as net die huidige, of tydelike selfsugtige behoeftes ens. 

Op hierdie tiener ouderdom is dit ook goed om jou seun te vra dat hyself moet ondersoek doen of opinies 

inwin oor spesifieke sake wat hy dink dalk reg mag wees en met antwoorde na jou terugkom vir verdere 

gesels daaroor. Natuurlik is daar morele en geloof oortuigings wat nie verbreek of nagelaat kan word deur 

jou seun nie, maar ‘n goeie rede en verduideliking deur hoekom jyself daarvoor staan sal jou seun help om 

dit ook te verstaan en dalk eendag in sy eie volwasse lewe sal wil handhaaf,  -‘net omdat ek so sê’-  is nie ‘n 

goeie rede vir jongmanne om hul lewens daarvolgens in te rig nie, maar as hulle deur ervarings sien en jou 

as pa sien hoekom jy sekere dinge handhaaf, kan dit ‘n baie beter en positiewer resultaat as net woorde 

veroorsaak in jou seun se lewe. 

Dis eintlik ‘n goeie plek vir ‘n pa om te wees omdat jou eie standaarde en waardes afgestof en ondersoek 

word en jyself dinge in jou lewe kan konfronteer en uitsorteer indien nodig. 

6. wees ‘n Veilige Hawe  

Hierdie is seker die mees belangrike: om ‘n veilige plek te kan wees waar foute gemaak mag word, waar 

ervarings gedeel mag word al is dit slegte ervarings of skaam ervarings of vernederend of vreesaanjaend... 

By jou as pa behoort jou seun sy opinies te kan lig en hy seker kan wees dat sy pa dit as belangrik ag en dit 

sal oorweeg, bedink en veilige reaksie daaroor sal hê.  

Hierdie is die plek waar jy nie net gevoelens kan seermaak nie, maar ook harte kan breek en identiteit kan 

vernietig. Ek glo nie dat dit op enige pa se hart is om op te staan in die oggend en maniere te oorweeg hoe 

om jou kinders skade te berokken nie, maar soms bevind ons onsself in daardie plek en probeer ons ons eie 

identiteit, ego en outoriteit beskerm deur nie toe te gee of te luister nie.  

Hou jul gesprekke veilig teenoor mekaar en hou vertroulike gesprekke vertroulik. Indien daar ‘n 

veiligheidsrisiko aan verbonde is ten opsigte van ander mense in die situasie dan moet jy verduidelik dat 

julle saam ook na ander hulp gaan om gevaarlike situasies te help oplos. 

‘n Goue reël is om nooit onderwerpe waaroor tussen julle gepraat is in ‘n veilige omgewing teen jou seun te 

begin gebruik as modder om mee te gooi in baklei situasies nie. Dit sal die veiligheid waarin dit vertrou was 

heeltemal verkrag en jy maak die deur net daar toe vir verdere gesprekke. 

Daar is nog so baie om oor te skryf ten opsigte van die onderwerp, maar ek hoop hierdie is al goeie riglyne 

vir beter verhoudings. Jou seun is ‘n mens net soos jy en hulle is besig om versigtig hul eie onafhanklikheid 

uit te werk. Staan eerder saam met hulle en help met rigting en mentorskap en moenie bang wees om die 

leisels stadig maar seker te laat los nie... 

Onthou dat die jare wat hulle nog in jou huis gaan wees baie kort is en ons hul so selfversorgend en 

volwasse as moontlik wil uitstuur in die wêreld met ‘n standvastige identiteit en ‘n wete dat hulle mans 

genoeg is om dit daar buite suksesvol te kan maak! 


