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OPSOMMING 

Die rol van christelike spiritualiteit in die lewe van 'n persoon met 'n 

huweliksmaat met 'n "bipolere gemoedsversteuring" 

deur 

Martina Kotze 

Studieleier Dr. J.P. Roux 

Medestudieleier Prof. J.S. Dreyer 

Vak Praktiese teologie - met spesialisering in 

pastorale terapie 

Binne die tradisionele christelike westerse samelewing waarin ons leef is daar 

diskoerse en meta-narratiewe wat dikteer wat van ons as huweliksmaats verwag 

word. Ons is dikwels onbewus van hoe hierdie verwagtinge, rolle en eise wat aan 

ons gestel word, deur verskillende diskoerse en stories tot stand gekom het. Die 

spesifieke lewenstorie en omstandighede van die indiwidu(e) word meestal in die 

proses ge"ignoreer, byvoorbeeld die saamleef met 'n huweliksmaat wat 

"gediagnoseer" is as iemand met 'n "bipolere gemoedsversteuring", bring 

noodwendig omstandighede mee wat vir die meeste mense onuithoudbaar mag 

wees. Hierdie studie vertel die storie van 'n persoon wie daarin kon slaag om ten 

spyte van hierdie "omstandighede'', sy storie so te kon herskryf dat hy steeds met 

hierdie persoon suksesvol binne die huwelik kan saamleef. 

Die studie fokus op 'n persoon, wie sy lewe op grond van die christelike narratief 

lee!, se belewing van die saamleef met 'n persoon met 'n "bipolere 

gemoedsversteuring". Die algemene doel van die studie was om aan die 

deelnemer 'n geleentheid te skep om sy belewinge in die saamleefvan 'n persoon 

met 'n "bipolere gemoedsversteuring" te kon deel. 'n Spesifieke fokus is geplaas 

om die rol wat christelike spiritualiteit speel in die verwerking en hantering 

daarvan, te beskryf. Daar is ook aan die persoon geleentheid gegee om op grond 

van sy belewinge en verstaan van christenskap, aanbevelings te maak aan die 



professionele gemeenskap, die geloofsgemeenskap en aan huweliksmaats wat 

met soortgelyke omstandighede moet saamleef. 

Die navorsing is vanuit 'n postmoderne diskoers-oogpunt aangepak en op 'n 

kwalitatiewe wyse uitgevoer by wyse van 'n gevallestudie. Die deelnemer se storie 

is deur middel van sosiale konstruksieteorie en 'n narratiewe terapeutiese 

benadering, gedekonstrueer. Di! was duidelik vanuit die studie dat die funksie wat 

mense se spirituele oortuiginge en hul belewing daarvan in hul lewens verrig, in 

berekening gebring moet word in die terapeutiese proses. Wanneer kliente 

belangrike besluite moet neem, moet die invloed van geloofsoortuiginge in die 

besluitnemingsproses in berekening gebring word. 



ABSTRACT 

The role of christian spirituality in the life of a person who lives with a 

spouse with "bipolar disorder". 

Study leader 

Co-study leader 

Subject 

therapy 

by 

Martina Kotze 

Dr. J. P. Roux 

Prof. J. S. Dreyer 

Practical Theology - specialising in pastoral 

The traditional western christian society that we live in contains discourses and 

meta-narratives which dictate what is expected of us as spouses. We are often 

unaware of how these expectations, roles and demands are instilled through 

different discourses and stories. The specific life-story and circumstances of the 

individual(s) are mostly ignored in the process. For example, living with a spouse 

who is "diagnosed" as someone with "bipolar disorder'', will necessarily create 

circumstances which may be unbearable for most people. This study tells the 

story of a person who succeeded , in spite of these "circumstances", in rewriting 

his story in such a way that he could still successfully live with this person in 

marriage. 

The study focuses on a person's experience of living with someone with a "bipolar 

disorder". This person lives his life according to the christian narrative. The 

general aim of the study was to give the participant an opportunity to share his 

experiences in living with a person with "bipolar disorder". A particular focus is 

placed on describing the role that christian spirituality plays in processing and 

handling this. An opportunity was also given to the person to make 

recommendations (based on his experiences and understanding of what it is to be 

christian) to the professional community, the religious community and spouses 

who have to live with similar circumstances. 



The research is undertaken from a postmodern discourse point of view and 

conducted in a qualitative method by means of a case study. The participant's 

story is deconstructed using social construct theory and a narrative therapeutic 

approach. It was clear from the study that the role played by people's spiritual 

beliefs, and their experience of these in their lives, must be taken into account in 

the therapeutic process. When clients need to make important decisions, the 

influence of religious beliefs in the decision making process must be taken into 

consideration. 
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HOOFSTUK 1: INLEIDING EN AGTERGROND 

1. lnleiding 

Hierdie studie is ge"inspireer deur 'n vriendskapsverhouding met 'n persoon wat 

vir jare met 'n lewensmaat saamleef wat op grond van die mediese model 

"gediagnoseer'' is as iemand met 'n "bipolere gemoedsversteuring". Vanuit ons 

gesprekke, het di! vir my al duideliker geword dat daar dikwels min empatie en/of 

min ondersteuning gebied word aan die persoon/persone wat binne huweliks- of 

gesinsverband met so 'n persoon "moet" of "wil" saamleef. 'n Verdere 

literatuurondersoek het getoon dat navorsing gefokus word op die persoon wat 

"gediagnoseer'' is en min literatuur kon gevind word rondom die ervaringe, 

hantering en/of ondersteuning van die persone/persone wat op 'n daaglikse 

basis met sulke persone moet saamleef. Aangesien die persoon 'n baie sterk 

oortuiging ten opsigte van die christelike geloof het, was ek veral ge"interesseerd 

in die rol wat christelike spiritualiteit in sy situasie speel. Hierdie studie is dus 'n 

poging om die stem van 'n christen, wat daarin kon slaag om vir jare hiermee te 

kon saamleef, te laat hoor. 

Vanuit bogenoemde is dit duidelik dat die begrippe "bipolere 

gemoedsversteuring" en "christelike spiritualiteit" belangrike konsepte in die 

konseptualisering van hierdie studie is. 'n Kort agtergrond, in die vorm van 'n 

omskrywing van hierdie twee begrippe, sal dus kortliks in hierdie hoofstuk 

verskaf word. Daar moet daarop gelet word dat die begrippe "bipolere 

gemoedsversteuring" en "diagnose" vir doeleindes van hierdie studie deurgaans 

in aanhalingstekens geplaas word, aangesien die terapeutiese uitgangspunte 

van die studie poog om weg te beweeg van die diagnosering van kliente, soos in 

die geval van die mediese en sekere psigologiese modelle. Terselfdertyd word 

die begrip behou aangesien die metafore van die mediese- en psigologiese 

diskoerse as lokale kennis deelneem en dus normerend/informerend in die 

lewens van mense en die veld van hulpverlening funksioneer. Die begrippeword 

dus dekonstruerend aangewend (sien White 1995:112-153). Die 

noodsaaklikheid van die studie, die voortspruitende navorsingsvraag en -



doelwitte, asook die uiteensetting van die studie word ook in hierdie hoofstuk 

bespreek. 

1.1 Agtergrond en Omskrywing van konsepte 

Aangesien hierdie studie fokus op 'n persoon se belewing van die saamleef met 

'n persoon met 'n "bipolere gemoedsversteuring", is di! noodsaaklik om 'n begrip 

te bewerkstellig van wat die term "bipolere gemoedsversteuring" beleken en 

watter moontlike gedrag so 'n persoon sal openbaar. Sodoende kan 'n beler 

prentjie gevorm word van die eise wat di! moontlik kan stel aan diegene wat met 

die persoon moet saamleef. Vervolgens word 'n kort literatuuroorsig van die 

begrip "bipolere gemoedsversteuring" verskaf: 

1.1.1 "Bipoll!re gemoedsversteuring" 

"Bipolere gemoedsversteuring" word gedefinieer as "an affective disorder 

characterized by moods of euphoria and profound sadness that appear either 

alternately (circular type), almost simultaneously (mixed type), or individually 

(manic type or depressed type)" (Mears & Gatchel 1979:487). 

Vanuit die literatuur wil di! voorkom asof die maniese reaksie beskou kan word 

as 'n psigotiese reaksie waarin die indiwidu verhoogde vlakke van opwinding 

ervaar, wat hoofsaaklik begin met die opbou van angs. Die maniese uitbarstings 

moet egter nie verwar word met vreugde en blydskap nie. Die opwinding is 

eerder 'n desperate poging om le ontsnap vanuit 'n toestand van "depressie" 

(Silverman 1978:561 en 438). Die persoon loon dikwels in hierdie fase 

hiperaktiwiteit, insomnia, verhoogde spraaksaamheid, onpraktiese "grandiose" 

planne en ongefokusde akliwiteite (Leibenluft & Suppes 1999:1). Die persoon 

mag vinnig van een onderwerp, aktiwiteit, of voorwerp na 'n ander beweeg en 

daar is dikwels 'n konstante vloei van maniese gesprek. Alhoewel hierdie 

gesprek sosiaal verstaanbaar is, gaan dit soms gepaard met gedigte opse, 'n 

geterg, 'n geskree, 'n gedans, 'n gesing, 'n gefluil of nar-agtige optrede (Neale 

1996:226; Clinard & Meier 1979:463). Hierdie maniese behoefte aan aktiwiteite 
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mag meebring dat hierdie indiwidue op sosiale vlak hinderlik en/of opdringerig 

ervaar kan word en selfs blind vir die opvallende slaggate van hul 

projekte/aktiwiteite mag wees. Ge"lrriteerdheid en selfdestruktiewe gedrag mag 

voorkom (Barlow & Durand 1995:712). Enige pogings aan die kant van andere 

om hierdie optrede of aktiwiteite te kniehalter of te kritiseer, kan lei tot vinnige en 

erge woede-uitbarstings (Neale 1996:226). Maniese persone kom voor asof 

hulle onbeperkte energie het en ignoreer ook dikwels hul eie liggaamsbehoeftes, 

byvoorbeeld, hulle mag te opgewonde wees om te eet en/of vir 'n tydperk baie 

min of glad nie slaap nie. In 'n manies-depressiewe reaksie toon indiwidue beide 

uiterstes van gemoedstoestande. Hulle wissel voortdurend tusen opwinding en 

depressie (Psychopharmocology Update 1998: 11 ). 

Depressiewe reaksies word gekenmerk deur oorweldigende gevoelens van 

hartseer en betekenisloosheid. Depressie kan wissel van gevoelens van "the 

blues", tot gevoelens van hartseer, ekstreme onttrekking, asook selfs 

substansiele selfmoordgedagtes (Leibenluft & Suppes 1999:2; Silverman 

1978:439). Tydens hierdie fase is dit uitputtend vir die persoon om aandag te 

skenk aan aangeleenthede in die omgewing. Gesprekvoering word dan beskou 

as 'n uitputtende taak en baie verkies om alleen te wees en slegs die stilte te 

ervaar. Hulle praat stadig, op een toonhoogte en gebruik min woorde. Sommiges 

voel gefrustreerd en kan nie lank stil sit nie. Hui sug en kla en kreun. Dikwels 

wanneer 'n persoon in hierdie fase is, kan hul moeilik aan idees dink wat 

oplossings kan wees vir die probleme wat hul konfronteer. Tydens hierdie 

periode mag die persoon oak belangstelling in kos en persoonlike higiene 

verloor. Sommige loon 'n hoe mate van rusteloosheid en/of skuldgevoelens en 

kommunikeer dit deur te huil en/of hul gevoelens van waardeloosheid te 

verkondig. Andere mag voel dat hulle, hul vriende, familie en hul doel in die lewe 

verloor het. "Every moment has a great heaviness, and their heads fill and 

reverberate with self-recriminations. Depressed people may also neglect 

personal hygiene and appearance and make numerous hypochondriacal 

complaints of aches and pains that apparently have no physical basis. Utterly 

dejected and completely without hope and initiative, they may be apprehensive, 

anxious and despondent much of the time" (Neale 1996: 226). Sams mag die 

depressie verdoesel word ten einde 'n and er beeld vir buitestaanders te skep. 'n 

Glimlag en vriendelike voorkoms mag die gevoelens van onvergenoegsaamheid 

en waardeloosheid versteek. 

3 



By indiwidue met hierdie tipe van gemoedsversteuring, kan hierdie twee 

ervaringe, naamlik depressie en maniese gedrag, verskil ten opsigte van die 

frekwensie waarin di! voorkom, die graad van ernstigheid, asook die voorkoms 

van sommige addisionele samehangende simptome. 'n Belangrike eienskap van 

major depressiewe episodes is dat di! aan tyd gekoppel is. 'n Episode moet ten 

minste aanhou vir twee weke, alhoewel dit dikwels vir ses maande duur, met 

nege maande as die gemiddelde tydsduur (Barlow & Durand 1995:243). 'n 

Maniese episode kan onverwags, oar die verloop van 'n dag of twee ontwikkel 

en kan aanhou vir 'n paar dae of selfs vir maande (Neale 1996:226). Dit kan dus 

op verskillende wyses voorkom by verskillende indiwidue. 

Sommige indiwidue met hierdie "bipolere gemoedsversteuring" is gelukkig 

genoeg om op 'n redelik ongekompliseerde wyse met behulp van sekere 

medikasie verligting te vind. Volgens Leibenluft en Suppes (1999:1) is dit egter 

eerder die uilsondering as die reel. Vir die meeste indiwidue met "bipolere 

gemoedsversteurings", is die bestuur van hul siekte 'n substansiele uitdaging vir 

beide klient en mediese praktisyn. Resultate van 'n studie uitgevoer deur 

Goldberg, Garno en Leon (1999:738) loon dat verslawende gedrag, soos 

alkohol- en dwelmmisbruik, algemeen voorkom by ten minste een derde of meer 

van indiwidue wat met 'n "bipolere gemoedsversteuring" gediagnoseer is. Die 

kombinasie van alkohol- of dwelmmisbruik en "bipolere gemoedsversteuring", 

volgens hierdie navorsers, word dikwels geassosieer met selfmoordneigings. 

Alhoewel dit soms vir kliente mag voorkom asof niks die "toestand" kan beheer 

behalwe die gebruik van medikasie nie, kan hierdie "beheer" in praktyk van min 

of gener waarde wees. Hui lewens raak 'n voortdurende pendulum wat swaai 

tussen periodes van "depressie" aan die een kant, wat gepaard gaan met 

onaktiwiteit en akute skuldgevoelens oar hul waardeloosheid en periodes van 

kompulsiewe oorwerktheid en min slaap aan die ander kant. Behalwe vir hierdie 

ekslreme toestande waarmee hulle moet saamleef, kan hulle die lewe as een 

lang nimmereindigende stryd ervaar. Soos een klient di! uitgedruk het: "It's hell, 

going through life having to screw yourself up all the time to face everything you 

have to do, even though you know you can do ii" (Mears & Gatchel 1979:161). 
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Vanuit voorlopige, ondersoekende gesprekke wat ek rakende hierdie 

aangeleentheid gevoer het, wil dit voorkom asof die "diagnosering" van 'n 

lewensmaat met 'n "bi pole re versteuring", soos enige ander lewenskrisis, mag 

gepaardgaan met 'n worsteling rondom baie onbeantwoorde vrae, 

skuldgevoelens en selfs gevoelens van verlies - veral in gevalle waar die 

"siekte" eers lank nadat die egpaar in die eg verbind is, kop uitgesteek he!. Die 

gedrag wat die lewensmaats openbaar wanneer hulle op die uiterste pole van 

hierdie bipolere skaal beweeg, is moeilik om in lyn te bring met die persoon met 

wie hulle oorspronklik in die eg verbind is. Die skielike verskyning van die 

"siekte" kan moontlik dilemmas op verskeie lewensterreine meebring. Vrae mag 

ontstaan rondom die betekenis en die kwaliteit van die huweliksverhouding. 

Verskillende alternatiewe mag oorweeg word, soos, om voort le gaan met die 

huwelik en wyses te vind om daarmee saam te leef, byvoorbeeld deur 'n eie 

lewe binne die verhouding te probeer skep, 'n buite-egtelike verhouding aan te 

gaan, om egskeiding le oorweeg of om getroud te bly maar die lewensmaat le 

laat oppas. Die dilemma raak egter nie slegs die huwelik nie. Di! mag wees, dat, 

soos met ander lewenskrisisse, dit 'n soeke op antwoorde en/of bevraagtekening 

op geestelike gebied kan ontketen. Die persoon se geloofsoortuiginge mag in 

heroorweging gebring word, 'n soeke na die sielkundige oorsake, asook beide 

lewensmaats se aandeel in die oorsaak daarvan, mag voortdurend ondersoek 

word. Die effek van die situasie op die egpaar/gesin se sosiale lewe en 

verhoudinge, asook werksverbandhoudende aangeleenthede, mag ook die 

huweliksmaat se dilemma verder vererger. 

In die hantering van bogenoemde, kan die rol van spiritualiteit egter nie 

onderskat word nie. Gelowiges se dilemmas en krisisse raak uit die aard van die 

saak 'n geloofsaangeleentheid. Egskeiding en/of buite-egtelike verhoudinge, as 

'n opsie, word byvoorbeeld deurverskeie godsdiensgroepe afgekeur. Godsdiens 

plaas mislukkings en tragedie binne 'n konteks wat gerusstelling bring. Dit daag 

gelowiges uit om hul lewe te leef in terme van hul ideale en moedig hul aan om 

in moeilike omstandighede voort le gaan en nie moed op te gee nie. Verder 

verskaf dit gemeensaamheid en kameraadskap met andere wat dieselfde 

uitgangspunte het (Malony 1993:19). Volgens Dawn (1998:55) bied die 

Open baring 'n geloofwaardige storie van hoop vir mense in die postmoderne tyd. 

God word uitgemaak as 'n God van barmhartigheid en genade, wat betekenis en 

fokus aan mense se lewens gee. "It announces forgiveness and reconciliation to 
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those torn by guilt and lacking skills for relationships. It describes a loving 

Creator for those who think they have to create their own identity, a perfect 

Model for those who have no mentors, and an empowering Spirit for those who 

think they have to do everything on their own" (Dawn 1998:53). 

Soos in die titel van hierdie studie weerspieel word, is ek veral ge"interesseerd in 

die rol wat christelike spiritualiteit speel in die suksesvolle saamleef en hantering 

van 'n lewensmaat met 'n "bipolere gemoedsversteuring". Vir die doel sal daar 

kortliks 'n literatuuroorsig verskaf word van wat met christelike spiritualiteit 

bedoel word: 

1.1.2 Christelike spiritualiteit 

Carmody (1990:1217) definieer spirituele vorming as die proses waardeur 'n 

persoon volwasse raak in aangeleenthede van persoonlike godsdiens, geloof of 

'n lewenssin. In organisasies, soos kerke, waar 'n spesifieke spirituele tradisie 

bestaan, is spirituele vorming gewoonlik van 'n direktiewe aard, met ander 

woorde, lewe word gerig fangs 'n relatief definitiewe voorskriftelike weg deur 

spirituele mentors en voorgeskrewe rituele. Spiritualiteit, as 'n konsep, sluit egter 

'n hele spektrum van idees en definisies in. Volgens Dawn (1998:44) word die 

woord spiritualiteit vandag so gereeld in gesprekke en in die media gebruik, dat 

di! dubbelsinnig en betekenisloos geraak het. Verskeie vorme van wat sy noem 

"pop spiritualities'', vind aanklank in die huidige spirituele situasie van 'n 

postmoderne kultuur. 

Spiritualiteit hou vir baie mense konnotasies in van "'n ander wereld" en 

impliseer 'n vorm van godsdienstige dissipline. Sommige gebruik die term in 'n 

baie breer sin, om te verwys na die terminale waardes (die einddoel wat ons wil 

bereik tydens ons leeftyd) en betekenis in terme waarvan ons lewe - of dit nou 'n 

"ander wereldse" of "hierdie wereldse" fokus het. Volgens Griffin (1988:1-2) hou 

die term godsdienstige konnotasies in, in die sin dat 'n persoon se terminale 

waardes en betekenis 'n voorveronderstelling reflekteer ten opsigte van wat 

"heilig" is, met ander woorde, wat is van werklike belang. Hierdie 

voorveronderstelde "heiligheid" kan egter iets baie werelds wees, soos mag, 
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seksuele energie of sukses. Volgens laasgenoemde skrywer is spiritualiteit dus 

dee! van alle mense se lewens, al is dit bloot ·n materialistiese spiritualiteit. 

Die fokus in hierdie navorsing is egter op christelike spiritualileit, aangesien die 

deelnemer in hierdie gesprek vanuit die christelike perspektief leef. Vanuit 'n 

christelike perspektief, beskryf Leech (1986:5) christelike spiritualiteit as 'n 

proses van vorming - 'n proses waardeur die mens gevorm word in en deur 

Christus. Tydens hierdie proses word ons getransformeer soda! ons meer en 

meer die Christelike aard aanneem. Spirituele vorming, volgens Leach, is dus 

nie 'n proses van selfontwikkeling waardeur die mens gehelp word om aan te 

pas en te konformeer met die waardes van die dominante sosiale orde nie. Dit is 

'n proses van " ... Christ-ening", of being clothed with Christ, and in this process 

we are transformed" (Leech 1986:5). Van der Blink (1999:5) definieer christelike 

spiritualiteit as volg: "It touches the searching and questioning aspects of life 

orientation through the 'why' and 'for what' of life and attempting to apply what is 

discovered and learned in that way to one's own life, sharing it to people around 

us, applying it to the communities one belongs to, and to the society of which 

one is part." 

Christelike spirituele vorming impliseer die navolging van Christus en 'n poging 

om Christus se tweeledige bevel le gehoorsaam: Liefde vir God en liefde vir die 

naaste soos die self (Carmody 1990:1217). Volgens Fosaugen (1998:9-10) kan 

spiritualiteit breedweg gedefinieer word as : " ... the relationship between the 

whole person and a holy God. It is the lived experience of Christian belief (the 

Christian faith) in both general and specialized forms. Spirituality is the reaction 

that the Christian's belief system arouses in religious consciousness and 

practice". 

Christelike spiritualiteit kan ook beskou word as die praktisering van die 

christelike geloof op so ·n wyse dat dit 'n bewustheid van God se 

teenwoordigheid skep. Spiritualiteit he! dus ten doel om 'n kongruensie tussen 

geloofsinhoud en die dag-tot-dag !ewe te ontwikkel. "It also attempts to 

strengthen the 'being' functions of the believer with the view to preventing 

problems" (Louw 1998:19). Hurding (1995:294) definieer christelike spiritualiteit 

as daardie dimensie van mens like bestaan wat mense se verbintenis tot God, in 
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verhouding met Christus en met die ondersteuning van die Heilige Gees, op 'n 

daaglikse basis uitleef. Volgens hierdie skrywer word 'n plek van heelheid 

("wholeness") beskou as die eindbestemming van al God se kinders - 'n 

toestand van volmaakte gesondheid, volwassenheid en vervulling- "conforming 

individually and corporately to the image of God in and through Christ" (Hurding 

1995:294). 

Oden (1995:19) beweer spiritualiteit in die Nuwe Testamentiese sin is nie 'n 

morele program, 'n stel reels, 'n vlak van etiese prestasie, 'n filosofie, 'n idee, 'n 

strategie, of 'n teorie nie, maar eerder slegs "lewe in Christus" waar die klem op 

die verhouding tussen Skepper en skepsel le. Volgens Argyle (2002:22) het 'n 

onlangse Amerikaanse nasionale studie getoon dat slegs 20% van die 

steekproef die christelike geloof beskou het as bestaande uit 'n "stel reels", 

terwyl 50% dit beskou he! as "'n verhouding met God". Heitink (1998:156) koppel 

op sy beurt die postmoderne godsdienstigheid, wat gerig is op heelheid, 

integrasie en spiritualiteit, aan persoonlike betekenis en die narratiewe 

benadering. Die klem word dus op die persoon se eie storie en belew'1nge 

geplaas. 

Willard (1988:xii) beweer dat christenskap slegs mense se lewens suksesvol kan 

rig, indien di! eerstens, die behoefte aan menslike transformasie met ems bejeen 

en tweedens, di! realistiese metodes wat tot menslike transformasie kan lei, 

daarstel. Hierdie skrywer fokus veral op die Konkinkryk van God wanneer hy 

christelike spiritualiteit bespreek en se dat dit verstaan moet word as 'n end 

opsigself en nie as 'n wyse om grater mag of invloed of sukses in die lewe te 

behaal nie. Volgens hierdie skrywer is die Koninkryk van God nie 'n manier 

waarop menslike swaarkry ontwyk kan word nie. Willard kritiseer die 

kontemporere evangelistiese beskouing van die Evangelie en se dat dit grootliks 

gereduseer is tot die definiering van die "minimum toelatingsvereistes" om in die 

Koninkryk van God in te gaan. Diegene in die teologies-konserwatiewe vleuel 

van die kerk is geneig om te dink dat die Evangelie 'n reeling is waardeur hulle 'n 

ewige beloning kan verseker deur die "regte respons" op die "kritiese vraag" te 

gee. Hierdie verstaan van die Koninkryk van God lei tot 'n verdere debat of die 

minimum kriteria gestel word op 'n laer vlak (byvoorbeeld, "genade alleen"), of 

op 'n hoer vlak (byvoorbeeld, "om in alle opsigte gehoorsaam te wees aan 
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God"). In beide gevalle handel die debat egter oor die gedeelde aanname dat 

"om gered te word'', sinoniem is met "om aan die minimum kriteria te voldoen" 

ten einde eendag in die heme I te beland. In beide gevalle raak die Evangelie dus 

geskei van die alledaagse lewe. Volgens Willard is die idee van redding 

afhanklik van 'n korrekte verstaan van die aard van die Koninkryk van God. Om 

'n meer akkurate verstaan van redding te verkry, fokus hy op die opsomming van 

Jesus se boodskap, soos getipeer in Markus 1: 15: "Die !yd he! aangebreek, en 

die koninkryk van God he! naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie" (Die 

Bybel, nuwe vertaling 1983). Willard (1988:31) som dit soos volg op: "Spirituality 

in human beings is not an extra or 'superior' mode of existence ... It is, rather, a 

relationship of our embodied selves to God that has the natural and irrepressible 

effect of making us alive to the kingdom of God - here and now in the material 

world". 

Di! wil vanuit die literatuur voorkom, asof christelike spiritualiteit nie bespreek 

kan word sander om die rol van die Bybel, geloof, gebed en vergifnis daarin te 

erken nie. Leech (1986:6-8) maak di! duidelik dat die Bybel 'n sentrale rol speel 

in die proses van christelike spiritualiteit. Vol gens hierdie skrywer (1986:14-15) is 

daar drie benaderinge tot die gebruik van die Woord in spirituele vorming. Die 

eerste benadering he! he! te make met die mens se worsteling met die Woord 

van God en 'n worsteling met die wereldse aangeleenthede in ons omgewing en 

ons persoonlike lewens. Die Woord van God moet dus in dialoog gaan met die 

realiteite van die wereld. Tweedens meet die mens 'n bybelse bewustheid en 'n 

bybelse spiritualiteit ontwikkel deur oar die geskrifte van die Bybel te mediteer. 

"To use the Bible in a contemplative way is to experience something of what the 

letter to the Hebrews means by 'tasting the Word of God'" (Leech 1986: 15). 

Derdens moet die mens die Bybel benader met 'n ideologiese agterdog, deur op 

die aanname te werk dat die betekenis van die Skrif gekleur en beinvloed is deur 

die dominante kultuur waarin dit oorspronklik geskryf is en waarin ons vandag 

leef. Dit is dus belangrik om die Woord geleentheid te gee om deur die 

verwronge interpretasies van ons tyd en ans samelewing te sny. " ... and this is 

not an easy process because we are all creatures of our time and of our society" 

(Leech 1986: 15). 
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In die besprekings oor geloof, is dit duidelik dat daar verskillende beskouinge oor 

geloof is. Argyle (2002:22; 2000:243) beskou "geloof" as 'n houding, bestaande 

uit drie komponente, naamlik, 'n kognitiewe-, affektiewe- (emosionele) en 

gedragskomponent. Die kognitiewe komponent kan beskou word as die werklike 

geloof, byvoorbeeld om onvoorwaardelik, sander volledige, konkrete bewyse, te 

glo in die hiernamaals, die alomteenwoordigheid van die Heilige Gees en die 

kruisiging en opstanding van Jesus Christus. Die emosionele komponent van 

geloof kan gesien word as "eerbied en ontsag vir God", wat beide sentraal is in 

die christelike godsdiens. Spirituele ervaringe kan dikwels verstaan word as 

emosionele ervaringe, wat op dieselfde wyse as ander emosies geproduseer 

word. Geloof word oak beskou as iets wat bestaan uit toepaslike gedrag, soos 

gebed, of om jou lewe op 'n sekere wyse te leef. In die moderne samelewing 

sluit dit dikwels aangeleenthede soos musiek, genesing, gebed, rituele en 

eredienste in - alles wat godsdienstige geloofsoortuiginge en gevoelens (die 

kognitiewe- en emosionele komponente van 'n houding), insluit. Volgens Argyle 

(2002:22) kan die gedragskomponent egter oak na binne gefokus word deur dit 

terug te koppel aan kognisie en emosies. "Although research in the psychology 

of religion has often used frequency of church attendance as a convenient 

behavioural measure of religiosity, this is not the same as religious commitment. 

This can be shown in perception of oneself as a religious person, accepting 

traditional belief, needing prayer and contemplation and drawing strength and 

comfort from religion" (Argyle 2002:22). 

Goehring (1995:320) beweer dat die Westerse samelewing die intellek se 

vermo!! om abstrak te dink en te analiseer hoog aanslaan en dit goed ontwikkel 

het, terwyl die meer verbeeldingryke wyse van "wee!" ("knowing") ge'ignoreer en 

selfs ontken word. "Our knowing of God has been limited by the organs we have 

used to perceive the reality, truth, and presence of God" (Goehring 1995:320). 

Dit sluit aan by Payne (1989:133) se bewering dat die rasionele denke van die 

intellek die intuitiewe, gevoelselement van die hart oorheers. Deur met die o!! 

van die hart te sien is egter 'n belangrike deel in die "wee!" van God se bestaan 

en dit vorm oak 'n belangrike aspek in gebed. Ortberg (1995:314) ondersteun 

Willard (1988) se uitgangspunt dat geloof meer gekoppel is aan kognitiewe 

prosesse in die algemeen. Hy vra die vraag of dit nie makliker is om in 

teenstelling met jou eie geloofsoortuiginge op te tree as wat dit is om in 

teenstelling met jou "idees oar die wyse waarop dinge is" of jou "kognitiewe 
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raamwerk ("mental map") op te tree nie? Hy verduidelik dit aan die hand van 'n 

voorbeeld: Jy mag glo in beide die wet van swaartekrag en ook in Jesus Christus 

se woorde dat dit beter is "om te gee as om te ontvang". Wanneer jy egter na jou 

optrede kyk, is dit duidelik dat jou geloof in swaartekrag sterker is as jou geloof 

in Jesus Christus se woorde. Jy sal nooit die wet van swaartekrag oortree deur 

vanuit die agste vloer van 'n gebou uit te loop nie, of 'n koppie koffie langs die 

tafel neersit met die geloof dat di! dalk sal sweef nie. Jou optrede toon dus dat jy 

'n vaste vertroue het in die feit dat die wet van swaartekrag "waar" is. Jou 

optrede in die algemeen mag egter loon dat jy minder vertroue het in die 

"waarheid" dat dit "beter is om te gee as om te neem", aangesien jy dikwels 

optree asof "om te neem", beter is as "om te gee". "The faith that the biblical 

writers invite us into - the faith that transforms life - is clearly faith at this 

deepest level of mental map or core processes. It is much more than believing 

something about Jesus, it is, in a sense, simply to believe that Jesus got it right. 

That he was right about everything" (Ortberg 1995:314). Volgens Ortberg, word 

die spanning tussen "geloof" en "werke" verlig indien die beskouing van "geloof' 

ook die voile vertroue insluit dat dit wat Jesus ons deur Sy Woord leer, werklik 

"waar" is. Jou "werke" sal demonstreer dat jy die wet van swaartekrag "vertrou". 

Werke is dus nie die teenoorgestelde van geloof nie, maar die onvermydelike 

gevolg daarvan. Kognisie he! dus iets te make met 'n beter verstaan van geloof. 

Dunn (1992:26) onderskei tussen twee basiese aspekte van menslike geloof: 

Eerstens beteken dit vertroue in die geloofwaardigheid van God en die 

erkenning dat God, God is en wat dit beteken in terme van diegene wat hul op 

God verlaat. Tweedens beteken geloof getrouheid aan God - getroue 

gehoorsaamheid aan God se wil. 

Die rol van gebed in christelike spiritualiteit word deur verskeie skrywers 

onderskryf (Goehring 1995:326; Payne 1989, 1994; Argyle 2002:22; McNeill, 

Morrison & Nouwen 1982:103-115; Nouwen 1975:87-89). Nouwen (1975:87) 

beskou gebed as die christen se hoogste roeping en eerste verpligting. Nouwen 

wys daarop dat die paradoks van gebed die feit is dat ans moet leer hoe om te 

bid, terwyl gebed iets is wat ans gelykertyd oak as 'n geskenk ontvang. Gebed is 

dus gelykertyd 'n "dissipline" - iets wat ans gereeld meet doen, maar ons kan 

oak nie slegs by onsself bid nie - gebed kan slegs werklik plaasvind indien dit 
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geskied deur God se Gees wat binne-in ons bid. McNeill et al. (1982:104) 

beskou gebed as 'n dissipline, aangesien di! gekonsentreerde inspanning verg. 

Volgens hierdie skrywers is gebed nie die mens se mees natuurlike reaksie op 

die wereld nie. Gebed vereis dat ons naak, kwesbaar en met oop hande voor die 

teenwoordigheid van God staan en bevestig dat ons niks kan doen sonder God 

nie. 

Volgens Payne (1989:54) is gebed die wyse waarop ons in dialoog met God 

gaan. Sy maak gebruik van die term "listening prayer" (1989:14). Vo lg ens Payne 

(1989:130) is "listening prayer" gebaseer op drie pilare: Eerstens is dit gebaseer 

op 'n Godgesentreerde kosmologie. Jy moet dus glo in die bestaan van 'n 

"Ongesiene Werklikheid" ('Unseen Real"). alvorens 'n mens 'n verhouding 

daarmee kan he. Tweed ens is di! gebaseer op 'n geesgebaseerde antropologie, 

wat die spirituele aard van die mens erken - daardie aspek van mense wal die 

transendenlele dimensie van alle gebeure kan waameem. Of soos Thomas 

Hopko dit bewoord: "Man is not genuinely human without the Spirit of God. This 

is the testimony of the Scripture and tradition of God's people ... "(in Payne 

1989:ix). Derdens is "listening prayer" gebaseer op die verstaan van wat Payne 

(1989:29) noem die "incarnational Reality" ... "the acknowledgment of God's 

Presence with and within us". Al drie hierdie elemenle is nodig om die regte 

perspektief op die aard van realiteit le he en slegs met die "regte perspektief' op 

die aard van realiteit kan ons ten voile deelneem aan daardie realiteit. Hierdie 

voile deelname aan realileit word na verwys as die "praktiserende 

teenwoordigheid van God". "Listening prayer" begin dus altyd deurdie erkenning 

van die God wat werklik teenwoordig is. 

Volgens Williams (in McCullough et al. 1994:360), skyn die rol van vergifnis 'n 

integrale deel van christelike spiritualiteit te wees. Laasgenoemde skrywer stel 

die term "interverweefdheid" (co-inherence) voor as 'n wyse om vergifnis beter te 

verstaan. "lnterverweefdheid" is die beginsel dat menslike verhoudinge 

wederkerig op mekaar inwerk - op dieselfde wyse as die drie lede van die Drie

enige God (die Drie-eenheid). As gevolg van die interverweefde aard van die 

mensdom, sal enige-iets wat met 'n persoon gebeur, ook gevolge vir andere 

meebring. God het vir Sy kinders die opdrag gegee om mekaar voortdurend en 

vryelik te vergewe. Williams (in McCullough et al. 1994:355) verskaf drie insigte 
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wat rigting aan die verrnoe om te vergewe, verskaf: Eerstens beskou hy die 

sondes van die mensdom (insluitende ons eie) as verbandhoudend. Wanneer 

ons dus andere vergewe, erken ons die teenwoordigheid van die 

interverweefdheid van menslike boosheid. lndien iemandjou le nakom, is daar 'n 

groter kans dat jy andere sal te na kom en diegene wie jy le na kom, sal weer 

andere te na kom. Hierdie "sondes" raak dus ge"lntegreer met alle menslike 

interaksie en uiteindelik word ons weer deur ons eie "son des" besoek. Daardeur 

probeer Williams bewys dat die "oorspronklike sonde" dus 'n korporatiewe 

probleem, eerder as 'n indiwiduele probleem is. "The need to forgive arises out 

of the realization that sin is mutually indwelling and interpenetrating. Likewise, 

co-inherence allows us to bear the spiritual and psychological sin of others and 

replace their sin with love" (McCullough et al. 1995:357). 

Tweedens beklemtoon Williams (in McCullough et al. 1995:256) dat, om te 

vergewe en om vergewe to word, twee kante van dieselfde muntstuk is, soos 

vervat in Mattheus 6:12: " ... en vergeef ons ons oortredinge soos ons ook die 

vergewe wat teen ons oortree" (Die Bybel, Nuwe vertaling 1993). lndien ons dus 

nie andere heelhartig vergewe nie, staan ons in die ry saam met diegene wat 

nog vergifnis soek. "Our self-seeking motives, hesitation, and refusal to forgive, 

heap sin upon us and place us in the same position as the offender - we need 

forgiveness" (McCullough et al. 1995:357). Derdens beweer Williams (in 

McCullough et al. 1995:257) dat, om te vergewe met die doel om bitterheid en 

swaarkry te vermy, is 'n "onwettige" poging om die pynlike realiteite van 

eenwording te ontsnap. Baie van ons vergewe met die hoop dat, as ons andere 

vergewe, ons vry mag wees van woede, angs, spanning en ander sielkundige 

simptome wat die gevolge mag wees van ons eie bitterheid. Volgens Williams 

kan dit beskou word as motiewe wat slegs eie belang soek, wat die waarde van 

vergifnis verdraai en ontken dat pyn 'n noodwendige deel van die menslike 

bestaan is. 

Oat daar verskillende perspektiewe op christelike spiritualiteit is, is duidelik. Vir 

die terapeut is dit egter belangrik om te fokus op die wyses waarop mense se 

christelike spiritualiteit met hul alledaagse lewe ge·1ntegreer is. Die funksie wat 

mense se spirituele oortuiginge en hul belewing daarvan in hul lewens verrig, 

moet in berekening gebring word in die terapeutiese gesprek. Wanneer kliente 
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belangrike besluite moet neem, moet die invloed van geloofsoortuiginge in die 

besluitnemingsproses in berekening gebring word. Die aanvaarding van 'n 

indiwidu binne 'n bepaalde geloofsgemeenskap, hang dikwels oak daarvan at in 

hoe 'n mate die indiwidu se geloofsoortuiginge in pas is met die van die 

bepaalde geloofsgemeenskap. Die rol en bespreking van hierdie 

aangeleenthede vorm, volgens Maloney (1993:16), 'n integrale deel van die 

terapeutiese gesprek. 

Vanuit bogenoemde literatuurstudie, wil dit dus voorkom asof christelike 

spiritualiteit 'n belangrike rol speel in die besluitneming, sinmaak en optrede van 

christene, op 'n voortdurende basis. Dit is dus noodsaaklik vir doeleindes van 

hierdie studie om die rol van christelike spiritualiteit te verstaan, ten einde die 

deelnemer se belewinge van christelike spiritualiteit oak in die lig hiervan, te 

interpreteer en te bespreek. 

1.2 Noodsaaklikheid van die studie 

Binne die tradisionele christelike westerse samelewing waarin ons leef is daar 

diskoerse en meta-narratiewe wat dikteer wat van ons as huweliksmaats verwag 

word. Die gemeenskappe en groepe waarbinne ans op 'n daaglikse basis leef, 

het 'n kragtige effek op die gedrag en kognisies van mense (Baron & Byrne 

1991 :441). lndien ons nie aan hierdie verwagtinge en voorskrifte voldoen nie, 

kan dit meebring dat ons deur die samelewing, of deur ons eie skuldgevoelens 

veroordeel word. Ons is dikwels onbewus van hoe hierdie verwagtinge, rolle en 

eise wat aan ons gestel word, deur verskillende diskoerse en stories tot stand 

gekom het. Die spesifieke lewenstorie en omstandighede van die indiwidu(e) 

word meestal in die proses ge"lgnoreer. Dit mag meebring dat mense in stilte, ten 

spyte van buitengewone omstandighede, steeds poog om aan hierdie 

verwagtinge te voldoen, dikwels ten koste van hulself en andere in hul 

lewenswereld. Daar mag byvoorbeeld sekere verwagtinge random mans en 

vrouens se rolle, verantwoordelikhede en optrede binne die huwelik bestaan, 

sander inagneming van buitengewone omstandighede wat di! bykans onmoontlik 

mag maak om aan hierdie verwagtinge le voldoen. 
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Vanuit die inleiding en agtergrond van die studie, is dit duidelik dat die saamleef 

met 'n huweliksmaat wat "gediagnoseer" is as iemand met 'n "bipolere 

gemoedsversteuring'', noodwendig omstandighede meebring wat vir die meeste 

mense onuithoudbaar mag wees. Tog wil dit voorkom asof daar mense is, wat 

ten spyte van hierdie "omstandighede", hul storie so kon herskryf dat hulle 

steeds met hierdie persoon kan saamleef. 

Die afwesigheid van navorsing op hierdie gebied, asook die oenskynlike gebrek 

aan formele ondersteuningstelsels en/of ondersteuningsgroepe vir persone in 

hierdie situasie, maak dit belangrik om 'n geleentheid daar le stel waar hierdie 

persone hul storie kan vertel en hul stemme kan laat hoar. Waardevolle ervaring 

en inligting kan sodoende beskikbaar gestel word ten einde andere in dieselfde 

posisie, wat worstel met heelwaarskynlik dieselfde vrae en frustrasies, te kan 

help om oak hul stories te kan herskryf. 

1.3 Navorsingvraag 

Vanuit bogenoemde, word die volgende navorsingsvraag vir doeleindes van 

hierdie studie geformuleer: 

Watter rol speel christelike spiritualiteit in die belewing en hantering van die effek 

van 'n huweliksmaat met 'n "bipolere gemoedsversteuring"? 

1.4 Doelwitte van studie 

Ten einde die navorsingsvraag te kan beantwoord, is die volgende 

navorsingsdoelwitte gestel: 

• om die geleentheid le skep vir die deelnemer wat met 'n lewensmaat met 'n 

"bipolere gemoedsversteuring" saamleef, om sy belewinge ten opsigte 

daarvan le vertel. 
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• om die rel wat christelike spiritualiteit speel in die verwerking en hantering 

van die effek van die huweliksmaat se "bipolere gemoedsversteuring", te 

beskryf. 

• om aanbevelings te maak, op grand van die alternatiewe stories wat deur 

die huweliksmaat geskryf is, ten einde andere in soortgelyke situasies van 

hulp te wees in die saamleef met 'n huweliksmaat met 'n "bipolere 

gemoedsversteuring". 

1.5 Uiteensetting van studie 

Hoofstuk 1 bestaan uit die inleiding, agtergrond tot die studie, omskrywing van 

die konsepte "bipolere gemoedsversteuring" en "christelike spiritualiteit", asook 

die navorsingsvraag en doelwitte van die studie. 

In Hoofstuk 2 sal die epistemologiese, filosofiese, prakties-teologiese en 

pastoraal-terapeutiese uitgangspunte van die studie bespreek word, asook die 

navorsingsbenadering. 

In hoofstukke 3 en 4 sal die gesprekke van die deelnemer met betrekking tot sy 

ervaring van die effek van "bipolere gemoedsversteuring" op sy lewe, sy 

hantering daarvan en die rel wat christelike spiritualiteit in die hantering daarvan 

speel, weergegee word. Relevante literatuur sal ook bespreek word. 

Hoofstuk 5 sal gewy word aan die deelnemer se aanbevelings aan andere in 

soortgelyke situasies, die persoonlike reflektering van die deelnemer en die 

navorser rakende die prosedure, belewinge van die navorsingsproses en die 

daarstelling van die storie(s). 
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HOOFSTUK 2: TEORETIESE RAAMWERK EN NAVORSINGSBENADERING 

2.1 Teoretiese raamwerk 

2.1.1 Epistemologiese uitgangspunte 

2.1.1.1 lnleiding 

Die epistemologiese uitgangspunte van hierdie studie sluit die postmoderne 

diskoerse van sosiale konstruktiwisme, post-strukturalisme en postmoderne 

teologie in. 'n Kort beskrywing van hierdie diskoerse sal verskaf word, met die 

doel om die studie hierbinne te kontekstualiseer. Die prakties-teologiese- en 

pastoraalterapeutiese posisie van die studie, asook die navorsingsbenadering 

wat gevolg gaan word in die uitvoering van die studie, sal ook in hierdie hoofstuk 

bespreek word. 

2.1.1.2 Postmoderne diskoers 

Alvorens postmoderniteit bespreek word, is dit noodsaaklik om kortliks eers te 

verwys na wat verstaan word met moderniteit. Moderniteit kan gedefinieer word 

as 'n wyse van sosiale lewe en morele begrip. Dit word gekenmerk deur die 

universele aanspraak op rede en instrumentele rasionaliteit. Realiteit is dus dit 

wat empiries deur die sintuie be pa al kan word en op 'n logiese en wetenskaplike 

wyse verduidelik kan word. Hier word van die uitgangspunt uitgegaan dat die 

bemeestering van die wereld bereik kan word deur die praktiese aanwending 

van rasionele beheer oor alle aspekte van lewe. Dit berus op die aanname dat 

daar 'n objektiewe kennis van realiteit bestaan en dat 'n ware interpretasie van 

hierdie realiteit gemaak kan word. 

Postmoderniteit, daarenteen, is gekant teen 'n spesifieke wereldbeskouing en 

ontken die bestaan van enige universele waarhede of standaarde. Postmoderne 

posisies dekonstrueer metanarratiewe (wereldbeskouinge) en gaan van die 
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standpunt uit dat daar geen enkele wereldbeskouing is wat meer geloofwaardig 

of meer waar as 'n ander een is nie. Soos Dockery (1995:39) dit stel: "There is 

no truth outside us waiting to be discovered". "Waarheid" word beskou as 'n 

sosiale konstruk, wat deur die mens gekonstrueer word en nie slegs ge

observeer word nie. Alie menslike begrip is interpretasie en geen interpretasie is 

finaal nie. Tamas (1991 :396) stel di! as volg: "There is no empirical fact that is 

not already theory laden, and there is no logical argument or formal principle that 

is a priori certain". 

Volgens Dockery (1995: 13) verwys postmoderniteit eerder na !yd as na 'n 

spesifieke ideologie. Oden (1995: 19) beskou postmoderniteit as " ... simply that 

historical formation that will follow the era of spent modernity - the time span 

from 1789 to 1989 which characteristically embraced an Enlightenment 

worldview that cast an ideological spell over our times, now in grave moral 

spinouf'. Veith (1994:42) sluit hierby aan en se: "If the modern era is over, we 

are all postmodern, even though we reject the tenants of postmodernism". 

Volgens Foshaugen (1998:116) verwys postmoderniteit na 'n spesifieke 

ideologie, terwyl postmodern verwys na 'n tydsperiode. 

Kotze (1994:21) verwys na die term postmoderne denke en diskoers en se die 

kenmerkende eienskap van die postmoderne diskoers is die wegbeweeg van die 

modernisme se gefragmenteerde perspektief van realiteit, asook die 

modernisme se klem op reduksionisme. Die modernistiese aanname dat daar 'n 

objektiewe kennis van realiteit bestaan en dat 'n ware interpretasie van hierdie 

realiteit gemaak kan word, bring mee dat gelokaliseerde betekenis van individue 

dikwels ge'lgnoreer word !er wille van feite, algemeen-toepaslike reels en 

herhaalbare prosedures. Die reduksionistiese beskouing van moderniteit word 

beskou as beperkend in die ontdekking van betekenis en word met 'n meer 

holistiese beskouing vervang. Die klem val op interverbandhoudendheid en 

interaksie wat lei tot meer alternatiewe en opsies en nie poog om interpretasies 

wat universeel toegepas kan word, te identifiseer nie. 'n Diskoers dui op 

inklusiwiteit en 'n oopheid vir gesprek. Moderniteit sal dus 'n integrale deel van 

die postmoderne gesprek vorm. 
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Postmoderniteit het sodoende die verval van metanarratiewe meegebring. Die 

werk van postmoderne skrywers soos Jacques Derrida (1967) en Michael 

Foucault (1980) beskou taal as onberekenbaaren wispelturig. Daarword van die 

uitgangspunt uitgegaan dat woorde betekenis gelyktydig ontsluit en verdoesel. 

Dekonstruksie bring die ontbloting van onderliggende aannames na vore en 

verklaar dat die identiteit en intensie van die skrywer van 'n teks irrelevant in die 

interpretasie van die teks is. "Deconstructionism strips reality and written texts of 

inherent meaning. It reduces language to but a social construct mirroring the 

interpreter 's personal perspective. Consequently, every interpreter is free to 

handle the text selectively, that is, to deconstruct it, and to refashion favored 

segments into fresh readings that reflect one's own preferences without evident 

anchorage in the text" (Dockery 1995:39). Die implikasie van hierdie 

uitgangspunte in die geval van terapie en dus ook hierdie studie, bring onder 

andere mee die dekonstruering van die mag van die terapeut/navorser. Die 

terapeut/navorser word nie as 'n "ekspert" beskou nie, maar beide klient en 

terapeut/navorser word medereisigers in die soeke na betekenis en die 

interpretasie van gebeure. 

In die lig van bogenoemde, is daar in hierdie studie dus gepoog om oop te bly vir 

die persoonlike ervaringe van die persoon wat met 'n huweliksmaat saamleef 

wat "gediagnoseer'' is as iemand met 'n "bipolere gemoedsversteuring", eerder 

as om die voorafbepaalde kategoriee van ervaringe, wat die navorser mag 

veronderstel en as belangrik beskou, te eksploreer. "This participatory 

knowledge will assist to displace subjective beliefs in objectivity and 'quantttative 

mysticism' that have dominated social science for too long" (Ballard 1994:314). 

Aansluitende tot die uitgangspunt van "participatory knowledge", sal sosiaal 

konstruktiwisme vervolgens bespreek word, ten einde lig te werp op hoe kennis 

en betekenis binne hierdie postmoderne wereldbeskouing geskep word. 

2.1.1.3 Sosiaal-konstruktivisme 

Die sosiale konstruksieteorie gaan van die standpunt uit dat kennis nie empiries 

objektiveerbaar is nie. Kennis is betekenis wat onderhandel is binne die konteks 

van taalkundige interaksie. Kennis en verstaan is dus sosiale konstrukte wat in 

taal realiseer en kan daarom nie weerspieelings van die werklikheid wees nie. 

19 



Die waarneming en beskrywing van dinge, is waarnemings en beskrywings wat 

in die konstrukle van die observeerder bestaan. Wetenskap en kennis word dus 

sosiaal in taal geskep en is nie weergawes van die werklikheid nie, maar eerder 

sosiale konstrukte oor die werklikheid (Gergen 1985:266). 

Volgens Hoffman (1990:1) word realiteit en betekenis onderhandel en 

gekonstrueer deur middel van sosiale "tense" soos geloofsoortuiginge, waardes 

en gewoontes. Kennis word beskou as 'n resultaat van sosiale prosesse wat 

tussen mense ontwikkel en gesirkuleer word. Oil is nie 'n objekliewe beskrywing 

van eksterne realiteit nie en ook nie 'n proses binne individue se koppe nie. 

Alhoewel beide die konstruktivisme en sosiale konstruktivisme van die standpunt 

uitgaan dat die objektiewe persepsie van eksterne realiteit nie moontlik is nie, 

gaan die sosiale konstruksie diskoers van die standpunt uit dat persepsies 

gevorm word deur sosiale interaksie en -interpretasie en fokus daarom op die 

intersubjektiewe invloed van taal, gesin en kultuur. Kennis word onderhandel in 

'n konteks van taal-interaksie en waarheid is dan relasioneel. Volgens Kotze en 

Kotze (1997:31) kan taal as 'n diskoers binne die sosiale konstruktiwistiese 

diskoers beskou word. Die taal waarbinne ons grootword binne 'n bepaalde 

kultuur, konstitueer en spesifiseer ons ervaringe. Betekenis en begrip word 

geskep in taal en daarom is di! meer as net 'n linguistieke aktiwiteit. Taal en 

betekenis konstitueer mense se lewens (Anderson & Goolishian 1988:378). 

Verskillende diskoerse in die samelewing het 'n vormende effek op die 

persoonlike diskoers/lewens van mense. Mense leef nie selfreflekterend binne 

hierdie diskoers nie, maar op 'n narraliewe wyse (Freedman & Combs 1996). 

Hulle maak sin van hul lewenservaringe deur die rangskikking van 

ervaringe/gebeure in volgorde oar tyd en ontwikkel dus 'n selfnarratief (slorie) 

van hul lewens. Sommige van die stories raak deel van die persoon se lewe en 

"vorm" dit, terwyl andere ge"ignoreer word. Ons lewenstories word dus gevorm in 

en deur die taal waarin ans leef. In hierdie studie is die fokus dus op gesprek. Di! 

is 'n taalgebeurtenis met die fokus op hoe deelnemers se lewens deur taal, 

betekenis en narratiewe gevorm is en oak hoe verandering binne taal kan 

geskied. Die navorser konstrueer dus saam met deelnemers alternaliewe 

keuses en die navorser funksioneer vanuit 'n posisie van "not knowing", wat 

beteken dat die navorser nie met diagnoses en oplossings na vore kom nie. 
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Voorveronderstellings en aannames (bewustelike en onbewustelik) wat deur die 

navorser na die gesprekke gebring word, neem in die vorm van vrae aan die 

gesprek deeL Sodoende vra die medereisigers 'n klomp vrae aan mekaar en 

word onderliggende aannames blootgele en betekenis word saam geskep. 

Gergen (1985:266) stel dit socs volg: "Social constructionist inquiry is principally 

concerned with explicating the processes by which people come to describe, 

explain, or otherwise account of the world (including themselves) in which they 

live''. Dit beteken dus dat, in die lig van hierdie studie, daar tydens die 

terapeutiese gesprekke gepoog sal word om die diskoerse, taal en prosesse wat 

'n bydrae gelewer het in die konstituering en spesifisering van die deelnemer se 

ervaringe, le eksploreer. Die wyse waarop die deelnemer, op grand van hierdie 

diskoerse, taal en prosesse, betekenis geskep het en sy storie geskryf het, vorm 

deel van die interpretasie van sy belewinge en die skryf van 'n alternaliewe 

storie. 

Die sosiaal-konstruktiwistiese uitgangspunte sluit ook direk aan by die 

uitgangspunte van die post-strukturalisme, waar skrywers soos Foucault (1980) 

en McHoul en Grace (1997) meer lig werp op die interverbandhoudendheid van 

kennis en mag in die vorming van hierdie "waarheidsdiskoerse", en hoe dit 'n rel 

speel in die vorming van mense en hul verhoudinge. Vervolgens sal die 

uitgangspunte van die post-strukturalisme kortliks bespreek word: 

2.1.1.4 Post-stru ktu ra I is me 

Volgens Foucault (1980:78-107) en McHoul en Grace (1997:58) is die waarheid 

nie objektief nie, maar slegs 'n idee waaraan die status van waarheid toegeskryf 

is. "Waarhede" konstrueer norme waar random mense hul lewens meet vorm. 

Hierdie waarhede spesifiseer mense se lewens. "Ware" standaarde van gedrag 

word dus daargestel, wat mense verplig laat voel om daarvolgens op te tree. Dit 

lei tot "global knowledges", wat beskou word as objektiewe realiteitskennis. 

Mense word op grand van laasgenoemde beoordeel, veroordeel en 

geklassifiseer. Hierdie domein van kennis wat so gevorm word, word gelykgestel 

aan 'n domein van mag. Mag en kennis impliseer dus mekaar. Daar is geen 

magsverhoudinge sender die korrelatiewe vorming van 'n veld van kennis nie. 

Kennis opsigself, voorveronderstel en vorm terselfdertyd magsverhoudinge. Mag 
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kan net uitgeoefen word as daar 'n sekere waarheidsdiskoers bestaan deur 

middel waarvan mag tot stand kom. Die produksie van "waarheid" (kennis) 

geskied deur mag en mag kan slegs uitgeoefen word deur die produksie van 

"waarheid" (kennis). Mag is nie negatief nie (met ander woorde nie 

onderdrukkend of beperkend) nie en ook nie iets wat aan 'n bevoorregte groep 

behoort en bloot uitgeoefen word op diegene wat di! nie het nie (Mc Houl & 

Grace 1997:39). Dit ontstaan nie "bo" ten einde laer vlakke le transformeer nie, 

maar kom voor in die hele sosiale liggaam. Mag produseer die waarhede en 

kennis waarvolgens ons leef. 

Bogenoemde beteken dus dat hierdie "waarheidsdiskoerse" bydrae in die 

bemiddeling van begrip en in die vorming van menswees en verhoudinge. 

Mense onderwerp hulself aan die spesifikasies wat binne hierdie 

waarheidsdiskoerse gedra word, byvoorbeeld, in terme van hierdie studie, wat 

gespesifiseer word as 'n "goeie huweliksmaat". Tydens die studie sal daar 

gepoog word om deur middel van eksternalisering hierdie "waarheidsdiskoerse" 

wat mense en gedrag mag onderdruk, te identifiseer en le eksternaliseer. Vera! 

in gevalle waar hierdie oortuiginge oor die self, andere en/of verhoudinge, 

destruktiewe gevoelens en/of optrede versterk en bevestig. Oortuiginge lei 

dikwels tot 'n gevoel van mislukking of onrealistiese verwagtinge. Hierdie 

oortuiginge oefen dus mag uit oor die indiwidu sodra die indiwidu 'n gevangene 

raak van die verwagtinge en standaarde wat daarmee gepaard gaan. 

Die post-strukturalisme gaan van die standpunt uit dat die geskapenheid van 

mense hul nie predestineer nie. Die mens gebruik vaardighede om beperkings le 

oorkom, byvoorbeeld deur gebruik le maak van taalkonstrukte. Veelvuldige 

selwe kan in taal gekonstrueer word. Sommige selwe word negatief gestorie en 

word dikwels uiteindelik die dominante storie van die persoon se lewe. 

Alternatiewe stories kan egter gekonstrueer word (Kotze & Kotze 1997:39). Een 

van die doelstellings van hierdie navorsing is juis om te bepaal watter 

alternatiewe stories deur 'n huweliksmaat geskryf is ten einde met die persoon 

wat "gediagnoseer" is as iemand met 'n "bipolere gemoedsversteuring", te kan 

saamleef. 
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Die verskuiwing van denke vanaf moderniteit na postmoderniteit, bring mee dat 

die sosiale konstruksie diskoers ook implikasies vir geloof, godsdiens en 

praktiese teologie het. Vervolgens sal die postmoderne teologie en die prakties

teologiese uitgangspunte van hierdie studie bespreek word. 

2.1.1.5 Postmodeme teologie 

Aangesien ruimte in postmoderniteit vir pluraliteit geskep word, bring dit mee dat 

'n verskeidenheid van sieninge random realiteit en dus God toelaatbaar is. 

Beskouinge en besprekinge van God word dus nie beperk tot die pluraliteit binne 

akademiese en intellektuele debatte oor God nie, maar sluit ook brei!r 

perspektiewe van onder andere nie-akademici in. 

Volgens Kotze (1992), word teologie in die lig van die sosiale konstruktivistiese 

epistemologie deur mense in taal gekonstrueer. Die teologiediskoers is dus 

menslike taalkonstruksies oor die "werklikheid" wat as objek vir die diskoers 

gekies is. Die doel van postmoderne teologie is nie om 'n rasionele of presiese 

verduideliking van God te verskaf nie, " ... but to point to coherence between our 

experience of God and the way we experience the world physically and morally" 

(Herholdt 1998:224). 

Kotze (1992: 17) stel voor dat teologie met realiteit op 'n coram Oeo basis moet 

werk, wat impliseer dat 'n teologiese studie 'n perspektief op realiteit moet he 

wat verband hou met sy betrokkenheid met God of God se betrokkenheid 

daarmee. Om teologie le beoefen waar die objek die werklikheid as coram Oeo 

sien, maak dus moontlik om met 'n diversiteit van diskoerse in gesprek te tree. 

Aan die hand hiervan kan alternatiewe diskoerse binne die teologie en sy interne 

diskoers (byvoorbeeld praktiese teologie) realiseer. In die gesprek tussen 'n 

diversiteit van diskoerse, is daar in die lig van die gekose epistemologie 'n 

voortdurende proses van dekonstruksie en ko-konstruksie ten opsigte van die 

teologiese diskoers aan die gang. Hierdie proses is noodsaaklik om te verhoed 

dat teologiese konstruksies ewigheidswaarde ontvang (Roux 1996:47). Dawn 

(1998:50) sluit hierby aan en beweer dat die moderne wereld christenskap 

verwerp op grand van die feit dat dit nie wetenskaplik bewys kan word nie. Post-
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moderniteit het egter die pad oopgemaak na ander tipes van kennis en die 

gebruik van rede op ander wyses. "We can a dress the epistemological barriers 

to faith (that is, the issues of how we know what we now about God) by 

accepting the supra-rational mystery of God and the community-attested 

Revelation and by recognizing the reasonableness of the Christian story as the 

best answer to the existential questions of who we are and why we exist, of what 

is wrong with the world and what can be done about it". 

Teologie, coram Deo, maak nie net 'n gespek met ander diskoerse moontlik nie, 

maar maak teologie ook kultuursensitief. Hierdie kultuursensitiwiteit verseker dat 

teologie relevant en dinamies bly. Die Bybel is dus nie 'n alleenspeler in die 

teologiese diskoers nie, maar wel 'n senior medespeler wat saam met ander 

diskoerse teologie op 'n dialogiese wyse konstrueer (Roux 1996:49). Die Bybel 

word nie beskou as eksklusief nie, maar kan wel as normatief gesien word 

(Berkhof 1975:50). Volgens Roux (1996:50) moet daar egter voortdurend in 

gedagte gehou word dat hierdie normatiwiteit koinoniaal deur die 

geloofsgemeenskap gekonstrueer is. Hierdie normatiwiteit funksioneer egter met 

pluraliteit en diversiteit binne en tussen verskillende geloofsgemeenskappe. Die 

Bybel word beskou as interpretasies van interpretasies van verskillende 

geloofsgemeenskappe en daar is die siening dat God groter as die Bybel se 

interpretasies aangaande Hom is. Metafore oor God word nie beperk tot die 

bladsye van die Bybel nie en word gerelativeer ten opsigte van ander metafore 

wat ook bestaan. Volgens Roux (1996:50) bly metafore nog normatief ('n 

geloofsgemeenskap se gekose normatiwiteit) ten opsigte van die ander analoe 

omdat daar dialoog oor die houdbaarheid van die metafore plaasvind. 

Postmoderne diskoerse gee aan christene die geleentheid om nie meer 

gemarginaliseerd te wees nie en net so 'n geldende stem soos enige van die 

ander stemme le he. 

In die lig van bogenoemde sou di! dus belangrik wees om die deelnemer se 

interpretasie van wie God is en wie God vir horn is, te laat deelneem aan die 

gesprek. Die diskoerse wat 'n rol gespeel het in die deelnemer se verstaan van 

God, die Woord van God en die wedersydse verwagtinge tussen mens en God 

sal ge-eksploreer word. 

24 



2.1.2 Prakties-teologiese uitgangspunte van studie 

2.1.2.1 lnleiding 

Verskeie benaderings tot die praktiese teologie in Suid-Afrika kan onderskei 

word. Pieterse (1990:246-256) het hoofsaaklik drie benaderings uitgelig, socs 

bespreek deur Burger (1991), naamlik die konfessionele-, kontekstuele- en 

korrelatiewe benaderings. Elkeen van hierdie benaderings verskil ten opsigte 

van hul skopus. Ek sal graag wil aansluit by Gerkin (1986) se narratiewe

hermeneutiese praktiese teologie. Aangesien laasgenoemde benadering 

aansluit by die epistemologie van hierdie studie, sal dit hier meer breedvoerig 

bespreek word. 

2.1.2.2 Narratiewe-hermeneutiese praktiese teologie 

Gerkin (1986:22) maak van die term narratiewe-hermeneutiese praktiese 

teologie gebruik en se dat hierdie benadering tot praktiese teologie veral twee 

aangeleenthede as van primere belang beskou: 

(a) Betekenisse wat gekoppel word aan situasies waar mense betrokke is en/of 

menslike optrede in situasies ter sprake is, is altyd begrond in 'n narratiewe 

struktuur. Dit spruit voort vanuit een of ander storie of groeperinge van 

stories van waarom dinge gebeur en wat dit beteken. 

(b) Vrae random hoe hierdie situasies en mense in die situasies ge"interpreteer 

word, is daarom van primere belang in die verstaan en reaksie op enige 

situasie waar mense betrokke is. lnterpretasie gaan nie slegs menslike 

optrede voor nie; menslike optrede is opsigself uitdrukkings van 

interpretasie. 

Volgens Gerkin (1986:35) beteken om 'n Christen te wees om onsself, die 

wereld en die doel van die mens te beskou binne die interpreterende visie wat 

verskaf word deur die metafore en temas van die Christelike storie. Ons 
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interpretasie van die Christelike storie sal noodwendig verskillend wees van die 

van ons voorgeslagte, aangesien ons interpretasie in 'n verskillende tydsera 

plaasvind. Teologiese refleksie begin dus altyd binne 'n onmiddellike sosiale 

konteks. "We begin with the questions and intimations that come to us out of our 

involvement in our own time and place. Theological reflection cannot begin, hard 

as we may try, from some ahistorical point of departure or even from some 

historical point remote from our own" (Gerkin 1986:37). 

Die woord hermeneutiek verwys na die oordrag van betekenis of sin in 'n 

kommunikasieproses en is dus die aktiwiteit van vertolking, verduideliking of 

interpretasie. Praktiese teologie as hermeneutiek wil die betekenis en relevansie 

van die evangelie vir die mens in sy wereld verklaar, soda! die mens tot geloof 

kan kom en in geloof kan groei. Dit strewe na 'n verstaansproses tussen 

evangelie en lewenswerklikheid. Praktiese teologie is dus as 'n hermeneutiese 

wetenskap nie die vertolking van die Skrifteks self soos wat die bibliologiese 

vakke dit doen nie. Dit is veeleer die vertolkingsgebeure van die verbondsmatige 

ontmoeting in die Skrif: God en mens (Louw 1993:71). Die mees primere objek 

van die praktiese teologie is dus die aard, doel en struktuur van die God-mens

interaksie. 

Gerkin (1986:61-65) definieer praktiese teologie as die kritiese en konstruktiewe 

refleksie op die lewe en werk van christene in alle kontekste waarbinne lewe 

plaasvind, met die intensie om transformasie van lewe in al sy dimensies te 

fasiliteer in ooreenstemming met die Christelike storie. "Practical theology, seen 

from a narrative hermeneutical perspective, involves a process of the 

interpretive fusion of horizons of meaning embodied in the Christian narrative 

with other horizons that inform and shape perceptions in the various arenas of 

activity in which Christians participate" (Gerkin 1986:61). Op 'n dag-tot-dag basis 

beteken dit dat die werk van die praktiese teologie voortduur in elke situasie 

waar mense wat hulself as christene beskou, daarna strewe om hul verstaan van 

wat christelikheid beteken en die verskeie rolle, aktiwiteite en verhoudinge 

waarbinne hulle deelneem, bymekaar uit te bring. Hierdie rolle, aktiwiteite en 

verhoudinge sluit bepaalde idees, beelde en betekenisse in van wie hulle is en 

wat hulle behoort le wees. Praktiese teologie vind plaas in enige situasie waar 

enige vlak van betekenis rakende menslike indiwiduele en korporatiewe lewe 
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krities met die Christelike storie in verband gebring word. Praktiese teologie sluit 

nie slegs respek in vir die betekenis wat binne die christelike storie gebed is nie, 

maar respekteer ook ander horisonne, ander wyses waarop die wereld en 

menslike aktiwiteite beskou word. Laasgenoemde impliseer 'n sekere 

"hermeneutiese suspisie" betreffende al die horisonne van verstaan, insluitende 

ons eie verstaan van die christelike horison (storie). Die dialogiese gesprek 

tussen die verskillende horisonne verseker dat blinde kolle ontbloot word, nuwe 

vrae gevra word, verskillende perspektiewe vergelyk word en geykte wyses van 

interpretasie van menslike aktiwiteite en ervaring bevraagteken word. 

Die praktiese teologie as 'n hermeneutiese wetenskap koppel dus aan 'n 

dialogiese model. Die beg rip "verstaan" is wesenlik dialogies. Die teorievorming 

in die praktiese teotogie is steeds betrokke by die praxis van heilsbemiddeling en 

verbondskommunikasie, maar die fokus is op sinduiding, verstaan en 

interpretasie. Hierdie sinduiding binne 'n teologiese hernemeutiek, beoog 'n 

vernuwende veranderingsproses en is wesenlik toe le skryf aan die 

transformatiewe werkinge van die Heilige Gees. Transformasie as die doel van 

narratiewe praktiese teotogie funksioneer volgens Gerkin (1986:55) op twee 

vlakke: Eerstens funksioneer dit op die vlak van die skepping van 'n breer visie 

wat kreatiewe menslike transformasie in die algemeen ten doel het. Kinders van 

God poog om menslike lyding na menslike gesondheid; menslike onreg na reg 

en regverdigheid en menslike sonde en mislukking na menslike 

vergewensgesindheid le transformeer. Praktiese teologiese denke is dus altyd 

gemik op praktiese transformerende menslike optrede. Die kwessie van 

transformasie funksioneer egter ook op 'n tweede vlak - die van menslike 

ontvanklikheid vir en reaksie op die voortdurende transformerende aktiwiteit van 

God. 

Hierdie studie sluit aan by Gerkin (1986:51) se siening dat stories werklikheid 

konstitueer en dat menslike ervaring in !yd deur stories gekonstitueer word. 

Volgens Kotze en Kotze (1997:33) konstrueer mense stories rondom hul lewens 

en gee sodoende daaraan betekenis. Die ervaring wat hulle van die lewe he!, 

word dus die basis waarop hut, hut lewenstories konstrueer en hierdie stories 

vorm weer die lewens van mense. Gerkin (1986:52) som dit as volg op: "By 

means of stories of the self and of the world around us we hold together events, 
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persons, and experiences that would otherwise be fragmented. To be a person 

is therefore to live in a story". Gerkin kies om die rede vir 'n narratiewe 

hermeneutiese praktiese teologie waar die verskillende narratiewe van christene 

in verskillende kontekste en tyd, in 'n voortdurende hermeneutiese proses 

betrokke is. 

Die implikasie van hierdie prakties teologiese benadering vir hierdie studie bring 

mee dat nie slegs die christelike storie gebruik word in die interpretering van die 

deelnemer se storie nie. Ander diskoerse, byvoorbeeld die sielkunde, 

maatskaplike-, mediese- en sosiologiese diskoerse mag ook in die gesprek en 

interpretasie deelneem. Die deelnemer se eie verstaan van die christelike storie, 

wie God vir horn is, asook sy beskouing van die wyse waarop hy sy rolle, 

aktiwiteite en verhoudinge op 'n daaglikse basis as 'n christen meet bestuur, 

vorm 'n integrale deel in die sinmaak en verstaan van die storie. 

2.1.3 Pastoraal-terapeutiese uitgangspunte van studie 

2.1.3.1 lnleiding 

Die hoof benaderings tot pastorale beraad sluit in die kerugmatiese-, eduktiewe-, 

relasionele-, bipolere- en narratiewe-hermeneutiese benaderings. Gebaseer op 

die epistemologiese uitgangspunte van die studie, is daar besluit om die 

narratiewe-hermeneutiese pastorale terapeutiese benadering vir doeleindes van 

hierdie studie te volg. Gevolglik sal 'n kort bespreking van hierdie benadering 

verskafword. 

2.1.3.2 Narratiewe-hermeneutiese pastorale terapie 

Die narratiewe terapeutiese benadering is nie gebore vanuit die pastorale terapie 

nie, maar het sy ontstaan in die werk van White en Epston (1990), wat 

hoofsaaklik bekendheid verwerf het vir hul werksaamhede in die veld van 

gesinsterapie. Hui werk is ge'inspireer deur die werk van die antropoloog en 

sielkundige, naamlik, Gregory Bateson, wie se konsepte van die subjektiewe 
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aard van realiteit en die aard van leer hul aangetrek het. Bateson se bydrae ten 

opsigte van hoe leer plaasvind, het voortgespruit van sy bespreking van die 

"news of difference". Hy het voorgestel dat, in 'n paging om nuwe inligting te 

ontdek en aan te leer, 'n mens in 'n proses van vergelyking meet ingaan, waarin 

onderskeid getref word tussen stelle van gebeure oor tyd heen (Monk et al. 

1996:7). Volgens White (1989:7) pas baie kliente mettertyd by hul probleme aan 

en raak hulle onbewus van hoe hierdie probleme hul lewens affekteer. Hulle 

besef ook nie altyd dat hulle self oor die nodige bronne en potensiaal beskik om 

baie van hierdie probleme self op te los nie. Kliente meet dus nuwe insigte 

ontwikkel rakende hul eie vermoens en sodoende gehelp word om 'n beter 

perspektief te kry op hoe hul, hul probleme kan aanspreek. 

Die vorm en aard van narratiewe terapie is ook be'invloed deur die werk van die 

Franse filosoof, Michael Foucault (1980). Laasgenoemde bespreek ender 

andere hoe 'n samelewing "ware" standaarde van gedrag konstrueer wat 

meebring dat individue verplig voel om daarvolgens op te tree. Die 

totstandbrenging van korrekte of "objektiewe" standaarde lei die terapeutiese 

professies om te beweeg in 'n rigting van klassifisering, veroordeling en die 

bepaling van wat 'n toepaslike, aanvaarde lewenswyse is. Die beskadigende 

effek hiervan op die individu word uitgelig. Michael White (1989; 1991) het 'n 

varieteit van terapeutiese riglyne ontwikkel ten einde die beskadigende effekte 

van genorrnaliseerde praktyke, wat mense se pogings om 'n lewe volgens hul 

eie ontwerp te leef, beperk en ondermyn, aan te spreek. 

Die fokus in terapie skuif weg van instrumentaliteit en keer terug na die 

beskouing van terapie as 'n deelnemende dialogiese proses wat bestaan uit 

gesprek. Die essensie van die terapie is die kuns van gesprekvoering-waardie 

terapeut 'n mede-deelnemer in die gesprek is, eerder as 'n ekspert wat inligting 

versamel ten einde 'n "diagnose" te kan maak. Die terapeut help die klient om 

die glinstermomente/positiewe ervaringe in sy/haar lewe te herontdek en di! te 

gebruik om nuwe wee te skep ten einde die huidige probleme wat die klient se 

lewensreis blokkeer, te omseil. Wat die klient-terapeut verhouding betref, word 

dualiteite socs subjek-objek, rasioneel-irrasioneel, diepte-oppervlakkigheid en 

vorm-inhoud, waar die terapeut ge'identifiseer word met die terme aan die 

linkerkant van die koppelteken en die klient met die terme aan die regterkant van 
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die koppelteken, vervang deur gesprek. Volgens Lowe (1991 :46) kan die 

ontwikkeling van terapeutiese metafore gebaseer op narratiewe en gesprek, in 

verband gebring word met 'n paging om beide die kliente en terapeute te bevry 

van die beperkinge van hierdie dualiteite. Die fokus tydens die gesprek is onder 

andere op die dekonstruksie van die probleem, die kartering van die invloed van 

die probleem, die eksternalisering van die probleem en die soeke na 'n 

alternatiewe storie. 

Ander relevante kennis vanuit die sosiale wetenskappe in areas soos literere 

teorie, hermeneutiek en die feministiese en kritiese teoriee word oak in 

narratiewe terapie aangewend. In die lig van die postmoderne en prakties

teologiese uitgangspunte van die studie, verskaf die narratiewe terapeutiese 

benadering dus die geleentheid om tydens die terapeutiese proses, in hierdie 

geval, die pastoraal-terapeutiese proses, in gesprek te gaan met ander 

diskoerse, behalwe die teologie. 

Alhoewel daar verkeie skrywers is wat suggereer dat die teologie en pastorale 

praktyk le swaar begin steun op ander diskoerse soos die sielkunde (Ortberg 

1995:309), beweer Willard (1988:18) egter dat kontemporere evangeliese 

pastorale praktyk, waartydens christene dikwels op 'n voorskriftelike wyse 

hanteer word, sander om hul unieke lewensomstandighede en menswees in 

aanmerking le neem, nie die beduidende, konkrete transformasie op 'n mens like 

vlak meebring nie. Die rede daarvoor is, vol gens Willard, omdat daar nie reg laat 

geskied aan die aard van die menslike persoonlikheid en vleeslikheid 

(menswees) van die mens tydens die pastoraal-terapeutiese proses nie. Daar 

word dikwels slegs gefokus op "sondebestuur" in plaas van om le fokus op die 

aard van menslike veranderingsprosesse. Willard (1989: 113) verwys na die 

briewe van Paulus in die Bybel en se dat Paulus se fundamentele psigies

teologiese insig te make gehad het met die aard van die menslike liggaam as 

draer van 'n aktiewe geneigdheid tot sonde en heiligheid ... "it had to do with 

spirituality and habit". Ortberg (1995:312) sluit hierby aan: "This means coming 

to grips with the fact that for theology to address human life means it must 

address - clearly, intentionally, and accurately - processes we have come to 

compartmentalize as psychological". 
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Hurding (1995:293) beklemtoon dat die pastorale praktyk beide die kontekstuele 

wereldbeeld van postmoderniteit, asook die metodologiese uitgangspunte van 

die hermeneutiek, in berekening meet bring. 

Many Christians, having survived often battle-scarred, the ravages and 

seductions of modernism, are now understandably bemused and, at times, 

beleaguered by the complexity of transition, in a climate that is still influenced by 

the remnants of Enligtenment rationalism as well as by the often confusing new 

weather-patterns of postmodernism's apparent irrationalities. We need to take 

heart, since the essence of postmodernism can be seen as less about 

irrationality and more about the freeing up of imagination and creativity. In the 

light of this new bid for "freedom, faith, and imagination", we can explore the rich 

variety within the pathways to wholeness, allowing each route to speak for itself 

and permitting each journey's unique authenticity to be valued (Hurding 

1995:294). 

Seide Gerkin (1984:20) en Hurding (1995:294) beklemtoon die rel van 

hermeneutiek, die wetenskap van interpretasie, as 'n belangrike metodologiese 

perspektief in hedendaagse pastorale ontmoetings. Gerkin (1984:20) beskou 

pastorale terapie as " ... a process of interpretation and reinterpretation of human 

experience within the framework of a primary orientation toward the Christian 

mode of interpretation in dialogue with comtemporary psychological modes of 

interpretation". Die mees basiese gereedskap van pastorale terapie is dus 

hermeneutiese gereedskap - die gereedskap van interpretasie. 

Volgens Hurding (1995:294) is daar twee hoof aspekte binne hierdie 

uitgangspunt van die rel van hermeneutiek in pastorale terapie. Eerstens is daar 

die meer tradisionele aspek van hoe om die Bybel op die beste moontlike 

manier le interpreteer in die lig van die pastorale behoefte - spesifiek binne 'n 

postmoderne milieu. Tweedens is daar die meer kontemporere aspek wat fokus 

op die oordra van die hermeneutiese metode na die terrein van die interpretering 

van die menslike storie en gedrag. Leech (1986:14) sluit hierby aan: "In the 

encounter between the Word of God and the dilemmas and perplexities of our 

day, there is no straightorward question/answer process .... The link is not that 

simple. It involves allowing the truth of Scripture to enter into dialogue, struggle 
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and conflict with the contemporary reality. Insight comes not by direct application 

but through and in the conflict". 

Die pastorale berader neem, as gevolg van sy/haar christelike orientasie, deel 

aan hierdie interpretasieproses met groat respek vir die spesifieke wyse waarop 

die individu die spesifieke probleem ervaar/beleef. Die hermeneutiese filosofiese 

tradisie beskou die verhouding tussen die pastorale berader en individu as 'n 

ontmoeting tussen 'n verteenwoordiger van christelike interpretasie (die 

terapeut) en 'n interpreteerder van selfbelewinge (klient). Volgens Gerkin 

(1984:21) word beide sielkundige en teologiese paradigmas benodig en kan dit 

gefasiliteer word deur beide "tale" (diskoerse) vanuit 'n hermeneutiese 

perspektief te beskou: "Each provides a hermeneutic, a way of seeing and 

interpreting the phenomena at hand, and thereby each illuminates or brings forth 

something that remains hidden when seen from the other perspective". 

Die kuns van pastorale terapie is volgens Gerkin (1984:28) grootliks gelee in die 

kuns om di! wat die terapeut deur die jare versamel he! van die beelde, 

konsepte, teoriee en metodologiee van die dissiplines wat pastorale berading 

onderle, soos teologie, sielkunde, kommunikasie en sisteemteorie, na die 

beradingsgesprek le bring en le gebruik in die interpretasie van die storie van die 

individue wat hulp soek. Hierdie kennis neem dikwels die vorm van vrae aan en 

maak, in samewerking met die proses van luister na die storie van die klient as 

een wie 'n taal en integriteit van sy eie he!, die pad oop na 'n dialogiese 

ontmoeting waaruit 'n nuwe en meer hoopvolle interpreterende storie kan 

ontwikkel. Op die wyse kan pastorale terapie dus beskou word as 'n dialogiese 

hermeneutiese proses wat die terapeut en die klient betrek in 'n 

kommunikasieproses oar die grense van taalwerelde heen. Die dialoog vind 

plaas op verskeie vlakke - tussen die terapeut en klient, maar ook binne die 

terapeut, wanneer hy/sy deur al die beelde, temas en simbole van sy/haar 

verskillende dissiplines soek na di! wat kan meehelp in die sinmaak van die 

storie wat aangehoor word. Die gevolglike interpretasies moet dan in verband 

gebring word met die klient op wyses wat die persoon in staat sal stel om 

sy/haar ervaring le herstruktureer. 'n Nuwe stel van beelde spruit dus voort wat 

'n nuwe, minder pynlike en meer hoopvolle storie skep. Die afleiding kan dus 

hieruit gemaak word dat terapie beskou word as die interaksie tussen 
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verskillende diskoerse en nie slegs die voorreg van een enkele diskoers nie. 

Teologie is met ander woorde ook in gesprek met die sielkunde, sosiologie, 

farmakologie en verskeie ander diskoerse. Die pastorale inslag is onder andere 

gelee in die geloofskonteks waarin daar terapeuties gewerk word. Hurding 

(1995:295) neem dit as volg saam: "The strengths of this pathway include a 

taking of the individual and group seriously, allowing the human story to unfold, 

perhaps for the first time, in an uncensorious atmosphere, and the offering of an 

undivided attention which may raise self-esteem and bring a new responsibility 

towards self, others and God". 

Volgens Dawn (1998:55) en Gerkin (1986:48) verskaf die Bybel 'n oorhoofse 

narratief waarbinne a lie ander narratiewe van die were Id gesetel is. Die Bybel is 

die storie van God en die storie van die wereld is die storie van God se beloftes 

vir die wereld. "Most important of all, the Bible contains the story of God's 

disclosure and redemptive activity in the coming of Jesus" (Gerkin 1986:48). 

Dawn (1998:55) sluit hierby aan: "What a great gift this meta-narative is! It offers 

the people of the world around us a story into which they can place themselves 

and find forgiveness for their past, purpose for their present, and hope for their 

future". Die Bybel word verder beskou as 'n "open-ended story" (Gerkin 1986:48) 

en stop nie by die versameling van bybelse tekste nie. Dit het eerder te make 

met die aktiwiteite van God in die geskiedenis - 'n storie wat voortgaan in die 

teenswoordige en volbring moet word in die toekoms. Die mens, op sy beurt, 

struktureer die lewe in tyd in terme van stories. Di! is dus nie verbasend dat die 

Bybel en alle menslike rekordhouding van gebeure en antisiperings van 

toekomstige gebeure, in die vorm van stories is nie. Stories struktureer die 

menslike ervaring van lewe in tyd. Gerkin (1986:52) gaan voort deur daarop le 

wys dat die individu se storie van die self nie binne 'n vakuum gekonstrueer word 

nie. Dit is gevorm binne 'n reeks van groter menslike stories en onttrek beelde 

en temas, metafore en evaluerende idees vanuit hierdie groter stories. "The 

understanding of human consciousness as structured in narrative is, however, 

not simply an understanding at philosophical, psychological, and cultural levels. 

It is an understanding that is also grounded theologically in the deeply rooted 

biblical understanding of God as a God of history who created the world and set 

it in time (Gerkin 1986:52). 
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Gerkin (1984) wys daarop dat pastorale beraders dus luisteraars en 

interpreteerders van stories is. Nouwen (1975:75) sluit hierby aan en beweer dat 

predikante en terapeute nie aan indiwidue presies kan vertel wie en wat God is 

nie, waar "geed" en "sleg" wegkruip en hoe om van een punt van die wereld na 

'n ander punt le reis nie. Hulle is slegs mense " ... whose articulate not-knowing 

makes them free to listen to the voice of God in the words of the people, in the 

events of the day and in the books containing the life experience of men and 

women from other places and other times ... A voluntary poverty of mind makes 

professionals open to receive constantly new knowledge and insight from those 

who ask their help". Alie mense wat vir pastorale beraad kom, vertel dus hulfe 

storie. Die storie self is 'n interpretasie van die persoon se ervaring. Wanneer die 

indiwidu dus 'n behoefte aan berading he!, beteken di! dat die interpretasie 

pynlik geraak he! en die emosies wat vanuit die interpretasies voortspruit, kragtig 

en konflikterend is. Die soeke is na 'n luisteraar wat as medereisiger nuwe 

alternatiewe interpretasies kan ontwikkel, soda! daar weer sin gemaak kan word 

van dit wat sinloos vir die klient geraak he!. Die interpretasie van die storie kan 

help om die pyn le verminder en die kragtige gevoelens meer bestuurbaar vir die 

klient te maak. Die klient vra dus vir 'n vars interpretasie van dit wat ervaar is 

'n nuwe "storie" vir sy/haar !ewe. 

Die stories wat die persone na die pastorale berader bring, word meestal in 'n 

baie doodgewone taal vertel. Die beelde en simbole wat gebruik word om die 

storie te vertel kom van die spesifieke kulturele en religieuse milieu van die 

persoon. Die stories maak gebruik van 'n taalwereld wat die storieverteller as 

vanselfsprekend aanneem. Daardie taalwereld verskaf simbole, beelde en 

evaluerende woorde wat gevoelens uitbeeld en wat die storieverteller gebruik 

om 'n interpretasie van die rou belewing van ervaringe te konstrueer. Hierdie 

storie is ingebed in die kultuur en die taal van die persoon wat die storie vertel 

(Gerkin 1997). Aangesien die pastoraal-terapeutiese uitgangspunte van hierdie 

studie gebed is in die narratiewe terapeutiese benadering, sal die deelnemer dus 

geleentheid kry om sy storie te deel en te interpreteer deur gebruik te maak van 

simbole, beelde en woorde eie aan sy kultuur, religieuse en sosiale milieu. Die 

terapeut/navorser help die deelnemer met die interpretasie van hierdie storie 

socs vertel vanuit die verwysingsraamwerk van die klient en ontdek saam met 

die klient nuwe wyses van interpretasie (sien hoofstukke 3 en 4). 
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2.2 Navorsingsbenadering 

2.2.1 lnleiding 

Die navorsing word vanuit 'n postmodeme diskoers-oogpunt aangepak en die 

sosiale konstruktivistiese diskoers, post-strukturaliteit, asook die narratiewe

hermeneutiese praktiese teologie word vir hierdie studie as 

navorsingsuitgangspunte gekies. Binne hierdie paradigma word hierdie 

navorsing op 'n kwalitatiewe wyse uitgevoer by wyse van 'n gevallestudie. 

Kwalitatiewe navorsers beklemtoon die sosiaal-gekonstrueerde aard van 

realiteit, die intieme verhouding tussen die navorser en dit wat bestudeer word 

en die situasionele beperkinge wat die ondersoek laat vorm aanneem. "They 

seek answers to questions that stress how social experience is created and 

given meaning" (Denzin & Lincoln 1994:4). 

2.2.2 Die gevallestudie 

Volgens Stringer (1999: 179) is die algemene navorsingspraktyk om data 

afkomstig vanaf verskillende indiwidue of groepe te kombineer en 

veralgemenings op grond daarvan te maak. Dit voldoen egter nie altyd aan die 

spesifieke doe I van bepaalde studies nie. "The generalized accounts ... fail to 

capture the lived reality, the actual on-the-ground experience of the people 

whose lives they are reporting. By aggregating the data, report writers risk losing 

those significant events or features of experience that really make a difference in 

their lives". Gevallestudies verwys na navorsing wat fokus op 'n enkele geval, in 

konstras met studies wat veralgemenings maak deur middel van vergelykende 

ontledings of die samevoeging van data afkomstig vanaf verskeie deelnemers 

(Reinharz 1992:164). 

Gevallestudies is volgens Stake (1994:236) nie 'n metodologiese keuse nie. Die 

navorser kies om die bepaalde "geval" le bestudeer en dit kan op 'n 

verskeidenheid van wyses bestudeerword. "As a form of research, case study is 
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defined by interest in individual cases, not by the methods of inquiry used" 

(Stake 1994:236). In die geval van hierdie studie is die klem daarop om begrip 

en verstaan van 'n bepaalde "geval" te optimaliseer, eerder as om 

veralgemenings te maak. 'n Geval is spesifiek en 'n gevallestudie sluit in beide 

die proses van leer rakende die geval en die produk van die leer wat 

plaasgevind het. Die skrywer onderskei tussen verskeie tipes van 

gevallestudies. Vir doeleindes van hierdie navorsing sal daar van 'n "intrinsieke 

gevallestudie" gebruik gemaak word. Die fokus van die intrinsieke gevallestudie 

is nie om tot beter begrip en verstaan te kom van 'n abstrakte konstruk of 

generiese verskynsel, of om teorie te ontwikkel nie. Die studie word onderneem 

omdat daar 'n intrinsieke belangstelling in die spesifieke persoon en sy 

lewenswereld is - in hierdie geval, die lewenswereld van 'n persoon wat met 'n 

lewensmaat saamleef wat "gediagnoseer" is as iemand met 'n "bipolere 

gemoedsversteuring". "The researcher temporarily subordinates other 

curiosities so that the case may reveal its story" (Stake 1994:237). 

In lyn met die narratiewe-hermeneutiese benadering tot die praktiese teologie, is 

die deelnemer beskou as die "ekspert", maar die terapeuUnavorser is 'n 

medereisiger deurdat hul saam sin maak van hierdie belewinge en betekenis 

konstrueer deur gesprekvoeringe en dil in 'n storie(s) omskryf. Die 

lewenswerklikheid waarmee die individu gekonfronteer word, gaan in 'n 

ontmoeting met die indiwidu se spirituele oortuigings ten einde sin te maak, te 

verstaan en te interpreteer. Hierdie sinduiding binne 'n teologiese hermeneutiek, 

beoog 'n vernuwende veranderingsproses van die individu binne hierdie wereld. 

2.2.3 Keuse van deelnemers 

Volgens Stake (1994:243) is die mees unieke aspek van gevallestudies in die 

menswetenskappe, die seleksie van die gevalle vir bestudering. "Gevalle" word 

"ontvang" en nie "gekies" nie. Volgens laasgenoemde navorser, kies die 

navorser die "geval" wat die meeste geleentheid bied om by te leer en die een 

met wie die meeste tyd spandeer kan word. "Potential for learning is a different 

and sometimes superior criterion to representativeness. Often it is better to learn 

a lot from an atypical case than a little from a magnificently typical case ... 

opportunity to learn is of primary importance" (Stake 1994: 243, 244). 
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Die persoon wat vir hierdie navorsingsdoeleindes gekies is, is iemand wat vir 20 

jaar saam met 'n huweliksmaat leef, wie reeds 12 jaar gelede as iemand met 'n 

"bipolere gemoedsversteuring" "gediagnoseer" is. Die persoon beskou homself 

as 'n christen wat sy lewensbesluite op grand van sy interpretasie van die Skrif 

neem. Die persoon was gewillig om sy storie le vertel en was bereid om soveel 

moontlik tyd, as wat benodig word vir die ondersoek, saam met die navorser te 

spandeer. Die persoon het oak 'n behoefte om 'n bydrae te lewer deur system 

te laat hoar. Daardeur wil hy andere, wat hulself in soortgelyke situasies bevind, 

aanmoedig om hul stemme te laat hoar. Sodoende kan hierdie persone vir 

mekaar 'n ondersteuningsnetwerk vorm en kan die stigma wat dikwels aan sulke 

situasies vaskleef, gedekonstrueer word. Die deelnemer is deur 'n reeks van 

gesprekke die geleentheid gegun om sy storie te deel. 

2.2.4 Storievertelling 

Volgens Ballard (1994:298) word navorsingstories gebruik as deel van die 

interpreterende navorsingsparadigma ("interpretive paradigm of research"). 

Hierdie benadering tot die studie van sosiale verskynsels is gebaseer op die 

aanname dat mense aktiewe deelnemers in die sosiale interpretasie van hul 

lewenswereld is. "Our lives do not involve simply reacting to some external, 

factual 'reality'. What we experience as real is determined by such things as our 

culture, values, beliefs and gender" (Ballard 1994:298). Stories is 'n wyse 

waarop die "waarheid" verteenwoordig word. Verskillende stories verskaf 

verskillende weergawes van en benaderings tot die waarheid. Sodoende bring 

stories mee dat die mag en beheer binne die domain van die deelnemer/klient 

val (Bishop 1996:24). 

Vanuit die narratiewe en interpreterende benadering, beweeg die 

terapeuUnavorser dus weg van die "ekspert" rol en word die kliente/deelnemers 

beskou as die eksperts van hul eie lewens. Alhoewel vrae gevra mag word 

vanuit 'n posisie van voorafverstaan, word dit nie gevra vanuit 'n posisie waar 

spesifieke antwoorde op vrae verwag word nie. Die deelnemer het "lokale" 

ervaringe, terwyl die navorser/terapeut algemene ervaringe het. Dit beteken nie 
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dat die navorser/terapeut se ervaring en kennis betekenisloos is nie, di! beteken 

slegs dat dit nie as meer belangrik of geldig as die van die klient/deelnemer is 

nie. Bishop (1996:23) stel di! as volg: 

This also means that when researching .. ., simply listening and recording 

stories of experience is not acceptable, because ... it is impossible for us as 

researchers to still our theorizing voices, for we are constantly reflecting and 

seeking explanations for our experiences and the experiences of others. We 

need to acknowledge our participatory connectedness with the research 

participants and promote a means of knowing in a way that denies distance 

and separation and promotes commitment and engagement. 

Stringer (199:178) beveel aan dat die stem van die deelnemer deurgaans 

gehoor moet word in die beskrywing van die storie. Die konsepte en taal van die 

deelnemer moet gebruik word, soda! die storie die deelnemer se beskouinge en 

ervaringe reflekteer. 

Ten einde hierdie intersubjektiewe proses daar te stel, is daar van White (White 

& Epston 1990) se idee van eksternalisering gebruik gemaak. "Bipolere 

gemoedsversteuring" en spiritualiteit is ge-eksternaliseer. "Landscape of action" 

en "landscape of identity" - vrae is gevra ten einde saam le ontdek (a) hoe die 

persoon se verstaan van spiritualiteit gevorm is en hoe die persoon di! op 'n dag

tot-dag basis uitleef, (b) hoe die persoon die "bipolere gemoedsversteuring" 

ervaar het en die invloed daarvan op sy I ewe, hanteer he!. 

Die volgende is voorbeelde van vrae wat tydens die gesprekke gevra is: 

• Hoe sal jy "bipolere gemoedsversteuring" beskryf? Wat is dit vir jou? Hoe lyk 

dit? Hoekom se jy so? 

• Hoe he! "bipolere gemoedsversteuring" jou siening van jouself verander? 

• Hoe maak jy jouself "veilig" teen die destruktiewe impak van "bipoliire 

gemoedsversteuring" op jou verhouding metjou vrou, werk, vriende en jouself? 

• Wat is jou prentjie van God? Hoe werk God in jou lewe? 
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• Hoe het jy tot jou huidige verstaan van God gekom? Wat of wie het dit gehelp 

vorm? 

• Hoe verskil jou belewing van God nou in vergelyking met voor die verskyning 

van "bipolere gemoedsversteuring"? 

• Watter effek het jou christelike spiritualiteit op jou dag-tot-dag hantering van 

"bipolere gemoedsversteuring"? 

Die implikasie van die gekose navorsingsbenadering vir die aanbieding van die 

resultate (in hoofstukke 3, 4 en 5), is dat die stem van die deelnemer duidelik 

gehoor sal word in die weergee van sy storie. My refleksies, moontlike 

verduidelikings, asook sekere metafore, idees en insette van ander diskoerse, 

het voortdurend in gesprek getree met die deelnemer se storie. Deur middel van 

sosiale konstruksieteorie en 'n narratiewe terapeutiese benadering, is die storie 

gedekonstrueer, ten einde die diskoerse wat 'n rol gespeel het in die vorming 

van die storie, te ontbloot. Deur voortdurend met die deelnemer in gesprek te 

wees oor die interpretasie van die navorser van sy storie, is die storie 

geherkonstrueer totdat die deelnemer gevoel het di! is 'n "getroue" interpretasie 

van sy belewinge. Die storie word in die hieropvolgende twee hoofstukke, 

naamlik Hoofstukke 3 en 4, weergegee. 

2.2.5 Etiese oorwegings 

In terme van die etiese oorwegings van die studie is die volgende 

aangeleenthede aan die deelnemer duidelik gemaak: 

• Die deelnemer hoef nie vrae te beantwoord het wat hy nie wil antwoord nie. 

• Die inligting wat vanuit die gesprek voortgevloei het, bly die eiendom van die 

deelnemer. Hy het alle reg om dit te verander, daaraan toe te voeg of enige 

ander insette te !ewer. 

• Die storie sal in geen joernaal gepubliseer word nie, maar slegs gebruik 

word vir doeleindes van hierdie studie (skripsie) en vir 

terapeutiese/beradingsdoeleindes met ander persone in soortgelyke 

situasies. 
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HOOFSTUK 3: WENNER SE VERHAAL: SY ERVARINGE VAN DIE EFFEK 

VAN "BIPOLeRE GEMOEDSVERSTEURING" OP SY LEWE 

3.1 lnleiding 

In hierdie hoofstuk sal die eerste gedeelte van die deelnemer se storie weergegee 

word. In hierdie gedeelte word sy ervaringe van die effek van "bipolere 

gemoedsversteuring" op sy lewe geskets en soos in 2.2.4 beskryf, sal die 

deelnemer se konsepte en taal gebruik word. Die vertellinge van die deelnemer se 

belewinge sal deurgaans, waar toepaslik, met die literatuur van verskillende 

diskoerse in verband gebring word. Plek-plek he! ek, terwyl ek 'n bepaalde 

gesprek getranskribeer he!, my eie refleksie op wat die deelnemer op 'n gegewe 

oomblik gedeel het, in die teks ingeweef. In sommige gevalle is die vrae wat 

vanuit my refleksie ontstaan he!, in latere gesprekke met die deelnemer bespreek. 

Aan die einde van die hoofstuk sal 'n kort opsomming van my interpretasie van 

Wenner se belewinge verskaf word. Ter inleiding sal daar kortliks weer verwys 

word na hoe mense se stories tot stand kom: 

In die bespreking van die epistemologiese uitgangspunte van die studie (Hoofstuk 

2), is verwys daarna dat elke persoon binne in 'n storie lee! en dat elke stone tot 

stand gekom het as gevolg van sekere gebeure wat in en om die persoon se lewe 

plaasgevind het (White 1989:7). Sekere gebeure/inligting word bewustelik of 

onbewustelik weggelaat en/of ge"fgnoreer en ander gebeure word beklemtoon en 

bly behoue in die geheue van die persoon. Goehring (1995:318) stel dit as volg: 

"For many of us, there are certain images we have stored in our minds that carry 

profound meaning. I am refering to those personally and dearly held images that 

have woven their way into the fabric of our lives as a result of how deeply they 

have touched us. These images can become illuminating windows on reality". Di! 

is nie moontlik vir die stories wat ons geskep he! om die voile rykheid van ons 

lewens te omsluit nie. Ons sien wat ons wil sien. Ons onthou wat ons wil onthou. 

Ons glo van onsself wat ons wil glo. Ons vertel wat ons wil vertel. En di! is ons 

storie. Self geskep. Self beleef. Dis ons s'n. En ons lewe daarbinne. 
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Uit die aard van die saak is ans nie alleenreisigers in die skepping van ans stories 

nie. Verskeie diskoerse (Foucault 1980:78-101), mense, omstandighede en 

gebeure help ans skep aan ans storie. Dit is eers eintlik wanneer ans hierdie 

storie hardop vertel en dit deel met iemand, dat die storie "ontdek" word en 

gestalte kry. Soos White en Epston (1990: 13) tereg se: " ... every telling or retelling 

of a story, through its performance, is a new telling that encapsulates, and 

expands upon the previous telling". Ek was bevoorreg om 'n medereisigerte wees 

in Wenner se storie. Wenner is nie sy eintlike naam nie, maar vir my het hy 

Wenner geword. Ek het geluister, gereflekteer, vrae gevra, horn uitgedaag en 

soms hardop (of onhoorbaar) gewonder. En so het Wenner se storie ontvou. 

Soos reeds in die inleidende hoofstuk genoem, is hierdie gesprekke met Wenner 

ge·1nspireer deur ons vriendskapsverhouding. Wenner leef vir jare saam met 'n 

huweliksmaat wat op grand van die mediese model as iemand met 'n "bipolere 

gemoedsversteuring" gediagnoseer is. (Soos reeds in hoofstuk 1 genoem, poog 

die terapeutiese uitgangspunte van hierdie studie om weg te beweeg van die 

diagnosering van kliente, maar die begrip "bipolere gemoedsversteuring" word 

deurgaans behou, aangesien die metafore van die mediese diskoers as lokale 

kennis aan die studie deelneem. Metafore, temas en evaluerende idees van ander 

diskoerse, socs die psigodinamika, sal ook aan die gesprek deelneem, aangesien 

die indiwidu se storie nie in 'n vakuum gekonstrueer word nie. Hierdie diskoerse 

funksioneer normerend en informerend in die veld van hulpverlening (sien 

2.1.3.2)). Hierdie toestand he! eers baie jare nadat hulle in die eg verbind is, 

onverwags een oggend sy verskyning gemaak deur 'n akute aanval van 

depressie. Die depressie het beide Wenner en sy huweliksmaat verward gelaat. 

Toe sy een dag skielik baie meer opgeruimd optree, he! Wenner 'n sug van 

verligting geslaak- nie wetende dat dit die begin van die eerste maniese tydperk 

was... gevolg deur nog baie meer verwarring, mediese en psigiatriese 

ondersoeke, medikasie en uiteindelik 'n "diagnose". 

Wenner se ervaring ten opsigte van die bewuswording van die 

gemoedsversteuring, is in lyn met die literatuur en navorsing wat gedoen is op die 

onderwerp van "bipolere gemoedsversteurings" (Harvard Health Letter 2001 :1). 

Dit is skynbaar algemeen, volgens die mediese literatuur, dat depressie gewoonlik 

eerste 'n verskyning maak en dat die maniese episode eers later mag verskyn - in 
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sommige gevalle selfs jare na die aanvanklike depressie. Alhoewel die hoogste 

voorkoms van "bipolere gemoedsversteurings" in die ouderdomsgroep 18-24 jaar 

gevind word, kan di!, volgens Griswold en Pessar (2000: 1343) vir die eerste keer 

op 'n ouer leeftyd verskyn (soos in die geval van Wenner se vrou). Een studie he! 

getoon dat dit selfs in persone ouer as 60 jaar vir die eerste keer "gediagnoseer" 

is. 

Wenner moes dus leer om binne die huwelik by 'n huweliksmaat aan le pas wat 

skielik totaal anders optree as waaraan hy gewoond was. Maar laat hy self sy 

storie vertel. .. (In die geval van die volgende drie hoofstukke, sal ek telkens 

gebruik maak van skuinsdrukwanneer Wenner aan die woord is.) 

3.2 Dr Jeckyll, Mr Hyde en kie 

Ontmoet Dr Jeckyll en Mr Hyde 

Wipplank ry! Wipplank ry! Vir die meeste mense impliseer 'n wipplank pref, lag en 

'n gevoe/ van vryheid. Vir my het dit ·n ander konnotasie. Twee 

gemoedstoestande en gedragspatrone binne een indiwidu wat die hele tyd 

wipplank ry. Soos Dr Jeckyll en Mr Hyde. Dan is sy op 'n "high" en dan is sy op 'n 

"low" en ek moet die he/e tyd na die middel beweeg om die balans te behou. En 

moenie vergeet van die "normale" komponent tussen-in nie. Want erens tussen dit 

alles is die vrou met wie ek getrou het. 

Wanneer Jeckyll op die voorgrond is, maak dit dat sy oorenergiek raak en vir te 

vee/ dinge kans sien. Sy maak be/oftes van wat sy al/es gaan aanpak en uitvoer. 

Pfeister word eiehandig, sonder vooraf bespreking, van die mure afgeskuur met 

die doe/ om dit te taat verf, 'n tweede huis word gekoop sonder die nodige fOndse 

of dat dit met enige-iemand bespreek word. Kasie word dag en nag (veral snags) 

uitgepak en geherrangskik. Dit veroorsaak dat ek ook nie kan staap en moeg en 

gerrriteerd opstaan. Wanneer Hyde op die voorgrond is, maak dit dat sy 

oorsensitief is en bang raak vir die /ewe. Alles is dan "te veel" en die bed en/of die 

huis bly die veitigste opsie. Beide Jeckyll en Hyde veroorsaak dat sy verwyderd 

raak van die reatiteite van die situasie. 
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Wanneer sy onder die inv/oed van Jeckyll en Hyde is, dan redeneer sy asof dit 

wat sy glo die enigste waarheid is. Jeckyll laat haar voe/ dat al/es moontlik is. Sy 

is opgewonde. Alles kan aangepak en bemeester word. Maar dit kom nooit k/aar 

nie. Wanneer Hyde sy kop uitsteek, is 'n mo/shoop 'n berg. Selfs om die tafel te 

dek is te vee/ van 'n taak. Dan verwyt sy haarself oor al/es wat sy aangepak het 

en nie voltooi het nie. 

Wenner se beskrywing van sy belewing van Jeckyll en Hyde is in ooreenstemming 

met die wyse waarop medici en sielkundiges diegene met 'n "bipolere 

gemoedsversteuring" se gedrag beskryf (Leibenluft & Supp es 1999: 1; Mears & 

Gatchel 1979:487; Harvard Mental Health Letter 2001: 1; Barlow & Durand 

1995:243). Vir Wenner is Dr Jeckyll die maniese komponent van die 

gemoedsversteuring - die gedeelte wat energiek, opgeruimd en spraaksaam is en 

met baie min slaap oor die weg kan kom. Vanuit 'n psigo-dinamiese diskoers word 

daarna verwys as die "grandiose self' - daardie gedeelte van die self wat 

gei"dealiseer word en die indiwidu laat glo sy is spesiaal en dat sy alles kan 

vermag: 'The world is my oyster' ... Dit is in hierdie deel van die selfwaar gierigheid 

en ego-sentriese behoeftes gesetel is en wat die indiwidu laat glo sy is die mees 

belangrikste persoon in die wereld (Mahler 1975). Die mediese diskoers sluit hierby 

aan (Harvard Mental Health Letter 2001 :1): "They credit themselves with special 

talents and have unrealistic visions of wealth, power, and ideal love. They may 

spend money wildly, make indiscriminate sexual advances, ... or initiate and 

abandon grandiose projects (Harvard Mental Health Letter 2001:1). Hierdie 

"arrogansie" word geed beskryf deur Wenner se benaming - Dr Jeckyll. .. 

Vir Wenner verteenwoordig Mr Hyde die depressiewe reaksie wat gewoonlik die 

maniese episode opvolg - gekenmerk deur oorweldigende gevoelens van 

hartseer, onttrekking en betekenisloosheid (Leibenluft & Suppes 1999:2). Vanuit 

'n psigo-dinamiese perspektief kan die "gemoedsversteuring" dus beskou word as 

'n wipplank tussen die "grandiose self' en 'n "neerslagtige self' - die "goeie" en 

die "slegte" verteenwoordiging van die self. Hierdie wipplank ry tussen die twee 

pole kan volgens Mahler (1975:116) gekoppel word aan die vroee ego

ontwikkeling van die indiwidu. Dit is noodsaaklik dat, tydens die strewe na 

indiwidualiteit in die vroee kinderjare (2-3 jaar), die kognitiewe verteenwoordiging 
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van die self apart en onderskeidend van die verteenwoordigings van andere in die 

kind se lewe (byvoorbeeld die moeder), moet geskied. Sodoende word die weg na 

die vorming na 'n eie identiteit gebaan. lndien die kind nie hierin kon slaag nie (as 

gevolg van verskeie redes wat nie vir die doel van hierdie studie relevant is nie), 

bring di! mee dat die indiwidu se regulering van sy/haar selfbeeld deur die 

volwasse lewe wisselvallig bly-wisselend tussen die "narsissistiese goeie" en die 

"nie-goed-genoeg, slegte"- identiteit (Mahler 1975:117-118). Volgens Mahler se 

beskouing word die indiwidu dus "gediagnoseer" op grond van prosesse wat 

tydens die persoon se kinderjare nie suksesvol ge'integreer is nie. Alhoewel die 

gekose epistemologie en pastoraal terapeutiese posisie van hierdie studie nie 

voorsiening maak vir hierdie tipe van "diagnose" nie, maak dit wel voorsiening vir 

gesprekke met ander diskoerse soos die psigodinamika. Deur in gesprek le gaan 

met die psigodinamika kan sekere insigte verkry word wat behulpsaam kan wees 

met die interpretasie van Wenner se belewinge van sy vrou se optrede - naamlik 

'n beter verstaan van die wipplank effek. Die narratiewe terapeuliese benadering 

fokus nie op die onderliggende "disfunksionaliteite" in die persoon se 

persoonlikheid wat sy/haar gedrag bepaal nie, maar eerder op die betekenis wat 

andere aan die indiwidu se optrede toeskryf (White & Epston 1990:3). lndien 

Wenner dus 'n nuwe, meer konstruktiewe interpretasie van sy vrou se optrede en 

"bipolere gemoedsversteuring" kan maak, sal di! daartoe lei dat hy die situasie 

meer konstruktief hanteer en sodoende ook sy vrou se optrede kan be'invloed. 

In die lig van die narraliewe terapeutiese proses, waar dit belangrik is om die 

"probleem" le eksternaliseer ten einde die persoon te help om hom-/haarself van 

die probleemgevulde storie, wat sy/haar lewens en verhoudinge vorm, te 

onderskei (White 1989:7), is Wenner se belewing van sy vrou onderskei van sy 

belewing van "bipolere gemoedsversteuring". Oil was duidelik vanuit ons eerste 

gesprek dat dit nie moeilik vir Wenner was om hierdie onderskeid le !ref nie. Sy 

jarelange ervaring met die situasie he! horn juis geleer dat dit een van die 

belangrikste stappe in die hantering van sy verhouding met sy vrou was. Hy he! 

voorheen in ons gesprekke na "die siekte" verwys, ten einde le poog om di! van sy 

vrou le onderskei. Tydens ons eerste gesprek he! "die siekte" 'n naam gekry, 

naamlik Dr Jeckyll en Mr Hyde. Bland (2000:1) beweer ook dat een van die 

belangrikste elemente in die saamleef met en omsien na gesinslede met "bi pol ere 

gemoedsversteuring", die beskouing van hul gedrag as 'n "siekte", is. Wenner 

som dit as volg op: 
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'n "Wrede siekte". 'n "Se/fsugtige siekte". 'n "Egosentriese siekte". Jeckyll en Hyde 

het geen begrip of konsiderasie vir 'n ander se situasie of behoeftes nie. 

Wat is die effek van Dr Jeckyll en Mr Hyde op Wenner se lewenswereld? 

Volgens White (1989:8) en White en Epston (1990:42) is dit belangrik om die 

steer van invloed van die prob le em te identifiseer en te beskryf. White (1989:37) 

maak gebruik van die term "relative influence questioning" waartydens vrae gevra 

word ten einde die persoon aan te moedig om die invloed van die probleem op sy 

lewe en verhoudinge te karteer. Die vrae identifiseer die effek van die probleem 

op verskeie verhoudinge, byvoorbeeld die verhouding tussen die probleem en 

verskeie persone in die situasie. Deur die indiwidu die geleentheid te gee om die 

effek van die probleem op sy/haar lewe en verhoudinge te beskryf, word die 

indiwidu in staat gestel om die invloed van die probleem op die gedrags-, 

emosionele-, interaksionele-, fisiese- en houdingsdomeine, te eksploreer. Wenner 

het sy belewinge so beskryf: 

Jeckyll en Hyde het 'n manier om verhoudinge te bernvtoed. Hu/le affekteer die 

vertrouensbasis binne 'n huweliksverhouding en bring spanning in besluitneming 

en beplanning, mee. Ek het vroeer jare dit hanteer deur te verwyt en te 

argumenteer. Maar, met wie argumenteer jy? Met Jeckyll? Met Hyde? En wie 

verwytjy? Jeckyl/? Of Hyde? Ofjou huwe/iksmaat wat toe/aat dat sy so deur hulle 

meeges/eur word? 

Dan verwyt ek. Oor goed wat sy gedoen het onder die invtoed van Jeckyll en 

Hyde. Ek se vir haar: Ek sal die wa trek. Jy hoef nie saam te trek as jy nie kan of 

wil nie, maar klim net af. Ek kan nie die wa en vir jou trek nie. Dit het gelei tot 

argumente. Meestal bly sy net stil en reageer nie as ek haar konfronteer nie. Dan 

vra ek myself: Is dit Jeckyll en Hyde wat nie wit reageer nie of is dit sy wat weier 

om le praat ? Is sy besig om agter Jeckyll en Hyde te skuif? 
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Dit wil voorkom dat, ten spyte van die ekstemalisering van Dr Jeckyll en Mr Hyde, 

dit nie altyd duidelik vir Wenner is watter gedrag aan hulle toegeskryf kan word en 

watter gedrag aan sy vrou toegeskryf kan word nie. Hierdie vertwyfeling wat deur 

Wenner ervaar word, he! my laat dink aan 'n studie wat uitgevoer is deur Griswold 

en Pessar (2000:1347). Hierdie navorsers het spesifiek ondersoek wattertipe van 

probleme gesinslede van persone met "bipolere gemoedsversteurings", ervaar. 

Hulle verduidelik di! as volg: "Families struggled with the problem of knowing what 

difficult patient behaviors could be attributed to the illness and what was within the 

control of the person. This was problematic, particularly at times of relapse". 

Aangesien die postmoderne diskoers nie ander diskoerse uitsluit nie, he! ons as 

medereisigers (Wenner, ek en my studieleier) gewonder, nadat die vraag deur 

laasgenoemde gevra is, of dit Wenner se vrou is wat Jeckyll en Hyde se 

teenwoordigheid toelaat en of di! haar liggaam is wat haar daarin laat vasvang? 

Volgens literatuur vanuit die mediese diskoers (Harvard Mental Health Letter 

2001 :2) het "bipolere gemoedsversteuring" 'n sterk genetiese komponent. 

Ongeveer 50% van mense wat daarmee gediagnoseer word, het familielede met 

soortgelyke "gemoedsversteurings". In die geval van identiese tweelinge wat met 

'n "bipolere gemoedsversteuring" "gediagnoseer" is, het navorsing getoon dat in 

60-80% van die gevalle albei lede van die tweeling "gediagnoseer" is. In gevalle 

waar beide ouers 'n "bipolere gemoedsversteuring" he!, is daar 'n 75% kans dal 

hul kind dieselfde gemoedsversteuring sal ontwikkel. "Recently they have found 

evidence that in some families, the disorder is associated with a certain gene on 

chromosome 18" (Harvard Mental Health Letter 2001 :2). 

Oorerllik of nie, die huweliksmaat moet steeds daarmee saamleef ... Die mediese 

versekering dat haar liggaam haar heelwaarskynlik daarin laat "vasvang", bring 

nie noodwendig verligling vir Wenner wat daarmee moet saamleef nie. Die 

mediese diskoers bring moonllik 'n beter verstaan van die "probleem" mee, maar 

die fokus in die narratiewe terapeutiese proses bly steeds op die effek en die 

verhouding wat Wenner met die "probleem" he! en nie op die "probleem" opsigself 

nie. Navorsing gedoen deur Rosenfarb et al. (2001 :7) het getoon dal veral die 

tydperk direk na 'n maniese- of depressiewe episode as geweldig stresvol deur 

gesinslede ervaar word ... "especially when the patient has not yet recovered, ... 

it is likely that a variety of strong emotions will be expressed". Griswold en Pessar 

(2000: 1348) sluit hierby aan: "Guilt, anger, grief and ambivalence are frequent 

feelings among family members as they cope with the difficulties". 
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Wenner getuig hiervan: 

Die uiteinde is dat alma/ van hulle in elk geval ·onskuld" pleit. En waar/aatditjou? 

Hoe kan jy wen teen drie? Of is jy dan die skuldige een ... ? Dan kruip die 

skuldgevoelens in. Was ek nie te hard op hulle nie? Hoe kon ek dit anders 

hanteer? Wat was my bydrae tot die feit dat Jecky/I en Hyde hul intrek hier 

geneem het? 

Lamanna en Riedmann (1988:479-488) bespreek die wyses waarop onverwagse 

krisisse binne die huwelik hanteer word. Hulle definieer 'n krisis as" ... a crucial 

change in the course of events, a turning point, an unstable condition in affairs" 

(1988:479). Volgens hierdie skrywers ontwikkel mense wat oor 'n periode van tyd 

met mekaar saamleef, sekere patrone waarvolgens hulle teenoor mekaar optree. 

Solank as wat elke lid van die gesin in ooreenstemming met die verwagtinge 

optree, verloop dinge glad. Enige veranderinge wat egter hierdie wedersydse 

verwagtinge omvergooi, is gewoonlik die begin van 'n krisis. Lamanna en 

Riedmann (1988:480) onderskei drie lases wat tydens die verloop van 'n gesins

of huwelikskrisis, ge'identifiseer kan word, naamlik, die gebeure wat die krisis 

veroorsaak het, die periode van wanorganisasie wat daarop volg en die 

herorganiserings- of herstelfase. In die lig van lase een, onderskei die skrywers 

vyf verskillende stressors wat tot 'n krisis kan lei, waarvan demoraliserende 

gebeure wat tot die geleidelike verlies aan moreel binne die verhouding kan lei, 

een is. "Demoralization ... also includes such things as poverty, ... a member's 

imprisonment, suicide, mental illness, alcoholism, ... chronic or crippling illnesses" 

(Lamanna & Riedmann 1988:481). Onderskeid word verder getreftussen inteme

en eksteme stressors. Vir doeleindes van hierdie bespreking, sal op inteme 

stressors, wat binne die gesin self ontstaan, gefokus word. Dit sluit 

aangeleenthede soos alkoholisme, chroniese siekte en gebrek aan ondersteuning 

deur een van die huweliksmaats in. Volgens hierdie skrywers is interne krisisse 

meer geneig om die gesin te verdeel en te demoraliseer, aangesien gesinslede 

geneig is om mekaar te blameer. Deur te blameer, word die betrokkenes se 

vermoe om die aangeleentheid te hanteer, drasties verminder. Tydens die periode 

van wanorganisasie het gesinslede die keuse of hulle hul gevoelens van woede 

gaan onderdruk of daaraan uitdrukking gaan gee. Hierdie woede kan uitgedruk 

word in 'n blamerende vorm, of deur te onttrek. "The way in which members cope 
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with conflict at this point will greatly influence the family's overall level of recovery" 

(Lamanna & Riedmann 1988:487). McNeill et al. (1982:54) beklemtoon ook die 

uitgangspunt dat die menslike reaksie op ontstellende situasies en die 

gepaardgaande konfrontasie met menslike pyn, dikwels lei tot woede en bitterheid 

in plaas van omgee en empatie: "Human suffering which comes to us in a way 

and on a scale that makes identification practically impossible, frequently evokes 

strong negative feelings". Wenner beskryf die gevoelens wat hy ervaar het, soos 

volg: 

Dan raak ek kwaad. Ek het niks te doen met Jeckyll en Hyde se teenwoordigheid 

nie. Ek het hulle nie ingenooi in my huis of in my huwe/ik nie. Hoekom moet ek die 

gevolge dra? Ek dra al die verantwoordelikheid. Sy het geen begrip vir my 

behoeftes nie. Ek voe/ eensaam. Ek kan niks met haar dee/ nie. As Jeckyll hier is, 

stet sy net in haar eie behoeftes belang. 

Dan kom die vrese diep binne my le ... Hoe gaan ek ooit weer 'n bes/uit kan neem 

rakende iets wat ek vir die toekoms wil beplan? Wat van as Jeckyll haar gaan 

terroriseer die oomblik as ons die Jang verdiende vakansie wat ons bep/an het, 

begin en sy nooit deur die nagte slaap nie. Of wat van as Hyde ongenooid saam 

met vakansie gaan en sy nooit uit die bed uit wil klim nie? Sa/ ek ooit weer met 

vakansie kan gaan sender om te vrees? 

Is Wenner se vrese gegrond? Sy vrese rakende sy vrou se moontlike terugvalle 

sodra hy met vakansie gaan, word onderskryf deur Zaretsky, Segal en Gemar 

(1999:4). Volgens hierdie navorsers is daar verskeie omgewingsfaktore wat die 

verloop van "siektes" soos "bipolere gemoedsversteurings", be"invloed. Enige 

skeiding van die gesin of gesinslede, verandering in akkommodasie (byvoorbeeld 

wanneer die persoon met vakansie gaan) en/of die skuif na 'n nuwe 

werksomgewing, word beskou as risikofaktore wat kan lei tot terugvalle in die 

persoon se gemoedstoestand. Wenner se eie ervaring he! getoon dat die laaste 

paar vakansies wat hulle onderneem het, asook 'n oorsese reis wat hy 

onderneem het, "katastrofies" was, aangesien sy vrou of onmiddellik in 'n maniese 

episode, of in 'n depressiewe reaksie verval het. Dit het daartoe gelei dat 

vakansies tuis deurgebring word. 
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Die sosiale stigma verbonde aan "bipolere gemoedsversteurings" moet ook nie 

onderskat word nie. Navorsing deur Griswold en Pessar (2000:1344) voer aan dat 

die sosiale stigma wat geassosieer word met persone met "bipolere 

gemoedsversteurings" dikwels verleentheid vir beide die persoon en die 

gesinslede meebring: 

Soms was dit 'n verleentheid - hierdie Jeckyll en Hyde se teenwoordigheid in ons 

huis. Hu/le maak dat sy snaakse dinge doen in geselskap. Sommer aan die s/aap 

raak. En die finansilHe komponent was nog meer traumaties - wanneer duisende 

rande uitgegee word sonder my wete. 

Aangesien persone met "bipolere gemoedsversteurings" vroeg in die verloop van 

die "siekte" reeds hul gesonde oordeel verloor, raak hulle dikwels betrokke in hoe 

risiko gedrag, wat mag meebring dat gesinslede van tyd tot tyd deurmekaar raak 

met polisie-optrede. "Risk-taking causes significant distress to patients and 

families, and such behavior is a problem for which family physicians, psychiatrists 

and mental health professionals can intervene with appropriate medical, 

preventive, educational and social strategies" (Griswold & Pessar 2000:1345). 

Volgens hierdie navorsers (2000:1345) moet gesinslede begelei word om 

waarskuwingstekens van terugvalle vroegtydig raak te sien en te kan onderskei 

tussen die tekens van maniese- en depressiewe episodes. Die hoe risiko optrede 

wat maniese episodes kenmerk, kan volgens hulle, traumatiese gevolge inhou, 

socs byvoorbeeld, fisiese beserings, ongelukke, finansiele ru·inering en seksueel

oordraagbare siektes. Om die he le tyd op die uitkyk te wees vir tekens, skyn oak 

'n effek op Wenner se lewe te he: 

'n Mens raak bang en oorsensitief vir Jeckyll en Hyde se moontlike aankoms. As 

sy hard lag, verwag ek Jeckyll op die drumpel. Gereed om die wipplank 

hemelwaarts te keer. Ek soek die hele tyd na tekens wat Jacky/I of Hyde vooruit 

kan loop. Sadat ek my gereed kan maak vir hul aanslag ... en solank na die middel 

kan beweeg. Om te balanseer. 
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Daar was groot oomblikke van frustrasie. Sy is oppad om iets te gaan doen, 

byvoorbee/d teemaak, maar oppad soontoe trek Jeckyll haar aandag af en doen 

sy nooit dit wat sy oppad was om te gaan doen nie. Jy wag en wag ... tevergeefs. 

Ek mis die rustigheid in ons verhouding. Ons verhouding voe/ onstabie/. Ek kan 

nie haar gedrag projekteer nie. Daarom moet ek die hele tyd my gedrag aanpas -

die wipplank, jy weet. Sy ry. Ek ba/anseer. Die reels van die spel verander die 

hele tyd. Ek moet "normaa/" funksioneer binne 'n wisselende, "abnormale" 

omgewing. Met lye was ek hartseer. Daar was nie meer 'n "ons" nie. Ek het begrip 

by andere gesoek, maar het min gekry ... 

Lamanna en Riedmann (1989:486) beweer dat die periode van wanorganisasie 

binne die huwelikskrisis, 'n tyd is wanneer vriende en familie bymekaar kom om 

ondersteuning (finansieel, emosioneel of op enige ander wyse), te bied. Volgens 

hierdie skrywers het studies getoon dat mense wat tydens krisisse hierdie 

ondersteuning ontvang, minder fisiese en kognitiewe sires ervaar het. Volgens 

Gerder, Ochse, Stander en Van Ede (1981 :312) is die middeljare juis die tydperk 

wanneer 'n nuwe kameraadskap tussen huweliksmaats kan ontwikkel. Die verlies 

aan kameraadskap in sy huweliksverhouding, asook die feit dat die egpaar 

kinderloos is, te same met die gebrek aan ondersteuning van andere gedurende 

hierdie periode van wanorganisasie, moes Wenner baie veiward en alleen gelaat 

het. .. 

En Jeckyl/ en Hyde het 'n manier om 'n mens se vriende oak te mislei. Sommiges 

het so vir hul/e geskrik, hul/e het hee/temal verdwyn. Jy sien nooit meer dat hul/e 

kom kuier nie. Andere verstaan nie hoekom ek niks van Jeckyl/ en Hyde hou nie. 

Hu/le se ek oorreageer. Hu/le het geen begrip vir die feit dat Jeckyll en Hyde se 

teenwoordigheid in my huwelik my moeg maak nie. En soms moede/oos. Dan is 

daar andere wat nie wil "betrokke" raak nie. Hu/le voe/ hulle wil nie kant kies 

tussen my en my vrou nie. Hu/le bevraagteken of dit werk/ik so erg is en staan op 

die kantlyn en ignoreer net eenvoudig die teenwoordigheid van Jeckyll en Hyde. 

Asof daar niks vreemds is nie. Sommiges se: Skei so gou as moontlik en kry vir 

jou 'n jong vrou. Maar die paar vriende wat oorgebly het, is deur en deur die 

moeite werd ... Min van my vriende ken in elk geva/ die detail van ans vier se 

/ewens. Ek, my vrou, Jeckyll en Hyde. Ons hou dit maar meestal tussen ons. 
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Familie b/y mos maar 'n integrate dee/ van 'n mens se /ewe en huwelik. Haar 

familie en my fami/ie. 

Haar familie: Jy kry die wat haar beskerm en beweer ek oorreageer, jy kry die wat 

oenskynlik empatie met my situasie het, maar se agteraf vir haar wat sy wit hoor 

en vir my wat ek wil hoor, en jy kry die wat bloot net "in cash". Hu/le wag tot 

Jeckyll haar besoek en wanneer sy vanuit 'n plek van oorentoesiasme en 

oorywerigheid ons besittings begin weggee, dan aanvaar hul/e dit met groot dank 

en /aat spaander. Ja, selfs familielede kan hierdie situasie misbruik. Ek moes met 

tye vir haar en myself teen die "in cashers" beskerm - want ek raak die een wat 

moet betaal. Hu/le soort is die huis be/et. Dit was erg toe Pa sy dogter in watte 

toegedraai het elke keer as Hyde haar besoek. Hy het by ons geb/y. Dit het 

gemaak dat Hyde so /ekker kn us en welkom gevoe/ het, dat hy soms sommer sy 

besoek verleng het. 

My fami/ie: Pa het nooit iets gese nie. Het haar nooit verwyt nie - net 'n gewe/dige 

deernis met haar gehad omdat die twee Menere so ongevraagd kom nesskop het. 

Hy het vir ons albei begrip gehad. Ek het die detail van die gevolge van Jeckyll en 

Hyde se besoeke meestal van my ouers weggehou. Totdat my ma by ons ingetrek 

het en sy self baie dinge waargeneem het. Sy het my voortdurend daaraan 

herinner dat ek nie vir my vrou moet kwaad word nie, maar vir Jeckyll en Hyde. Sy 

het empatie getoon vir die effek wat hulle op ons /ewens het. 

Werk is 'n ander storie. As Jeckyll vir 'n paar maande besoek kom afle het, kry jy 

nie snags geslaap nie. Vera/ snags ry die wipplank hoog. More moetjy gaan werk 

asof jy 'n heerlike nagrus agter die rug het. Jy is moeg en gerrriteerd. Maar jy vlug 

werk toe - daar kan jy ten minste "vergeet". Vir 'n kort rukkie. Van Jeckyll en Hyde 

se bestaan. Later werk jy harder en harder en /anger ure. Maar dit werk nie. Want 

jy vind geen vreugde meer daarin nie. Jy wil nie vir mense by die werk verte/ van 

Jeckyll en Hyde nie. Maar hul/e vind uit. Op snaakse maniere ... Eintlik kruip jy 

weg by die werk. Dit raak 'n veilige hawe waar jy ten minste voe/ jy kan beheer 

uitoefen oor jou onmiddellike omgewing. Dis die plek waar ek bid en net rustig kan 

wees. In my kantoor. Alleen. Sonder Jeckyl/ en Hyde en hul siek spe/etjies 

51 



Dan is daar ek. En my verhouding met "ek". Ja, dit verander. Jeckyll en Hyde 

ontsien geen verhoudinge nie. Jy ervaar eers hierdie geweldige gevoe/ van 

selfbejammering. Jy voe/ jy word verwerp deur jou huweliksmaat, omdat sy so 

besig bly met Jeckyll en Hyde. Jy voe/ jy word eint/ik net gebruik. Net ek dra by tot 

die huishouding en sy dra niks by nie. Wanneer Jeckyl/ teenwoordig is, gee sy 

haar geld uit en koop duur goed, byvoorbee/d, 'n erf, maar sy dra niks vir "ons" by 

nie. Die somtotaa/ het my gebruik /aat voe/. Wanneer ek finansiee/ moet sukkel en 

sy gee die geld weg. 

Ek was baie onseker en het die tout eers by haar en toe by myself gesoek. Die 

boek Job het vir my baie betekenis gegee. Jy worste/ met vrae. Wat het ek 

verkeerd gedoen om Jeckyll en Hyde se verskyning in ons lewens te 'trigger"? 

Sa/ ek met hut voortdurende teenwoordigheid in ons huwelik kan "cope"? Ek is 

nooit deur enige mediese praktisyn wat Jeckyll en Hyde se onverwagse 

teenwoordigheid ondersoek het, inge/ig nie. Ek het nie hut aard en die rede vir hut 

skie/ike verskyning verstaan nie. En ek het ook nie oor hul/e ge/ees nie. Ek het 

hul/e net be/eef. Hui aanhoudende teenwoordigheid in ons lewens. Ek kon net nie 

sin daarvan maak nie. Ek het onseker begin voe/ oor die toekoms. 

Vanuit bogenoemde vertelling is dit duidelik dat Wenner met baie vrae geworstel 

het. Volgens Griswold en Pessar (2000:1347) is berading en gesinsterapie 

belangrike komponente in die bestuur van "bipolere gemoedsversteurings" binne 

die gesin/huwelik. Wenner se belewing laat 'n mens die noodsaaklikheid daarvan 

besef, ten einde deur die warboel van emosies te werk. Griswold en Pessar 

(2000) beklemtoon die rol van intervensies soos opvoedkundige- en 

inligtingsessies, inligtingspamflette, videos en betrokkenheid in 

ondersteuningsgroepe. Hierdie intervensies kan deur mediese praktisyns, 

psigiaters, sielkundiges, pastors en maatskaplike werkers verskaf word. Ek het 

gewonder waarom Wenner nooit na enige beradings/terapeutiese gesprekke 

verwys het nie. Vrae random hierdie aangeleentheid het getoon dat hy wel op 

aanbeveling van 'n mediese praktisyn 'n sielkundige besoek het. Dit het onder 

andere 'n groepsessie met 'n groep persone wat met "bipolere 

gemoedsversteuring" "gediagnoseer'' is, ingesluit, asook 'n indiwiduele sessie vir 

horn. Wenner se belewing van beide sessies was uiters negatief. Nadal Wenner 

my sy belewinge van die sessies vertel het, kon ek insien waarom hy nie weer 
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teruggegaan het nie, want in beide sessies was die fokus op sy vrou en hoe hy 

empatie met haar situasie moet he, met min begrip vir sy situasie. Die doel van 

hierdie studie was juis om Wenner 'n geleentheid te gee om op sy ervaringe en 

belewing van die afgelope jare te fokus, aangesien hy voel dat hy nooit die kans 

daarvoor gekry het nie. 

Terwyl ek hierdie gedeelte van die gesprek getranskribeer he!, het ek gewonder 

waarom Wenner nooit self die inisiatief geneem het om meer inligting random 

"bipolere gemoedsversteurings" in te win nie? Het dit te make gehad met sy eie 

"ontkenning" van die "diagnose", of die sosiale konnotasie daaraan verbonde, of 

het hy sy geloof verloor in die professionele gemeenskap om horn hierdeur te 

help? 

Sommige dae het ek magle/oos gevoe/. En Godverlate. Ek het gevoe/ my gebede 

reik net tot by die plafon ... 

Ja. Ek het soms gedink aan egskeiding. Maar dan het ek weer vir tyd gespee/ -

gehoop Jeckyll en Hyde sat die trekpas kry. Ek kon ook nie sien dat sy al/een 

moel "cope" nie. Ek was bang ek sal met 'n sku/dgevoe/ sit as ek skei en dan in 

elk geval nie ge/ukkig kan wees in 'n ander verhouding nie. Sams was ek bang sy 

sa/ se/fmoord pleeg ... Daar was su/ke se/fmoord-voorval/e. Sy het aan my gese 

dat sy dit oorweeg het, maar nie die moed gehad het om dit te doen nie. Oil het 

verder spanning in my meegebring. 

Wenner se stryd tussen sy oortuiginge, sy emosionele behoeftes en sy vrou se 

toekoms, begin hier na vore kom. Aan die een kant sy vrese oor wat van sy vrou 

sal word as hy haar verlaat. Sy vrese is sekerlik ook nie ongegrond nie. Die 

literatuur (Harvard Mental Health Letter 2001 :1; Griswold & Pessar 2000:1343) 

beklemtoon dat selfmoordwense en selfmoord 'n voortdurende gevaar in die geval 

van "bipolere gemoedsversteurings" is. Dit word beskou as 'n ernstige 

aangeleentheid waarmee gesinslede op 'n voortdurende basis mee gekonfronteer 

word. "The lifetime suicide risk is 15 percent in patients with bipolar disorder. 

Guns should be removed from the house. Easy access to firearms can supply a 

ready means of suicide or accidental injury in a patient with impaired insight and 
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judgment" (Griswold & Pessar 2000:1343). Sy eie emosionele behoeftes aan die 

anderkant, is 'n stryd tussen skuldgevoelens en 'n behoefte aan die emosionele 

veiligheid wat 'n huwelik, volgens sy verwysingsraamwerk, veronderstel is om te 

bied. Lamanna en Riedmann (1988:326-327) beskou die basiese funksies van 'n 

gesin/huwelik as die voortbring en grootmaak van kinders, ekonomiese 

ondersteuning en emosionele sekuriteit. lndien Wenner se huwelik volgens hierdie 

basiese funksies geevalueer moes word, kan sy frustrasies en teleurstelling in 

hierdie stadium begryp word ... Hierdie "verwagtinge" van 'n huweliksmaat, 

gebaseer op die samelewing en huweliksmaats se idee van wat 'n huwelik 

veronderstel is om te bied, kan Wenner en sy vrou teleurgesteld in hul huwelik 

laat. 

Twaalf jaar is 'n fang tyd. Dit is so lank ek Jeckyll en Hyde akkommodeer in ans 

huis. En in ans huwelik. Vandat hulle die intrek geneem het, het daar 'n klomp 

lekkerte in ans huwe/ik verlore gegaan. Die ontspannende gedeelte. My huis was 

nie meer vir my 'n hawe nie. Ek kry net die verantwoorde/ike dee/ van die huwelik. 

Die gedeelte van "om te sorg''. Sy is nie betrokke by my werk nie en ek moet op 

my eie aansukkel. Ek het begin voe/ dat dit wat ek bereik het, ek op my eie bereik 

het. Dis 'n eensame pad. Ek aan die een kant. Hu/le drie aan die ander kant. Ek 

staan alleen. Jeckyll en Hyde is die vyand. Hu/le neem die lekker in ans huwelik 

weg ... 

In die voorafgaande beskrywing is die effek van "bi pole re gemoedsversteuring" op 

Wenner se lewe duidelik. Alie aspekte van Wenner se lewe is hierdeur be'lnvloed: 

sy huweliksverhouding, sy verhouding met homself, met God, met sy (en haar) 

vriende, sy familie/skoonfamilie en sy werk. Die emosionele impak en stryd op 

Wenner se lewe kom veral in hierdie gedeelte na vore. Volgens White en Epston 

(1990:63) is die probleem en die effek daarvan in 'n afhanklikheidsverhouding. Die 

probleem is dus afhanklik van sy effek vir sy voortbestaan. " ... these effects 

constitute the problem's life-support system; that is, these effects can be 

considered to represent requirements of the problem for its survival" (White & 

Epston 1990:63). In Wenner se geval was daar verskeie aangeleenthede wat 

Jeckyll en Hyde se effek in Wenner se I ewe "vererger" en bevorder het. White en 

Epston (1990:42) beveel aan dat hierdie aangeleenthede tydens 'n terapeutiese 

gesprek ge'ldentifiseer moet word. Die fokus in die terapeutiese proses tot op 
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hierdie stadium, was dus om 'n geleentheid aan die deelnemer te gee om die 

"probleem" te eksternaliseer en die invloed daarvan op sy lewe, te beskryf. Daar 

sal nou gefokus word op die gebeure/persone wat die "probleem" in sy lewe "in 

stand gehou" het. lnsig wat tydens hierdie gedeelte van die terapeutiese proses 

verkry word, kan die deelnemer help om sy lewenstorie te herskryf. Die 

gebeure/persone (bondgenote) wat in Wenner se lewe Jeckyll en Hyde se 

teenwoordigheid versterk het, is as volg deur Wenner beskryf: 

Wie was aanvanklik Dr Jeckyll en Mr Hyde se bondgenote? 

Jeckyll en Hyde is nie dom nie. Hu lie het besef as hul regtig geed amok wil maak 

meet hul bondgenote kry ... 

Hu/le het sommige van ans vriende oorreed. Nie noodwendig om hul kant te vat 

nie, maar net om neutraat te bty of uit die pad te bty. Vera/ my vrou se vrianda. 

Jacky/I en Hyde het gesorg dat hul onverwagta besoeke hierdia vriande so laat 

onsaker begin voe/ hat, dat hul later earder weggebly hat. Die ander vriande het 

so begin skinder oor Jeckyll en Hyde se optrada (die "juicy part') en dis presies 

wat Jeckyll en Hyde wou he ... 'n Biatjie bemarking rakende hul teenwoordigheid, 

sodat ek en my vrou nog meer gersoteerd kan raak en hulle die huis vir hu/salf 

kan he. Jeckyll en Hyde se taanwoordighaid en optrede bepaal later ju/ a/bei se 

optreda. Jacky/I en Hyde weiar dat my vrou mense oornooi, al is ek baie sosiaa/ 

en wi/ graag kuier. Hui/a maak dat sy heeltemal haar sa/fvertroua verioor en dan 

maak hut haar at hoe meer afhanklik van my. En ek raak al hoe meer gel'so/eerd. 

Selfs my kerk is oortuig om uit die saak te bly en net neutraa/ ta bly of ta onttrek. 

Die ouderlingspaar wat kom huisbesoek doen hat, was self s/agoffers van Jeckyll 

an Hyde an hat net voorgegee hulle sian of hoor niks. Hu/le hat my hulpkreet 

"afgemaak". 

Is dit die sosiale stigma verbonde aan die "siekte" wat hierdie ongemak met die 

situasie veroorsaak - wat daartoe lei dat die sosiale- en geloofsgemeenskap dit 

liewers ignoreer, of is dit bloat 'n gebrek aan vaardighede om so iets te hanteer? 
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Is die christelike gemeenskap nie "veronderstel" om 'n rol le speel in die 

lewenskrisisse van mense in die geloofsgemeenskap nie? 

McNeil et al. (1982:55-56) beklemtoon die rol van die christelike gemeenskap in 

lye van lewenskrisisse. Volgens hierdie skrywers is die christelike gemeenskap 

die buffer tussen die wereld en ans indiwiduele reaksies op pyn. " ... every 

Christian is constantly invited to overcome his neighbour's fear by entering into it 

with him, and to find in the fellowship of suffering the way to freedom" (Nouwen 

1972:78). Willard (1988 :19) beweer dat die struikelblokke in die spirituele 

ontwikkeling van christen-kerkgangers nie alleenlik gelee is in hul eie onwilligheid 

nie, maar dikwels in die teologiese tekortkominge, 'n gebrek aan opleiding, begrip 

en praktiese leiding- en raadgewing deur die kerk waaraan hulle behoort. Dawn 

(1998:55-56) beklemtoon die feit dat leiers in die christelike gemeenskap, 

gemeentelede voortdurend moet toerus om die Christelike meta-narralief te 

kommunikeer en om God se liefde en die waardes van die koninkryk van God in 

die gemeenskap uit le leef. "The Christian community, to be a genuine gift to the 

postmodern world, must deliberately be an alternative society of trust and 

embodied faithfulness to our story and its God. Rather than becoming 

enculturated and entrapped by the world's values of materialistic consumerisn, of 

narcissictic self-aggrandizement, of solitary superficiality, and of ephemeral 

satisfaction, members of Christ's body choose his simple lifestyle of sharing, his 

willingness to suffer for the sake of others, his communal vulnerability, and his 

eternal purposes" (Dawn 1998:55-56). 

Moenie die dokters vergeet nie. Hu/le is Jacky/I en Hyde se sterkste bondgenote. 

Al hul aandag fokus hulle op Jacky/I en Hyde en hoe Jeckyll en Hyde dit kon 

regkry om hul intrek so suutjies en onverwags te kom neem. Jeckyll en Hyde is 

ma/ oar al die aandag. Hu/le hou van dokters, want hoe meer die dokters hul/e 

met pi/le voer, hoe meer gee dit vir hul/e ge/eentheid om hul slinkse spe/etjies te 

spee/. Hui probeer heeltyd die effek van die medikasie fnuik en my vrou moet die 

prys betaal. Dis hulle wat haar die heeltyd probeer oorreed om die dokters te 

besoek. Eers vir die pyn dan vir daardie een. En hulle is slim. Hu/le weet die 

dokters het geen saak met of warmte vir my nie. Ek is mos nie hul/e k/ient nie ... In 

my ervaring het hulle, hu//e glad nie aan die gevolge van Jeckyll en Hyde se 

optrede op my of my huwelik gesteur nie. Die dokters het my ook nooit inge/ig oor 
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Jeckyll en Hyde se aard en optrede nie en het geen leesstof of brosjures oor 

Jeckyl/ en Hyde verskaf nie. 

Di! wil voorkom asof die rol van medikasie in hierdie siluasie nie onderskat meet 

word nie. Volgens die Harvard Health Letter (2001 :2-3), sal 'n persoon met 'n 

"bipolere gemoedsversteuring" byna altyd medikasie ontvang ten einde die 

versteurings in gemoed le probeer stabiliseer. Alhoewel die medikasie in die 

algemeen verskeie weke neem alvorens di! enige effek loon, behoort kliente wel 

'n sekere mate van verligting te kry. Modeme medikasie mag die lengte van 'n 

maniese- of depressiewe episode met die helfte verkort. 'n Kombinasie van twee 

of meer soorte medikasie mag dikwels voorgeskryf word. 'n Ander tipe fisiese 

behandeling wat oak dikwels toegedien word, is elektrokonvulsiewe terapie (ECT). 

"In this procedure a special device is used to induce a seizure, or discharge of 

nerve impulses throughout the brain, usually two or three times a week until the 

symptoms subside. The popular term "shock therapy" is misleading, because 

patients experience no sensation of electric shock - and for that matter no 

muscular convulsions (they are anesthetized and given muscle relaxants before 

the procedure). Although it has received much hostile publicity, ECT is generally 

considered safer than drugs, and sometimes it is the only answer to life

threatening mania or suicidal depression. The most worrisome side effect is 

temporary memory loss, which may persist in a few cases - a controversial issue" 

(Harvard Health Letter 2001 :3). 

In Wenner se geval is daar aanvanklik met verskeie soorte medikasie, 

elektrokonvulsiewe-, asook slaapterapie ge-eksperimenteer-wat beteken he! dat 

sy vrou gehospitaliseer moes word. Griswold en Pessar (2000:1347) beklemtoon 

die verantwoordelikheid van die mediese praktisyn in sulke gevalle om die 

gesinslede in le lig en te ondersteun, aangesien die hospitalisering van die 

persoon dikwels erge emosionele - en skuldgevoelens by hul naasbestaandes 

meebring. In Wenner se vrou se situasie he! verskeie soorte van medikasie 'n 

negatiewe effek op haar gehad en dikwels is die maniese episodes selfs vererger. 

Dit het meegebring dat sy later alle medikasie wat vir Jeckyll en Hyde voorgeskryf 

is, gestaak het. Jeckyll en Hyde he! egter so 'n effek op haar liggaam gehad, dat 

sy tans verskeie soorte medikasie vir fisiese ongesteldhede meet gebruik. 
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In die voorafgaande beskrywing wil di! voorkom asof die onbetrokkenheid van 

vriende, die kerk (geloofsgemeenskap), mediese personeel en medikasie 

opsigself, die "probleem" vir Wenner in stand gehou en/of vererger he!. Die 

sosiale stigma gekoppel aan "bipolere gemoedsversteuring" he! heelwaarskynlik 

daartoe gelei dat sommige vriende daaroor "geskinder' het en die situasie vermy 

het, eerder as om empatie en ondersteuning te verskaf. Die terapeutiese proses 

van eksternalisering, die kartering van die invloed van die probleem, asook die 

idenlifisering van die aangeleenthede wat die probleem in stand hou, het my en 

Wenner in staat gestel om die storie van sy belewing van die effek van "bipolere 

gemoedsversteuring" op sy lewe le karteer. 

3.3 Opsomming 

Vanuit Wenner se belewinge is di! duidelik dal hy in die algemeen 'n groat gebrek 

aan ondersteuning vanuit alle kringe, maar veral vanuit die professionele- en 

geloofsgemeenskapskringe, ervaar het. Die aanvanklike verskyning van "bipolere 

gemoedsversteuring" het beide horn en sy vrou onkant gevang. Alhoewel sy vrou 

ten minste die aandag van die mediese personeel gehad het, het Wenner net 

verlies, verantwoordelikheid en 'n gebrek aan "beheer' ervaar. Sy wereld he! in 'n 

oogwink verander, sender dat daar enige professionele ondersteuningstelsels in 

plek was wat horn ken help om sin van die gebeure le maak. Die literatuur wys 

daarop dat gesinslede wat met "bipolere gemoedsversteurings" meet saamleef, 

nie slegs erge frustrasie in die begrip en hantering daarvan ervaar nie (Bland 

2000:2), maar deurgaans aan uiterste en ongewone vlakke van sires blootgestel 

word (Hatfield 1994:3). Wenner se onmiddellike reaksie van ongeloof, frustrasie, 

verlies, hulpeloosheid en verwarring is dus verstaanbaar. Die feit dat Wenner en 

sy vrou aanvanklik self nie sin van die situasie ken maak nie, verduidelik 

heelwaarskynlik oak die verwarring en optrede van sommige vriende en 

familielede. lndien Wenner en sy vrou in staat gestel is om die situasie beter le 

ken hanteer, sou hulle heelwaarskynlik oak hul vriende en familie behulpsaam ken 

wees in die hantering daarvan. 

Wat die professionele ondersteuningstelsels betref, skyn die daarstelling van 'n 

multi-dissiplinere span noodsaaklik te wees. Psigiaters, mediese praktisyns, 

maatskaplike werkers, sielkundiges en pastorale terapeute kan saamspan om 'n 
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ge"integreerde diens aan beide die persoon met die "gemoedsversteuring'', asook 

aan gesinslede te verskaf. Die literatuur lig veral die rol van die maatkaplike 

werker hierin uit (Bland 2000:2). Die plaaslike mediese- en aanverwante 

hulpprofessies kan heelwat random hierdie aangeleentheid by sommige 

buitelandse hospitale leer, waar opvoedkundige ondersteuningsprogramme vir 

gesinne ontwikkel word. Hierdie programme is daarop gemik om inligting te 

verskaf, gesinslede se kennis van "bipolere gemoedsversteurings" te verbeter, 

sires te verminder, ondersteuning te bied, hul te leer om 'n probleemoplossende 

benadering te volg en om die situasie in die algemeen beter te hanteer. 

Programme van die aard wat geevalueer is, het getoon dat dit 'n betekenisvolle 

bydrae gelewer het ten opsigte van die vermindering van sires, die 

beskikbaarstelling van relevante kennis en die daarstelling van meer effektiewe 

wyses waarop gesinslede die aangeleentheid kan hanteer (Bland 2000:2). 

Die afwesigheid van die leiers en medegelowiges van die geloofsgemeenkap 

waarvan Wenner deel was (of is?), is opvallend. Alhoewel geen veralgemenings 

rondom geloofsgemeenskappe hieruit gemaak kan word nie, is die vraag of dit 

die aard van die "probleem" was wat die geloofsgemeenskap en -leiers onseker 

oor die hantering daarvan gemaak het, of was dit bloat onbetrokkenheid as gevolg 

van 'n gebrek aan die nodige hulpverteningstelsels binne die 

geloofsgemeenskap? Wenner se behoefte as christen aan ondersteuning, begrip 

en gebed vanuit sy geloofsgemeenskap, moet uitgelig word. Vir diegene wat hul 

krag in hul christelike spiritualiteit vind, sal die ondersteuning van 'n multi

dissiplinere span, sonder die teenwoordigheid van die geloofsgemeenskap, 

heelwaarskynlik nie genoegsaam wees nie. Hierdie aangeleentheid sal in die 

volgende twee hoofstukke (hoofsluk 4 en 5) meer breedvoerig bespreek word. 

In die volgende hoofstuk (hoofstuk 4) word die rol van christelike spiritualiteit in 

Wenner se verwerking en hantering van sy situasie bespreek. 
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HOOFSTUK 4: WENNER SE VERWERKING EN HANTERING VAN "BIPOUlRE 

GEMOEDSVERSTEURING", MET SPESIFIEKE VERWYSING NA DIE ROL 

VAN CHRISTELIKE SPIRITUALITEIT 

4.1 lnleiding 

In die vorige hoofstuk is daar gefokus op die eksternalisering van "bipolere 

gemoedsversteuring", die steer van die invloed van "bipolere 

gemoedsversteuring" op Wenner se lewe, asook die aangeleenthede wat die effek 

van "bipolere gemoedsversteuring" aanvanklik in stand gehou en versterk het. 

Deur hierdie narratiewe terapeutiese prosesse te volg kon ek en Wenner daarin 

slaag om sy belewing van die effek van "bipolere gemoedsversteuring" op sy lewe 

te beskryf. Volgens White (1989:9) en White en Epston (1990:45) is di! egter 

belangrik om oak aan persone die geleentheid te gee om hut invloed en die 

invloed van hu/ verhoudinge op die probleem, te karteer. Hierdie vrae bring 

inligting na vore wat die probleem-gevulde beskrywing van gesinslewe 

konstrasteer en help mense om die bevoegdhede en vaardighede wat hul reeds 

ontwikkel het in die aangesig van hierdie probleme, te identifiseer. "Thus, in the 

mapping of their influence in the life of the problem, persons are not restricted to 

the narrow focus of the relationship between the problem and the person, or the 

relationship, in which the problem was considered to reside" (White 1989:10). 

Hierdie gedeelte van die gesprekke het dus gefokus op die bronne en 

vaardighede wat Wenner gebruik het en steeds gebruik in die hantering van sy 

situasie. Ten einde die tweede doelwit van die ondersoek te bereik, is daar 

spesifiek gefokus op die rol wat christelike spiritualiteit speel in die verwerking en 

hantering van die effek van "bipolere gemoedsversteuring" op Wenner se lewe, 

sander om enige van die ander hanteringstrategiee wat deur horn beskryf is, te 

ignoreer. 

Ten einde die rol van christelike spiritualiteit in die verwerking en hantering van 

"bipolere gemoedsversteuring" op Wenner se lewe te beskryf, sal die volgende 

aangeleenthede in hierdie hoofstuk bespreek word, naamlik, Wenner se verstaan 

van wie God is, sy bondgenote in die hantering van "bipolere 

gemoedsversteuring", die uitlewing van sy christelike spritualiteit in die verwerking 

en hantering van hierdie lewenskrisis, sy verhouding met God en hoe hy die 

toekoms saam met "bipolere versteuring" beskou. Soos in die geval van hoofstuk 
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3, sal relevante literatuur ingeweef word, asook, in sommige gevalle. my refleksies 

as navorser. 

4.2 Wenner en Kie 

Ontmoet Wenner en sy God 

Jeckyll en Hyde het baie onmin en skade in Wenner se lewe gesaai. Maar hulle 

het duidelik nie rekening gehou met Wenner se geloof in sy God nie. Boonop 

reken Wenner dat Jeckyll en Hyde se onvoorspelbare teenwoordigheid horn nog 

meer in geloof in God laat groei het. Dit het horn 'n meer gelowige mens gemaak. 

Alvorens ons Wenner se geloof in sy God ekploreer, is dit noodsaaklik om eers te 

bepaal wie hierdie God is in wie hy sy geloof plaas. Volgens Sorenson (1995:339) 

is hierdie 'n ge'integreerde vraag wat nie slegs vra wie God is nie, maar wie God 

vir ons is ... " - in both senses of the phrase: who we make God out to be via our 

own psychologies, and who the God is who indeed seeks us out. God in this latter 

sense is not just an object of our psychological creation but an Other, a Thou, 

Someone with whom to Reckon and relate, not just an object but a subject." 

Watts en Williams (1988:152) sluit hierby aan en stateer dat religieuse sekerheid 

("religious knowing") 'n baie persoonlike proses is wat interverweefd met kennis 

van die self is. 

Hoe lyk Wenner se God ... ? 

My God is Almagtig, Hy is in staat tot al/es. Hy is al/es oorkoepelend. 

Al/esomvattend. God het my gemaak en gevorm. Hy het my gemaak met 'n doe/ 

en vir Sy doe/. Ek sidder voor God. Ek is nie bang vir Hom nie, maar Hy is vir my 

Heilig. Ek het 'n vrees vir God. Ek is klein en nietig in Sy teenwoordigheid. 

Ek verstaan nie altyd God se doe/ met my nie. Ek g/o net wat ek ookal doen, moet 

tot Sy voordeel werk. Ek g/o al/es werk ten goede mee. God is Alomteenwoordig. 
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Die Heilige Gees is altyd in my- of ek daarna vra of nie. As ek in Sy skaduwee 

beweeg sa/ ek niks doen tot my of enige iemand anders se nadee/ nie. God wit hi§ 

dat dit met my goedgaan. Die kruisiging van die Liewe Heer het meegebring dat al 

my wonde (psigies en fisies) sat genees. God het my nie nodig nie - ek het Hom 

nodig. 

Stop die bus, dink ek onmiddellik. Dis darem 'n mondvol. As God dan wil he dit 

meet met jou goedgaan, hoe het jy in die situasie beland? Maar ek vra dit nie. 

Neg nie. Ek vra eerder: "Hoe het jy tot jou huidige verstaan van God gekom? Wat 

of wie het dit gehelp vorm? In my literatuursoektog het ek afgekom op studies oar 

die sosialisering van godsdienstige geloofsoortuigings en houdings, wat beweer 

dat kinders en studente soortgelyke geloofsoortuigings as hul ouers handhaaf, 

veral in gevalle waar daar 'n goeie verhouding tussen ouer en kind bestaan 

(Argyle 2002:24; Janus & Janus 1993:267). Wenner se antwoord het hierdie 

bewering ondersteun: 

Ek het so groot geword. My pa en ma het my geleer wat gebed beteken, wat dit 

beteken om mense te ondersteun met gebed, byvoorbee/d, ek moes bid om 'n 

gelowige vrou te kry. Later in my /ewe het 'n groot vriend van my, my beiilv/oed 

om meer /etterlik en onvoorwaarde/ik te glo. Soos 'n kind. Hy het vir my stories 

van sy /ewe vertel en hoe God hom /etterlik uit verskeie situasies, na diepe gebed, 

gered het. 

Die sosiaal-konstruktiwistiese uitgangspunt van hierdie studie word hier duidelik. 

Die taal waarbinne ens grootgeword het binne 'n bepaalde kultuur en/of 

geloofsgemeenskap, konstrueer ens ervaringe en betekenis (Kotze 1997:31). 

Wenner se verstaan van God is duidelik gevorm binne die taal van die kultuur 

waarbinne hy grootgeword het. Ek het gewonder waar Jeckyll en Hyde se 

teenwoordigheid binne hierdie beskouing van God inpas? Kan ens hulle wegbid? 

Is hulle deur Wenner se God gestuur? McNeill et al. (1982:18) stel di! socs volg: 

But what about the cures? Did not the blind see, the lepers become 

pure, the paralyzed walk again, and the widow see her son come back 

to life? Is that not what counts? Is that not what proves that God is 

God and he really love us? It was out of compassion that Jesus' 

healing emerged. He did not cure to impress, or to convince. His cures 

were the natural expression of his being our God. The mystery of 

62 



God's love is not that he takes our pains away, but that he first wants 

to share them with us. Out of this divine solidarity comes new life. 

Hoe skakel dit in by Wenner se perspektief hierop: 

Jeckyl/ en Hyde en ander men ere soos hulle, is iets wat metjou fisiese menswees 

gebeur. Dit kan op jou pad kom om jou te toets, maar ek g/o die Uewe Heer wil he 

dit moet met 'n mens goed gaan. Siektes, soos Jeckyll en Hyde kom nie van God 

nie. Tensy Hy in Sy oordeet my geloof wil toets, soos in die geval van Job. Hy wil 

he ek moet uitstyg bo die teenwoordigheid van Jeckyl/ en Hyde en my oog op 

Hom hou. Hu/le het nie in my /ewe gekom om my huwelik te toets nie. Dit het 

gebeur om beide van ons (ek en my vrou) beter Godskinders te maak. Die 

uiteinde sal vir die beste wees - dit sa/ vir my ten goede meewerk. Enige offer is 

die moeite werd solank as wat jy in die ge/oof groei. 

McNeill (1982:40) borduur voort hierop deur te se dat ons dikwels geneig is om 

swaarkry te verduidelik in terme van die "wil van God". Di! kan nie slegs woede en 

frustrasie meebring nie, maar is ook vals aantuigings teenoor God. God wil 

vreugde in plaas van pyn bring, vrede in plaas van oorlog en genesing in plaas 

van swaarkry. "Therefore, instead of declaring anything and everything to be the 

will of God, we must be willing to ask ourselves where in the midst of our pains 

and sufferings we can discern the loving presence of God". 

Swaarkry lei dikwels ook tot opstandigheid teenoor God en die bevraagtekening 

van God se doel met jou lewe. Leech (1986:34) beweer dat radikale 

bevraagtekening, wroeging, ongemak en strewes, essensiele elemente van gebed 

uitmaak. "In prayer we seek to see more clearly, and such clarified vision must 

bring with it a dimension of pain and anguish. In prayer we seek to understand 

more truly the working of God's spirit, and such a quest must involve a dimension 

of questioning and of creative doubt". Hoe voel Wenner hieroor? 

Ek g/o 'n mens worstel nie met God nie. Ek bevraagteken nie God nie. (Wat het 

Job dan gedoen in Job 1 O en 13? Gee Job ons nie toestemming om dit te doen 
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nie? - navorser). Ek het in opstand gekom teen Jeckyll en Hyde se 

teenwoordigheid, ja. Ek het maande en jare geworste/ om te probeer agterkom 

hoe het hul/e hier by ons be/and. Wie het die deur vir hu/fe oopgelaat of 

oopgemaak? Was dit die feit dat ons kinderfoos was? Of omdat my vrou nie werk 

nie en te vee/ tyd op hande het? Wat het ek gedoen? Of, nog meer, wat kon ek 

doen om hut intrek hier te kon verhoed? Ek het begin om die oorsaak van die 

sonde (Jeckyll en Hyde) in my vrou te soek. Dit het my lank geneem om te besef 

dat Jeckyl/ en Hyde haar beheer en dat sy min daaraan kan doen. Ek het die 

oorsake en op/ossings in fogika begin soek. Dit le nie daar nie. Ek weet nou nog 

nie hoe het hufle hier getand nie. Geen mediese praktisyn of psigiater kon my nog 

se nie. Alma/ se net: Dis vreemd. Na soveef jare ... 

Ek wonder of die feit dat Wenner glo dat hy nie God mag bevraagteken nie, nie 

geleii is in die grondslag van hoe Wenner God beskou nie - allesomvattend en 

alles oorkoepelend. Die narratiewe-hermeneutiese praktiese teologie wys daarop 

dat die deelnemer se eie verstaan van die christelike storie, wie God vir ham is, 

asook sy beskouing van die wyse waarop hy met God meet omgaan, 'n integrale 

deel in die sinmaak en verstaan van sy lewe speel. Wenner beskou God as Heilig 

en Wenner het 'n vrees vir God. Mag di! beteken dat hy voel dat hy God 

oneerbiedig as hy Hom sou bevraagteken? Of dat God in elk geval all es weet en 

niks met ham sal laat gebeur as dit nie de el uitmaak van Sy wil met Wenner nie? 

Wenner se volgende opmerking onderskryf dit: 

God kan hierdie situasie in 'n oogwink regmaak - maar ek is nie hier om God te 

bevraagteken nie. Dit is Sy departement. Ek kan God vra vir goad, maar Hom nie 

voorskryf nie. 

Wie was Wenner se bondgenote? 

White (1997:22) maak gebruik van die konsep "membering" ten einde te 

eksploreer watter persone/instansies/gebeure die persoon in sy/haar 

lewenswereld kan behulpsaam wees in die hantering van die probleem. Die fokus 

in terme van die terapeutiese proses is om die invloed wat die kliiint op die 

"probleem" kan uitoefen, te karteer. Sodoende kan die mate waarin die kliiint 
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daarin kon slaag om die "probleem" suksesvol te hanteer, bepaal word (White 

1989:88). Om hierdie inligting te bekom, word aan die klient gevra om aan 

bevoegdhede, idees, ensovoorts, waaroor hul beskik, of wat hul kan bystaan (of 

reeds bygestaan het) in die bestuur van die invloed van die probleem op hul 

lewens, te identifiseer. "Membering" gaan egter nie slegs oar die persoon self nie. 

Volgens McKenzie en Monk (1996:188) meet ander gesinslede, vriende en 

ondersteuningsgroepe oak die klient help om teen die uitdagings van die 

"probleem" te staan. Hierdie gebeure/persone word as bondgenote in die 

hantering van die "probleem" beskou. Wenner het 'n meer historiese aanslag 

gehad en gefokus op "bondgenote" wat ham aanvanklik staande gehou het in sy 

stryd jeens Jeckyll en Hyde. 

Werk was vir my 'n bondgenoot. Ek het harder en /anger ure begin werk. Ek het 

my uit Jeckyll en Hyde se teenwoordigheid probeer uitwerk. Sodoende kon ek 

minder tyd in hul teenwoordigheid deurbring. Maar dit het nie vir lank gehelp nie ... 

Toe het ek hulp by God gevra. Ek het Hom gevra wat ek moet doen. Hy hel my 

gehe/p om nie onbesonne op le tree nie. Om my humeur net tot op 'n punt te 

ver/oor ... 

Andere se gebede en God se genade is oak met my. Daar was lye wat ek 

gevoel het my gebede alleen is nie genoeg nie. Soos ek deur my en andere se 

gebede en deur God se genade nader aan Hom beweeg het, het die rustigheid 

gekom. Gelowige vriende en familie en een van my vriende se kerk het my 

ondersteun. Hu/le het vir ans 'n afspraak gemaak by hul kerk se predikant vir 

ge/oofsgenesing. Die ge/oofsgenesing het baie beteken, want die predikant en 

lede van die gemeenle het hulle hande op ans ge/r. en vir ans gebid. Ek het 

gevoe/ ek is nie meer al/een hierin nie. Ek het gevoe/ iemand probeer my ten 

minste bystaan. Hier is ander mense wat saam met my bid en genoeg omgee om 

dit te doen. Toe die predikant ans agterna na sy kantoor neem en weer met ans 

gese/s en vir ans bid, het ans albei werk/ik God se teenwoordigheid ervaar. Die 

ervaring het my /aat "vol" voe/ - vol van rustigheid en vrede en ek hel 'n 

oorweldigende gevoe/ van tevredenheid ervaar. Dit is vir my moeilik om te 

verwoord. Ge/oofSgenesing in ans geval het meer vrede, rustigheid en 

aanvaarding vir ans a/bei betaken. 

65 



Die rol van die geloofsgemeenskap en gebed kom weer hier na vore. Nouwen 

(1975:112) beklemtoon dat gebed die taal van die christelike gemeenskap is. 

Deur gebed word die aard van die gemeenskap sigbaar, omdat gebede ons almal 

fokus op die Een wat die gemeenskap vorm. "Praying is not one of the many 

things the community does. Rather, it is its very being. Sometimes it seems as if 

the Christian community is "so busy" with its projects and plans that there is 

neither the time nor the mood to pray. But when prayer is no longer its primary 

concern, and when its many acitvities are no longer seen and experiened as part 

of prayer itself, the community quickly degenerates into a club with a common 

cause but no common vocation". 

Die vraag wat hier by my opkom, is waarom Wenner nie hierdie 

gebedsondersteuning en ervaring van die teenwoordigheid van God in sy eie 

kerk/geloofsgemeenskap kon kry nie. Volgens McNeil! et al. (1982:56) is elke 

christelike gemeenskap veronderstel om die teenwoordigheid van Christus vir 

andere te wees en moet daarom ten voile bewus wees van die pynlike 

omstandighede van die christelike familie, sonder om daardeur verlam te raak. 

"Certain parishes, prayer groups, households, homes, houses, convents or 

monastries have a true healing influence that can make both members and their 

guests feel understood, accepted, cared for, and loved. The kindness of the 

individual people often seems more a manifestation of this healing environment 

than the cause of it' (McNeil! et al. 1982:57-58). 

Argyle (2002:23) beweer dat 'n religieuse ervaring soortgelyk is aan die produksie 

van enige ander emosie. " ... to have a religious experience you need to be in the 

right physiological state and the right environmental setting, but you also need to 

have had the right religious socialisation." Volgens hierdie skrywer is die mees 

algemene aangeleenthede wat 'n religieuse ervaring kan ontlok, musiek, gebed, 

die natuur, die kerkomgewing en angs of benoudheid. 'n Studie deur Greeley 

(1975) in Argyle (2002:23), he! bevind dat die mees algemene eienskappe van so 

'n ervaring "oorweldigende gevoelens van vrede, vreugde en van eenheid met 

alles en alma! is". Daarmee saam word dikwels 'n behoefte om by le dra tot 

andere se welsyn, ervaar. 
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Ek het ook beset dat, as ek met Jeckyll en Hyde wit worstel, ek eers in myself 

rustiger sat moet raak. Ek het myself baie al/een gemaak om eers weer beheer 

van myselfte neem, na die aanvank/ike storm en skade wet hulle veroorsaak het. 

Deur my al/een te maak en deur e/ke deg vir tye van die situasie en Jeckyll en 

Hyde se voortdurende teenwoordigheid te onttrek, het ek kens gehad om 

geestelik te versterk en vrede in my verhouding met God te kry. Ek het gedurende 

hierdie al/eentye die Bybel bestudeer en gebid. Ek het myself daaraan herinner 

dat ek 'n huweliksbe/ofte afgel~ het en dat ek daarby gaan hou. 

Payne (1994: 178), Leech (1986:27-28) en Hay (1990:107) beklemtoon die unieke 

plek wat die Bybel en gebed he! in die luister na God se stem en bevestig dat di! 

vir baie christene die belangrikste wyse is waardeur God geken en na Hom 

geluister kan word. Payne beweer dat gebed die sleutel is in die proses om 

mense wat sielkundig en spiritueel gewond is, uit die danker put van radeloosheid 

le bring. Sy beskou gebed as " ... the most exciting thing in the world; it is an 

awesome thing to dialogue with the living God" (Payne 1989:14). Sy wys egter 

oak daarop dat baie mense die foul maak om te dink dit is die enigste wyse 

waarop God met mense kommunikeer. "The deepest truth, of course, is that God 

can speak to us in any way He chooses, and we can hear His voice in any way we 

are receptive" (1994: 178). Deur haar werk het sy ontdek dat die konsep van 

"luister" en die vermoe om met die oe en ore van ans hart na God te luister, 

vreemd vir die moderne christen is. Sy beklemtoon die belangrikheid daarvan dat 

gebed altyd meet begin met die erkenning van die feit dat God werklik 

teenwoordig is (Payne, 1989:14). Hay (1990:107) sluit hierby aan: "In christian 

prayer, entering silence carries with it intentions indicated by instructions like 

'wait', 'listen', 'place yourself in the presence of God'. 

Dit wil voorkom asof hierdie skrywers se geloof in gebed en die Bybel as 

genesingskrag, gestalte gekry het in Wenner se storie. Is dit die spirituele- en 

persoonlike ontwikkelingspad wat hy moes leer loop ten einde weer betekenis in 

sy verhouding met God, met homself en in sy huwelik te kry? Is dit sy geloof in 

God wat horn die "guts" gegee het om sin te maak van sy frustrasies ten opsigte 

van sy verwagtinge binne die huwelik en dit wat hy mee meet saamleef? Dit wil 

voorkom asof dit die plek is waar hy sy genesing en krag vind. 
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Behalwe sy God en sy getoof in sy God, het Wenner ook ander sterk 

bondgenote. Sy woord. In die kerk het hy voor sy God en die mense bely dat hy 

nie sy vrou sal verlaat nie. Sy woord is sy bondgenoot. Hu lie staan saam. 

lndien ek my vrou sou verlaat terwyl Jeckyll en Hyde hut intrek daar neem, sat dit 

"nag" wees. Hu/le sal heeltemal oorneem. My verantwoordelikheidsin staan 

agter my. Ons staan saam. 

Hierdie gedeelte beklemtoon Wenner se alleenheid in die aanvanklike situasie, 

vanuit 'n sosiale ondersteuningsoogpunt. Behalwe vir God en vir die vriende wat 

horn en sy vrou na die genesingsdiens geneem het, het hy duidelik 'n alleenpad 

gelcap. Ten spyte van die religieuse ervaring in die kerk (geloofsgenesing), wat 

tog as gevolg van en deur die optrede van mense ge"fnisieer is, wil dit tog voorkom 

asof Wenner nie sy hoop in mense plaas nie: 

Maar ek moet sl!, die oomblik toe ek nie meer op mense staatgemaak het nie (en 

hoe hul/e dink ek moet dit hanteer nie), en ek my toevlug na God geneem het, het 

dit bater gegaan. Ek het agtergekom dat dit niks beter met my of met Jeckyll en 

Hyde se teenwoordigheid gaan nie, totdat ek Psalm 62 ge/ees het, waar staan 

"mense is niks .... Minder as niks ... dat net God mag het. " Ek we et ook dat Hy 

alleen a/le mag het in die heme/ en op die aarde. Dit le nie in mense nie. 

Was Wenner so teleurgesteld in die mensdom - mediese praktisyns, beraders, 

vriende en sommige familielede dat hy besef het sy enigste uitweg is om op God 

en homself staat te maak? Of neig die aard van die "siekte", as gevolg van die 

sosiale stigma verbonde daaraan, dat gesinslede daarvan probeer wegkruip en 

hulself isoleer? Of is dit bloat, socs Goehring (1995:323) beweer, dat vrae random 

die betekenis van die lewe jou in die rigting van jou verhouding met jou Maker 

stuur-deurdie genade van God en deurdie vuurvan aardse pyn word ans nader 

aan God getrek en smag ans na stille gemeenskap en interaksie met Hom deur 

gebed. Vir diegene wat al hul hoop in God plaas, socs Wenner, kan slegs Hy dus 

die ware genesing bring. "It is in dialogue with God that we become, that we find 

our true self, that we replace old voices bringing pain with true voices bringing 

healing (Goehring 1995:322). 
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4.3 Dr Jacky/, Mr Hyde en kie versus Wenner en kle 

Jeckyll en Hyde kom hul Moses tee 

Vanuit die vorige gedeelte is dit duidelik dat Wenner se bondgenote jeens 

"bipolere gemoedsversteuring" gele!! was in sy werk, sy geloof in God en God se 

genade, andere se gebede, sy beloftes aan God en sy vrou en sy 

verantwoordelikheidsin. Hierdie aangeleenthede het Wenner bygestaan in die 

aanvanklike hantering en bestuur van die "probleem". Wat egter direk hiermee 

saamgaan, is "unieke uitkomste" (White 1989:18). Unieke uitkomste fokus oak op 

historiese, huidige of toekomstige gebeure/aangeleenthede wat die persoon kan 

help om van die probleem te kan ontsnap of di! meer effektief te bestuur. "The 

existence of these intentions and hopes can be considered to constitute a present 

act of defiance in the "face" of the problem, and can also lead to an investigation 

of those historical experiences that have informed the person that things might be 

different in the future; perhaps what it is that they might have "glimpsed" that has 

kept their hopes alive" (White 1989: 19). Deur die identifisering en daarstelling van 

bondgenote en unieke uitkomste in die aangesig van die "probleem", word die 

klient dus in 'n posisie van "oorwinning" teenoor die "probleem" geplaas - en nie 

in 'n posisie van "slagoffer" nie. In hierdie gedeelte sal die unieke uitkomste wat 

tydens ons gesprekke ge'identifiseer is, deur Wenner se vertellinge, weerspieel 

word. 

Vanuit die onderstaande is dit duidelik dat Wenner nie slegs op sy geloof in God 

staatgemaak het nie, maar dat hy sy verantwoordelikheid in die dag-tot-dag 

bestuur van die situasie nie ontwyk het nie. Ortberg (1995:310) wys daarop dat 'n 

spiritueel-gedissiplineerde persoon nie slegs gekenmerk word deur die toegewyde 

toepassing van godsdienstige praktyke nie, maar ju is deur die vermoi! om lief te 

he, met geduld, wysheid en insig op te tree, die waarheid te praat en te vergewe: 

True character transformation begins, we are taught to believe, in the 

pure grace of God and is continually assisted by it. Very well. But 

action is also indispensable in making the Christian truly a different 

kind of person - one having a new life in which ... old things have 
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passed away and, behold, all things become new. Failure to act in 

certain definite ways will guarantee that this transformation do not 

come to pass" (Willard 1988:21). 

Ek het aanvaar dat, solank as wat Jeckyll en Hyde hut intrek geneem het, ek 

sekere "eienaardige" gedrag van my huwe/iksmaat kan verwag. Ek het beset hut 

teenwoordigheid bring mee dat sy 'n orde-grootte probleem ontwikkel het. Jeckyll 

maak dat sy haarself oorskat en die situasie onderskat en Hyde maak dat sy 

haarse/f onderskat en die situasie oorskat. Toe ek dit beset het, het ek geweet ek 

kan haarnie in hulle hande oorgee nie ... Ek het nog op die oorspronklike persoon 

se behoeftes en wyse van redenering gewerk, terwyl die persoon heeltemal 

anders optree. Sy redeneer anders. Wanneer Hyde in die rondte is, redeneer sy 

glad nie. Bly tjoepstil, al se of vra jy wat. Wanneer Jeckyll teenwoordig is, 

redeneer sy oor al/es. Die doe/pale en reels van die spe/ verander heeltyd. 

Ek verwyt haar nie meer daarvoor nie, want ek beset dit is hul/e wat haar mislei. 

Om hierdie 'mis/eiding" en die daaropvo/gende destruktiewe optrede te beperk, 

het ek reels gemaak binne die huishouding en die huwelik. Elke party neem 

verantwoorde/ikheid vir sy eie besluite en dra die gevo/ge daarvan. Met ander 

woorde, sou Jeckyll probeer om haar te oorreed om sander my medewete 'n 

motor te koop, weet sy dat sy daarvoor sat moet betaa/, of die bank sat dit kom 

terugneem. Dit maak dat sy mak/iker kan sterk staan teen Jeckyll se aanslag en 

misleiding, omdat sy weet dat sy die gevolge sat moet dra. Jeckyll kan dus op die 

manier nie meer so gereeld vir my bykom en my in die skuld dompel, of my 

humeur /aat ver/oor nie. 

Ek het sekere besluite in die huishouding oorgeneem, byvoorbeeld die 

hantering van die finansies. Sekere verantwoordelikhede is egter aan my 

vrou opgedra en ek sien toe dat sy daardie take en verantwoordelikhede uitvoer. 

Ek moes sekere verantwoordelikhede aan haar afdwing en haar dwing om 

verantwoorde/ikheid vir bes/uite te aanvaar, byvoorbee/d as sy die televisie vir 

iemand weggee, onder Jeckyll se invloed, dan moet sy weet sy sa/ daarsonder 

moet klaarkom. 'n Besoek van Hyde was geen verskoning om nie haar daag/ikse 

take, soos die voorbereiding van aandete, uit te voer nie. Ek het geweier dat sy 

agter Jeckyll en Hyde se optrede skuil ... 
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Ek moes leer om Jeckyll en Hyde te onderskei van my lewensmaat. Daar is 

eintlike verskeie "teenwoordighede" in die verhouding: Jeckyll, Hyde, my vrou, die 

interimtydperk (tussen Jeckyll en Hyde), die historiese tydperk en ek. Ek word 

dee/ van die "probteem"as ek nie die prob/eem kan hanteer nie. As ek haar 

gedrag en Jeckyll en Hyde se teenwoodigheid kan hanteer, bring dit minder 

spanning mee. Ek sat nie meer toelaat dat Jeckyll en Hyde druk op my sit om my 

be/oftes teenoor my vrou en my verantwoordelikhede as haar man, te breek of te 

"dodge" nie. Ek hou by my huwe/iksbelofte. 

Wenner het duidelike voorskrifte binne die huwelik aangebring, ten einde die 

destruktiewe invloed van Jeckyll en Hyde hok te slaan. Dit het vir my voorgekom 

asof Wenner definitiewe idees het oar die verantwoordelikhede van die man en 

die vrou binne die huwelik. Aangesien die sosiale diskoers waarbinne ens 

grootgeword het, dikwels die verantwoordelikhede en verwagtinge van die 

verskeie rolle wat ens beklee, uitspel, het ek in een van ens gespekke vir Wenner 

gevra wat hy beskou as sy verantwoordelikhede as man teenoor sy vrou? Wat 

maak hem 'n "goeie man" vir sy vrou? Hy het verduidelik dat sy ma hem geleer 

het dal, as hy 'n "goeie man" vir sy vrou wil wees, daar vier dinge is wat hy meet 

doen: Hy meet vir haar kan sorg (finansieel). Hy meet elke maand vir haar 'n 

toelae gee soda! sy nooit in die posisie hoef te wees om vir hem geld le vra nie; 

hy meet nooit kla oar die kos wat sy vir horn voorberei het nie en hy moet "sag" 

teenoor haar optree ("socs 'n gentleman"). Hierdie patriargale diskoers he! 

heelwaarskynlik oor die jare verander en die huidige sosiale diskoers waarbinne 

wit Afrikaanssprekendes grootword is minder duidelik oor wat die man en vrou se 

verantwoordelikhede in die huwelik is. Wenner se geloof in, en aanhang van 

hierdie "voorskrifte" van die patriargale diskoers het heelwaarskynlik daartoe gelei 

dat hy dit kon regkry om sy huwelik staande le hou. Hy glo dat hy by hierdie 

verantwoordelikhede meet hou. 

Volgens die sosiaal-konstruktiwistiese uitgangspunte van die studie (socs 

bespreek in hoofstuk 2), Jeef mense nie altyd selfreflekterend binne hierdie 

diskoerse nie, maar op 'n narratiewe wyse (Freedman & Combs 1996). Dit 

beteken dat hul sinmaak van hul lewenservaringe deur die rangskikking van 

ervaringe/gebeure in volgorde oar tyd en dus 'n selfnarratief van hul lewe 

ontwikkel. Wenner se sinmaak, verwerking en hantering van hierdie huweliks- en 
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lewenskrisis, geskied binne die voorskrifte van die patriargale diskoers waarbinne 

hy grootgeword het en op grond waarvan sy geloofsoortuiginge, waardes en 

gewoontes gevorm is. Die realiteit van sy alternatiewe ten opsigte van die 

hantering van sy "huweliksprobleem", word onderhandel deur beide die sosiale 

"lense" van hierdie geloofsoortuiginge, waardes en gewoontes (Hoffman 1990:1), 

asook deur sy beskouing van die wyse waarop hy sy rolle, aktiwiteite en 

verhoudinge op 'n daaglikse basis as 'n christen moet bestuur. Die vraag is wat is 

die etiese implikasies van hierdie posisie vir sy vrou? 

Ek het aan twee goed vasgehou: Die be/oftes in die Bybel. (Ja, soms was dit 

moeilik .. .) en ek het bes/uit ek gaan nie op my woord (be/oftes) terug nie. Dit 

het my sterker gemaak. Nadat ek dit bes/uit het, het ek doe/gerig voortgegaan. Ek 

het begin wonderwerke sien in ons verhouding. Sommige van my vriende het my 

hierin bygestaan en met voorste//e gekom dat my vrou van Jacky/I en Hyde se 

teenwoordigheid ontslae moet raak deur ge/oofsgenesing. Ons het 'n 

ge/ootsgeneser besoek en van al die behande/ings ooit het dit die grootste effek 

op haar verhouding met Jeckyll en Hyde gehad. Ek dink dit het haar verhouding 

met hulle 'n knou gegee. Dit betaken nie sy het nie weer besoeke van Jacky/I of 

Hyde gekry nie - Sy was aanvanklik baie teleurgesteld na die geloofsgenesing toe 

Jacky/I haar weer besoek- maar dit is asof sy al hoe minder hul teenwoordigheid 

en hut optrede verdedig het. Dit maak haar rustiger- so asof sy nie meervir hul/e 

by my hoef in te tree nie. Dit maak dat ek vir hulle drie minder aanval. Dit maak 

my rustiger. As ek rustiger is en nie die heeltyd aanva/ nie, dan is sy rustiger, 

omdat sy nie die heeltyd hul optrede moet verdedig nie. As ek omgekrap raak oor 

Jacky/I of Hyde se teenwoordigheid, dan bring dit meer spanning by haar. 

Volgens Argyle (2000:25) is geloofsgenesing 'n tradisionele religieuse aktiwiteit en 

het verskeie studies bevind dat die meeste van diegene wat aan 

geloofsgenesingsbehandeling blootgestel is, baie beter voel, alhoewel daar nie 

noodwendig 'n mediese verandering in hul toestand plaasgevind het nie. Sy 

verklaring daarvoor is dat daar moontlik 'n verandering in die subjektiewe 

gesondheidstoestand van die persoon plaasvind, aangesien die betrokkenes hul 

gesondheid dan vanuit 'n breer perspektief beskou. Hulle fokus meer op die 

persoon se (of hul eie) emosionele welstand en sodoende raak die liggaam eintlik 

meer irrelevant. Hierdie navorser beweer dat die effek van geloof op geestelike 
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gesondheid egter minder duidelik is, maar dat die meeste studies getoon het dat 

intrinsieke godsdienstigheid verband hou met 'n afname in depressie en angs. 

Gebed kan ook depressie verlig deur middel van wat hy noem "religious coping" -

waar God ingetrek word as 'n vennoot in die hantering van die probleem. God 

raak dus, in hierdie geval, 'n bondgenoot teen die destruktiewe effek van "bi pol ere 

gemoedsversteuring" in Wenner en sy vrou se lewe. Die wete dat God "aan hul 

kant" is, bring dus 'n rustigheid en vrede mee, wat, volgens Wenner se 

beskrywing, 'n belangrike rel speel in sy hantering van die situasie, asook in sy 

vrou se optrede. Die geloofsgenesingseremonie was 'n intervensie wat 'n 

kalmerende en rustige effek op beide Wenner en sy lewensmaat gehad het en 

wat albei van hulle op 'n grater plek van vrede gebring het. 

Die opmerking dat Wenner se optrede teenoor sy vrou vanuit 'n plek van 

rustigheid, 'n voordelige effek op haar gedrag het, is in lyn met die resultate van 'n 

studie uitgevoer deur Rosenfarb et al. (2001: 1). Hierdie navorsers het gepoog om 

onder andere le bepaal of die affektiewe optrede (gedrag) van gesinslede in 

verband gebring kan word met die korttermyn verloop van "bipolere 

gemoedsversteurings" in persone. Die resultate het getoon dat daar 'n verband is 

tussen terugvalle in "pasiente" en onsensitiewe kritiese en/of ondersteunende 

stellings/optrede van gesinslede. "Pasiente" wat blootgestel is aan sterk kritiese 

stellings/optrede van gesinslede, was meer geneig tot terugvalle. "Moreover, a 

bidirectional, interactional relationship between patients' symptoms and relatives' 

coping style seems to capture best the role of the family in predicting relapse in 

bipolar disorder" (Rosenfarb et al. 2001 :5-14). Gesinlede se houding is dus 'n 

belangrike risikofaktor in die verloop van "bipolere gemoedsversteurings". Hierdie 

affektiewe houdings, wat bekend staan as "expressed emotion" (EE), fokus op 

hoe vlakke van kritiek, vyandige optrede en/of emosionele oorbetrokkenheid socs 

uitgedruk deur gesinslede jeens die "pasient". Verdere navorsing het ook getoon 

dat "pasiente" van gesinne wat hoe "EE"- gedrag jeens die "pasient" openbaar 

(dus meer krities, vyandig of oorbetrokke is), meer geneig was om ontwrigtende 

gedrag le openbaar (Rosenfarb et al. 2001 :3). 

Dit wil dus voorkom asof Wenner se besluit om beheer van sy eie emosies te 

neem en vanuit 'n plek van rustigheid in homself die aangeleentheid te benader, 

die regte besluit was. Die feit dat hy rustiger was het meegebring dat hy minder 
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krities, minder vyandig en minder ooremosioneel teenoor sy vrou opgetree het. 

Die geloofsgenesingseremonie het in hierdie opsig virWennergehelp om 'n grater 

mate van "oorgee" aan God le bewerkstellig en daardeur toegang le verkry tot 'n 

grater rustigheid in homself. 

White (1989:21) verwys daarna dat alhoewel die eksternalisering van die 

probleem die persoon in staat stel om hom/haarself van die probleem te 

onderskei, skei dit nie die persoon van die verantwoordelikheid vir die mate 

waarin hy/sy deelneem in die oorlewing van die probleem nie. Die praktyke wat 

geassosieer word met die eksternalisering van die probleem, bring mee (a) dat 

persone vrygemaak word van die probleemgevulde beskrywings van hul lewens 

en verhouding, (b) dat die generering van alternatiewe en meerbelowende stories 

van lewe en verhoudinge aangemoedig word en (c) dat persone gehelp word in 

die identifisering en ontwikkeling van nuwe verhoudinge met die probleem. "In 

doing so, these practices foster a new sense of personal agency, and, with this, 

persons are able to assume responsibility for the investigation of new choices in 

their lives, and in the pursuit of new possibilities. In the process of this, persons 

witness a new-found capacity to intervene in their world" (White, 1989:22). Va nu it 

bogenoemde wil dit voorkom asof Wenner, nadat hy "bipolere 

gemoedsversteuring" onderskei het van sy verhouding met sy vrou, daarin kon 

slaag om nuwe keuses le maak en intervensies daar le stel wat sy I ewe baie meer 

draaglik kon maak. 

Waar staan Wenner nou? Met God? Met homseff? 

Ek was altyd 'n gelowige mens, maar dit was op 'n manier gewoontevormend. 

Oaar is nie 'n beduidende vergelyking voor en na die koms van Jeckyll en Hyde in 

terme van my ge/oofs/ewe nie. 

Volgens Uomoto (1995:343) bestaan "lewe" en "dood" gelyktydig binne die 

indiwidu en is "swaarkry" die byproduk van daardie ontmoeting tussen "dood" en 

"lewe". "This suffering deepens the spiritual life .... Suffering and grace can 

coexist; not in a theoretical way ... but concretely in my soul". Verklaar dit waarna 

Wenner vroeer verwys het, naamlik: "dit het gebeur om beide van ons (ek en my 
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vrou) beter Godskinders te maak"? Wenner se swaarkry random Jeckyll en Hyde 

het dus tot 'n verdieping in sy geloof in God gelei en saam met die swaarkry het 

hy nie slegs meer bewus geraak van God se genade wat steeds in sy lewe 

toeneem nie, maar het daar ook heling en 'n grater mate van aanvaarding in hem 

en in sy verhouding met sy vrou gekom. Hay (1990: 106) stel dit socs volg: "In the 

great majority of cases where informants make a connection between their 

religious or transcendent experience and there personal circumstances, the 

experience is seen as enabling the individual (whether patient or carer) to make 

an emotional adjustment to the traumatic situation; or at times it is even seen as 

contributing to the healing of the patient". 

Waar ek voorheen geglo het God moet my aanraak, glo ek nou dat ek Hom moet 

aanraak. Ek is daar om God te dien en nie Hy vir my nie. Ek moet leef soos wat 

Hy van my verwag. In plaas daaNan om te bid "Here, gee asseblief dit of dat vir 

my", besef ek nou as ek Sy opdragte nakom, sa/ ek die res wat ek nodig het, 

ontvang. Ek sal nou vooraf vir God vra vir hulp vir 'n situasie wat nog kom. 

As ek geweet het wat ek nou weet, sou ek dit anders bestuur het. Ek het intussen 

ge/eer wat ek van my kant kan doen om die situasie te verbeter. Die dinge wat 

buite my vermol!f is, bid ek oor en vra God se leiding daarin. En ek kry die 

antwoorde diep in my binneste as ek lank genoeg voor Sy aangesig stil raak. 

Ek glo nou meer onvoorwaarde/ik en is meer nederig en afhank/ik van God. 

Voorheen het ek meer op my intellek en my suksesse staatgemaak. Ek het vanuit 

'n plek van logika probeer bes/uit wat vo/gende gedoen moet word. Ek het 

intussen besef my krag II§ nie in my intellek, /ogika of in by beroep, geld of enige

iets anders nie. Ek kry nie berusting daarin nie. Ek het die Bybel anders begin 

lees en ek het meer openlik oor godsdiens en geloof gese/s. Ek verstaan nou eers 

wat dit beteken om te sl§ jy moet met jou hart glo en met jou mond bely. Daar 

moet kongruensie wees tussen jou geeste/ike innerlike en jou brein (denke). 

Ek g/o die resu/tate met God aan die einde sa/ beter wees as die resu/tate sonder 

God. Ek het wegbeweeg van die vorm/ike (die tentoongestelde) dee/ van 

godsdiens, na die eNaring en intimiteit met God (een-tot-een met God). Ek wil ook 
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he God moet vir my se: "My seun Wenner" - soos Hy gese het "My vriend, 

Abraham". 

Dawn (1998:50) maak dit duidelik dat die christelike geloof nie 'n sprang binne die 

orde van die intellek is nie. 'n Geloofsprong is 'n sprong vanuit die orde van die 

intellek na die orde van die hart. Hierdie sprang vind plaas wanneer ans die 

realiteit van die domein van die hart erken en wanneer ons beset dat die intellek 

nie in staat is om die bekommernisse van die hart te bevredig nie. Daarmee saam 

moet ons eers op 'n punt kom waar ans glo wat die Bybel ans leer, naamlik dat 

God grater dinge kan doen as wat ans verstand ooit kan dink of kan sinmaak van. 

Eers dan kan ons die toepaslikheid en belangrikheid van geloof erken. Sy haal 

Diogenes Allen se woorde aan: "We may embrace God with all our heart, mind, 

soul, and strength because God is accessible to us ... At least God is accessible 

to those who overcome their resentment of being utterly dependent on deity for 

their well-being" (Diogenes Allen in Dawn 1998:50). 

Wenner se ervaring en intimiteit met God is in lyn met hoe Goehring (1995:324) 

sy ervaringe met God beskryf het: 

I learned through contemplative prayer that God's voice was not 

something I could control or create. All I could do was give attention to 

what things would make it more likely for me to listen and perceive_ 

This meant reading Scripture, waiting on God in silence, practicing his 

presence, paying attention to dreams, objectively flagging old beliefs 

and voices in my heart and replacing them with God's truth, and 

writing a prayer journal to record what I was hearing God saying. In 

short. I had to learn listening prayer and I had to learn to embrace it as 

a way of life .... "I can testify to the fact that listening prayer has 

profoundly deepened my relationship with God. Old voices have not 

disappeared from my life, but I am much less tempted to experience 

them as 'real' (Goethring 1995: 154). Wenner sluit hierby aan: 

Die verandering in my verhouding met God het van my ook 'n beter vriend vir 

andere gemaak. Ek is 'n meer intense vriend. Ek het meer demonstratief in my 
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verhoudinge met ander geraak. Meer begin wys ek gee om. Ek het van minder 

mense afhanklik begin raak. Ek voe/ ek kan my nou mak/iker vereenselwig met 

andere se teed. Ek het bes/is meer empatie met mense. My werk het vir my 

minder be/angrik geword. Ek het beset my suksesse het "in my slaap" gekom en 

nie net deur harde werk nie. 

Wenner se ervaring dat sy verhouding met andere verbeter het nadat sy 

verhouding met God verdiep het, is in ooreenstemming met Weathers (1994:369) 

se beskrywing. Hy verwys na Moeder Teresa, wat eens ges~ het, dat, nadat 'n 

mens 'n "werklike" ontmoeting met Christus gehad het, veral tydens danker 

omstandighede in 'n mens se eie lewe, begin jy om Christus in elke ander gesig, 

elke Iraan, elke woede-uitbarsting en elke kreet van wanhoop te sien. 

Vyandigheid en die "andersheid" van andere " ... is replaced by love for the famili

arity (as in family) of us all. .. As Christ's unfathomable grace is truly apprehended 

inside, one cannot help but feel love's bounty and care pressing one into a new 

engagement with others" (Weathers 1995:369). Sodoende raak ans die 

spreekwoordelike "een in Christus". 

Vandag is ek op 'n punt van berusting. Daar was 'n tyd toe ek myselfvergelyk het 

met my ewekniee en dan het ek gevoel ek het myself te nagekom deur met haar 

te trou. Ek het kanse gehad om met ander te trou en dalk moes ek . . . Dan 

bevraagteken ek my keuses. Ja - daar is terugvalle .. .. 

So/ank as wat ek in beheer van my emosies bly, kan ek Jeckyl/ en Hyde 

"outsmart". Wanneer ek nie le en top oar hul teenwoordigheid nie, nie kwaad word 

daarvoor, my nie bekommer oor wat is vo/gende aan die kom nie. As ek dit nie 

doen nie, dan ver/oor ek al die pad en dan beheer Jeckyl/ en Hyde ook my /ewe. 

Daar kom 'n tyd wanneer "begrip vir Jeckyll en Hyde" nie meer genoeg is nie. 

Begrip a//een beheer hul/e nie. Jy moet by jou self begin. Ek beplan my dag/week 

random myself en nie random Jeckyll en Hyde se teenwoordigheid nie. As Hyde 

daar is en die wipplank wip afwaarts, skake/ ek nie meer drie of vier keer per dag 

om te hoor hoe dit gaan en kanselleer selfs my afsprake om huis toe te jaag nie. 

Ek verduide/ik ook nie meer my vrou se gedrag aan andere nie. Ek maak ook nie 

meer verskoning vir haar deur "stories" te vertel nie. Ek verduidelik die 

omstandighede. Maar ons is minder sosiaa/. As ek 'n behoefte het aan mense, 
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gaan ek. Ek nooi haar saam, as sy nie wit gaan nie, gaan ek al/een. Anders ry ek 

later net wipplank. Wanneer Jeckyl/ daar is, dan raak ek "af' en as Hyde daar is, 

moet ek weer die energie inbring en vreugde in die huis probeer skep. So bly ek 

vasgevang in die wipplank-ry. Dit bring net konflik, verwyte en suiwer he/ mee ... 

Ek het begrip vir tewensmaats wat skei as gevotg van Jeckyll en Hyde se 

teenwoordigheid. Maar ek besef ook dit sa/ hut /ewe nou makliker maak, maar in 

die hiernamaals sat dit vir hulle negatiewe gevotge he ... Aan die anderkant - wie 

is ek om dit te se? Die oordeel kom my nie toe nie. Miskien moet ek eerder se ek 

is bang dat as ek sou skei, dat ek deur God veroordee/ sat word omdat ek 'n 

be/ofte wat ek voor Hom en die gemeente afgele het, nie nagekom het nie. 

Wenner se spanning tussen sy godsdienstige oortuiginge en sy eie emosionele 

behoeftes kom weer hier na vore. Vanuit die literatuur wil di! voorkom asof 

godsdienstige oortuiginge 'n rot in egskeiding speel. Volgens Janus en Janus 

(1993:393) is die egskeidingsyfer heelwat laer in die geval van gereelde 

kerkgangers, waar albei partye dieselfde kerk besoek. Buite-egtelike seksuele 

verhoudinge is ook laer in die gevalle. Oil wil voorkom asof Wenner se besluit 

rondom egskeiding baie eerder le in sy christelike oortuiginge van wat God van 

horn verwag, as wat di! in sy eie persoonlike behoeftes en voorkeure le. 

As ek aanvanklik meer geweet het van Jeckyll en Hyde se manouvres, sou ek 

beter verstaan het en minder konflik ervaar het. Ek het die situasie die heeltyd 

probeer beredder deur dokters toe te gaan, te paai, ensovoorts. Ek kon nie 

berusting kry nie. As ek weet wat ek nou weet, sou ek dadelik vir getoofsgenesing 

gegaan het. Toe ek opgehou het om vinger te wys en begin beheer neem het, het 

dinge baie beter gegaan. 

Ek moes teer om my eie "waves" te maak en om my /ewe vol genoeg te hou. Ek 

moet my eie pret skep. Daarom gaan kuier ek by my vriende. Ek moet keer dat ek 

nie weer in die se/fbejammeringsfase terugva/ of weer die vrae (hoekom ek?) 

begin vra nie. Want daar is nie antwoorde nie. 
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Die feit dat my vrou 'n dame is, maak my ervaring "makliker" as vir sommige, 

byvoorbee/d, sy sa/ my nie "te lyf' gaan soos wat Jeckyll en Hyde al andere in 

soortge/yke omstandighede beinv/oed het om te doen nie. Sy is altyd 

we/opgevoed in geselskap en teenoor my. Dit moet nie onderskat word in die 

saam/eef van hierdie ops et nie. 

Lamanna en Riedmann (1988:487) beskryf die laaste fase van 'n 

gesins/huwelikskrisis as die herstelfase. Gedurende hierdie fase kom gesinslede 

op 'n plek van nuwe roetines en nuwe verwagtinge - hetsy deur tref-en-probeer 

pogings of, waar moontlik, deur weldeurdagte beplanning. Sommige gesinne 

herstel nie na wense nie en die huwelik eindig in egskeiding. Die egskeiding kan 

beskou word as 'n wyse van aanpassing op 'n gesinskrisis en as 'n krisis 

opsigself. In gevalle waar gesinne egter bymekaar bly, kan laer vlakke van 

wedersydse ondersteuning tussen gesinslede voorkom as voor die krisis. In 

Wenner se geval, he! hy vir homself 'n ander patroon van lewe, gegrond op ander 

verwagtinge, binne sy huwelik, geskep. Wenner bly egter getrou aan die 

voorskrifte van die sosiale diskoers waarbinne hy grootgeword het - in terme van 

wat van horn as man verwag word, asook wat hy glo van horn as kind van God 

verwag word: 

Ek moet die kroon op my vrou se kop hou. Ek moet doen wat God my bevee/ en 

daarvo/gens /ewe ... 

4.4 Die Toekoms 

Wenner se toekomsblik saam met (of sander?) Dr Jeckyll en Mr Hyde 

Die vorige gedeeltes dui daarop dat Wenner die lewenskrisis wat "bipolere 

gemoedsversteuring" in sy lewe meegebring het, verwerk en hanteer binne die 

raamwerk van sy christelike oortuigings. Die vraag is nou: Hoe sien Wenner sy 

toekoms in die lig van hierdie verhaal? Daar sal ten slotte kortliks stilgestaan word 

by Wenner se toekomsblik op sy lewe: 
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Ek is nie meer bang vir die toekoms nie. Die Vader sat my neem na plekke waar 

dit groen is en waar daar water is. Salomo en Dawid se /ewens het so getuig. 

Dawid het na aan die Vader geb/y. Nie Salomo nie. Die Vader wit h{I dat dit met 

my goed moet gaan en die toekoms is Sy deparlement. My verlede en hede is my 

/ewe. Die toekoms is nie my /ewe nie. 'n Paar jaar terug het dit vir my moede/oos 

gemaak om aan die toekoms te dink. Ek het gevoe/ ek het net 

verantwoordelikhede - geen huwelik, geen kinders. Vandag voe/ ek nie meer so 

nie. Wat ooka/ gebeur - ek sat nie vou nie. Ek moet sorg om in my dag-tot-dag 

taak vreugde te kry. 

Argyle (2002:25) vra die vraag of godsdienstige oortuiginge enige effek op mense 

se ervaring van vreugde (geluk) het. 'n Studie uitgevoer deur Moberg and Taves 

(1965) (in Argyle 2002:25) het bevind dat daar wel 'n positiewe effek op vreugde 

(geluk) is, veral in gevalle waar mense sosiaal ge"isoleerd of bejaard is. Argyle 

(2002:25) het bevind dat persoonlike toegewydheid, sekerheid van 

geloofsoortuiginge en sosiale ondersteuning 'n rel in persoonlike geluk speel. 

Argyle (2002;25) som dit as volg op: "The greatest effect of religion is on 

"existenial certainty", with optimism about the future and less fear of death". 

Volgens Dawn (1998:56) is die Waarheid van God 'n geskenk aan die 

postmoderne wereld. Hy is die Lewe wat hoop gee en wat genesing bring aan 

postmoderne "gebreekte" siele: "He is the Life who gives us hope for eternity -

and that hope "does not disappoint us". Dit is hierdie "hoop" waarmee Wenner die 

toekoms tegemoet gaan ... 

Ek beplan nie meer vooruit nie (byvoorbeeld vakansies), want dan kan ek nie 

te/eurgestel word nie. Ek is soms bang dat ek dalk in die toekoms van my vrou 

afhanklik kan raak (deur siekte) en dan sat ek nie meer die beheer kan toepas en 

die verantwoordelikheid kan neem wat so noodsaak/ik is nie. 

Ek glo nie Jeckyll en Hyde gaan my vrou heeltemal uit/os nie. Ek glo ook nie dat 

hulle haar nie gaan uitlos nie. As ek werklik glo maak dit nie meer saak nie. 

Wanneer gaan dit met 'n mens goed? Wanneer jy onvoorwaardelik glo ... 
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Jeckyll en Hyde het nie meer 'n houvas op my nie. Hu/le het my baie goeie jare 

van my /ewe ontneem en baie geld. Hu/le is nie al/esomvattend van my /ewe nie. 

Hu/le is dee/ van my /ewe. As hulle my vrou nie uitlos nie, sal ek "cope" met hul 

teenwoordigheid. Die /ewe is nie meer gelyk aan Jeckyll en Hyde of enige ander 

"prob/eem" nie. Jn my geval is dit nie meer Dr Jeckyl/ en Mr Hyde nie, dis net 

jeckyll en hyde. Dit gaan nie meer vir my oor hul/e nie; die groot geheel van my 

/ewe en die Godde/like bestel is waarop ek nou fokus. Die bron van my vreugde 

moet ek in God vind en nie in my huwelik, of werk, of sukses nie. Ek moet doen 

wat God my bevee/ en daarvo/gens /ewe ... 

Wenner se blik op die toekoms kan as volg opgesom word: 

"A Christian ... is a man of hope whose strength in the final analysis is 

based neither on self confidence derived from his personality, nor on 

specific expectations for the future, but on a promise given to him" (Nouwen 

1972:76). 

In hierdie hoofstuk is gefokus op Wenner se verwerking en hantering van sy vrou 

se "bipolere gemoedsversteuring" binne hul huweliksverhouding en sy lewe as 'n 

geheel. In terme van die navorsingvraag en doelwit van die studie, kan my 

interpretasie van die rol van christelike spiritualiteit in Wenner se hantering van 

"bipolere gemoedsversteuring" as volg opgesom word. 

4.5 Opsomming en reflektering 

Die literatuur, soos bespreek in hoofstuk 1, beklemtoon die rol van die Bybel, 

geloof, gebed en vergifnis in christelike spiritualiteit. Wenner se geestelike 

ontwikkelingspad ten einde die invloed van "bipolere gemoedsversteuring" binne 

sy huwelik le kon hanteer, het die belangrikheid daarvan bevestig. Die lees van 

die Skrif en sy gebede he! sy geloof voortdurend versterk, horn rustiger gemaak 

en horn die moed gegee om voort te gaan. Dit was vir my interessant dat Wenner 

egter nooit direk na die rol van vergifnis verwys het nie. Hy het wel verskeie kere 

genoem dat 'n mens nie jou huweliksmaat meet verwyt nie. Het Wenner dit 
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gelykgestel aan vergifnis? Uomoto (1994:359) onderskryf die rel van vergifnis, 

veral in die geval van christelike huweliksmaats: "No married couple can live 

without hurting each other. Thriving marriage must be founded on forgiveness". Of 

het Wenner nog "vergifniswerk" om te doen? Dalk het hy op 'n ander vorm van 

vergifnis gefokus ... McCullough et al. (1995:361) beweer " ... forgiveness is best 

promoted by helping partners to confess their own offenses rather than on 

forgiving the partner who has hurt them". Wenner het baie kere met homself 

geworstel oor sy eie "verkeerde" gedrag in die hantering van die situasie - sy 

selfondersoek en erkentenis het daartoe gelei dat hy kon doen wat McCullough et 

al. (1995:362) as volg beskryf: "Forgiveness is granted in mercy when a partner ... 

commits to being a source for healing rather than for hurting". Dit lyk dus of 

Wenner se "vergifniswerk" baie eerder op sy eie gedrag as op die van sy vrou 

gefokus het en dat hy as gevolg daarvan kon kom op 'n punt waar hy eerder op sy 

eie emosies en gedrag gekonsentreer het, ten einde haar rustiger en "gesonder" 

te hou. 

Soos in 2.1.2.2 genoem, is die fokus van die narratiewe praktiese teologie op die 

praktiese transformerende menslike optrede (Gerkin 1986:55). Die spirituele pad 

wat Wenner met God geloop het en steeds loop, wys daarop dat, ten einde die 

transformerende effek van die christelike geloof in ons eie lewens te ervaar, ons 

dit moet omskakel in ons eie persoonlike ervaringe in die hier-en-nou. Hierdie 

radikale getransformeerde lewe wat die Koninkryk van God in 'n mens se lewe te 

weeg kan bring, kan nie benader word as iets wat maklik of vinnig gebeur nie. 

Te same met die spirituele pad wat Wenner moes loop om by 'n plek van grater 

vrede en die minder destruktiewe effek van Jeckyll en Hyde se optrede uit te kom, 

het hy ook baie spesifieke, praktiese reels en voorskrifte binne die bestuurvan sy 

verhouding met sy vrou, hul huishouding en sy verhoudinge met die res van sy 

lewenswereld, geskep. Alhoewel hierdie reels rigied en "onsimpatiek" mag 

voorkom, was dit alles pogings om sy huwelik te red en die kwaliteit van hul dag

tot-dag bestaan te verbeter. Sodoende is gepoog om die verwoestende effek wat 

die verskyning van "bipolere gemoedsversteuring" op hul lewens gehad het, te 

verminder. 
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In die volgende hoofstuk sal Wenner se aanbevelings vanuit sy eie ervaringe 

weergegee word, ten einde andere in soortgelyke situasies behulpsaam te wees 

in die verwerking en hantering van die effek van "bipolere gemoedsversteurings" 

op hul lewens (derde doelwit van studie). 
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HOOFSTUK 5: REFLEKSIE EN WENNER SE AANBEVELINGS 

In die vorige hoofstuk is Wenner se beskrywing van sy verwerking en hantering van 

"bipolere gemoedsversteuring" op sy huwelik en lewe weergegee, met 'n spesifieke 

fokus op die rol van christelike spritualiteit. Die derde doelwit van hierdie studie is om 

aan Wenner die geleentheid te gee om aanbevelings, op grond van sy eie ervaringe, 

te maak ten einde andere in soortgelyke situasies behulpsaam te wees om 

alternatiewe stories binne hul probleemsituasies te kan skryf. In hierdie hoofstuk sal 

Wenner, op grand van sy ervaringe, aanbevelings maak aan die geloofsgemeenskap, 

die huweliksmaat wie saam met 'n persoon moet "bi pol ere gemoedsversteuring" moet 

leef, asook die professionele gemeenskap. Daarna sal Wenner en my refleksie op 

ans gesprekke, asook die navorsingsproses, bespreek word. 

5.1 Hoe kan Jacky/ en Hyde se teenwoordigheld in ander gesinne en/of 

huweliksverhoudinge beperk en hanteer word? 

Volgens Wenner is daar veral drie groeperinge wat 'n rol kan speel in die verwerking 

en hantering van "bipolere gemoedsversteuring" in die geval van 'n 

lewensmaat/gesinslid. Eerstens bespreek hy die rol van die geloofsgemeenskap, die 

rol van die persoon wat binne die huwelik/gesin daarmee moet saamleef, asook die 

rol van die professionele gemeenskap. Soos in 2.2.4 genoem, sal Wenner se eie taal, 

metafore en konsepte gebruik word, aangesien sy aanbevelings direk voortspruit 

vanuit sy geloofsoortuiginge, waardes en norme, asook vanuit sy verstaan van wat 

christelikheid beteken. Wenner aan die woord ... 

5.1.1 Die rol van die ge/oofsgemeenskap 

Die ge/oofsgemeenskap kan 'n groat rol hier spee/. Hu/le kan met konkrete 

ge/oofsdade kom, byvoorbee/d vir a/bei partye bid (saam met hulle). Hu/le kan vir 

hulle boeke gee oar ge/oof en leer hoe om te bid. Hu/le moet bemoeienis maak met 

hulle en hulle nie distansieer van hierdie huweliksmaats of gesinne nie. Die 
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kerklge/oofsgemeenskap kan ook saamwerk met siefkundiges en psigiaters. 

Ge/oofsgenesing moet bekfemtoon word. Dit kan 'n 'Joint venture" wees. As 

medikasie nie help nie, kan net ge/oof 'n gesin/huwefik/persoon hierdeur help. Anders 

kan dit lei tot wanaanpassing by kinders, egskeiding en selfs seffmoord. 

Gefoofsgenesing gee 'n "gemeenskap/ikheid" aan die "prob/eem" wat verski/lend deur 

die twee partye ervaar word. Die feit dat ju/le saam na iemand gaan vir hufp en 

vertroosting, bring mee dat ju/le ten minste voe/ ju/le is in diese/fde span teen Jeckyfl 

en Hyde. Dit gee nuwe hoop. En die hoop beskaam nie as jy werklik g/o nie. Ge/oof 

haa/ die onsekerheid uit die toekoms. 

Die ge/oofsgemeenskap moet nie wanneer een van die partye hulp soek, dit net 

afmaak nie. Kom met konkrete voorstef/e sodat a/bei huwefiksmaats jou kan ervaar. 

Wys dat jy werkfik begrip het en verstaan. Moel nie net die situasie ignoreer en se: 

"Moenie skei nie - dis 'n siekte." Andere moet dit nie afmaak asof dit niks is nie. Of 

die eggenootleggenote bevraagteken asof hy/sy dit "vererger" of oorreageer op 

Jeckyf/ en Hyde se teenwoordigheid nie. Mense moet meer warmte (gefoofswarmte) 

gee. Die gemeenskap moet besef dat die huwefiksmaats geneig is om die situasie te 

"bedek" en Jeckyf/ en Hyde se teenwoordigheid geheim te hou. Die egpaar is 

"skaam" om te erken dat hut twee permanente inwoners het wat amok maak. Jeckyff 

en Hyde moet openbaar gemaak word. 

Die ge/oofsgemeenskap kan hierdie mense in aanraking bring met 'n pastorate 

terapeut. Nabymense het soms die situasie s/egter hanteer as ek. Soms was ek 

skaam vir die situasie - maar ek het geweet - vou ek, dan vou die he/e situasie. 

Mense verstaan nie wie en wat Jecky/f en Hyde is nie. Buitestanders sien nie hul 

destruktiewe effek soos wat die huwefiksmaatlgesin daarmee moet saamfeef nie en 

die samelewing maak nie voorsiening vir "abnormafiteite" nie. Alvorens huffe nie 

daaroor fees en in/igting daaroor kry nie, sat hufle dit nie verstaan nie. Vir hul/e is 

Jeckyf/ net iemand wat die persoon in 'n goeie bui sit en Hyde iemand wat die 

persoon /aat sleg voe/. Mense vermy huffe as huffe Hyde se inv/oed gewaar en 

"geniet" kwansuis Jeckyll se "opgeruimdhede en slimmighede". Die 
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kerk/ge/oofsgemeenskap moet beset Jeckyll en Hyde se optrede het 'n effek op albei 

partye. Omdat hut die een party se psige oorneem, word die ander party direk 

beiilvloed. 

Die kerk kan selle stig (wat deur a/bei partye bygewoon moet word) wat soos 'n 

ondersteuningsgroep kan dien vir mense wat met Jeckyll en Hyde moet saam/eef. Dit 

is noodsaaklik dat die "geheime" teenwoordigheid van Jeckyll en Hyde, asook hut 

effek op die gesin/huwelik openlik bespreek moet word. 

Die verantwoordelikhede van Jeckyll en Hyde moet beklemtoon word, anders kom al 

die verantwoordelikhede en take op die ander party neer. Daar moet uitgelig word dat 

die wederhe/f ook 'n "lydende" party is, anders word die persoon wat Jeckyl/ en Hyde 

ingenooi het, die "lydende" party. Laasgenoemde moet bewus daaNan gemaak word, 

dat, ten spyte van Jeckyll en Hyde se teenwoodigheid, dit nog goed gaan met 

haar/hom. Dawid het ook "op" en "af' gevoe/, maar dit beteken nie dis die einde van 

jou verantwoordelikhede nie. 

5.1.2 Jou rol as gesinslidlhuweliksmaat 

Ge/oof gaan saam met verantwoorde/ikheid. 

Die huwe/iksmaat moet 'n sterk geloof in God en 'n sterk verantwoordelikheidsin he. 

Hy/sy moet weet dat jou eie temperament niks te make het met Jeckyll en Hyde se 

teenwoordigheid nie. Moenie jouse/f bevraagteken nie. Neem jy die besluite wat jy 

weet belangrike gevo/ge kan he - moet dit nie in die hande van Jeckyll en Hyde laat 

nie. Jy sat sekere take in die huis moet oorneem en gee spesifieke take en 

verantwoorde/ikhede aan Jeckyll en Hyde en jou /ewensmaat en hou hulle al drie 

daarby. As hul/e drie saam wit pret he, moet hulle ook saam hut verantwoordelikhede 

nakom. 

Moenie jou huweliksmaat verwyt nie. 
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Moenie jouself verge/yk met andere nie. Dit maak net die situasie s/egteren dit maak 

jou dee/ van die "prob/eem". Dit lei tot se/fbejammering en dit het tot gevo/g dat jy 

later net "bestaan" en nie meer /ewe nie. Distansieer jou van die "prob/eem" ten einde 

dit te kan hanteer. 

Eggenote!gesinne wat met /ewensmaats wat uitge/ewer is aan Jeckyll en Hyde moet 

saamleef, moet beset dat hulle met drie mense te make het. Die persoon wie hulle 

geken het is nou 'n drie-eenheid. Dit bring mee dat daar dikwe/s 'n "ordelose" 

omgewing geskep word. Dit is belangrik om orde in hierdie veranderenderende 

omgewing te herste/ en daar nie oorgegee moet word aan die f/ukturerende bestel 

wat deur die drie se teenwoordigheid geskep word nie. Dit help niks om kwaad of 

opgewonde te raak of om te argumenteer nie. 

Herinner die persoon voortdurend aan haar!sy verantwoordelikhede en haar 

huwe/iksbelofte. En as sy/hy nie die verantwoordelikhede nakom nie, sorg dat hul/e 

die gevolge daaNan dra. Moenie die verantwoordelikhede wat aan hulle gegee is, 

oorneem nie. Dan spee/ jy in Jeckyll en Hyde se hande ... 

'n Mens moet leer om die tekens raak te sien. Berei jou voor op Jeckyll of Hyde se 

koms, byvoorbee/d as die persoon 'n "fuss" van jou maak en oorafhanklik van jou 

raak omdat Hyde haar besoek, moet jy aanhou om soos gewoonlik op te tree. As jy 

e/ke keer op die "prikkel" reageer, dan beinvloed Jeckyll en Hyde ook jou /ewe net 

soos dit hare beinvloed. Dan bestuur jy die gevolge van Jeckyll en Hyde se 

teenwoordigheid en nie Jeckyll en Hyde opsigse/f nie. Ek moet gaan werk al voe/ ek 

siek of moeg. Sy moet voortgaan met haar /ewe, al voe/ sy siek of moeg. Ons alma/ 

het 'n verantwoordelikheid wat ons moet nakom. Al feet ons in Jeckyll en Hyde se 

skaduwee ... 

Wanneer jy 'n terugval kry, moenie opgewonde raak nie en probeer onthou wat vir jou 

gewerk het. Sulke tye soek ek weer die be/ofte van God op - soos Dawid. Gaan na 'n 
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plek waar jy "veilig" voe/ en doen iets konstruktiefs. Ek het geleer om ook nie "uit die 

huis uit te praat nie'; want dit is belangrik om my vrou se menswaardigheid in plek te 

hou ... 

Werk aan ju/le bestaande vriendekring, maar wees veral op die uitkyk na mense 

(gelowiges) wat op jou pad gebring word. Dit gebeur nie sonder redes nie. 

Onge/owiges en die wat nie betrokke is nie, se alma/ dat ek moet skei en oor moet 

begin met iemand anders. Die vraag is of jy daarmee sa/ kan saam/eef en dit aan 

God sa/ kan verantwoord? 

5.1.3 Die rol van die professione/e gemeenskap 

Die mediese personae/ moet die huwe/iksmaatlgesinslede inlig oor die simptome en 

moontlike effek wat Jeckyll en Hyde op die persoon se gedrag en die verhoudinge 

binne die gesin kan he. Hu/le moet saamwerk met kundiges van ander dissiplines, 

soos terapeute, maatskaplike werkers en beraders wat kennis dra van Jeckyll en 

Hyde en hut manier van doen. Hu/le moet nie die gesin ignoreer nie. Onthou, die 

eerste persoon by wie 'n mens land in so 'n situasie, is die mediese praktisyn. Jy wag 

op homlhaar vir leiding, want jy weet niks, jy verstaan niks en jy kan van niks sin 

maak nie. Hu/le moet jou ten minste op die pad na hulp plaas ... 

Griswold en Pessar (2000:7) sluit direk aan by Wenner se aanbevelings: 

Bipolar disorder can be well managed by family physicians in concert 

with psychiatrists. The consequences of the patient's behavior on the 

patient's life as well as the lives of family members must be explored. The 

family physician has a significant contribution to make in terms of 

education, support and follow-up. Both family physicians and psychiatrists 

have opportunities to intervene and help these patients and their families. 
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5.2 Refleksie 

In hierdie gedeelte word Wenner se refleksie op ons gesprekke, asook my eie 

refleksie op Wenner se refleksie, die navorsingsvraag en -doelwitte van die studie, 

asook die belangrikheid van die navorsing, bespreek. 

5.2.1 Wenner aan die woord ... 

Nadal ek, as medereisiger, my interpretasie van Wenner se storie opgeskryf het, het 

ek di! vir horn gegee om te lees. Ek het horn gevra om te kyk of my interpretasie van 

sy vertellinge 'n akkurate weergawe van sy belewinge van die situasie was. Ek het 

horn ook gevra om te reflekteer op ons gesprekke en die proses wat ons gevolg het 

om tot hiertoe le kom. Die epistemologiese uitgangspunte van die studie, asook die 

narratiewe terapeutiese benadering, maak voorsiening vir die sosiale konstruksie van 

betekenis, die hermeneutiek en die ko-konstruering van betekenis tussen terapeut en 

klient. Wenner is daarom uitgenooi om veranderinge aan die teks aan te bring, 

addisionele inligting te verskaf en enige aanbevelings te maak wat tot 'n meer 

getroue weergawe van sy belewinge mag lei. Sodoende word die mag van die 

terapeut gedekonstrueer en word ek as terapeut/navorser nie as die ekspert beskou 

nie. Hierdie praktyk verseker etiese verantwoordelikheid en aanspreeklikheid. Ek bly 

steeds 'n medereisiger in die soeke na betekenis en interpretasie van Wenner se 

lewensgebeure. Binne die raamwerk van die postmoderne diskoers, word ek as 

terapeut/navorser dus bevry van die beperking van my interpretasie van Wenner se 

storie. Wenner het plek-plek in die teks veranderinge aangebring waar hy gevoel het 

dat sekere sinne of gedeeltes nie sy ware gevoelens en/of die "werklike" gebeure, 

soos hy dit ervaar het, weerspieel het nie. Hy het ook, nadat hy dit gelees het, die 

volgende opmerkings gemaak: 

My eerste reaksie nadat ek my eie storie gelees het, was dat dit gevoe/ het asof ek 

buite staan en "in/ees" in my /ewe. Die storie klink "te goed om waar te wees". 

Wanneer ek my storie lees, klink dit so asof ek "in vol/e beheer" van Jeckyll en Hyde 
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se teenwoordigheid is. Dit is nie heeltemal waar nie. Ek voe/ dikwe/s nie so in beheer 

nie - daar is dae wanneer ek 'terugval/e" kry. Ek het geleer wat vir my "werk" in die 

hantering van Jeckyll en Hyde, maar ek kry dit nie altyd reg om so op le tree nie. Die 

infeNal/e tussen die terugvalle wat ek eNaar is egter nou baie /anger en minder 

intens. 

Wanneer ek my storie nou lees deur die pen van my medereisiger, klink dit amper vir 

my asof ek die aangeleentheid vreeslik klinies hanteer. So asof a/le warmte en 

Iekkerte in my en my vrou se verhouding weg is... Dit is nie die geval nie - daar is 

nog warmte en pret in die verhouding. Ek beset net nou nadat ek my eie storie gelees 

het, dat ek dit net meer moet raaksien. 

Ek kan nie help om le wonder hoe my huweliksmaat dit sou eNaar as sy my storie 

moes lees nie. Sou sy saamstem met my interpretasie daaNan, of sou dit vir haar 

traumaties wees om my eNaringe van Jeckyll en Hyde in ons huwelik te lees? Sou di! 

haar reeds bestaande skuldgevoelens net versterk? 

As ek nou terugkyk op die proses, dink ek, ek sou baie minder spanning en 

onge/ukkigheid eNaar het as ek gouer by Jeckyl/ en Hyde se teenwoordigheid kon 

aanpas. Ek beset nou dat ek ook foute in die proses van die hantering van Jeckyll en 

Hyde gemaak het en dat ek aanvanklik baie gesukkel het om hul teenwoordigheid in 

ons lewens te bestuur. Ek wonder of die feit dat ek net voorspoed deur my /ewe 

geken het, nie gemaak het dat ek moeiliker die gevo/ge van Jeckyll en Hyde se 

teenwoordigheid hanteer het nie. Ek was werklik 'n "voorspoedkind". Om met Jeckyll 

en Hyde se teenwoordigheid gekonfronteer le word, was my eerste werklike 

"/ewenskrisis" ... 

Ek voe/ nie skuldig oor hierdie gesprekke wat ons gehad het nie. Ek was aanvanklik 

bang dat ek sou skuldig voe/ teenoor my vrou omdat ek "agter haar rug praat" en dat 

ek moontlik in ongemaklike situasies sou be/and waar ek oor dinge moes praat 

waaNoor ek nie gereed was nie. Maar dit was glad nie so nie. Ek het haar in elk 
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geval inge/ig van hierdie gesprekke wat ek gaan he. Ek is net oor een ding spyt- en 

dit is dat ek nie hierdie gesprekke al jare gelede gehad het nie ... Ek voe/ baie '1igter". 

5.2.2 My ref/eksie op Wenner se aanbevelings en refleksie 

Nadal ek Wenner se aanbevelings en refleksie gelees het, het daar weer vrae by my 

opgekom en het ek besluit om daarop te reflekteer. Gerkin (1986:61) beskou die 

praktiese teologie as die kritiese en konstruktiewe refleksie op die lewe en werk van 

christene in alle konstekste waarbinne lewe plaasvind, met die intensie om 

transformasie van lewe in al sy dimensies te fasiliteer in ooreenstemming met die 

Christelike storie. Volgens hierdie skrywer vind praktiese teologie plaas in enige 

situasie waar enige vlak van betekenis rakende menslike indiwiduele lewe krities met 

die Christelike storie in verband gebring word. Wenner, as christen, moes deurgaans 

sin maak van die gebeure in sy lewe. Hy het deurgaans daarna gestrewe om te 

verstaan wat christelikheid op 'n dag-tot-dag basis, binne die verskeie rolle, aktiwiteite 

en verhoudinge waarbinne hy deelneem, beteken. Vir Wenner sluit hierdie rolle, 

aktiwiteite en verhoudinge dus bepaalde idees, beelde en betekenisse in. 

Wenner se interpretasie en verstaan van wat van horn as christen en man verwag 

word, vorm dus die basis van sy aanbevelings. Alhoewel Wenner se aanbevelings 

dus slegs as lokale kennis beskou kan word, maak die pluraliteit van die praktiese 

teologie en christelike spiritualiteit voorsiening daarvoor dat Wenner se stem en dus 

sy aanbevelings gehoor kan word. Sy aanbevelings is dus nie gegrond op die 

"bestudering" van andere se situasies nie, maar is gebaseer op sy eie, eerstehandse 

ervaring oor jare. Stringer (1999:178) beklemtoon dat, in die geval van indiwiduele 

stories, die beskrywing van die storie die deelnemer se beskouinge en ervaringe 

moet reflekteer, eerder as die "objektiewe" stem van die navorser: "... so that 

accounts ring with participant voices, using their concepts and their language to 

describe ... ". 
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Alhoewel Wenner se voorstelle lokale narratiewe is wat nie noodwendig vir almal in 

soortgelyke situasies sal geld nie, is dit noodsaaklik dat ander in soortgelyke 

situasies, asook geloofsgemeenskappe en professionele groepe, wel Wenner se 

stem kan hoor van sy belewinge en hoe hy dit hanteer. Geloofsgemeenskappe en 

professionele groepe betrokke by die "diagnosering" en behandeling van "bipolere 

gemoedsversteurings" en soortgelyke situasies, behoort meer bewus te raak van hoe 

chroniese siekte ook gesinslede affekteer. Hulle behoort dit in berekening te bring in 

die beplanning van die dienste wat hulle aan hul kliente en die gemeenskap lewer. 

Die noodsaaklikheid van hierdie studie is daarin gelee om 'n bewussyn te skep vir die 

oenskynlike gebrek aan formele ondersteuningstelsels en/of ondersteuningsgroepe 

vir persone in soortgelyke situasies. 

Vir sommige mag Wenner se aanbevelings moontlik aanstoot gee, of mag dit 

moralisties of selfs veroordelend voorkom, maar dit is gebed in sy eie ervaringe, 

oortuiginge en sy verstaan van wat van horn as christen verwag word. Verdere 

dekonstruerende gesprekke sou 'n geleentheid vir verdere moontlikhede in die 

verband kon bied. 

Sou Wenner se onsekerheid oor hoe sy vrou sy interpretasie van sy belewinge mag 

ervaar, wys hoe die proses horn in 'n etiese posisie ten opsigte van sy vrou plaas? Hy 

is bekommerd dat die verbalisering van sy ervaringe sy vrou op een of ander manier 

sal te nakom en haar sal seermaak. Tydens ons gesprekke het dit deurgaans 

voorgekom asof Wenner sy vrou teen die buitewereld se veroordeling wil beskerm en 

soos hy self gese het, die kroon op sy vrou se kop wil hou. Hy het sy situasie 

byvoorbeeld met niemand by die werk gedeel nie en ek wonder selfs of dit nie die 

rede was waarom Wenner hoofsaaklik sy situasie tussen horn en God gehou het nie. 

Tydens ons gesprekke het die vrae hoofsaaklik gefokus op Wenner se belewing van 

die situasie. Dit het horn in 'n posisie geplaas waarin hy oor 'n periode van tyd die 

geleentheid gehad het om oor homself en sy ervaringe, binne 'n veilige omgewing 

kon gesels - iets wat hy homself nie voorheen gegun het nie. Wenner het dit egter 

van die begin af duidelik gemaak dat hierdie gesprekke slegs vir doeleindes van 

hierdie studie en vir terapeutiese situasies met andere in soortgelyke situasies, 
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gebruik mag word. Hy was bang dat die publikasie van sy storie, daartoe kan lei dat 

sy vrou op een of ander manier blootgestel en te nagekom kan word. 

Die opmerking dat hy aanvanklik bang was dat hy sou skuldig voel teenoor sy vrou 

omdat hy "agter haar rug praaf' en in ongemaklike situasies tydens die sessies sou 

beland, het my laat wonder wat, in die konteks van ons gesprekke het horn "veilig" 

genoeg laat voel om nie-blamerend oor die effek van sy vrou se 

"gemoedsversteuring" te kon praat. Wat het daartoe bygedra dat hy oor sy belewinge 

kon praat, sender om skuldig te voel of te ervaar dat hy sy vrou diskrediteer? 

Sy uitlating dat hy spyt is dat hy nie hierdie gesprekke al jare gelede gehad het nie, 

laat 'n mens wonder hoe Wenner se storie sou gelyk het indien hy wel die 

ondersteuning van die professionele- en geloofsgemeenskap gehad het, op die tyd 

wat hy dit die nodigste gehad het? Sou hy dalk vroeer en dalk met minder swaarkry 'n 

alternatiewe storie rondom Jeckyll en Hyde kon skryf? 

Ek sou ook graag nog vrae aan Wenner wou vra rakende sy opmerking dat hy 'n 

"voorspoedkind" was. Sou hy daarmee bedoel het dat, as gevolg van die feit dat hy 

nooit werklike lewenskrisisse vroeg in sy lewe ervaar het nie, hy dus nie die 

geleentheid gehad het om te leer hoe om sulke krisisse te hanteer nie, of was hy 

nooit in situasies waar hy sy eie aannames, verwagtinge en oortuiginge moes 

bevraagteken nie? Wenner se opmerking in een van ons gesprekke dat hy dikwels 

alleen binne die huwelik voel, omdat hy en sy vrou nie altyd saam kan beplan en 

sekere problematiese situasies in hul lewe openlik kan bespreek nie, het my laat 

besef dat die huwelik heelwaarskynlik die plek is waarbinne die indiwidu voortdurend 

met sy/haarontwikkelingsareas in verhoudinge op alle vlakke gekonfronteerword. Dit 

is dikwels die "veilige" plek waar problematiese verhoudinge met andere 

(byvoorbeeld in die werkplek) bespreek en deurgewerk kan word. Maar dit kan ook 

die plek wees wat, soos in Wenner se geval waar "chroniese siekte" van 'n 

lewensmaat, jou dryf na 'n soeke vir dieperliggende betekenis en heling. Hay 

(1990:105) stel dit as volg: " ... coping with this sequence of events ... involves ... 

facing, sometimes for the first time, the need to make sense of their lives so far and to 
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find meaning in their suffering. The process of interpreting chronic sickness goes on 

not only in patients, but also in those who care for them, and influences the further 

search for meaning, causation and, perhaps, healing". 

Wenner se storie het my weer eens daarvan bewus gemaak dat geen enkele 

diskoers antwoorde op 'n lewenskrisis-situasie soos hierdie kan verskaf nie. Die 

sisteemteorie (Von Bertalanffy 1973), raak hier van toepassing, want onder die 

vleuels van die sisteemteorie word geleentheid gegun aan verskeie diskoerse en 

kontemporere wetenskaplike ondersoeke om saamgesnoer te word tot 'n 

navorsingspoging waarbinne 'n gedurig wyerwordende spektrum van wetenskaplike 

dissiplines betrek kan word (Schoeman, Nel & Wessels 1983:10). Verskeie 

subsisteme het deelgeneem in die ontwikkeling van begrip en die interpretasie van 

Wenner se storie. Die mediese model wat meer lig op "bi pol ere gemoedsversteuring" 

werp, die christelike narratief, wat Wenner se verwerking en hantering van "bipolere 

gemoedsversteuring" binne sy huwelik verduidelik, die sosiale- en 

ontwikkelingsielkunde, wat lig werp op die rol van die huwelik en die gemeenskap, 

asook die psigo-sosiale sielkunde en psigodinamika, wat "bipolere 

gemoedsversteuring" vanuit 'n vroee ontwikkelingsvlak beskryf, is enkele diskoerse 

wat alles noodwendig deel van hierdie gesprek gevorm het. Die mens bly 

onmiskenbaar deel van 'n groter sisteem en kan daarom nie wegkom in persoonlike

en spirituele ontwikkeling, sonder om meer begrip in die verhouding met die self, met 

God, met die ander indiwidue, die gemeenskap en samelewing waarbinne 'n mens 

grootgeword het, te bewerkstellig nie. 

'n Persoonlike nota: Waar ek nou kan terugkyk op my en Wenner se vriendskap en 

ons gesprekke rondom sy I ewe, wil dit voorkom as of die teenwoordigheid van Jeckyll 

en Hyde 'n groot rol daarin gespeel het om Wenner te bring tot by 'n plek van groter 

liefde en begrip vir God en sy naaste. Die lewenskrisis wat Jeckyll en Hyde vir horn 

veroorsaak het, het gemaak dat hy meer tyd gemaak het om in gesprek met God en 

God se Woord te gaan. Sy voortdurende stilwees voor God en afhanklikheid van God 

rondom die hantering van hierdie situasie, het horn by 'n groter plek van vrede met 

homself en God gebring. 
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5.2.3 My refleksie op die navorsingsvraag, doe/witte en noodsaakfikheid van 

die studie 

Ten einde die navorsingsvraag te beantwoord, naamlik, watter rel christelike 

spiritualiteit speel in die saamleef met 'n huweliksmaat met 'n "bipolere 

gemoedsversteuring", is daar bepaalde navorsingsdoelwitte gestel. Die eerste doelwit 

was om 'n geleentheid aan die deelnemer te skep om sy verhaal te vertel ten opsigte 

van die saamleef met 'n lewensmaat met 'n "bipolere gemoedsversteuring". Te 

oordeel aan Wenner se refleksie op ens gesprekke, asook die bespreking van sy 

verhaal in hoofstukke 3 en 4, is dit duidelik dat hierdie geleentheid betekenis ingehou 

het vir my en Wenner se lewens. As klient, het Wenner geleentheid gehad om sy 

storie hardop te vertel en, socs hy self aan my gese het, het hy sommige 

aangeleenthede vir die eerste maal in sy lewe met iemand buite sy huwelik gedeel. 

Die verligting en heling wat Wenner hierdeur ervaar het, meet nie onderskat word nie. 

Vir my as terapeut, het dit onskatbare waarde ingehou om 'n kykie te ken kry in 

iemand se lewe wat met hierdie situasie gekonfronteer word - veral in die lig van 

toekomstige terapeutiese gesprekke met mense in soortgelyke omstandighede. Dit 

sluit aan by McKenzie en Monk (1996:190) se opmerking: "With some widespread 

problem issues, narrative counselors have engaged their clients in sharing their 

stories of success against oppressive narratives with other people who are struggling 

with the same issues". Ons gesprekke het my nie slegs bewus gemaak van die eise 

wat dit stel aan die persoon/gesinslede wat daarmee moet saamleef nie, maar ook 

dat die persoon wat met die chroniese siekte "gediagnoseer'' is, se lewe in totaliteit 

met baie ongemak gepaard gaan. 

Wat die terapeutiese gesprekke betref, sal ek in die toekoms soortgelyke gesprekke 

anders aanpak. Ek sal die eerste paar gesprekke korter op mekaar laat volg en dan 

die volgende gesprekke oor 'n I anger tyd laat verloop. My ervaring met Wenner was 

dat hy aanvanklik 'n groot behoefte gehad het om die gesprekke te he en dat hy 

ongeduldig geraak het as hy 'n paar dae of 'n week moes wag voor ens volgende 

gesprek. Nadat die aanvanklike gesprekke voltooi is en hy die geleentheid gehad het 

om sy eie storie te lees, was hy vir 'n tyd lank rustiger. Ek het egter gevind dat daar 

later, heel waarskynlik tydens of na 'n terugval, weer by horn 'n behoefte was om te 
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gesels. Hy sou egter nooit buite 'n formele gespreksituasie oar die aangeleentheid 

gesels het nie. Vir horn beteken enige gesprekke random sy vrou, buite die 

terapeutiese situasie, dislojaliteit teenoor sy vrou. lndien daar dus neg gesprekkewas 

wat later geskeduleer was, sou dit vir horn en my meer geleentheid gegee het om na 

ens refleksie op die aanvanklike gesprekke, sin te maak van die nuwe vrae wat 

intussen by ens opgekom het. Ek sou dan meer vrae wou vrae wat fokus op Wenner 

se toekoms saam met sy vrou. Ek sou in 'n soortgelyke situasie oak graag gesprekke 

met die ander party in die huwelik wou he, asook gesamentlike gesprekke waar albei 

huweliksmaats/gesinslede teenwoordig is. Gesamentlike gesprekke het die voordeel 

dat beide huweliksmaats teen Jeckyll en Hyde kan saamspan en dat nie slegs een 

van die huweliksmaats voel dat hy/sy teen Jeckyll en Hyde staan nie. 

Wenner se bele\Mng van sy christelike spiritualiteit en veral die rel wat geloof, gebed, 

die Skrif en die stilwees veer God, in sy verwerking en hantering van sy situasie 

gespeel het, het duidelik in hoofstuk 4 na vore gekom. Dit \Ml voorkom asof Wenner 

se verhouding met God 'n groat faktor in die sukses van sy hantering van "bipolere 

gemoedsversteuring" binne sy huwelik, was en is. Christelike spiritualiteit is die "lens" 

waardeur hy na die verlede, die hede en die toekoms kyk en op grand waarvan hy sy 

lewensbesluite neem. Die implikasie hiervan vir die praktiese teologie en die 

pastorale terapie is dat die ontmoeting tussen die mens en God op 'n praktiese 

verhoudingsvlak, binne die lewenswereld van die indi\Mdu, die vertrekpunt vir enige 

gesprekke random lewenskrisisse behoort te wees. 

Praktiese teologie as hermeneutiek \Ml die betekenis en relevansie van die evangelie 

vir die mens in sy wereld verklaar, sodat die mens ender andere in geloof kan groei. 

lnsig in die aard van die verhouding tussen God en die indi\Mdu en hoe die indi\Mdu 

tot die verstaan daarvan gekom het, verskaf 'n grater mate van begrip en insig in die 

wyse waarop indi\Mdue lewenskrisisse ervaar en dit hanteer. Dit vorm oak die basis 

op grand waarvan alternatiewe stories in die lewe van die indi\Mdu geskep kan word. 

Dit sluit aan by Gerkin (1986:37) se opmerking dat teologiese refleksie altyd begin in 

'n onmiddellike sosiale konteks. Die terapeut meet versigtig wees om nie vanuit 

sy/haar idee/raamwerk van \Me God is en \Me God vir die mens is, te werk te gaan in 

pastoraal-terapeutiese gesprekke nie. Die navorsing het my egter oak weer daarvan 
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bewus gemaak dat mense ook nie slegs spirituele wesens is nie en dat hulle, socs 

Wenner, ook die fisiese- en emosionele implikasies van die situasie meet hanteer. 

Pastorale terapeute wat in soortgelyke situasies betrokke raak, meet dus versigtig 

wees om nie net op die spirituele aangeleenthede te fokus nie. Soos Wenner, sal 

diegene wat in soortgelyke lewenskrisisse beland, dus 'n pad meet loop met hul 

verhouding met hulself, hul verhoudinge met andere en hul verhouding met God 

(Nouwen 1975: 10 & 11 ). 

Ten slotte ... 

Tydens ons lewensreis meet ons op 'n voortdurende basis sekere keuses maak en 

besluite neem wat ons lewens in bepaalde rigtings mag stuur. 'n Persoon se 

geloofsoortuiginge speel 'n belangrike rol in hierdie keuses en besluite (Maloney 

(1993: 16). Vanuit ons gesprekke het dit voorgekom asof Wenner se verbintenis tot sy 

christelike oortuigings, deurslaggewend was in die neem van belangrike 

lewensbesluite binne sy situasie. Hierdie verbintenis tot die christelike geloof bring 

dus ook langtermyn implikasies vir christene, in terme van die lewenskeuses wat op 

grand daarvan gemaak word, mee: Wenner sou ook socs Sir Geoffrey Vickers kon 

se: 

To the roads I did not take because I was committed to 

another; 

And to those who trod those roads without me -

Not in remembrance, 

For I never knew these might-have-been's; 

Not in regret, 

For every "yes" implies a thousand "no's"; 

But in acknowledgement 

Of the uncountable costs 

Inherent in every choice ... 
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