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6. Summary. 
Narrative research was done in order to establish the role of faith in the adoptive 
family. In interviews with adoptive parents it was found that the crucial factor 
in the functioning of the family is the acceptance or rejection of the differences 
between families created by adoption and those created by childbirth. Rejection 
hampers relationships within the family and renders it vulnerable to stress and 
enstrangement between parent and child. Acceptance on the other hand means 
that the parent recognises the need of the child to connect with his birth parents. 
This latter attitude results in improved relationships between parent and child 
and in more effectiveness in coping with developmental crises. Faith can play a 
role to cl.ispell the anxciety and self-doubt of adoptive parents resulting from the 
unnatural constitution of their family, accept the differences and in that way may 
contribute to a healthier perspective on the family. 
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VERHANDELING 

1. Titel. Aannerning: 'n Narratiewe Pastorale Studie. 

2. Naam van Kandidaat. AW Doyer. 

3. Studieleier. Dr JP Roux. 
Medestudieleier. ProfH JC Pieterse. 

4. Opso:mnring. 
Narratiewe navors:ing is gedoen om vas te stel watter rol geloof speel in die 
aanneemgesin. Onderhoudvoering met aanneemouers het die kernfaktor in die 
funksionering van die gesin as die aanvaarding of verwerping van die verskil 
tussen gesinne wat deur aanneming saamgestel is en gesinne wat deur geboorte 
saamgestel is, uitgewys. V erwerping strem verhoudinge binne die gesin, maak 
die gesin kwesbaar vir stres en vervreemding tussen ouer en kind. Aanvaarding, 
aan die antler kant, beteken dat die ouer die behoefte van sy kind om met sy 
natuurlike ouers in aanrak:ing te kom, erken. So 'n houding bring 'n verbetering 
in die ouer-kindverhouding mee en gevolglik ook in die vennoe om ontwikke
lingskrisisse te hanteer. Geloofkan 'n rol speel om an.gs en selftwyfel by die 
aanneemouers as gevolg van die onnatuurlike samestelling van die gesin te 
besweer, sodat hulle die verskil aanvaar en sodoende 'n gesonder perspektief op 
gesinwees ontwikkel. 
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Hoofstuk 1 

En hulle se kamtig woorde leef nie self nie, dis net maar naam 

vir een of ander iets, lettertekens vir objekte, 'n lukraak klank

skepping. 

Dit was eers 'n leuen, want dis waaruit die wereld bestaan het: 

woorde! Waar jy trap, is dit op 'n woord; steekjy jou hand niks

vermoedend uit, is dit binne-in 'n koeksel daarvan. Jy stamp jou 

bloedneus daarteen, en draai. jy jou rug, steek hulle jou gaar van 

agter af. 

- Henriette Grove in 'Die Kerel van die Perel" 
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Wctenskapsposisie 

1.1.INLEIDING 

1.1.1 Doel en Navorsingsveld. 

Hierdie navorsingsprojek hand.el oor die funksionering van die aanneemgesin. 

Synde self aanneemouers wat intens betrokke is by die hele saak van aannenring, 

het ek en my vrou oor die jare waargeneem dat aanneemgesinne se lewenssiklus 

nie gelykmatig verloop nie, maar op sekere stadia onderhewig is aan intense 

krisiservarings. Ons het ook opgemerk dat by sonunige gesinne hierdie krisisse 

minder ontwrigtend op die gesinslewe inspeel as by ander. Dit het ons nuus

kierigheid geprikkel en vrae laat begin vra oor die faktore wat 'n gesin beinvloed 

in sy onderlinge verhoudings, emosionele welsyn en funksionering: wat is 

hierdie faktore?; wat is die relatiewe belang daarvan in die gesin?; waarom is 

daar 'n verskil in die impak. daarvan op verskillende gesinne?; hoe hanteer 

gesinne dit en met watter gevolge? Die doel van die studie is dus om luisterend 

na aanneemouers 'n gespreksbydrae te maak in antwoord op bogenoemde vrae. 

Die verwagting is dat die projek 'n verskil gaan maak in ons lewe en die van die 

antler deelnemende ouerpare; en wic wect, moontlik het dit ook betekenis wyer 

as ons ondersoekgroepie. 

Dit is nodig da1 ek kortliks uiteensit hoe ek te werk gaan om hierdie doel te ver

wesenlik, daarom 'n paar opmerkings daaroor in die volgende paragraa.f. 

1. 1.2 Beplande Werkswyse. 

Ten einde reg te laat geskied aan bogenoemde, word die studie in die volgende 

fases aangepak.: Omdat. die wetenska,psfilosofiese begronding implikasies sa1 he 
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vir die res van die navorsing, word <lit in Hoofstuk 1 uiteengesit. Daarna, in 

Hoofstuk 2 sal die situering van die gesprek binne die geloofsgemeenska:p, 

[oftewel die teologiese posisionering] bespreek word. Die ontwerp van 'n 

gepaste metode 0111 die benaderingswyses soos beskryf in hoofstukke 1 en 2 te 

ak.komodeer, word in Hoofstuk 3 gedoen en "teindelik, in Hoofstukke 4 en 5 

word die navorsing gekontekstualiseer en oemt reteer. 

1.1.3 'n Woord Vooraf. 

Die perspektief van ins1aat~telling >.1.aan sentraal in die projek en sal duideliker 

ontwikkel word. Daarom is <lit nodig om <lit hier aan die orde te stel. 

Wanneer Egan (1990:5) horn uitlaat oor die doeltreffendheid van die tera:peutiese 

proses, dan doen hy <lit soos volg: "Helpers are effective to the degree that their 

clients, through client-helper interactions, are in a better position to manage their 

problem situations andlor develop the unused resources and opportunities of 

their lives more effectively." Die moontlikheid van verandering word sterk deur 

Adams (1973:74-77) beklem1oon as die werk van die Heilige Gees op die pad 

van heiligmaking. Inderdaad le die moontlikheid van verandering, die vennoe 

om beheer te neem van jou lewe .en vemuwend te kan inspeel in jou situasie, a.an 

die wese van tera:pie. Daarsonder sou dit in elk geval 'n oefening in futiliteit 

wees, ingebed in 'n grou fatalisme wat uitloop op 'n lewe- en resultaatlose 

skramse ontmoeting tussen tera:peut en 'n mens in nood. Ek gebruik deurgaans 

eerder die benarning "terapeut" as "berader" omdat lg die konnotasie dra van 

mad gee. Dit druis in teen die sosiale konstruksie-benadering (paragraaf 4.3 
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hieronder] waarvoor ek kies. "Pastor" word gebnrik vir 'n terapeut wat spesifiek 

binne die konteks van die kerk werk en teologies geskool is. 

My:ns insiens is terapie weinig anders as 'n proses waarin die persoon in nood 

nie alleen 'n beter perspektief op sy problematiek verkry nie, maar, en dis van 

kardinale belang, ook die bronne en resenves [hierby word ook sy onder -

steuningsisteme ingesluit] in homself ontdek waarmee hy dit kan aanspreek. Die 

ontdekking sal horn ook laat raaksien hoedat dit in verhouding tot die probleem 

dusver on- ofwanbenut is en sal hy <lit dan daadwerklik begin aanwend op so 'n 

wyse <lat die probleem nie langer meer 'n oorheersende rol in sy lewe speel nie. 

Die terapeut is in die hele proses slegs 'n vaardige fasiliteerder wat nie self 

positiewe verandering bewerkstelling nie, maar die klient lei en horn deur die 

klient laat lei tot op 'n punt waar lg. in staat is om as kl111dige oor sy eie lewe 

toenemend beheer daarvan te neem. 

Dit is teen hierdie agtergrond dat my epistemologiese posisionering saamhang 

met die hele kwessie van ihstaatstelling, en ek sal dus poog om dit in hierdie 

studie konsekwent as my doelbewuste keuse te motiveer. 

Voordat ek by die beskrywing van hierdie epistemologie kom, sal. ek dit in die 

volgende afdeling [2] eers kontrasteer met die modemistiese wetenskapleer wat 

so ontwikkel het <lat die mens uiteindelik effektief ontmagtig is. Daarna sal ek 

<lit [i e die modernismeJ plaas in die perspektiefvan ~'Uitoefening [afdeling 

3] om dan in afdeling 4 die korrektief daarop te behandel. 
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1.2.MODERNISME 

Hieronder word die ontwikkeling op die terrein van die kennisteorie sedert die 

Renaissance verstaan. Kerunerkend van die Renaissance is 'n versk:uiwing in die 

blik.rigting van die mens (Heyns & Jonker 1974: 118 - 119). Wam: hy in die 

middeleeue vertikaal georienteer was, met 'n "sakramentele werklikheids-
, 

ervaring" waarin die sigbare slegs tekens is van die goddelike en onsigbare, 

word hy nou horisontaal gerig. Die kosmiese werk:likheid word as te ware 

ontdek as studievoorwerp wat met ervaring en die rede geken en beskryf k.an 

word. De Jong van Arkel (1987:60-66) trek die lyne van die nuwe kennisleer 

deur vanafKopernicus met sy heliosentriese wereldbeeld [teenoor die tradi

sionele geosentriese eenJ tot by Newton. Relevant v:ir hierdie studie is die 

voltrek:king van die sekulariseringsproses en die uitmonding daarvan in die 

meganiese filosofie van Newton. Hoewel natuurwetenskaplik van oorsprong het 

hierdie siening 'n geweldige invloed uitgeoefen op die wereld- en lewensbeskou

ing wat in die modeme tyd gestalte gekry het en wat beslo:yf kan word as: 

• deisti.es; dit wi1 se God is nie in beheer nie, rn.aar die fisiese en geestelike 

wereld se voortgang is onderhewig aan en word bepaal deur voorspelbare 

meganiese wetmatighede; en voortvloeiend hieruit: 

• detenninisti.es; dit wi1 se die mens is oorgelewer aan 'n vaste patroon van 

oorsaak. en gevolg sodat dam: nie meer :ruimte en plek is v:ir die konsep van 

vrye wi1 nie, asook: 

• reduksionisties; dit wi1 se mate.rie is beskou as die basis van alle bestaans

vonne en "even the more complex phenomena could be understood by 

reducing them to basic blocks and looking for the interacting mechanisms" 

(De Jong van Arkel 1987:69). 
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Die gevolge van bogenoemde is ooglopend katastrofies vir die antropologie 

onderliggend aa:n die terapeutiese praktyk: Die mens staan ontdaan van sy 

geloof, gestroop van sy wil en gereduseer tot 'n skakel in die meganiese prosesse 

van oorsaak en gevolg. Al gaan di.t nie maklik om die mens met die rede al.leen 

te verstaan en beskryf nie, vind die rasionalisme uitdrukking in beide die psigo

analise en behaviorisme. In eersgenoemde word die mens gereduseer tot sy 

drifte en in laasgenoemde tot 'n stimulus-respons masjien; en "so word hy 

produk van sy omgewing", verduidelik Kotze ( 1992:28). Dit is den ook nie 

verbasend dat die mens Iangs hierdie weg toenemend ontmagtig word en na die 

kantlyn van sy eie !ewe gerangeer word nie. 

Dit bring my dan by die antler gesigshoek waaru.it na die modernisme gekyk 

word, nl die van die dinamiek van mag. 

1.3.MAG 

'n Dekadeslange betrokkenheid by gem.arginaliseerde gemeenskappe het my 

bai.e last nsdink oor die greep van die ideologie op die mens - nie net op die 

slagoffers nie, maar ook op die beoefenaars daarvan; en oor die verlammendc/ 

verontmagtigende effek daarvan op die lewens van mense. White (White & 

Epston 1990) se uiteensetting van Michel Foucault se gedagtes oor mag in 

Hoofstuk 1 van Narrative Means to Therapeutic Ends gee koers aan my denke 

daaroor en ek volg dit in bree trekke in hierdie afdeling. Volgens my verstaan 

kom 'n ideologie soos volg tot stand: Belangegroepe skaar hulle rondom 'n 

gemeenskaplike saak soos bv ras, volk, geslag, ekonomie, wetenskap, godsdiens 

of wat ook al. Deur onderlinge afspraak verabsoluteer die groep hierdie saak 

mettertyd en ontwikkel hulle spoedig 'n vorm van kennis daarvan met die 
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pretensie van sofistik:asie en algemene geldigheid. Hierdie proses vind sy 

verloop in die oortuiging vanuit die modernistiese positivisme <lat kennis van die 

objektiewe werklikheid wel moontlik is. So neem hierdie "kennis" in status toe 

tot globale "waarhede" of algemene ''beginsels" met 'n lewe en momentum van 

hulle eie. Siedaar, 'n ideologie het ontstaan en word gevoed deurdat mense huJle 

vrywillig en onnadenkend aan die eise en voorskrifte daarvan onderwerp. Die 

noue verband tussen kennis en mag het 'n gewek!ige sterk invloed en dwing 

mense met normatiewe gesag tot onderhorigheid. Hierdie kennis/mag- netwerke 

word clan die d.ominante ideologie en verknegting d.aaraan is moeilik ontkom6 
baar: "Since we are all caught up in a net or web of power/knowledge, it is not 

possible to act apart from this domain, and we are simultaneously undergoing 

the effects of power and exercising this power in relation to others. However, 

this does not, by any means, suggest that all persons are equal in the exercise of 

power, nor that some do not suffer its subjugating effects very much more than 

others." (White & Epston 1990:22) 

Hierdie proses loop noodwendig uit op die ontmagtiging van die mens: as 

individu of as groep is hy/hulle vasgevang in die verl:ammende greep van die 

ideologie waaraan ontworsteling moeilik is. As dominante mag speel <lit saam in 

die vorming van 111ense se self- en wereldbeskouing op so 'n wyse dat hele 

gemeenskappe daaraan konformeer. Groot an.gs en verwarring ontstaan 

wanneer <lit mense die vryheid ontneem om hulleself te wees en onbevange 

hulle lewensstorie uit te leef. 
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Teen hierdie agtergrond kan terapie 'n groot rol sped om mense daarvan te 

bevry, trouens dit kan selfs tipeer word as weerstand teen heersende mag

strukture wat as verontmenslikend en ontmagtigend beleefword, en so verkry 

terapie 'n politieke din1ensie. 'n Voorbeeld daarvan is Jim Cochrane, John de 

Gruchy en Robin Petersen (1991:89) se pleitrede vir die versoening van die rolle 

van pastor en profeet in die pastorale bediening van die kerk: die profeet wat die 

ideologie grondig aan die kaak stel en die pastor wat die slagoffers se wonde 

verbind. 'n Laaste opmerking is relevant: ironies genoeg ly diegene wat "baa!" 

by die ideologiese magsuitoefening miskien selfs erger daaronder as hulle wat 

aan die ontvangkant staan. Wat ek bedoel: vir eersgenoemde verg sy bevryding 

benewens die dekonstruksie van die ideologie, ook die afstanddoening van die 

voordele daarvan; en dit kan 'n uiters traumatiese ervaring wees - soos wat die 

Afrikaner nou beleef in die proses van die afskeid aan apartheid wat moontlik 

nogjare gaan duur_ 

Dit bring my by die volgende afdeling [4] waarin ek aand1ri hoedat 'n wending 

plaasgevind het wat 'n pad uit die impasse soos hierbo in afdeling 3 beskryf, 

aandui en inderdaad ook inlei. Aanvanklik 'n paar opmerkings oor die 

vaarwaters waarin die inodemistiese wetenskapsbeskouing die mens 1aat beland 

het [4.1 ], daarnaiets oor die postmoderniteit as reaksie daarteen [4.2] en dan die 

sosiale konstruksiediskoers (4.3] as 'n tipe van die postmodeme benadering wat 

in wese ideologies dekonstruerend is en werk. 
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1.4. 'n KLEMVERSKUIWING 

1. 4. 1 Inlei ding 

Die onhoudbaarheid van die modernistiese wetenskapsbeskouing op die terrein 

van die natuurwetenskappe word deur Dill en Kotze ( 1996:6-12) met aanhafu1g 

van voorbeel<le uit die Fisika Biologie, Kosmologie en Wiskunde geargnmen

teer. Vir my synde 'n leek op hierdie terrein, klink <lit oortuigend. Hoewel 

wetenskaplikes trag om 'n voorspelbaarheid en meetbare wetmatigheid in die 

natuur te beskryf kan, wil <lit my voorkom, iets soos byvoorbeeld kfunato

Iogiese verskynsels en veranderings met die beste instruniente en wetenskaplike 

metodes, nie akkuraat voorspel en bepaal word nie. 

Nleer relevant vir doeleindes van hierdie studie is egter die invloed van die 

modernisme op die ontwikkeling van die lewens- en godsbeskouing en dan is 

<lit hier waa:r snydende kritiek d.aarop gelewer word: Henry ( 1995:37) begin by 

die middeleeue wat gekenmerk was deur 'n geloof in God wat die skepping in 

aansyn geroep en ondemou het Mens en natuur was gesien as in Sy beheer en 

het sin, waarde en waarheid aan Hom ontleen. Hy het dan ook verlossend 

ingegryp en Hom openbaar as die God wat teleologies met sy skepping op pad 

was. In die modeme era, beginnende met die Verligting, wou die mens horn 

bevry van hierdie bestaan in 'n God-gedomineerde wereld en het hy die sekulere 

wetenskap daarvoor ingespan. Dit het aan die mens die waan verskaf <lat hy aan 

die stuur is van sy eie lot, omdat hy deur sy rede die geskiedenis en natuur kon 

beheer. Die resultaat was 'n oorskatting van die mens se vermoens. Die 

modernistiese teologi.e het nie vir die mens werkJike vryheid gebring nie, maar 

verknegting aan die tegnologie en 'n ontnugtering met die utopia wat die mens 
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vir homself deur ontwikkeling en vooruitgang sou bewerkstellig. "The 

twentieth-century - the century of scientific progress - brought with it, among 

other debacles, World War I, World War II, Marxist totalitarianism, Auschwitz, 

the increasing poisoning of the planet, and bare escape from international nuclear 

destruction". Oden (1995:27-29) se omtrent dieselfde wanneer hy die uitwasse 

van "Terminal Modernity" soos hy dit noem, beskryf as: ''autonomous 

individualism", "narcissistic hedonism", "reductive naturalism" en "absolute 

moral relativism" wat aanleiding gegee het tot die dreigende ineenstorting van die 

gemeenskap onder euwels soos verbrokkeling van gesinswaardes, najaag van 

onmiddellike behoeftebevrediging, losbandigheid, morele verval ens. 

Samevattend kan die bewering gemaak word dat die optimisme van die 

modernistiese wetenskaplike mens mettertyd plek gemaak het vir die besef dat hy 

homselfvasgedraai het en dat sy heil nie op hierdie pad te vinde is nie. Die tyd 

was ryp vir 'n nuwe koers; inderdaad is baie skrywers dit eens dat 'n 

klemverskuiwing aan die gebeur is en dat dit alreeds in vele opsigte waameem

baar is. Daaraan word kortliks hieronder [4.2] aandag gegee. 

1.4.2 Postmoderniteit 

Dill (Dill & Kotze:l996:14) en De Jongh van Arkel (1987:72-87) doen moeite 

om aan te toon dat die verandering in kennisleer by die natuurwetenskappe 

ontstaan het. Planck se kwantum-teorie (De Jong van Arkel 1987:71-72) het die 

proses van verande- ring aan die gang gesit wat in momentum toegeneem het as 

gevolg van die hierbogenoemde dilemmas waarin die natuurwetenskappe beland 

het. So is ook 
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by die geesteswetenskappe en lewensbeskoulike 'n gelyklopende paradigma

verskuiwing teweeggebring. .<\s benaming hiervoor word die term 

"Postmodernisme" aanvaa:r en dien dit dan as versamelbak v1r 'n verskeidenheid 

van betekenisinhoude. Tog blyk daar 'n bree aanvoeling te wees <lat dit gebruik 

word v1r 'n oorgangsfase wat die afsluiting is van 'n tydvak en terselfdertyd die 

begin van 'n volgende. 

Epistemologies afgegrens dui dit op die relativering van die aansprake van 'he 

modernistiese wetenskapsbeoefening t o v objektiwiteit en rasionaliteit (Dill & 

Kotzel996:14) en gevolglik die venverwing van "ware kennis". 'n Hele lys van 

kenn1erke van hierdie verskuiwing is moontlik. maar die belangrikste v1r ons 

doeleindes is: 

Die onvoorspelbaarheid van verandering (De Jongh van Arkel 1987:72); 

Die relatiewe aard van kennis en die onmoontliklleid van volkome 

objektiwiteit (De Jongh van Arkel 1987:74); 

Heelheid of die organiese samehang van dinge (De Jongh van Arkel 1987:78); 

• Die plurnle ofmeervoudige aard van kennis (Dill & Kotze 1996:16). 

Ooglopend staan hierdie kenmerke in sterk kontras met die detenninisme, 

reduksionisme en deisme van die modernistiese meganistiese filosofie en open 

dit ook die moontlikheid van insfaatstelling. 

Hoe hierdie moontlikheid in 'n epistemologiese benadering vergestalt, word 

hieronder [4.3) uiteengesit; eers net 'n kort motivering van die keuse v1r "post

moderniteit" i p v "postmodernisme": Soos hier aangewend as 'n altematiewe 

benadering tot 'n modernistiese wetenskapsbeoefening, wil dit juis nie in die 

slaggat val om aanspraak. te maak. op ware kennis en absolute waarhede nie, 
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daarom word die "-isme" venny, die deur oopgehou vir oortuiging en ruimte 

gemaak vir die veelvuldigheid van kennis. 

l 4.3 Sosiale konstruksiediskoers. 

Kotze (1992:2?- 48) behandel 'n aantal sosiaal-wetenskaplike paradigmas wat 

meer tuis is in die postmoderniteit as die modernisme t w: 

die sisteemparadigma, wat in teenstelling met die modernistiese neiging tot 

fragmentasie en individualisering, die fokus laat val op die san1ehang van 

dinge en die netwerke wat aan die samestellende dele hulle aard verleen; 

die kubernetiese paradigma, wat 'n entjie venier as die sisteemteorie gaan in 

die sin dat <lit die prosesse en die kontrole daarvan deur terugvoer in die oog 

het. Die sg tweede orde kubemetiek, uitgaande daarvan dat die observeerder 

deel is van die proses en dus mede-skepper is van die werklikheid wat hy 

waameem, vorm die agtergrond van: 

die konstruktivistiese paradigma wat onderliggend is aan die sosiale 

konstruksiediskoers en verdien daarom meer aandag: 

Easies aan die konstruktivisme is die gedagte dat die mens nie die objektiewe 

waarnemer van die werklikheid is nie, maar wel die subjektiewe konstrueerder 

daarvan en dat die wyse van kennisverwerwing struktuurgedetermineerd is d w s 

die waarnemer se individuele struktuur bepaal sy optrede en dus sy waarneming. 

Kotze E (1994:26) dui aan dat volgens die voorstanders van die konstruktivisme 

[met verwysing na die navorsing van die bioloe Maturana en Varela asook von 

Foerster], hierdie struktuur biologies en neurologies vasgele is binne in die 

persoon self en dit die "filter" vorm waardeur ervarings en waameniings 
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verwerk word terwyl die mens-in-sisteem sy wereld ontdek en betekenis daaraan 

gee. 

Die sosiale konstruksiediskoers stem saam dat objektiewe keruris nie moontlik 

is nie en dat ons kenn:is geprosesseerde konstrukte is, maar verskil van die 

konstruktivisme in die sin dat die neurologiese stelsel as "closed machine" nie as 

bepalend vir venverwin:g van kennis gesien word nie: "By contrast, the social 

construction theorists see ideas, concepts and memories arising from social 

interchange and mediated through language." (Hoffman 1992:8) Op voetspoor 

van die gedagtes van Kenneth Gergen (Gergen & Gergen 1991:78) skuif 

Hoffman dus die fokus van die individuele ervaring na interaksie in taal binne 

die gesin, gemeenskap en kulturele omgewing (Hoffman 1990:4). Gevolglik kan 

gese word dat kennis en die betekenis daarvan vir die mens, sosiale konstruk.te is 

wat intersubjektief in taal onderhandel is. Anderson & Goolishian ( 1988:377) 

beskryf dit om te ''be in language" en vat dit mooi saam as "the belief that reality 

is a social construction. We live and take action in a world that we define 

through our descriptive language in social intercourse with others. To say it 

somewhat differently, we live and take social action in amultiverse of worlds of 

description". Ons eksistensiele werklikheid is dus nie 'n vaste gegewe wat in taa1 

beskryf word nie, eerder andersom: taal is die gegewe waarmee ons ons 

lewenswerklikheid konstrueer. 

Volgens die voorstaanders van die narratiewe benadering voltrek hierdie 

prosesse hulle by uitstek deur die vertel van stories/verhale. Aan die hand van 

die beskouings van een van die belangrih"'te eksponente van hierdie benadering 

te wete Michael \White, gee ek 'n kort opsomming daarvan in paragraaf 4.4. 
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1.4-4 Narratief. 

Michael Vlh:ite (White 1997:217 - 219) verfyn die werklikheidskeppende funksie 

van taal tot 'n besondere hoogtepunl met sy teks analogie/narratiewe benadering_ 

Hyself plaas narratiewe terapie binne die post strukturaJi,,-ine. Volgens horn dui 

Foucault die groot vraag van die Westerse kultuur aan as: 11\Vhat is the truth of 

who we are?" (Wh:ite 1997:220). Die uitgangspilllt in die strukturalistiese denke 

op soek na h:ierdie antwoord is dat daar 'n ware men:rlike :re !f is wat na vore 

gebring moet word dem dit van onderdrukkende faktore te bevry. Daarom 

word die mens aangemoedig om ''homself te wees" deur horn te ontworstel van 

die kragte van repressie ten einde selfvervulling te ervaar. Hy gaan voort om aan 

te toon hoe die strewe na waarheid ontwikkel het in meta- narratiewe, oftewel 

universele diskoerse oor wat die menslike aard eintlik is. Nie alleen in die 

populere literatuur word h:ierdie "waarheid" oor die mens algemeen aanvaar nie, 

maar ook in die professionele dissiplines (White 1997:222). Wat non gebeur is 

dat hierdie stereotipes van menswees 'n magsinvloed begin uitoefen [sien 

afdeling 3 h:ierbo] wat mense dwing om daarby in te val. S6 word mense 

verhinder om persoonlike betekenis te gee aan hulle lewenservaring en word 

hulle ontneem van hulle vermoe om vorm te gee aan 'n eie lewenspatroon en 

-styl (White 1997:226). 

Daarteenoor word die lewe in die narratiewe benadering/teks analogie gesien as 

'n teks met lesers wat in 'n voortdurende proses van interpretasie en herskryf 

daarvan is (White & Epstonl990:9-10). Die betekenis/sin wat mense aan hulle 

ervarings gee, kry vorm deur interaksie in taal soos wat dit vertel word as 'n 

lewensverhaal of -storie. Dit is dus in wese 'n sosiale gebeure. ["Taal" word 
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hier gebruik in die wydste sin van kommunik~i.e eerder as 'n grammatiese 

stelsel van tekens]. 

Hierdie insig open, in teenstelling met teoriee wat berus op onderliggende 

strukture en patalogie in mense en families, die horisonne vir instaatstelling: 

Geen storie! teks vertel die verhaal volledig nie en deur die her-haling of 

-vertelling daarvan word aan geleefde ervarings nuwe inhoud of sin gegee wat 

konstitutief is aan 'n nuwe lewensstorie (White & Epstonl990: 12-13 ). 

Verandering is dus 'n moontliJ<.heid 'n Probleemversadigde lewens:>iorie kan 

oorvertel word in terme van die momente wat nie deur die probleem gedomineer 

word nie, om 'n verhaal van oorwinning te ontvou waarin die verteller weer 

teenoor die probleem beheer van sy lewe neem. 

Om terug te keer na die mag van die ideologie: In terme van die teks analogie 

kan ideologie gesien word as die kultureel dominante stories wat deur die 

absolute ke.nnisaansprake oor 'n sekere saak soos ras, geslag, ekonomie, 

godsdiens, ensovoorts die· algemene instemming van die gemeenskap verkry en 

dan die individuele [plaaslike] stories of verwring of verdring. In beide gevalle 

kom dit daarop neer dat die "global totalitarian" narratiewe nie ruimte laat vir 

stories wat daarvan verskil of daannee in stryd is nie. Die gevolg is dat persone 

[of gemeenskappe J in die strik val dat hulle nie onbevange hulle eie lewensstorie 

kan uitleef nie, maar hulleself laat verkneg en ondern·erp aan die dominante 

narratief - met natuurlik vernietigende gevolge: mense leef naamlik vreemd aan 

hulleself en pas ironies genoeg ysere maatreels op hulleself toe om te voldoen 

aan die voorskrifte van die dominante narratief. 
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Soos gese, is terapie weerstand daarteen. White (White & Epston 1990:29) noem 

dit daarom 'n ''political activity", die uitdaging van die heersende ideologie, nie 

met 'n ander ideologie nie, maar om ruimte te maak vir die persoonlike storie. 

Omdat ons ''in taal" is, is dit wel moontlik om deur die proses van eksternalisasie 

afstand te skep van die dominante storie, dit te dekonstrueer en 'n nuwe unieke 

storie te "s.kryf " wat nie konfonneer aan die magsgreep van die dominante 

narratief nie. Langs die weg is verandering moontlik, mense neem heheer van 

hulle lewe [instaatrtelling] en verkcy die plaaslike gestaltes van kennis waarde 

en erkenning teenoor die global.e aard van die kultureel totalit&e kennis/mag 

[veeivuldigheid van kennis ]. 

1.5. SLOTOPMERKING 

Vir die onderhawige studie is die implikasies van die epistemologiese benadering 

soos :in hierdie hoofstuk eangebied, onder andere: 

1.5.l Ek gaan nie poog om aanneming omvattend en volledig te beskcyf nie. As 

eg menslik.e diskoers bestaan daar nie 'n objek:tiewe liggaam van kennis met 

vaste riglyne en patrone daaroor nie; 

1.5.2 Die verhale van aanneemouers is lokal.e, narratiewe, geldige kennis en 

daarom word die gespreksdeeln.emers ~ kundiges oor aannenring erken en 

gerespekteer. Dit mag ons moontlik :in weerstand bring met bestaande diskoerse 

oor aannenung; 

1.5.3 Sosiale konstru.ksie gaan :in die loop van die ondersoek plaasVind, dit wi1 

se ons gaan deur ons verkeer ":in taal" by mekaar leer en ook hoor wat ander 

stemme oor aanneming te se het. Ons gesprek sal hopelik. 'n betekenisvolle 

bydrae tot die aannem:ingsdiskoers maak; 
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I. 5.4 As gdowiges is <lit vir ons belangrik om ons gespreksvoering binne die 

kader van die christelike tradisie te laat verloop. .t-\s seker die enkele faktor wat 

ons ouerskap deurslaggewend bepaal, sal ons baie graag met mekaar wi1 uitklaar 

watter rol ons geloof speel. Kan dit as bron benut word in ons lewe as 

aanneemgesinne? 

Die volgende hoofstuk [2] situeer dan die gesprek binne die diskoers van die 

christelike gekoofsge1neenskap. 
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Hoofstuk 2 

The meaning of awe is to realize that life takes place under 

wide horizons that range beyond the span of an individual 

life or even the life of a nation, a generation, or an era. Awe 

enables us to perceive in the world intimations of the divine, 

to sense in small things the beginning of infinite 

significance, to sense the ultimate in the common mid the 

simple; to feel in the rush of the passing the stillness of the 

eternal. 

- Abraham Heschel soos aangehaal deur Gerkin (1984:62) 
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Ensiklopedie 

2.1.'N PRAKTIESE TEOLOGIESE STUDIE 

Wai in hierdie hoofstuk volg, is 'n kort verantwoording oor waarom hierdie 

ondersoek as praktiese teologiese studie aangebied word [afdeling l], en dan 

s'Pesifiek in die pastorale teologie [ afdeling 2). Die doel is om die teologiese 

relevansie van gelowige aanneemouers se ervarings na vore te bring en dit as 

betekenisvolle bydrae te erken. Ek sal verder poog om die lyne van instaat

stelling en die veelvuldigheid van kennis teen die agtergrond van 'n narratiewe 

benadering, soos uiteengesit in hoofaiuk. 1, oak in hierdie hoofaiuk deur te trek. 

In paragraaf.1.1 word dan eers ingegaan op die vraag wat dit as teolofilese studie 

onderskei. 

2.1.1 Teologie 

Die antwoord op bogenoemde vraag hang saam met die veelberedeneerde saak 

van die objek [of inhoud] van teologie. In sy definisie van die teologie noem 

Heyns dit "die openbaring van God aangaande Homself en Sy direkte 

verhouding tot die kosmos" (Heyns & Jonker 1974: 137). Op grond van sy 

wetenskapsbeskouing dat slegs die kosmiese werklikheid [of deel daarvan] 

objek van die wetenskap kan wees (Heyns & Jonker 1974:150), verwerp hy die 

skolastiese standpunt [en ook die van H Berkhot] dat God die objek van die 

teologie is. Hy gaan verder voort om te verduidelik dat daar 'n "oneindig 

kwalitatiewe verskil" tussen God en mens is, dat die mens op geen manier 

direkte toegang tot God het nie, maar dat God Hom aan die mens openbaar. In 

Sy selfopenbUring het Hy Hom in die kosmiese werklikheid kenbaar gemaak en 

hierdie openbzjng kan die objek van teologiese navorsing wees. Hy onderskei 
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tussen die besondere en die algemene openbaring: ''Die algemene openbaring 

vind ons in die natuur, in die geskiedenis en in die gewete van mense, terwyl die 

besondere openbaring kulmineer in Jesus Christus en die Bybel" (Heyns & 

Jonker 1974: 154) en wys daarop dat laasgenoemde [die besondere J die objek 

van die teoiogie is van waaruit eersgenoemde [die algemene] verstaan word. 

In sy hantering van die objek van die teologie sluit Heyns nou aan by Barth as 

lsasgenoen1de hmn soos volg daaroor uitlaat: " ... the object of evangelical 

theology is God in the history of his deuls. In this history he makes himself 

known." (Barth 1963:9) en dan die taak van die teologie beskryf as die weergawe 

van God se selfopenbaring in die geskiedenis. Kenmerkend van sy geweldige 

ontsag vir die. W oord van God, beskryf Barth teologie as 'n antwoord op en in 

<liens van hierdie Woord wat die teologie slegs in beskeidenheid kan nase (Barth 

1963:16-18). Die inhoud van die Woordis die Verbond waarin God die primfue 

vennoot en die mens die sekondere een is (Barth 1963: 19-20) en dit is hierdie 

God-in-verhouding-met-die-mens waarmee die teologie sig besighou. 

Beide hierdie skrywers sien teologie as 'n menslike antwoord op die spreke van 

God en as sulks onklaar, voorlopig en dinamies. (Heyns & Jonker 1974: 132, 

133, 135) (Barthl963: 16, 17). Die rede daarvoor kan nie gesoek word by die 

Skrif nie, want dit is algenoegsaam, betroubaar en gesagvol, maar by die 

menslike aard van hierdie antwoord, <lit wi1 se die paging van die teologie om 

dit te ontsluit ten einde dit 'n "woord te [laat] word in die mond van 'n mens, 

bedoel vir die.hart van die mens" (Heyns & Jonker 1974:132). 
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Indien ek bogenoemde skrywers reg verstaan, sou die teologie dus 'n oefening in 

futiliteit, tewens in ongehoorsamnheid wees as dit nie ems maak om die verhaal 

van die God-mens-verhouding in die Skrifverder te vertel in vandag se situasie 

en taal nie. Daarvoor is die werk van die Heilige Gees (Heyns & Jonker 1974: 

168-169) en geloof (Barth1963: 100-101) conditio sine qua non, anders sou dit 

kon gebeur <lat hierdie verhouding omgekeer i.vord: die mens verkry voorrang, 

God word uitgeskuif en teologie word antropologie. 

Teen die agtergrond hiervan en met die Skrif as die belangrike kenbron van die 

God-mens-verhouding in tyd, moet van Niekerk ( 1994:280) toegegee word <lat 

die enigste wyse waarop oor God gepraat kan word, analogies is, omdat Hy buite 

die ervaringsveld van die mens is. Dit beteken natuurlik dat ook die Bybel 

analogies oor God praat en dat die teologie nie anders kan nie. Tot die wese van 

die teologie behoort dus dat dit metafories spreek oor die metafore van die Bybel 

en voortdurend interpreteer. Anders gese: om reg te laat geskied aan die Bybel, 

sal die teologie voortdurend nuwe werklikhede skep van God-in-verhouding

met-mens deur die gebruik van analogiese taal [metafore, modelle, simbole, 

stories] (van Niekerk 1994:287); nie lukraak nie, maar wel op 'n wyse wat 

terugdwing na die normatiewe bybelse metafoor. Op hierdie wyse word die 

"gesag" van die Skrif gehonoreer, Irie met verwysing na die bonatuurlike 

ingewing daarvan nie, maar deur die waardering daarvoor as die primere 

diskoers oor die mens op pad met God. Met 'n sodanige skrifbeskouing vind die 

mens van vandag die ruimte, tewens die aan.sporing om sy eie pad met God as 'n 

verlenging van·die bybelse een te sien. Die Bybel bly dus [aan die een kant] 

relevant en gesagvol, juis omdat dit [ aan die ander kant] ruimteskeppend vir 
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nuwe verhale met God hanteer word. Die opwindende hiervan is dat dit die 

teologie bevry van 'n lewelose poging tot beskrywing in "wetenskaplike" taal van 

algemeen geldende waarhede tot 'n dinamiese, kreatiewe, werklikheidskeppende 

proses wat vertrek vanuit die Skrif en weer daarna terugkeer. 

Dit bring ons weer terug by die onafgehandeldheid van die teologie, in van 

Niekerk se woorde: "Teologie is daarom voortgaande, uimmer voltooide 

stukwerk. Teologie is nie passiewe, talige registrasie van 'objektiewe feite' wat 

in die Heilige Skrif pasklaar beskikbaar en direk herhaalbaar is nie." (van 

Niekerk 1994:286). J H Veltkamp (1988) verduidelik waarom hy eerder van die 

"Verhaal" of"Verhale" praat as die "Bybel" of"Heilige Skrif': dit gee beter 

uitdrukking aan die insig dat ons in die bybelboeke nie vaste reels, beginsels en 

beskrywings aantref nie, maar 'n onuitputlike bron van verhale, liedere, spreuke 

en briewe "waarin men.sen getuigen van ervaringen die zij met God opdoen en 

over hun relaties tot God, elkaar en de wereld" (Veltkamp 1988:130). 

Lewe impliseer risiko en so ook hierdie manier van teologisering en verseker sal 

wanstaltige teologiese konstruksies ons daaraan bly herinner. Tog is die 

gespreksruimte waarbinne ems gemaak word met die inspraak van die Heilige 

Gees, die stemme van die Bybel, die teologiese tradisie en die geloofsgemeen

skap 'n rigtinggewende korrektief in ons op weg wees met God. Daarom sal ek 

my moeilik kan vereenselwig met Heyns se duidelike onderskeid tussen 'n 

"nie-teologiese omgang met en kennis van die Bybel" van die "gewone" gelowige 

aan die een kant en die teologiese besinning op die vlak van die wetenskap aan 

die antler kant (Heyns & Jonker 1974:129). Trouens, die uitgangspunt aan die 

grondslag van hierdie projek is dat 



die perspektiewe van gelowige ac"llll1eemouers 'n betekenisvolle teologiese bydrae 

lewer rondom 'n saak waaroor hulle klmdiges is. 

v eltkrunp (1988: 17) se dieselfde, maar vru1uit 'n pastorale gesigshoek as hy 

worstel met die vraag oor 'he teologiese betekenis van die pastorale gesprek: 

"'W'at gebeurt er eigeniik in het pastoraat? Gebeurt er alleen intennenselijke 

interactie en corrununicatie, of gebefu"i er ook theologisch iets?". Hy konkludeer 

dat die gesprek inderdaad teologievon11end is en fonnuleer dit so: "In het 

pastoraat, waarin mensen met elkaar lnm verhalen, h1m hoop en hun 

vertv .. 1.jfeling delen, gebeuren steeds nieuwe gelijkenissen van het Verhaal van 

God, de mensen en de wereld; gelijkenissen waarin ervaringen van mensen 

gestalte krijgen, en die door de pastor worden opgenomen in de theologische 

beweging" (Veltkamp 1988: 18)_ 

Jvlet bostaande as motivering waarom hierdie studie n1 die teolocie aangebied 

word, is dit nodig om dit verder af te grens tot die praktiese teologie, en dit is 

wat ek poog om te doen in die volgende pa:ragraaf [ 1.2]. 

2,.1.2 Nie net Toegepaste Teologie 

Ek leun dankbaar op die gedagtes van Heitink (1977) as riglyne vir die onder

staande opmerkings oor die plasing van hierdie studie in die veld van die 

Praktiese Teologie en in besonder die Pastorale Teologie. As vertrekpunt <lien 

sy opmerking dat ons onder Praktiese Teologie verstaan "die vorm van 

theologie, die in onderscheiding van de bijbelse en systematishe theologie de 

praxis als 'locus theologicus' heeft." (Heitink 1977: 18). Hy gaan in op die 
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ontwikkeling van die begrip "praxis" vanaf die tyd toe Praktiese Teologie bloot 

'n toegepaste teologie was om voomemende leraars te onderrig in die "hoe" van 

die kerklike prak'tyk. Inhoud ["wat"] word deur die antler teologiese dissiplines 

voorsien en die Prak:tiese Teologie leer die toepassing [''hoe"] daarvan. 

Veltkamp (1988:26-27) voer in die verband mm <lat die Prak:tiese Teologie die 

gevaar geloop het om soos lvfette dit stel, bloot die beginsels wat in die 

sistematiese tcologie onhvikkel is, vir die prnktyk toepaslik te maak:, hetsy op 

pragmatiese ofwetenskaplike "lvyse. Ook hy toon aan dat in die twintigste eeu 

die Prak:tiese Teologie 'n gesonde ontwikkeling ondergaan het tot op 'n punt 

waar dit 'n eie teologiese posisie kon inneem. En daarvoor gebruik hy J Firel se 

definisie van die Prak:tiese Teologie: "de theologische theorie omtrent handeling

systemen die het komen van God tot de mens in z.ijn wereld intennedierend 

dienen" (Veltkamp 1988:27). Die kemsake waarom dit gaan in hierdie 

omskrywing is aan die een kant dat God se handelinge met die mens [ dit is 

"theologie"], aan die antler kant vir die mens hoorbaar, sigbaar en verstaanbaar 

in sy situasie (<lit is die "praxis") word. En <lit lyk my, dis by hierdie ontmoeting 

of snypimt waar die Praktiese T eologie na vore tree. 

Heitink toon aan hoedat die pra..xis-begrip 'n verruiming ondergaan het vanaf 'n 

eng amptelike ofkerklike aard totdat die mens en sy werklikheid ook deel 

daarvan word (Heitink 1977:18-22). Prak:tiese Teologie is dan 'n "handelings

wetenskap" wat 'n eie fokus het op God se handelinge met die mens in sy 

eksistensie. Dit impliseer weer 'n openheid om naas die teologie en aanvullend 

daarby vrugoaar gebruik te maak van stennne uit ander menswetenskappe om 

die mens en sy nood bet.er te verstaan. 
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Van Wyk (1995:92) kom ongeveer by dieselfde gevolgtrekking ashy se <lat 

Praktiese Teologie meer is as theologia applicata, maar 'n teologiese wetenskap 

in eie reg wat die Sitz im Leben van die mens ontleed met die oog op 'n 

effektiewe ontmoeting tussen mense en die 'W'oord van God en beskryf dan 

Praktiese Teologie as "a Communicative Theological Operational Science" (van 

'W'yk 1995:93). So ookFiret(l974:14) wat in antwoord op die vraagof 

Praktiese Teologie nog bestaansreg het in die Jig van die toenemende praktiese 

en funksionele gerigtheid van die teologie in die algemeen, die kommunikasie: 

proses tussen bybelskl)''Ners en bybellesers beklemtoon as die besondere veld 

van die Prah.1:iese Teologie, omdat lg sig besighou met die gebeure tussen God en 

mens. Pieterse (Heyns & Pieterse 1990:49) voer aan d3l: kommunik..asie 

voortdurend beoefen word in die geloofsgemeenskap: "Christene kommunikeer 

voortdurend met mekaar, met hul Heer en met mense buite die geloofsgemeen

skap". Juis daarom is die mens teologies relevant en beweeg die Praktiese 

Teologie in sy besigwees met hom in die rigting van 'n empiriese wetenskap. 

Nlet hierdie oprnerking oor die ernpiriese wetenskap sluit ek aan by Johannes 

van der Ven (1993) wat vier moontlike modelle vir die Praktiese Teologie 

onderskei om dan te volstaan met die intra-dissiplinfae een. Volgens hierdie 

model brei die Praktiese Teologie sy instrwnente en tegnieke uit deur by ander 

wetenskappe te "leen" en sodoende 'n empiriese karakter aan te neem (van der 

Ven 1993:101). Hy verskafvoorbeelde, spel die geldigheid daarvan uit en 

beantwoord Tillich se kritiek op 'n empiriese benadering in die teologie deur 

daarop te wys dat God nie die direkte objek van teologie is nie, maar wel die 

geloof. Hy stem saarn met Tillich dat God vanwee Sy transendensie nie 
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toeganklik is vir die teologie nie, maar die geloof is wel. Geloof word dan 

verstaan as die resepsie van die selfopenbaring van God waarop die gelowige 

respondeer en reageer. .tv1et hierdie resepsie as objek van die teologie is 'n em

piries-analitiese benadering in beginsel moontlik:. (van der Ven 1993:102-103). 

Die eg menslik.e ervaring kan dus die voorwerp van navorsing wees waanrn 

vanuit antler gesigshoeke gekyk word as net vanuit 'n fundamentalistiese bybelse 

antropologie. 'n Narratiewe benadering is dus 'n opsie. In terme van die episte-

mologie van hierdie pro_jek [hoofstuk 1 J het dit die volgende in1plikasie: aan

neemouers het elkeen 'n eie belewing van die aannemingsproses. Deur die deel 

van hulle verhale daaroor met mekaar vanuit 'n geloofsperspektief, ken hulle 

betekenis daar toe. Hierdie kennis wat intersubjektief onderhandel is, is prakties 

teologies relevant omdat dit die ontmoetingspunt is tussen mens en God; oftewel 

omdat dit deel is van die konnnunikasieproses van gelowiges met mekaar, met 

hulle Heer en selfs met mense buite die geloofsgemeenskap. Wat laasgenoemde 

betref, kan dit 'n impetus wees wat die gesprek oor aanneming in die bree verder 

stimuleer. 

Dit is op hierdie punt [paragraaf 1.3] nodig om duideliker te se hoe die Praktiese 

Teologie va:nuit 'n narratiewe invalshoek lyk: 

2.1.3 Narratief omskryf 

In tenne van my epistemologiese benadering van die vorige hoofstuk kan 'n 

"definisie" van Praktiese Teologie wat bostaande insigte verdiskonteer, 

goedskiks soos volg lui: Praktiese Teologie is 'n diskoers binne die gelooft-
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gemeenskap oor mense skrywend aan hulle lewensverhale as dee! van God se 

Verhaal met die mens. 

Sleutdwoorde in hierdie fonnulering is: 

"Diskoers" om aan te dui <lat die Praktiese Teologie nie 'n atgeronde statiese 

liggaam van kennis is nie, maar 'n gesprek waarin voortdurend antler insigte 

na vore kom; 

"Geloofsgemeenskap" dui die eie aard van die Praktiese Teologie aan om <lit 

te onderskei van die diskoerse in and.er kringe en vakrigtings; 

"Lewensverhale" trek die mens iJ1 sy eksistensiele werklikheid op 'n 

narratiewe wyse die gesigsveld binne en nnpliseer 'n openheid vir insigte 

vanuit die ander dissiplines; 

"God se Verhaal" <lui aan dat die hermeneutiese vertrekpunt in die judees

christelike narratiefie. 

Die rol van die geloofservaring bilme die selfverstaan en funksionering van die 

aanneemgesin is die objek van hierdie studie en hoort volgens bostaande insigte 

<lan tuis in die Praktiese Teologie: <lit het sy fokus op die n1ens in die werklik

heid van sy gesinsbestaan ('praxis' volgens Heitink]; betrek die ontmoeting van 

die mens-in- gesin met die Woord [van Wyk] en hulle konununikasie met 

stemme uit die Skrif in hierdie verband [Firet]. 

'n V erdere [en finale] afgrensing is om die stu<lie te plaas binne die pastora!e 

veld en ek gee ·in die volgende afdeling daaraan aandag. 
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2.2. 'N PASTORAAL-HERMENEUTIESE BENADERING 

2. 2.1 Inleiding 

"Pastorale teologie" word gebruik vir daardie onderdeel van die praktiese 

teologiese diskoers wat handel oor die pastorale sorg/pastornat. In hierdie veld 

kan daar breedweg 2 benaderingswyses onderskei word, te wete: 

2. 2.1.1 Die Kerugmati.ese model met Thurneysen as eksponent. D J Louw noem 

<lit die Europese tradisie. In hierdie meer direktiewe benadering word die klem 

swaar laat val op die sonde as oorsaak van die mens se ellende, asook op die 

versoening van Christus as die weg daaruit. Skrifwaarhede rondom die mens se 

status as simuljustus et peccator en die genade van God as enigste hoop vorm 

die grondslag van die pastoraat (Louw 1989:6). 

2. 2.1. 2 Daarteenoor staan wat Louw die Eduktiewe benadering noem (Louw 1989: 

6). Dit het volgens de Jongh van Arkel ontstaan uit 'n reaksie teen die legalisme 

en outoritarisme van die kerugmatiese model (de Jongh van A.rkel 19880:2). S 

Hiltner het die klientgesentreerde benadering van Carl Rogers in sy pastorale 

teologi.e geinkorporeer en is 'n belangrikste eksponent van hierdie benadering. 

Die klem val op die selfakfualisering van die mens en die ontsluiting van sy 

potensiaal. deur gesprekstegnieke. 

Louw se kritiek teen beide die benaderings is <lat dit reduk;,-1.onalisties is. In die 

kerugmatiese model bestaan die gevaar om alle menslike problematiek te herlei 

tot sonde, terwyl in die eduktiewe een <lit herlei word tot blokkasies wat die 

mens se ontwikkeling en die ontplooiing.van sy potensiaal inhibeer (Louw 1989: 

9). Hy lewer dan 'n pleidooi vir 'n pneumatologiese benadering om 'n balans te 

pro beer vind." Volgens horn sal dit die soteriologi.e tot sy reg laat kom, sowel as 

die verwesenliking van die mens se potensiaal. as gawe van die Heilige Gees. 
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Charles V Gerkin ( 1984 & 1986) onderskei ook die bogenoemde twee 

hoofstrome in die ontVvikkeling van sy eie pastornal-hermeneutiese model. Sy 

gedagtes vorm die raamwerk W&'lrbinne ek my epistemologiese vertrekpunt en 

teologiese pos~-1onering met mekaar versoen en daarom wy ek die volgende 

paragrawe daaraan. In paragraaf 2. 2 word gekyk na die hermeneutiese aard van 

die pastorale teologie en in 2.3 word <lit in verband met die narratiewe 

benadering gebring_ 

2. 2. 2 Hermeneutiek 

In die pastorale veld het daar die atgelope tyd dermate 'n verskuit1>·ing in die taal 

vanaf die teologiese na die psigologiese plaasgevind <lat laasgenoemde dreig om 

eersgenoemde te verswelg (Gerkin 1984: 13). Reaksie hierop het dan nie uitgebly 

nie en die apologie vir 'n terugkeer na tradisionele teologiese taal, sonder die 

prysgawe van modeme psigologiese insigte word verwoord deur iemand soos 

Thomas Oden. Gerkin posisioneer homself tussen hierdie twee pole met sy 

''henneneutical theory of pastoral counselling" (Gerkin 1984: 19), die basis 

waarvan singewing aan die menslike ervaring in 'n christelike raamwerk is. 

Terapie is die ontmoeting tussen die pastorale terapeut en die soeker na hulp 

waartydens laasgenoemde se persoonlike storie blootgestel word aan die 

christelike interpretasie waarvan eersgenoemde die verteenwoordiger en 

ini,-trument is. As metafore vir hierdie proses gebruik Gerkin die van Boisen wat 

die mens in sy soeke na sin beskryf as 'n ''living human document" (Gerkin 

1984:37) asook die van die hermeneutiese filosoofHans-Georg Gadamer wat die 

dialogiese karakter van die terapeutiese proses beskryf as 'n "merger or fusion of 

horizons of meaning and unders1anding" (Gerkin 1984:44). 
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Wanneer Gerkin skryf oor die rol van die pastor as interpreteerder/vertolker, dan 

toon hy aan hoedat die modeme wereld die speelveld is van sovele ander stories 

as die christelike geloof(Gerkin 1986:100-101). Hierdie veelheid van [publieke] 

stories is in baie opsigte weersprekend en verwarrend en maak sterk aansprake 

op die mens. Enigeen wat op 'n sinvolle manier as Christen sy pad wil vin<l, het 

dus die behoefte daaraan om voortdurend hermeneuties betrokke te wees by die 

Judees-Christelike narratief. op s6 'n -w-yse dat daar samehang in sy werklikheidn 

is, in plaas daarvan dat dit om hom uiteenval in betekenislose brokstukke. 

Veltkamp (1988:20) vergelyk die pastoraat met 'n tog teen 'n berg op: steil, 

plek-plek ongekaart en sonder aanduidings. Vrae hang in die lug, vrae soos: 

"Wat heeft God met alles te maken? Wat beteken mijn leven en water in deze 

wereld gebeurt in relatie tot <lat oude Verhaal van schepping en uittocht, van 

gerechtigheid en vrede, van ballingschap en bevrijding, van schuid en 

verzoening, van de oude Adam en het niewe Jerusalem?" Daarmee stel hy die 

hermeneutiek aan die orde en die plek van die pastor in die soeke na die 

verhouding tussen die merislike verhaal en die "oude Verhaal", oftewel soos hy 

dit stel: die verhouding "openbaring en ervaring" (Veltkamp 1988:21). 

In 'n paging om hierdie verhale met mekaar te laat ineenvloei, wend hy horn na 

'n ondersoek van die gelykenisse en konkludeer hy: "de gelijkenis werkt [daar

door] als een uitnodiging en tevens als instrument om die eigen situasie open te 

breken, te decoderen en te herdefinieren. Deze nieuwe visie wordt door de 

hoarders ervaren als een openbaring: het eigen verhaal wordt gere"fateerd aan 

lzet verhaal vdn lzet Koninkrijk Gods" (Veltkamp 1988:104) [1ny kursivering]. 

Die mooiste beeld van die pastor is die van 'n vroedvrou. "Zij helpt om het 
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verhaal <lat nog verborgen in die antler leeft geboren te laten warden" (Veltkamp 

1988: 113). Daar is 'n verskil tussen die pastor enersyds en die terapeut of 

andragoog andersyds: laasgenoemde hanteer singewing as 'n konstruksie op 

grond van elemente in die lewensverhaal om so die brokstukke weer inn1ekaar te 

laat sluit. Die pastor egter het 'n verwysingspunt in die V erhaal in die lig 

waarvan same hang in die lewensverhaal ontdek kan word (Veltkamp 1988: 117-

118). Nie alleen op die vlak: van die verhaal is daar 'n parallel tusssen pastoraat 

en gelykenis nie, maar ook op die vlak: van werklikheidskepping of verandering. 

Die gelykenis volg die rigting van die inkarnasie nl 'n inbreek in die werklikheid 

van die lewe met 'n uitnodigjng om 'n posisionele verskuiwing te maak: en jou 

werklikheid te herskryf. 

Dit di.en hier beklerntoon te word dat in hierdie studie die opmerking oor die 

"Verhaal" as verwysingspunt nie beteken <lat <lit normatief op die mens se 

verhaal afged\ving \Vord nie. In die lig van die epistemologiese uitgangspunt in 

hoofstuk 1 word dit eerder gesien as 'n sosiale konstruk van die oerchristelike 

geloofsgemeenskap wat as belangrike element meespeel in die singewing aan sy 

verhaal deur die mens van· vandag. 

Capps ( 1984:80-82) bestempel die tipe pastoraat as die van die "wise fool" . 

Omdat die mens se voorkeur vir donker b6 Jig sy problematiek verduister, besef 

die pastor die behoefte om 'n lewenssituasie vanuit 'n ander oogpunt te beskou. 

Daarom bring hy 'n profetiese perspektiefwat. gebaseer is op die eenvoud van 

die waarheid van God. Dit open die dimensie van 'n nuwe wereld wat verskil 

van die ou gek.ompliseerde een. 



Bostaande is dan ook die fokus van hierdie ondersoek waarin dit gaan om die 

ineenvloeiing van die stories van aanneemgesinne met die van die christelike 

geloof om sodoende die ervarings langs lrierdie pad villl aanneming te kan 

integreer in 111 sinvolle geheel. In wese is die projek dus 1
11 veeikantige. gesprek: 

met mekaar, met stemme van buite en veral met die christelike narratief Die 

doel daarvan is om algaande tot insigte ["kennis"] te kom wat ons in staat stel 

om onsself beter le posisioneer ten opsigte van die eise en krisisse eie aan 

aannenung. 

V anselfsprekend is die henneneutiese uitgangspunt nie net eie aan die christelike 

geloof nie. Victor Frankl ([ 1959} 1970:99) bou sy "logoterapie" daarop omdat hy 

die mens se wilibehoefte aan sin as sy primere drytkrag beskou. So ook wys 

Denzin & Lincoln (1994:582) op 'n ;vye tendens onder wetenskaplikes weg van 

die streng skeiding in die modernisme van wetenskap en religie, in die rigting 

van 'n hernieude soeke na sin, doel, heelheid en heiligheid. Tog le <lit aan die 

wese van juis die christelike geloof dat God sprekend en werkend teenwoordig 

is in die wereld (Firet1974: 26,33). En s6 ontvou die een Verhaal van Sy 

omgang met die mens tot 'n kulminasie in die vleeswording van die Vloord wat 

'n appel rig tot elkeen waJ: hoor, om sy/haar eie verhaal in die Jig van hierdie 

Woord te verstaan. Met verwysing na die ervaring van die Emmausgangers 

belig ook Heitink (1977:20-21) die henneneutiese grondslag van die pastorale 

sorg waarin die mens se handelinge gesien word in die perspektief van God se 

handelinge of soos hy <lit stel "dat het pastoraal handelen [ dat] zich afspeelt in 

het raam van de 'Praxis Gottes', zi.ch voltrekt in een wisselwerking tussen de 

'tekst van de Bijbel' en 'de mens als tekst"'. 
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Laa..~ens dan die beloofde integrasie van die narratiewe epistemologie met die 

pastoraal-hermeneutiese teologie. 

2°2.3 Narratief en Hermeneutiek. 

Die wyse waarop die singe,"V1.ng geskied, is vol gens Gerkin ( 1986: 19) narratief: 

Die mens ont'Nikk:el vanaf geboorte sy storie of persoonlike narratief in 'l>vissel

werking met die groter narratiewe [en hulle metafore] van die konteks wa.'1rin hy 

gebore word. Hierdie narratiewe het in die pluralistiese samelei.ving 'n fragmen

terende effek op die persoonlike storie, in so 'n mate dat daar op die vlak van die 

self 111 verwardheid en onsekerheid ontstaan. By die moderne mens word 

hierdie identiteitskrisis gekenrnerk deur die verhes aan 'n eenduidige moraliteits

konteks. Volgens Gerkin (1986:20) vind heling plaas as die mens in die 

christelike narratiefbetekenis vir sy eie verhaal terugvind. Daarom pleit hy dat 

die pastor sy horison wyer sal uitbrei as bloot die psigologi.ese of relasionele 

welsyn van die mens. Hy sal veral die veelfasettige, plurole en tog sruneh.angen

de narratiewe weergawe van die verhouding tussen God en die wereld moet 

insluit en as die verteenwoordiger daarvan optree (Gerkin 1986:30). Gerkin 

(1986:59) ti.peer dan sy teologie as "narrative henneneutical practical". 

Dit behoort duidelik te wees dat hi.er vele raakpunte is met die narratiewe episte

mologiese benadering soos in hoofstuk 1 bespreek, onder an.dere: 

Die mens gee op narrati.ewe wyse sin aan sy geleefde werklikheid; dus is beide 

interpreterend van aard; 
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Die persoonlike storie word gevorm en beinvloed deur 'n veelvuldigheid van 

groter diskoerse; 

Deur die hervertelling van sy storie skep die mens 'n ander/nuwe eksistensiele 

werklikheid; 

Identiteit [self] is nie 'n vaste gegewe nie, maar word gedurig gevorm en 

verander. 

Tog is daar ook 'n verskil: In die narratiewe terapie van White en Epston word 

nuwe betekenis aan 'n lewensverhaal toegeken met verwysing na momente van 

weerstand teen en oorwinning oor die dominante probleemverhaal. Dit vorm dan 

die grondslag vir herbeskrywing van identiteit (White 1991:127). In die 

narratiewe pastora/e teo/ogie van Gerkin is dit meer en anders. Hy beskryf dit 

as " ... the interpretation of ordinary human affairs in ways that give ordinary life 

coherence because it is seen as enacting a Christian story" (Gerkin 1986:49). 

Die narratiewe terapeut skep gespreksruimte deur die dekonstruksie van die 

dominante diskoerse waardeur hulle invloed verbreek word sodat die verlangde 

veranderings in die hulpsoeker se lewe en verhoudings vir ontwikkeling blootgele 

word. By die hermeneutiese pastoraat word daarbenewens ook rekening gehou 

met die diskoers oor die werk van die Heilige Gees binne die geloofsgemeenskap 

Wat wyer moontlikhede in die gesigsveld bring. 

My benadering tot hierdie studie is pastoraal-hermeneuties op 'n narratiewe 

grondslag. Julian MUiler wys op die noue verband tussen die hermeneutiese en 

narratiewe benaderings as hy 'n dubbele narratiewe struktuur by die hermeneu

tiese pastoraat onderskei, te wete "[1] die eie lewensverhaal, en [2] die gemeen

skap en geskiedenis van ander verhale. By laasgenoemde is die betekenis van 
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die geloofsverhale natuurlik ook aanwesig" (}.;Hiller 1996:9)_ Ek werk dus 

narratief-prosesn1atig <lit >Vil Se ekstemaJ:iserend, dekonstruktief, metafories, 

ensovoorts, maar altyd met 'n "lang geheue" (Gerkin 1984:22), dit -...vil se binne 

die horison van die christelike narratief. 

Waar pas hierdie benadering in ten opsigte van die ken1gmatiese. eduktiewe en 

pneumatologiese socs kortliks hierbo [ 2.1] aangedui? l\!Iilller ( 1996 :3-5) mo.'lk 'n 

saak daarvoor uit dat 'n narratiewe benadering ontsnap aan die ou dichotomie 

van teorie en praktyk. Volgens horn stel <lit 'n raamwerk van 'n nuwe weten

skapsbeskouing daar wat meer inklusief is. In aansluiting daarby kom dit vir my 

voor asof die narratiewe pastornle hemeneutiese benadering die beste van die 

voorgenoemde modelle behou: 

• die inspraak van die Skrif [Kerugmaties J - maar dan nie op 'n formalistiese 

wyse nie, eerder organies as verstaanshorison waarmee fusie S1JOntaan 

plaasvind; 

• selfaktualisering van die mens [Eduktief] deur die ontsluiting van die mens 

se reserwes soos ingebed in sy lewensstorie; asook 

• die plaasvind van die pastorale gebeure in afhanklikheid van God 

[Pneumatologies]. 

Bewus daarvan <lat hierdie pastoraal-hem1eneutiese benadering nie beteken <lat 

daar maklike antwoorde is op die eksistensiele vrae rondom gesin-wees in 'n 

aanneemsituasie nie, maar <lat <lit 'n lewenslange ontdekkingsproses is, is ek tog 

nuuski.erig om die omvang van die ineenvloeiing van hierdie horison met die 

van die chrisielike te pro beer naspeur. In die volgende hoofatuk [ wat dan die 
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laaste fonnele een is voordat. by die inhoudelike van die navorsing gekom word] 

'Wi1 ek die metodologie om daarby uit te kom, aan die orde stel. 



·~7 _ _, -

Hoofstuk 3 

We cobble together stories that we may tell 

each other, some to share our profoundest 

links with those whom we studied: some to 

help us see how we can right a ·wrong or 

relieve oppression; some to help us and 

others to understand how and why we did 

what we did, and how it all went very 

wrong; and some simply to sing of 

difference. 

- Lincoln & Denzin 1994:584 
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Metodologie 

3.1. INLEIDING 

Ek vertrou dat die goue draad van instaatstelli.ng en die plurauteit van kennis 

soos aangedui in hoofstukke 1 en 2 ook te sien sal wees in die metodologie van 

die ondersoek. Die vertrekpunt van hierdie hoofstuk is <lat objektiwiteit ten 

opsigte van kennis onmoontlik is [afdeling 3.2) as gevolg van: 

• die subjektiewe betrokkenheid van die navorser by die ander deelnerners 

[paragraaf 3. 2.1 ]; en 

·- die veelvuldige en ope aard van kennis [paragraaf 3.2.2]. 

Daarom word gekies vir kwalitatiewe navorsing op 'n empiriese basis. Nadat die 

metodologie verantwoord is in paragraaf 3.2.3 en die doel Vllll die ondersoek 

geformuleer is, sal ek motiveer waarom reflektiewe gesprekk:e die wyse is 

waarvolgens ek te werk gaan [afdeling 3.3]. 

Die onmoontlikheid van objektiwiteit in kennisverwerwing word clan nou in die 

volgende afdeling [3.2] onder loep geneem. 

3.2. OBJEKTIWITEIT ONMOONTLIK 

3.2.1 Persoonlike betrokk:enheid 

In hulle aanloop tot 'n konstruktivistiese antwoord op die vraag of objektiwiteit 

in navorsing hoegenaamd moontlik is, wys Gergen & Gergen ( 1991:76-78) 

daarop <lat in die natuurwetenskappe sowel as die geesteswetenskappe dit wyd 

aanvaar is <lat subjektiwiteit beperk en in 'n groot mate selfs uitgeskakel kan 

word: Natuurwetenskapli.kes se antwoord aan Heisenberg as hy lastige vrae oor 

die versteuring van _die objek deur die waarneming van die navorser vra, is dat 

tegnieke ontwikkel kan word om die "waarnemersfout" tot 'n konstant te 
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reduseer en dit dan effektief te verreken. GeesteJwetenskaplikes het ook 

verskeie veiligheidsmaatreels ontwikkel in 'n paging om die oordra van voor

oordele op die navorsingsobjek hok te slrum. Bogenoemde sk:ry>vers haal egter 

resente stemme uit verskeie menswetenskaplike dissiplines aan om aan te toon 

dat op geen manier die waarnemer s6 volkome van sy objek verwyder kan word 

<lat hy dit onaangeraak laat nie. 

Oor die haalbaarheid van objektiwiteit in die fisiese wetenskappe kan en wil ek 

my nie u.itlaat nie en voel my eerder nader aan die sg "interpretiv.ists" wat 

volgens Schwandt ( 1994: 119) 'n naturalistiese benadering tot die sosiale 

wetenskappe afwys. Daar is volgens hulle 'n fundainentele verskil: die natuur

wetenskappe se doelwit is wetenskaplike verklaring, die sosiale wetenskappe s'n 

die verstaan van en insig in die betekenis van maatskaplike verskynsels. 

Daarom sal volgens hulle die onderskeie metodologiee ook rad.ikaal versk.il: 

waar objektiwiteit 'n waannerk van betroubaarheid vir natuurwetenskaplike 

navorsing is, bestaan die dualisme objektie£1subjektief nie in die sosiale 

wetenskappe nie omdat da3r interpreterend vanuit die oogptmt van die 

deelnemer na sy werklikheid gekyk word. Navorsing pretendeer nie objektief te 

wees nie, maar kan eerder as deelnemend gekarakteriseer word. 

Guba & Lincoln (1994:105-117) sluit by die gedagte aan as hulle uitwys <lat 

kwantifikasie s6 'n belangrike rol begin speel het in natuurwetenskaplike 

navorsing dat selfs die geesteswetenskaplikes dit begin aangryp het as die 

metode wat die belofte van betroubaarheid sou waar maak en gevolglik die 

erkenning van navors:ing sou verseker. Ook hulle beskryf die resente kritiek 



-40-

teen h.ierdie standpunt met verwysing na die "Heisenberg imcertainty principle" 

in die "harde" [i e kwantifiseerbare] wetenskappe soos veral die Wiskunde. 

Enkele besware van die kritici is dat kwantifikasie nie rekening hou met die 

waarde- en teoriegeladenheid van feite 1i..ie. Anders gese; feite kan nie los en 

neutraal van die waamemer beskryf word om dan 'n model of teorie te konstitu

eer ofbevestig 1i..ie. Die teorie- en waardevooroordele van die waarnemer maak 

dit orunoontlik. Nie alleen druk hy sy eie raamwerk op die feite af nie, maar is 

hy ook gedurende die navorsingproses in voortdurende interaksie met hulle. 

A.s objektiwiteit dan nie eers in kwantitatiewe navorsing moontlik is nie, wat . -
word daarvan in kwalitaliewe navorsing? Kan enige waarde aan navorsings-

resultate geheg word as partydigheid [bias] s6 'n pro1ninente rol speel? Oleson 

(1994: 165) dui aan <lat kwalitatiewe feministiese navorsers se antwoord daarop is 

<lat partydigheid nie as probleem gesien moet word nie, maar eerder as 'n bron 

wat bydra tot sinvolle navorsing. Die voo:rwaarde is net dat die navorser sy 

vooringenomendheid sal erken en genoegsaam reflektief sal wees ten einde die 

rol van sy eie interpretasies, optrede en leiding in die projek te ver:-,taan. 

In my ondersoek werk ek met aanneemgesinne, eintlik aanneemouers. l\lly vrou 

en ek is aanne.emouers. Reg van die begin af dit wi1 se reeds by die keuse van 

'n onderwerp vir hierdie skri.p&'ie het dit 'n rol gespeel en speel dit deurlopend 'n 

rol. Dit is vir my belangrik om hierdie persoonlike betrokkenheid te erken en dit 

met vrymoedigheid op die tafel te sit as element in die proses wat verrykend tot 

die navorsing toevoeg, n1aar waaroor ek terselfdertyd sensitief genoeg sal wees 

sodat ek nie vanuit my vooringenomendheid die ondersoek in 'n rigting sal 
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dwing of manipuleer nie. Daannee se ek <lat ook ek, as navorser, myself sal 

moet oopstel vir verandering, veral in die lig van my keuse vir die sosiale 

konstruksiediskoers [sien hoofstu.k 1 supra en parngraaf3.2 infra]. 

Die onmoontlikheid van objektiwiteit is egter nie net gelee in die betrokkenheid 

van die navorser by sy navorsingsobjek nie, inaar ook in die ope en veelvuldige 

aard van keruris. In die volgende paragraaf gee ek daaraan aandag. 

3. 2.2 Oopheid en Veelvuldigheid van Kennis. 

Een van die konsek:wensies van 'n keuse vir die sosiale konstruksiediskoers is 

om te aanvaar dat kennis nie 'n afgeronde, eenduidige ontiese entiteit is wat 

toenemend akkuraat beskryfkan word in wetenskaplike taal nie. Inteendeel, 

kennis is oop en veelvuldig. \Vanneer George E Marcus (1994:567) in die 

konteks van Etnografie daaroor peins, noem hy dit "messy texts" om daannee te 

kenne te gee dat analitiese ondersoeke nie daarin slaag om maatskaplike 

verskynsels afdoende te omskryfnie. Daar is altyd, van.nit 'n postmodeme 

gesigshoek., die "surplus of difference beyond, and perhaps because of, our 

circumscription" (Marcus 1994:567). Kultuurverskille is dus volgens horn nie 

m.aklik vas te vat en in te pas in 'n teoretiese raa.rnwerk nie, maar eerder 'n uiting 

van die oorvloedige veelvuldigheid van kulturele kennis. Hiermee toon hy dat 

hy 'n oog het vir die onvoltooidheid van kennis en bevind horn naby aan die 

sosiale konstruksiediskoers wat kennis verstaan, nie as 'n gegewe nie, maar 'n 

voortdurende proses van konstruksie. Daar is dus nie 'n laaste woord oor 'n 

onderwerp nie, omdat die laaste woord 'n weerwoord oproep . 
• 
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In die idioom van die narratiewe paradigma: daar is in enige storie die "unsaid" 

wat vra om vertel te word. Lincoln & Denzin (1994:584) meen dat ons in 'n 

oorgangstyd ten opsigte van navorsingsprak.tyke leef wat onsself nog nie mooi 

verstaan nie. Met aanhaling van Thomas Berry stem hulle saam met hom dat 

ons ons tussen twee stories bevind: aan die een kant die ou storie wat nie meer 

kan werk nie omdat <lit steriel, verskralend en ontoereikend is in sy poging om 

kennis te omskryf, aan die and.er kant die nuwe storie wat nog besig is om 

gestalte te kry en waarvan die vermoede bestaan dat <lit nie van 'n enkelvoudige 

ioekoms vertel nie, maar van 'n veelvuldige; nie 'n enkele l>1em laat hoor nie, 

maar 'n veelstemmigheid; nie een verhaal nie, maar 'n veelvoud van dramas, 

fabels, herinneringe, verledes, outobiografiee, gedigte en antler tekste wat ons 

verstaan van die "Other" verbreed. En in die gang daarvan groei ons kennis, 

ook daardie kennis wat Roux (1996:20) se, niks te make het met rasionele kennis 

nie, maar wat ons stoorkamer vul met intuisies, estetiese voor - en afkeure, 

kulturele waardes en tradisies. 

Hierdie kennis waa.rvan die oopheid en veelvuldigheid geld: is in die persoon

like of "lokale" aard daarvan, word natuurlik oorwoeker deur die dominante 

gemeenskapsdiskoerse [sien hoofstuk 1paragraaf4.4]. Die waarde en krag van 

navorsing le daarin dat dit hierdie kultureel dominante stories [en die invloed 

daarvan op die deelnemers] aan die kaak stel, sodat die lokale ~1ories weer na 

vore kan kom. Die oopheid en veelvuldigheid van kennis word dus nie as 'n 

verleentheid en onafgerondheid ervaar nie, maar juis as verrykend en 

stimulerend. · 
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Teen bogenoemde agtergrond van die onmoontlikheid van objek.tiwiteit, tewens 

die onwenslikheid daarvan, is kwalitatiewe navorsing die aangewese 

metodologie, soos ek hieronder in die volgende paragraafprobeer aandui 

3.2.3 Kwalitatiewe Navorsing op 'n Empiriese Grondslag. 

Van der Ven (1993:80), in sy voorspraak vir 'n empiriese benadering in die 

Praktiese Teologie, onderskei ook tussen kwalitatiewe en kwantitatiewe 

navorsing: In laasgenoemde probeer die navorser ter wille van objektiwiteit 

soveel as moonilik afstand verkry tussen hom en die verskynsels wat hy 

bestudeer. In eersgenoemde poog hy ter wille van soveel moontlike begrip, hom 

in die posisie te plaas van diegene wat deel is van die studie. Van der Ven laat 

die grens tussen hierdie twee metodes ietwat vervaag deur te se dat in beide 

gevalle objek.tiwiteit en interpretasie 'n rol speel; en dat die beklemtoning net 

verskil: in kwalitatiewe navorsing gaan interpretasie voorop, en in kwantitatiewe 

navorsing die objek.tiwiteit. S6 ook die werkswyses: kwantitatiewe navorsing sal 

meer gebruik maak van 'n gekodeerde vmelys, terwyl die kwalitatiewe navorser 

by wyse van in diepte onderhoude sy inligting versamel. Beide werkswyses kan 

egter goedskiks in een projek ingespan word. 

Soos hierbo [paragrawe 3.2. l en 3.2.2] aangedui, is my lritgangspunt dat objek

tiwiteit in die tradisionele rasionele sin van die woord, in 'n studie van hierdie 

aard onmoontlik is. Dit is ook ongewens omdat dit 'n verskralende effek op die 

proses sou he. Guba & Llnco1n ( 1994: I 06) noem in hulle behandeling van die 

kritiek op kwanti.fikasie dat hierdie versk:raling o a veroorsaak word deur: 

• "Context stripping!' waardeur waardevolle kontekstuele inligting verlore gaan; 
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• "~1eaning and purpose" wat menslike gedrag verstaanbaar maak, word 

uitgesluit; 

·"Exclusion of the discovery dimension in inquiry" omdat die beheptheid in 

kwantifikasie met die verifikasie van hipoteses, nie ems maak met die ontstaans

bronne van die hipoteses nie. 

l\ify keuse vir kwalitatiewe navorsing is dus 'n natuurlike uitvloeisel van my 

epistemologiese posisionering te wete sosiale konstruksie op 'n narratiewe wyse 

[hoofstuk 1 J; ensiklopediese staanplek te wete pm,toraal-hermeneuties [hoof~tuk 

2] en oak 'n aanvoeling vir wat Lincoln & Denzin ( 1994:575) as die sentrum van 

kwalitatiewe navorsing bestempel: " .... the humanistic commitment of the 

qualitative researcher to study the world always from the perspective of the 

interactive individual. From this simple commitment flow the liberal and radical 

politics of qualitative research". Volgens hulle is kwalitatiewe navorsing 'n 

veelfasettige ondememing: multiparadigmaties in fokus en multimetodies in 

ben.adering; skuiwend tussen die twee pole van a.an die een kant 'n oop bree, 

interpreterende, postmodeme visie op menslike ervaring, en aan die ander kant 

'n noue, positivistiese, naturalistiese, humanistiese konsepsie daruvan; maar altyd 

besig met die basiese, eenvoudige opgawe: hoe om die Ander se ervarings ten 

beste te beskryf en te interpreteer (Lincoln & Denzin 1994:577). Die uitdagi.ng is 

om reg te laat geskied aan die hoorbaarmaking van die stem van die Ander, 

terwyl die navorser saam met horn besig is om betekenis te konstrueer. 

In my onderneming om die Ander, waarvan ek as aanneemouer deel is, te laat 

hoar, vind ek in hierdie ondersoek aansluiting by die "radical empiricism" van 



-45-

William James soos behandel deur van der Ven (1993:9&10). Dit is 'n baie wyer 

begrip wat nie in empirisisme verval in 'n poging om menslike ervaring bloot 

volgens sensoriese data te meet en te kategoriseer nie. \Velis dit 'n empiriese 

benadering wat die kogn.itiewe, affektiewe, normatiewe, estetiese, sosiale en 

interpretatiewe aspekte van ervaring insluit en sodoende 'n bai.e meer geskakeer

de tafereel na vore bring. 'n Empiriese teologiese benadering in terme hiervan 

fokus dus op die eksistensicle religieuse ervaring van die mens en st&IJJ. in 'n 

tradisie wat na Sdeiennacher teniggevoer kan word. Die motivering van my 

aanslui.tin£ daarbv is: 
~ , 

L Dit het religieuse ervaring as objek; in hierdie ondersoek die van die aanneem-

ouer rondom die samestelling van sy gesin en sy funksioneri."'lg daarin as ouer. 

2. Dit open die moontlikheid van metodes bykomend tot die klassieke Praktiese 

Teologiese metodes tw die historiese, literere en sistematiese. (Van der Ven 1993: 

77) [ sien ook hoofstuk 2 paragraaf 1.2). Op grond daarvan maak ek van die 

reflektiewe gesprek gebru:ik. [sien afdeling 3 infra]. 

3. Dit leen sig tot die beskrywing en verklaring van hermeneuties-komn1unatiewe 

praxis soos <lit in die !ewe.van elke <lag pl~'Vind (van der Ven 1993:77). 

4. Dit is ook gerig op verandering, hetsy as gevolg of doelwit van 'n ondersoek 

(van der Venl993:83), wat, teen die agtergrond van my keuse vir instaatstelling 

binne die raamwerk van die sosiale konstruks:iediskoers [ sien hoofstuk 1 

paragraaf 4.3], 'n belangrike perspektief vir hierdie studie is. 

·Voordat ek my spesifieke wyse van ondersoek uiteenslt, is <lit sekerlik nodig om 

die doel van die on.dersoek te fonnuleer met dit wat dusver in die onderhawige 
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hoofstuk gese is oor deelnemende kwalitatiewe navorsing op 'n empiriese 

grondslag, in gedagte. 

Die tema van die skripsie is: "Aannem:ing: 'n Narratiewe Pastorate Studie". 

Die doelwit van die ondersoek is eenvoudig om uit die perspektief van die 

aanneemouer te vertel watter rol ons geloof speel wanneer dit kom by die 

samestelling van ons gesinne [op nie-biologiese wyse] en die impak, indien 

enige, daarvan op ons selfverstaan en gesin-wees van elke dag. Daar is nie 'n 

tese wat vooraf geponeer word en wat deur die ondersoek geverifieer of 

gevalsifiseer word nie. Temas sal voortvloei uit die konteks van die gesprek, 

terwyl ook oor antler temas wat ons hoor by aanneemmense buite ons kringetjie, 

gesels sal word. 

Soos belowe volg in die onderstaande afdeling [3.3] 'n kort uiteensetting van my 

spesifieke ondersoekwyse. 

3.3. 'N GESPREKSWYSE 

3.3.1 Inleiding 

Jn die sosiale konstruksiediskoers is taal van sentrale behmg omdat dit die 

betekenissisteem is wat ons gebruik in ons ko-konstruksie van die werklikhede 

waarin ons leef. Dit is die medium waarbinne ons met mekaar onderhandel om 

sin te gee aan ons ervarings; waannee ons kennis verwerf, beskryf, bevraag-

.. Jeken, gevolgtrekkings maak: en vonn gee aan ons oortuigings. Gergen & 

Gergen (1991:86-8?) st.el voor dat die individu se taalgrense uitgebrei word ter 

wille van bet.er en meer begrip, deur, wat hulle noem "the use of social-dialogic 



-47-

procedures". Hulle beskou dit as 'n nuwe vorm van wetenskaplike werk wat. 

veral deur die feministiese wetenskapl:ikes gebn.rik word en waarin mag gedeel 

word tussen die navorser en haar subjekte sodat almal deelnemers word. Guba 

& Lincoln (1994: 113) se: "the inquirer is cast in the role of participant and 

facilitator in this process", venvysende na 'n proses van ko-konstruksie waarin 

saam beweeg word na meer ingehgte en gesofistikeerde konstrukte. Manning & 

Cullum-Swan (1994: 464-6) kontr&"teer "Content Analysis" en "Narrative 

Analysis" en bevind dat lg losser gefonnuleer is, amper intu.itief, en tipies die 

perspektief van die verteller reflekteer. Die twee gesigpunte wat uit bostaande 

na vore kom, is: 

1. Dat gesprek [i e wisselwerking in taal] die mees geskikte "instrument" is om 

die oopheicl en veelvuldigheid van kennis te akkomocleer; en 

2. Dat. dit ook die bruikbaarste is vi:r verbesondering. Wat ek daarmee bedoel, is 

om soos Schwandt (1994:118) dit stel, die stories van "particular actors, in 

particular places, at particular times, tashion[ing] mealing out of events and 

phenomena through prolonged complex processes of social interaction involving 

history, language, and action"_, hoorbaar te maak.. Vir hierdie studie is die kykie 

in en konstruksie van persoonl:ike stories/kennis, die kern van die saak., juis 

omdat dit nie gaan om teses oor algemeen geldende nom1atiewe praktyke of 

standaardriglyne vir die fenomeen van aanneming nie. 

'Dit is nou nodig om meer spesifiek aan te dui hoe 'n narratiewe werkswyse die 

gesprek sal laat voJJn aarm.eem en ek do en dit dan in onderstaande paragraaf 3. 2. 
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3. 3 .2 Narmtief ingeklee 

Narratiefbeteken <lat ruimte b:inne die gesprekskonteks geskep word vir die 

deelnemers om hulle verhal.e onbevange te vertel. Die gespreksleier [.in hierdie 

geval. die navorser] beweeg dus nie in met 'n voorafbepaalde konsep of struk

tuur vir die verloop van die navorsing nie. Trouens, die waarde van die projek 

le juis in die onvoorsiene en verrassende perspektiewe wat na vore kom. Dit 

irnpliseer egter nie dat gespreksvaardighede nie in die proses aangewend word 

nie. Die gang van die gesprek word wel bepaal deur die volgende narratiewe 

werkswyses: 

·"Landscape of action"-vrae om die persoonlike aanneemstories van die 

deelnemers na vore te laat kom. Volgens l'vfichael White (1991:123) is <lit 

vrae na spesifi.eke gebeurtenisse in tyd wat tot gevolg het dat 'n tematiese 

storielyn ontvou. 

• Hierdie temas Word telkens geobjektiveer, dit iVll se geidenti:fiseer as 

relevant tot die groter gesprekstema r wat in hierdie geval aanneming is]. 

• Deur middel van eksternaliserende gesprekke word oor die temas 

geretlekteer (White 1991:126). Dit word gedoen aan die hand van vrae 

oor die betekenis daarvan vir die gespreksvoerd.ers in terrne van hulle 

voorkeure, oortuigings, strewes en verhoudings. White (1991:131) 

bestempel dit as "landscape of consciousness"-vrae. 

• 'n Volgende stap in die proses van die eksternaliserende gesprek is om 

die gemeenskapsdiskoerse bloat te I& en die invloed daarvan op ons 

persoonlike verhale vas te stel. Hierdie proses wat White "the 

deconstruction of practices of power" noem (White 1991: 140 ), plaas 
• 

mense in 'n posll.'.ie om teenoor die dominante diskoerse alternatiewe 
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maniere van doen in 'n eie storie te ontw1kke1- Dit kan dus goedskiks 

gebeur dat die gesprek ons in bot;,-1ng bring met heersende gemeenskaps

opvattinge oor aanneming asook bestaande praktyke in die aanneming

stnlktuur_ 

·Kritiese refleksie_ Van der Ven (1993:87/88:114) waarsku dat evaluasie 

aan die einde van 'n studie nie sal voorgee om die interpretasie van 'n 

groep oor 'n sekere saak te wees nie. Tog is dit belangrik om 'n bydrae te 

lewer tot die kommunikasie oor en tussen interpretasies, bewus daarvan 

dat dit 'n stem is tussen baie ander_ Hy bou dit dan ook in as die vyfde 

fase van sy empiries- teologiese sil<lus_ Refleb-1.e is inderdaad kerunerk

end van die sosiale konstruksie-diskoers omdat dit 'n voortgaande proses 

is waartydens die taalhorisonne verder oopgestoot word. Die ander 

stemme in die groep dwing die ondersoeker tot dialoog met hulle, maar 

ook met homself [ sien 2.1 supra], en so kom die deelnemers tot steeds 

ryker perspektiewe (Gergen & Gergen 1991: 79). In die retlektiewe 

proses wat in beginsel eindeloos kan wees, word betekenisskakeringe 

toegevoeg tot die ooispronklike interpretasie wat dit verder ontwikk.el of 

bevraagteken en waarvandaan die proses weer herhaal word met 

groterwordende begrip en duidelikheid (Gergen & Gergenl991:88). 

Deurlopende reflek~1e word op 'n narratiewe wyse in die projek ingebou 

en die kontekstualisering daarvan aan die einde [hoofstukke 4 en 5] sal 

aangebied word as 'n bydrae tot 'n gesprek wat nog verder gevoer staan te 

word. Indien die storie oor aanneming erens hervertel kan word [in 

groter of kleiJ?.er konteks J met die insigte van hierdie studie as deel 

daarvan, sal die doel bereik gewees het. 
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Vir die doeleindes van hierdie ondersoek kan die werks"')'se dus as "reflekte

rend dialogi.es op 'n narraaewe grondslag' beskryfword. Oor 'n tydperk van 'n 

bietjie meer as 8 maande is 5 groepsgesprekke gevoer met drie pare aanneem

ouers. Dit is op band geneem, waarna <lit getranskribeer is. Elke gesprek het 

gewoonlik. meer as 'n uur geduur waartydens ook refleksie oor die vorige 

gesprek gedoen is. Die gespreksgenote is middel.klas, middeljarige ouers uit 'n 

semi-plattelandse omgewing en die ouderdom van die kinders -wissel van 8 tot 

18 jaar. 

Die volgende hoofstukke word ge"')' aan die kontekstualisering en interpretasie 

van hier<lie gesprekke. 
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Hoofstuk4 

Vir ons is 'n Seun gebore, 
rum ons is 'n Seun gegee 

-Jesaja 9:6 
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Die Ineenvloeiing van Horisonne 

4.1. INLEIDING 

Die aannemingsagentskap wat ons eie aannemings hanteer het, is die Christelike 

Maatskaplike Raad [CMR] wat die "welsynsann" van die Nederduitse Gerefor

meerde Kerk is en landwyd opereer. Toe ek begin soek na aanneemouers vir 

deelname aan die ondersoek, was dit eintlik vanselfsprekend dat ek die CMR 

daarvoor sou nader. Hulle maatskaplike werker in Middelburg het my van 'n lys 

van name voorsien en ek het hulle geskakel vir die eerste byeenkoms wat in 'n 

kerksaal plaasgevind het. Hierdie eerste ontmoeting was 'n ysbreker en met die 

verloop van verdere gesprekke wat om die beurt by ons tuistes gevoer is, het 

daar 'n groeiende betrokkenheid en intimiteit tussen die deelnemers ontstaan. 

Soos aangedui in hoofstuk 2 afdeling 2 hierbo, is hierdie in wese 'n pastoraal

narratiewe studie wat handel oor die rol wat geloof speel by die aanneemouer se 

ervaring van sy gesin, beginnende by ons kinderloosheid d w s die onvermoe om 

biologies voort te plant, tot by die van dag-tot-dag funksionering van die gesin. 

In die loop van die gesprekke het daar 'n integrerende oortuiging in die verband 

na vore getree en in afdeling 4.2 hieronder poog ek om dit onder woorde te bring. 

Omdat die studie binne die sosiale konstruksiediskoers [hoofstuk 1 paragraaf 

4.3] en by name die teks- ofnarratiewe benadering gedoen word, sal hier in 

afdeling 4.3 gekyk word na heersende gemeenskapsdiskoerse oor aanneming. 

Van belang hier is die vaardighede wat aanneemouers aanwend om te midde 
' 

daarvan as gesinne te funksioneer en as sulks ons eie stories te skryf. 
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Nota. Die verbatim transkripsie van die gesprekke word as aanhangsel aan die 

einde van die verhandeling aangeheg en aanhalings daaruit in die onderstaande 

hoofstukke word kursief gedruk. 

4.2. 'N INTEGRERENDE VERTREKPUNT 

Die hele proses van aanneming begin uiteraard by die ontdekking van onvrug

baarheid en daaroor handel paragraaf 4.2.1, waarna in paragraaf 4.2.2 die besluit 

tot aannerning volg. 

4.2. l "Ons wil nie oud word sonder kinders nie" 

Die bewuswordlltg van die feit van onvrugbaarheid en dus die vooruitsig van 

kinderloosheid is om versk.eie redes 'n traumatiese ervaring van wisselende 

intensiteit; daar is: 

• die verwagtings van die familie en die gemeenskap. Wanneer mense uit die 

nabye vriende- en familiekring weet van ons kinderloosheid, ervaar ons baie 

begrip en ondersteuning van hulle. Soos H ook gese het: Ja, ek het dit so 

ervaar. Nie lelik nie, niaar dat hu/Je saam voe/; empatie. [p25] Tog skemer 

dit deur da1 hulle graag sou wou gehad bet da1 ons kinders kon kry. Wanneer 

die tyd ru1 die troue volgens hulle m.ening te lank raak, sal hulle bv goedbe

doelde mad gee oor hoe om moontlik swanger te raak. D stel dit so: Dis 

interessant: Die ouens kyk eers of jy moes trou. Dan is hu/Je tekurgesteld en 

na 'n paar jaar wonder hu/Je wanneer kom die kinders dan. En uitsindelik 

kom hu/Je dan met allerhande raad [p24J En G: Baiekeer kykjou susters en 

skoonsustitrs najulle as die klein(jie kom en daardie klein(jie kom. [pl] Op 

daardie stadium sal hul.le ook spekuleer oor hoekom daar nog nie kinders is 
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nie: Y: Jemand het vir my gese dat my suster se: "Y-hulle is te suinig. Hu/le 

wil nog spaar - dis daarom dat hulle nog nie kinders het nie." [p24] Die 

empatie word soms ook ervaar as simpatie ofjammerte. Weer D: .fa, hulle 

voe! vir jou soos wanneer iemand in hulle gesin 'n emstige siekte het. As 

mens dit so kan vergelyk. [p25] Hoe dit ookal sy, feit bly staan, ons voe! ons 

bewus van die verwagtings van die mense om ons. Ek dink die groat probleem 

is ons word so in groewe grootgemaak: jy trou en dan moet jy kinders he en 

asjy dan nie in daardie groefie val nie, isjy abnormaal. [D,p24] Miskien vat 

T die gevolglike gevoel aan gemis die raakste vas: Ek het uitgesluit gevoel. 

Mense het tog 'n bietjie stil gebly as jy daar was. Hulle het nie so "oorboord" 

gegaan met al hulle wonderlike babagoedjies as jy by was nie - om Jou in ag 

te neem. Na die kinders gekom het, was dit anders, maar voor die tyd was ek 

bewus daarvan dat ons graag kinders wou gehad het, maar nie kon nie. [p26] 

• Daarby kom ook die moederinstink en die behoefte aan 'n eie gesin. Hoewel 

die feit van kinderloosheid nie negatief impakteer het op die huweliksver

houdinge van die deelnemende egpare nie, het die besef daarvan tog 

emosionele implikasies. D: Ek dink dis eintlik 'n baie positiewe ding omdat dit 

mens soveel nader bring aan mekaar; die besef hier kan nie 'n familie 

biologies uit ons voortspruit nie, kan 'n emosionele ding wees. [pl] Die rede 

daarvoor is natuurlik gelee in enersyds die krag van die moedersinstink asook 

die behoefte aan 'n eie gesin. H: Vir my was dit moeilik gewees. Ek wou klein 

kindertjies nie eers aanraak nie. [p25] En Y: Ek het partykeer gedink ek wil 

een steel in die winkel; ander kere wou ek nie eers een optel nie. Mens gaan 

maar deur sulke fases. [p25] T het ook 'n leemte ervaar: Ek weet nie, vir ons 
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vrouens was dit miskien sterker as vir die mans. Vtr myself, op die ooievaars

tees was ek nie jaloers op ander nie, maar daai gemis was vir my bate 

duidelik gewees, ek onthou bv toe A my gevra het om te trou, het ek nie ")a" 

gese nie. Dit was vir my 'n groat ding om nie te kon kinders he nie. Ek het 

gedink dan sou hy nie meer wou trou nie. Daarna, as Jou vriende kinders 

kry, dis tog 'n lipe hartseer. 'n lvfens is heeltyd bewus van hierdie ding. [p26] 

Die pogings om daarvoor te kompenseer het gewissel van spesial.e aandag aan 

kinders van familielede, popspeel en selfs die aan11ou van troeteldiere. G 

praat oor die behoefie aan 'n gesin: Ons grootste bekomm.erni.s: ons wou nie 

oud word sonder kinders nie. Ons het gese: "by hook or by crook, on.s wil nie 

oud word sander kinders nie!" en op Ase vraag hoekom?, antwoord hy: Ons 

het so groat geword en ons is huislike mense, daarom het ons net gevoel' ons 

moet net kinders he. Watjy doen, doenjy vir jou kinders. [p27J Rosner 

(1961:4) beskou hierdie gevoelens as so grondig dat dit weer na vore tree 

wanneer daar later probleme in die gesin opduik. Aanneminggesinne worstel 

dus met vrae en angsgevoelens wat uie in biologies saamgestelde gesinne 

voorkom nie. 

Daarom is dit ook verstaanbaar dat daar by kinderlose egpare maklik: 'n 

geloofstryd kan ontstaan. Wanneer D spekuleer oor die verwagtings van 

mense random die kry van kinders, se hy bv: MlSkien het dit te doen daarmee 

dat God ons geskape het om voort te plant. Hierdie ingebore ding, hierdie 

verwagting, en ai iemand dit nie daen nie, pas dit nie in Gad se plan nie. 

, [p26] In 'n beraadsessie het 'n man aan my die vraag gestel ofhulle kinder

loosheid nie mis~en daaraan te wyte is dat God hon1 op die wyse straf vir 'n 

klompie onverantwoordelikhede in sy studentejare nie. Soos 'n nageslag in 
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die Bybel gesien is as die teken van God se goedgesindheid, word landers 

vandag ook so bejeen en se ons by ons gelukwense met 'n nuwe aankomeling 

dat "God julle geseen het met 'n gesonde kind". Die teenpool daarvan is <lat 

by die uitbly van biologiese lcinders, 'n gevoel van godverlatenheid maklik 

die lcinderlose egpaar kan bemeester. 

Die omvang van die trauma van kinderloosheid word nog duideliker as daar van 

navorsing op die terrein kemris geneem word: LePere (1987:73-85) noem 'n hele 

paar faktore wat die aan:neemgesin wondbaar laat in krisissituasies en lig 

"verlies" as 'n sleutelaspek uit. l\1et die besef van lcinderloosheid ervaar die 

ammeemouer verlies aan die moontlikheid van 'n biologiese nageslag en bloed

lyn en telkens, wanneer 'n krisis opduik, word daar weer oor gerou. 

4.2.2 Die Ineenskuif van Horisonne. 

Die gevolg van bogenoemde is <lat egpare vele pogings aanwend om tog kinders 

te kan he. Dit kan onder andere besoeke aan die dokter, vrugbaarheidsklinieke, 

in vitro bevrugtings, surrogaatouerskap (moontlik selfs klonings in die nabye 

toekoms?] ens. behels. Elke paar het 'n storie wat hulle daaroor kan vertel. In 

ons groepie het A & T voor die troue reeds besluit op aannerning, D & Y redelik 

gou na hulle troue en G & H ietwat later. Natuurlik verloop die proses en die 

uiteindelike besluitneming ook nie sonder sy porsie wroeging nie. G: Ons was 

by die proejbuismense en ek het gese: tot hiertoe en nie verder nie. Ons is nie 

proefkonyne nie. 1V6u soek ans na die aannemingskantoor. Hulk raai ans toe 

aan om eers mooi te gaan dink en dan te besl:uit- wat ans gedoen het. Dis 'n 

emosionele ding; jy woon seminare en goed by [oor inpl.ant:ings, 

vrugbaarheidsbehandeling ens] en 
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die hoop word telkens aa11geblaas, tot jy uiteinde!ik keelvol raak en saam se: 

genoeg is genoeg. Uit die aard van die saa.k gaan die besluit gepaard met intense 

gesprek tussen man en vrou en in gebed met die Here. Soveel so dat dit die 

huweliksverhouding verinnig en ook die verhouding met God. D & Y skryf 

selfs hulle bekering daaraan toe. D: Ons was nie regiig kerkgangers nie, ek uii 

reaksie teen my ouers, en Y omdat sy op 'n plaas grootgeword het [en dit weens 

afstand moeilik was}. Die daminee met wie ans gesels het, het 'n apmerking 

daaroor gemaak En om 'n baba te kry. het ons begin kerk toe gaan en dit was 

die pad wat die Here met ans geloop het. E.k is baie da11kbaar daarvoor. 

Uiteindelik het dit ans redding gebring. [p3] 

Dit is min of meer op hierdie stadium van die hele proses dat daar 'n ineen

skuiwing van horisonne plaasvind. (Sien die slotopmerking by paragraaf 2.3 

van hoofstuk 2 hierbo ). Wat ek daannee bedoel is dat die ervaring van die 

voornemende aanneemouer op 'n manier toenemend interpreteer word as deel 

van God se pad met ons lewe. Mettertyd groei hierdie oortuiging tot 'n 

verwysingspunt van waaruit sin en betekenis aan ons verdere lotgevalle as 

aanneemgesinne toegeken.word. Die implikasies daarvan is verreikend: in die 

lig daarvan vind ons samehang in wm andersinds betekenislose brokstukke van 

menslike pogings kon wees; dit bring vaardighede en deursettingsvermoe mee 

om krisisse wat opduik te kan hanteer en speel 1
11 deurslaggewende rol in die 

funks'ionering van ons gesmne. 

·Om die proses self onder woorde te bring, is moeilik onder andere weens die eie 

verloop daar\ran in elke :iudividuele geval, maar miskien kan dit bestempel word 

as die 
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ontvouing van 'n verhaal waarin God op Sy tyd en wyse ons gesinne deur die 

bemiddeling van mense en instansies byeenbring en -hou. T: Ek wou net gese 

het: di! gebeur seker dat mense besluit tot aanneming en 'n kind kry op mensli.ke 

gronde. Ek sou net vir hulk wou se: wees seker dat}ulle die saak met die Here 

uitgemaak hei. Jy moetweetjy is saam met die Here in die ding, anders hetjy 

niks om op terug te val nie. (p34] 

Stemme uit die Skrif en die doop van ons k:inders speel 'n groot rol om hierdie 

oortuiging te bevestig. \V'Ji eersgenoemde betre( is in die groepie verwys na: 

johl: 12, die betekenis waarvan vir Karen is dai die Here ans aangeneem het 

soos 'n kind [pl9]. Die bybelse metafoor van die christengelowiges as kinders 

binne 'n aanneemgesin is gelade rum betekenis. Die analogie bring 'n stuk 

"geldigheid" in die. bestaan van die aanneemgesin. A Ons neem Hom aan en 

Hy neem ans aan as hemelse Vader en so kom ons tereg in Sy aanneemgesin. 

[p 19 J Dit het verreikende implikasies vir die bestaansonsekerheid wat in 

paragraaf 3.1 hieronder bespreek word. 

verhale van aanneem.kinders soos Samuel, Moses, Josef, Mefiboset en Jesus 

self Die veelvoud van verhale van kinders wat deur ander mense as hulle eie 

ouers grootgemaak: is, is ook veelseggend. Die Bybel vv·ord uiteraard deur 

gelowiges bejeen as die boek van God. Dat aannemingsgevalle so dikwels 

daarin voorkom, veral van prominente geloofsfigure, plaas aarmeming op 'n 

antler grondslag: <lit is aanvaarbaar en nie noodwendig 'n tweederangse opsie 

vir gesinwees nie: Daarom dra dit by tot 'n sekerheid wat vrede en rustigheid 

' bring - ook in die verwerking en aanvaarding van kinderloosheid. 

Wat die doop-betref het almal gevoel dm dit besondere geleenthede was. D:Jy se 
'n baie belangrike ding. Daar is so 'n groat blydskap oor hierdie kind injou 
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dat jy dit met die hele gemeente wil deel En jy wi/ h~ hierdie doop moet so 

spesiaa/ wees. [p3] Y: Dit gaa.n deur jou gedagtes: die Here was so goed vir jou 

om hierdie kind vir jou te gee en jy wil haar so gou weer vir Hom teruggee. Ek 

sal hom tog nie selfkan grootmaak nie, help tog assehlief Hier is hy urug. [p4] 

T: Dit was haie spesiaal So het die Here bevestig dat ons 'n gesinne{iie is wat 

saam met Hom op pad is.[p4] A:. Dit is 'n versekerende ervaring: ons het ons 

heloftes aan Hom gemaak en Hy aan ons - dat hierdie kinders aan Hom he

hoort. Die doop het ook die familiehande versterk. [p4] T: Dit het die kinders 

in die midde van diefamilie gesit [p4] 

Wat is nou die invloed van hierdie oortuiging op die aanneemgesin en maak dit 

'n verskil? In die volgende afdeling [4.3] poog ek om aan die hand van 'n aantal 

fasette eie aan die aanneemgesin, 'n antwoord daarop te gee. 

4.3. 'N NUWE LANDS.KAP 

4.3.l'n Somber Tafereel. 

Aan die hand van gevallestudies toon Gertrud Rosner (1961:5) aan dat die on

n.atuurlik.e ["onnatuurlik" word gebruik in die sin van nie-biologies in teen

stelling met "natuurlik" oftewel biologies] samestelling van die aanneemgesin 'n 

emosionele ballas indra waarvan die vernaamste 'n diepgaande bestaanson

sekerheid is. "For the individuals in an adoptive family the questions 'Do I 

deserve to be a moth.er?' 'Do I deserve tot be a father?' or 'Do I deserve to be 

kept by my parents?r are not merely rhetorical". Die wete dat die gesin 

byeengebring is by wyse van ingewikkelde en dikwels lang maatskaplike en 

wetlik.e prosedures, .bring vrees dat dit op dieselfde wyse weer ongedaan gemaak. 

kan word, indien dit blyk dat die gesin nie meer aan die voorgeskrewe slail-
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daarde voldoen nie. 'n Dusdanige onsekerheid oftwyfel kan veral in tye van 

krisis swaar stremming plaas op die ouer-kindverhoucling. Veral in adolessen

sie raak onsekerheid oor sy primere verhoudings [ skeidingsangs] die kritieke 

faktor in die kind se gemoed en is hy dan voortdurend betrokke in 'n 

afhanklikheid- onathanklikheidskonflik met die ouers. Hy sal horn tot ekstreme 

gedrag wend om die gesinskohesie te toets en dit kan groot spanning meebring 

(Rosner 1961:6&7). Rowe ( 1969: 126) haal die storie aan van 'n aanneemgesin 

wat 'n hondjie aa.-rigeskafhet vir die seuntjie se agtste verjaarsdag. Hulle het 

horn die naam Skipper gegee en toe dit later blyk dai Skipper te groot word vir 

die huis, het hulle saarn besluit om horn vir plaasmense te gee waar hy meer 

ruimte sou he. Toe dit egter by die punt kom dat Skipper weggegee moes word, 

het die ouers nie daarvoor kans gesien nie omdat hulle te geheg aan horn geraak 

het. By die aanhoor van die verandering in die planne was die seuntjie histeries 

van verligting omrede sy onderliggende vrees dat dieselfde met horn sou kon 

gebeur en hy ook soos Skipper weggegee sou kon word. 

Om die prentjie nog verder te verdonker is daar die gemeenskapsdiskoerse 

rondom aanneming. Die aanneemgesin bestaan en leefnie in 'n lugleegte nie. 

Afgesien van die kontekste van die intieme familie- en vriendekring, is daar ook 

die van die gemeenskap. Heersende opvattings speel onafwendbaar mee in die 

vorming van die aanneerngesin se storie. Die dekonstruksie daarvan open nie 

net die oe vir die invloed daarvan nie, maar skep ook die afstand en ruimte om 

'tiaarteenoor getrou te bly aan die eie [ verlangde] werklikheid. Sodoende 

ontwikkel die ouers [en gesin] vaardighede om probleemsituasies wat in die 

verband opduik, aan te spreek. 
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Die deelnemers het enkele aspekte van hierdie diskoerse uitgelig: 

Soos hierbo aangetoon, ervaar ons oor kinderloosheid nie regtig negatiewe 

houdings nie, eerder begrip en ondersteuning. Random aanneming is die saak 

ietwat anders. Gemeenskapsopvattings van die gesin is gebaseer op 

biologiese voortplanting. Gevolglik is aanneemouerskap nie die standaard nie 

en is die gemeenskap onkundig, onseker en ongemaklik in sy hantering 

daarvan (DiGiulio1987:15). Hoewel die meeste mense in hulle optrede ook 

begrypend en konsiderend is, skemer dit deur dat dit by oningeligte mense 'n 

stigma het. Y: En weet jy wat 'n mens baie hoar, is dat ander mense se: "ek 

sal nie 'n ander man se kinders grootmaak nie. " 'n Mens het maar later 

geleer hulle verstaan nie regtig nie, hulle moes nag nooit daai pad deurloop 

nie. [p24] Volgens Dis dit vir mense vreemd omdat dit anders is: Dit kom 

weer by hierdie familietradisies waarmee ans Afrikaners se !ewe deurspek is; 

kyk net na die kerk en skoal: alles is so in baantjies en as iets daaruit 

beweeg, dan is dit 'n katastrofe. Ek sien dit by die werk; by ouens wat 

"normaal" groat geword het. As jy iets nuuts inbring, is dit vir hulle 'n 

katastrofe; hy kan dit nie hanteer nie; of dit nou 'n nuwe rekenaar of nuwe 

program is. [p25] 

So 'n persepsie van aanneming bepaal natuurlik ook hoedat daar na die 

aangenome kind gekyk word. Y: Weetjy, A, wat ans ervaar het nadat ans 

ans kind ontvang het? Mense dink die kind is abnormaal. Hulle dink dit 

moet iets anders wees. Hulle het oak baie keer gevra: "maar hoe weet JY 

watse kind neemjy aan?" En hier sit hulle, heel normale kinders. Dit was 

asof mense gedink het 'n aangenome kind gaan 'n freak of iets wees. [p25] D 

& G & H: Ja, mens kon dit sien in die aanvanklike belangstelling van mense. 
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Omtrent 140 wat in die eerste twee weke kom kyk het. [p25] Y skryf die 

toenemende huiwering van mense om kinders te gee vir aanneming daaraan 

toe: Sy het 4 keuses gehad: aborsie, of die dogter maak die kind groot; of die 

ouers maak die kind groot; of hulle trou; of hulle laat die kind aanneem. En 

toe se .DJ net, aanneem sal hulle nooit eers oorweeg nie: mens lees te veel in 

boeke van kinders wat hulle biologiese ouers gaan soek. En om daardie rede 

het hulle aanneming afgeslayf [p20] Na aanleiding van 'n opmerking van H: 

Daar is mense wat lelik kan wees daaroor. Ons was saam met my skoon

suster-hulle op vakansie en op 'n stadium het die kinders 'n bieljie baklei. 

Toe se sy vir haar kind: ''Agjy hoef nie met hulle te speel nie, want hulle is 

tog nie Jou eie neefs nie." Mens verwag dit nie van grootmense nie [p27], 

wonder Y ook of mense [buiten die ouers] ooit werklik bind met 'n aangenome 

kind [p28]. 

Die gedrag van aanneemkinders word gevolglik ook met agterdog bejeen. Y: 

Biologiese kinders kan die verskriklikste goed doen, maar as 'n aangenome 

kind dit doen, is dit oor hy aangeneem is. Nie omdat hy 'n doodgewone kind 

is nie.[p25] En: Soos, daar is 'n meisiet;ie wat agter ons bly wat nou heel

temal handuit ruk en wat bevriend is met 'n maatjie wat 'n aangenome kind is. 

Ek se vir Karen: "nou sal jy sien, die mense gaan baie meer praat oor die 

kind wat aangeneem is, as oor die ander een." "O, want sy is aangeneem ". 

En die ander een is "'n tiener". [Y,p21] 

Verskeie navorsers beskryf die moeilike omstandighede waaronder die aan

neemgesin saamgestel word. Volgens Miall (1987:34-39) word bloedverwant

skap as die primere grondslag van familieverhoudinge geag, sodat aanneming 
' 
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die ''tweede bestc opsie" is. Dit dra aan aanneemouers die boodskap oor dat 

hulle nie regtig ouers is nie, dat die kinders tweederangs is en dat die gesin 

:m:inderwaardig is. Small ( 1987:36) meen dat aanneemgesinne saamgestel word 

op grond van verliese. Gevoelens oor onvrugbaarheid wat nie sorgvuldig 

deurgewerk is nie, bring verlies aan vervulling, status en selfagting by ouers wat 

dan aanneming sien as die kuur daarvoor. 

Hoe hanteer ons vanuit hierdie bestaansonsekerheid die krisisse wat opduik te 

midde van adversiewe gemeenskapsdiskoerse? Wat doen ons om te oorleef as 

gesinne? Die een moontlikheid is om die andersheid van ons gesinne te negeer 

en te probeer voortgaan asof ons natuurlike gesinne is. Hierdie opsie kom in 

paragraaf 4.3.2 aan die orde. Daarna [paragraaf 4.3.3] word gekyk na die ander 

moontlikheid naamlik om die feit van aanneming (en gevolglik die andersheid 

van die gesin] te erken en verreken. Dan sal ek die rol wat geloof speel in die 

fu.nksionering op een van genoemde twee wyses uitlig [paragraaf 4.3.4]. 

432 1 Ge"• I Ge" • . . n smis n sm .... 

Die begeerte om die trauma van kinderloosheid en die aannemingsproses vir 

goed agter die rug te kry en soos enige natuurlike gesin die lewe met mekaar te 

geniet, lei mak1ik tot die houding dat ons maar net soos enige ander gesin is. 

Met die ontvangs van die kind/ers is ons tog die ''beloofde land" binne en wil 

ons die stof van "Egipte, die land van slawerny en ellende" vir goed van ons 

voete skud. Voeg ook by die begeerte om nie deur die gemeenskap as anders 

beskou te word nie, en ouers sal 'n ver pad gaan om die skyn van natuurlikheid 

te handhaaf, dikwels omdat dit geag word in belang van die kinders te wees. 
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Gertrud Rosner (1961:8-9) praat van 'n "definite over-idealization of family life" 

as kenmerkend van die aanneemgesin. Hiermee bedoel sy <lat ouers op grond 

van die gesim'}Jrofiel in hulle gemeenskap [en familie] dit as vanselfsprekend 

aanvaar dat die kind goed sill doen in die skool, met welaa11gepaste maats sill 

sosiaiiseer en ook liefdevolle ouer- kindverhou,lings sal handhaaf. Wanneer <lit 

blyk nie die geval te wees nie, is <lit vir hulle traumaties, vul <lie noodsaak aan 

hulp van buite hulle met angs en is hulle op die verdediging. Die gevolg is dat in 

'n gespanne atmosfoer probleme nie effektief hanteer kan word nie, ver110udinge 

onder druk kom, gesinskohesie bedreig word en die bestaansonsekerheid ,,terker 

na vore tree om sodoende 'n base kringloop aan die gang te sit wat die gesins

funksionering verder kompliseer. DiGiulio (1987:94) sluit hierby aa.n as sy noem 

dat die aanneemouer sy rol sk.ik na die venvagtings van sy "significant others". 

Hierdie verwagtings is geskoei op die biologiese gesin as die bekende [ eintlik 

enigste J norm ,,.ir die gesinslewe en daarom pro beer die ouer soos 'n natuurlike 

een optree. 

Small (1987:33-41), self 'ri aanneemkind, meen <lat aanneemouers op grond van 

onverwerkte gevoelens oor hulle onvrugbaarheid poog om soos natuurlike 

gesinne te funksioneer. In die proses negeer hulle die aann.eemkind se genealo

giese wortels - met vernietigende gevolge; Vir die kind beteken <lit dat sy 

gevoelens van verwerping nie hanteer word nie. Sy toon aan <lat afsnyding van 

die voorgeslag "perhaps the loneliest experience known" is: "It is like floating in 

i:ime and space without an anchor" (Small 1987:36). Vir die gesin beteken dit 

om 'n leuen te leef.van ontkenning van die werklikheid, onrealistiese verwag-
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tings, geheime, agterdog en skuldgevoelens tot op die punt van 'n totale dis

funksionele gesinsisteem. 

Brodzinsk:y & Huffman (1988:267-286) hevind dat in ag genome die kompli

serende faktore teenwoordig by a:mneming, aannemende egpare eintlik besonder 

goed aanpas by die oorgang tot ouerskap. Vera! in die vroee fase van die kind 

se lewe betoon hulle hulleself as sensitiewe, beskermende, versigtige ouers w-at 

'n atmosfeer van wannte en vertroetefu1g skep waarop die kleuter goed reageer. 

Die gevaar is egter <lat juis <lit die skyn van natuurlikheid bevorder wat ouers wil 

handhaaf. Ter beskerming van die kind en gesin ontw1kkel <lit mettertyd in 'n 

geslote sisteem en wanneer die kind begin worstel met die feit van aanneming, is 

die ouers nie toegerus en in staat om <lit te hanteer nie. Die andersheid van die 

gesin en herkomsnavraag van die kind is vir hulle 'n ernstige probleem waarop 

hulle nie toereikend kan respondeer nie. 

Hoffinann-Riem (1986: 162-178), 'n narratiewe navorser, vind dat <lit vir die 

aanneemouer gaan om die ·herstel van normaliteit. Gerig op die verwagting van 

natuurlik.e gesinsvorming [i e biologiese voortplanting}, is die ontdekking van 

kinderloosheid vir jong egpare 'n afwyking van die nonnale patroon en is hulle 

onderhewig aan gevoelens van abnormaliteit en insekuriteit. Aannem.i.ng is dan 

'n manier om weer ten1g te keer na normaliteit en gaan gepaard met vrese oor die 

kwaliteit van hulle t6ekomstige gesinslewe. Die norm waaraan hulle hulleself 

meet, is die natuurlike gesin. Daa:rom poog hulle om so gou moontlik 'n hegte 

emosionele band met die kind te smee om sodoende die biologiese verhouding 

as van minder belang op die agtergrond te skuif deur as "gewone" gesin te leef. 
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Is daar blyke van die aanwending van hierdie "verdedigingsmeganisme" onder 

die deelnemers? 

Wat die samestelling van die gesin betref, is dit interessant dat aanneming 

deur sommige dermate positiefbeleefword, dat dit selfs bo die natuurlike 

manier verkies word. Die volgende gesprekkie [p2] gee dit weer: D: As ans 

vandag 'n keuse gehad het, sou ans weer s6 gekies het; ek sien nie kans vir 'n 

swangerskap nie, dit is te traumaties vir die vrou. T: Jy is dadelik gesond, 

jiks en reg om die baba te versorg. G: Met 'n swangerskap kan daar soveel 

verkeerd gaan. D: Die Here kon ans nie uit onsself uit beter kinders gegee 

het as wat ans het nie. Hy [D] druk dit selfs sterker uit [p21]: Nee, ek weet 

net: hulle kan van aanneming maar se wat hulle wil, maar dis die wonderlik

ste ding wat met ans gebeur het. Naas ans bekering is dit die wonderlikste 

ding, want ek het nie s6veel se daarin gehad nie ... . By identiteitsvorming 

van die kind is daar ook die mening uitgespreek dat genetiese faktore 'n feitlik 

weglaatbare rol speel teenoor die omgewing. Dus: selfs wat dit betref is daar 

weinig verskil met natuurlike gesinne. D: As ek dink oar die gene waaroor 

ans netnou gepraat het, wil ek my verstout om te se die goed speel nie 'n rol 

nie. As ek nou vir Karen vat: as ma nie daar is nie en dinge raak bietjie uit 

die hand uit, dan klink sy nes haar ma. Sy praat op dieselfde manier as sy 

haar boeties vasvat. Sy staan nou ook vir ma op as ek iets te se het. [p23] In 

die narratiewe metafoor word wegbeweeg van die strukturalisme ( sien 

hoofstuk 1, paragraaf 4.4] en gevolglik ook van genetiese determinisme. 

Vorming van identiteit is 'n voortgaande proses wat berus op die herbe

skrywing van gebeurtenisse wat in teenspraak is met die vaste gegewe [in 

hierdie geval genetiese afkoms]. So ontwikkel daar 'n altematiewe "landscape 
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of action" (White 1991:123-124) as basis vir 'n herbeskrywing van identiteit. 

En <lit is wat bier gebeur. D: Wat ons in ons hui.s doen, is Nmaking memories" 

en ons pro beer klein dinge{jies in ons daaglikse gang vir mekaar inbou wat 

vir die kinders belangrik is en waaraan hulk eendag sal kan ten<gdink Voor 

Kersfees lwu ons 'n kersligete waar{'ydens ons hulle dankie se vir die jaar wat 

verby is. Partykeer, as ons in die aand van kerk af terugkom, verras hulle 

ans met koffie en koekies by 'n versierde tafel en kerslig. Dis sulke dinge"(jies 

wat mens besef dis kosbaar. En so ook om Joto 's saam met hulle te kyk A:. 

Wat julle nou se, klink vir my of dit baie belangrik is vir identiteitsvorming. 

Hierdie ding van saamwees en saamdoen - en dan kry mens jou staanplekkie 

in die wereldwaar jy voeljyword liefgehe en aanvaar. En dat dit miskien 

belangriker is as om te kan se: "ek dra die gene van hierdie voorgeslag, ek 

kom mis/den van daaifamilielvoorouers ... "; maar om die !ewe saam te deel 

D:As ekvir myse!fmoetse oor my kinderdae: Ek sou li.ewers wou grootword 

in 'nfamilie waar daar liefde en omgee vir mekaar is. [p13] 

Wanneer dit kom by die funksionering van die gesin, kan die indruk ook 

ontstaan dat die verskil met natuurlike gesinne gelg,noreer word. Op 'n vraag 

of aangenomenheid verskil maak in die hantering van opvoeding:,-probleme, 

antwoord D: Nee, ek dink nie so nie, want hy is 'n kind lvfiskien verskil sy 

omslandighede by gehoorte, maar hy is 'n kind en ek dink dit behoort geen 

:invloed te he nie, dissipline behoort dieselfde te wees soos in enige ander 

• huisgesin, en die opvoeding. [p8] En Y: Ek dink nie daar is tyd om 'n ster"(jie 

byte sit nie - dis.genoeg werk om hulk groot te kry. As jy nog 'n ding daarby 

moet las, word dii net te ingewikkeld. [p8] Ook die feit dat 'n kind sy aange-
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nomenheid as krisis kan ervaar. word moeilik toegegee, maar eerder aan sy 

tipe geaardheid toegeskryf. Y: So 'n persoonlikheid sou in 'n biologiese gesin 

ook so optree: "niemand is liefvir my nie". Dis so moeilik om so 'n kind le 

hanteer .. jy doen Jou bes, maar dis ofjy nie tot hom deurdring nie. [p 11 ]; of 

selfs dat <lit as rookskenn gebruik word om ander persoonlikheidsprobleme te 

verdoesel en dus op sigself genome nie 'n oorsaak van emosionele v..-roeging 

is nie. D: Dit kan ook 'n sbdlpkk word teen probkme wat so 'n kind nie ·wil 

vel"-"drk nie, soos iemand wa! ons ken wat we/ sv biolor:;iese ma toe onlmoet , c 

het, maar wat steeds nie sy drlll1k- en huweliksprobleme daarna kon hanieer 

nie. [pl l] T: Ander kinders sal ander dinge gebruik bv su; "my pa het my 

boene voorgetrek", of "hulle verstaan my nie", of "ek is nie so slim nie", of 

wat ookal 1vfaar hi er die is 'n ding waarop jy Jou vinger kan sit. dit is s6 'n 

moonr!ikheid, daar is soveel dinge ver:ikuil agter di.e feit dat jy aangeneem is, 

dit maak so 'n groat ding vir Jou oop om allerha11de a.faal in daardie ashlik te 

gooi. [p 11 J 

Dan is daar die begeerte <lat die gemeenskap ons en ons bnders nie as 

"anders" sal beskou nie.· A: Wat ek G hoarse, is dat hy wil he die gemeen

skap moet na ham kyk asoj dit nie 'n ahnormale of siektesituasie is nie, maar 

dit is 'n gesin wat soos enige gesinfunksioneer. D: Ja, hulk moet ons 

aanvaar en ons kinders erken as ons kinders. Dis nou niemand anders se 

kinders nie, di!· nou ons kinders. [p30] 
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4.3.3 'n Stukkie van die Legkaart Ontbreek. 

Die antler opsie orn die bestaansonsekerheid aan te spreek waarna hierbo verwys 

is [paragraaf 4.3 .1 ], is orn die andersheid van die aanneerngesin te erken en te 

verreken. Hoe staan die deelnerners daarteenoor? 

• Eerstens wat die samestelling van die gesin betref: Die rnate waarin ouers 

die verskil teenoor biologiese sarnestelling aanvaar, blyk veral uit cord.rag van 

die feit van aannerning en deurgee van biologiese agtergrondsinligting aan die 

kinders (Di Giulio 1987: 17). Ouers wat onseker is oor die geldigheid van hulle 

gesinsbestaan en hulle ouerskap, sal openheid as bedreigend vir hulle verhou

ding rnet hulle kinders ervaar. Daarorn sal hulle die skyn van norrnaliteit 

probeer behou deur kinders nie te vertel van hulle aannerning en biologiese 

agtergrond nie. Die teenoorgestelde is natuurlik ook waar. Ouers wat hulle

self anders as natuurlike ouers aanvaar, sal ook aanvaar dat hulle kinders a g v 

die omstandighede rondom aannerning, antler behoeftes en ervarings het as 

natuurlike kinders; sal probeer om hulle te verstaan en tegernoet te kom deur 

vrylik met hulle daaroor te praat en hulle rnet soveel openheid moontlik in te 

Jig. Dit is opvallend dat in die ondersoekgroepie daar konsensus bestaan het 

oor die inlig van kinders so vroeg en rnet soveel inligting as moontlik. In 

antwoord op die vraag wanneer hulle begin het om die kinders daarvan te 

vertel, antwoord Y: Ek het van die eerste dag af as ek haar winqjies uitvryf 

Dit was 'n emosionele ding en ek het my oe uitgehuil. Al kon sy dit nie 

verstaan nie, het ek genesing gekry. Toe het dit maar so spontaan aange

gaan; en H: Van k/eintyd af Hulle het maar so groat geword. [p4] Die 

inligting is op verskillende wyses [stories, foto-albums, as antwoorde op vrae, 

, ens] oorgedra; altyd eerlik, relevant en sonder orn die biologiese ouers af te 
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kraak. H: Ja, as Deon wou weet /we sy ma gelyk /wt en wat sy gedoen liet, 

gaan haal ek die Mer en so vir ham: jou ma het s6 ge lyk. sy was goed in 

atletiek en musiek. [p7] Die waardering vir die biologiese ma is ook blyke 

daarvan dat sy nie as bedreiging gesien word nie. T: Dis iets wat ek eendag 

graag aan die biologiese ma 1s van die kinders sal wil se. Dit was regtig 'n 

onse!fauglige, dapper beslui.t. Jn altwee se verskie het hulle gese dis ter wil/e 

van die 'kind, want hufle kan nie die 'kind die ondersteuning gee wat hy':sy 

nodig het nie. Dis 'n bate volwasse besluit. [p21] Ten ~1)yte van die positiewe 

waarde wat aan aannem:ing toegeken word, miskien juis as gevolg daarvan, is 

daar dus tog 'n aanvaarding van die andersheid in die gesinsamestelling. 

Dit kom nog sterker na vore in die funksionering van die gesin. i.\iliddelklas

ouers sal as gevolg van ooridealisering en die venvagting dat die kind 

gesinswaardes sal internaliseer, meer gefok:ns wees op sosiale en akademiese 

prestasie. Hulle is gevolglik. minder aanvaardend en aanpasbaar by die kind 

se individuele verskille as werkersklas-ouers (DiGiulio 1987:22/23). Miskien 

kan die groepie se houding in hierdie opsig soos volg opgesom word: Die feit 

van aannem:ing kan hati.teer word op 'n manier wat verswarend inwerk op die 

gesin. Dit gebeur W3111leer daarvan 'n strydpunt gemaak word en alles wat 

verkeerd loop daaraan toegedig word. Aan die antler kant kan dit glad nie as 

faktor in die gesin figureer nie. Ons posisie is iewers skuiwend tussen die 

twee pole en <lit is veral te sien in ons opvoedingsbenadering en hantering 

van herkomsnavraag. 

• Wat. e g aangaan: Soos hierbo [paragrnaf 3.2] aangedui, hanteer ons ons 

kinders'[en 'i'{il ons dat hulle beskou word} as doodgewone babas, k:leuters 

en tieners. Y: Ek wonder, mens kyk maar hoe ander huJJe kinders 
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grooimaak en dinkjy sal dit anders doen - totdatjy sien dis maar diese!fde 

by abna!. [p2]. Interessant genoeg reflekteer dit in die gee van name. 

Familiename en antler name is aan die kinders gegee sonder om daannee 

iets te probeer Se ofbereik, dit i.vil Se dit is hanteer SOOS by die naamge>'ring 

van natuurJike kinders. T erself<lertyd is daar die sensitiwiteit vir die 

kinders se eiesoortigheid. Daarom word 'n buigsaamheid in ons opvoe

dingsbenadering ingebou ten einde ruimte te maak vir e1ke kind se unieke 

talente, ven11oens. genetika. geaardheid. be.hoeftes. en:>. Ons sal moeite 

doen om hnlle bioot te stel aan geleenthede vir hulle ontwikkeling. Y: 

Partykeer as ek so na my kinders kyk. dan is dit ha!fsoos 'n ontdek

kingsreis saam met hulle. 'n /t.lens het bieljie van hulle agtergrond, maar 

dis nie eintlik iets nie. Jy lei!/ saarn met horn en rnoedig horn aan om sy eie 

potensiaal te berefk. Al is dit amper soos in die duisternis las, maar jy 

weel" ans is op padiewers heen. ]ewers gaanjy iets ofiemandwees, 

so lank dit in Christus is. Afaar dit is soos 'n wonder like ontdekkingsreis. 

[pl8] Verskil ons regtig van natuurlike ouers hieroor? Y, H & T: .!trfens is 

defnitief me er sensitief vir dinge wat huHe pla. [p9J Ons sal nie sekere 

verwagtings en patrone in die frunilie op hulle afforseer nie. H: Ons soek 

hulle potensiaal, hulle druk hulle kinders. (p18) Omdat hulle van voor 

geboorte 'n gevoel van verwerping kon ervaar, sal ons hulle nie druk vir 

prestasie nie. G: Ons het voon'iening gemaak dat hy kan leer; as hulle nie 

kan ofwilnie, is dit ook reg. [pl4J D: As ek kyk hoe party pa's by die 

rugbyveld tekere gaan met hulk seuns, dan lyk dit so asof hulle hulle 

kinders h1 'n vorm indruk en ek ken baie jongmense wat se hulle haat wat 

hulk doen, maar hulk ouers het dit vir !tulle besluit. [p 17] Ook sal ons 
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[ voortaan] nie met elke klein probleempie hulle na professionele helpers 

soos voorligters, sielkundiges, maatskaplike werkers, psigiaters en beraders 

neem nie. anders kan hulle maklik die gevoel kry dat hulle nie aan hulle 

ouers se standaarde voldoen, en dus nie goed genoeg is nie. T: Ons het dit 

met Afagda ervaar. Sy is gebore met ensiem/ekorle. Daarna het hulle 

haar in gr 2 in die hulpk!as gesit, terwyl sy eintlik 'n baie slim kind is. Ons 

hei onmiddellik werk gemaak daarvan. Dit is 1n verkeerde ding, dis glad 

nie waar sy !wort nie. Sy kon nie konsentreer nie [st 4 j en in st 7 het sy 

geweldig depressie gehad. Sy ltei toe gekfa da1 as ons liaar nie kon 

hanteer nie, ons haar sielkundiges toe gevat hel. Dit het haar laat anders 

voel, ek weet nie wat nie, ek kan nie mooi verslaan nie. Ons as ouers moet 

waak daarteen dat ons hulk bat voel daar is foul met hulle. Sy se ons 

aanvaar haar nie. Die feit dat as sy probleme het en ans iets daaraan 

probeer doen, laat haar voe! ans aanvaar liaar nie.[p9,10] Die indruk is 

dat die ouers se houding jeens hulle kinders die van onvoorwaardelike 

aanvaarding is. Wanneer Jane Rowe (1969:127-129) praktiese raad oor die 

hantering van aanneelnkinders gee, beklemtoon sy juis hulle behoefte 

daaraan en doen sy aan die hand dat ouers hulle voortdurend daarvan sal 

verseker deur troeteling, demontrasie van hulle [die ouers se] standvas

tigheid, eerlik.l1eid en begrip. Tog is ons versigtig daarvoor dat kinders ook 

hulle wete van aanneming kan gebruik om te manipuleer. T: En weetjy 

daar is 'n handvatsel oar aanneming. As hulk wegloop of dwelms he gin 

gehnak, dan se hulk dis omdat hulle onwelkom [by die biologiese ma] 

was.[p2iJ 
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• Wat die herkomsnavraag betref: Soos in die geval van die oordra van die 

feit van aanneming, kan herkomsnavraag van die kind by ouers wat nie die 

andersheid van hulle ouerskap aanvaar nie, hoe emosionaliteit meebring. 

Volgens DiGiulio (1987: 12-13) is vaders meer daaraan onderhewig as 

gevolg van die belangrikheid wat nageslag en die voortgang van bloedlyne 

vir hulle inhou. Die boek van Berman en Jordaan (1996:40) handel oor 

herkomsnavraag en in 'n gevallestudie beskryfhulle sommige van die 

emosies wat daarmee gepaard gaan. W oede, veral by die pa, is die masker 

vir vrees om hulle kind te verloor omdat die jarelange band tussen hulle nie 

sterk genoeg sal blyk te wees vir die "almost mystical bonds of blood" nie; 

dan is daar ook die gevoel van verraad en verontregting omdat hulle nou in 

die posisie geplaas word om mee te ding met die biologiese ma wat 

moontlikjonger, meer welaf of aantreklik kan wees. DiGiulio (1987:17) 

wys daarop dat veral ouers wat die verskil tussen biologiese en aanneem

ouerskap verwerp, dit as 'n groot bedreiging vir die ouer-kindverhouding 

ervaar. Daarom vermy hulle enige verwysing na die biologiese ouers so ver 

as moontlik en weerhou hulle van kommunikasie met die kind daaroor. Dit 

kan 'n krisis meebring wat intense gevoelens van twyfel, ontoereikend- heid, 

selfondersoek en -blaam by die ouers presipiteer (Rosnerl961:12). In 

kontras daarmee sal ouers wat hulleself anders as natuurlike ouers aanvaar, 

die kind se ervarings as anders erken, vrylik met hulle praat oor aan

neming, probeer om die biologiese ouers te verstaan en ook positief wees 

oor herkomsnavraag (DiGiulio 1987:87). Hoe is dit by ons deelnemende 

ouers gesteld? · Daar is 'n element van onsekerheid. G: Nee, ek is nie 

skrikkerig nie; ek wag daarvoor, dit is maar 'n natuurlike ding wat 
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gaan kom. Ek is nie bang daarvoor nie, net onseker. En: ... het sy miskien 

iets anders wat ek nie vir ham kan gee nie? [pl2] Tog is daar ook die 

begrip dat dit vir die kind se identiteitsvorming nodig is. T: Ons moet aan

vaar dat die kinders daardie behoefte het. Dis nie dat hulle Jou verwerp, 

of met Jou ontevrede is nie; dis iets in hulle wat ans moet aanvaar en wat 

vir hulle beswil is.[pl3] Daarom is daar nie net aanvaarding nie, maar ook 

die hoop dat dit 'n positiewe invloed op ons verhoudings met ons kinders sal 

he. H: Miskien moet mens dit nie as negatief beskou nie. Dit is soos 'n 

stukkie legkaart wat moet pas. Dalk moet mens dit positief beskou. En: Y: 

Wat vir my wonderlik sal wees, aan die positiewe kant, is as Jou kind die 

ander persoon ontmoet het en hy kom terug en se vir Jou "Mam ma, Jy's my 

mamma". Ek dink dan spreek hy Jou vry. Dis amper of mens ejfens 

vasgebind is deur hierdie ding en dit sal vir my soos 'n vryspraak wees. 

[pl3] So, terwyl ons positiefwerk aan identiteitsvorming binne ons 

gesinne, sa1 ons ons kinders ondersteun en bystaan wanneer hulle met 

navrae oor hulle herkoms kom. 

Samevattend kan dus gese word dat die deelnemende ouers hulle andersheid as 

natuurlike ouers tog wel aanvaar en dit verreken in hulle gesinsbestaan. Die 

indruk is dat dit nie 'n duidelike, rasionele besluit op 'n sekere tydstip is nie, 

maar 'n spontane manier van saam-wees met jou kinders wat vloei uit 'n 

gevoeligheid vir hulle behoeftes. Teen die agtergrond van wat hierbo [paragraaf 

3.2) gese is, behoort dit duidelik te wees dat die hantering van herkomsnavraag 

van wesensbelang is. Dit spreek die mees basiese behoefte van die 

.aanneemkind aan. Reeds van skoolgaande ouderdom wanneer die kind 
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begin verstaan <lat aanneming die verlies van 'n ouerpaar beteken, rou hy daaroor 

(LePerel987:81). 

Laasgenoemde stelling verdien verdere ondersoek onder aanneemkinders. Die 

verhale wat deelnemende ouers vertel, onderskryf dit oenskynlik. T: Magda het 

in st 3 gehuil en gese die kinders by die skoal praat van hulle oupas en vertel 

wat hulle oupas kan doen, en sy kan dit glad nie se nie. Sy weet nie hoe was 

haar oupas nie. En ans het hulle volledig aanvaar as kinders. Maar vir haar is 

dit 'n werklikheid: sy weet nie wat haar oupas kon doen nie. Dis vir haar 'n 

ding dat sy weens haar aanneming nie kan weet of sy bv asma gaan he 

nie.[plO], en G: Deon sal dit oak doen. Hy sal sommer daar eenkant sit; nou 

verlang hy na sy ma - sy biologiese ma. En dan begin hy snaakse vrae vra. 

[plO] Ook D: Mense dink asjy kinders aangeneem het, is alles nou reg. En die 

kinders se gevoelens is nag daar, hulle bekommemisse, hulle vrese, hulle 

bewuswording - al daai goed wat 'n mens gedurigdeur moet hanteer. [p29] Tog 

is daar ook die waarneming dat dit nie altyd so is nie. H: Ons het op 'n seminaar 

gehoor van die outjie wat so teleurgestel was toe hy sy ma gekry het. Partykeer 

is dit net die behoefte om te gaan soek, terwyl ander nie die behoefte het nie. 

A: Dit lyk my soos mens in die opvoeding moet oop wees vir jou kinders se ge

aardheid, moet mens oak daarvoor oop wees dat sommige kinders hierdie 

behoefte aan 'n ontmoeting met die biologiese ouers het, terwyl dit by ander 

klaarblyklik nie die geval is nie. [11] 

Aan die hand van aanneemkinders se ontwikkelingstadia beskryf Silin (1996: 

255-269) sommige van hulle gevoelens oor aanneming en hulle biologiese 

herkoms. Sy wys op die deurslaggewende belang van 'n ouer se aanvaardende en 

begrypende houding wanneer daaroor gepraat word. Veelseggend is ook 
' 

• 
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haar aanduiding dat kinders toenemend reeds van so vroeg as voorskools aan 

hulle biologiese ouers begin dlli.k, oor hulle fantaseer en rou, totda1 dit 'n 

hoogtepunt bereik in adolessensie wanneer die eerste tekens van 'n aktiewe 

soektog opduik. 

Tog is dit teen die agtergrond van die bestaanstwyfel van die aanneemgesin, nie 

Vlm.Selfsprekend dat ouers aanvaardend oor die andersheid van hulle gesinne en 

ondersteunend met herkomsnavraag sal wees nie; om die waarheid te se, eintlik 

kan die teenoorgestelde eerder van hulle verwag word. W aarom slaag ouers dan 

daarin en hoe kry hulle dit reg? Myns insiens le die antwoord by die rol wat 

geloof speel en waama verwys is in paragraaf 4 .2.2 supra. Korn ons bekyk dit 

vannader. 

4.3.4 Nie 'n Sprong in die Duister nie. 

Die konsekwensies van die ineenskuiwing van die horisonne is, soos gese, 

verreikend en laat geen aspek van die gesin onaengeraek nie: 

• V anwee die onbekendlieidsfaktor, kleef daar 'n element van onsekerheid aan 

aanneming en deins mense maklik terug van die risiko daaraan verbonde. Dit 

is nie a1mal wat kans sien om 'n ongekaarte reis aan te durfnie. Voomemen

de ouers worstel met onsekerheid oor die toekomstige "normaliteit" van die 

gesin, hulle rol as ouers en vra hulleself: "Will I be able to love a. child that is 

not my own?" (Hoffman-Rieml986: 167). Die oortuiging dat jy nie alleen op 

• pad is nie en dat jou roete tog by Iemand bekend is, maak dit moontlik om die 

reis met mmder .angsvalligheid aan te pak. D vertel van die aanneming van 

hulle jongste seun: Toe kom s§ hulle [die CM R] vir ons: maar dis nou 'n 
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risiko-kind Dit kan bloedskande, gestremd af so-iets wees. Toe gaan ons 

huis toe. Ons was bekommerd en hid. Toe s2 die Here vir my: hoe kanjy 

twyJel? Ek se toe vir Y: ons gaan terug en vat wat die Here vir ons gee: of dit 

nou gebreklik is of wat ookal Ons kan mos nie kies nie. [p6] Dit maak dus 

die besluit om aan te neem moontlik. T: Ons geloof het 'n ro! gespeel. Dit 

was dee! van ans gebede nog vaor ans lroue. Ook tydens en voor ons 

onderhoude. [p3} Dit bring ook vertroue vir ""-at mag voorle. Y vertel van 

iemand wat in haar teenwoordigheid 'n negatiewe opmerking oor aam1em:ing 

gemaak. hct: En toe be! ek lzaar die volgende dag en toe vra ek vir Iiaar of sy 

bewus is daarvcm dat ons kinders aangeneem is en dat hulle koshaar is vir 

ons? En net soos sy die Here vertrou om haar kind die toekoms in te dra, so 

vertrou ons oak die Here vir wat in die toekoms vir oris kinders en vir ans 

voor/2. Ons weet ook nie wat vir ons wag nie, maar ons glo ons sal nie daar 

ingaan sander die Here nie, watse rotse daar vir ans wag. En toe se sy: 

nmaar 'n mens lees in boeke van kinders wat gaan soek". Ek se toe: nmens 

lees van 5%, maar 95% is gelukkige nonnale kinders enjy hoar nie van hulk 

11ie. " [p20] 

Gevolglik word die samestelling van die gesin :in 'n geloofsperspektief 

gesien. A:. Wat 'n mens bymekaar hou, is die wete daL..T: .... dat Hy die gesin 

saamgestel het. [p28J Vandaar die positiewe oordeel oor aannern:ing waarna 

:in paragrawe 2.2 en 3.2 hierbo verwys word en die belewenis van die doop as 

die bevestiging daarvan. G: Ek het al haie gedink: as ons hiologiese kinders 

• gehad het, hoe sou dit gewees het? Ons sou nie vir Deon en Hendrik gehad 

het nie. [p34] 
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• Dit is vanselfsprekend dat die funksionering van die gesin ook daardeur gerig 

en bepaal word. Selfs gesinskrisisse pluk nie die mat onder die ouers se voete 

uit nie. T: Dis nou moeilik en sleg met Magda wat weg is, maar as ek vat hoe 

seker ons is dat Hy haar vir ons gegee het, hoe seker ons is dat Hy haar 

versorg, dan is dit mos nie dat Hy haar gelos het nie - daar is net iets in haar 

wat nie reg is nie. Dis nie dat Hy onttrek het of dat ons op die ou end nie 

haar ouers moes gewees het nie. Dis 'n dee! van die !ewe wat mens nie 

verstaan nie. Dis net seer nou. [p22] En A: .... die Here het ons mos 

bymekaar gebring, dan sat Hy tog nie toelaat dat iets hier gaan gebeur 

waarvoor Hy nie sal instaan en sorg nie. En dit het vir my skielik weer 

rondom Magda die perspektief weer nuut gemaak dat ek besef het: hier gaan 

nie iets haywire, net verkeerd nie. Dit lyk nou vir my so, maar erens is dit 

tog dee/ van die pad wat Hy met ons loop en dit was vir my kosbaar en dit 

gee ook vir my, jy kan am per se, die tools om die situasie rondom Magda te 

hanteer. Die groot ding is geduld, want ek is haastig: die ding moet nou 

regkom. Ek se vandag vir Toekie: dis nog net 'n paar maande. Jislaaik, wat 

is 'n paar maande? Die Here se tyd is anders as ons s'n. [p32] 

Die gevaar bestaan wel dat so 'n geloofsoortuiging die voorveronderstelling van 

normaliteit kan versterk en·dan die ouers wat in elk geval probleme het met hulle 

status as aanneemouers, ontneem van die openheid om dit te aanvaar en te 

verreken. Volgens DiGiulio (1987:25) het die selfaanvaarding van ouers belang

rike implikasies vir die aanvaarding van hulle kind. Emosioneel volwasse en 

gedifferensieerde ouers is in staat om te aanvaar dat hulle anders as biologiese 

ouers is, sonder om te voe! dat hulle ouerskap minderwaardig is. Dit wil voor

kom of dit die geval is met die deelnemende ouers. Die sekerheid en 
• 
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rustigheid wat die geloofsperspektief bring, staan in kontras met die bestaans

twyf el waarna in paragraaf 4.3.2 hierbo verwys is. Sodoende skep dit 'n orn

gewing waarin ons sonder angs en spanning kan fimksioneer op die wyse soos 

beskryf in paragraaf 4.3.3; en vir ons kinders ruirnte maak om hulleself te wees. 

Juis daarom is dit vir ons moonilik om 

• sonder vrees die feit van aannerning en biologiese agtergrondsinligting aan 

ons kinders oor te dra met deemis en waardering vir die natuurlike ma; 

• ons kinders te hanteer en op te voed as gewoon, maar ook as aangeneem; 

aan die een .kant erken ons genetiese faktore en aan die ander kant het ons 

'n oog vir die rol van die omgewing in identiteitsvorming; 

• by geleentheid van hulle herkomsnavraag met begrip en ondersteuning 

daarop te reageer; 

• negatiewe gemeenskapsdiskoerse oor aanneming vrymoedig en fenn te kan 

hanteer deur met mense wat su1ke standpunte huldig, in gesprek te tree. 

Samevattend kan gese word dat geloof by die ouerpare van ons ondersoek

groep 'n oorwegend positiewe rol speel en seker die faktor is wat ons in staat 

stel om kinderloosheid te verwerk, die onnatuurllke samestelling van ons 

gesinne te aanvaar en "normaal" te funksioneer. A:. As jy nie n gelawige 

mens was nie, hoe soujy die saamkom vanjuile as gesin met die kinders, aan 

hulle verduidelik het? D: Jy weet, Anton, ek dink dan soujy begin lieg. Dan sal 

jy nie die waarheid kan vertel nie, omdat jy nie jouse/f kan wees nie. [p6] 

Die slothoofstuk. [ 5] word gewy aan 'n interpretassie van en refleksie oor die 

betekenis van die gesprekke. 
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Hoofstuk S 

Good gardeners are both practical and visionary. They don't 

expect to tum the desert into a Garden of Eden, at least not 

overnight, but they are optimistic enough to believe that with 

time and effort, and the blessings of rain and sun and decent 

soil, they can collaborate with nature to transfonn even quite 

desolate spots into little oases. 

- Marie Sykes Wylie 1994. Panning 

for Gold in Family Therapy Networker 

18(6),48 
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Bevindinge en Interpretasie 

5.1. INLEIDEND 

Die bevindinge en evaluering van die projek word in hierdie hoofstuk byeen

gebring. In afdeling 5 .2 word gepoog orn 'n prentjie te voltooi van die pluraliteit 

van kenniskonstrukte en die instaatstelling wat na vore gekorn het binne die 

geledere van die deelnerners [paragraaf 5 .2.1] en dit wat ons as gespreksbydrae 

rnet antler wil deel [paragraaf 5.2.2]. 'n Persoonlike perspektiefvan die 

projekleier volg in afdeling 5.3, waarna in afdeling 5.4 enkele gedagtes gelug 

word oor rnoontlik- hede orn die narratiefverder te neern. 

5.2. VOORTGAANDE GESIGSEINDERS 

5.2.1 "Ek sit en dink; ek het nognooit s6 daaraan gedink nie." 

As 'n narratiewe studie binne die sosiale konstruksiediskoers [hoofstuk l ], is daar 

die verwagting dat daar verandering [oftewel instaatstelling] plaasgevind het in 

die loop van die proses, dit wil se dat daar antler konstrukte na vore gekorn het 

wat 'n invloed het op die deelnerners se pad vorentoe [hoofstuk 1paragraaf4.3]. 

Die opwindende in navorsing van hierdie aard is dat bepaalde resultate nie aan 

die begin voorsien word nie en dat onverwagte wendings en insigte allengs 

opduik. Die eksternalisasieproses eie aan die narratiewe benadering beteken dat 

afstand geskep word tussen die deelnerners en die saak waaroor dit gaan. 

Hierdie wyse van doen open ruirnte vir gesprek waardeur nuwe perspektiewe 

ontwikkel. Orndat die saak as te ware eenkant staan, is refleksie daaroor 

rnoontlik. Nuwe gesigpunte en die nitruil daarvan onder rnekaar korn in die plek 

van ou stereotipes. Het dit gebeur? Gaan ons sornrnige dinge anders doen as in 

.die verlede? 
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• 52.1.1 Omdat rcfleksie ingeweef was in die loop van die gesprekke, kon die 

deelnemers by meer as een geleentheid hulle uitlaat oor die waarde van die 

gesprek:ke vir hulle. G: Ja, ek hou daarvan. Dit laat 'n ou weer dink en jy 

hoor by ander wat jy moet doen. Jy sien hoe ander mense iets hanteer wat jy 

miskien miskyk. [p6] Die geleentheid om erv~ te kan dee.I, is in sigself 'n 

smk terapie. T: As jy deru 'n ongeluk is en daarvan kan verte/; die feit dat jy 

daardeur is, maak al klaar dat die ongeluk nie so erg is nie. Ons is nou in 

die ongeluk. maar die feit dat ons km praat is al 'n groot bevryding. [p22] 

en met verwysing na dieselfde probleem: ... Di.tis 'n amper onhanteerbare 

smart; dit was amper te erg. En die Here smeer sa!f, en Hy smeer salf deur 

familie en vriende. En hierdie groep het baie salfaan ans gesmeer. En ans 

kom anderkant uit [p32] Die waarde wat die gesprek:ke vir die groeplede 

ingehou het, is onder andere: 

• Die troos in die wete dat daar medemense is wat jou ervaring deel. T: Dit 

het weer vir my die genusulling gehring: ans bet dit ook hesluit en ditwas 

reg so. 'n Sekerheid van: ans is op die pad en ons gaan aan. Daar is 

ander mense wat saain met ans op die pad is. Dis nogal vir my 'n ver

surking gewees. Ons sit in 'n situasie waarin jy wonder of daar nie baie 

meer navorsing gedoen moet word voor mense aangeraai word om aan te 

neem nie en dit 'lftl.1 lekker om te boor dat G-bulle die besluit sonder 'n 

gesukkel geneem bet [p31] en D: En ui"Jeindelik kom jy ag/er datjy nie so 

rmiek is nie; jy bet gedink dis net jy en jou vrou en jou gesimutjia. Dan 

kom jy agter ander ouens het ook gesinne en julle het ook probleme en 

vreugdes, veral vreugdes. Dit maak dit so spesiaaL [p3 l] en H: Wat nog 
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kkker is, is kier praatjy dinge watjy nie met antler metue saJ praat nie. 

Ons almalvers"/aan, di.swat kkker is.[p32] 

• Soos G genoem het, is d:it ook 'n leerproses. D: Vir my is daar geweldige 

terapie in so saam wees. Daar is ook bemoediging en versterking en dan 

ook leer. Dit is 'n ryk pakket. Die nut van so saampraat is geweldig. [p31] 

Dit is wat sosiale konmu.ksie is en waarom dit gaan in hierdie afdeling. T: 

Maar die gesprekke hierso hetvir my haie heteken. Daaiwatjulle vertel 

het hoe julk die kinders bewus maak van die gesin, die verassingsetes, ... 

ditwas vir my haie goed. [p31] 

• V erder het dit ook bygedra tot beter kommunikasie met ons kinders. Y: 

Hierdie gespreksvoering het 'n bevrydende ejfek op my 1ewe gehad, dat ek 

net weet die Here het weer vir ons llOorsien. Hy het ons weer in 'n ou 

groepie bymekaar gebring, en ons kan ker, ons kan oejen hoe om met 

huJ./e [kinders] ta praat. [p3 l] G maak 'n veelseggende opmerking: Ek 

gesels nou met die kint:krs anderster. Dink eers meer. Ek si nie wat hulle 

moet doen of si nie, ek vra hulle opinie of opsie, jy weet. [p32] 

• 5.2.1.2 Waar daar aanvmiklik met voorbehoude en huiwering oor herkoms

navraag gepraat is, het die oortuiging gegroei dat d:it 'n positiewe en selfs 

noodsaaklike faktor vir kinders kan wees en hulle ondersteun behoort te word 

in die proses. G: Dit Ji vir my soos 'n feit voor. Ek sien dit haiekeer in my 

geestesoog hoe die kinders na my toe kom en sD huJ./e wil huJle biologiese 

ouers on'/moet. Ek sien dit. .lthm" dit p/a my nie. Ek dink maar net 'n mens 

·• moetjoullOorherei op dit Ditpla mynie, maarekweet dis 'n dingwatnog 

gaan kom soos :;vat hulle my gaan wa om le trou of my kar le leen. [p33] Ook 
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dat dit nic 'n krisis is wat ons op ons cic sal hocf tc hantccr nic. Y: Die Here 

sa/vir ons ook daardeur dra. [p33] 

• 5. 2.1.3 Ons het opnuut besef dat ons kinders maklik verwerping kan ervaar en 

dat onvoorwaardeJike aanvaarding vir hulle uiters belangrik is. Daarom. 

terwyl ons ons kinders aarunoedig om hulle gawes en talente uit te leef, sal 

ons nic prestasiedruk op hulle plaas nie. In hierdie opsig ervaar ons selfs 'n 

verslcil met natuurlike ouers wat deur hulle kinders wil presteer ofbereik wat 

hulle nie selfkon nie. By die gesprek hieroor het H die opmerking gemaek 

dat sy nog nooit s6 daarnan gedink het nie. Ook sal ons om dieselfde rede 

versigtig wees om te fyngevoelig wees vir leerprobleme en sogenaamde 

onderprestasie op skool. D: Ek dink veral wat Toekie vertel het random 

Magda. Jy weet, Dirkie se kop haak ook uit en en dan probeer jy al/es doen 

en op ou end doen hy niks. Dan soek 0113 die joule en se dis dit of dat. Toe 

het ons besef, dis twak die. Y: Hy is normaal. D: Hy is doodnonnaaL [p32] 

en H: ... En dan ook soos Hendrikwat 'n kerprobkem het. Jy dink, goed, ek 

kan baie aandag daaraan gee. En nou leer jy dat jy te veel aandag kan gee. 

Versban jy, di.twas 'n kerproses; ek het uit jul/e en by jul/e baie geleer. [p32] 

• 5 2.1.4 Telkemale het die rol van geloof na vore getree [ soos verder in hierdie 

afdeling sal blyk] en het die henneneutiese perspektief versterkend op die 

groepslede ingewerk. D: ... dit kom al/es uit die hand van die Here uit. Ek is 

bevoo"eg; ek het geen sl in die saak gehad nie, al/es kom van die Here en dit 

maak dit so spesiaal. A Dis 'n wonderlike getuienis. Dis natuurlik vir 0113 

wat in bierdie stadium met ons een kind in moeiliker omstandighede sit, ook 

war ons aan die gang hou: Ek her nie hierdie gesin bymekaar gebring nie, T 

het nie bierdie gesin bymekaar gebring nie, dis die Here wat dit gedoen bet, 
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so op 'n manier weet ons Hy gaan die proh/eme uitsorleer, ons moet net 

hereidwees om dit in Sy hande te gee. [p21/22] 

•5 2.1.5 Interessant was die wyses waarop gemeenskapsdiskoerse hanteer is. 

Ons voel dat dit in belang van die kinders is dat ons deur die gemeenskap as 

normale gesinne bejeen word. H: Hulk moet ons nie as ahnormaal heskou 

nie, maar as norm.ak gesinne en mense net soos hulk. T: Wat ek graag wi/ 

si: haie van die gaedwat mens wilverander, is maar ter wi/le vanjou 

kinders. Ek is tevrede dat my kinders aangeneem is, maar ter wille van ons 

kinders wi/ ek hi dat mense nie moet .maaks wees nie. Hulk is gewone 

kinders en so moet hulk voeJ. Ek wi/ nie aan hulk karring oar hoe hulk 

voe/ as aangenome ki.nders, wat die mense vir hu/le si en so aan nie. [p30] 

As ouers is ons vinnig op die verdediging en reageer maklik wrewclig 

wanneer iemand ons kinders se gevoelens seermaak deur negatief na 

aannemi:ng te verwys. G en H het so 'n ervaring met naby familie gehad en G 

se: Ons he/e verhouding met hul/e is geknou. Ons hetjare enjare saam met 

hulle op vakansie gegaan, lot op daardie dag. Ek hou dit teen hulk. [p27} 

lftteindelik het dit v:i:r om duidelik geword dat onk:unde gewoonlik amt die 

wortel van sodanige optrede is en dat ons in hierc:lie verband die taak het om 

mense in te Jig. Y: Ek sa/ dadelik si: "Hetjy 'n proh/eem, kan ons daaroor 

praat?" Dalk is daar iets anders; jy moet met haar gaan praat [p27] Om te 

l!rni!!. eerstens met jou eie kinders oor aanneming. en dan ook met onkundige 

buitcstaandc:rs woid gesien as die manier om dit te hanteer. T: .Daarom moes 

···~ die kinders se tannie eerder metjau, H, oar hul/e gepraat het, as om vir hulle 

le si hul/e ii aangsnome. [p30J Daarby kom nog twee dinge: 
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• in die eerste plek verhoudings binne die familie. Y het haar skeptisisme 

oor ander se verhouding met die aanneern.kind so verwoord: Ek wonder of 

mense buite die gesin ooit werklik bind met die aangenome kind? Ek het 

een keer in 'n artikel gelees as die ouers gelyktydig moet stert sit die 

aangenome kind soos 'n voif/!jie op 'n bk. Gaan ander ooit omgee vir jou 

kind soos jy? Gaan hulk reglig verantwoordelik voe/ vir jou kind'? Solank 

a/Jes normaa/ is, is daar geen probleem nie, maar as daar 'n krisis kom? 

[p28] Daarop was die reaksie van T: Ons het nou met Magda 'n ongeloo.f 

like ervaring gehad dat die fami/ie gesi het· "Ons was by haar doop, ons 

kom nou help." Daar is geen 'twyfel daaraan nie. En van D: Wat Toekie 

si, is hulle staan in 'n haie goeie verhouding met diefamilie. So ook H: 

.la, dit maak 'n verskil [p28] 

• In die tweede plek is daar die geloof in 'n Hemelse Vader wat deurentyd 

met jou is wanneer su1ke situasies opduik. H: Ons het maar net geweet Hy 

is altyd daar. [p28] 

• 5.2.1.6 Oor die bantering van gesinskrisisse is daar ook heelwat gesels. Die 

aanhoor van A & T se ervaring in die verband het bygedra tot die besef van 

die andersheid van die aanneemgesin en dat die pog.lng om 'n sk.yn van 

nonnal:iteit te handhaaf, selfs skadelik kan wees. T: .. .Jy kan nie si: ag dis 

niks, aanneming is niks nie. Dil i.s 1z ingrypende ding. [p28] D: Dit is wat 

mens belsef by die owns wat nie na die groepie wil kom nie. Hulls proheer 

dit qfinaak as nilis; sit dit in 'n hoekie, vee dit soos st.of onder die mat in. Ons 

• gaan net voort Maar dit gaan h/y uitkom en jy moet dit hanteer. As jy dit 

nie gaan lianteer. nie, gaan dit eendag sy koppie ....... [p29] Die gesprek het 

toe gegaan oor hoe ons. as aanneemouers "paraat." kan wees. Heelwat is 
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gem.ask van die raaksien van die eerste tekens van 'n krisis, die onderskeid 

tussen tienersake en aannemingskrisisse, asook die bantering daarvan. 

Betekenisvol hi.er is egter die bewussyn dat die ldnders [en dus die aanneem.

gesin] amt meer emosionele druk onderworpe is as wat met die nonnale 

ontwikkelingsiklus gepaard gaan. D: Mense dink as jy kinders aangeneem het, 

is a/Jes nou reg. En die kinders se gevoelens is nog daar, hu/Je hekommernis

se, hulle vrese, hulle hewuswording- al daai goedwat 'n mens gedurigdeur 

moet hanker. [p29] en H: ... Jy dink jou kinders gaan jou nooit prohleme gee 

varentne nie. Nau hesef jy dit kan geheur, 'n Mens is geneig om 18 vergeet 

dat soiets kan geheur. [p32] Dat dit 'n moeilik.e opgawe is, het ons besef en 

dit is dan ook deur D onder woorde gebring: Ek het net 'n gedagte, as Toekie 

si ons moet paraat wees [en ek is 'n voorstander daarvan, veral in die lye 

waartn ons /eefl, dat ons hang word, en sodTa jy hang word, tree jy nie 

normaal op nie. So, aan die een kant moet mens s/1: kom ans /os dit t.otdat dit 

geheur, aan die ander kant moet mens dit ook maar onlhou ni - dit is wat dit 

so moef/ik maak. En uiteinde/ik is die antwoord dat ons maar net moet hid 

Ander: .la, jy moet dit e'lke dag in die hand van die Here gee. [p29-30] 

Die gevolgtrekking Wt bg is dat sosiale konstruksie in die loop van die onder

soek plaasgevind het: die gesprek het temas relevant tot die aanneem:sitwme ns 

vore 1aat kom; deelnemers het by mekaar geleer; saam nuwe perspektiewe ont

wikkel; en les bes koersaanpassings gemaak vir die pad vorentoe. 

Wat nou ooroly is pm hierdie ender kenniskonstrukte te deel met belangegroepe 

soos voomemende aanneemouers en formele aannemingstansies, om dan weer 



-88-

met hulle in gesprek daaroor te tree. Dit val bu.ite die reik.wydte en tydbestek 

van 'n verhandeling van beperkte omvang soos hierdie om dit te doen, daarom 

word dit as gespreksbydraes in die volgende afdeling [2.2] bygevoeg en gaan ek 

persoonlik poog om d.it verder onder sodanige persone en instansies se aandag te 

bring. 

5.2.2 "Ons wou net aanhou praat." 

Die volgende drie sake is van belang vir sowel voornemende aanneemouers as 

vir instansies wat aannemings hanteer: 

• 5.2.2.1 Die aanvaarding en verrekening van die andersheid van die aanneem

gesin. DiGiulio ( 1987: 16) wys daarop dat die skyn van natuurlikheid by 

voornemende aanneemouers aangemoedig word deur die pogings om 

passings tussen ouers en kinders so na as moontlik te maak. Dit sal die 

moeite loon as sulke ouers begelei word om hulle andersheid te erken en hulle 

sodoende vir moonilike krisisse voor te berei. [ sien hoofstuk 4 paragraaf 3.3 

en paragraaf 5.2.1.6 hierbo ]. Dit is vir haar [DiGiulio] s6 belangrik dat sy die 

vo}gende vennoens as vereiste vir ouers ingebou wil sien in die keurings

beleid van aarmenringsinstansies: omjouselfte aanvaar; om die aarmeemkind 

te aanvaar en om die andersheid van ammeemouerskap te aanvaar (DiGiulio 

1987:97). Die noodsaak aan voorbereiding en begeleiding van aanneemouers 

vleg soos 'n goue dread deur die aanbevelings van navorsers oor aanneming. 

Met verwysing na genetiese navorsing toon Stewart ( 1990:233-246) aan dat 

, aanneemouers nie voorbereid is op die moonilike ged.rags- en aanpassings

probleme van h~e kind nie. Wanneer d.it wel na vore kom, is ouers geneig 

om hulleselfte blameer, met skade.like gevolge vir sowel hulleself as hulle 
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verhoud:ing met die kind. Sy maak 'n stcrk saak uit vir die voorbcrciding van 

die ouers deur inligting oor die kind se genetiese geskiedenis aan hulle oor te 

dra, asook terapie om die skuldgevoelens te hanteer. Ook Dresser (1988:235-

246) le Idem op die voorbereiding van die voomemende aanneemouer om sy 

eie motivering vir aanneming [wat aanpassing by die kind se persoonlikheid 

en behoeftes kan bemoeilik, soos bv om eie onvervulde ideale deur die kind 

te bereik.], uit te klaar. Die voorbereiding behoort ouers ook in staat te stel om 

'n idee te vonn van watter eise aan hulle gestel gaan word deur die kind se 

vooraf geskiedenis en die omvang van hulle opvoedingstaak. Hy ag voort

gaande professionele hulp na aanneming van die uiterstc belang (Dresser 

1988:245). Om die krisisse eie aan 83l1Il.Cll1ing suksesvol te kan hanteer, is 

LePcrc (1987:235-246) van die oortuiging dat ouers sterk, stabiele, 

begrypende mense sal moet wees, buigsaam om te leer uit eie en antler se 

ervaring. Belangrik is die vermoe om verliese te verwerk. Ook sy noem dat 

ouers net kan baat by voortgesette ondersteuning by die krisispunte in die 

gesinsiklus. Small (1987:41) weer, 1aat die fokus op professionele helpers val 

wat die andcrshcid van ·die aannccmgesin ontkcn. Dit behoort raakgcsicn en 

aangespreek word, anders word die aanneemgesin aangemoedjg om die skyn 

van natuurlikheid en dus 'n disfu.nksionele gesinsisteem te handhaaf. 

• 5.2.2.2 Onvoorwaardelike aanvaarding van kinders. Soos aangedui [vorige 

hoofstuk paragraaf 4.3.3 en paragraaf 5.2. 1.3} is dit 'n faktor van kritiese 

belang vir die aanneemgesin. A ... Ek sou dit nou nogal aan voomemende 

• aanneemouers wou sl: vat elke kind as mens in sy eie reg, vat elke kind met 'n 

oop gemoed CP'.?"J; of soos H dit stcl: Hulk vra baie lie/de 
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• hoor. [p34]; en Y: Wees /iefvir hulle, hy is 'n mens in eie reg, hy is die Here 

s'n. [p33] Jane Rowe (1969:66) haal Carol Prentice aan: "What the adopted 

parents themselves should pause to consider is their ability to meet the unex

pected, to be tolerant of the uncongenial and alien personality, to respect a 

child's individuality and help rum develop his proper self without regard to 

the personal preferences of his adopted family." Daarby voeg sy 'n humorsin, 

insig en verbeelding nodig is vir aanpasbaarheid en volkome aanvaa:rding. 

• 5.2.2.3 Die vonning van gespreksgroepe waarby aanneemouers kan inskakel. 

reg van die begin af dit wil se vanaf die oomblik dat aanneming as 'n opsie 

oorweeg word, dwarsdeur tot anderkant die herkomsnavraag verby [ sien 

5.2. l.l). Sonder om te wil veroordeel ofveralgem.een: rooi 1igte begin 

aangaan as 'n egpaar nie kans sien om in te skakel nie en dit kan waardevol 

wees om met diesulkes in gesprek te tree oor die voordele van inskakeling. 

Dit kan 'n manier wees om te bereik wat DiGiulio( 1987:98) aanbeveel, 

naamlik dat dit uiters noodsaaklik is dat dienste aan aanneemgesinne hulle 

hele lewenssikl.us deur verskaf word ten einde hulle te help om die verskynsel 

van aanneming te kan hanteer. 

Hierby kan die volgende verdere drie temas spesifiek met aannemende ouers in 

gesprek geneem word: 

• 5.2.2.4 Die hantering van negatiewe gem.eenskapsdiskoerse [5.2.1.5 en 3.1 

hoofstuk 4]. 

'• 5.2.2.5 Die rol van geloof [5.2.1.4 en 3.4 hoofstuk. 4]. A:. So, dit klink asof 

ons vir voornemende aanneemouers sl: gaan voort! maar onthou net hierdie 

paar 
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dinge, waaronder ditwatH gesl het haie /i.efde, geen se!fsugtigheid, 

eiebelang nie; en doen dit in geloof. [p34] 

"5.2.2.6 Laame maar nie die nrinste nie: ons geniet ons kinders en vind groot 

vreugde in ons lewe saam met hulle. As ons weet dat die Here ons byeenge

bring het, dan aanvaar ons daarmee ook dat Hy ons as gesin op die wyse wil 

seen en verryk. So het ons ons daaroor uitgelaat: Y: Ek dink as ek nie ki.nders 

gehad het nie, sou ek in al/e opsigte 'n armer mens gewees het My kinders 

hetvir my 'n nuwe wlreld kom oopmaak. [p26]; en 1: Daar is baJe dinge wat 

by jou verhygaan as jy nie kinders het nie hv om uit 'n kind se ot weer 

hlommegies t8 kan sien, te vergeet van jouse!f. Ek dink dis haie vormend vir 

n volwassene om weer die minste te wees, om weer nie te tel nie. [p26]; en 

weer Y: Ek si: die Here gee vir ons 'n tweede kans om saam metjou kinders 

weer le kan kind wees. [p27] Ook die pits voel so. G: Om pa en ma te wees. 

Daai vreugde as hul/e hom vir jou bring. Dit kan jy vir niemand heslrryf nie. 

[p33J en D: Ons het nie 9 maande gewag nie. Ons het 10 jaar gewag. Wat ek 

wil sl: ek sou dit nooit anders wou gehad het as ek my /ewe oor sou hi nie. 

Dis hoe koshaar dit vir my is. Ek sl alt.yd as ons hiologiese kinders sou 

gehad het, sou dit nie diese!fde gewees het nie. [p33] Daarmee stem G seam; 

en Y: Ek leer so baie van my kinders. Hulle het sulke mooi persoonlikhede. 

Ek sou nooit dup/ikate van myself wou gehad het nie. Hierdie oorspronklikes 

is die heste. [p34] 

Dan is daar drie dinge wat ons spcsifiek aan die aannemingsinstansies wil 

demgee vir oorweging: 

~·· 
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• 5.2.2. 7 Die moontlikheid van voorbereidende gesprekk:e oor die hele kwessie 

van herkomsnavraag [5.2. l.2 en 3.3 hoofstuk 4] met sowel aanneemouers as 

aann.emende ouers. 

• 5.2.2.8 In die lig van die skeidingsangs by die aanneemkind, sou dit miskien 

baie kon beteken as hy so min as moontlik alleen sou wees net na geboorte. 

Y: ... As ek so oor hierdie dinge dink, dan wonder ek of hierdie landers nie 

van voor gehoorte 'n gevoelvan verwerping het nie en of hulk grootste vrees 

m·e oor verwerping gaan nie. [p 12] en T: Die kliniese sielkundige he! Mlgda 

teruggeneem tat voor haar gehoorte en oor dit a/ks staan: "ek is a/kenn, nek 

is a/ken", en sy het gesD hierdie verwerping gaan so dee/van Mlgda wees. 

En nou is dit 'n haie moeilike situasie: ons wat haar hoegena.amd nooit 

verwerp het nie, word nou deur haar verwerp. [p 12] Sy [T] hied as moontlike 

oplossing aan: Ek sou by die geboorteproses iemand teenwoordig wou hl vir 

die kind terwy/ sy sonder 'n ma is, wat haar kan vashou. Wat dag en nag in 

die hospitaal bly. Ek dink die aanneemouers sal hereidwees om dit te doen. 

Y weet van so 'n geval: Dit was wat F daardie tyd gedoen het Hulk het haar 

laat kom en sy het self na die kkintjie gekyk. [p35] 

• 5.2.2.9 Die keuring en voorbereiding van die aannemende ouer volg gewoon

lik op die emosionele tyd van die verwerking van kinderloosheid. In die lig 

van die onnatuurlike wyse van gesinsamestelling is dit 'n onontbeerlike proses 

en word kontak. met die aannemingsinstansie positief ervaar. D & Y: Ons kon 

weer nie wag om te ga.an nie. Mense wat ons verstaan ... ons kon nie huis toe 

• gaan nie, ons wou net aanhou praat [p35] Tog kan dit ook ontsenuend 

wees. D: .beesdae is die ondersoek meer intens, jou psige is meer b/ootgestel 

Ek dink dis te k/inies. Alma/ sit daar met verslae: welsynswerkster, sielkun-
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dige, predikant, en kyk hietjie verhy die hehoefle van die hart, hoewe/ hu//e 'n 

duide/ike prentjie kry van die Jami.lie, b/oedlyne en so aan. In ons tyd het ons 

meer warmte ervaar, miskien is dit nou nog so en het ek te veel b/ootstelling 

gehad aan die keuringsproses [D synde op die aannemingskomrnissie van 'n 

streeksinode van die N G Kerk] [p I]; en H: Miskien moet mens nie hang wees 

om CMR toe te gaan nie. Dit moet vir jou lekker wees. Weet jy, ek was hang 

om soontoe te gaan. [p35] D doen 'n interessante oplossing aan die hand wat 

as 'n moontlikheid oorweeg kan word: Ek het haie daarop ingegaan en al wat 

ek graag sou wou sien, is dat daar op die keuringkomitee 'n aanneemouer sal 

sit. [p34] Jn die opsig deel hy die oortuiging van Miall ( 1987:34-39) wat die 

insluiting van aanneemgesinne in die keuringsproses voorstaan sodat hulle 'n 

rol kan speel in die voorbereiding van ouers op negatiewe gemeenskapsres

ponse [sien ook 2.2.4 hierbo] rondom aanneming. 

Vir myself as aanneemouer het hierdie studieprojek opwindende en ontstellende 

nuwe insigte gebring. In afdeling 5.3 maak ek enkele opm.erkings oor wat vir 

my as die kernsak.e uitgekristalliseer bet nl die radikale andersheid van die 

aanneemgesin en geloof as die fak.tor wat dit moontlik maak om daarby aan te 

pas. Op hierdie stadium wonder ek of dit nie die pad is waarlangs 'n situasie 

waarin a1mal verloorders is [die aanneemkind, -ouer en die oorspronklike ouer], 

omskep kan word in 'n wen-wen situasie nie . 

• 5.3. "A BROADENED VIEW OF THE FAMILY AND ITS ORIGINS" 

Miskien is dit goed om ook te k.yk na 'n benadering vanuit 'n ander veld wat nie 
• 

direk te make het met aanneming nie, maar 'n ietwat breer fokus bet. Di1 doen 
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ek in paragraaf 5.3.1, waarna ek dit op die aanneemgesin in besonder, maar ook 

op die aannern:ingsU>neel in die algemeen toepas [paragraaf 5.3.2). 

5.3.1 Terug na die Wortels. 

Boszormenyi-Nagy beskryf die verbondenheid van die menslike wese met sy 

voorgeslag as 'n »ontiese" lojaliteit (Van Heusden & Van den Eerenbeemt 

1987:17). Dit bestaan uit onverbreekbare bande wat geslagte aan mekaar bind en 

is baie meer en sterker as gevoelens. 'n Mens ontleen sy identi.tei.t aan hierdie 

wortels, vind sy vryheid in die erkenning daarvan en ontwikkel die vermoe om 

sinvol in verhoud.ings met ander te staan deur die aanvaarding daarvan. Selfs 

nadat ouer en kind geskei is, bestaan hierdie lojaliteit voort as 'n onlosmaaklike 

band tussen hulle. Dit werk as 'n onsigbare m.aar kragtige invloed mee aan die 

vorming van die individu, die ontkenning waarvan kataruo:fiese gevolge vir 

veral die kind teweegbring. 

Met hierdie insig is hy in pas met Murray Bowen wat die emosionele band met 

sy voorgeslag sien as iets wat die mens met die res van die natuur deel (Kerr & 

Bowen1988:5,24 ). Die raiksien daarvan in die perspektief van opeenvolgende 

geslagte het die deur geopen vir baie vrugbare werk met mense in die Menniger

kliniek wat as skisofrene gediagnoseer is . "The patient and his mother, and to 

some extent other relatives, appeared tot be emotionally connected in some 

pretty powerful ways" (Kerr & Bowenl988:4-5). 

·Wanneer Boszonnenyi-Nagy aanneming plaas binne die raam.werk van sy 

siening, beklemtoon hy dat hierdie ontiese lojalitiet ontspru.it uit die feit van 

konsepsie en geboorte. "Even in the ca<ie of adoption immediately after birth, 
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the justified claim of the child to the origin of his existence remains. If the 

adoptive parents acknowledge and :integrate this fact :into their relationship with 

the child, both the adoptive parents and the child will benefit (Van Heusden & 

Van den Eerenbeemt 1987: 18) [My kursivering]. Die punt wat hy wil tuisbring, 

is dat verhoudinge :in die aanneemgesin nie hierdie verbondenheid met die 

natuurlike ouer kan verplaas, vervang of tot niet maak nie. Trouens, hierdie 

primere lojaliteit is deel van die kind se samestelling vir die res van sy lewe en 

die trauma van die skeid:ing sal voortduur totdat erkenning daaraan gegee is. 

Vir die hantering van die aangenome kind het hy 'n paar sterk rigl.yne (Van 

Heusden & Van den Eerenbeemt 1987:34-38), waarvan die belangrikste is dat 

"The well-being of the child requires the freedom to explore the foundations of 

her existence; the adoptive parents must never deny the origins of the adoptive 

child, or deny her right to learn more of her natural parents". Daarby voeg hy 

[Boszonnenyi-Nagy] ook dat dit 'n emstige fout van die aanneemouers sal wees 

om die natuurlike ouers af te kraak. of :in 'n swak. lig te stel. Die uitdaging is 

eerder om die kind te begelei om sy primere lojaliteit :in balans te bring met sy 

verworwe lojal:iteit teenoor sy aanneemgesin. Omdat dit bevorderlik is vir sy 

identiteitsvorming en hy gevolglik beter :in staat is om op 'n emosioneel volwasse 

manier op te tree en sy verhoudings te hanteer, baat sy verhouding met sy 

aanneemouers gewoonlik as hulle horn ondersteun :in sy soeke na sy wortels. 

,Bostaande is 'n gesinsistemiese benadering en kom onvanpas voor :in 'n 

narratiewe studie soos hierdie. Bill O'Hanlon (1994:22-23) wys immers daarop 
• 

dat die narratiewe benadering deel is van wat hy as die "Third Wrwe" :in 
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psigotcrapie beskou. Die ccrste golf, bcginncnde met Freud, sc fo.k:us was 

patologie-georienteerd en het berus op die psigod:inamika en psigiatrie; die 

tweede golf was probleem-gefolrus en het behavioristiese, kognitiewe en 

gesinsistemiese terapie-benaderings ingesluit. Dit is eers die derde golf wat 

oplossing-gefokus is en wet die mens en sy probleem van mekaar onderskei het. 

Daarom kan hierdie benadering ems maak met die omvang van die probleem, 

maar terselfdertyd daarin slaag om die vermoe van die mens om sy probleem te 

hanteer, mak te vat. 

Wanneer die insigte van Boszonnenyi-Nagy en Bowen hier aan die orde gestel 

word, dan is die bedoeling nie om tcrug te val in 'n determinsti.ese beskouing wet 

berus op 'n onderliggende patalogi.e, of dan die mens as slagoffer van 'n disfunk

sionele gesinsisteem afte skryf nie. Wel is die volgende myns insiens van 

belang: 

• Eerstens: om op 'n postmodeme wyse respekvol erkenning te gee aan die 

geldigb.eidselemente van hulle insigte, sonder om dit te verabsoluteer. 

• Twecdens: om dit as 'n betekenisvolle diskoers te verreken wannecr dit kom 

by die vertel van die aanneemverhaal. Verseker kan kontak. met die wortels 

nie gesien word as die panasee vir die aanneemk:ind se krisi.sse nie. Daar sal 

bes moontlik ook lewensverhale wees wet getuienisse is van oorwinning oor 

die gevolge van die vervreemding van voorgeslagte. Ook hierdie aspek kan 

aangemerk word as 'n veld van ondersoek met aanneemkinders. 

Self wil ek die moontlike implikasies van bogenoemde perspekti.ef in die 

vo]gende pere8rsaf [3.2} op aannerningsdiskoers van toepassing maak. 
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5. 3.2 'n Inklusiewe Siening van die Gesin. 

Silverman, PR, Campbell, L en Patti, P ( 1994) wys daarop dat die groeiende 

besef van hoe belan.grik herkoms is in die id.entiteitsvorrning van die kind, tot 

gevolg het dat daar 'n verskuiwing besig is om plaas te vind vanaf die veronder

stelling dat die aanneemgesin nie verskil van die natuurlike gesin nie, na die 

erkenning van andersheid. Ook is die sosiale en maatskaplike ontwikkeling van 

die aanneemkind anders as die van die natuurlike een. Ongelukkig het hierdie 

siening nog nie demgewerk na die meerderheid van aanneemgesinne nie, sodat 

hulle as te ware in 'n strik vasgevang is waarin die sk:yn van natuurlikheid met al 

sy verwoestende konsekwensies nog voortgesit word (Silvennan et all994:542-

549). Die aangehaalde skrywers onderskei drie moontlike reaksies van 

aanneernouers op herkornsnavraag: l] Ondersteunend; 2] afwysend; 3] verdeeld, 

dit wil s8 waar pa en ma oor die aangeleentheid verskil (Silverman et al 1994: 

544). 

Die onderstewrende, aanvaardende reaksie word gevind by 'n oop gesinsisteem 

waar die kinders nie as eksklusief ''hulle s'n" beskou word nie. Die gevolg 

daarvan is dat die ontmoecing met die oorspronklike ouers nie gespanne of 

bedreigend beleef word nie en vriendskapsverhoudings dikwels tussen die twee 

stelle ouers ontwikkel. In die meeste gevalle verinnig ook die verhouding van 

die aanneernouer met die kind rui so 'n ontmoeting. 

Daarteenoor is ouers in 'n geslote gesinsisteern jaloers en bedreig deur 'n 

moontlike ontmoeti:ilg; beleefhulle dit as verwerping, verraad, 'n teken van hulle 

nrislukking as ow:rs en plaas dit dan ook gewoonlik groot stremrning op die 

ouer-kindverhouding. 
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Die verklaring van hoedat ges:inne in die strik van natuurlikheidsimulasie vas

gevang word, sal 'n studie op sigselfverg, maar die skrywers (Silverman et al 

1994:547) dui aan dat grondliggend daaraan 'n teoretiese model van 'n individua

listiese, outonon1e gesin is. Dit word gehandhaaf deur 'n aannemingstelsel wat 

die verskillende partye daarvoor werf. Ouers word in die keuringproses 

"getoets" en dan bevoeg verklaar as ouers. Hulle word nie aangernoedig om die 

kind se herkoms te erken nie, maar om as "gewone" gesin te funksioneer. 

Kinders kan net een ouerpaar he en die moontlike betrokkenheid van 'n ander 

ouer[ s] is 'n bedreiging vir hulle gesinsbestaan en reflekteer op die toereikend

heid van hulle ouerskap. 

Dit staan in skerp kontras met 'n sisteiniese, oop benadering waarin die aan

neemgesin gesien word as deel van 'n netwerk van verhoudinge wat die kind 

kan ondersteun en waarvan die oorspronklike ouers onmisbaar deel is. Ek haal 

die slotparagraaf van hulle artikel aan wat myns insiens betekenisvolle impli

kasies het: "The adoptive family should have other models to follow, and 

intervention should promote openness and flexibility. If such families are 

helped to understand their difference from the beginning, they may not be as 

threatened by or uncomfortable with their child's knowing his or her birth 

parents or being connected to another family in whatever way seems appropriate 

for the child, the adoptive parents, and the birth parents. Thus, the parameters of 

the adoptive family would be safeguarded, and the birth parent would not 

intrude inappropriately" (Silvermllll et al 1994:548). 
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Om die lyne deur te trek: Erkenning van die andersheid van die aanneemgesin 

beteken nie bloot die onvoorwaardelike aanvaarding van die kind en onder

steuning wanneer [en indien] hy sou navraag doen na sy herkoms nie. Dit strek 

veel verder en begin by die buitengewone samestelling van die gesin. Die leg

kaart gaan nie mank aan 'n ontbrekende stuk.kie nie [paragraaf 3.3 hoofstuk4 ], 

maar le deurmekaar en onvoltooid rond totdat die verbinding met die natuurlike 

ouers sinvol gemaak:. is. Dit is my aanvoeling dat tyd hier van groot belang is om 

so gou moontlik aan die legkaart te begin bou. Daarvoor is dit nodig dat die 

kind opgroei in die bewussyn en ervaring van twee stelle ouers. Van die 

natuurlike moeder behoort dit nie verwag te word om haar kind "af te teken" nie; 

dit bring skeidingsangs, die invloed waazvan die kind se emosionele ontwikke

ling, om die minste te se, emstig in gevaar kan stel. 

V oorbereiding vir die aanneming behoort die vorm van onderlinge gesprek 

tussen die voomemende aanneemouers en die natuurlike ouers aan te neem. 

Deannee sal dan voortgegaen word totdat begrip vir m.eksar en konsensus oor 

die pad vorentoe bereik is: Die implikasies hiervan is onder andere dat die 

natuurlike vader ten al.le koste betrek sal word en dat die gesprek so lank [en so 

dik.wels] as nodig voortgesit sal word. Benewens al die praktiese kwessies wat 

uitgestryk sal moet word [ waaronder ook dit wat in afdeling 2 genoem is], sa1. 

ooreengekom moet word oor sake wat die identiteitsvorming van die kind raak, 

soos naamgewing, doop, die vcrhouding met grootouers ensovoorts. 

Ek is terdee daarv8Jl bewus dat sodanige werkwyse groot opoffering en onself

sugtigheid van al die partye sal verg. seker die m.eeste van die kan1 van die 



-100-

aanneemouers. Tog glo ck van harte dat geloof die verskil kan maak. Dit stel 

ouers in staat om die andersheid van hulle gesinne te aanvaar [paragraaf 3. 4 

hoofstuk 4] en om hulleself nie as besitters van die kinders te sien nie, maar as 

versorgers wat deur die Here gebruik word in 'n selflose rol om die kinders te 

troetel, te koester en moontlik ook vir hulle geleenthede te bring wat hulle 

andersins nie sou gehad het nie. Sodoende word aanneming geplaas in die 

perspektiefvan diens waar dit nie aangewend word as 'n k:uur vir kinderlooshridn 

nie en eiebelang op die agtergrond geskuifword. Is die woorde van Matteus 16: 

25 nie ook in hie:rdie opsig van toepassing nie: "want wie ~"Y lewe wil behou, sal 

dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van My verloor, sal dit terugkry"? 

Die phualiteit van kennis en die dialogiese aard van naa:atiewe navorsing 

beteken dat hierdie studie, soos aangestip in onder andere paragraaf 3 .2 van 

hoofstuk 3, nie probeer voorgee om die laaste woord oor aanneming te wees nie. 

In afdeling 5.4 hieronder word gewonder oor moontlikhede vir voortgaande 

gesprekk.e. 

5.4. VERDERE NAVORSING 

Die ontplooiing van lo.kale kennis word vir doeleindes van hierdie afdeling 

onder 2 hoofde groepeer, te wete vrae wat nog binne die veld van hierdie studie 

gevra kon gewees het, dit wil se aan die deelnemende aanneemouers [paragraaf 

5.4.l]; en moontlik.e navorsing buite en wyer as hierclie projek (5.4.2]. 

:5.4.1 Vrae aan Aanneemouers 

5.4 .1.1 Oor lcinderloosheid: 
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• Watter dimensies in julle huwelik het na vore gekom toe julle kinderloos

heid rnoes verwerk? 

• Wat het hierdie proses jou geleer oor jouself? 

• Wat beteken jou geloof vir jou in die verband? 

5. 4.1.2 Oor die besluit om aan te neem: 

• As jy weer voor die besluit om aan te neem te staan sou kom, sou jy dit 

anders gedoen het? Hoekom? 

5. 4.1.3 Oor die geloofshorison: 

• Watter positiewe implikasies het die doop van die kind later vir julle gehad? 

• Watter rol het die verhale oor aanneming in die Bybel later in julle gesin ge

speel? 

5.4.1.4 Oor gemeensk.apsdiskoerse: 

• Hoe het julle daarin geslaag om mense van mening te laa1 verander oor aan

. ? n.enung. 

• En oor aann.eemkinders? 

5.4.1.5 Oor bantering van die kind: 

• Watter dinge het julle reg gedoen in die grootmaak van julle kind? 

• Wat sienjy jou kind doen wat hy by julle geleer het en waaroor jy bly is? 

5. 4.1.6 Oor herko:msnavraag: 

• Wat is daar in jou verhouding met jou kind wat maak dat jy nie angstig is 

oor sy herko:msnavraag wat voorJ.e nie? 

• Wat is die belangrikste faktor/c wat julle as gesin bymekaar hou? 

5-, 4.1. 7 Oor die aanvaarding van die andershcid van die aann.eemgesin: 

• Hoe sel jy aan voomemende aanneemouers die bel.angrikheid van die aan

vaarding van die andersheid van die aanneemgesin verduidelik? 
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5.4.1.8 Oor 'n gesinskrisis: 

• As 'n gesinskrisis sou opduik, wat saljy anders doen na ons gesprekke 

hi er? 

• Wat het mense in tye van krisis vir julle beteken waarvoor julle sou wou 

dankie se? 

5.4.2 Die Voortsetting van die Gesprek 

Dit sal pak:kend interessant wees om te luister na verhale van aanneemkinders 

met betrekking tot die temas wat in die ge~'Prekke na vore gekom het. Dit sal 

vend insiggewend wees om oor die hantering van die feit van aannem:ing en 

gemeen.skapsdiskoerse in gesprek te gaan. Enkele vrae wat by my opduik, is 

byvoorbeeld: 

• Watter positiewe implikasies het jou doop later in jou lewe vir jou gehad? 

• Watter gebeurtenisse in die gesin het aanjou 'n gevoel van behoort tuisge

bring? 

• Hoe het jy gedink en clink jy oor die feit dat jy by ander ouers as jou 

biologiese grootword? 

• Wat doen hierdie wete aan jou gevoelens oor jouself? En aan jou ver

houding met jou ouers/familie/vriende? 

• Watter invloed het dit gehad op die manier waarop jy dink oor jou 

biologiese ollefS? 

• Wat sal jy graag aan jou biologiese oupas en oumas wou vra oor jou ouers? 

• • Wat is daar in jouself waaroor jy wonder waar dit vandaan kom? 

• Wm laat jou naby voel aan jou aanneemouers? 
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Dan is daar die gesprek met die biologiese ouers wat 'n hele landskap sal open 

en wat eintJik 'n verlengstuk van die huidige studie sal wees, veral in die Jig van 

wat voorgestel word in paragraaf 5.3.2 hierbo. 
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AANHANGSEL: TRANSKRIPSIE VAN GROEPSGESPREKKE 

l.INLEIDING 
Wat volg is 'n transkripsie van die groepsgesprekke wat by vyf geleenthede 
plaasgevind het en waarvan die eerste 'n kennismaking was. Slegs die opvolgen
de vier gesprekke word dus weergegee. 
Deelnemers is: 

l. Bean, Gideon [G] en sy vrou Henriette [H] - hulle kinders is Deon [lljr] 
en Hendrik [8jr] 

2. Doyer, Anton [A] en sy vrou Toekie [T] - hulle kinders is Ockert [18 jr] 
en Magda [16] 

3. Pretorius, Dirk [DJ en sy vrou Yvonne [Y] - hulle kinders is Karen [ 15 jr ], 
Divan [13 jr] en Dirk [10 jr] 

2. GESPREK 1 
Refleksie op vorige gesnrek 
A:. Die wyse waarop ons as ouers mekaar ontmoet en trou is nie anders as ander 
mense nie, wel die feit <lat ons nie biologies in staat is om kinders in die wereld 
te bring nie. Hierdie wete maak nie verskil aan die huweliksverhouding nie. Is 
ditreg so? 
T: Nie negatief nie, mi.skien positief. Ons is egter 'n geselekteerde groep hier. 
Mense vir wie <lit 'n probleem is, sou hulle nie aan so 'n groep blootstel en 
daarby betrokke wees nie. 
D: Ek <link dis eintlik 'n baie positiewe ding omdat <lit mens soveel nader bring 
aan mekaar: Die besef: hier kan nie 'n familie biologies uit ons voortspruit nie, 
kan 'n emosionele ding wees. 
G: Baie keer kyk jou susters en skoonsusters na julle as die kleintjie kom en 
daardie kleintjie kom. Toe ons eers gegaan het vir aanneming was <lit anders, 
toe was <lit baie positief. 
A Die aannemings- en keuringsproses sit ons ook in 'n kategorie van ons eie. 
H: Ja, and.er mense verstaan nie die gevoel van 'n wonderwerk as jy daardie kind 
vashou nie; vir hulle is so-iets normaal. 
T: Ander mense se huwelike word nie dopgehou en gekeur nie; hulle kry net 
kinders. 
D: Deesdae is die ondersoek meer intens, jou psige is meer blootgestel. Ek <link 
dis te klinies. Almal sit daar met verslae: welsynswerkster, sielkundige, 
predikant, en kyk bietjie verby die behoefte van die hart, hoewel hulle 'n 
duidelike pren.tjie kry van die familie, bloedlyne en so aan. In ons tyd het ons 

, meer wannte ervaar, mi.skien is dit nou nog so en het ek te veel blootstelling 
gehad aan die keuringsproses [D syn.de op die aannemingskommissie van die 
Sinodak Kommissie vir Diakonak Dienste van die NG Kerk] 
A Dit kan gebeur <lat die feite die menslikheid op die agtergrond dwing. 
Oor die aanvaarding van on.s kinders: sou on.s anders gevoel het oor "eie" 
kinders? 
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T: M:iski.en sou mens prakties beter voorbereid gewees het. 
Y: Ek wonder, mens kyk maar hoe ander hulle ki.nders grootmaak en dink jy sal 
dit anders doen - totdat jy sien dis maar dieselfde by alma!. 
G: Prakties is dit tog anders - en meer ski.elik op jou af. 
D: As ons vandag 'n keuse gehad het, sou ons weer so geki.es het; ek sien nie 
kans vir 'n swangerskap nie, dit is te traumaties vir die vrou. 
T: Jy is dadelik gesond, files en reg om die baba te versorg. 
G: Met 'n swangerskap kan daar soveel verkeerd gaan. 
D: Die Here kon ons nie uit onsself uit beter kinders gegee het as wat ons het nie. 
A Onder familie, vriende en breer gemeenskap? 
G: Geen probleme nie, selfs nie in die skool nie. [Ockert, Deon en Hendrik stem 
saam hiennee] 
D: Dis nie 'n issue nie. Uit gesprekke met onderwysers blyk dit dat aanneming 
op skool glad nie meer 'n probleem is nie, daar is deesdae soveel soorte ki.nders 
dat dit nie meer snaaks is nie. [Venrysend na kinders uit geskeide huwelike en 
hertroues] 
Y: Ons ki.nders weet van hulle omstandighede, maar kinders uit egskeidings 
weet baiekeer nie om hulleselfte verweer nie. 
A:. Ons beleid was: dis nie antler rnense, buite die familie se saak nie, maar as 
hulle dit weet, is dit ook reg. 
T: 'n Ander aangenome kind het die opmerki.ng gemaak dat sy darem 'n se sou 
wou gehad het in wie sou weet. Daarom, hoewel dit nie 'n skande is nie, sal ons 
dit nie aan alma! loop en vertel nie. Dit is 'n intieme ding. 
A Hoe is aan die kinders oorgedra dat hulle aangeneem is? 
H & T: Dit word van kleins af aan hulle oorgedra; so hulle weet net. 
A Ocker, die feit dat jy aangeneem is, hoe laat dit jou voel? 
Ockert: Daar is geen verski.l nie. 
A: Het 1aas keer se gesprek iets aan jou verhoudinge verander? 
G: Dit was lekker om daafoor te gesels het [algemene beaming] - dit bring herin
neringe terug. 

A Hoe het dit gekom dat 'n mens die besluit geneem het om aan te neem; dit is 
tog 'n groot besluit? 
G: Ons was by die proefbuismense en ek het gese: tot hiertoe en nie verder nie. 
Ons is nie proetkonyne nie. N6u soek ons na die aannemingskantoor. Hulle 
raai. ons toe aan om eers mooi te gaan dink en dan te besluit - wat ons gedoen 
het. Dis 'n emosionele ding; jy woon seminare en goed by [ oor in plantings, 

•vrugbaarheidsbehandeling ens] en die hoop word telkens aangeblaas, tot jy 
uiteindelik keelvol raak en saam se: genoeg is genoeg. 
Y: By ons is gou-gou vasgestel wat. die probleem is en die dokter het gese ons 
moet aanneming oorweeg. Ons het dit gevat, ons wou graag 'n kind gehad het; 
ons het gedink en begin bid daaroor. 
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A:. Interessant dat julle se julle het gebid daaroor. Het julle geloof 'n rol gespeel 
in die besluit? 
D: Ons was nie regtig kerkgangers nie, ek uit reaksie teen my ouers, en Y omdat 
sy op 'n plaas grootgeword het [en dit weens aft"land moeili.k was]. Die ds met 
wie ons gesels het, het 'n opmerking daaroor gemaak. En om 'n baba te kry, het 
ons begin kerk toe gaan en dit was die pad wat die Here met ons geloop het. Ek 
is baie dankbaar daarvoor. Uiteindelik. het dit ons redding gebring. 
Y: Ek het altyd daaraan gedink: die Here neem ons aan as Sy kinders; so ons is 
alma! eintlik aangenome kinders. 
A:. In watter versie kom dit na vore? Joh I: 12? 
D: Ook 'n gedeelte in Heb waar God & Adam vergelyk word: ons is nie van 
nature kinders van God nie, maar het deur Christus tot Hom toegang verkry. 
T: Ons geloofhet 'n rol gespeel. Dit was deel van ons gebede nog voor ons 
troue. Ook tydens en voor ons onderhoude. 
Y: Jy kan nie alleen daardie paadjie loop nie, jy moet die Here vertrou. 
G: Ons ds was aanvank.lik nie baie lus vir die ding nie, maar toe hy sien hoe 
ernstig ons was, het hy die paadjie saam met ons geloop: leiding gegee, nadele 
uitgespel en wat dit behels - fantasties. 
A:. As hy so met julle gesels het, het julle nie partykeer die gevoel gekry dis 'n 
sprong in die donker nie. Risiko's. 
G: Ek glo nie; ons het nie daaraan gedink nie. 
D: Nee, hier was 'n behoefte gewees wat bevredig moes word. Iemand by die 
werk het vir my gese: man, as jy iets wil he, vra vir die Here en Hy sal. dit vir jou 
gee. Ek het toe [dit was nog voor ek 'n oorgawe gemaak het] op die Sondag
aand gevra vir 'n kind, en 'n week later is een aan ons toegeken. Dit was vir my 
geweldig belangrik. 
A:. Ek het ook geweet, dis nie ek wat hierdie gesinnetjie bymekaar bring nie. 
Uiteindelik. is dit die Here1 en wat Hy doen is reg. 
G: Ons moet dit net bymekaar hou. 
A:. Hoe was julle ervaring met die doop? Was dit 'n betekenisvolle geleentheid? 
Y: Mens sou die kinders graag wou doop as hulle kleiner was; op 6 - 8 maande. 
Dit was baie besonders. 
D: Op daai stadium was dit vir ons een van die belangrikste dinge. 
G: Ons het nie 'n lekker doop gehad nie. OK, daar was bai.e mense en ons het 
baie daarna uitgesien, maar die predikant het een van daardie droe verpligte 
preke uit 'n boek gelewer. Ons was drie aanneempare daar. 
H: Hy het 'n behoefte gehad om te se die Here het al hierdie mense bymekaar 

' gebring. Dit was bai.e spesiaal. 
D: Jy se 'n baie belangrike ding. Daar is so 'n groot blydskap oor hierdie kind in 
jou dat jy dit met Jie hele gemeente wil deel. En jy wil he hierdie doop moet s6 
spesiaal wees. 



Y: Dit gaan deur jou gedagtes: die Here was so goed vir jou om hierdie kind vir 
jou te gee en jy wil haar so gou weer vir Hom ternggee. Ek sal hom tog nie self 
kan grootmaak nie, help tog assebli.ef. Hier is hy terug. 
G: Die ds se hele preek het gegaan oor Abraham wat nie kon kinders kry nie. 
Toe het dit oorgegaan na kinders wat vir jou gegee word. 
T: Dit was baie spesiaal. So het die Here bevestig dat ons 'n gesinnetjie is wat 
saarn met Hom op pad is. 
A: Dit is 'n versekerende ervaring: ons het ons beloftes aan Hom gemaak en Hy 
aan ons - dat hierdie kinders aan Hom behoort. Die doop het ook die familie
bande versterk. 
T: Dit het die kinders in die midde van die familie gesit. 
A:. Hoe het julle dit [ aanneming] aan die kinders oorgedra en hoe het hulle dit 
ontvang? Het die aanneemkantoor vir julle gese dit is belangrik? Wanneer het 
julle dit gedoen? 
Y: Ek het van die eerste dag af as ek haar windjies uitvryf. Dit was 'n emosio
nele ding en ek het my oe uitgehuil. Al kon sy dit nie verstaan nie, het ek 
genesing gekry. Toe het dit maar so spontaan aangegaan. 
D: Die seer was vir die biologiese ma. 
Y: Dat iemand moes seer kry om vir my vreugde te kon bring. 
T: Ons het dit baie sterk beleef. Ons het 'n baie groot deernis vir die ma. 
H: Nou nog, met Kersfees en op hulle verjaarsdae. 
Y: As jy daardie dingetjie so kyk, weet jy sy is joune; dis amper of sy uit jou 
gebore is, maar jy moet vir haar se: Mamrna het jou eintlik op 'n ander manier 
gelay. Om daardie stukkie klaar te kon maak. Teen die tyd dat sy verstaan het, 
kon mens met gemak en vreugde daaroor praat. 
A:. Wat het jy vir haar gese? 
Y: "Jy is so spesiaal vir ons. Ons het so lank vir jou gewag." Op 'n baie 
eenvoudige wyse die ~er waarop ons hulle gaan haal he~ die opgewonden
heid: "die hele Pretoria weet die Pretoriusse lay vandag hulle baba." En ons het 
duisende fotos. Jy kan daardeur blaai en hulle kan dit amper weer beleef. 
H: Van kleintyd af. Hulle het maar so groot geword [met die wete van aan
neming]. 
A:. En wat het julle vir hulle gese? 
H: Dat hulle baie spesiaal is. Hy onthou dit baie goed; hy [die ouer een] het hom 
[die jonger boetie] eerste gesien, hy het sy boetie voor ons gesien. 
T: Ons het die woord "aanneming" baie gebruik en om dit te verduidelik het ons 
albums opgestel oor waar die maatskaplike werker horn vir ons gee. Magda was 

• baie klein toe sy se: "ek weet hoekom het jy tieties - ek was in jou magie 
gewees." Toe~ dit 'n oomblik van waarheid en ek se vir haar: "ja, dit werk 
s6, maar jy was in 'n ander vrou se maag." Sy was s6 kwaad, sy het my 'n 
hengse klap gegee. Sy wou dit nie hoor nie - seker net vir die oomblik. Later 
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het ons baie daaroor gepraat. Jy kan nie haar laat glo sy was in jou rnaag nie; dit 
is oneerlik. 
A:. Hoe het julle toe hulle groter geword het aan hulle verduidelik van hulle 
biologiese ma? 
Y: Die hartseer was net 'n klein tydjie; dan raak. jy so besig met kind grootmaak 
dat daar naderhand nie meer tyd is d.aarvoor nie. Die lewe gaan aan. In die 
omgeegroepie van daardie tyd het die kinders maar daannee grootgeword. Een
dag, ek was daar in die kombuis, toe vra Karen, ''Mamma, was my biologiese ma 
mooi?" Dan gaan daar duisende goed deur jou kop. Ek was gelukkig in die 
yskas besig, toe kom die gedagte: haar ma moes pragtig gewees het, want sy is 
pragtig. Ek het dit altyd eenvoudig gehou en vir haar gese: " sy moes mooi 
gewees het want jy is pragtig", en toe was sy tevrede. 'n Ander keer het 'n 
vriendin haar baba self in die wereld gebring en vir OTIS die video Van die 
geboorte gewys. Vir 'n paar dae was Karen so asof sy iets wou vra, maar sy 
weet nie wat nie. Toe ek vir haar vra wat dit is, wou sy weet: "het my 
biologiese ma my ook so n drukkie gegee soos tannie Magriet haar baba?" Jy 
weet sulke dingetjies wat jy nou nie aan <link om hulle te vertel nie. En ek kon 
gese het: ')a sy moes, sekerlik het sy jou 'n drukkie gegee". En dan was hulle te
vrede daannee. 
D: Op 'n stadium wou hulle weet of hulle in die hospitaal gebore is, omdat ons 
hulle by die CMR gaan haal het. 
Y: Ja, en ofhulle ook kinders sal moet aanneem omdat hulle aangeneem is! 
H: Deon het ook gevra oor sy ma. Ek het gaan lees wat daar [in die CMR
verslag] staan en horn 'n eerlike antwoord gegee. En hy was tevrede. 
T: Wat ons ook gese het: "die tannie wat jou gebore het, is goed met musiek en 
daarom is jy ook goed met musiek" - eers hier op laerskool. 
H: Gee vir hulle eerlike antwoorde en se vir hulle dat hulle biologiese ma oulik 
is, dan is hulle tevrede; dis wat hulle wil boor. 
Y: Eendag het Karen dienaarkapster gevra ofhaar kinders ook aangeneem is en 
die het amper 'n hap in haar hare gesny; glad nie verwag dat 'n klein dogtertjie 
haar dit sou vra nie! 
G: Dis 'n spontane, baie natuurlike ding. 
A:. Die vraag van ''hoekom", het hulle dit nooit gevra nie? 
Y &H: Nee 
T: Miskien het jy dit vir hulle geantwoord nog voor hulle dit gevra het. Ons het 
vir hulle gese: "die tannie wat jou gebore het, wou baie graag he dat <lit met jou 
goed gaan, maar sy kon jou nie self versorg het nie." 

, Y: Ja, ons het <lit ook s6 geantwoord. Hulle het nie eintlik gevra daaroor nie, <lit 
het maar so .ter sprake gekom. 
A:. Miskien het mens die vraag geantisipeer omdat jy baie <link oor die biologiese 
ma en wonder "hoekom". En dan besef dis juis omdat sy so lief is vir die kind. 



-6-

Y: En vir hulle die heel beste wou gehad het; dit is werklik so. Ek dink ons het 
dit geantwoord daardie tyd toe Rindie en Ritsie met hulle stories oor die wees
huis gekom het. Toe het ons vir hulle gese dit is nie dat hulle weggegee of -gooi 
is nie, maar dat hulle ma die allerbeste vir hulle wou he. Ek dink daardie tyd het 
ons baie daaroor gepraat. 
A Die kies van die kinders se name. Hoe het julle te werk gegaan daannee? 
D: Ons het voorafbesluit ons gaan ons kinders elk net 1 naam gee en nie name 
wat maklik spotname kan word nie. Toe besluit ons op ''Karen". En toe ons 
haar sien, weet ons: dis ''Karen". Divan s'n was 'n kombinasie van ons twee s'n 
[Dirk en Yvonne]. En oor Dirkie het ons vir die ander twee gevra: wat se julle? 
Toe se hulle: nee sy naam is ''Dirkie". Eintlik is hy so 'n geskenkie van die Here. 
Eendag het ons by die CMR gaan kuier en toe vra hulle vir die kinders "wil julle 
nog 'n baba he? Ons se toe: asseblief! 
Y: Ons was ook baie broeis daardie tyd. 
D: Toe kom se hulle vir ons: rnaar dis nou 'n risiko-kind. Dit kan bloedskande, 
gestremd of so-iets wees. Toe gaan ons huis toe. Ons was bekonunerd en bid. 
Toe se die Here vir my: hoe kanjy twyfel? Ek se toe vir Yvonne: ons gaan terug 
en vat wat die Here vir ons gee; of dit nou gebrekl:ik is of wat ookal. Ons kan 
mos nie kies nie. 
Y & T: En die kind kan ook nie kies nie. As jy self swanger raak, is dit ook so. 
D: En daar het 'n stukkie genesing gekom. 
G: Deon het familiename: my pa en myne - die afkorting van Gideon. En toe het 
Hendrik maar die ander oupa se naam gekry. 
A En dis ook naby aan joune, Henriette. Ons twee: Ocker het my pa en my 
name: Ockert en Anton. Magda het 'n kombinasie van die twee oumas, 
Magdalena en Ida: Magda-Ida. 

A Dink jy hierdie gespre~ het betekenis? 
D: Wat. mense nie verstaan nie is dat jou gesinsverband in die samelewing die 
belangrikste is: Naby jou kinders lewe en naby die Here. 
A:. As jy nie 'n gelowige mens was nie, hoe sou jy die saarnkom van julle as 
gesin met die kinders, aan hulle verduidelik het? 
D: Jy weet, Anton, ek clink dan sou jy begin lieg. Dan sal jy nie die waarheid 
kan vertel nie omdat. jy nie jouself kan wees nie. 

3. GESPREK2 
Refleksie op vorige gesprek 

• A:. Ons het gesels oor die besluit tot aanneming. Lyk my daar is 3 faktore wat 'n 
rol speel: 
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L Besluit eers op vrugbaarheidsbehand.eling en dan loop jy daardie pad tot 
op die pwrt van moedeloosheid om dan te besluit tot aanneming. 

2. 'n Bai.e sterk faktor is die behoefte aa:n 'n kind. Eers gelukkig getroud en 
dan die behoefte aan 'n gesin. 

3. Godsdiens en geloof. Vera! waar dit kom by die risiko's van aanneming 
wat 'n sprong in die donker kan wees. Dan is jou geloofsbasis daar om 
daardeur te dra. 

Dit lyk my dit was die drie dinge. Enige reaksie ofbyvoegings? 

Dan het ons gepraat oor die <loop. Ook daar kom drie dinge na vore: 
1. Om die blydskap met die gemeente te deel. ''Kyk net na die wonder wat 

met ons gebeur het, kom ons vier dit, en wees julle deel daarvan". 
2. Die antler ding is dat die doop 'n manier is om vir die Here dankie te se vir 

hierdie gawe en vir Hom te se: hiermee bring ons die kind vir U terug om 
vir u dankie te se. 

3. Dan is die doop 'n stukkie bevestiging; daardie stukkie sekerheid dat die 
Here met jou gesin op pad is, met antler woord.e dat daardie sprong in die 
duister nie een was nie. Die doop staan daar as teken van lig dat Hy met 
ons op pad is. 

T: Ons praktiese ervaring was dat ons hele farnilie by die doop teenwoordig was 
en dat hulle saam verantwoordelikheid vir ons kind.ers aanvaar. Waar ons nou 
'n krisis beleef, is hulle daar om te help en ondersteun. 
A:. Kanjy meer spesifiek wees rondom hierdie ervaring? 
T: Ons dogter het bai.e emstige probleme, in so 'n mate dat sy uit ons huis getrek 
het na haar kerel toe; en die familie het haar gaan haal. Anton se broers het 
gesien ons gaan onder in die proses en hulle het haar net kom haal. Hulle tree 
in, kom na ons toe en praat met haar. Dit is 'n ongelooflike ervaring. En dit is 
vir hulle baie tyd en moeite, hulle ry 50, 100, 150 km om daar te kom. 
A:. Die doop is dus meer as 'n simbool. Dit het ook die praktiese waarde van die 
mense wat daar is en dat sy deel is van hierdie uitgebreide farnilie. 
Ons het ook oor die oordrag van die feit van aangenomendheid gesels. Ons het 
gese dat dit aanvanklik 'n bai.e emosionele ding is omdat mens dan nog baie 
bewus is van die biologiese ma en die ervaring wat sy moes d.eurgaan om die 
kind aan jou te besorg. Naderhand raak dit 'n soort van 'n natuurlike ding in die 
huis waaroor mens met die kind.ers gesels na gelang van die behoefte by hulle 
om daaroor te praat. Wat ook na vore gekom het, is dat ons eerlik is, loop nie 

• draaie met die kinders nie, maar antwoord hulle vragies eerlik. Ek het ook 
opgetel dat daar nie 'n behoefte is on1 die biologiese ouers af te kraak nie. 
H: Ja, as Deon wou weet hoe sy magelyk het en wat sy gedoen het, gaan haal ek 
die leer en se vir horn: jou ma het s6 gelyk, sy was goed in atletiek en musiek. 



-8-

En dan se hy: 0, dan was sy mos goed ............ en dan se ek: ja, sy is goed en 
mooi; en clan washy doodtevrede. 
A:. Dit was ook die antler ding: as jy jou kind antwoord met die inligting tot jou 
beskikking, clan was hulle tevrede en dan gaan hulle weer a:m. En clan word dit 
'n norm.ale ding. 
Dan het ons ook gesels oor name. As mens daaroor dink, clan word daar 
familiename gegee en ook kombinasiename en ook name wat nie familiename is 
nie. Dinkjulle dat familiename in 'n aanneemgesin belangrik is vir die kind? Is 
dit t w v jouself oft w v die kind dat mens familienam.e gee? 
G: Daar is nie juis daaroor gedink nie. Ons het maar vooraf besluit oor die 
name: as dit 'n seun is, gaan ons horn hierdie naam gee; as dit 'n dogter is, is dit 
daardie naani. 
H: Jy dink nie daaraan dat dit 'n aangenome kind is as jy op 'n naam besluit nie. 
Dit is maar soos jou eie kind. 
A:. S6, daar is nie die gedagte: ons gee die kind 'n familienaam sodat hy t s v sy 
aangenomendheid voel hy is deel van die familie nie. 
Ander: nee. 
A: Toe ons die gesprek afgesluit het, het ons gese daar is mense wat nie wil in
skakel by die gespreksgroep nie. G het gese dis vir horn lekker, dit laat horn 
weer dink oor die dinge, leer ook by ander in die groep oor hoe om dinge te 
h.anteer. D het die opmerking gemaak dat dit vir horn weer die klem laat val op 
die belang vm die gesin as deel vm die gemeenskap. Dm het ons ook die fokus 
laat val op hoe belangrik dit is dat mens met geloof as gesin sal voortgaan. 

A: Ek wil vandag om af te skop, vra oor die bantering van opvoedingsprobleme. 
Mens se kind groei en ontwikkel en op pad is daar met al die lekker ook die 
haakplekki.es by di.e huis en by die skool. Maak die feit van aangenomendheid 
enige verskil en die hanti¢ng daarvan? 
D: Nee, ek dink nie so nie, want hy is 'n kind. Miskien verskil sy omstandighede 
by geboorte, maar hy is 'n kind en ek dink dit behoort geen invloed te he nie, 
dissi.pline behoort dieselfde te wees soos in enige antler huisgesin, en die 
opvoeding. 
A: Is dit injulle situasie so? 
D: Ja, ons het van die begin afbesluit ons gaan hulle nie beskou as hierdie super 
buitengewone kinders nie. 
Y: Ek dink nie daar is tyd om 'n stertjie byte sit nie - dis genoeg werk om hulle 
groot te kry. As jy nog 'n ding daarby moet las, word dit net te ingewikkeld. 

• T: As mens oor die praktiese situasie dink, dan is daar partykeer wat jy nie mooi 
weet van die genetiese faktore nie, soos belangstellings, siektes, ofwat ook al. 
Ek dink gewone klnd.ers verskil baie, maar ons twee verskil verskriklik.. Noudat 
ons kinders groter is, besef mens dat die genetiese aspek tog belangriker is en 
soms voel dit of dit moeiliker is om jou styl by 'n sestienjarige aan te pas. 
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G: Ons kinders verskil ook baie. Daar is maniere hoe jy die een moet benader 
en dan die ander een. Deon moet jy nie pak gee nie, dan raak hy regtig 
opstropelis; jy moet horn anders benader, terwyl jy vir Hendrik 'n pak slae kan 
gee. 
Y: Baie keer as ek dokter toe gaan en hy vra of die kind allergies is hiervoor, 
weet jy nie, omdat jy te min mediese agtergrond het. Dan het dit my nogal 
bekommer. Mens aanvaar maar hulle persoonlikheidsverskille soos wat kinders 
in enige gesin van mekaar verskil. Ek meet net daarteen waak dat ek nie my 
kinders repl:ikatjies van myself wil maak. nie. Dit is die enigste gevaar. Mens 
moet hulle lewensruimte gee en hulle kan gun om te wees wat hulle is. 
H: Tog dink ek hulle kry geleenthede. Hendrik sukk:el regt.ig op skoal en ons sal 
uit ons pad gaan om uit te vind wat fout is. Sy ma sou dit fisies nie kon doen 
nie. Daar het hulle weer voordele wet hulle nie sou gehad het nie. 
D: Ons het van die begin af gese ons gaan ons nie bekommer oor hulle agter
grond en biologiese ouers nie, maar gaan hulle hanteer as individue. 
A: Mens pas dus jou opvoedingstyl aan volgens die geaardheid van die kind. 
My vragie is nou net: sou 'n mens die kind nie vinniger ofmakliker kon verstaan 
as dit jou eie was nie? 
Y: Ek weet nie. Mense se maklik "die kind aard na tant Sannie en dis maar so" 
en hy aard die res van sy lewe na tant Sannie. Ons weet nie; ons sien dalk 'n 
ding en omdat ons gretig is om die heel beste vir hulle te doen, doen ons iets 
daaraan. Ek wil graag die beste vir hulle doen en ek dink 'n mens is baie meer 
ingestel daarop. Maar ek hoor mense praat: maklik: ''hy aard maar na Oupa en 
Oupa was maar dom en hy sal ook dom bly". Dit kry mens baie by biologiese 
ouers. En ek kan dit nie se nie. Ek kan nie se Karen is SOOS ek nie. Ek hoop 
maar sy is soos ek. Jy verstaan. 
A:. As ekjou mooi hoor, Y, dan dinkjy tog daar is 'n verskil tussen hoe ons en 
biologi.ese ouers ons kinders grootmaak. 
Y, H & T: Mens is defnitief meer sensitief vir dinge wet hulle pla 
D: Mens gaan nie maar net daaroor nie. Mens sal daaroor praat en clink en lees 
en gaan raad vra en 'n ander opvoedingstegniek probeer. 
Y: Ek het al ondervind dat ander [biologi.ese] ouers gem:iteerd is met jou opge
wondenheid oor en belangstelling in jou kind. Lyk of hulle dit nie mooi 
verstaan nie. 
T: Ons het dit met Magda ervaar. Sy is gebore met ensiemtekorte. Daama het 
hulle haar in gr 2 :in die hulpklas gesit, terwyl sy eintlik 'n baie slim kind is. Ons 
het onmiddelik werk gemaak daarvan. Dit is 'n verkeerde ding, dis glad nie 

'waar sy hoort nie. Sy kon nie konsentreer nie [st 4] en in st 7 het sy geweldig 
depressie gehad. Sy het toe gekla dat as ons haar nie kon hanteer nie, ons haar 
sielkundiges toe gevat het. Dit het haar laat anders voel, ek weet nie wat nie, ek 
kan nie mooi verstaan nie. Ons as ouers nioet waak daarteen dat ons hulle laat 
voel daar is fout met hulle. Sy se ons aanvaar haar nie. Die feit dat as sy 
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probleme het en ons iets daaraan probeer doen, laat haar voel ons aanvaar haar 
rue. 
A:. Ons het dus in ons kinders 'n skoon bladsy waarop ons kan skryf waar 
biologiese kinders bladsye is waarop reeds geskryf is: ["Jy is soos Oupa en 
tannie Ressie, ens", en dan word die kind so] en dis eintlik positief in die sin dat 
ons as't ware op soek is om hulle talente te ontwlkkel en probleempies raak te 
sien. Maar dan hoor ek Toekie se, maar 'n mens kan amper te ver gaan. 
T: Dis die verwyt teen ons, hoewel mens dit glad nie so bedoel het nie. Maar ek 
wil net se om te se "jy is SOOS Oupa en so aan" is nie altyd negatief nie. Magda 
het in st 3 gehuil en gese die kinders by die skool praat van hulle oupas en vertel 
wat hulle oupas kan doen, en sy kan dit glad nie se nie. Sy weet nie hoe was 
haar oupas nie. En ons het hulle volledig aanvaar as kinders. Maar vir haar is 
dit 'n werklikheid: sy weet nie wat haar oupas kon doen nie. Dis vir haar 'n ding 
dat sy weens haar aanneming nie kan weet of sy bv asma gaan he nie. 
D: Dis haar identiteit. Maar ek sien dit ook by biologiese kinders. My oupas is 
dood toe ek baie jonk was en daar is tog 'n gemis daar. Ek sien dit by baie 
mense. Ek sien hoe wonderlik dit is vir mense wat hulle oupas en omn.as het. 
G: Haar [H] se pa en ma gaan uit hulle pad uit om iets vir die kinders te doen. 
Deon sal nie vir my vra nie, maar vir sy oupa: "maak: my karretjie reg". As daar 
fout is, sal hy sy oupa bel; sommer om te gesels. Hulle is naby aan mekaar. 
D: Sien, oupa en ouma beantwoord aen die vraag: waar behoort ek? 
T: Ons ouers het hulle aanvaar, maar my pa is lankal dood [toe sy in gr lwas] en 
die antler grootouers was fisies ver. Vir 'n aangenome kind is dit 'n gemis, selfs 
meer as vir 'n biologiese kind. Vir iemand met Magda se geaardheid is dit baie 
bel.angrik. 
A:. Wat bepaal 'n mens se identiteit? Waar kry mens die antwoord op die vraag: 
wie is ek? 
D: Ek d:ink uiteindelik is dit al hierdie goeters wat vir jou kom se: wie is ek, en 
waar hoort ek. · 
H: En: waarmee is ek besig, en: waarheen is ek op pad, en: wat verwag ek van 
die lewe. In julle geval: kan julle nie die welsynwerker bel en vra dat hulle julle 
agtergrond gee nie. 
T: Ons het dit gedoen en weet jy, haar biologiese ma het verlede jaar vir haar 'n 
pragtige brief geskryf. 
Y: 'n Mens kry kinders wat van kleins af net al hierdie dinge wil weet; soos party 
biologiese kinders -0ok. Dan lyk dit vir jou na 'n probleem. Dit is maar 'n moei
like ding. 

• T: Magda is iemand met 'n geweldige sosiale bewussyn. As my pa bel, dan sal 
sy, as driejarige vir horn vra: "is oupa mallenig?" Hierdie hele ding van sosiale 
verkeer is 'n talen{ van haar en sy trek mense van alle ouderdomme. 
G: Deon sal dit ook doen. Hy sal sonuner daar eenkant sit; nou verlang hy na sy 
ma - sy biologiese ma. En dan begin hy snaakse vrae vra. 
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A:. En hoe hall.teer jy dit dan, G? 
H: Jy antwoord horn maar wat hy vra. 
T: Sy sal. huil en se: julle weet nie hoe dit is om aangeneem te wees nie. Dit het 
nie van ons kant gekom nie; ons het wel daaroor gesels, maar haar nooit 1aat 
voel dat sy aangeneem is nie. Dear is 'n tipe kind wet erg dearoor voel. 
G: Niemand., nie by die skool het dit aan hulle genoem nie, nooit ooit nie. Hulle 
weet dit, maar dit is of dit nie deurdring nie. 
T: Dis nie dat maats daaroor praat nie, maar as sy probleme met maatjies nie kan 
hanteer nie, dan kom sy terug na die aangenomendheid. 
G: Hulle soek 'n lat. 
Y: So 'n persoonlikheid sou in 'n biologiese gesin ook so optree: "niemand is lief 
vir my nie". Dis so moeilik om so 'n kind te hanteer, jy doen jou bes, maar dis 
of jy nie tot horn deurdring nie. 
H: Weet jy wat se ek in sulke tye vir Deon? "Jou ma sou ook maar so opgetree 
het. Dit sou da1k maar dieselfde gewees het. Sy sou ook met jou geraas het; net 
soos ons gemaak het". 
A:. Maar 'n tienerkind, van 'n sekere persoonlikheid, soos ons gese het, kom op 
'n stadium wat hy se: "miskien sou die gras aan die anderkant van die draad 
groener gewees het". En dan kon mens se: "maar jy is ons kind, ons doen ons 
bes vir jou, dis nie te se dat die gras aan die anderkant groener is nie". Wat kan 
mens anders doen. Maar tog moet mens rekening hou daarmee dat dear in hulle 
verlede iets is soos 'n stu.kkie legkaart wat ontbreek. 
D: Dit kan ook 'n skuilplek word teen problerne wat so 'n kind nie wi1 verwerk 
nie, soos iemand wat ons ken wat wel sy biologiese ma toe ontmoet het, maar 
wat steeds nie sy drank- en huweliksprobleme daarna kon hall.teer nie. 
T: Ander kinders sal ander dinge gebruik bv se; "my pa het my boetie 
voorgetrek", of: ''hulle verstaan my nie", of: "ek is nie so slim nie", of wat ookal. 
Maar hierdie is 'n ding waarop jy jou vinger kan sit, dit is s6 'n moontlikheid, 
dear is soveel dinge verskuil agter die feit dat jy aangeneem is, dit rnaak so 'n 
groot ding vir jou oop om allerhande afval in daardie asblik te gooi. 
H: Ons het op 'n seminaar gehoor van die outjie wat so teleurgestel was toe hy sy 
ma gekry het. Partykeer is dit net die behoefte om te gaan soek, terwyl antler nie 
die behoefte het nie. 
A:. Dit lyk my soos mens in die opvoeding moet oop wees vir jou kinders se ge
aardheid, moet mens ook daarvoor oop wees dat somrnige kinders hierdie 
behoefte aan 'n ontmoeting met die biologiese ouers het, terwyl dit by ander 
k:laarblyklik nie die geval is nie. Daarom moet mens nie dwing of weerhou nie. 

·• Terwyl ons daaroor praat: hoe sou julle daaroor voel as jou kind hier op sestien
jarige ouderdom die behoefte te kenne gee om kontak te maak met sy\haar biolo-
giese ouers? · 
G: Ek het al baie dearoor gedink; dit voel soos 'n berg. Ek wag vir daardie dag, 
enditkom. 
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Y: Ek se net: as d.aardie dag kom en ek weet ek en hierdie kind het 'n goeie 
verhouding, sal ek dit met 'n oop gemoed saam met hom doen. Maar as ek weet 
ek en hierdie kind het nie 'n goeie verhouding nie, sal dit vir my 'n bedreiging 
wees. 
G: Ek glo so; dan sal jy daardie banggeid he: het sy rniskien iets anders wat ek 
nie vir horn kan gee nie? 
D & H: Dis nie te se dat sy ma wil nie. Baie keer strum daardie vrou in 'n huwe-
1.ik waarin sy nooit daaroor gepraat het nie. En dis 'n geweldige ding. 
T: Dit moet deur opgeleide mense hanteer word. Ons het deur sulke dieptes met 
Magda gegaan dat ek gese het ek sal terugstaan t w v haar behoud as mens. Sy 
sal mettertyd weer terugkom. As sy net weer kan settle en groei. Maar my hele 
opleiding se vir my dit sal nie nou vir haar goed wees nie. Om nou met haar 
verwardheid en ontwrigtheid te se: "A, ek hoort nou hier ..... ". Dit gaan nie 
soseer oor my nie, maar vir haar, om haar los te maak van soveel mooi dinge en 
'n sterk struktuur - dis nie goed nie. 
Y: En daar waar sy wou heengaan is daar dalk ook groot kinders en hierdie vrou 
gaan haar nie in watte toedraai nie. Sy gaan moet inval in 'n roetine en haar ding 
doen. As ek so oor hierdie dinge clink, dan wonder ek of hierdie kinders nie 
van voor geboorte 'n gevoel van verwerping het nie en ofhulle grootste vrees 

. . . 
rue oor verwerpmg gaan rue. 
T: Die kliniese sielkundige het Magda teruggeneem tot voor haar geboorte en 
oor dit alles strum: "ek is alleen", "ek is alleen", en sy het gese hierdie verwer
ping gaan so deel van Magda wees. En nou is dit 'n baie moeilike situasie: ons 
wat haar hoegen.aamd nooit verwerp het nie, word nou deur haar verwerp. 
Y: Nou is dit van 2 kante. 
T: Biologiese kinders beleef ook verwerping. 
A Kan ons meer gesels oor Y se opmerking dat sy nie bang is vir 'n ontmoeting 
met die biologiese ma as 'sy 'n goeie verhouding met haar kind het nie? Klink vir 
my, G, of jy 'n bietjie skrikkerig is vir daardie dag? 
G: Nee, ek is nie skrikkerig nie; ek wag daarvoor, dit is maar 'n natuurlike ding 
wat gaan kom. Ek is nie bang daarvoor nie, net onseker. 
D: Dit is soos enige ander ding. Jou kind moet keuses maak enjy weet nie ofhy 
die regte keuse gaan maak nie en uiteindelik is dit sy keuse. Soos met wie jy wil 
he hy moet trou. Jy wil he hy rnoet met hierdie wonderlike christelike meisie 
trou en misk:ien trou hy met hierdie rowwe onchristelike meisie. Ek clink mens 
moet dit msm: in daardie lig sien. Die keuse berus eintlik by hulle en dat ons as 

• ouers hulle sal begelei, en hierdie pad het begin die dag toe ons hulle gekry het. 
G: 'n Seun gaan dit anders hanteer as 'n dogter. Ashy 18 is, sal hy net uit nuus
k:ierigheid wil wed, glo ek. Maar dan is hy al groot. Dan moet hy sy eie pad 
begin loop. Dan kan hy nie by sy biologiese ma intrek om by haar te kry wat hy 
nie by ons gekry het nie. 
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H: Miskien moet mens d.it nie as negatief beskou nie. Dit is soos 'n stukkie leg
kaart wat moet pas. Dalk moet mens dit positief beskou. 
Y: Wat vi.r my wonderlik sal wees, aan die positiewe kant, is as jou kind die 
ander persoon ontmoet het en hy kom terug en se vi.r jou ''Mamma, jy's my 
menuna". Ek dink dan spreek hy jou vry. Dis amper of mens effens vasgebind 
is deur hierdie ding en dit sal vi.r my soos 'n vryspraak wees. 
A:. Y, dis amper ofjou kind nou gedwing is om vi.r jou ''Ma" te se, maar ashy sy 
biologiese ma ontmoet het, dan is dit asof hy uit eie keuse, vrye wil vir jou "Ma" 
se. ["Ja, ja"] End.it gebeur, hoor. 
T: Ons moet aanvaar dat die kinders daardie behoefte het. Dis nie dat hulle jou 
verwerp, of met jou ontevrede is nie; dis iets in hulle wat ons moet aanvaar en 
wat vi.r hulle beswil is. 
G: As ek myself in hulle posisie moet indink, sou ek d.it ook doen. 
D: Wat ons in ons huis doen, is "making memories" en ons probeer klein 
dingetjies in ons daaglik.se gang vir mekaar inbou wat vir die kinders belangrik 
is en waaraan hulle eendag sal kan terugdink. Voor Kersfees hou ons 'n kerslig
ete waartydens ons hulle dankie se vi.r die jaar wat verby is. Partykeer, as ons in 
die aand van kerk afterugkom, verras hulle ons met koffie en koekies by 'n 
versierde tafel en kerslig. Dis sulke dingetjies wat mens besef dis kosbaar. En so 
ook om foto's saam met hulle te kyk. 
A:. Wat julle nou se, klink vi.r my of d.it bai.e belangrik is vir identiteitsvonning. 
Hierdie ding van saamwees en saamdoen - en dan kry mens jou staanplekkie in 
die wereld waar jy voel jy word liefgehe en aanvaar. En dat d.it miskien belang
riker is as om te kan se: "ek dra die gene van hierdie voorgeslag, ek kom 
miskien van daai familie\voorouers ... "; maa:r om die lewe saam te deel. 
D: As ek vi.r myself moet se oor my kinderdae: Ek sou liewers wou grootword 
in 'n familie waar daar liefde en omgee vir mekaar is. 
A Dan is d.it ook belangrik om die kinders groot te maak met die oortuiging dat 
hulle eerste identiteit le nie noodwendig in hulle aardse farnilie nie, maa:r in die 
feit dat hulle deel is van die Here se familie. Die gedagte is nie moeilik nie, maar 
hoe om d.it konkreet te maak. In Petrus staan daar 'n aangrypende versie wat se 
julle is kosbaar omdat julle gekoop is, nie met aardse middele nie, maar met die 
bloed van Christus. Wat ookal hier met mens gebeur, jy behoort aan daardie fa
milie. 
G: My seun, Deon, het op 'n rugbytoer in 'n kamer beland met ander wat lelik 
gepraat het. Hy het nie daarvan gehou nie. Hy het toe in 'n kamer ingetrek waar 
hulle 4 of 5 maatjies was wat glad nie gevloek het nie en waar elkeen die aand 'n 
.beurt geneem het om 'n stukkie te lees. En hulle het gebid ook. Van die 
maatjies was voor die tyd lelik, maa:r hulle het heeltemal 'n ander gesindheid 
begin toon. • 
A:. Hoe laat so-iets julle voel as ouers? 
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H: Partykeer voel 'n mens jy bereik niks. Laas jaar was hy baie moeilik, gelyk of 
hy die verkeerde pad gaan; dan voeljy, hey, by kom weer reg. 
D: Ons het iets prakties begin doen om elkeen te laat voel hy is deel van God se 
gesin. Elkeen lay in die oggend geleentheid om bybelstudie te doen, huisgods
diens. Daannee saam: daardie aand moet hy skotte]goed was; hy is deel van God 
se gesin, maar hy is ook deel van hierdie gesin. 
H: Miskien kan 'n mens <lit sien as 'n geskenk wat jy van die Here gekry het; 'n 
geskenk aanvaar jy sander om te vra hoeveel dit gekos het. 
G: By ons kry hulle ook beurte; Hendrikkie wil net altyd bid. 
D: By ons moet hulle ook 'n prekie gee. AJs hy gelees het, vra ons hom, nou wat 
wil jy vanoggend vir ons se? So, hulle moet clink daaroor. 
T: Ons het al hierdie dinge gedoen en nou lyk dit of <lit nie gehelp het nie. 
D: Op sewentien loop baie biologiese kinders dieselfde paadjie. Hulle word net 
moeilik. 
A:. Net 2 vragies: Waaroor hou jy jou hart vas wat betref jou kind se toekoms? 
Wat is jou vrese vir jou kind? 
G: Ons vra daai. vraag nogal baie met verwysing na die land se toekoms. Ons 
kan nie regtig vir horn se waarheen nie. Ons het voorsiening gemaak dat hy kan 
leer; as hulle nie kan of wil nie, is dit ook reg. Ons kan hulle reg leer en reg 
groolJru!ak en dan sal ODS maar die heil saam uitwerk op die dag wat <lit nodig is. 
D: Ek clink 'n ou se grootste vrees is dat t s v wat jy insit, hulle die verkeerde 
besluit sal neem. 
A:. En dan 'n besluit wat hulle kan benadeel ofbeskadig. 
Y: Ek clink verkeerde maats is op hierdie stadimn vir my 'n vrees. 
G: Jy kom dit gou agter, net aan hulle houding. 
H: Dit is belangrik om met die kind te praat. oor reg en verkeerd en dit vir hom te 
verduidelik en te se: "kan jy sien dit is verkeerd?" 
Y: 'n Mens weet nie altyd of daar iets verkeerd is nie. Jou kind kommunikeer <lit 

. . . 
rue aan JOU rue. 
D: Jou verhouding met jou kind moet so wees; jy moet werk daaraan, dat hy aan 
jou terugvoer gee. AJs jy nie 'n klank.bord vir jou kind is nie, dan gaan daar baie 
ernstig fout. 
A:. Dit is nogal een van my groot vrese en bekommernisse vir my kinders: met 
wie gaan hulle trou. En dit kan mens nie vir hulle besluit nie, net soos jy nie oor 
maatjies vir hulle kan besluit nie. 
D: Maar daar's raad, Anton. Ons bid daarvoor en ODS leer die kinders daarvoor 
bid; dat die Here vir hulle die regte maats gee en die regte maats in die huwelik. 

• Y: En daai huweliksmaat. moet presies weet hoe werk dit in jou gesin; en hy val 
hier in. jy val nie by horn in nie. En hy sal. by jou gesinswaardes aanpas ... of 
nie. Maar julle wllardes bly, of hy <lit nou aanvaar of nie. 
D: Ek het eenkeer gehoor van 'n Engelse predikant met 3 dogters. Toe die eerste 
outjie kom kuier het hy horn op die laagste stoel laat. sit en die predikant op die 
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hoogste, saatn met sy dogter. En hy het reguit met horn gepraat: ''komjy met my 
dogter se gevoelens mors, of is jy ernstig?" Hy spel toe alles uit rondom die 
seksuele. Sy dogters wou flou val,. doodgaan en nie met pa praat vir 'n week 
nie. Hy het dit met al dri.e gedoen en al dri.e se eerste boyfriends het met hulle 
getrou. Hy se hy het die 3 wonderlikste skoonseuns. 
H: Omdat hy openlik was. 
A:. 'n Laaste vraag: Wat is julle ideale; wat sal julle graag wil he moet met julle 
kinders gebeur? 
G: Dat elkeen 'n goeie werk kry om 'n gesin te versorg. Dat hy goed sal opgroei 
en die waardes aanneem waaanee hy grootword; en 'n goeie gesin. 
H: Dit hang ook daarvan afhoeveel verstand die kind het. Dit help nie jy 
verwag van hom om te gaan leer as hy nie kan nie. 
T: Watter keuses hulle maak, wat hulle vermoens en omstandighede ook al is, 
dat hulle gelu.kkig sal wees m aw dat hulle hulle plek in die Here se plan sal vol
staan. 
A:. Soos jy jou kind se antler eienskappe aanvaar, so ook sy vennoens; anders 
druk jy horn in 'n technikon of universiteit omdat jy miskien daar was en hy nie 
die vennoe daarvoor het nie. 
G: Ja, ons sal horn nie iets laat wees wat hy nie wil wees nie. 
D: Ek sal net graag wil sien dat hulle 'n droom het en daardie droom verwesen
lik. Ek het baie drome vir hulle, maar dit sal nie realiseer as hulle nie dieselfde 
droom het nie. As hy wil eerste span speel, dan moet hy nie net droom daaroor 
nie, dan moet hy dit ook gaan doen. Dit is waar motivering inkom. 
A:. Nou, wat is j6u drome vir jou kinders? 
D: Nee, ook maar soos julle se, dat hulle gelukkig sal wees. Al bly ons nou uit
eindelik maar almal saam in hierdie huis, dit maak nie saak nie. Hulle moet net 
gelukkig wees. 
A:. Y, jy het die laaste woord. 
Y: Weet jy, A, vir my is dit ook dat my kinders hulle droom sal leef en vreugde 
vind daarin. Dat hulle moet gelu.kkig wees in wat hulle doen, wat dit ookal is. 
A:. Dit lyk my ons stem almal daannee samn: <lat die kind sy potensiaal wat hy 
het, sal ontwikkel en <lat jy horn daarin sal lei en bystaan. En <lat hulle gelukkig 
sal wees, want enige gelukkige mens maak. mense om horn ofhaar gelukkig. 
T: Ek sou baie graag wou gehad het <lat die kinders regtig die Here aanneem. As 
ons nie meer daar is om leiding te gee nie, dan het hulle 'n anker. 
D: Uiteindelik kan bns as ouers net die regte .klimaat skep waaruit ons kan hoop 
dat die kinders die regte besluite neem. Ons kan niks meer doen nie, rnaar ons 

• moet seker maak dat ons daai klimaat geskep het, <lat ons hulle besluite kan 
bevrug, sooit van. 
T: Dit is maar ons eintlike taak waarvoor ons as ouers daar is. 
D: Maar 'n ou het 'n paar jaar nodig om daardie perspekti.ef te kry; jy kry dit 
ongelukkig nie daardie d.ag as jy getroud is of met jou eerste kind nie. 
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A:. Ek dink ons hou maar op hierdie mooi positiewe noot op. Baie dankie. 
G: Dit was lek.ker. 
H: Dit help mens eintlik. 
T: Dit was goed om tt11ioor: dit was op die ou end maar wat 'n mens gedoen het. 
Y: Ek dink mens leer tog. Veral by julle wat eintlik al groter kinders as ons het. 
Ek leer baie dinge. 
D: Ek het vandag 'n ander perspektief geleer oor sekere aspekte, bv dat mens 
partykeer te hard kan probeer. 
T: Ja, iemand het gese ons hanteer ons kinders soos gaste in die huis; te sag en 
sensitief. 
A:. Ons koppel dit nie aan die feit dat hulle aangeneem is nie, ons is maar sulke 
mense. Ons is maar net nie mense wat elke dag 'n klomp reels neerle waaraan 
hulle moet voldoen nie. Dear moet tog 'n balans wees tussen dissipline en vry
heid. 

4. GESPREK3 
Refleksie op die vorige gesprek 
A. V erlede keer het ons gesels oor die opvoeding van kinders en ons het gese 
die feit van aanneming maak nie verskil aan die wyse waarop ons ons kinders 
grootmaak nie. Y het in haar gebed netnou genoem van die onkunde van mense 
buitekant: hulle dink ons maak ons kinders anders groot; ons is behep met ons 
kinders. Ons se: "nee wat, 'n kind is 'n kind; as hy nodig het om gedissiplineer te 
word, dan doen ons dit." Tog, het ons gese, is die genetiese fak:tore aan ons 
onbekend, daarom moet ons nrimte gee en sensitief wees vir ons kinders se ver
moens en talente, en is ons 'n bietjie fyner ingestel op ons kinders as wat 
biologiese ouers is. 
T: Die gevaar is dat kinders dit ervaar as sou ons hulle nie aanvaar soos hulle is 
nie; d w s dat hulle nie goed genoeg is nie. 
D: Ja, dis vir my kosbaar wat jy gese het laas. 
A. Die ander ding waaroor ons lekker gesels het, die identiteit van die kind: waar 
behoort ek; en ons het 'n paar fuktore genoem wat dit bepaal o a die rol van 
familie; oupas en oumas; ook "making memories"; m aw die saamwees en -doen 
is belangriker as die gene, voorgeslag. Die feit dat ek opgroei in 'n kring waarin 
ek aanvaar en liefgehe word, is belangrik. Ons het ook gese: ons identiteit le 
ook daarin dat ons deel is van God se farnilie. 
T: Die verslae oor ons kinders kan ook hydra daartoe dat die kinders weet wie 
hulle is. 

• Y: Ja, Karen het nog nie regtig vrae gevra wat dit nodig gemaak het om daarop 
in te gaan nie, soos haarkleur, oogkleur ens. 
T: Ons kinders het altwee 'n musikale agtergrond en dit was vir Ocker lekker om 
dit te hoor, hoewel dit nie bai.e saak gemaak het nie. Magda spesifiek het nogal 
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belanggestel. Lyk vir my tog, as mens k.yk na wat sy nou deurgaan, sy tog 'n 
identiteitsprobleem het. 
A:. Karen, is dit vir jou 'n lekker gedagte om te kan dink jy kan meer uitvind oor 
jou biologiese ouers; wat doen daardie gedagte aanjou? 
Karen: Dit maak. nie eintlik vir my saak nie. 
A So, jy is nie bang d.aarvoor nie? Dink jy v:ir die ontdekking van jouself is dit 
nodig om hulle te leer ken? 
Karen: Nee. Ek voel ek ken myself goed in my gesin. 
A:. Laas het ons gese dit kan wees soos 'n stukkie legkaart wat ontbreek en dat 
sommige kinders dit kan gebruik as 'n manier om probleme te ontvlug, l.em]'l 
ander kinders weer ander verskonings het: my ouers trek my boetie voor; 
aanvaar my nie; is nie lief vir my nie ... dat dit nie die oorsaak van probleme is 
me. 
Ontmoeting met biologiese ouers is deurgepraat: as die kind die behoefte het, 
moet ons ruimte maak. As jou verhouding met die kind gesond is, is dit nie 'n 
bedreiging nie. Dit bring ons by keuses en besluite van die kind. Soos alle 
ouers kan ons nie vir kinders besluit nie, maar die klimaat skep van waaruit 
hulle die regte besluite neem. Is dit anders by biologiese gesinne? Maar jy kan 
jou kind begelei. 
Die laaste deel van ons gesprek het gegaan oor ideale vir ons kinders: dat hulle 
gelukkig sal wees is vir ons almal belangrik:. 
D: Ek vertel my kinders altyd van die 10 paddatjies. Vyfhet besluit om te gaan 
swem. Hoeveel bly oor? 10 - want die 5 het nog net besluit. Dit is belangrik dat 
die besluit met doen opgevolg word. Divan se vir my: 11volgende jaar gaan ek 
lekker rugby speel; ek moet net fiks word. 11 Dan se ek vir horn: "dis nou net 
soos die paddatjies. 11 Dis vir my belangrik: mens moet jou droom kan he, maar 
dit ook begin leef. 
A:. Interessant: niemand het gese ek wi1 graag he my kind moet dit of dit word 
nie, maar dat elkeen sy eie potensiaal sal verwesenlik.. Dink julle dis miskien 
anders by biologiese ouers? 
D: As ek k.yk hoe party pa's by die rugbyveld tekere gaan met hulle seuns, dan 
lyk dit so asofhulle hulle kinders in 'n vorm indruk en ek ken baie jongmense 
wat se hulle haat wat hulle doen, maar hulle ouers het dit vir hulle besluit. 
A:. Nou hoekom sal so-iets makliker wees by biologiese gesinne? 
Y: Dis omdat ons ons kinders op so 'n spesiale manier kry. 
T: Ek dink die meeste kinders kom maar net te maklik in 'n gesin in. Ouers oor
weeg dit nie. Ek dink as mens 'n opname sou maak. van hoeveel kinders beplan 

• is, sal jy agterkom hoe min dit is. En dan voel dit v:ir my ofhulle minder versig
tig met die k;inders is. 
A:. Ons het iets daarvan gese: ''tant Ressie was so, jy sal seker ook maar so 
wees", en: ·~ou oupa het geboer, ek het geboer, en mannetjie, jy sal ook hoer!" 
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T: Al is dit nie so kwaai nie, dit is die verwagting. Al se jy nie vir daardie kind 
so nie, maar jy skep Vl!Jl kleins af die verwagting. 
Y: Partykeer as ek so na my kinders kyk, dan is dit half soos 'n ontdekkingsreis 
saam met hulle. 'n Mens het bietjie Vl!Jl hulle agtergrond, maar dis nie eintlik iets 
nie. Jy leef sa.am. met horn en moedig horn aan om sy eie potensiaal. te bereik.. 
Al is dit amper soos in die duisternis tas, maar jy weet: ons is op pad iewers 
heen. !ewers gaan jy iets of ieffil!Jld wees, soll!Jlk dit in Christus is. Maar dit is 
soos 'n wonderlike ontdekkingsreis. 
D: Ek is nou gemoeid met hulle by die skool. Maar as hulle iets begin verstaan, 
of self ontdek, dit maak: my so opgewonde. W!lllt jy sien bier is iets besig om te 
ontluik. wat jy graag wil he moet gebeur, maar jy kan dit nie vir horn se nie, hy 
moet dit self ontdek. 
Y: Ek dink as hulle my biologiese kinders moes gewees het, was hulle dalk net 
so onnosel soos hulle ma - ek is eintlik. bly hulle is so slim. 
A:. Dis die ander sy van die saak:: daar is daardie potensiaal wat opwindend is; 
hulle is nie beperk tot jou vermoens nie. Dis om die positiewe raak: te sien. 
Ek wil net ui:thaal wat D netnou gese het: "omdat ek goed rugby gespeel het, 
moet jy ook goed rugby speel." Ek wil nou toets wat ek gaan se: Dit lyk my of 
die biologiese ouer deur sy kind pro beer presteer waar hy tekort geskiet het en te 
bereik. waar hy nie kon uitkom nie. Meer as by ons, omdat ons ons kinders op 
daardie spesial.e manier ontvang het. As die outjie goed is in atletiek of slim is 
met wiskunde, kl!Jl jy dit nie vir jouself toe-eien en se kyk hoe tjaps is ek nie. 
Ek dink dis wonderlik, want baie kinders word gebreek deur onvervulde ideale 
wat ouers deur die kinders probeer bereik.. 
H: Ek sit en dink; ek het nog nooit s6 daaroor gedink nie. 
D: Ek ervaar dit spesifiek in my werkplek. Van die ouens se laaities is so in st 3 
en 4 en ek hoor hoe prnat hulle. Hulle is kwaad en aggressief: die kind moet nou 
dit en dit doen. En ek slaan my h!lllde saam en se: "wat is julle probleem? Dis 
jou kind daai; jy moet horn net motiveer. Hy kan nie beter speel nie. Hy is nie in 
staat daartoe nie." 
H: Ons soek hulle potensiaal, hulle druk hulle kinders. 
A:. Dit vat dit miskien goed saam. Ockert het in 'n goeie 800m atleet ontpop. Ek 
kon rustig agteroor sit en dit geniet. As hy goed doen, is dit lekker, as hy uitsak, 
so what? So, mens het daardie stukkie vryheid. 
D: Karen het begin hokkie speel. Ons is trots op haar. Sy se: "maar dis net die 
vif de span." So what? Dis so wonderlik want jy ontdek nog 'n stukkie van die 

~ . 

lewe. Gaan doen dit, geniet dit . 
• H: Jy moet dit geniet. 

T: Moenie b~ wees vir uitdagings nie. 



-19-

A:. Ek het nog een ding wat ek aan die orde wil stel: Dit gaan oor stemme uit die 
Bybel: gedagtes, mense, versies, wat ons as aanneemmense aanspreek. Kan julle 
onthou? 
Y: Joh 1:12 
A:. Wat se dit vir jou, Karen? 
Karen: Dat die Here ons aangeneem het soos 'n kind. 
A:. En dat ons dus in 'n sekere sin ahnal aangenome kinders is van ons hemelse 
Vader. Ons neem Hom aan en Hy neem ons aan as hemelse Vader en so kom 
ons tereg in Sy aanneemgesin. 
D: 'n Ander een wat my aanspreek, is die verhaal van Mefiboset - dit was Saul se 
se~ en Dawid wat die kind van sy aartsvyand versorg het en eintlik aangeneem 
het. 
A:. Dis interessant. En het Mefiboset nog later 'n rol gespeel in Dawid se lewe? 
D: Ek kan nie onthou nie. Ja, miskien moet mens dit nagaan. Hy het moeite ge
doen om die kind te soek. 
A.: Iemand in Ennelo by die aanneemkonferensie het genoem van een van die 
belangrikste/ beroemdste aangenome kinders in die Ou Testament: Moses. Ek 
het nooit so daaraan gedink nie. Hy het ook in 'n aanneemgesin opgegroei waar
in hy eintlik beter af was as wat hy sou gewees het by sy biologiese ouers. 
D: Mens kan dit verder voer met Josef. Hy is wel verkoop, maar kyk hoe het 
hulle vir horn gesorg - die Here het dit toegelaat. Hy was al 'n bietjie ouer. 
H: En op die ou end versorg hy nou weer vir hulle ahnal [sy oorspronldike 
gesin]. 
T: Hy het darem 'n moeilike pad gevat voor hy kon doen waarvoor die Here horn 
geroep het. 
D: Cor Uys sing so 'n mooi liedjie daaroor. 
A:. Ander stemme? 
T: Wat my ongelooflik verbaas het, is Hanna se geskiedenis. Nie dat dit my pla 
nie, maar sy wou horn so graag gehad het en tog was sy bereid om Samuel af te 
staan. Ek weet dit het te doen met haar geloof en alles, maar dit was nog altyd 
vir my so half 'n onverstaanbare ding dat sy bereid was om horn so jonk oor te 
gee. 
A:. Nou hoekom, dinkjy, kon sy dit regkry? 
T: Soos ek se, dit was haar ooreenkoms met die Here en sy het geweet sy het 
horn by die Here gekry en sy gee horn terug vir die Here. Maar joe, 'n 8-jarige 
seuntjie is baie baie jonk. 
A:. En wat se dit vir jou van jou en jou kinders? 

, T: Ek veronderstel ander [ hiologiese ] ouers voel ook so, maar ons is baie 
bewus ~ dat die Here ons kinders aan ons gegee het en ons versorg hulle, 
maar Hy sorg vir hulle. Ek dink maar net daaraan: Hanna het haar kind fisies 
oorgegee. Dit staan nou nie in die Bybel nie, maar daar was seker vroue wat 
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gese het: "wie versorg horn, wie maak horn in die aande toe en so aan?" Eli was 
'n ou man en Samuel 'n .klein seuntjie. 
G: Wat. my pla, is dat mense nie meer hulle kinders gee vir aanneming nie, maar 
hulle hou. Daai kind word nooit in 'n gesinsverband groot nie. Sy is nogjonk 
en sy wil gaan vry en gaan dans en daai kleintjie word net erens gelos, of daar 
neergesit. Jy lees dit elke dag van kinders wat gelos is. 
T: Ja, en as sy in 'n volgende verhouding ingaan, is hierdie kind in die pad. 
G: Ja en hy word eintlik nooit in gesinsverband groot nie. Daar is nooit regtig 'n 
pa of gesin nie. 
A:. Het jy al gewonder hoekom dit so is: die tendens om minder en minder 
kinders vir aanneming te gee? 
G: Ek dink dis maar die sameloop van die lewe. 
D: Skuldgevoelens Ek dink dis skuldgevoelens. 
Y: Ek dink baie meisies dink: Ag hoekom moet ek matriek maak? Wat is daar 
vir my in die toekorns? Ons het nou 'n paar gevalle gehad van meisietjies in ons 
gemeente wat swanger geraak het en dan laat die ouers hulle trou. Dan wonder 
ek: het jy nie 'n ideaal vir haar gehad nie? En dan besluit jy: ag, st 8 is maar 
genoeg. Jy moet maar net jou huishouding aan die gang hou en dan maar 
hierdie kind grootmaak, wat.se werk die seun nou ook al het. Ek weet nie, ek 
dink dit het a1s 'n invloed op mense, hoe hulle dink daaroor. 
T: Ons het hier op die platteland wat. tog 'n klein konserwatiewe gemeenskap is, 
al kinders wat hulle babas kry en terug gaan skool toe. Die babas is daar en dan 
moet hulle in die middag huiswerk doen en vir hulle sorg. Ek wonder of die 
morele ding nie 'n rol speel nie. 
D: Daar is ook iets anders. Dit Wai jy nou beleef het, Y. Sy het dit met die bybel
studiegroep gedeel. 
Y: Sy het 4 keuses gehad: aborsie, of die dogter maak die kind groot; of die 
ouers maak die kind groot; ofhulle trou; ofhulle laat die kind aanneem. En toe 
se sy net, aanneem sal hulle nooit eers oorweeg nie: mens lees te veel in boeke 
van kinders wat hulle biologiese ouers gaan soek. En om daardie rede het hulle 
aanneming afgeskryf. 
D: En sy was onbewus daarvan dat Y daar sit met 'n skatkis van inligting oor 
aannenung. 
Y: En toe bel ek haar die volgende dag en toe vra ek vir haar of sy bewus is 
daarvan dat ons kinders aangeneem is en dat hulle kosbaar is vir ons? En net 
soos sy die Here vertrou om haar kind die toekom.s in te dra, so vertrou ons ook 
die Here vir wat in die toekoms vir ons kinders en vir ons voorle. Ons weet ook 

., nie wat vir ons wag nie, maar ons glo ons sal nie daar ingaan sonder die Here 
nie, watse rotse daar vir ons wag. En toe se sy; "maar 'n mens lees in boeke van 
kinders wat gaan soek". Ek se toe: "mens lees van So/o, maar 99% is gelukkige 
normale kinders en jy hoor nie van hulle nie." Dis ons taak om hulle maar net in 
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te Jig. En toe was sy baie hartseer, maar ek voel maar net mens moet die publiek 
inlig hieroor. 
T: En weet jy daar is 'n handvatsel oor aanneming. As hulle wegloop of dwelms 
begin geb:ru:ik, dan se hulle dis omdat hulle onwelkom was. Daar is baie kinders 
wat groot spanning beleef omdat hulle gehou is en daar 'n moet-troue was. 
Y: Soos, daar is 'n meisietjie wat agter ons bly wat nou heeltemal handuit ruk en 
wat bevriend is met 'n rnaatjie wat 'n aangenome kind is. Ek se vir Karen: "nou 
sal jy sien, die mense gaan baie meer praat oor die kind wat aangeneem is, as oor 
die ander een." "O, want sy is aangeneem". En die ander een is "'n tiener". 
Mens moet maar mense inlig omdat daar so baie wanopvattings is. Ek dink 
predikante is nogal partykeer onkundig. 
A:. Ja, ek dink ook binne aanneemgesinne is daar 'n groot stuk onkunde wat aan
gespreek moet word. Daar is bv die mense wat weerstand bied teen die gedagte 
om in so 'n groep byeen te kom, so asof dit 'n stigma is. Dis nie eers mense van 
buite nie, maar binne, aanneemouers. 
Ek wi1 ook net 'n antler ding noem wat in my gedagtes opgekom het n av wat 
T oekie gese het hoe moeilik dit vir Hanna moes gewees het om haar kind af te 
staan: Uit die aard van die saak is jou ouer -/ moederinstink baie sterk en is dit 
nie m.aklik om jou kind af te staan nie. In die verlede het ouers gese: "ek is nie 
in staat om [ soos G gese het] aan die kind 'n goeie stabiele gesinsagtergrond te 
hied nie en ~ vir my bel.angrik dat die kind in gunstige omstandighede sal 
grootword. So, al is dit vir my moeilik, gee ek die baba af vir aanneming." 
Vandag is daar mi.skien meer van 'n, ek wi1 dit nie selfsugtigheid noem nie, m.aar 
dat jou begeertes en belange swaarder weeg as die van die kind. Daarom se jy: 
"nee, ek gee nie my kind af vir aanneming nie, ek wi1 die kind he." M a w jy 
dink nie in die eerste plek aan die kind se toekoms nie, maar wat lekker en 
maklik is vir jou. 
T: Dis iets wat ek eendag graag aan die biologiese ma's van die kinders sal wi1 
se. Dit was regtig 'n onselfsugtige, dapper besluit. In altwee se versl.ae het hulle 
gese dis t w v die kind, want hulle kan nie die kind die ondersteuning gee wat 
hy\sy nodig het nie. Dis 'n baie volwasse besluit. 
D: Nee, ek weet net: hulle kan van aanneming maar se wat hulle wil, maar dis 
die wonderlikste ding wat met ons gebeur het. Naas ons bekering is dit die won
derlikste ding, want ek het nie s6veel se daarin gehad nie, dit kom alles uit die 
hand van die Here uit. Ek is bevoorreg; ek het geen se in die saak geh.ad nie, 
alles kom van die Here en dit maak dit so spesiaal. 
A. Is daar nie ook 'n vers wat se: nie uit die wi1 van 'n man nie, maar uit die wi1 

• van die Here, of so-iets? 
D: Ek het baie vir Y gese, as ek my lewe oor het, wi1 ek dit weer netso he. Ek 
wi1 dit nie anders 'he nie. 
A:. Dis 'n wonderlike getuienis. Dis natuurlik vir ons wat in hierdie stadium met 
ons een kind in moeiliker om.standighede sit, ook wat ons aan die gang hou: Ek 
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het nie hierdie gesin bymekaar gebring nie, T het nie hierdie gesin bymekaar 
gebring nie, dis die Here wat dit gedoen het, so op 'n manier weet ons Hy gaan 
die probleme uitsorteer, ons moet net bereid wees om dit in Sy hande te gee. 
T: Dis n6u moeilik en sleg met M wat weg is, maar as ek vat hoe seker ons is dat 
Hy hear vir ons gegee het, hoe seker ons is dat Hy hear versorg, dan is dit mos 
nie dat Hy haar gelos het nie - daar is net iets in haar wat nie reg is nie. Dis nie 
dat Hy onttrek het of dat ons op die ou end nie hear ouers moes gewees het nie. 
Dis 'n deel van die lewe wat mens nie verst3an nie. Dis net seer nou. 
D: As mens kyk na Job, ne. Hy het nie verstaan nie, maar toe die Here vir horn 
gese het, toe het hy verstaan. 
T: Ja, en ons seer is nie op te weeg teen wat in hear gemoed aangaan nie. En ek 
meen, die Here is mos absoluut in beheer. 
D: Ek sien dit ook so en dit is Heb 11: 1 vir my in aksie; dit is wat geloof is. Ons 
kan nie sien nie, maar ons glo die dinge, ons aanvaar dit. 
G: Ja, daardie man [Joh] het darem swaar gekry. 
A. Hy het hammering gevat. 
D: En hy het nie eers gevra daarvoor nie. 
A. Op die ou einde se hy, ja, hy het altyd gehoor, dit kom daarop neer dat hy 
tweedehands oor die Here gepraat het, maar nou praat hy eerstehands. Nou het 
hy Sy goedheid self, persoonlik ervaar. 
H: Dit was met Paulus ook so. 
D: Ja, ons het in die week gelees wat hy [Paulus] alles deurgemaak het. Dis 
eintlik verskriklik. Dis maar net woorde, maar dink daaraan: 39 houe! 
T: Wat vir my interessant is, is oor jouself: Die feit dat Paulus en selfs Jesus 
daardeur gekom het, laat dit vir my minder erg voel. Dit is vir my 'n vertroos
ting en bemoediging dat hulle daardeur gekom het en teruggekom het om 
daarvan te skryf en te vertel. Bulle het daardeur gekom en aangegaan en sterk 
geword. As jy deur 'n o~eluk is en daarvan kan vertel; die feit dat jy daardeur 
is, m.aak. al k1aar dat die ongeluk nie so erg is nie. Ons is nou in die ongeluk, 
maar die feit dat ons kan praat, is al 'n groat bevryding. 
D: Dit is wat vir my so wonderlik is van die Heer se genade: As mens vat die 
pyne wat ons gehad het voor ons die kinders aangeneem het, daai. afwagting, 
daai. frustrasie, daai. absolute magteloosheid; en die oomblik toe ons hear 
ontvang, is dit weg, die 66mblik - soos in oombliklik, was daai. pyn weg en ek 
kan dit nie onthou nie; ek onthou nie hoe seer dit was nie. 
A. In die Ou Testament was Moses omtrent die beroemdste aanneemkind. Wie 
was dit in die Nuwe Testament? 

• [Stilte] 
Nee, in 'n sekere sin was dit Jesus self. 
T: Hy is darem biologies. 
A. Sy ma, ne; maar Hy het nie 'n aardse pa gehad nie. 
Nog enigiets? 
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D: As ek dink oor die gene waa.roor ons netnou gepraat het, wil ek my verstout 
om te se die goed speel nie 'n rol nie. As ek nou vrr Karen vat: as ma nie daar is 
nie en dinge raak bietjie uit die hand uit, dan klink sy nes haar ma. Sy praat op 
dieselfde manier as sy baa.r boeties vasvat. Sy staan nou ook vir ma op as ek iets 
te se bet. 
T: Alhoewel, D, dui nuwe insigte daa.rop dat dit nie so is nie; dat dit tog aange
leerde gedrag is. Dit voel vir my of daar 'n stuwing uit die voorgeslagte kom wat 
meer is as net gene, maa.r ook emosionele patrone insluit waa.roor jou omgewing 
nie beheer het nie. Dit is miskien wat bedoel word met die derde en vierde ge
slag waa.rvan die Bybel praat. 
D: Ek verstaan dit en dit maak vrr my sin. In Esegiel staan 'n gesegde onder die 
Israeliete dat die kinders druiwe eet en bulle tande word stomp. En dan gaan dit 
verder en se dit sal nie meer so wees nie, "want as bulle aan My behoort, reken 
ek hulle sondes nie meer toe nie." So, daar is 'n manier waarop ons dit wat uit 
die voorgeslagte uitkom kan tot niet maak. En ek glo ook dat baie van lrierdie 
goed wat hulle se, oorgedra word deur familiename en -gebruike. En daarom 
maak <lit ons taak soveel groter om te se: "maar Here, ons gaan tot mer, ons sny 
dit mer af''. Ons kan dit afbid ook. 
A:. Ek wil sterk aansluit by wat Dirk se oor die ouers sal groen druiwe eet en die 
kinders se tande sal stomp word. Jy kry dit terug by die versie wat T aangebaal 
het, dat die sondes van die vadere besoek word aan die derde en vierde geslag 
van die wat my baat, dat: "Ek bewys bannhartigheid tot in die duisendste geslag 
van die wat My liefuet." M aw dat lrierdie oordrag van sonde van een geslag na 
die ander glad nie standhou voor die grootheid van God se genade nie. M aw 'n 
mens, wat maak jou wat jy is? Ons kan se: gene, [kleur van jou oe, talente, ens], 
die emosionele patrone wat oorgedra word van geslag tot geslag [waa.rvoor ons 
'n oog begin kry het in die nuwere studievelde ], omgewing speel ook 'n baie 
groot rol en so sal daar nog allerhande antler goed bykom, maar die deurslag
gewende is die heerskappy van die Here; omdat dit grater is as al merdie goed. 
Want anders sou ons amper "puppets" gewees bet, mense wat geprogrammeer is 
om iets te doen, soos 'n robot, terwyl die Here vir ons deur Sy krag en deur Sy 
Gees 'n stuk vrybeid gee om mens te kan wees en te besluit, selfs teen jou agter
grond en gene in. 
D: Ja, as ek vat myself, wat die Here alles in my kom nuutmaak bet. Dit skrei in 
teen my gene en waar ek vandaan kom. Hy maak alles nuut. Dis die hoop 
waaraan ons moet vasbou. Nee, ek stem met jou saam, daar is goeters wat 'n ou 

• T: Ja, maar jy moet dit bring, ne. Jy moet dit bring, dan is daar hoop, maar dit is 
half ingebol.J; jy is amper nie gevrywaar nie, maar jy is nie hopeloos nie. 
A:. Hoe dikwels bid julle vrr julle kinders, H? 
H: Seker elke dag. 
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A: Miskien is dit iets wat 'n mens nie moet nalaat nie. Jy kan nooit genoeg bid 
vir jou kinders nie. Dan bringjy daai krag van die Here oor jou gesin se lewe. 
Ek se nie jou gebed bring dit in aksie nie, maar daannee nooi jy Hom om te 
werk in jou gesin. 
D: Ons het hulle geleer om vir ons ook te bid. Ons kan nie net vir hulle bid nie. 
A: Miskien moet ons op hierdie mooi positiewe noot die formele dee! van ons 
gesprek beeindig. As daar iets is, sal ek dit later met julle opvolg. Miskien kan 
ek oor 5 jaar die kinders bymekaar kry en weer met hulle opvolg. 

5.GESPREK4 
A: Ons gaan afskop deur te gesels oor die negatiewe opvattings wat in die 
gemeenskap rondloop oor dinge soos kinderloosheid, aanneming en aangenome 
kinders. Wat is die persepsie van die gemeenskap oor kinderloosheid? M aw jy 
trou en nou blyk dit <lat jy nie op biologiese manier kan kinders he nie. 
G: Baie keer, met die grys hare wat nou uitkom, ne, kyk ouens na my kinders en 
vra hoe oud is hulle nou. Dan se ek: "net soos op die foto's". Hulle wi1 dan 
weet hoekom ek so oud is en of ons laat getrou het. Dan se ek: "nee, ons is 
vroeg getroud; ons het net laat kinders gekry." 'n Ou wat net nuuskierig is, ek se 
horn nie wat die omstandighede is nie - net vir 'n ou wat rerig belangstel. 
A: Daai 10 jaar, voor julle vir Deontjie gekry het, was daar iets wat julle, ek wi1 
amper se, moes verduur? Skimpe? 
H: Nee, die mense het ons nogal ondersteun. 
G: Ons het my sus se tweeling in daardie tyd saamgevat verlof toe, vakansies en 
lang naweke. Maar met die aanneming is ons ondersteun. Mense het ons nooit 
te na gekom oor ons nie ]cinders gehad het nie. Niks. 
A: En julle, Dirk? 
Y: lnteressant. Ien1and het vir my gese dat my suster se: "Yvonne-hulle is te 
suinig. Hulle wi1 nog spaar - dis daarom dat hulle nog nie kinders het nie." Sy 
het altyd gedink ons wil hie kinders he nie omdat ons wil geld he om mooi goed 
te koop. Dan het hulle baie keer gese: "nou !ialjy swanger raak ............. -" 
Hulle wou nie hoor dat 'n mens nie kan kinders he nie. 
D: Dis interessant: Die ouens kyk eers of jy moes trou. Dan is hulle teleurgesteld 
en na 'n paar jaar wonder hulle wanneer kom die kinders dan. En uiteindelik 
kom'hulle dan met allerhande raad. 
Y: En weet jy wat 'n mens baie hoor, is dat ander mense se: "ek sal nie 'n ander 
manse kinders grootmaak nie." 'n Mens het maar later geleer hulle verstaan nie 
regtig nie, hulle moes nog nooit daai pad deurloop nie. 

• G & H: Onthoujy dat X ook so gese het?, en toe het hulle later selfkinders 
aange- neern. . 
D: Ek <link die grbot probleem is ons word som groewe grootgemaak: jy trou en 
dan moet jy kinders he en as jy dan nie in daardie groefie val nie, is jy 
abnonnaaL 
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A H het gepraat van ondersteuning. In die lig van die opmerking wat Dirk nou 
net gemaak het, het julle die gevoel gekry dat mense julle bejammer? Dat julle 
die voorwerp is van mense se sirnpatie? 
H: Ja, ek het dit so ervaar. Nie lelik nie, maar dat hulle saam voel; empatie [T & 
Y: Ja]. 
D: Ja, hulle voe! vir jou soos wanneer iemand in hulle gesin 'n ernstige siekte 
het. AJ3 mens dit so kan vergelyk. 
Y: Baie mense se ook: "as julle nie kan kinders he nie, waarom wiljulle dan 
kinders he? Gaan aan met die lewe". Dit is sulke goed wat jy in die 
wandelgange hoor. 
A: Maar die ding wat mense se hulle is 'n bietjie abnonnaal soos iemand wat 'n 
siekte het en kinders sal die genesing wees. Hoe het 'n mens <lit verwerk? 
H: Vir my was <lit moeilik gewees. Ek wou klein kindertjies nie eers aanraak 
me. 
Y: Ek het partykeer gedink ek wil een steel in die winkel; antler kere wou ek nie 
eers een optel nie. :tvfens gaan. maar deur sulke fases. 
D: Maar daar was baie terapie in gewees toe ons vir Karen gekry het en deel 
geword het van die [aanneem]groepie. Toe kon ons identifiseer metmense wat 
kon verstaan. 
G: En ook met hierdie groepie van ons. Hoekom kom mense nie, is daar iets 
wat hulle wegsteek? Dit maak my bekommerd. 
Y: Weet jy, A, wat ons ervaar het nadat ons ons kind ontvang het? Mense dink 
die kind is abnonnaal. Hulle dink <lit moet iets anders wees. Hulle het ook baie 
keer gevra: "maar hoe weet jy watse kind neem jy aan?" En hier sit hulle, heel 
nonnale kinders. Dit was asofmense gedink het 'n aangenon1e kind gaan 'n 
freak ofiets wees. 
D & G & H: Ja, mens kon dit sien in die aanvanklike belangstelling van mense. 
Omtrent 140 wat in die e~rste twee weke kom kyk het. 
T: Maar weet julle die ouer mense sien dit ook anders, soos my Pase suster wat 
my baie ontstel het toe sy gese het: "Ag siestog, om te dink hulle kon twee 
wesies gewees het." Hulle clink dis eintlik weeskindertjies en ag, siestog, ons is 
darem so gaaf om aan te neem. 
D: Dit kom weer by hierdie familietradisies waannee ons Afrikaners se lewe 
deurspek is; kyk net na die kerk en skool: alles is so in baantjies en as iets 
daaruit beweeg, dan is dit 'n katastrofe. Ek sien dit by die werk; by ouens wat 
"nonnaal" groat geword het. AJ3 jy iets nuuts inbring, is dit vir hulle 'n 
katastrofe; hy kan <lit nie hanteer nie; of dit nou 'n nuwe rekenaar of nuwe 
program is. 
Y: Biologiese kinders kan die verskriklikste goed doen, maar as 'n aangenorne 
kind <lit doen, is dit oor hy aangeneem is. Nie omdat hy 'n doodgewone kind is 
me. 
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A: Jy het iets daarvan vertel. Die twee kinders wat stout was waarvan een 'n 
aangenome kind was. Die antler een was maar net 'n "tiener", terwyl die maatjie 
'n "aangenome kind" was. Jy kry dus tieners en aangenome kinders. 
Y: Ja en as hulle iets goeds doen, dan hoor jy nie <lat hulle aangeneem is nie. 
A: D, jy het 'n betekenisvolle opmerking daar gemaak wat nie net goon oor 
kinderloosheid nie, maar ook oor die aanneemgesin: mense het 'n geykte beeld 
en 'n tradisie ,';Ji so moet dit wees: mense moet trou en na 'njaar of twee moet 
hulle kinders he. As dit nou op 'n antler manier uitwerk, dan se ouens nee, dis 
half abnormaal. Dis 'n interessant""perspektief. lets anders as die gevestigde 
patroon, iets nuuts, is moeilik. om te verstaan en dan is daar snaakse 
verwagtings. 
T: Ja vandag sal dit seker anders wees. Daar is baie jongmense wat vandag 
reguit se hulle wil nie kinders he nie en dit,.m my moeilik om dit te aanvaar. as 
getroude mense nie kinders het nie, bly dit maar 'n ongewone ding. So ek maak 
myself ook skuldig daaraan. 
D: Miskien het dit te doen daarmee dat God ons geskape het om voort te pkmt. 
Hierdie ingebore ding, lrierdie verwagting, en as iemand dit nie doen nie, pas dit 
nie in God se plan nie. 
A: Goed, hierdie "abnormaliteit" om nie kinders te kan he nie, watse invloed het 
dit gehad op ons lewe?; op ons verhoudings met familie en antler mense? 
T: Ek weet nie, vir ons vrouens was dit nriskien sterker as vir die mans. Vir 
myself op die ooievaarstees was ek nie jaloers op ander nie, maar daai genris 
was vir my baie duidelik gewees, ek onthou bv toe A my gevra het om te trou, 
het ek nie "ja" gese nie. Dit was vir my 'n groat ding om nie te kon kinders he 
nie. Ek het gedink dan sou jy nie meer wou trou nie, Daama, as jou vriende 
kinders kry, dis tog 'n tipe hartseer. 'n .tv1ens is heeltyd bewus van hierdie ding. 
A:. Hoe het jy oor jouself gevoel? 
T: Ek het uitgesluit gevoel. Mense het tog 'n bietjie stil gebly as jy daar was. 
Hulle het nie so "oorboord" gegaan met al hulle wonderlike babagoedjies as jy 
by was nie - om jou in ag te neem. Na die kinders gekom het was dit anders, 
maar voor die tyd was ek bewus daarvan dat ons graag kinders wou gehad het, 
maar nie kon nie. 
G & H: Ja, dit was seer. 
D: Yvonne het later 'n pop gehad wat sy versorg het. 
A:. Ons het honde gehad wat tot saam kerk toe gegaan hetl 
Y: Ek dink as ek nie kinders gehad het nie, sou ek in alle opsigte 'n armer mens 
gewees het. My kinders het vir my 'n nuwe wereld kom oopmaak. 

' H: Jy is selfsugtig as jy nie kinders het nie. 
T: Daar is baie dinge wat by jou verbygaan as jy nie kinders het nie bv om uit 'n 
kind se oe weer blommetjies te kan sien, te vergeet van jouself. Ek dink dis baie 
vormend vir 'n volwassene om weer die minste te wees, om weer nie te tel nie. 
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Y: Ek se: die Here gee vir ons 'n tweede kans om saam met jou kinders weer te 
kan kind wees. 
A:. T se vir die manne het dit nie soveel gedoen nie. Kan ons gesels daaroor? 
Wat het dit gedoen aan jou en jou verhoudinge? 
D: Tradisioneel aanvaar jy die probleem lil by die vrou. Y het eers gegaan vir 
baie toetse en toe ek eers gaan, toe le die probleem by my. Maar dit was nie 'n 
groot ding nie. Ek het gese: "maar dan neem ons aan." 
A: To v jou vriende, familie en so aan: het jy nie gevoeljy is minder mens of 
minder manie? 
D: Nee. Ek het gedink ouens het dalk so na my gekyk, maar v:ir my was dit nie 
iets nie. 
G: Ons grootste bekommernis: ons wou nie oud word sonder kinders nie. Ons 
het gese: "by hook or by crook, ons wil nie oud word sonder kinders nie!" 
A: Hoekom, G? 
G: Ons het so groot geword en ons is huislike mense, daarom het ons net 
gevoel: i ons moet net kinders he. '>lat jy doen, doen jy vir jou kinders. 
A:. En vandag as aanneemgesin: hoe beinvloed <lit jou verhouding met ander 
gesinne, skool en kerk? 
G: Dit pla ons nie. Baie weet <lit nie eers nie. Ons kom gewoon met ander klaar. 
Daar is nie afsydigheid of so-iets nie. Ag, jy <link nie eers daaraan nie. 
D: Dit is die ding: jy moet jouself partykeer knyp om daaraan te <link dat jy 'n 
aanneemgesm is. 
H: Daar is mense wat lelik kan wees daaroor. Ons was saam met my skoon
suster-hulle op vakansie en op 'n stadium het die kinders 'n bietjie baklei. Toe se 
sy vir haar kind: "Ag jy hoef nie met hulle te speel nie, want hulle is tog nie jou 
eie neefs nie." Mens verwag dit nie van grootmense nie. 
G: Ons hele verhouding met hulle is geknou. Ons het jare en jare saam met hulle 
op vakansie gegaan, tot ~p daard.ie <lag. Ek hou dit teen hulle. 
H: Mens verwag dat kinders soms lelik sal. wees teenoor hulle, maar nie groot
mense me. 
T: V {al mense wat die pad saam met jou geloop het. Dit moet 'n vertrouenskok 
wees, want hulle was dan kastig saam met julle bly <lat julle die kinders gekry 

· het. 

H: Die kinders weet cl.it ( aangenomendheid], maar cl.it was v:ir Hendrik 'n moviese 
skok. Al het hy dit geweet. 
A: Is ons gevoelig vir kritiek? 
G: Negatiewe kritiek, ja. Maar dit gaan jy by enige kind kry. Positiewe kritiek is 

·• in orde, maar teen negatiewe kritiek gaan jy skerm. 
Y: Ek sal dadelik se: "Het jy 'n probleem, kan ons daaroor praat?" Dalk is daar 
iets anders;jy moet met haar gaan praat.. 
A:. Ek wil net by Y aansluit met hierdie vraag: hoe hanteer mens so 'n negatiewe 
uitlatinglhouding wat mense uitspreek? Jy het een keer gese daar is onkunde en 
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ons moet die publiek inlig daaroor. Hoe doen mens so-iets? Hoe kon1 jy dit te 
bowe? 
H: Jy praat met daai mense. 
Y: Eerste met jou kinders. Se vir hulle: weet jy, daai Tannie het 'n probleem 
erens. Ons sal haar 'n bietjie aantree. 
H: Ek sal vir haar se: kyk 'n bietjie na jou eie kinders. 
T: Maw as dit goed gaan, vergeet mense dis aangenome kinders maar as daar 
iets skeefloop, onthou almal skielik dis aangenome kinders. 
Y: En nou het die antler kintlers altytl 'n k.lip om mee te gooi. Dis amper soos 
om jou kind tlood te maak voor antler kinders. 
D: I g v 'n gebroke huwelik word daar altyd vir die kind geskerm en 'n ver
skoning aangebied bv hy doen dit omdat sy pa dood is; maar nie vir ons kinders 
me. 
Y: Ek wonder of mense buite die gesin ooit werklik bind met die aangenome 
kind? Ek het een keer in 'n artikel gelees as die ouers gelyktydig moet sterf, sit 
die aangenome kind soos 'n voeltjie op 'n talc Gaan ander ooit omgee vir jou 
kind soos jy? Gaan hulle regtig verantwoordelik voel vir jou kind? Solank alles 
normaal is, is daar geen probleem nie, maar as daar 'n krisis kom? 
T: Ons het nou n1et Magda 'n ongelootlike ervaring gehad dat die familie gese 
het: "Ons was by haar doop, ons kom nou help." Daar is geen twyfel daaraan 
rue. 
D: Wat Toekie se, is hulle staan in 'n baie goeie verhouding met die familie. 
H: Ja, dit maak 'n verskil. 
A As ek so luister na ons gesprekke, dan is daar 'n paar dinge wat ons help om 
hierdie soms negatiewe opmerkings te help hanteer: 
• Daai gespreksgroep waarby julle betrokke was, het vir julle baie beteken, 

veral aan die begin waar mens in aarrraking was met mense wat verstaan; 
mense wat dieselfde paadjie geloop het ofbesig was om die paadjie as 
aanneemouers te loop: 
Die antler ding is dat jy met jou kinders daaroor praat; dat jy as gesin hierdie 
ding met mekaar bespreek. 
En dan ook as 'n mens op 'n manier hegte verhoudings het in die familie. 
maak dit ook tlat mens hierdie dinge makliker kan hanteer, dat jy dit kan 
verwerk; dit kan te bowe kom. 

lets anders wat mens nog kan help om dit te bowe te kom? 
H: Ons hemelse Vader. 
A: Vertel 'n bietjie meer, H, oor hoe dit vir julle gehelp het? 

· • H: Ons het maar net geweet Hy is altyd daar. 
A Ons het claaroor ook gepraat. W& 'n mens bym.ekaar hou, is die wete d'J1. ... 
T: .... dat Hy die gesin saamgestel het. Dit is nie 'n siekte nie, maar daar is dieper
liggende goed. Jy kan nie se: ag dis niks, aannenring is niks nie. Dit is 'n in
grypende ding. 
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D: Dit is wat mens beleef by die ouens wat nie na die groepie wil kom nie. Hulle 
pro beer dit afmaak. as niks; sit dit in 'n hoekie, vee dit soos stof ender die mat in. 
Ons gaan net voort. Maar dit gaan bly uitkom en jy n1oet dit hanteer. As jy cl.it 
nie gaan hanteer nie, gaan dit eendag sy koppie ...... . 
Y: Wat. is dit wat jy nou van praat? 
D: Mense dink as jy kinders aan.geneem het, is alles nou reg. En die kinders se 
gevoelens is nog daar, hulle bekommernisse, hulle vrese, hulle bewuswording -
al daai goed wat 'n mens gedurigdeur moet hanteer. 
Y: Ja, ek dink biologiese kinders het dieselfde dinge. Soos 'n aanneemkind, as 
dinge met sy ouer nie reg is nie kan begin fantaseer oor sy biologiese ouers, dink 
ek kan 'n biologiese kind ook partykeer begin cl.ink, as oom Ryk Sarel maar 
liewers my pa was, sou jy nou 'n ding gesien het. Ek clink hulle dink aan d.ie
selfde goed, hulle het net nie kans om regtig te se cl.it kon nou so gewees het nie. 
A:. Ek <link wat jy daar se is bai.e waar: Mens kan nie die situasie verswaar deur 
te se dat die kind aangeneem is, of dat die kind abnormaal is, as daar 'n klompie 
goed gebeur, nie, maar ek hoor dat D en T se: maar ons moet rekening hou met 
die feit dat die kinders aangeneem is. Op 'n manier moet ons dit hanteer. En dit 
is wat vir my interessant is, hoe hanteer ons <lit? 
T: OK, ons het gereeld gepraat oor aanneeming, op 'n spontane manier, as sy 
gewonder het oor haar biologiese ma, gese ons sal haar eendag opspoor; ons het 
gese dat sy moontlik hierdie en daardie talente kan he; ons het nooit gese jy moet 
cl.it of dat presteer nie; ons het nie onnod.ige druk op haar geplaas nie. 
H: Het jy in die 15 jaar gedink dit gaan gebeur? 
T: Ek is bly ek het <lit nie geweet nie. 
H: Hoe gaan mens paraat wees? 
T: Dis hoekom ek se <lit is nie so maklik as wat 'n mens <link nie. Juis omdat sy 
so 'n oulike kind was het ons gedink sy gaan daardeur kom, dit gaan nie vir haar 
'n probleem wees nie. 
Y: En nerens het mens iets voor die tyd sien aa.ngaan wat jou gewaarsk.u het nie -
net op 'n dag toe gebeur <lit? 
T: Wel, die rooi ligte wat aangegaan het, het ons gedink is tienersake. Jy kan nie 
mooi onderskei wanneer is <lit tiener- en wanneer is cl.it aannemingskrisisse nie. 
Ek kan eerlik ook nie nou se die krisis waarin sy sit, is defnitief 'n aannemings
krisis nie. Maar as sy nie aan.geneem was nie, het sy nie gese "Cheers!" nie en 
het Walter nie vir haar kon se: "maar dis nie eers jou ouers nie" nie. 
Y: Dis moontlik hy wat hierdie dinge in haar kop inpraat, soos <lit tannies en 
ender mense kan wees wet. die probleme veroorsaak.. 

• A Wat Toekie netnou gese het: ons het maar openlik met hulle gepraat, vir hulle 
gese hulle is.nonnale kinders, so het die Here ons bymekaar gebring, samn vir en 
met hulle gebid, eils. Doen julle <lit anders? 
D: Ek het net 'n gedagte, as Toekie se ons moet paraat wees [en ek is 'n voor
stander daarvan., veral in die tye waarin ons leef], dat ons bang word, en sodra jy 
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bang word, tree jy nie nonnaa1 op nie. So, a d e k moet mens se: kom ons los 
dit totdat dit gebeur, a d a k moet mens dit ook maar onthou ne - dit is wat dit so 
moeilik: maak. En uiteindelik is die antwoord dat ons maar net moet bid. 
Ander: Ja, jy moet elke dag in die hand van die Here gee. 
A:. Ons het nou heelwat gesels oor die gemeenskap se siening oor aanneming, 
-gesinne en -kinders. Hoe sal ons wil he dat die gemeenskap na ons kyk as aan
neemgesinne? In watter opsig sal ons die ge.meenskap se pe.rsepsie wil verander? 
G: Ek weet nie, ek gaan nonnaa1 aan by die skool en kerk ... As hulle droog
maak, foeter ek horn, ek trek horn nie voor by die rugby nie, gaan rnaar aan soos 
emgepa. 
A: Wat ek G hoor se, is dat hy •vil he die gemeenskap moet na horn kyk asof dit 
nie 'n abnormale of siektesituasie is nie, maar dit is 'n gesin wat soos enige gesin 
funksioneer. 
D: Ja, hulle moet ons aanvaar en ons kinders erken as ons kinders. Dis nou 
niernand anders se kinders nie, dis nou ons kinders. 
H: Hulle moet ons nie as abnormaa1 beskou nie, maar as nonnale gesinne en 
mense net soos hulle. 
T: \Vat ek graag wil se: baie van die goed wat mens wil verander, is maar t w v 
jou kinders. Ek is te\Tede dat my kinders aangeneem is, maar t w v ons kinders 
wil ek he dat mense nie moet snaaks wees nie. Hulle is gewone kinders en so 
moet hulle voel. Daarom moes die kinders se tannie eerder met jou, H, oor hulle 
gepraat het, as om vir hulle te se hulle is aangenome. Ek wil nie aan hulle 
karring oor hoe hulle voel as aangenome kinders, wat die mense vir hulle se en 
so aan nie. 
G: Deon het 'n maatjie uit 'n welgestelde gesin en dan sal hy aan tafel allerhande 
goed kwytraak. Dan vra ek horn: nou goed, wat sal jy wil anders he? Dan is hy 
weer tevrede. 
Y: Ek clink die feit dat mense al meer openlik oor aanneming begin praat, laat 
kinders ook meer daaroor clink. Karen het ook al gevra af sy eendag haar 
kinders sal moet aanneem. Tot 'n paar jaar terug was dit 'n groat geheim, amper 
'n smet. Vandag clink mense makliker daaraan as 'n moontlikheid as hulle nie 
kinders het nie. 
A: Lyk my aanneming is soos om in 'n woonbuurt te bly. Jy bly bier en rue daar 
nie. Dit is nie noodwendig positief of negatief nie, maar 'n feit van die lewe wat 
. . 
JY aanvaar en JY gaan aan. 
D: Maar in 'n sekere sin is dit of die Here die suksesverhaal van aanneming 
gebruik om die siening van die wereld te draai. Daar is so baie egskeidings, 

• gebroke gesinne, homoseksualitiet en dies meer in die wereld. En staan ons nou 
eintlik sonder die srnet. 
A. Kan ons 'n bietjie oor die betekenis van die gesprekke gesels? Julie het die 
gesprekke gekry en deurgelees. Dit lyk my die 3 dinge waaroor ons gesels het 
was: Kinderlooshei~ die samestelling van ons gesin [besluit, proses, doop] en 
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die funksionering van ons gesin i t v opvoeiling, die manier waarop ons ons 
kinders inlig en ook die herkomsnavraag hanteer. \Vat het die gesprekke vir ons 
gedoen betreffende ons kinderloosheid? 
T: Dit was vir my lekker om te hoor wat G gese het: nou is ons klaar met hierdie 
toetse en nou gaan ons aanneem. Dis vir my lekkers spontane, problemmoplos
sende manier van <lit hanteer. Dis nie 'n issue nie, bloot 'n praktiese besluit. 
G: Soos ek netnou gese het: ons wil 'n huis he met kinders. Ons wou nie alleen 
oud word nie. Dit was 'n uitkoms. Natuurlik is ons daartoe gelei. 
T: Dit het weer vir my die gerusstelling gebring: ons het <lit ook besluit en <lit 
was reg so. 'n Sekerheid van: ons is op die pad en ons gaan aan. Daar is antler 
mense wat saan1 met ons op die pad is. Dis nogal vir my 'n versterking gewees. 
Ons sit in 'n situasie waarin jy wonder of daar nie baie meer navorsing gedoen 
moet word voor mense aangeraai word om aan te neem nie en <lit was lekker om 
te hoor dat G-hulle die besluit sonder 'n gesukkel geneem het. 
D: Vir my is daar geweldige terapie in s6 saam wees. Daar is ook bemoediging 
en versterking en dan ook leer. Dit is 'n ryk pakket. Die nut van so saampraat is 
geweldig. 
A: Die aannemingsproses en byeenkom van die gesin en die doop as soort van 
die stempel van die Here daarop. Wat het daai gesprekke vir ons beteken? 
T: D, dat julle as ek reg verstaan het, amper a g v die aanneming weer ingekom 
het. Dat julle lewe as gelowiges weer woema gekry het. Dit 1aat jou aan jouself 
<link. Toe jy aangeneem het, het jy 'n nuwe rol gekry; jy het begin anders <link 
.... die doop het 'n nuwe betekenis gekry, alles. Maar die gesprekke hierso het 
vir my baie beteken. Daai wat julle vertel het hoe julle die kinders bewus maak 
van die gesin, die verassingsetes, .. <lit was vir my baie goed. 
D: En uiteindelik kom jy agter dat jy nie so uniek is nie; jy het gedink dis net jy 
en jou vrou en jou gesinnetjie. Dan kom jy agter antler ouens het ook gesinne 
en julle het ook probleme en vreugdes, veral vreugdes. Dit maak <lit so spesiaal. 
Y: Terwyljy <lit se, <link ek daaraan. Weet jy, deur al die jare sienjy hoe werk 
die Here. Op die tyd toe ons begin bymekaar kom het as groepie, het ons besef 
Karen word ouer en dis nou tyd dat ons oor die dieper dinge met haar gesels. 
Ek het gewonder hoe en waar begin ek met haar, want alles is so normaal in die 
huis en dinge gaan maar so aangaan tot watter tyd ook al. Hierdie gespreksvoe
ring het 'n bevrydende effek op my lewe ghad, dat ek net weet die Here het weer 
vir ons voo(sien. Hy het ons weer in 'n ou groepie bymekaar gebring, en ons 
kan leer, ons kan oefen hoe om met hulle te praat. En as Karen hier langs my sit 
dis <lit met wonderlikste gevoel in my hart: wat ons ookal praat, weet ek, as sy 

• nie verstaan nie, sal sy met my daaroor praat en is ons nie bang dat sy iets nie 
moet hoor nie. Vir my is <lit absoluut bevrydend. 
H: Wat vir my lekker was, is dat mens by mekaar geleer het. 
A:. Soos wat, H? 
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H: Soos by T. Jy clinkjou kinders gaanjou nooit probleme geeA vorentoe nie. 
Nou besef jy dit kan gebeur, 'n Mens is geneig om te vergeet dat soiets kan 
gebeur. En dan ook soos Hendrik wat 'n leerprobleem het. Jy dink, goed, ek 
kan baie aandag daaraan gee. En nou leer jy dat jy te veel aandag kan gee. 
Verstaan jy, dit was 'n leerproses; ek het uit julle en by julle baie geleer. 
Y: Ek wonder hoeveel biologiese ou:;ers praat oor hoe gaan dit met jou kind? 
D: Hulle praat baie oor die frustrasies. En dis vir hulle geweldig belangrik. Vir 
ons is die emosionele belangrik. 
Y: Die menswees. 
A: Het hierdie gesprekke gemaak. dat ons ietsie anders gaan inbou in ons 
hantering van die kinders en hulle opvoeding? 
D & G: Ja, ons dink defnitief so. 
A: Sooswat? 
G: Ek gesels nou met die kinders anderster. Dink eers meer. Ek se nie wat hulle 
moet doen of se nie, ek vra hulle opinie of opsie, jy weet. 
D: Ek clink veral wat Toekie vertel het rondom Magda. Jy weet, Dirkie se kop 
lfli.k. ook uit en en dan pro beer jy alles doen en op ou ent doen hy niks Dan soek 
ons die foute en se dis dit of dat. Toe het ons besef, dis twak die. 
Y: Hy is normaal. 
D: Hy is doodnormaal. 
T: Wat vir my nou weer wonderlik was, is dat julle kan sien, sulke geweldige 
d.inge [ ek clink amper nie daar kan iets ergers gebeur rondom aanneming nie] en 
<lat ek self en julle kan sien, ons bly op koers en Magda sal ook daardeur gaan. 
Dit is 'n amper onhanteerbare smart; dit was amper te erg. En die Here smeer 
salf, en Hy smeer sQ]f deur farnilie en vriende. En hierdie groep het baie salf aan 
ons gesmeer. En ons kom anderkant uit. 
A: Wat nou vir my geweldig terapeuties was: ek het weer diep onder die indruk 
gekom van: die Here het ons mos bymekaar gebring, Dan sal Hy tog nie toelaat 
dat iets hier gaan gebeurwaarvoor Hy nie sal instaan en sorg nie. En dit het vir 
my skielik weer rondom Magda die perspektief weer nuut gemaak dat ek besef 
het: hier gaan nie iets haywire, net verkeerd nie. Dit lyk nou vir my so, maar 
erens is <lit tog deel van die pad wat Hy met ons loop en dit was vir my kosbaar 
en dit gee ook vrr my, jy kan amper se, die tools om die situasie rondom Magda 
te hanteer. Die groot ding is geduld, want ek is haastig: die ding moet nou 
regkom. Ek se vandag vir T oekie: dis nog net 'n paar rnaande. Jislaaik, wat is 'n 
paar maande? Die Here se tyd is anders as ons s'n. 
G: Dislekker om dinge met mekaar te kan deel. Dis lekker om te hoor wat doen 

, ander mense. 
H: Wai nog Jekker is, is hier praat jy dinge wai jy nie met ander mense sal praai 
nie. Ons almal verstaan, dis wat lekker is. 
A:. Ek sal graag wil weet of daar by ons 'n verskuiwing gekom het oor hierdie 
hele ding van kinders wat navraag doen oor hulle biologiese ouers. Het hierdie 
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gesprekke gemaak dat ons daaroor anders dink as wat ons aanvanklik gedink 
het? 
Y: Ons is bevoorreg: die Here het ons daardie paadjie al laat loop. My sussie se 
dogter is getroud met 'n man wat eers laat in sy lewe ontdek het dat dat hy 
aangeneern is en dit het sy lewe in duie laat stort. In so 'n sin dat hy my en D 
totaal verwerp het omdat ons aangenome kinders het. Boonop het Jackie ook 
buite-egtelik swanger geword en ons het voorgestel dat hulle aanneming 
oorweeg. So, ons het hierdie hele proses deurloop. En jare daama, uiteindelik 
het hy D kom vra. Berulie het gedink sy lewe sal orde kry as hy sy biologiese 
ma ontmoet. En ons het hom gehelp om sy biologiese ma te ontmoet. 
D: Toe kom hy na my toe. 
H & Y: So werk die Here, ne? 
Y: Hy het haar toe ontmoet en dit was 'n groot opgewondenheid. 
D & Y: Hy het nog steeds sy probleem. Hy het gedink dit [ aanneming] was sy 
groat probleem, maar dit is nie sy probleem nie. 
T: Dit gaan nog regkom. 
D: Dit sal. Daar is 'n nuwe vryheid in horn. Hy het nou twee sussies ook en 
hulle is nvee sportsterre. 
G: Dit le vir my soos 'n feit voor. Ek sien dit baiekeer in my geestesoog hoe die 
kinders na my toe kom en se hulle wil hulle biologiese ouers ontmoet. Ek ~1.en 
dit. Maar dit pla my nie. Ek dink maar net 'n mens moet jou voorberei op <lit. 
Dit pla my nie, maar ek weet dis 'n ding wat nog gaan kom soos wat hulle my 
gaan vra om te trou of my kar te leen. 
D: Maar dis nie alma! wat dit doen nie. 
Y: Die Here sal vir ons ook daardeur dra, 
T: Wat net 'n teleurstelling is met Magda: Ek het so daarna uitgesien om haar vir 
haar biologiese ma te bring sodat sy sien Magda het 1rie dieselfde pad as sy moes 
loop nie. En nou het hierdie ding gebeur. 
A:. Ek wil nou half 'n onregverdige vraag vra, want ons het oor baie goed gesels 
wat vir my ook baie beteken het. As 'n mens nou aan al hierdie dinge terugdink; 
van die besluit tot aanneming, die aannemingsproses, opvoeding van kinders ... 
al daai goed, wat sal ons, uit ons perspektiewe wat ons het, vir aannemende 
ouers se? Maw ouers wat van plan is om aan te neem. Wat saljy vir hulle se? 
G: Dis lekker om kinders te he. 
Y: Wees lief vir hulle, hy is 'n mens in eie reg, hy is die Here s'n. 
G: Om pa en mate wees. Daai vreugde as hulle horn vir jou bring. Dit kan jy 
vir niemand beskryf nie. 

-~ D: Ons het nie 9 maande gewag nie. Ons het IO jaar gewag. Wat ek wil se: ek 
sou dit noo~ anders wou gehad het as ek my lewe sou oorhe nie. Dis hoe kos
baar dit vir my is.· Ek se altyd as ons biologiese kinders sou gehad het, sou dit 
nie dieselfde gewees het nie. 
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G: Ek het al bai.e gedink: as ons biologiese kinders gehad het, hoe sou dit gewees 
het? Ons sou nie vir Deon en Hendrik gehad het nie. 
Y: Ek leer so baie van my kinders. Hulle het sulke mooi persoonlikhede. Ek sou 
nooit duplikate van myselfwou gehad het nie. Hierdie oorspronklikes is die 
beste. 
A: Ons het daaroor ook gesels: dat elke kind op sy eie hanteer moet word. Dat 
'n mens vir elke kind gevoelig moet wees: sy persoonlikheid, geaardheid en 
talente. Ek sou dit nou nogal aan voomemende aanneemouers wou se: vat elke 
kind as mens in sy eie reg, vat elke kind met 'n oop gemoed. 
H: Hulle vra baie lief de hoor. 
G: Baiekeer, as hulle so 'n gier k.ry, dan sal die een by my wi1 kom slaap. 
T: Ek wou net gese het: dit gebeur seker dat mens besluit tot aanneming en 'n 
kind k.ry op menslike gronde. Ek sou net vir hulle wou se: wees seker dat julle 
die saak met die Here uitgemaak het. J y moet weet jy is sa::un met die Here in 
die ding, anders het jy niks om op terug te val nie. 
A: Wat Toekie nou se lyk vir my het julle met Dirkie se aanneming ervaar: daar 
kon probleme wees n1et die outjie, n1aar die Here se: gaan voort, vat hom soos 
hy is, Ek is sa::un met julle daar. 
Y: Dis 'n lewenslange paadjie. l\rfense moet net besefhulle kan nie daarop 
omdraai nie. 
T: Weet jy, ek het met iemand op Belfast gesels met 2 pragtige dogtertjies wat 'n 
laaitie wou aanneem. Hy moet al uit die doeke wees, want hulle wi1 nie sukkel 
nie, maar hy wi1 'n laaitie he. En hy se nou al vir my: daai kind sal nooit weet hy 
is aangeneem nie. Ek word so yskoud oor die rede waaroor hulle wou aanneem. 
Ek se vir horn: Bennie gaan vind eers uit. 
G: Hy sien daai laaitie al klaar as 'n springbok rugbyspeler oftennisster; hoe 
hulle gaan visvang. En as hy nie aan sy verwagtinge voldoen nie? Daai laaitie 
gaan die plek inneem vaq die 2 dogters. Hy gaan nou alles word en hy gaan sy 
dogters outomaties afskeep. Daar is baie verskuilde gevare. 
T: Maar om te se hy gaan dit nooit vir die seuntjie se nie! Hy se ashy die kind 
aangeneem het, is dit sy eie kind. 
D: Dit is waar, maar jy moet dit vir horn se. 
A. So, dit klink asof ons vir voomemende aanneemoues se: gaan voort! maar 
onthou net hierdie paar dinge, waaronder dit wat H gese het: baie lief de, geen 
selfsugtigheid ~, eiebelang nie; en doen dit in geloof. 
Die proses van aanneming. Wat sal ons daaraan wi1 verander? 
D: Ek het baie daarop ingegaan en al wat ek graag sou wou sien, is dat daar op 

• die keuringkomitee 'n aanneemouer sal sit. 
A. M a w dat mel\S op die manier meer mensliklieid in die proses sal indra, 
deurdat daar 'n aanneemouer by is. 
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T: Ek sou by die geboorteproses iemand teenwoordig wou he vir die kind terwyl 
sy sander 'n ma is, wat haar kan vashou. 'W'at dag en nag in die hospitaal bly. 
Ek <link die aanneemouers sal bereid wees om dit te doen. 

· Y: Dit was wat Frieda daardie tyd gedoen het. Hulle het haar laat kom en sy het 
self na die kleintjie gekyk. 
H: Miskien moet mens nie bang wees om CMR toe te gaan nie. Dit moet vir jou 
lekker wees. Weet jy, ek was bang om soontoe te gaan. 
T: Ons het meer inligting en ervaring as hulle. Hulle is verskriklik bly vir enige 
ding wat jy aan hulle kan oordra. 
D & Y: Ons kon weer nie wag om te gaan nie. :tv1ense '"'at ons verstaan ... ons 
kon nie huis toe gaan n.ie, ons wou net aanhou praat. 
A: Goed. En H-hulle se ervaring was <lat hulle 'n bietjie onder die vergrootglas 
was. 
Y: Daai onderhoude is maar nie lekker nie. 
G: Hulle kyk jou uit, ou maat; hulle het alles van ons uitgevind. 
T: Ek het nog een behoefte: <lat 'n aangenome kind >Vat klaar deur die goed 
gewerk het met ons sal kom praat. Wat 30 of 40 jaar oud is. In gespreksgroep
verband. Mens w.i1 nie weer probleme oprakel nie, dit moet iemand wees wat 
deur <lit gewerk het, iemand wat volgroei is. 




