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(vi) 

OPSOMMING 

As 'n gemeenskap is Eersterust 'n skepping van apartheid. Voor die Groepsgebiedewet (1950) 

het alle rassegroepe in Pretoria vermeng gewoon. Dit sou lei tot ondertrouery en 

kultuurvermenging - iets wat die geloofsgemeenskap van Eersterust se begrafnisritueel 

weerspieel. Die begrafnisritueel het nie in Eersterust ontstaan nie, maar is daar uitgebou - soos 

die toevoeging van die troosmaal na die begrafnis. Wat by 'n afsterwe in Eersterust opval, is 

die geweldige kollektiewe gemeenskapsbetrokkenheid vanaf afsterwe tot met die troosmaal. 

Daarna kom dit abrup tot 'n einde. Die fokus van die studie is drieledig. Eerstens word gekyk 

na die ontstaan van die begrafnisritueel. Daarna kom twee vrae aan die orde: Wat is die 

betekenis van die begrafnisritueel vir die geloofsgemeenskap? Watter invloed het die ritueel op 

treurendes binne die geloofsgemeenskap wat doodsverlies moet verwerk? 

Die eerste vraag weerspieel 'n gemeenskap se trots op wat binne 'n gegewe historiese en sos10-

politieke situasie vermag kan word. Binne hul verhaal van swaarkry le die spore van 'n 

alternatiewe gemeenskapsverhaal met 'n sterk eskatologiese duiding. Die tweede vraag wek 

ambivalente gevoelens. Sommige medenavorsers voel die hulp aan die treurendes is hopeloos 

te min. Ander getuig weer van bystand aan treurendes na 'n afsterwe. Oor een aspek is daar 

eenstemmigheid: Die geloofsgemeenskap sal maniere moet vind om die bestaande pastorale 

sorg aan die treurendes nog beter te doen. 

Die sleutelkonsepte van die studie - soos uiteengesit in hoofstuk 2 - val in drie dele uiteen. Daar 

is begrippe eie aan die gekose epistemologie; begrippe eie aan die navorsingsonderwerp; asook 

eiesoortige taal- en woordgebruik. 
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oggend het ek by die bushalte gestaan. Terwyl ek vroeg-oggend vir die bus wag, kon ek uit 'n 

gesprek tussen 'n paar mense daar hoor dat hulle oordeel oor die inkommers redelik negatief 

was. Die opmerking wat een van die mans toe maak - en hulle het geweet ek is 'n inkommer -

was: "Al hierdie mense van die Kaap vat onse huise, vat ons werk, vat alles van ons afweg en 

dink dan nog hulle is beter as ons. In die Kaap bly hulle in hutte, maar nou kom vat hulle ons 

huise." 

Ek was gekwets en kwaad, want dit was 'n wanpersepsie oor ons. Baie van Eerserust se mense 

het op daardie tydstip in wendies en zozos in antler se agterplase gebly. Ek weet daar was toe 

'n behuisingstekort, maar ek kon aanvoel dat daar tussen inkommers en ou inwoners wrywing 

sou wees. Soos die tyd aangegaan het, het dinge verbeter. Die inkommers het nie op Eersterust 

kom teer nie, maar ons het bygedra tot die groei van die plek. Ons het ons vaardighede gegee 

om 'n lewe hier te kon maak terwyl talle inwoners van Eersterust net by hul huise sou le en nie 

wou werk nie. Ongelukkig gebeur dit nou nog hier. Die meeste van die inkommers in die jare 

tagtig was in die boubedryf. As ons dan hulle werk kom afvat het, hoekom het hulle dan nie 

gewerk nie? 

In Eersterust was daar swaar tye vir die inkommers, want daar was op kleinlike maniere teen 

hulle gediskrimineer. Veral die inkommermans het swaar gekry. Gaan hulle klub offliek toe 

was dit nag. Op sekere plekke kon hulle nie sit nie, en by danse kon hulle nie met enigiemand 

dans nie. Bers was die onderskeid tussen ou inwoners en inkommers opmerklik, maar 

gesindhede rondom die dinge het met verloop vanjare in Eersterust verander. 

Ek het by begrafnisse in Eersterust betrokke geraak deur die Catholic Women 's League. Ek het 

altyd gehoor mense praat van Eersterust se begrafnisse en die groot partytjie agtema waar die 

gemeenskap saamkom om die treurendes te vertroos. Dit was vir my 'n belewenis. Ek dink by 

die meeste mense van Eersterust is daar die drang om met die begrafnisgebruike maar saam met 

die stroom te gaan. Ek onthou 'n geval so twee jaar gelede waar 'njong seun aan bloedkanker 

gesterfhet. Sy ouers se omstandighede was haglik, want die familie het in agterkamers gebly. 

Hulle het doodgewoon nie die vermoens gehad om Eersterust se 
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begrafnisriteel volledig te volg nie. Ons van die Catholic Women's League was ook nie in 'n 

posisie om vir hulle die troosmaal aan te hied nie. 

Ons het met die gesin in gesprek getree en verduidelik dat net dit waarvoor daar geld is, gedoen 

kon word. By hulle is nie 'n huisdiens gehou waar die familie en vriende die lyk kon besigtig 

nie, maar ons het gereel dat dit wel in die kerk kon gebeur. Ons het geoordeel dat 'n tradisie -

hoe mooi dit ook al mag wees - nooit mense vir die werklikheid moet verblind nie. Ons kan 

net binne ons vermoens leef. Om selfs vir 'n begrafnis hierdie basiese beginsel oorboord te 

gooi, is roekeloos. Daar was nie 'n troosmaal nie. Maar die mense uit die onmiddellike 

omgewing het ligte verversings vir die begrafnisgangers verskaf. 

Dit was vir my wonderlik, want ek het altyd vir 'n vriendin by die werk gese: "Wat gaan ek in 

die plek maak as my man of 'n kind te sterwe kom?" Dit was my groot vrees en nagmerrie 

gewees, want my familie woon ver. Toe se my vriendin dat Eersterust se mense my sou 

verbaas. Mense wat ek glad nie ken nie, sal hulp aanbied. Hulle sal my deur die krisis dra 

sodat ek vir die tyd rondom die begrafnis niks kortkom nie. Hulle sal my huis oomeem - tee 

maak en kos kook - so betrokke sal hulle wees. 

Die wortel van Eersterust se kollektiewe betrokkenheid by 'n begrafnis le vir my by die swart 

mense. Ek het met verskeie mense daaroor gepraat en hulle glo dit het vanuit die swart kultuur 

in Eersterust posgevat. Waaraan ek in Port Elizabeth rondom begrafnisse gewoond was, was 

die bidure tussen afsterwe en die begrafnis. Maar 'n gemeenskap se kollektiewe betrokkenheid 

by 'n afsterwe soos die in Eersterust, is vir my vreemd. 

Die nagwake is afgeskaf. Nou is dit net die vroue wat deur die nag werk om die kos vir die 

troosmaal reg te kry! Daar is groepe vroue wat hulselfin die gemeenskap beskikbaar stel vir 

die kook van die verskillende disse. Eersterust se begrafnisdisse is ons gewone huiskos - niks 

rensie nie. 

Ek <link tog Eersterust se kollektiewe gemeenskapsbetrokkenheid kom meer voor as net 

by afsterwes. Ek grond dit op die manier waarop die Catholic Women's League met 
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mense en hul nood omgaan. By ons kerk word gereeld vir mense gebid wat probleme ervaar. 

Vanuit die groep hou ons kontak met die persone net om te hoor hoe dit met hulle gaan. As 

iemand oor 'n probleem wil praat, is daar altyd 'n ondersteuningsgroep. Dit is nie uniek aan ons 

kerk nie, want ek glo deur die hele gemeenskap van Eersterust bestaan daar 

ondersteuningsgroepe. Sou dit rugbaar word dat jy hospitaal toe moet gaan, sal iemand 'n 

biduur reel. Hierdie betrokkenheid by mense vind ook buite die kerk om plaas. Ons hoor dinge 

nie net deur die kerke nie, maar ook uit die gemeenskap self. 

Ek het in Port Elizabeth nooit soos hier met societies te doene gekry nie, maar dan is PE nie 

Eersterust nie, want die Baai se gebiede le ver en wyd. Eersterust is uniek - almal bly hier 

saam binne een geografiese gebied vir kleurlinge. Ook dit verander, want mense van kleur 

woon nou in die ou blanke areas. 1 Dalk is daar societies in die Baai waarvan ek onbewus is. 

In Eersterust is die societies tog 'n besondere manier waarop mense tydens 'n afsterwe 

bygestaan word. Vir my le die belangrikheid van die societies daarin dat mense ook geldelik 

ondersteun word wanneer die onverwagte gebeur. Ek <link dit bring aan mense tog 'n stuk 

gerusstelling en bevryding om nie onnodig oor die onverwagte bekommerd te wees nie. Vir 

'n gemeenskap soos Eersterust waar almal nie ewe vermoend is nie, is dit 'n gerusstelling wat 

deur die societies geskep word. 

Ek weet daar bestaan in Eersterust minstens drie soorte societies. Dit is nie ongewoon dat 'n 

groot familie - soos die Magardies - 'n eie society het nie. Een van ons Women's League se 

lede, Jessica, is onlangs oorlede. Sy was deel van die Magardie familie Ek het haar dikwels 

hoor praat van The Family - verwysende na die Magardies se eie society waar elke gesin in die 

groep altyd besig was om tafels, stoele en breekgoed te koop. Met Jessica se afsterwe was die 

Magardie familie gerat om in al die behoeftes van daardie sterfgeval te voorsien sover dit die 

gebruiksitems vir 'n begrafnis aangaan. En tog sal daar nog altyd uit die gemeenskap by so 'n 

groot familie society ook die kollektiewe betrokkenheid wees van aangebode hulp - al is dit net 

om iets met die hande te doen. 

Die bidure tussen afsterwe en die begrafnis is 'n diepgevoelde behoefte by kleurlinge. Dit het 

veel te make om die treurendes te ondersteun en te vertroos. Ek <link dit help mense ook deur 

die moeilike tyd onmiddellik na die dood tot by die begrafnis. Met 'n afsterwe vra mense baie 
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vrae en die moontlikheid bestaan dat 'n treurende in 'n geloofskrisis kan beland. Ek glo die 

bidure help juis in die tyd dat die bedroefdes op koers bly. 

Ons weet dat die gemeenskapsbetrokkenheid eintlik na die begrafnismaal skielik tot 'n einde 

kom. Dit mag vir sommige vreemd en selfs 'n probleem wees, maar ek wil dit anders sien. Die 

gesin wat deur die dood getref is, was eintlik deur die toeloop van mense versmoor. !ewers 

moet die treurendes 'n alleentyd kry om tot verhaal te kom. Ek besef dat mense se 

betrokkenheid by bedroefdes erens tot 'n einde moet kom, want beide die bedroefdes en die 

troosters se lewens gaan aan. Tog is dit vir my net nie reg teenoor die treurendes om hierdie 

geweldige betrokkenheid net na die begrafnis skielik af te sny nie. Opvolgwerk by die 

treurendes is uiters noodsaaklik. 

Ek wil wat ek se met 'n werklike gebeure toelig. Met Jessica se dood was daar dieselfde 

betrokkenheid tot by die begrafnis. Nadat ons Jessica begrawe het, het haar man Nicky alleen 

as 'n eensame figuur van die graf af weggestap. Daar was niemand naby horn om horn te 

ondersteun nie, want ons leef nog met die skewe beeld dat mans nie vertroosting nodig het nie. 

As die bordjies verhang was, sou daar 'n groepie mans en vroue om Jessica wees om haar 

onmiddellik na die toegooi van die graf byte staan en saam met haar na die troosmaal te gaan. 

Ek het toe na Nicky gegaan en gese dit is die toetstyd waarvan ek altyd praat wanneer almal 

weer met hul eie lewens aangaan en die treurendes aanpassing moet maak. Toe merk Nicky 

op dis juis nou die tyd om met die familie kontak te hou. Hoe hanteer treurendes die dood 

wanneer die stilte oor hulle daal en die antler mense met hul lewens aangaan? Ek wonder baie 

hieroor, want dit is die swaar en die krisistye. 

Vanuit die League probeer ons altyd 'n opvolg doen om weer saam te bid of net 'n besoek te 

bring. So laat ons mense verstaan dat ons nog omgee. Ons kan dan ook sien of die bedroefdes 

met die rouproses behoorlik op dreef kom en sonder die oorledene sinvol met die lewe kan 

aangaan. As hulle hiermee sukkel, sal ons dit dadelik opmerk. Dit sal dan ons verdere rol en 

funksie binne die bedroef de gesin bepaal. Dis nie ongewoon dat daar later tussen ons en die 

treurendes 'n besondere bonding tot stand kom nie. 

Binne die Katolieke Kerk word die versorgingswerk deur vroue en mans gedoen, want 
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die mans se Acalytes sal weer by afsterwes bidure hou. Ons is georganiseerde groepe lidmate 

wat saam met die geestelikes hierdie versorgingswerk aan die treurendes binne die gemeente 

en gemeenskap doen. Ons kan die groepe sien as die gemeente se omgeegroepe wat binne die 

gemeenskap siekes besoek en ook by afsterwes help. Miskien is dit vir mense 'n probleem om 

op die een-tot-een basis betrokke te raak by treurendes, want dit verg bepaalde vaardighede. 

Wat vir my hartseer is, is dat diegene wat direk na die afsterwe letterlik op die sterfhuis 

toegesak het, na die begrafuismaal eenvoudig wegbly. Al wat die treurendes wil hoor, is: "Ons 

is nog hier." 

Ons kan ons verpligtinge teenoor die treurendes nie afskud met 'n maklike "ek weet nie hoe 

nie." Ek illustreer weer vanuit die Women 's League. Deur ons besoeke aan treurendes wil ons 

agterkom hoe hulle die doodsverlies verwerk en ofhulle met hul lewens aangaan. Sou ons vind 

dat die rouproses nie behoorlik op dreef kom nie, gaan praat ons daaroor met die priester of 

nonne sodat daar behoorlike berading kan wees. Ons taak le veel eerder op die vlak van 

persoonlike betrokkenheid, waameming en die vermoe om te weet wanneer daar 'n haakplek 

is wat berading benodig waarvoor ons nie toegerus is nie. 

Ek glo Eersterust is baie trots op die begrafnisritueel. Ek het al gehoor daar word gese daar is 

geen ofweinig ander plekke waar 'n gemeenskap mense sal bystaan soos Eersterust dit doen. 

Ek kan my nie indink dat dit net in Eersterust gebeur nie, want ons weet eenvoudig nie wat in 

elke ander stad of dorp onder kleurlinge gebeur nie. 

Waar Eersterust se trots inkom, is by die troosmaal. Ek dink Eersterust se kollektiewe 

gemeenskapsbetrokkenheid is hierin uniek. Die algemene gebruik by begrafnisse in Port 

Elizabeth en Kimberley wat ek bygewoon het, is om na die roudiens ligte verversings aan die 

begrafuisgangers te bedien. Sou kos bedien word, sal dit net vir die familie wees. Hierin le 

Eersterust se uniekheid, want die troosmaal is 'n kollektiewe gemeenskapsmaal waarby almal 

welkom is. Baie kere is die troosmaal weer vir die armes in die gemeenskap die geleentheid 

om 'n behoorlike bord kos te kry. Die kos wat na die troosmaal oorbly, word onder die 

gemeenskap se behoeftiges versprei. 
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Eersterust se troosdiens is nie 'n swaarmoedige ete waar almal met lang gesigte sit nie. Dit is 

'n geleentheid waar mense kom om saam met die treurendes die kos te geniet en dan vir ure 

saam te kuier. Hier word uitgespan en ook ontspan, want die spanning rondom die dood wat 

oor dae kom, word juis by die troosmaal gebreek. Ek illustreer <lit weer met iets wat ek self 

waargeneem het. Ek en Denise het saam gewerk. Toe het sy haar sewejarige dogtertjie tragies 

verloor. Vir Denise was <lit geweldig traumaties. Dit was die eerste begrafnis in Eersterust wat 

ek deur al die bidure tot by die troosmaal bygewoon het. Die kind is begrawe en ons is na die 

troosmaal. 

By die troosmaal het ek Denise dopgehou en ek kon die verandering by haar opmerk. Sy was 

nie meer die verskriklike hartseer mens nie. Ek <link die verandering is aangehelp deur die 

ontspanne atmosfeer van die troosmaal. Die begrafnis was verby en nou kon sy saam met 

ander mense vir 'n maaltyd aansit. Rondom haar was baie mense wat oor alles en nog wat 

klets. Haar kind se dood het sy nie vergeet nie, maar vir 'n wyle was <lit nie voorop in haar 

gedagtes nie. 

Eersterust se troosmaal geskied op 'n baie informele manier. Daar is geen voorkeurbehandeling 

vir enige begrafnisganger nie. Die rykste persoon moet saam met die armste arme in dieselfde 

ry staan om 'n bord kos te kry. Ek stem heelhartig daarmee saam <lat die troosmaal in 'n baie 

besondere sin as 'n sosiale gelykmaker in die gemeenskap <lien. 

Ek het al gehoor van die ekstra troosdiens in Eersterust vir die afdroog van die trane. Ek was 

nog nooit by so 'n partytjie nie en dra dus geen kennis daarvan nie. Ek sou tog iets van my man 

se Ierse familietradisie in die ekstra troos sien. My ma kon my manse Irish way of sending 

them home merrily with a tot in the hand nooit kleinkry nie, want <lit was vir haar moeilik om 

drank met 'n begrafnis te versoen. 

Ook vir my was <lit 'n vreemde gebruik waaraan ek gewoond moes raak. Na die begrafnis sal 

koek en tee bedien word, maar as jy iets sterker wil he, kan jy altyd vir 'n drankie na die garage 

of drankkabinet loop. Dit word nie weggesteek nie, maar dis die plek waar mans en vroue 

saamkom. Die drinkery is nooit 'n gefuif nie. Baie later die aand kan <lit miskien uitrafel, maar 

dan is net die familie bymekaar. By my manse familie is <lit nie 'n aparte ding nie, maar is deel 
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van die verversings wat na die roudiens aangebied word. Hulle sal altyd 'n geskikte huis van 

een van die familielede gebruik wat groot genoeg is om die gaste te huisves. Daar sal hulle na 

die begrafnis tot laatnag uitspan. 

Gesprek opgeneem en getranskribeer deur: 

Pretoria JANDUPREEZ 

Vrydag 29 Oktober 1999 

Ek het die transkripsie nagegaan. Dit is 'n getroue weergawe van ons gesprek. 

MEL YNETTE ADAMS 

NOTA 

1. Binne die blanke woongebiede is <lit ongehoord om altyd mense in die strate te sien loop soos hier by ons. 
Anders as by ons, is daar by blankes in die algemeen nie 'n loopkultuur waar mense na die winkels sal 
stap nie. Hulle ry met hul karre om erens te gaan. 

Ek het al gehoor van 'n geval waar blankes bekommerd was toe motors vir 'n week die strate vol 
geparkeer het net om die Saterdag uit te vind <lat daar 'n afsterwe was. Dit wys net hoe mense op hul 
eie en vir hulselfkan leef. By ons in Eersterust sal <lit nooit gebeur dat mense nie van 'n afsterwe weet 
nie. 



TRANSKRIPSIE 

VAN 

GESPREK GEVOER MET 

ME PATSY BALLAKISTAN 

gebore in Claremont (Pretoria) maar was op kosskool op lxopo. 

Haar ouers is onder die Groepsgebiedewet na Eersterust verskuif. 

As kind het sy net vakansietye in Eersterust deurgebring, 

maar na haar skoolopleiding woon sy permanent in Eersterust. 

Sy is 'n bankamptenaar by Eerste Nasionale Bank se hooftak in Pretoria, 

is lidmaat van die St Joseph Rooms-Katolieke Kerk in Eersterust, 

en is ook 'n lid van die Catholic Women's League. 

S~ Patsy: 

"Vir Eersterust as gemeenskap beteken ons begrafnisritueel baie, 

want dit is 'n bevestiging 

dat ons ons dooies nie gaan weggooi nie, 

maar hulle met waardigheid begrawe. 

Ons het nie net respek vir die dooies nie, 

maar deur ons kerke, gemeenskapsorganisasies en societies 

is Eersterust betrokke by mense se nood, pyn en hartseer." 



Aanhangsel 2. Toestemmingsvorm vir medenavorsers 

DIE BEGRAFNISRITUEEL IN EERSTERUST SE GELOOFSGEMEENSKAP 

TOESTEMMING VAN DEELNEMER 

Ek die ondergetekende, PATSY BALLAKIST AN, het die inligtingstuk oar die projek gelees 
en dit is oak aan my verduidelik. Ek verstaan waaroor die projek gaan. Alle vrae wat ek oar 
die projek mag he, is bevredigend aan my beantwoord. Ek verstaan oak dat <lit my vry staan 
om op enige latere stadium nag inligting aan te vra. 

Ek weet <lat-

1. my deelname aan die projek geheel en al vrywillig is; 

2. <lit my vry staan om my op enige stadium aan die projek te onttrek; 

3. ek geen vergoeding vir deelname in die navorsingsprojek sal ontvang nie; en 

4 persoonlike of vertroulike inligting wat ek verstrek, sal op my versoek as 
vertroulik in die navorsingsprojek behandel word, maar alle ander inligting is 
publiseerbaar en mag deur hierdie en ander navorsers gebruik word. 

Ek is gewillig om aan die navorsingsprojek deel te neem. 

JJ~ 
Handtekening van deelnemer 

Hardinglaan 243 
EERSTERUST 

21Oktober1999 

mth\brosjure3 



EERSTERUST: 'N PLEK W AAR MENSE NOG BEGRA WE WORD 

Hierdie gesprek is vrywillig gevoer met mev Patsy Ballakistan op Donderdag 21 Oktober 1999 

te Hardinglaan 243, Eersterust (012-806 8101) nadat ek haar ingeligte toestemming daartoe 

verkry het. 

Kasset 10 

Ek is 'n bankamptenaar by Eerste Nasionale Bank se hooftak in Pretoria. Ek is in Claremont 

(Pretoria) gebore. Onder die Groepsgebiedewet is my ouers na Eersterust verskuif - ek <link 

<lit was in die vroee na middel sestigs. Ek was toe in standerd sewe en was op Ixopo in 'n 

kosskool. Ek het net vakansietye in Eersterust gekom - ook toe ons in Claremont gewoon het. 

Ek is getroud met Michael Ballakistan. Hy het weer in Marabastad grootgeword. 

In Claremont - en ook in Marabastad - was slegs ligte verversings na 'n begrafnis aangebied. 

Net vir familie wat ver moes kom, sou daar by iemand 'n maaltyd wees. Ek twyfel of daar 

eenvormigheid rondom ons begrafnisgebruike was in die verskillende gebiede waar ons 

voorheen in Pretoria gebly het. Voorheen het alle rassegroepe in die gebiede saam gewoon. 

Die Groepsgebiedewet het rasse geskei en gedwing om in aparte woongebiede te woon. 

Tussen Claremont en Marabastad was daar verskille vir die ete wat aangebied is vir familie wat 

vir die begrafnis van ver moes kom. In Claremont was die ete op 'n kleiner skaal aangebied, 

maar in Marabastad was daar al die neiging om <lit op 'n groter skaal te doen. Normaalweg was 

die ete nie by die sterfhuis aangebied nie. Die antler begrafnisgangers sou vir ligte verversings 

na 'n saal of 'n groot woonerf gaan. 

Die troosmaal na die begrafnis is iets wat in Eersterust ontstaan het en het hier 'n unieke 

karakter gekry. Aanvanklik is hier ook net ligte verversings bedien, maar omtrent tien jaar 

nadat ons hier ingetrek het, het Eersterust se mense begin om kos na die begrafnis te bedien. 

Aanvanklik is hi er ook net kos bedien aan mense wat van ver af kom, maar later is kos aan al 
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die begrafnisgangers bedien. 

Kos wat ons by die troosmaal bedien, is kool, pampoen, ryskerrie, vleiskerrie, suurpap en 

slaaie. Die troosmaal se spyskaart word in 'n mate deur die familie se agtergrond bepaal. By 

families met 'n dominante swart agtergrond, sal daar suurpap wees, maar is dit weer oorwegend 

Indier, sal daar kerriekosse wees. Ek dink Eersterust se begrafnisdisse is meer deur blankes 

en Indiers beinvloed as deur swart mense se kosgebruike. By die troosmaal word geen 

eksotiese of spesiale disse voorberei nie. Dit is kos wat ons in Eersterust gewoonweg op 

Sondae by ons huise eet. By 'n begrafnis is gemmerbier 'n moet, want dit is al 'n tradisie. 

Oor die gesamentlike troosmaal wil ek my standpunt duidelik stel. As mense dit kan bekostig 

en nie daardeur in die skuld beland nie, is dit goed en wel. Ek glo die meeste families in 

Eersterust kan nie die troosmaal bekostig nie, maar gelukkig is Eersterust se mense daar vir 

mekaar. As daar 'n sterfgeval by my sou wees, sou die uitgebreide familie, my bure en selfs 

mense uit die breer gemeenskap hydra tot die begrafnisreelings. Maar as die troosmaal mense 

onder onnodige finansiele druk plaas, of as mense hulle daarvoor in skuld moet dompel, kan 

ek met die troosmaal nie saamstem nie, hoe goed die bedoelinge ook al mag wees om die 

bedroefdes te troos en by te staan. 

Oor Eersterust as gemeenskap se betrokkenheid by 'n afsterwe kan ek uit eie ervaring praat. 

My pa is in die hospitaal dood, maar toe ons by die huis kom, was hier alreeds vriende en bure 

wat vir die toeloop van mense die huis gereed sou kry. Daar was melk, tee, ekstra breekgoed, 

urns en selfs stoele vir ekstra sitplek. As die nuus oor 'n sterfgeval in Eersterust breek, sprei 

dit soos 'n onbeheerde veldbrand. In Marabastad en in die ander plekke waar ons in Pretoria 

gewoon het, is die kerkklok by iemand se afsterwe gelui. Dit gebeur nog in Eersterust, maar 

nie meer so gereeld nie. 

Sodra 'n afsterwe bekend is, stroom Eersterust se mense na die sterfhuis. Die toeloop is tweede 

natuur onder Eersterust se mense. Wanneer die mense by die sterfhuis saamkom, word nie op 

die predikant gewag om die diens te begin nie. Hulle sal spontaan geestelike liedere sing, 
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terwyl antler weer bid. Wanneer die predikant opdaag, kan hy met die biduur aangaan. Die 

bidure sal dan die res van die week voortgaan. Ander kerke sal kom vra of hulle ook 'n biduur 

mag kom hou. Ons kan die verskynsel dalk daaraan toeskryf dat Eersterust eintlik een groot 

familie is. Dikwels berig die media negatief oor Eersterust se misdaad en bendes, maar 

daardeur word ons unieke gemeenskapsomgee - wat veral by afsterwes na vore kom -

misgekyk. 

Eersterust se troosmaal is nie 'n somber geleentheid nie. Daar steek tog iets van 'n feeskarakter 

in. Dit 'n mooi gebaar <lat die bedroefdes se familie, vriende en die gemeenskap by die 

troosmaal is, want so word die treurendes in hul smart tog kollektief deur 'n gemeenskap 

ondersteun. 

Maar met die ekstra troosdiens of die afdroog van die trane wat soms na die troosmaal gehou 

word, kan ek nie saamstem nie. Dit is nie die familie wat <lit reel nie, maar van die 

begrafuisgangers wat op 'n afgesproke plek saamkom. Dit is 'n gebruik wat vreemd is aan ons, 

maar wat al hoe meer onder die jonger mense posvat en veld wen. Ek was al by 'n 'ekstra 

troosdiens', maar vir my is <lit net 'n onnodige drinkery. Soms word oor die oorledene gepraat, 

maar soms is h(s)y glad nie eens ter sprake nie. Vir my is die ekstra troosdiens net 'n 

kitspartytjie wat sommige begrafnisgangers reel. 

Dit gebeur in Eersterust <lat mense hulself vir 'n begrafnis in skuld dompel, want sommiges wil 

hul dooies in duur doodskiste begrawe. Dit is nie druk wat uit die gemeenskap kom nie, maar 

is eerder familiedruk deurdat mense selfs met begrafuisse wil kompeteer. Ek weet van mense 

in Eersterust wat na 'n begrafnis in groot skuld was. Ek het al gehoor <lat die duur doodskiste 

deur grafskenders vir herverkoop gesteel word. Ek was al by begrafuisse waar die duur 

doodskiste met beton toegegooi word nadat 'n sinkplaat bo-oor die kis geplaas is. Ek is gekant 

teen duur doodskiste, want vir my is <lit 'n vermorsing. Ek glo daardie geld kan binne die gesin 

veel beter gebruik word. 

Die dood - en veral as <lit onverwags is - plaas 'n gesin dikwels in 'n bestaanskrisis. Ek gee toe 

<lat daar in Eersterust vermoende mense woon. As die mense sulke duur doodskiste of caskets 

wil koop, is <lit hulle saak, want <lit sal nie by hulle tot broodsgebrek lei nie. Mense wat <lit 
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egter nie kan bekostig nie, moenie deur die finansiele vermoens van antler verblind word nie. 

To live up to the Jones's by die trauma van doodsverlies is onbesonne. Ek was al in Eersterust 

by begrafnisse waar dooies begrawe is in eenvoudige dennehoutkiste met handvatsels van tou. 

Dit het mense in die gemeenskap baie beindruk. 

Ek dink mense is bereid om hulself geldelik te knou vir hul dooies. Hulle word deur die 

doodstyding oorweldig en wil dan vir oulaas die beste vir die oorledene doen. Dit kan 

gemotiveer word deur egte liefdesbetoon om vir die laaste keer die allerbeste vir die oorledene 

te gee. Maar dit kan ook wees dat mense daardeur hul status in die gemeenskap wil handhaaf 

en antler daardeur beindruk. Ek weet die Fraternal het hieroor al sterk standpunt ingeneem. 

In Eersterust tree burial societies al hoe meer na vore. Die societies is nie eenvormig nie en 

ons kan breedweg tusen drie soorte onderskei, nl. 

Family societies waar 'n familie groot is, soos die Magardies van Eersterust. So 'n 

society sal selfs potte, urns en antler bybehore koop wat vir 'n begrafnis nodig is en dit 

nie gehuur moet word nie. Daar sal selfs doodsboekies vir gereelde inbetalings wees. 

Die blok of gebiedsgebonde societies wat uit 'n paar straatblokke bestaan. Maandeliks 

word by al die huise in die blok gekollekteer wat dan vir 'n sterfgeval in 'n kitty of 

geldpot gehou word. Minimum en maksimum bedrae word vasgestel wat by afsterwe 

uitbetaal word. 

As daar binne 'n kort tyd twee of meer sterfgevalle in so 'n blok voorkom, word ekstra 

geld by deelnemers aan die society gekollekteer. Daar is ook blok societies wat nie op 

'n gereelde basis geld gekollekteer nie. As daar 'n sterfgevel in die blok is, word geld 

by die blok se mense ingesamel. 

Gemeenskapswye societies wat die hele Eersterust dek. 

Tussen Eersterust se burial societies en die stokvel is daar verskille en ooreenkomste. Die 
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stokvel kollekteer elke maand by deelnemende lede en die opbrengs van die stokvel word 

maandeliks op 'n rotasiebasis aan een van die deelnemers uitbetaal. By die maand se wenner 

word die maand se inbetalings gedoen. Daar sal ook 'n sosiale geselligheid wees. By die 

society is daar nie 'n etery of bierdrinkery nie. Waar die society spesifiek by afsterwe hulp 

verleen, is <lit nie die stokvel se oogmerk nie. 

Eersterust is vanuit sy ontstaan 'n close-knit gemeenskap wat eintlik soos 'n enorme uitgebreide 

familie werk. Tog moes talle mense van elders in die land hier intrek. Positief is <lit goed dat 

hulle gekom het, want hulle het ons aan nuwe invloede blootgestel. Negatief het <lit tog 

Eersterust se hegtheid 'n bietjie laat uitrafel ofuitmekaar laat val. Ek <link tog <lit was oor die 

algemeen goed om Eersterust aan antler idees en kultuurgebruike bloot te stel. So moes 

Eersterust kennis neem <lat daar ook antler maniere van doen is. Toe het Eersterust se mense 

buite die woongebied - selfs oorsee - begin beweeg. Omdat Eersterust se mense selde buite die 

woongebied gekom het, was hulle eng in hul denke en lewensuitkyk. Veral ons jongeres het 

hierby gebaat. 

Die afspringers of inkomelinge het bygedra tot die verbreding van Eersterust se visie. Mense 

kon mekaar wedersyds be!nvloed, maar die afspringers kon nooit ons begrafnisgebruike 

be!nvloed nie. Ons het eerder die afspringers be!nvloed, want hulle families was ver buite 

Pretoria. Afspringers - eintlik verpes ek die woord, want <lit maak mense onnodig seer - was 

geneig tot eenvoudige begrafnisse. Meermale was hulle die armoedigste mense in Eersterust. 

Ek kan eerlik se <lat Eersterust se mense by sulke begrafnisse daar was om hulle te help. As 

die dood kom, vra ons nie of die dood 'n ou inwoner of 'n inkommer getref het nie. 

Daar is geen druk vanuit die gemeenskap vir die troosmaal nie. Onlangs is 'n jong seun aan 

bloedkanker in Mabop oorlede. Sy ma is van Keimoes en moes raap en skraap om die familie 

aan die lewe te hou. Daar was broodgebrek. Ek het saam met die Catholic Women's League 

in die kind se laaste klompie weke by die gesin betrokke geraak deur 'n bietjie kruideniersware 

aan hulle te voorsien. Eersterust se kankervereniging (EACH) het ook na die familie omgesien. 
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Die hele familie het in 'n klein agterkamer gebly. Baie dae was daar vir die gesin geen kos nie. 

Toe die kind sterf, het ons die begrafnisreelings getref. Mense het van Keimoes vir die 

begrafnis gekom. Op die dag van die begrafnis, asook die dag daama, het ons gesorg dat hulle 

kos kry. Die Katolieke Kerk se vroue het hiervoor geld ingesamel en EACH het ook baie 

bystand verleen. By die spesifieke afsterwe was daar nie 'n troosmaal nie, want die Katolieke 

Vrouevereniging kon dit nie bekostig nie. Die gemeenskap was nie by die sterfgeval betrokke 

nie - moontlik omdat hulle onbewus daarvan was. Maar die mense van die onmiddellike 

omgewing was wonderlik. Met koek, tee en melk het hulle gekom sodat die begrafnisgangers 

tog ligte verversings kon geniet. 

Ons het ook potte kos daar gaan aflaai om vir die begrafnisgangers te sorg wat van ver af kom. 

Dit is hoe ek voel 'n begrafnis moet wees: Die mense wat om goeie redes 'n maaltyd moet kry -

soos besoekers van elders - moet iewers by 'n huis saamkom. Die res van die begrafnisgangers 

kan maar na die koek en tee huistoe gaan, want hulle het kos by hul huise. Dit los sukkelende 

families met meer geld om na die begrafnis op broodnodige dinge te spandeer. 

Die troosmaal is vir my aanvaarbaar waar mense dit kan bekostig, maar nie waar mense swaar 

kry nie. Toegegee - die kos wat by die troosmaal oorbly, word in die gemeenskap onder die 

behoeftiges uitgedeel. Dit gaan meestal na die twee ouetehuise, maar as die kos te veel is 

daarvoor, word dit aan antler behoeftiges uitgedeel. Hier is dele van Eersterust waar mense 

skaars 'n stukkie brood het. 

Eersterust se begrafnisgebruike word nie deur afspringers of inkommers be'invloed nie. Ons 

begrafnisritueel is die gemeenskap se pride and joy. Ons begrawe ons dooies met trots en met 

waardigheid. Ons gooi nie ons mense weg nie, ons begrawe hulle. Dit is 'n feit. Hier staan al 

die begrafnisgangers by die graf totdat dit opgevul is. By ons gooi die mans, wat familie en 

vriende van die oorledene is, self die graf toe - ongeag hoe duur hulle pakke kl ere, of hoe blink 

hul skoene is. Daama word die blomme op die graf geplaas. Nadat die seen uitgespreek is, 

gaan ons na die troosmaal. Ons begrawe ons dooies met trots en waardigheid. Die begrawe 
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gaan later gepaard met 'n kopklip. 

Eersterust se mense sien die begrafnisritueel as iets wat oor j are onder die Pretoria se kleurlinge 

ontstaan het. Ons is be'invloed deur blankes, lndiers en swart mense, maar wat nou hier 

bestaan, het ons geskep. Daarop is ons trots. Op 'n besondere manier - al is dit vir 

buitestaanders vreemd - gee die ritueel aan ons vreugde. Daarom is dit is nie vreemd dat ons 

as 'n gemeenskap by afsterwes ook na die inkommers sal uitreik nie, want ons vra nie of die 

dood 'n ou inwoner van Eersterust of 'n inkommer getrefhet nie. 

Eersterust sorg vir die lewendes net soos vir die dooies. By ons is daar baie mense wat weens 

armoede en werkloosheid swaar kry, maar ons sien na ons behoeftiges en treurendes met 

deemis om. Die Catholic Women's League is een van die groepe wat met min middele maar 

met toewyding 'n liefdesdiens aan die gemeenskap se behoeftiges lewer. Ons doen 

siekebesoeke tuis en in hospitale. Ons raak betrokke by verstandelik en liggaamlik gestremde 

mense. Ons probeer sover uitreik as ons kan. Ek weet dat die Metodiste Kerk in Eersterust 'n 

soortgelyke aksie het en tuisbesoeke bring aan siekes en behoeftiges. 

Eersterust is deur die verskillende kerkgenootskappe, gemeenskapsorganisasies en die societies 

aktiefbetrokke by mense in hul nood, pyn en hartseer. Ook vir die lewendes doen ons mooi 

dinge, want dit is nie net die dood wat ons as gemeenskap in beweging bring nie. Ek het 'n 

familiegeskiedenis van betrokkenheid by Eersterust se behoeftiges. 1 

'n Mens het groot waardering vir die gemeenskap se betrokkenheid by siekte en afsterwe, maar 

die toeloop van mense na so 'n huis word soms vir die gesin te veel. Ook hier praat ek uit 

ondervinding, want met my pa se siekte en latere afsterwe kon ons later die besoekers amper 

nie meer hanteer nie. Tog is daar waardering vir 'n gemeenskap wat kom om die treurendes 

sterkte toe te wens, of om hulle van voorbidding te verseker. 
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Eersterust se mense koester hul begrafnisritueel, want ons wil ons dooies met waardigheid 

begrawe. Daarin le ons trots, want selfs ons seerkry onder apartheidswette kon ons trots nie 

breek nie. Ons trots oor die manier waarop ons ons dooies begrawe het ontstaan toe ons in 

Pretoria verspreid gewoon het. Dit het ons met ons saamgebring, maar die troosmaal se 

gemeenskaplike karakter is in Eersterust gevestig. Moontlik het die troosmaal ontwikkel omdat 

ons in Eersterust onder die Groepsgebiedewet saamgegooi is en een groot familie sou word. 

Hier is baie mense aangetroude familie of sommer net jarelange vriende. Later sou bruin 

mense van elders ook hier intrek omdat <lit die enigste bruin woonbuurt in die hele Pretoria 

was. 

Ons begrafnisritueel beteken vir Eersterust as gemeenskap baie. Dit is vir ons 'n bevestiging 

<lat ons nie ons dooies net gaan weggooi nie. Ons begrawe hulle met waardigheid. Ons lief de 

vir ons dooies word vir ons deur die ritueel bevestig in die ondersteuning wat vanuit die 

gemeenskap tydens afsterwes kom. Dit is vir ons 'n steunpilaar. 

Ek glo nie die betrokkenheid by die treurendes word dadelik na die troosmaal afgesny nie. Uit 

eie ondervinding weet ek <lat daar tussen ons vroue van die Catholic Women's League en 

treurendes soms hegte bande ontstaan. Maar ons betrokkenheid by treurendes neem geleidelik 

af, want antler mense kruis weer ons pad wat hulp nodig het. Die band met treurendes gaan vir 

'n tyd aan om hulle oor die ergste te help, want hulle moet aanpas om sonder die oorledene met 

hul lewens koers te kry. 

Gesprek opgeneem en getranskribeer deur 

Pretoria JANDUPREEZ 

Maandag 21Oktober1999 

Ek het die transkripsie nagegaan. Dit is 'n getroue weergawe van ons gesprek. 

/JJi.A_ 
ME PATSY BALLAKISTAN 
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My ma het vir jare Sondae na verskeie gesinne gegaan om tweekilogram roomysbakkies vol kos van hulle 
te kry. Ek en my susters moes haar dan met die kospakkies vat na mense wat sonder kos was om by hulle 
minstens 'n roomysbakkie kos te laat. My ma bet dit vir jare gedoen, maar weens haar ouderdom kan my 
ma nie meer met die liefdesdiens aangaan nie. Mnr Eddy Gould, my oom, voed weekliks uit sy sak vyf 
families. Hy koop goedkoop kos waarmee mense eenvoudige etes kan maak. Hy is nie ryk nie, maar uit 
sy 'oorvloed' deel hy met ander wat niks of min het. Die saak is vir horn 'n geloofsaak. Ek glo daar is 
meer sulkes in Eersterust wat die lot van ons minderbevoorregtes ter harte neem. 



TRANSKRIPSIE 

VAN 

GESPREK GEVOER MET 

DR NICO BOTHA 

BA, LTh (UWK), Dr0 Th (Utrecht), DTh (Uni0a) 

Departement0hoof, Sendingweten0kap aan Uni0a, 

a0ook leraar-in-tentmakerbediening 

van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika 

6e gemeente Pretoria (Eer0teru0t). 

Hy i0 'n boorling van die Noord-Kaap. gebore op Dougla0, 

maar het op Worce0ter grootgeword 

waar hy later aan die Hoernkool E00elen Park matrikuleer. 

Hy word op 23 De0ember 1978 georden tot leraar van die gemeente 

Vanrhyn0dorp waarna hy die gemeente St Helenabaai bedien 

tot met 0y vertrek na Nederland in Maart 1986 

om aan die Rijk0univer0iteit van Utrecht te 0tudeer. 

Hy voltooi in De0ember 1989 die Nederland0e doktoraal. 

58 Nico: 

"Sonder dat hulle dit 0elf be0ef, 0laag Eer0teru0t 6e 

geloof6gemeen0kap tog daarin om lewe en dood 

in 'n kreatiewe 0panning bymekaar te hou.11 



Aanhangsel 2. Toestemmingsvorm vir medenavorsers 

DIE BEGRAFNISRITUEEL IN EERSTERUST SE GELOOFSGEJ\iIEENSKAP 

TOESTEMMING VAN DEELNEMER 

Ek die ondergetekende, NICO ADAM BOTHA, het die inligtingstuk oor die projek geleesen 
dit is ook aan my verduidelik. Ek verstaan waaroor die projek gaan. Alle vrae wat ek oor die 
projek mag he, is bevredigend aan my beantwoord. Ek verstaan ook dat dit my vry staan om 
op enige latere stadium nog inligting aan te vra. 

Ek weet dat-

1. my deelname aan die projek geheel en al vrywillig is; 

2. dit my vry staan om my op enige stadium aan die projek te onttrek; 

3. ek geen vergoeding vir deelname in die navorsingsprojek sal ontvang nie; en 

4 persoonlike of vertroulike inligting wat ek verstrek, sal op my versoek as 
vertroulik in die navorsingsprojek behandel word, maar alle ander inligting is 
publiseerbaar en mag deur hierdie en ander navorsers gebruik word. 

Ek is gewillig om aan die navorsingsprojek dee! te neem. 

fllr~ 
Handtekening van deelnemer 

Tigrislaan 90 
EERSTERUST 

21Oktober1999 

mth\brosjure3 



EERSTERUST SE BEGRAFNISRITUEEL: 'N POSITIEWE BENADERING 

WAT MET SKADUKANTE REKENING HOU 

Hierdie gesprek is op Vrydag 25 Oktober 1999 vrywillig gevoer met dr Nico Adam Botha te 

Unisa (012 429 4477) van Tigrislaan 90, Eersterust (012-806 6110) nadat ek sy ingeligte 

toestemming daartoe verkry het. 

Kasset 9 

Na my terugkeer uit Nederland, beland ek in Eersterust by die voormalige NG Sendinggemeente 

Pretoria. My betrokkenheid by die gemeente was in 'n besondere sin eintlik 'n heerlike bonus. 

Terwyl ek nog in Nederland studeer het - selfs voor die voltooiing van my doktoraal - het prof 

David Bosch van Unisa se Departement Sendingwetenskap my uitgenooi om by hulle aan te sluit. 

Ek was hieroor verheug, want vir my en die gesin was dit 'n besondere uitkoms wat ek as 'n 

geskenk van die Here gesien het omdat beroepe na gemeentes op daardie tydstip verskriklik 

skaars was. Ek was die hele tyd bekommerd oor wat ek sou doen as ek na Suid-Afrika terugkeer. 

Omdat ons toe in Eersterust te lande kom en boonop nog die pastorie van die voormalige 

Sendinggemeente in Eersterust kon huur, het ek so langsamerhand in die gemeente betrokke 

geraak - eers as pastorale hulp en later as leraar-in-tentmakerbediening. Toe ek en my gesin 

vroeg in 1990 na Suid-Afrika terugkeer, was die meeste apartheidswette nog nie herroep nie, 

maar op daardie stadium was die omstandighede in die land tog soepeler en sou ons elders in 

Pretoria kon bly. Maar ek het doelbewus gekies om in Eersterust te woon. 

Ek is onseker of die twee terme - kleurling of bruin mens - 'n bepaalde kulturele inhoud het en 

of enige van die twee terme werklik beskrywend is van 'n bepaalde groep mense. Kleurling was 

nooit 'n manier waarop die groep mense hulself ge'identifiseer het nie. Dit is deur apartheid -

veral die Wet op Rasseklassifikasie en die Groepsgebiedewet - op ons afgedwing. Dit is 'n 

niksseggende term sonder inhoud. 

Ek moet egter toegee dat onder apartheid - en selfs nou ook - daar diegene is wat geen 
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probleem daarmee het om as kleurling identifiseer te word nie. Vroeer het veral intellektuele fel 

gereageer teen die term kleurling, maar daar was tog 'n aantal intellektuele - onder andere prof 

Richard van der Ross, die voormalige rektor van die Universiteit van Wes-Kaapland - wat reguit 

se hulle het geen hang ups om as kleurling ge'identifiseer te word nie. 

Die term bruin mens is dit in 'n bepaalde sin nog meer problematies. Met die term kleurling was 

daar tog 'n poging om objektief aan te gee dat die mense wat tot hierdie groep behoort - as daar 

dan sprake van so 'n groep sou wees - van verskillende kleurskakeringe is. Binne hierdie groep 

is sommige se velpigmentasie weer donkerder as ander s'n. Die term bruin stel die vraag na 

waama dit nou eintlik verwys. Sou dit na velpigmentasie verwys, vind ek dit erg problematies. 

Neem Eersterust se mense as voorbeeld. Daar is mense met 'n baie ligte velpigmentasie. Ander 

s'n is weer 'n bietjie donkerder terwyl ander s'n weer heeltemal donker is. In die opsig is die term 

bruin niksseggend. 

Dit is anders om mense te identifiseer as wit of as swart. Binne ons historiese konteks bestaan 

daar tog 'n redelike mate van duidelikheid oor hoekom mense as wit of as swart ge'identifiseer 

word. Ek self was baie sterk be'invloed deur die swart bewussynsbeweging. Ek het ingeskryf 

by die UWK in 1971 toe die swart bewussynsbeweging sterk aan die opkom was. Aan die UWK 

is ons almal in 'n mindere of meerdere mate deur die beweging be'invloed. Ek het my dus baie 

sterk as swart begin identifiseer. Onder swart het ek nie velpigmentasie verstaan nie, maar vir 

my was swart 'n ideologiese duiding van alle mense wat slagoffers van apartheid was en 

daaronder gely het en teenoor wie daar ook op grond van hulle huidskleur gediskrimineer is. 

Ek woon sedert Januarie 1991 tot op datum in Eersterust. Ek sou dan ook 'n afspringer in 

Eersterust wees. Dit is 'n term wat in Eersterust gebruik word vir alle mense wat agter werk aan 

van elders hierheen moes trek en in Eersterust kom woon het. In die hele Pretoria was dit die 

enigste geproklameerde woonbuurt vir kleurlinge onder die Wet op Groepsgebiede. Die term 

afspringer het 'n heel besondere duiding, want dit verwys letterlik na mense wat met 
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hul karige aardse besittings op 'n gegewe stasie moes afspring om vir hulle in Eersterust 'n tuiste 

te probeer vind. Dit is verskriklik interessant hoe die konsep afspringer binne die gemeenskap 

van Eersterust hanteer word. 

Meestal word daar baie gespot oor die term afspringers - trouens die afspringers self verwys baie 

keer na hulself as sulks, maar daar is ook diegene wat teen die term sterk eksepsie neem. So sal 

ou Pretorianers in Eersterust ook spottenderwys na inkommers of nu we in trekkers as afspringers 

verwys. As mens die saak analiseer, kom jy agter dat dit veel ernstiger is as wat dit op die 

oppervlak lyk. Ek het agtergekom dat die onderskeid tussen ou Pretorianers en afspringers fel 

deurslaan in die gemeenskap van Eersterust in momente waar dit regtig saak maak. Almal in die 

gemeenskap - selfs die ou Pretorianers - sal ten sterkste ontken dat dit enigsins 'n rol speel ten 

opsigte van die manier waarop daar na mense gekyk word. 

Ek het tog agtergekom dat in crucial issues slaan die verdeling tussen ou Pretorianers en 

afspringers baie sterk deur. Die onlangse tussenverkiesing vir die plaaslike owerheid in 

Eersterust is hiervan 'n konkrete voorbeeld. Dit is nie verniet dat al die kandidate eintlik ou 

Pretorianers was nie, omdat daar deur inwoners uitdruklik gese word: "Ons moet tog nie toelaat 

dat 'n afspringer staan in die verkiesing nie. Ons moet tog nie toelaat dat 'n afspringer Eersterust 

verteenwoordig op die plaaslike owerheid nie." Dit word openlik gese - ook in gesprekke 

waarby ek teenwoordig was. 

Oor die jare konjy dit ook baie duidelik sien by die skole as dit gaan oor bevorderingsposte. Dit 

is so dat van die afspringers ook hier en daar 'n kansie kry om bevorder te word. In die verlede 

was daar 'n baie duidelike onderskeid gehandhaaf as dit by bevorderingsposte kom. Daar is 'n 

ander voorbeeld wat ek wil noem. 

Die probleem rondom egskeidings in Eersterust word deels om die nek van afspringervroue 

gehang omdat hulle in die kortste tyd in hotels of waar ook al met Eersterust se mans - dis nou 

die ou Pretorianers - gaan slaap. Ek het mense al hoor se, of hulle kinders die raad hoor gee: 

"Moet tog nie 'n afspringervrou vat nie", of"moet tog nie 'n afspringerman vat nie." Hoe meer 
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mense die bestaan van die probleem ontken, hoe meer wreek die probleem horn op ons. Die 

enigste rede waarom ek die voorbeelde ophaal, en hoekom <lit vir my steeds 'n belangrike saak 

is, is die vraag na wat die kerk deur die evangelie of die W oordverkondiging daaraan kan doen 

om die situasie in die gemeenskap van Eersterust te verander. 

Dit is 'n vreemde situasie. Op bepaalde aspekte van Eersterust se gemeenskapslewe - soos by 

'n afsterwe van 'n afspringer se familielid - sal die afstand tussen ou inwoner en afspringer 

deurbreek word. Mense sal uit hul pad gaan om hulp en bystand aan daardie gesin te verleen wat 

mens nouliks elders sou ervaar. Tog is daar buite 'n afsterwe om weer die afstand wat tussen 

afspringers en ou inwoners van Eersterust gehandhaaf word. My vraag is juis waarom ons binne 

die konteks van Eersterust nie daarin slaag om die skitterende soort solidariteit wat openbaar 

word met sterfgevalle ook te laat deursuur of deurwerk na antler fasette van die 

gemeenskapslewe nie. Afgesien hoe 'n mens die begrafnisritueel ook al beoordeel - en ek 

oordeel plek-plek uiters positief oor die ritueeel sonder om te ontken <lat daar ook skadukante is 

waarop ons bedag moet wees- gaan <lit per slot van rekening tog oor die lewe en nie oor die dood 

me. 

Ek vra die vraag: Hoekom kan Eersterust as gemeenskap by sterfgevalle rondom mense - selfs 

ook rondom afspringers - laer trek en hulle bystaan, ondersteun en bydraes lewer, maar sodra die 

begrafnis verby is, is die betrokkenheid en uitreik oor?" Vanuit my eie vakgebied ( missiologie) 

interesseer die ambivalensie ofkontradiksie my - al weet mens nie aldag hoe om <lit aan te spreek 

en te hanteer nie. Maar <lat die ambivalensie bestaan, <lit interesseer my. 

Ek moes al heelwat mense in Eersterust begrawe. Ek wil die bewering maak dat die meeste 

predikante in die Eersterust gemeenskap - en <lat die meeste kerke op hierdie punt - oor ons 

pastorale betrokkenheid by treurendes skuldig moet pleit, want ons bediening kom met die 

doodsmaaltyd verskriklik abrup tot 'n einde. Sover ek weet bestaan daar geen bediening van 

bemoediging, ofbediening van voortgesette vertroosting, of wat 'n mens <lit ook al sou wou noem 

nie. Dit is een van die dinge wat ook in ons eie gemeente en kerkraad (VGK) as 'n brandende 

behoefte baie sterk geYdentifiseer is. Die vraag is net oor hoe ons <lit ten beste kan doen 
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En dit is waar die hele kwessie van toerusting ter sprake kom. 

My eie idee oor die saak in die VGK is dat ons dalk binne die ruimte wat ons Kerkorde skep, iets 

van die amp van bemoediger, of amp van trooster, of watter benaming ons ook al op besluit, 

gevestig moet kry as 'n volwaardige amp naas die van leraar, ouderling of diaken. Ons sal dan 

lidmate vir die besondere bediening behoorlik moet toerus. Na afloop van die begrafnis en 

wanneer die kollektiewe gevoel van solidariteit vanuit die gemeenskap verdwyn het, sal hulle 

op 'n een-tot-een basis rustig by bedroefdes moet gaan sit om hul verlies en pyn, maar ook hul 

vreugdes en mooi herinneringe aan die gestorwene deur te praat. 

Nasorg is 'n groot leemte binne die gemeenskap van Eersterust. As ons daarin kan slaag om iets 

hiervan in Eersterust te vestig, sal dit 'n belangrike toevoeging tot die begrafnisritueel wees. Die 

amp van bemoediger of trooster moet juis nie aan die leraar gekoppel wees nie, maar moet vanuit 

die liggaam van Christus funksioneer om aan die priesterskap van die gelowiges reg te laat 

geskied. 

Ek het gedurende Mei vanjaar aan die Katolieke Universiteit van Tilburg, Nederland, asook by 

'n seminaar vir MTh- en DTh-kandidate in Beuelefeld, Duitsland 'n referaat gelewer oor 

Eersterust se begrafnisritueel. Omdat my voltydse bediening van 'n paar jaar in twee plattelandse 

gemeentes was, het die geweldige groot betrokkenheid by begrafnisse my alreeds daar opgeval. 

Ons sou sukkel om mense - hoofsaaklik plaasarbeiders - by die Sondagmiddagdienste te kry. 

Maar sodra daar 'n begrafnis is, is daar 'n toesak op die begrafnisdiens. Dit het my baie sterk 

opgeval. Mense sal van die gewone eredienste en bidure wegbly, maar sodra daar 'n begrafnis 

is, sal hulle daar wees - afgesien ofhulle die afgestorwene goed geken het of nie. Dit is natuurlik 

so dat almal mekaar op die platteland redelik goed ken. 

Ek het destyds gedink dat ons die soort tendens teologies moet vertaal vanuit mense se 

identifisering met die dood in die lig van hul konkrete sosio-ekonomiese omstandighede. 
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Ek is hierin sterk belnvloed deur die gedagte van dr Mannas Buthelezi en profTekatso Mofokeng 

wanneer hulle praat van die uitgerekte Goeie Vrydag - a protracted Good Friday. Moontlik is 

<lit nog so <lat baie mense vanuit hul sosio-ekonomiese omstandighede van armoede, siekte en 

ellende in 'n besondere sin eintlik nog by die seer van 'n uitgerekte Goeie Vrydag lewe. 

Alhoewel mense in my vorige twee gemeentes in 'n bepaalde sin sterk met die dood 

geldentifiseer het, is Eersterust in 'n hele paar opsigte tog anders. In Eersterust is daar 'n sterk 

identifisering met die dood, maar die begrafnisritueel hier is anders as wat ek elders ervaar het. 

Wat ek in Eersterust opmerk, is die veel groter toeloop na 'n gesin waar die dood ingetree het. 

Nog voor mens by die gereelde bidure kom, het die doodsberig soos 'n riemtelegram of 

veldbrand deur die gemeenskap getrek. Die toesak van mense op die gesin begin dadelik. 

Alhoewel die lui van die kerkklok aankondig dat die dood ingetree het, wonder ek nog steeds hoe 

kry mense <lit reg om in Eersterust die doodsberig so vinnig te versprei. Nog voordat die bidure 

gereel word, ontstaan die toeloop al. 

Positief is hier 'n manier waarop die he le gemeenskap as 'n pastorale gemeenskap optree. Selfs 

van die skole af sal daar pastorale delegasies na 'n huis gestuur word om te gaan simpatiseer. 

Meegevoel word dan betoon deur die doen van 'n gebed, of net om fisies daar te wees om mense 

in hul droefheid by te staan. Baie keer kom die mense ook nie met lee hande na so 'n bedroef de 

gesin nie. 

Die skadukant is <lat mense wat skielik deur die dood getref word, meer 'n behoefte het om net 

tot verhaal te kom. By bedroefdes bestaan die behoefte om vir 'n oomblik met rus gelaat te word 

en alleen te wees. Eerder as wat hulle sommer toegeval word deur 'n klomp mense - hoe goed . 

die bedoeling ook mag wees - wil mense met 'n bietjie rustigheid begin om die begrafnisreelings 

te beplan. Die toeloop deur mense bly tot by die doodsmaal. 

In die dae na die afsterwe kan die toeloop selfs sterker word, want hoe meer mense van die dood 

hoor, hoe meer mense kom. Met die doods- of begrafnisbidure het mens ook 'n antler soort 
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toeloop na die betrokke huis. Meestal word 'n tent opgeslaan om al die mense wat opdaag vir 

die bidure op te vang en 'n koppie drinkgoed aan te hied. 

Die bidure is om 'n paar redes belangrik. Op 'n besondere manier verseker die bidure dat die 

begrafnisritueel nie in 'n 'heidense' fees ontaard nie. Die bidure dra 'n Christelike karakter waar 

Woordverkondiging, gebede en die sing van geestelike liedere kemelemente is. Dit is dus uit en 

uit 'n Christelike gebeure, maar dit is ook 'n uiters ekumeniese gebeure. Wat normaalweg by die 

bidure gebeur, is dat mense van verskillende kerke kom. Dit help ons om ons verstaan van die 

ekumene te verbreed. 

Daar kom ook mense van ander godsdienste, soos Moslems en Hindoes, na die bidure en 

begrafnisdienste. Hulle sal die verrigtinge bywoon, maar ek het dit nog nie ervaar dat 

aanhangers van die antler godsdienste werklik aan die verrigtinge deelneem, soos om te bid nie. 

Vanuit my vakgebied is die interessante dat die begrafnisbidure 'n belangrike moment vir 

evangelisering word. N ou ontstaan 'n spontane geleentheid tot evangelieverkondiging aan mense 

wat die blye boodskap nog nooit gehoor het nie, ofwat dit lanklaas gehoor het. 

Persoonlik verkies ek om eerder van die begrafnisritueel te praat, want al die verskillende aspekte 

kom in 'n pakket saam. Ek is veral bly dat dit per definisie 'n Christelike begrafnis is, soos wat 

dit in die bidure en die begrafnisdiens self tot gestalte kom. 

Of die begrafnisritueel - soos wat dit gestalte vind in 'n hele paar dinge en met name die 

troosmaaltyd - nie 'n bevestiging as 'n soeke na identiteit is nie, is 'n legitieme vraag. As 'n 

'close-knit' ofhegte gemeenskap het Eersterust 'n historiese aanloop. Ons moet nooit vergeet dat 

Pretoria se bruin mense vroeer in hul vorige woongebiede - Marabastad, Claremont, Lady 

Selbome en Highlands - ook tot 'n close-knit gemeenskap behoort het. Maar dit was 'n 

gemeenskap wat anders geidentifiseer was en waartoe ook swart mense, Indiers en enkele 

blankes behoort het. Swart mense en Indiers was aan die bruin mense verwant. 



25 

Wat die Groepsgebiedewet gedoen het, was om letterlik families uitmekaar te skeur en uitmekaar 

te ruk. Die begrafnisritueel was 'n soort family gathering of familiesamekoms en by uitstek die 

geleentheid waar die familie weer bymekaar kon kom en waar Eersterust se mense weer sou weet 

wie hulle was, wie hulle is, en miskien wie hulle sal wees. Begrafnisse was dus 'n gebeure waar 

Eersterust se mense weer iets van hul eie identiteit kon ervaar.'n Paar goed rondom die 

begrafnisritueel wat vir my baie sterk uitstaan, is die volgende: 

Behalwe <lat daar van elders uit Pretoria mense opdaag vir die begrafnis, word daar ook liedere 

gesing anders as in Afrikaans en Engels. Eersterust se mense - veral die ouer mense - sing lustig 

saam. Ons kan <lit moontlik as 'n toevalligheid interpreteer. Maar ek sien hierin 'n dieper duiding 

waar die begrafnisgangers ook nog op 'n antler manier aan mekaar verbonde is. Hierdeur word 

Eersterust se identiteit op 'n onvervreembare en konkrete manier ook binne die breer swart 

gemeenskap ingebed. 

Uiteraard skep <lit 'n probleem vir die afspringers, want hulle het nie dieselfde soort blootstelling 

as Eersterust se mense gehad nie. Mense uit die Kaapse Skiereiland weet van Gugulethu, 

Nyanga, Kayalitsha en Langa. Maar die meeste van die mense wat in die Kaap as kleurling 

ge'identifiseer word, het met die mense in die swart townships weinig of geen kontak. 

Daar is <lit 'n totaal antler konteks. In die meeste gevalle is hulle nie eens die swart taal van 

daardie gebiede magtig nie, terwyl die meeste inwoners in Eersterust weer 'n swart taal vlot praat. 

Ook hierin tree daar rondom die afspringers 'n soort kontradiksie na vore. Die afspringers moes 

Eersterust se begrafnisritueel -wat swart mense akkommodeer- uiteindelik ook begin aanvaar, 

omarm en daarmee meegaan. 

Daarom is <lit nie vreemd nie dat 'n afspringersbegrafnis dieselfde ritueel of patroon sal volg, 

alhoewel die afspringers nie volledig kan identifiseer met all es wat daar by so 'n begrafnis gebeur 

nie, want hier kom swart mense van elders om 'n begrafnis by te woon. Selfs liedere in 'n swart 

taal word dan gesing. Vir die afspringers is <lit soms verskriklik moeilik om daarin mee te gaan 

en daarmee mee te leef. Dit verklaar ook waarom sommige predikante met die begrafnis-
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ritueel in Eersterust emstige probleme gehad het en miskien nog steeds het. 

Die vraag oor Eersterust se siening oor die dood is vir my verskriklik interessant, maar dit vra 

eintlik om verdere diepgaande navorsing. Ek wil voorlopig die volgende mening waag. 

Weereens is dit 'n mening wat aan die begrafnisritueel dink as beweging van kontradiksies. Ek 

sal dit probeer verduidelik. Ek gaan daarvan uit dat dit nie moontlik is om selfs teologies die 

begrafnisritueel af te bring tot een bepaalde aspek nie, want daar is meer daaromtrent. 

Oor die spesifieke vraag sou ek die volgende wil se. Dat daar 'n baie sterk identifisering met die 

dood is, val nie te ontken nie. Dit het nog steeds te make met die hele idee van 'n uitgerekte 

Goeie Vrydag en dat mense dus in 'n sekere sin sterker identifiseer met Goeie Vrydag en met die 

dood as met die opstanding op Paassondag. Dit kan in 'n haarklowery ontaard, want ons kan 

redeneer dat ons vanuit ons geloofsverstaan veel sterker vanuit die opstanding leef en dan veel 

eerder van 'n opstandingsgeloof praat. Ek sou daarmee volledig saamstem, maar dit is net een 

kant van die saak. Daar is onteenseglik ook 'n baie sterk identifisering met die dood, die 

uitgerekte Goeie Vrydag. 

Kyk mens hoe daar in Eersterust spesifiek rondom die dood te werk gegaan word, dan is dit baie 

duidelik dat die gemeenskap 'n begrafnis nie benader as 'n geleentheid vir tjankbalies of gehuurde 

roubeklaers nie. Daar word nie onbedaarlik en ontroosbaar gehuil asof die dood 'n morbiede 

aangeleentheid is waar mense met somber gesigte en pikswart klere aankom nie. In Eersterust 

het 'n begrafnis die laaste klompie jare 'n sterk feeskarakter gekry. Jy sien dit in mense se 

kleredrag na 'n begrafnis. Jy voel dit ook aan by die atmosfeer wat by die begrafnisdienste heers. 

Ek wil sover gaan om te se dat die oormaat blomme ook iets hiermee te make het. Maar dit is 

by die troosmaaltyd waar die feeskarakter duidelik na vore kom. Mense sit nie treurig daar rond 

nie. Hulle is seer, maar hulle is opgewek en eet hulle kos met smaak. Daar heers inderdaad 'n 

egte feeskarakter. 
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Eersterust se begrafnisritueel het 'n baie sterk identifisering met die dood. Maar deur die 

troosmaal is ook 'n manier om die lewe te vier. Lewe en dood gaan met mekaar gepaard. Dalk 

is dit ook 'n manier waarop die begrafnisritueel die ou Westerse digotomie tussen lewe en dood 

oorbrug. Eersterust se begrafnisritueel wil aantoon dat dit moontlik is om lewe en dood 

bymekaar te hou. Oor die dood kan jy doodemstig wees, maar midde van die dood kan jy die 

lewe vier deur die saam eet en saam drink te geniet. 

Ek wil my voorlopig nie uitspreek oor die skadukant wat daar aan al die soort vieringe kan wees 

nie. Voorlopig wil ek dit gewoon positief stel dat die nagmaal ook 'n feeskarakter het. Slegs 

mense wat die dood emstig neem, kan die lewe emstig neem. Sover my stelling die gemeenskap 

van Eersterust aangaan, sal dit aan die werklikheid getoets moet word. Binne die gemeenskap 

van Eersterust leef daar soveel probleme dat jy op 'n stadium moet vra: "Hoe gaan die mense met 

die lewe om?" Maar dit is 'n ander debat. 

Binne 'n gemeenskap waar armoede en werkloosheid nie vreemd is nie, kan die troosmaal en die 

koop van duur doodskiste nie sondermeer as vertoon afgemaak word nie. Wat vir my belangrik 

is, is die punt wat mense soms maak dat daar 'n bietjie oordryf word met die duur doodskis en 

die spyskaart van die troosmaal. Die feit dat mense soms se dis oordrewe en 'n verkwisting van 

geld moenie ligtelik opgeneem word nie. 

Vir my is daar ook 'n groot mate van huigelary omdat die suggestie dan die tipiese vraag van 

Jesus se dissipels sou wees toe die vrou die kosbare nardussalf volgens hulle verstaan verkwis 

het. Dit was uiters huigelagtig dat die salf verkoop en die geld aan die armes gegee moes word. 

Vir my is die kemvraag: Gebeur dit in die praktyk van die lewe dat geld wat nie vir 'n duur kis 

of troosmaal aangewend word nie, wel toekom aan armes, werkloses of welke ander goeie saak 

ook al? 

My uitgangspunt is dat daardie geld in elk geval op die een of ander manier verkwis word. 

Daarmee wil ek nie argumenteer dat dit veel beter is om dit op 'n duur kis of op 'n duur troosmaal 

te bestee nie. Wat ek wel probeer uitwys, is dat daar ten opsigte van daardie argumente 

teenstrydighede en 'n groot mate van huigelary is. In Eersterust het ek die sekerheid 

dat daar meganismes in plek is wat mense help om die kostes verbonde aan begrafnisse te dra. 
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Ek het agtergekom <lat mense in Eersterust verskriklik getrou is in die instandhouding van 'n 

begrafnispolis. Maar dan word mense ook deur die stokvels enfuneral societies tog gehelp om 

doodskostes te dra. Deur die societies ontstaan 'n besondere manier van solidariteit met mekaar -

nie alleen met materiele hulpverlening nie, maar deur die societies staan mense mekaar ook 

emosioneel en geestelik op 'n besondere manier by. Daar bestaan die valse opvatting dat die 

stokvel en burial societies net oor geld sou gaan, maar dit is nie waar nie. In die meeste stokvels 

is die bedoeling ook dat die lede aan die huisgesin waar die dood ingetree het, ook antler dienste 

sal lewer. Dit gaan oor materiele en geestelike versorging, asook solidariteit. 

Mense sal in Eersterust 'n begrafnis bywoon omdat hulle die oorledene ken, of omdat hulle 

werkloos is en ledig by die huis sit. In Eersterust sou 'n begrafnis dus op 'n vreemde manier aan 

mense se sosiale behoeftes in 'n township of agtergeblewe gemeenskap uiting gee. Die 

begrafnisritueel fasiliteer ook die gewone sosiale byeenkoms van mense. Die troosmaaltyd skep 

ook 'n geleentheid vir mense om doodgewoon as medemense oor ditjies en datjies te gesels, soos 

oor die politiek, probleme in die gemeenskap en met mekaar 'n bietjie te skinder. In 'n baie 

besondere sin is die begrafnis 'n sosiale gebeure waarheen mense inderdaad kom omdat hulle die 

tyd het om dit te doen. Maar dis ook 'n gebeurtenis waar kinders, armes en werkloses vir daardie 

moment of <lag verseker is van 'n ordentlike bord kos. 

Dit is so <lat sekere kossoorte in Eersterust wel die status van begrafniskosse gekry het. Die 

doodsmaal is inderdaad uitgebou met 'n eie tradisie rondom die kosse. Uiteraard sou daar oor 

die spyskaart van die troosmaal sowel negatiewe as positiewe opmerkings gemaak kon word. 

Aan die negatiewe kant kan ons se dit is soms 'n bietjie oordrewe, want dit is 'n redelik 

uitgebreide spyskaart. 

Positief is dit tog so dat 'n mens by alle begrafnisse in Eersterust dieselfde soort kos kry. 

Die oordrywing is nie op die punt dat mense elke keer met 'n totaal nuwe en eksotiese spyskaart 

kom nie. Die spyskaart bestaan uit doodgewone kosse wat mense normaalweg in hul huise eet. 
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Dit is huiskos soos koolbredie, boontjiebredie, suurpap, slaaie en pampoen. Ek vind dit mooi en 

uiters aanvaarbaar, want die armes wat 'n sterfgeval het, word nie gedruk om met 'n eksotiese 

spyskaart na vore te kom en hulle op die manier nog verder in die skuld te druk nie. 

Ek het self ook ervaar dat die kos wat by so 'n maaltyd oorbly, weer gekanaliseer word na die 

armes in die gemeenskap - soos die ouetehuise en daardie gesinne in die gemeenskap waar dit 

swaar gaan. Op hierdie manier deel diegene in die gemeenskap wat nie by die begrafnis kon 

wees nie ook in die oorvloed van die fees. 

Vir my is die troosmaal fantasties, want daar kom die gemeenskap se minderbevoorregtes ook 

aansit. Dit bied aan hulle die momentele geleentheid van 'n ordentlike bord kos. Maar die 

troosmaal van die begrafnisritueel is ook 'n sosiale gelykmaker, want mense van die verskillende 

gemeenskapslae staan in dieselfde ry vir 'n bord kos. Verder is daar vir my ook 'n sterk 

teologiese duiding. As ons na die Lukasevangelie kyk, is dit die eet- en drinkevangelie. Lukas 

teken Jesus van Nasaret as Iemand wat die lewe ontsettend geniet en wat sterk staan in die lewe. 

Oral waar Hy die geleentheid kry, vier Hy iets met mense. En dan word Hy uiteindelik daarvan 

beskuldig dat Hy 'n vraat en 'n wynsuiper is. 

Die eet-en-drinkkultuur van die Evangelies is 'n heenwysing na die bruilofsmaal van die Lam. 

Wat hier op aarde gebeur, is eintlik nog speletjies, wantons sal uiteindelik by die groot maaltyd

die bruilofsmaal van die Lam - aansit. Ek besef ons moet versigtig wees om goed op 'n lukraak 

manier met mekaar in verband te bring, maar as jy dit nie doen nie, word sommige van die goed 

totaal onsinnig. Dit werk tog ook so by die doop en die nagmaal waar die water, die stukkie 

brood en bietjie wyn 'n oorweldigende betekenis het, want dit wys heen na die bloed en na die 

liggaam van Jesus Christus. 

Vir my was die onthulling van die grafsteen ook iets nuuts wat ek nie elders teegekom het nie. 

Oral ter wereld bestaan die tradisie wel om grafstene op te rig, maar - met enkele 

uitsonderings - word daar nie 'n ritueel van gemaak om dit te onthul nie. My ma, pa en oudste 
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broer se grafte het kopklippe of dan grafstene op, maar ek was nerens by 'n ritueel betrokke waar 

die grafsteen onthul is nie. Dit is 'n ding wat ek vir die eerste keer in my lewe hier in Eersterust 

kom meemaak het. 

'n Mens se eerste reaksie rondom die onthulling kan wees om dit as nonsens of heidens of 'n 

teken van ongeloof afte maak. Dit is geen kuns om allerlei negatiewe goed teen die gebruik in 

te bring nie, maar wat ek in my bediening probeer doen, is om by die ritueel aansluiting te vind 

en daaraan 'n positiewe duiding te gee. Ek het telkens probeer om 'n kort liturgie vir die 

onthulling te gebruik. Ek ruim die liturgie so in dat ek by die Woordverkondiging - normaalweg 

is dit 'n redelike kort boodskap - aansluiting kan vind by voorbeelde in die Bybel waar daar 

sprake is van die oprigting van 'n altaar, of die plasing van 'n klip, of iets van die aard. lets wat 

my toe opgeval het, is dat mense nooit van die ritueel uitgesluit is nie: dit is mense wat tot die 

besluit kom om 'n altaar op te rig, of 'n klip te plaas. 

Vir my is hierin 'n sterk antropologiese duiding. En let wel - ek se nie antroposentries nie. Wat 

my in die hele ritueel opval, is dat die Here God elke keer sentraal staan. Die altaar word altyd 

opgerig tot eer van sy Naam, want dit is die Here wat die mens(e) tot hiertoe gehelp het. Dit 

staan dus in die teken om God te verheerlik, lof aan God te bring wat ons uitgered het, wat vir 

ons gesorg het, en wat vir ons gedra het. 

Oor Eersterust se grafsteenonthullings moet ek aandui dat dit veel meer gaan oor God as oor die 

mens wie se grafsteen onthul word. God word erken en geeer as die Gewer van die gawes - ook 

die Een wat die lewe geskenk het aan die voorvader of voormoeder en in wie se lewe Hy kragtig 

kon werk. Dan word die onthulling die oomblik van dankiesegging vir die ontslapene van wie 

se geloof ons soveel kon leer en wie se mooi herinnringe ons saam met ons die toekoms kan 

indra. Dit is wat voortleef en vasstaan in die herinneringe van mense wat by 'n onthulling weer 

rondom die graf van 'n dierbare kom staan. En dit salons ook nooit uit hul gemoedere kan weer 

nie. Die beste wat ons kan doen, is om die gebruik teologies 'n positiewe duiding te gee en dit 

teologies so in te klee dat dit vir mense nog groter sin maak. 
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Die ding wat my in Eersterust baie sterk opval - en dit geld nie net die grafsteenonthulling nie, 

dit geld die begrafnisritueel in geheel - is die sterk gevoel wat daar leef: "Dis ons ding die, dis 

ons skepping. Ons het dit gemaak en niemand sal dit van ons afneem nie. 11 Dit het weereens te 

make met identiteit en met hoe mense hulself sien en ervaar - so asofhulle wil se: 110lraait, ander 

mense het computers gemaak, maar hierdie ding - die is ons skepping en ons is trots daarop. 11 

Natuurlik sal Eersterust se mense toegee daar is skadukante en lelike uitwasse aan al die goed. 

Ek het al gehoor dat die grafsteenonthulling baie keer in 'n uitermatige drinkery ontaard. 

Oor die nagmaal is ons (gereformeerdes) se grootste probleem- en dan nie ofjy die nagmaal by 

die of daardie geleentheid mag bedien of nie - maar ook om die maaltyd van die Here na mense 

te neem in ouetehuise, op siekbeddens, of in hospitale - omdat ons vasgeval sit in 'n tradisie waar 

ons <link dat die manne en vroue in swart gewade oor die maaltyd van die Here beskik. Dit is 

ons grootste enkele probleem: Oor die nagmaal moet gewaak word. Kort voor die nagmaal moet 

die ouderlinge eers die gemeente invaar en gaan hoor wie het waar en wanneer gehoereer om te 

sien of hulle dan tot die tafel toegelaat kan word. 

My verstaan van die nagmaal is hopelik meer bevrydend. Ek verbind die nagmaal aan die 

fantastiese verhaal van die groot banket as 'n oop maaltyd waar wie ook al wat wou kom, welkom 

sou wees. Ek kan my nie 'n beter teelaarde vir vertroosting voorstel as die begrafnisritueel in 

Eersterust waar ons die nagmaal op 'n sinvolle manier ter sprake kan bring nie. Sonder dat hulle 

dit selfbesef, slaag Eersterust se geloofsgemeenskasp tog daarin om lewe en dood in 'n kreatiewe 

spanning bymekaar te hou. En dit is waaroor die nagmaal gaan - die dood van Christus, maar 

ook die opstanding, die lewe en nuwe lewensmoontlikhede, toekoms, wederkoms, God wat na 

ons toe kom - dit alles leef daar in die nagmaal en leef daar in die begrafnisritueel van Eersterust. 

Ek is daarom nie verbaas dat al jou respondente positief gereageer het op die vraag na die 

sinvolle bediening van die nagmaal voor die begrafnis aan die treurendes nie. 
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Oor die ekstra troosdiens of die afdroog van die trane het ek in my referaat onder 'n aparte 

rubriek ingegaan op die visnons ( oenskynlik afkomstig van die Afrikaans wie sien ans?) en waar 

ek 'n gewaagde stelling maak. Dalk moet 'n mens gaan kyk of die visnons op 'n bepaalde punt 

tog le op die verlengstuk van 'n viering van die lewe met al die skadukante wat ook met die 

visnons gepaardgaan. Die visnons vind gewoonlik die middag of die aand na die troosmaaltyd 

plaas. Dit is 'n geleentheid waar vroue hul beste tabberds kom vertoon en mans met hul 

spoggerige karre daar opdaag. Dit het skadukante en is 'n vergryp aan 'n klomp dinge. Maar dit 

is tog opmerklik dat mense dit op die manier wil doen waar daar nie 'n swaar morbiede tj ankbalie 

soort van biduur of <liens gehou word die aand na die begrafnis nie. Dit is weereens 'n 

ambivalensie ofkontradiksie waama ons moet kyk. Aan die een kant is daar vergrype, maar aan 

die anderkant is dit tog 'n manier om te se: "So staan ons in die lewe. Ons glo in die lewe. Die 

lewe moet geniet word. Die lewe gaan voort, al is daar midde in die lewe die dood, en midde in 

die dood die lewe." 

Daar is 'n behoefte aan 'n diepgaande ondersoek oor hierdie punt. Dit sal my nie verbaas as die 

naaste familie-die man ofvrou van die oorledene-nie eens by die visnons betrokke is nie, maar 

dat dit 'n aangeleentheid is vir 'n klompie mense wat <link dat ons die dood vanaand 'n bietjie 

moet deurpraat, of deurdrink, ofwat die geval ook al mag wees. Ek weet ek reageer nou uiters 

oppervlakkig hierop, maar wat ek wel kan onthou is dat die Broederkring gevoel het dit is die 

een aspek waaraan ons iets moet doen. Die vergrype lyk my - en ek moet eerlik se die ander lede 

van die Broederkring is beter geplaas as ek om te weet wat by die visnons aangaan - is dat dit 

soms by die visnons 'n bietjie gruwelik daaraan toegaan. Na die onthulling van 'n grafsteen kan 

daar 'n visnons wees. 

[JAN] Nico, in 'n ligter trant wil ek vir jou se dat toe ek met Adam Smith van die Metodiste 

Kerk 'n onderhoud voer, vertel hy my dat toe hy pas in Eersterust aangekom het, hoor hy ook na 

'n begrafnis van die ekstra troosdiens. Hy vemeem toe waar is die troosdiens, want hy wil tog 

so graag die mense daar gaan troos. Toe vra een ou vir horn: "Is jy uitgenooi daarheen?" 
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Adam antwoord toe: "Nee, maar ek wil vir oulaas die mense gaan troos." Toe se die persoon: 

"Asjy nie genooi is nie, dan bly jy weg daar!" 

Dit bevestig die indruk wat ek het dat sommige mense van wie jy sou verwag om by die visnons 

te wees, waarskynlik nie eens daar is nie. Dit lyk vir my asof die visnons deur vriende van die 

familie waar die dood ingetree het, gereel word. Maar <lit lyk ook asof die visnons op so 'n 

manier gereel word <lat die familie niks daarmee te doen het nie. Dit is die indruk wat ek het. 
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tog maniere vind vir ontlading 

en om van verveeldheid te ontvlug." 



Aanhangsel 2. Toestemmingsvorm vir medenavorsers 

DIE BEGRAFNISRITUEEL IN EERSTERUST SE GELOOFSGEMEENSKAP 

TOESTEMl"IING VAN DEELNEMER 

Ek die ondergetekende, EUNICE CAMPBELL, het die inligtingstuk oor die projek geleesen dit 
is ook aan my verduidelik. Ek verstaan waaroor die projek gaan. Alle vrae wat ek oor die 
projek mag he, is bevredigend aan my beantwoord. Ek verstaan ook dat dit my vry staan om 
op enige latere stadium nog inligting aan te vra. 

Ek weet dat -

1. my deelname aan die projek geheel en al vrywillig is; 

2. dit my vry staan om my op enige stadium aan die projek te onttrek; 

3. ek geen vergoeding vir deelname in die navorsingsprojek sal ontvang nie; en 

4 persoonlike of vertroulike inligting wat ek verstrek, sal op my versoek as 
vertroulik in die navorsingsprojek behandel word, maar alle ander inligting is 
publiseerbaar en mag deur hierdie en antler navorsers gebruik word. 

Ek is gewillig om aan die navorsingsprojek deel te neem. 

Handtekening van deelnemer 

8344 Seksie 0 

MAMELODl-WES 

31 Augustus 1999 

mth\brosjur3 



DIE SOCIETY-KONSEP: 

DIENSBAAR MET VOORSKOOT EN MES 

Hierdie gesprek is vrywillig gevoer met me Eunice Campbell op Dinsdag 31 Augustus 1999 

te Mamelodi (012-8056499) nadat ek haar ingeligte toestemming daartoe verkry het. 

Kasset 3 

Ek is presies tussen Eersterust en Mamelodi gebore. My ma is 'n bruin vrou uit Eersterust en 

my pa is 'n swart man. Ek gaan nie graag na begrafnisse nie. Tog word mens deur die 

bywoning van begrafnisse blootgestel aan die verskille en die ooreenkomste tussen begrafnisse 

in Eersterust en die in Mamelodi. 

Die eiesoortigheid van Eersterust se begrafnisritueel le vir my daarin dat daar by ons 

begrafnisgebruike is wat moontlik nie elders onder bruin mense voorkom nie. Ek is 'n tweede 

geslag Eersteruster en het derhalwe nie die verskuiwing vanoor Pretoria van die bruin mense 

na Eersterust, of die swart mense na Mamelodi en elders meegemaak nie. Ek het die swaarkry 

van gedwonge verskuiwings nie aan my eie lyf gevoel nie. Ek sien 'n begrafnis as die 

bymekaarkomplek van mense. Familie, vriende en selfs die gemeenskap kan dan saamkom om 

oor die afgestorwene te treur. 

Afsterwe is ook 'n tyd vir die tref van begrafnisreelings waar die familie moet besin oor die 

waardigste manier waarop die oorledene begrawe sal word. Waardigheid is nie gelykstaande 

aan weelde nie. Om waardigheid in die dood te behou, beteken nie swier en spog met 'n duur 

doodskis of casket nie. Swier by begrafnisse kom in Eersterust voor, veral by families waar 

dit finansieel goed gaan. Maar vir my is dit nie noodwendig waardigheid nie. 'n Eenvoudige 

of nederige familie kan ook 'n afgestorwene sonder swier nog steeds met waardigheid begrawe. 

Ek is oortuig dat mense in Eersterust rondom die afsterwe van 'n geliefde ho hul finansiele 

vermoens presteer, want hulle wil nie teen antler afsteek nie. Dit dompel mense onnodig 
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in die skuld. Ek weet die Fraternal het al hieroor sterk standpunt ingeneem. Vir my is dit byna 

'n algemene verskynsel dat mense hulself onder geweldige druk sal plaas om na antler se 

verwagtinge - hetsy die familie, vriende of selfs die gemeenskap - op te leef. 

Vir my word Eersterust se begrafnisgebruike veral vanuit die swart kultuur be'invloed. 

Gebruike waar ons beslis van blankes verskil, is die opvul van die graf onder die sing van 

geestelike liedere, asook die gesamentlike maaltyd na die teraardebestelling. Ek glo dat hierdie 

gebruike - soos die opvul van die graf onder die sing van liedere - tog 'n stukkie warmte inhou 

wat juis die koudheid van die dood wil verdryf. Dat ons in ons begrafnisrituele eerder by swart 

mense aanklank sou vind as by blankes, is moontlik te verklaar deurdat blankes as die 

onderdrukkers gesien is. Bruin mense sou hulself dan eerder by die onderdrukte skaar. 

Blankes het afstand geskep tussen hulle en ons wat sogenaamd 'anderskleurig' was, terwyl ons 

onsself as 'n versameling van kleurlinge en swart mense gesien het. Tussen kleurlinge en swart 

mense was daar 'n natuurlike assosiasie, want - soos in my geval - was daar ook bloed- en 

vriendskapsbande tussen bruin en swart mense. Jy sou baie selde vind dat blanke familielede 

of selfs vriende 'n begrafnis in Eersterust bywoon. Die groepie Nederlanders wat aktief in 

Eersterust betrokke was, was hier die uitsondering. 

Die dood bring families en vriende saam. Dit is nie snaaks dat mense vir 'n begrafnis groot 

moeite sal doen nie. 'n Dilemma van Eersterust - soos in talle antler Suid-Afrikaanse 

gemeenskappe - is die gedwonge skeiding van mense onder die Groepsgebiedewet. Eersterust 

se begrafnisse sou bloedfamilie wat deur die Groepsgebiedewet geskei is, weer saambring. 

Swart mense sal groot opofferings maak om 'n familielid se begrafnis by te woon. Dit le diep 

ingebed in die swart mense se kultuur. Ek glo dat iets hiervan ook afgegee het aan Eersterust 

se mense vanuit hul kontak met swart mense. 

Armoede het 'n manier om dit in mense na vore te bring: Ek het nie besittings wat ek kan bring 

nie, maar ek bring myself en ek bring my hande. Dis waar die societies se konsep vandaan 

kom. Jy gaan met jou voorskoot en met jou mes om te help met die skil van groente as deel 



36 

van die voedselvoorbereiding vir die begrafnismaal. Tussen die swartes sal die mans weer die 

bees slag en met hul hande kom werk. Die slag van 'n bees vir die begrafnis kom nog in 

Mamelodi redelik algemeen voor. Ek weet nie of die gebruik ooit in Eersterust posgevat het 

nie, want daar word eerder vleis by 'n slaghuis gekoop. 

In Eersterust en Mamelodi is 'n begrafnis veel meer as 'n ding vir die familie. Deur mense se 

betrokkenheid word 'n begrafnis iets wat die hele gemeenskap raak en waarby die hele 

gemeenskap op die een of antler manier betrokke is. Ek <link tog dat Eersterust hierin deur die 

swart mense be"invloed is, want uit hierdie gemeenskapsbetrokkenheid kom iets van ubuntu 

spontaan na vore. Alhoewel Eersterust sekere kultuurgebruike van die swart mense oorgeneem 

het, is <lit tog so <lat van Eersterust se inwoners in 'n mate afstand wou hou van swart mense. 

Daar is 'n persepsie <lat kleurlinge hulle 'n bietjie meer by die blankes sou skaar. Dit is niks 

anders as rassisme nie, maar rassisme is 'n universele verskynsel wat verskillende vorms kan 

aanneem. 

Eersterust se identiteit le vasgevang tussen blanke en swart voorsate. Dit weerspieel vir my die 

uniekheid van Eersterust en die kultuur van die kleurlinge. Die kleurling is 'n verskynsel op 

sy eie. Daar is nie 'n eenvormige klassifikasie vir kleurlinge nie, want daar is kleurlinge wat 

soos blankes lyk, antler weer baie na Indiers, terwyl daar diegene is wat baie na swartes lyk. 

Kleurling bly my keuse om hierdie unieke fenomeen te verduidelik, want daarmee sien ek die 

kleurling as 'n hibriedevolk. 

Ek glo <lat Eersterust met 'n identiteitsprobleem sit. Dit moet ons toeskryf aan die vermenging 

van bloedlyne tussen blankes, swartes en Asiers. Hierin is swart mense weer gelukkig, want 

hulle kan aan hul swart etniese afstamming vashou omdat hulle weet wie hulle is, maar 

kleurlinge val rond omdat hulle nie regtig weet wie hulle is en waar hulle inpas nie. Op die ou 

end word die kleurlinge ook deur niemand aanvaar nie, want hulle pas nerens in nie. Dit is 

eintlik 'n baie tragiese situasie. 

By 'n begrafnis in Eersterust raak die hele gemeenskap betrokke. Wat vir my vreemd is, is <lat 

die geweldige groeps- en gemeenskapsbetrokkenheid skielik na die begrafnismaal tot 'n einde 

kom. Deur die geweldige betrokkenheid tot by die troosmaal, kan mense moontlik voel <lat 
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hulle nou hul plig gedoen het en dat hulle nie verder betrokke hoef te wees nie. Mense kan 

onder groepsdruk betrokke raak omdat hulle aan 'n society behoort, of dat die gemeenskap dit 

dalk verwag. Maar dat ons by treurendes opvolperk moet doen wat op egte omgee berus, is 

'n moet. Mense woon begrafnisse om persoonlike redes by. Sommige gaan om aan die dooie 

die laaste eer te bewys en om egte omgee en ondersteuning aan die treurendes te gee sodat 

hulle na die begrafuis tog met die lewe kan aangaan. Ander motiewe is ook moontlik, soos die 

vertoon van nuwe klere, maar - soos in Mamelodi waar talle mense honger ken - is dit tog 

moontlik dat mense in Eersterust na 'n begrafuis gaan ter wille van die bord kos wat hulle daar 

kry. 

Van Eersterust se begrafuisgebruike is uit die swart kultuur oorgeneem - soos dat almal rondom 

die graf staan en liedere sing terwyl die graf deur familie en vriende opgevul word. Dit skep 

die indruk dat daar geen haas is om die begrafuis vinnig af te handel nie. Vir ons lyk dit asof 

blankes 'n begrafnis so gou moontlik wil afhandel sodat mense ander afsprake ook nog kan 

nakom. Na die begrafnis is daar ligte verversings, maar daar is nie juis tyd vir 'n rustige kuier 

met die bedroefdes en 'n bietjie gesels oor ditjies en datjies nie. 

Iemand het by geleentheid vir my gese: "Something can be event orientated, or time 

orientated." Anders as blankes, is swart mense geneig om dinge event orientated te maak. 

Hulle kom laat by 'n plek aan want hulle weet dat as dinge eers aan die gang kom, kan dit lank 

aanhou omdat dit 'n fees raak - al is dit ook 'n begrafuis. Die duur van die begranis, asook die 

aantal mense wat dit bywoon, is 'n aanduiding van die sukses van die begrafuis. Dit is ook 'n 

maatstaf waaraan die oorledene se stand in die samelewing gemeet kan word. 

Deesdae is dit mode om mense in 'n casket te begrawe. Wat nou in Mamelodi - en ek glo ook 

elders - rondom caskets kop uitsteek, is dat grafskenders die duur kiste die nag na die begrafuis 

vir herverkoop kom opgrawe. Dit het nou al 'n besigheid geword, en in die township praat 

mense daarvan. Dit word ook al hoe meer die gebruik om die casket onder sement toe te gooi. 

Swart mense word binne Eersterust se begrafnisliturgiee geakkommodeer deur die opneem van 

swart liedere. Daar is liedere wat bekend is aan bruin-, swart- en wit mense en as die 
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woorde van die lied nie in 'n spesifieke taal by die begrafnis gegee word nie, sal mense op 

grond van hul bekendheid met die melodie die woorde in hul eie taal saam sing. Hierby moet 

ons ook die musikaliteit van ons swart- en bruin mense in ag neem, want hulle is mense wat 

lief is om te sing. So word musiek 'n bindende faktor tussen mense - veral waar by begrafnisse 

gehou word by bekende melodiee wat in al ons gemeenskappe voorkom. 

Ek wil begrafniskostes in Eersterust onder twee kategoriee indeel. Die eerste is die koste van 

die maaltyd. In Eersterust - asook in Mamelodi - is dit 'n gemeenskaplike maaltyd waarby baie 

mense deur hulpverlening betrokke is, hetsy deur die gee van geld, of deur die aanbied vanjou 

hande om vir die begrafnis werk te doen. Ek verstaan dit as ubuntu en veral in Mamelodi kom 

dit baie sterk na vore. 

Na my mening word ubuntu by begrafnisse ook verder uitgebou deur societies waartoe vrouens 

behoort. My ma behoort aan so 'n society in Mamelodi. As daar 'n begrafnis is, vat sy haar 

voorskoot en haar mes om 'n dag voor die tyd te gaan help met die voedselvoorbereiding. Elke 

society het 'n eie voorskoot waaraan die lede uitgeken word. My ma is ook deel van 'n society 

in Eersterust. 

Verskillende mense begrawe hul dooies verskillend, maar die beginsel is dat ons ons dooies 

moet begrawe of veras. Ek dink mense in Eersterust gaan hulself te buite met begrafniskostes 

sover dit doodskiste en grafstene aangaan. So kan mense hulself maklik in 'n finansiele krisis 

dompel. Dit kom veral voor waar mense binne 'n gemeenskap met ander wil kompeteer en 

hulle daarvoor in die skuld sal dompel. Ek dink mense doen die dinge onder druk wat vanuit 

die gemeenskap, asook uit die familie kan kom en dat mense dan as gevolg van groepsdruk hul 

finansiele nugterheid verloor. Om 'n lening vir 'n kopklip aan te gaan, sou vir my nie snaaks 

wees me. 

In die handewassing sien ek eerstens 'n higieniese gebruik omdat mense so pas by die graf 

grond hanteer het en nou by die troosmaal wil aansit om te eet. Tog sien ek hierin ook 'n ander 

moontlike simboliek, naamlik die afwassing van die dood enersyds en die teken dat iets - hoe 



39 

onaangenaam daardie iets soos die dood mag wees - nou af gehandel is en dat die le we aangaan. 

Ek grond my stelling daarop dat die water later so vuil word dat dit na my oordeel nie meer 

higienies is nie. 

As orrelis in die gemeente speel ek by talle begrafnisse. Blomme by begrafnisse het vir my 'n 

simboliese waarde, want blomme is amper soos musiek omdat dit vir ons dinge se wat ons 

normaalweg nie, of dan moeilik, in woorde kan se. Blomme maak mooi en daarom sien ek dit 

eerstens as 'n :fisiese versiering. Souder 'n ruiker daarop sal die doodskis leeg en koud lyk. 

Blomme versag daarom die hardheid en die koudheid van die dood wat die doodskis 

simboliseer. 

Dit word al hoe meer die gebruik in Eersterust dat die familielede van die oorledene pleks van 

grond nou vars blomblare (petals) op die kis gooi. Van die predikant en ander 

begrafnisgangers word nog steeds verwag dat hulle grond op die kis sal strooi. Ek het nog 

nooit daaraan gedink dat blomme ook die voortgaan van die lewe kan simboliseer nie, maar vir 

my is dit 'n mooi gebaar, want op sigself is blomme maar 'n tydelike ding. Ek het altyd daaraan 

gedink dat blomme uiteindelik verlep en doodgaan en dat ons dan weer vars blomme moet kry. 

Maar ek moet seas iemand vir my 'n blom gee is dit die allermooiste ding wat ek kan kry. 

Blomme het definitief 'n versagtende uitwerking op die dood. Dink maar net aan prinses 

Dianna se dood en die oorvloed blomme voor, tydens en selfs na haar begrafnis. Dieselfde is 

ook waar van moeder Theresa wat kort daama oorlede is. Selfs by 'n begrafnis kan dit wees 

dat die persoon wat blomme of 'n kransie gee, eintlik se: "Ek het nie woorde om te se wat ek 

graag wil se nie, maar hier is 'n blom en laat die dit vir jou se." 

By die visnons ('n sameflansing vir wie-sien-ons) of dan die ekstra troosdiens word predikante 

nie betrek nie. Ek was nog nie self by 'n visnons nie, maar vir my is dit 'n interessante gebruik, 

want dit beteken verskillende goed vir verskillende mense. Vir sommige mense kan dit 'n bloot 

'n gewoonte wees om nie teen ander af te steek nie. Anders as die gesamentlike maaltyd woon 

- sover ek weet - net uitgenooides so 'n visnons by. Ek glo die hou van 'n visnons berus op 

persoonlike keuse en dat daar hieroor geen dwang op mense uitgeoefen word nie. 
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'Moontlik wil mense deur die visnons se: "Ons het vandag gehuil, wantons treur. Nou wil ons 

mekaar rondom 'n drankie kom troos waar ons in 'n ligter luim oor die oorledene kan nadink 

en selfs oor sommige van sy/haar eskapades kan lag." Om in 'n township te bly, is 'n 

verskriklike ding, want daar is min plekke van gesonde vermaak - selfs parkies is min. Visnons 

kan dus die deksel lig op 'n township se gebrek aan ontspanningsgeriewe en dat mense midde 

in die verlies van die dood tog 'n manier vind vir ontlading en om van verveeldheid te ontvlug. 

Daar is werkloosheid in die townships sodat mense doelloos rondsit. As daar iets gratis is - al 

is <lit net 'n begrafnismaal - sou ek waaragtig ook gaan, mits <lit nie teen my beginsels is nie en 

ek my met die tipe bedrywigheid kon identifiseer. 

Ek glo nie ons moet die aanwesigheid van drank as te negatiefbeleefnie, want <lit kan ook 'n 

manier wees waarop mense tog vir die Here dankie se vir die lewe van die af gestorwene. Wat 

mense van die geleentheid maak, gaan athang van persoon tot persoon - een sal matigheid voor 

oe hou, terwyl antler hulselfweer te buite kan gaan. Maar <lit geld nie net van drank nie. Ons 

kan baie dinge misbruik. Wat 'n persoon by die visnons gaan maak, sal dus athang van persoon 

tot persoon. 

Gesprek opgeneem en getranskribeer deur 

Pretoria JANDUPREEZ 

Dinsdag 31 Augustus 1999 

Ek het die transkripsie nagegaan. Dit is 'n getroue weergawe van ons gesprek. 

ME EUNICE CAMPBELL 



TRANSKRIPSIE 

VAN 

GESPREK GEVOER MET 

MNR JOHNNY CAMPBELL BA (UNISA) 

wat al meer as 20 jaar in Eersterust woon, maar die familie is 

oorspronklik van Cullinan. Weens grondonteiening onder die vorige 

regering moes die familie na Eersterust verhuis. 

Johnny was vanaf 1962 tot 1998 verbonde aan die 

Departement van Korrektiewe Dienste en het op heelwat plekke 

in die RSA gedien - soos die Wes-Kaap. Oos-Kaap en Gauteng. 

Met €JY aftrede wa€J Johnny hoof van die Leeuwkop Gevangeni€J naby 

Johanne6burg en het hy die siviele rang van adjunk-direkteur 

(gelykstaande aan die milit~re rang van kolonel) beklee. 

Die hoofvakke vir 6Y BA-graad was Kriminologie en Penologie. 

Vertel Johnny: 

"As lid van Korrektiewe Dienste moes ek heelwat begrafnisse 

in die Wes- en Oos-Kaap bywoon. Vyf van die begrafnisse was in 

Clanwilliam en Ceres waar vroue aangedring het om die graf op te vul. 

Dit wa6 vreemd vir my, want in Eer6teru6t word dit deur man6 gedoen 

terwyl die vroue tydens die opvulling geestelike liedere 6ing." 



Aanhangsel 2. Toestemmingsvorm vir medenavorsers 

DIE BEGRAFNISRITUEEL IN EERSTERUST SE GELOOFSGEMEENSKAP 

TOESTEMMING VAN DEELNEMER 

Ek die ondergetekende, JOHNNY SAMUEL CAMPBELL, het die inligtingstuk oor die projek 
gelees en dit is ook aan my verduidelik. Ek verstaan waaroor die projek gaan. Alle vrae wat 
ek oor die projek mag he, is bevredigend aan my beantwoord. Ek verstaan ook dat dit my vry 
staan om op enige latere stadium nog inligting aan te vra. 

Ek weet dat-

1. my deelname aan die projek geheel en al vrywillig is; 

2. dit my vry staan om my op enige stadium aan die projek te onttrek; 

3. ek geen vergoeding vir deelname in die navorsingsprojek sal ontvang nie; en 

4 persoonlike of vertroulike inligting wat ek verstrek, sal op my versoek as 
vertroulik in die navorsingsprojek behandel word, maar alle antler inligting is 
publiseerbaar en mag deur hierdie navorser en antler navorsers gebruik word. 

Ek is gewillig om aan die navorsingsprojek deel te neem. 

~/ 
Handtekening van deelnemer 

Moseslaan 353 
EERSTERUST 

2September1999 

mth \brosjur3 



'N BEGRAFNIS IN EERSTERUST IS ANDERS 

Hierdie gesprek is vrywillig gevoer met mnr Johnny Samuel Campbell te Moseslaan 353, 

Eersterust (012- 806 7883) op Donderdag 2 September 1999 nadat ek sy ingeligte toestemming 

daartoe verkry het. 

Kasset 4 

As rustende ouderling in die Verenigende Gereformeerde Kerk, gemeente Pretoria (Eersterust) 

is ek goed bekend met Eersterust se begrafnisritueel. Ek het drie naby familielede aan die dood 

afgestaan. Omdat ek ook 'n aantal begrafnisse van kleurlinge op antler plekke moes bywoon, 

kon ek hulle gebruike met die van Eersterust vergelyk. Ek gaan die verskille aanstip en kortliks 

daaroor uitwei. 

In die Kaap is daar tussen afsterwe en die begrafnis nie 'n lang tydsverloop met bidure elke 

aand voordat die begrafnis plaasvind nie. Daar word 'n begrafnis gou afgehandel. Daar is nie 

'n gesamentelike maaltyd na die begrafnis nie. Die enkele gevalle waar 'n maaltyd wel na die 

begrafnis bedien is, was dit net vir die familie wat van ver af kom. Vir my is Eersterust se 

begrafnismaal, of dan die troosmaal, waama alle begrafnisgangers uitgenooi word, iets unieks. 

In Eersterust gebeur dit baie selde dat daar na die begrafnis net ligte verversings bedien word. 

Eersterust se begrafnismaal to on dieself de eienskappe as die wat ons in die swart 

gemeenskappe aantref. Swart en bruin mense wat dieself de woongebied deel, was kenmerkend 

van Eersterust se vroee ontstaan as 'n informele woongebied, asook die mense wat later van oor 

die hele Pretoria hier sou moes bly. Dit het gelei tot kultuurvermenging en ondertrouery tussen 

swart en bruin mense. Tussen die twee groepe het ook hegte vriendskappe ontstaan. Die 

begrafnisse van die swart mense en die kleurlinge toon heelwat ooreenkomste. 

Sommige swartes het oorlams 1 geword, want in Eersterust het hulle Afrikaans gepraat, maar 

onder die Groepsgebiedewet is hulle na Mamelodi en elders verskuif. In Mamelodi het hulle 
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nog steeds Afrikaans gepraat. Kleurlinge van Eersterust en swart mense in Mamelodi kuier nog 

altyd oor en weer by mekaar. 'n Begrafnis in Eersterust en Mamelodi was die een ding wat 

kleurlinge en swartes as familie en as vriende bymekaar gebring het. In sowel Eersterust as 

Mamelodi was 'n begrafnis eintlik 'n familiebyeenkoms wat bywoning noodsaaklik gemaak het. 

Eersterust se begrafnisrituele is ook deur die blanke kultuur beinvloed. Ek <link swart mense 

in die algemeen, asook die bruin mense van Eersterust, word meer geraak deur die dood sodat 

<lit 'n gemeenskap in beweging bring. Dit lyk my die dood doen nie <lit aan blankes nie. 

Miskien aanvaar blankes die dood makliker, maar vir swart en bruin mense is 'n begrafnis 'n 

groot ding en kom almal bymekaar. Swart mense - en ook ons bruin mense - sal groot 

geldelike onkostes aangaan om by die begrafnis van 'n familielid te wees. Dit is nie ongewoon 

om daarvoor selfs geld te leen nie. 

In die Oos- en Wes-Kaap is 'n begrafnis veral 'n saak vir die familie. Daar volg die bruin 

mense ook meer die blankes se gebruike. Eersterust se begrafnisse is veel meer as 'n 

familieafrere - <lit is iets wat die hele gemeenskap raak en betrokke maak. Die gemeenskap dra 

nie net geldelik by tot die begrafnismaal nie, maar sal ook voedsel gee en hulp verleen met die 

voorbereiding van die disse. In dele van Eersterust is daar nou vir elke paar strate 'n 

blokstelsel. Ons wat hier in Mabop bly, is in vier blokke ingedeel. Ons blokstelsel werk nie 

op die patroon van 'n gereelde maandelikse bydrae nie. As daar 'n sterfgeval is, word in die 

blok gekollekteer om te help dra aan die kostes van die begrafnismaal. 

Ons sien die onthulling van die grafsteen binne 'n bybelse konteks, en dan gaan ons veral terug 

na die Ou Testament - soos die verhaal van Jakob wat vir Esau gevlug het, en sy worsteling met 

die Here by die Jabbok. Rondom die onthulling van die grafsteen, vind die predikante van die 

swart gemeenskappe veral aanklank by die verhale van die Ou Testament. In ons kerk (VGK) 

is die onthullings meestal deur ouderlinge gedoen. By ons in Eersterust betrek die onthulling 

van 'n grafsteen die gemeenskap deur 'n aankondiging daaroor in die gemeentes te maak. Sover 
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ek weet onthul die kleurlinge in die Kaap ook grafstene, maar daar word <lit tot die naaste 

familie beperk. By ons is daar 'n maaltyd na die onthulling, maar die maaltyd betrek nie die 

hele gemeenskap nie - net die familie en vriende van die oorledene se naasbestaandes. 

Die onthulling van die grafsteen is vir ons die geleentheid waar ons die Here dank vir die 

oorledene wat aan familie en vriende gegee is, terwyl ons ook die persoon se lewe - met 'the 

good and the bad' - dankbaar in herinnering kom roep. Deur die onthulling se ons twee dinge: 

die oorledene se dood is finaal aanvaar; en dat die lewe aangaan, maar <lat ons ons herinneringe 

aan die oorledene met ons saamdra. Die onthulling van die grafsteen kan dan gesien word as 

die afsluiting van die rouproses. 

In my besoeke aan antler plekke waar kleurlinge hul dooies begrawe, het ek nie Eersterust se 

kollektiewe betrokkenheid as 'n gemeenskap vanaf afsterwe tot by die begrafnis gekry nie. Op 

ander plekke fokus die begrafnis eerder op die familie van die oorledene. 

Die gebruik <lat verskillende kerke in Eersterust betrokke is by die bidure aan huis van die 

oorledene, is na my oordeel deur die Fraternal be"invloed. Deur die gesamentlike dienste wat 

die Fraternal aanbied, het Christene mekaar beter leer ken. Dit het 'n ekumeniese gees by ons 

aangewakker. Vir ons gemeenskapsbetrokkenheid is daar ook 'n historiese rede. Eers het 

Eersterust se kleurlinge verspreid oor Pretoria gewoon, maar onder die Groepsgebiedewet is 

alle kleurlinge verplig om in Eersterust te woon. Vir die hele Pretoria was Eersterust die 

enigste groepsgebied vir kleurlinge wat van ons 'n hegte of selfs geslote gemeenskap sou 

maak, want hier is mense of familie of vriende van mekaar. Die dood van een persoon raak dus 

die hele gemeenskap. Ds Vermeulen het altyd gese as iemand in Eersterust sterf, kom alles tot 

stilstand. Ons begrafnisse is liefs oor naweke. So maak ons seker <lat familie en vriende van 

elders die begrafnis kan bywoon. Dit stel ook Eersterust se werkende mense in staat om die 

begrafnis by te woon. 

V anuit ons geskiedenis is 'n begrafnis in Eersterust tog 'n sosiale byeenkoms. Maar daar is ook 
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'n onderliggende ekonomiese faktor, want sommige mense is werkloos en antler is arm. Dit is 

dan moontlik dat 'n vry maaltyd aanloklik kan wees. Maar ook dit wil ek nie negatief 

beoordeel nie. In die bruin en swart gemeenskappe is dit nie vreemd dat mense wat die 

oorledene nie ken nie, tog na die begrafnis sal kom. Ek weet nie of mense dit doelbewus as 'n 

soort sosiale byeenkoms doen nie. 

Die Kaapse kleurlinge volg blankes se begrafnisgebruike nie sommer net na nie. Daar dring 

die bruin mense ook nog daarop aan dat die predikant grond op die kis moet strooi en die 

woorde se: "Stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer." Dit geld ook in Eersterust en in die swart 

gemeenskappe. In Eersterust word die graf deur mans onder die sing van geestelike liedere 

opgevul. As dit klaar is, word die kransies op die graf geplaas en daama kom die <liens tot 'n 

einde deur die uitspreek van die seen of die doen van 'n slotgebed. Daama volg die 

gesamentelike troosmaal. 

As lid van Korrektiewe Dienste moes ek militere begrafnisse op verskillende plekke in die Oos

en Wes-Kaap bywoon. In die Kaap is daar nie 'n gesamentlike maaltyd na die begrafnis nie. 

Waar daar wel 'n maaltyd is, is dit hoofsaaklik net vir die naaste familie. As daar nie 'n maaltyd 

is nie, sal daar net vir die naby familie ligte verversings wees. As lede van Korrektiewe 

Dienste wat aan die verrigtinge deelneem, sou ons saam met die familie uitgenooi word. Vir 

my het dit gelyk na 'n algemene gebruik op daardie plekke dat ligte verversings na die begrafnis 

slegs aan die naaste familie bedien word. 

In Clanwilliam en Ceres het die vroue aangedring om die graf op te vul. Ek weet nie of dit 'n 

uni eke gebruik aan daardie gemeenskappe is nie. Dit het by vyfbegrafnisse gebeur wat ek daar 

bygewoon het. By ons sal vroue net blomme op die kis strooi en tydens die opvulling 

geestelike liedere sing. 

Kenmerkend van Eersterust is die gemak waarmee mense oor kerk- en selfs geloofsgrense in 

die huwelik tree. Dit is daarom nie snaaks dat mense van antler gelowe ook begrafnisse in 

Eersterust bywoon nie. Dit is die gebruik in Eersterust dat daar vanaf afsterwe tot die aand 
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voor die begrafnis bidure by die huis van die oorledene gehou word. Verskillende Christelike 

kerke is met die goedkeuring van die familie betrokke by die bidure. Sou my vrou byvoorbeeld 

'n lidmaat van die Metodiste Kerk wees, sal hulle vra om ook 'n biduur te hou. 

Die aand voordat die begrafnis plaasvind- gewoonlik die Vrydagaand- word die biduur deur 

die oorledene se kerkgenootskap gelei. Meestal word die biduur by die huis van die oorledene 

gehou, maar as baie mense verwag word, word dit in die kerk gehou. Dit is dan 'n diens 

waarby die gemeenskap teenwoordig is. 

Die bediening van die nagmaal aan die bedroefdes voor die begrafnis is vreemd aan die VGK. 

Ek sal glad nie omgee ofbesware he as dit wel gedoen word nie. Wat ek as 'n groter gebrek 

in ons kerk ervaar, is dat die nagmaal nie aan die oorledene voor sy/haar afsterwe bedien kon 

word waar daar emstige siekte was nie. Vanuit die nagmaal kan daar vir die treurendes troos 

kom, want in die wyn en brood word Christus se gebrokenheid deur die kruisdood sigbaar. Ek 

dink die nagmaal kan juis dan troos en genees. 

Ek sou die nagmaal as bediening van die troos in Christus nie as 'n groot kerkdiens wou sien 

nie. Ons moet dit tot die gesin en naby familie beperk. Dit sal dan vir die bedroefdes meer sin 

maak om intiem vanuit die nagmaal getroos te word. Ek weet die Anglikane bedien die aand 

voor die begrafnis nagmaal aan almal in die kerk. Waar die gebruik by ons nog nie posgevat 

het nie, moet ons dit vir eers tot die naaste familie beperk om troos daaruit te kan put. 

Die huisdiens op die dag van die begrafnis vind net voor die kerkdiens plaas. Dit is dan die 

geleentheid waar familie en vriende finaal van die oorledene afskeid neem. By die huisdiens 

word selfs kinders toegelaat om van die oorledene afskeid te neem. 

Eersterust is 'n gemeenskap waar armoede en misdaad in 'n hoe mate voorkom. Talle 

sterfgevalle in Eersterust is geweldadig waar jong seuns mekaar in bendeaktiwiteite aanvat. 

So 'n sterfgeval skok en verenig die gemeenskap, want Eersterust neem nooit 'n sterfgeval 
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ligtelik op nie. Ek <link as ons treurendes werklik tot <liens wil wees, moet ons hulle juis in hul 

tyd van smart bystaan. Ons moet dus die bedroefdes in hul droefheid bedien met die liefde en 

omgee van die Here. 

As gemeenskap is ons vanaf 'n afsterwe tot en met die begrafnismaal intens betrokke by 

bedroefdes, maar daama verflou die betrokkenheid byna dadelik. Ek het by een van die dienste 

gese <lat die familie hierdie betrokkenheid veral na die begrafnis nodig het. Miskien weet 

mense nie hoe om as individue die treurendes te hanteer nie. By die swart mense is <lit anders, 

want die betrokkenheid by treurendes duur daar voort. Presies 'n week na die begrafnis kom 

'n deel van die gemeenskap by die treurendes bymekaar. 'n Klein maaltyd word dan gehou as 

voortsetting van die begrafnis. Die treurendes word bygestaan totdat hulle aan die einde van 

die rouperiode hul rouklere moet uittrek. By die swart gemeenskappe bepaal ouderdom en 

stand die tydperk van rou. Eersterust volg nie meer streng rougebruike en die dra van rouklere 

me. 

Geen groep neem net kultuurgebruike van antler oor nie - <lit wat ons by antler groepe sien en 

leen, pas ons in ons eie omstandighede aan. As kleurlinge moes ons sekere gewoontes van 

swart mense byna onder dwang prysgee. Korn ek verduidelik. Die meeste kleurlinge is 

geneties gebind aan die bloedvermenging tussen wit en swart mense. Alhoewel 'n swart taal 

soms ons moedertaal was, moes ons <lit vir Afrikaans afstaan, want <lit was hoofsaaklik die taal 

van die kerk. 

Daar is ook gewoontes eie aan die swart mense wat ons uit ons eie afgestaan ofverander het. 

Ek neem hier die nagwake (umlindelo) as voorbeeld. Ek onthou die eerste begrafnis wat ek 

bygewoon het, was die nagwaak die hele nag gewees. Nagwake is steeds 'n gebruik wat swart 

mense volg, maar in Eersterust kom <lit selde voor. Onlangs is 'n nagwaak vir 'n vrouelidmaat 

van die Lutherse Kerk gehou. Sy was oorspronklik van Onverwacht 2 noord van Cullinan. 

Daar word die nagwaak nog gehou. 

Daar is mooi dinge in Eersterust se begrafnisritueel, maar ons grootste leemte is <lat ons ons 

betrokkenheid by treurendes na die begrafnis nie voortsit nie. Vanaf die afsterwe tot by die 
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gesamentlike maaltyd is daar 'n geweldige groepsbetrokkenheid. Maar na die maaltyd verander 

die situasie byna dadelik omdat die begrafnisgroep dan tot 'n einde kom en mense moontlik nie 

weet hoe om op die individuele vlak met treurendes om te gaan nie. Ons vergeet die 

bedroef des baie maklik. Die eerste geleentheid vir gedeeltelike betrokkenheid vanuit die 

gemeenskap by die treurendes is die onthulling van die grafsteen. Maar die onthulling van die 

grafsteen is 'n gebeurtenis wat eintlik net die familie, vriende en uitgenooides raak. 

Die handewassing voor die troosmaal kan om suiwere gesondheidsredes wees. By die graf is 

grond hanteer en nou moet ons ons hande was voordat ons eet. Vir talle swart mense is die 

dood 'n stuk onreinheid wat voor die maaltyd afgewas moet word. Vir hulle is die . 
handewassing dan die simboliese afwas van die onreinheid ofkoudheid van die dood, want die 

lewe gaan aan. 

Ek het al gehoor van die ekstra troosdiens of visnons, maar sover ek weet, kom <lit nog nie baie 

in Eersterust voor nie. Ek self het nog nooit 'n visnons (dalk afgelei van wie sien ons) 

bygewoon nie. In townships - soos Soweto - kom die partytjies na die begrafnis glo algemeen 

voor. Ek was in Soweto by 'n begrafnis. Kaste drank is vir die afwas van die trane afgelaai. 

Die ekstra troosdiens is iets wat al hoe meer onder ons jonger mense posvat. Ek glo nie ons 

moet die nuwigheid sondermeer afmaak as 'n byeenkoms waar drank misbruik word nie. By 

'n blanke kollega se begrafnis in Silverton is na die begrafnis 'n vingerete bedien. Sterk drank 

was beskikbaar, maar daar was geen misbruik van sterk drank nie. As gelowige sal ek die 

visnons nie aanmoedig nie, want vir my pas sterk drank nie by 'n begrafnis nie. Daar bestaan 

'n neiging - of ons <lit nou verdien of nie - om bruin mense binne 'n bepaalde sosiale 

stratifikasie as drankmisbruikers of dronklappe te etiketteer. Ek <link Eersterust se 

geloofsgemeenskap kan bekommerd wees <lat die visnons tog tot misbruik kan lei. 

By 'n begrafnisdiens op Clanwilliam wat deur 'n blanke predikant gelei is, is die lyk buite die 

kerk in die lykswa gelaat. Vir die begrafnisgangers was <lit onaanvaarbaar, want hulle het dan 

gekom vir die afgestorwene. Vir my verhoog die teenwoordigheid van die lyk by die roudiens 

net die werklikheid van die dood - iets waarmee die treurendes vrede moet maak om met die 
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lewe sonder die oorledene te kan aangaan. Net soos swart mense, sal ons bruin mense groot 

opoff erings doen om 'n begrafnis by te woon 

Daar is mooi aspekte in ons begrafnisritueel, maar daar is tog dinge - soos uitermate duur 

doodskiste, die koste van die begrafnisma al, asook die visnons - waaroor ons as geloofs

gemeenskap moet waak. Selfs die Fraternal is hieroor bekommerd. Meet ons nie soms dalk 

die sukses van 'n begrafnis aan die pomp and ceremony of die aantal blink karre nie? 

Ons gemeenskap het onder die Groepsgebiedewet seergekry. Ons durf nie toelaat dat 

Eersterust se inwoners - en veral ons armes - deur ons begrafnisgebruike verder seerkry nie. 

Dit moet ons verhoed. Om oor Eersterust se begrafnisgebruike te praat, het vir my terapeutiese 

waarde. Dit laat jou nadink oor die ontstaan van die gebruike sodat jy opnuut vir die mooie 

daarin waardering kry. Ek sou net wou sien dat ons ons kollektiewe betrokkenheid by die 

afsterwe van 'n persoon na die begrafnis aan die treurendes voortsit. 

Gesprek opgeneem en getranskribeer deur 

Pretoria JANDUPREEZ 

Maandag 2 September 1999 

Ek het die transkripsie nagegaan. Dit is 'n getroue weergawe van ons gesprek. 

JS CAMPBELL 
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NOTA 

I. Oorlamses is swart mense wat sterk deur die Boere in Paul Kruger se tyd - en selfs vroeer - beinvloed is. 
Oorlamses is µie mense met gemengde bloed in hul are nie. Hulle is swart mense wat grootgeword het 
onder blankes en die se gebruike aangeneem het. Na hulle is soms as swart Afrikaners verwys wat selfs 
die kleredrag van die Boere gedra het. Voorheen was daar ook oorlamses in Eersterust, maar hulle nasate 
woon nou in Mamelodi, Atteridgeville, asook op Onverwacht, en in die Warmbad-Nylstroom omgewing. 

2. Onverwacht is 'n bruin ofkleurling nedersetting naby Pretoria wat so 13 kilometer noord van Cullinan 
le. Onder die Wet op Rasseklassifikasie is die inwoners as kleurlinge geklassifeer, maar hul gelaatskleur 
is donker. Swart vanne soos Hlabati en Monare kom algemeen voor. Die nagwaak die aand voor die 
begrafnis word op Onverwacht nog steeds gehou. [Inligting oor die nagwaak is bevestig deur mnr Henn 
Bester (012- 732 0523), die skriba, kassier en geestelike werker in die ge)lleente die afgelope 26 jaar.] 



TRANSKRIPSIE 

VAN 

GESPREK GEVOER MET 

MEV GWEN HENDRICKS 

gebore Pretorianer wat oor die dertig jaar in Eergterugt woon en werk. 

Sy jg 'n afgetrede onderwyger en wag vir baie jare verbonde aan 

P S Fourie Primere Skool. 

In die Verenigende Gereformeerde Kerk ge gemeente in Eergterugt 

wag gy die eergte vrou wat ag ouderling op die kerkraad gou dien 

Vertel antie Gwen: 

"Wat ong teen blanke begrafnjgge het, ig dat hulle net twee liedere ging 

en ook nie goog by ong gommer ag deel van die dieng 

gelf die graf toegooi nie. 

Henk wag 'n blanke vriend. Toe gy pa gterf, woon ek die begrafni6 by. 

Se ek vir hom daarna: 

'Henk, wag dit nou daar by ong in Eergterugt, daar by die bughieg 

dan het julle geging jong terwyl julle hom toegooi.' 

Se Henk: 

'Suggie, jy moeg my gege het man.' 

Toe seek: 

'Nee, Henk, ag jy die dag doodgaan, gorg jy daar's 

'n hele klomp bughieg godat hulle jou al singende kan toegooi!'" 



Aanhangsel 2. Toestemmingsvorm vir medenavorsers 

DIE BEGRAFNISRITUEEL IN EERSTERUST SE GELOOFSGEMEENSKAP 

TOESTEMMING VAN DEELNEMER 

Ek die ondergetekende, GWEN HENDRICKS, het die inligtingstuk oor die projek gelees en dit 
is ook aan my verduidelik. Ek verstaan waaroor die projek gaan. Alle vrae wat ek oor die 
projek mag he, is bevredigend aan my beantwoord. Ek verstaan ook dat dit my vry staan om 
op enige latere stadium nog inligting aan te vra. 

Ek weet dat -

1. my deelname aan die projek geheel en al vrywillig is; 

2. dit my vry staan om my op enige stadium aan die projek te onttrek; 

3. ek geen vergoeding vir deelname in die navorsingsprojek sal ontvang nie; en 

4 persoonlike of vertroulike inligting wat ek verstrek, sal op my versoek as 
vertroulik in die navorsingsprojek. behandel word, maar alle ander inligting is 
publiseerbaar en mag deur hierdie en ander navorsers gebruik word. 

Ek is gewillig om aan die navorsingsprojek deel te neem. 

Handtekening van deelnemer 

Moseslaan 357 
EERSTERUST 

2September1999 

mth\brosjur3 



RAAK BETROKKE BY MENSE IN HUL SMART: 

GEE IETS VAN JOUSELF 

Hierdie gesprek is vrywillig gevoer met mev Gwen Hendricks op Dinsdag 31 Augustus 1999 

te Moseslaan 357, Eersterust (012-806 9748) nadat ek haar ingeligte toestemming daartoe 

verkry het. 

Kasset 2 

Ek woon al 'n raps meer as dertig jaar in Eersterust. Hier het ek my pa, man, broer en ook 

kinders aan die dood afgestaan. Ek ken Eersterust se begrafnisrituele, want ek is met alles 

daarin met <liens betrokke. 

Nadat 'n afsterwe in Eersterust bekend is, begin die bidure by die huis van die afgestorwene. 

Die bidure is deurlopend tot die aand voor die begrafnis. Begrafnisse vind gewoonlik oor 

naweke plaas omdat baie mense uitwerk en die familielede graag by wil wees. Familielede 

kom van oor die hele land en wil graag aan die begrafnis deel he. Omdat swart en bruin mense 

aanvanklik in Eersterust saam gewoon het, is daar ook familielede en vriende vanuit Mamelodi, 

Atteridgeville, Soshanguve en ander swart gemeenskappe wat hier begrafnisse bywoon. 

Eersterust se interkerklike samewerking het ons begrafnisbidure be'invloed. By afsterwes bring 

dit onderlinge behulpsaamheid mee. Dit is nie ongewoon nie dat ander kerkgenootskappe as 

die waaraan die oorledene en die se gesin behoort, ook toestemming by die familie vra om 'n 

biduur by die treurendes te hou. Maar die aand voor die begrafnis word die biduur gereserveer 

vir die betrokke kerkgenootskap van die oorledene. 

Op die dag van die begrafnis hou ons 'n kort huisdiens waar die gekiste lyk die huis ingebring 

en vir besigtiging oopgemaak word. Aan die einde van die <liens kry almal vir oulaas die kans 

om onder die sing van geestelike liedere van die oorledene afskeid te neem. Die kis word dan 
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toegemaak waama almal na die kerk vertrek. Dit is by ons die gebruik dat kinders ook by die 

huisdiens aanwesig is en ook die lyk besigtig .. Ons voel dat die kind met die werklikheid van 

die dood gekonfronteer moet word. Dit maak dat dit die kind makliker sal laat slaap en dat 

h(s)y ook beter vertroosting sal kry in die wete dat die geliefde weg is en nie weer terugkom 

nie, want die dooie is by die Here. 

Blomme by begrafnisse bring vir ons vertroosting. Baie keer voel 'n mens dat dit eintlik 'n 

bietjie van 'n vermorsing is. Maar as jy nou dink dat dit aan die familie vertroosting bring, dan 

kry jy begrip vir mense se moeite om blomme by 'n begrafnis te he. In die kerk, maar ook by 

die graf, word baie blomme gebruik. Die graf word so te se met blomruikers en kransies 

toegepak. Blomme by begrafnisse is in Eersterust 'n tradisie wat ons aljare met ons saamdra, 

want ons kom daarmee saam vanuit ons vorige woongebiede. Ek glo dat blomme by 'n 

begrafnis die dood 'n bietjie sagter maak. 

Die gesamentlike maaltyd na die begrafnis is 'n gebruik wat ons as bruin mense met die swart 

mense deel. Tog is daar tussen ons en die swart mense se gebruike ook verskille. Die 

troosmaal is 'nope uitnodiging aan almal wat die begrafnis bywoon om aan die maaltyd te kom 

deelneem. Skynbaar word dit al hoe meer die gebruik om na die troosmaal by die ekstra 

troosdiens die trane te gaan afdroog. Die ekstra troos word by 'n spesifieke huis gehou. Oor 

hierdie gebruik sal almal nie altyd openlik praat nie. Sover ek weet is die ook nie 'n algemene 

gebruik by ons begrafnisse nie. Oor die ekstra troos is daar in die kerkgemeenskap 'n bietjie 

kommer, maar sover ek weet ruk hierdie gebruik nooit handuit nie. My gevoel was nog altyd 

dat mense wat hieraan deelneem, dit met verantwoordelikheid doen. Oor die gebruik word die 

predikante in die duister gehou. 

Net spesifieke mense word daarheen genooi en die uitnodiging word fluisterend van die een 

persoon aan die ander oorgedra. Alhoewel daar na die gebruik ook as die visnons verwys word, 

is die algemene naam vir die gebruik in Eersterust die ekstra troosdiens. Persoonlik is ek nie 

oormatig bekommerd oor die ekstra troosdiens nie. Na my mening kan die kerk meer bereik 

deur regtig betrokke te raak by mense in hul smart sodat mense deur egte vertroosting vir God 

se koninkryk ingewin word. Dit is ons taak en ons roeping. Ons moet 'n passie aanleer vir 
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mense in hul nood - 'n passie wat ons deur <lade en betrokkenheid aan mense in hul nood en 

hartseer gaan uitleef. 

In 'n gemeenskap soos Eersterust wat armoede ken, kan die troosmaal gemeet aan geld na 

oordaad lyk. Maar jy het nog nooit hulpverlening sien gebeur by afsterwes soos onder swart 

mense, asook die bruin mense van Eersterust nie. Al is daar by die armste mense 'n sterfgeval, 

sal die mense jou geldelik ondersteun en bystaan. Dit is 'n gevestigde gebruik van onderlinge 

ondersteuning onder ons mense wat oor baie jare kom. Vir die voedselvoorbereiding van die 

troosmaal is daar spesifieke mense wat kom om te kook en wat van die bestanddele sal 

aankoop. Oor die jare het Eersterust eie begrafuisdisse gekry - soos koolbredie, pampoen, 

groente, kerriekos en vleis. Dit is die kosse wat ons in ons huise eet. Daar is niks spesiaals aan 

nie, maar <lit word net in grootmaat voorberei. 

Die onthulling van die grafsteen is nie uniek aan Eersterust nie. In die swart gemeenskappe 

kom <lit algemeen voor. Toe ons buite Eersterust in die groter Pretoria gewoon het, het ons ook 

die gebruik gevolg. Toe my familie nog in Lady Selbome gebly het, is my swaer se grafsteen 

daar onthul. Ek het ook al grafstene in die swart gemeenskappe gaan onthul. Die grootste 

be'invloeding op ons begrafnisritueel het vanuit die swart kultuur gekom. Sommige elemente 

van die ritueel sal ooreenkomste met die van swart mense vertoon - soos die maaltyd, die 

handewassery en die kopkliponthulling - maar in ons manier van doen is daar tog verskille. 

Vir ons in Eersterust het die grafsteenonthulling ook bybelse gronde - soos in die Jakobsverhale 

waar daar sprake is van die oprigting van gedenkstene. Die dieperliggende betekenis van die 

onthulling van 'n grafsteen is om die lewe van die oorledene in herinnering te roep, maar dan 

word <lit altyd met dankbaarheid voor die Here gedoen. Ek <link hier aan die pragtige 

voorbeeld wat my ma aan ons gestel het, die besondere man wat die Here my gegee het en die 

manier waarop hy sy kinders hanteer het, asook sy lief de vir ons. As ons dan na hulle grafstene 

kyk, onthou ons hierdie eienskappe. 

By die onthulling van die grafsteen word baie van hierdie eienskappe genoem, maar dikwels 
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word 'n Bybelversie gegee as herinnering aan die eienskappe van die oorledene wat ons as 

lewende in ons gedagtes moet saamdra. Die teks by my manse grafsteenonthulling was Psalm 

23 om ons as gesin daaraan te herinner <lat hy die Here as sy Herder geken het en <lat ons ook 

daardie pad moet loop. Vir ons is die onthulling - of die oopmaak van die kopklip - 'n 

geleentheid waar ons weer vir God dankie kom se vir die lewe van die mens wat hier begrawe 

le. Vanuit ons bybelse verstaan van die oprigting van gedenkstene, word 'n grafsteen in 

Eersterust meer as 'n gedenksteen of -klip gesien. 

Die maaltyd by die onthulling van die grafsteen is meer vir familie en vriende en word ook 

geldelik deur die familie gedra. Die ete is daarom ook kleiner. 'n Grafsteenonthulling is duur. 

Tog <lien <lit 'n tweeledige doel: Die oorledene word onthou; en deur opnuut oor sy/haar lewe 

na te <link, help <lit jou in die uitbou van jou verhouding met die Here. 

Vir ons in Eersterust is die blokstelsel, die stokvel en die society 'n redelik onlangse gebruik 

wat maar so 'n vyfjaar ofwat bestaan. Die blok is daar sodat mense met 'n afsterwe saam kan 

werk. Wanneer 'n afsterwe in ons blok in Mabop plaasvind, is daar iemand wat mense met 'n 

boek sal nader om geld te kollekteer. 

Na die troosmaal word aan die treurendes nie genoeg gedoen nie. Hier kan kerkleiers baie 

meer doen. Nadat die begrafnis verby is, is <lit die tyd dat mense op hul seerste en eensaamste 

voel. Dit is dan <lat mense vir mekaar van onskatbare waarde kan wees deur in daardie situasie 

God se liefde en omgee deur besoeke, ondersteuning en bearbeiding uit te leef. Voor die 

begrafnis is daar baie betrokkenheid by die treurendes, maar na die begrafnis los ons hulle soos 

'n warm patat. In ons gemeenskap lyk <lit na 'n algemene ding. Die eerste bietjie betrokkenheid 

by die treurendes is wanneer daar dalk kort na die begrafnis 'n biduur by die treurendes gehou 

word. As ouderling het ek probeer om weer 'n draai by die treurendes te maak en so gou as 

moontlik weer 'n biduur daar te reel. Ek stel my dan aan die treurendes beskikbaar om my te 

enige tyd vir hulp te nader. 

Bykans onmiddellik na die begrafnis val ons betrokkenheid by treurendes plat. Moontlik weet 

mense nie hoe om op individuele vlak met treurendes om te gaan nie en moet daarin geskool 
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word. Kort na my man se dood het iemand vir my gese: "Hoor hierso, jy's mos nou sommer 

reg om weer by die vrouens aan te sluit." Ek moes twee keer sluk om die persoon nie 'n lelike 

antwoord te gee nie. Almal het eenvoudig aanvaar ek is sterk genoeg in die Here om die 

doodsverlies van my man te verwerk. Nie een het naby gekom om 'n bietjie hulp aan te hied 

nie. Ek is gedra en bygestaan deur mense buite Eersterust - mense soos Jos Verhoef en antler 

Nederlanders wat in Eersterust betrokke was. Hulle het geweet hoe diep en hoe seer ek is. Vir 

my het <lit gevoel asof my eie mense verby my leef. Tog was hierin ook vir my 'n winspunt, 

want ek kon toe ander mense se leed beter verstaan. Dit het my betrokkenheid by mense in 

diepte laat toeneem. 

Vanuit Eersterust se kollektiewe betrokkenheid by 'n afsterwe, kan ons na die begrafnis meer 

vir ons treurendes doen. Tot by die begrafnis gee ons aan die bedroefdes ons geld, maar daama 

moet ons iets van onsselfvir die nood en hartseer van die treurendes gee. Hiervoor is skoling 

nodig sodat ons mense kan weet hoe om met treurendes te werk. Hierin le 'n uitdaging aan ons 

kerke wat ook die sin en betekenis van ons begrafnisritueel vir die treurendes kan verdiep. 

Deur die uitleef van ons omgee, kan ons kerke groei, want nou is daar betrokkenheid by mense 

in hul nood en hartseer. 

Ek het gereformeerd opgegroei. Aan die gereformeerdes is die gebruik vreemd om die aand 

voor die begrafnis aan die treurendes die nagmaal te bedien. Vir my sou <lit een van die mooi 

en positiewe uitbouings van ons begrafnisritueel wees om in ons kerk (VGK) ook aan die 

treurendes die nagmaal te kan bedien. Vir die treurendes sal die nagmaal juis Jesus se 

betrokkenheid en opofferende sterwe vir ons simboliseer, terwyl die nagmaal ook vir hulle die 

simbool van genesing kan wees. 

Vir my is en bly die bemoediging en vertroosting van die treurendes van onskatbare waarde, 

want <lit dra 'n boodskap wat oor gemeentegrense raakgesien word. Betrokkenheid na afsterwe 

hou in Eersterust ook verband met bekendheid. Dit plaas weer op ons as kinders van die Here 

die verantwoordelikheid om alle mense in ons midde tuis en welkom te laat voel. Die kerk 

moet weer liggaam van Christus word. Ons het onder apartheid swaarkry geken, maar ek het 

my in God se Albestuur berus. 
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Om vandag oor ons verlede en oor ons begrafnisritueel te kon praat, bring sin, genesing en 'n 

openheid tussen mense. Die Here het elkeen van ons op 'n spesifieke plek geplaas om daar vir 

Hom te gaan leef en werk. Wat verby is, is verby, wantons moet ons uitstrek na die dinge wat 

voor 1s. 

Eersterust as gemeenskap huisves ook afspringers enBaainenaars, maar ek sien Eersterust nie 

meer as 'n verdeelde gemeenskap nie. Daar was eers so 'n situasie waar daar na nuwe 

intrekkers as afspringers verwys is. Vir die verdeeldheid was daar dieperliggende redes, want 

die nuwe intrekkers het dikwels die indruk geskep dat hulle alles weet en ons niks. Eersterust 

se eenheidsgevoel le ingebed in die plek se historiese ontstaan sodat hier 'n hegte gemeenskap 

ontwikkel het wat soos 'n groot familie werk. Maar Eersterust se eenheidsgevoel bestaan ook 

interkerklik sodat hier rondom begrafnisse werklik sprake van interkerklike samewerking is. 

Deur huweliksluiting is talle mense hi er aan mekaar verb ind of verwant. Huweliksluitings het 

oor kerk-, kleur- en geloofsgrense plaasgevind. 

Eersterust se begrafnisritueel het ontstaan uit die kontak tussen mense wat as swartes, Indiers, 

blankes en bruin mense in die verskillende woongebiede in Pretoria aanvanklik gemengd 

saamgewoon het. Ons het met die swart mense baie meer in gemeen as met die blankes, want 

ons familie is meestal by die swartes. Ek was anderdag by 'n begrafnis in Mamelodi, ons swart 

buurdorp. Talle van ons en hulle begrafnisgebruike toon 'n gemeenskaplike karakter. Ons 

begrafnisritueel was meer deur swart mense as blankes be'invloed. Tog is daar gebruike wat 

ons nie van die swartes sal oomeem nie - soos lobola, besoeke aan toordokters, en ons wil ook 

nie in 'n beesvel begrawe word nie. Ons slag nie 'n bees vir 'n begrafnis in Eersterust nie. In 

die oomeem van swart mense se gebruike was ons selektief. 

Die dood is een gebeurtenis wat mense in hul droefheid verenig en ondersteuning moontlik 

maak. Dit maak ook dat jy graag by mense wat jy in die blanke gebied geken het se 

begrafnisse wou wees. Toe Henk se pa oorlede is, het ek sy begrafnis in die blanke gebied 

bygewoon. Wat ek teen blankes se begrafnisgebruike het, is dat blankes nie self die graf 

toegooi as deel van die verrigtinge nie, en dat hulle net twee liedere sing. Se ek vir Henk: "Was 

dit nou daar by ons by die bus hies dan het julle gesing jong terwyl julle horn toegooi." Toe se 

Henk: "Jy moes my gese het, Sussie." Ek se toe: "Nee, Henk,jy moet sorg dat asjy doodgaan 
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daar 'n hele klomp bushies is sodat hulle jou al singende kan toegooi."Vir ons is die 

toegooi van die graf deur mansmense die laaste eerbetoon wat die familie en vriende aan die 

oorledene kan bewys. 

Na die begrafnis - selfs jare daama- salons by familiebyeenkomste of ons makieties nog steeds 

die kwinkslae, staaltjies en grappies van die oorledene onthou en daaroor lag of selfs treurig 

voel. Daar is mense in Eersterust wat nie grafstene opsit nie omdat hulle dit nie kan bekostig 

nie. Daar is geen gemeenskapsdruk op mense om 'n grafsteen op te sit nie. Dit is hoe die 

familie oor die saak voel. As jy dit nie kan bekostig nie, kan jy dit nie bekostig nie. 

Ek kan my byna nie 'n begrafnis in Eersterust voorstel sonder die troosmaal nie. Maar sou daar 

nie 'n troosmaal wees nie, sal ons as gemeenskap dit aanvaar. Waarmee mense wel soms 

oorboord gaan, is duur doodskiste. Teenoor hierdie gebruik staan ek self afwysend. Ons 

begrafniskostes word nie opgejaag deur die gesamentelike maaltyd nie, maar wel deur mense 

se buitensporige smaak vir duur doodskiste. 

Wat ek in die begrafnisritueel anders sou wou sien, is dat leraars en kerkraadslede meer 

betrokke raak by treurendes - veral nadat die begrafnis verby is. Binne ons begrafnisritueel is 

daar ruimte dat die geweldige betrokkenheid van die gemeenskap ook in die rouproses kan 

voortgaan. Om mense te hanteer wat hul smart verwerk, moet gewone lidmate daarvoor 

toerusting kry. 

Gesprek is opgeneem en getranskribeer deur 

Pretoria JANDUPREEZ 

Maandag 4 Oktober 1999 

Ek het die transkripsie nagegaan. Dit is 'n getroue weergawe van ons gesprek. 

ANTIE GWEN HENDRICKS 



TRANSKRIPSIE 

VAN 

GESPREK GEVOER MET 

MNR PETER ISAACS [inlas], 

MNR PIETIE & MEV MAGDALENE JONES; 

al drie gebore Pretorianers en ou inwoners van Eersterust. 

Peter, oom Pietie en antie Magdalene is lidmate van die 

Immanuel Congregational Church. 

Peter is 'n lekeprediker in die gemeente. Hy is tans ook 

die voorsitter-sekretaris van die Eernterust Predikante Broederkring. 

Oom Pietie was vir baie jare die gemeente se sekretaris en koster. 

58 Peter, oom Pietie en antie Magdalene: 

"Min blankes woon begrafnisse in Eernterust by. 

Weens die landswette het ons meer swart as blanke vriende gehad, 

wantons kon nie by blankes uitkom nie, 

en hulle nie by ons nie. 

Tussen ons en die blankes was daar wetlike grense 

wat vriendskappe byna onmoontlik gemaak het, 

maar dieselfde beperkinge het nie tussen ons 

en die swart mense en die lndiers bestaan nie." 



Aanhangsel 2. Toestemmingsvorm vir medenavorsers 

DIE BEGRAFNISRITUEEL IN EERSTERUST SE GELOOFSGEMEENSKAP 

TOESTEMMING VAN DEELNEMER 

Ek die ondergetekende, PETER ISAACS, het die inligtingstuk oor die projek gelees en dit is 
ook aan my verduidelik. Ek verstaan waaroor die projek gaan. Alle vrae wat ek oor die projek 
mag he, is bevredigend aan my beantwoord. Ek verstaan ook dat dit my vry staan om op enige 
latere stadium nog inligting aan te vra. 

Ek weet dat -

1. my deelname aan die projek geheel en al vrywillig is; 

2. dit my vry staan om my op enige stadium aan die projek te onttrek; 

3. ek geen vergoeding vir deelname in die navorsingsprojek sal ontvang nie; en 

4 persoonlike of vertroulike inligting wat ek verstrek, sal op my versoek as 
vertroulik in die navorsingsprojek behandel word, maar alle ander inligting is 
publiseerbaar en mag deur hierdie en ander navorsers gebruik word. 

Ek is gewillig om aan die navorsingsprojek deel te neem. 

u ;:a~. 
Handtekening van deelnemer 

Opsigterswoning: Eersterust Sportstadion 
St Josephlaan 
EERSTERUST 

1 Oktober 1999 

mth\brosjur3 



Aanhangsel 2. Toestemmingsvorm vir medenavorsers 

DIE BEGRAFNISRITUEEL IN EERSTERUST SE GELOOFSGEMEENSKAP 

TOESTEM.i'1ING VAN DEELNEMER 

Ek die ondergetekende, PIETIE JONES, het die inligtingstuk oor die projek gelees en dit is ook 
aan my verduidelik. Ek verstaan waaroor die projek gaan. Alle vrae wat ek oor die projek mag 
he, is bevredigend aan my beantwoord. Ek verstaan ook dat dit my vry staan om op enige 
latere stadium nog inligting aan te vra. 

Ek weet dat-

1. my deelname aan die projek geheel en al vrywillig is; 

2. dit my vry staan om my op enige stadium aan die projek te onttrek; 

3. ek geen vergoeding vir deelname in die navorsingsprojek sal ontvang nie; en 

4 persoonlike of vertroulike inligting wat ek verstrek, sal op my versoek as 
vertroulik in die navorsingsprojek behandel word, maar alle antler inligting is 
publiseerbaar en mag deur hierdie en antler navorsers gebruik word. 

Ek is gewillig om aan die navorsingsprojek deel te neem. 

Handtekening van deelnemer 

John Sydneyrylaan 356 
EERSTERUST 

1 Oktober 1999 

mth\brosjur3 



Aanhangsel 2. T oestemmingsvorm vir medenavorsers 

DIE BEGRAFNISRITUEEL IN EERSTERUST SE GELOOFSGEMEENSKAP 

TOESTEMMING VAN DEELNEMER 

Ek die ondergetekende, MAGDALENE JONES, het die inligtingstuk oor die projek gelees en 
dit is ook aan my verduidelik. Ek verstaan waaroor die projek gaan. Alle vrae wat ek oor die 
projek mag he, is bevredigend aan my beantwoord. Ek verstaan ook dat dit my vry staan om 
op enige latere stadium nog inligting aan te vra. 

Ek weet dat-

1. my deelname aan die projek geheel en al vrywillig is; 

2. <lit my vry staan om my op enige stadium aan die projek te onttrek; 

3. ek geenvergoeding vir deelname in die navorsingsprojek sal ontvang nie; en 

4 persoonlike of vertroulike inligting wat ek verstrek, sal op my versoek as 
vertroulik in die navorsingsprojek behandel word, maar alle ander inligting is 
publiseerbaar en mag deur hierdie en ander navorsers gebruik word. 

Ek is gewillig om aan die navorsingsprojek deel te neem. 

Handtekening van deelnemer 

John Sydneyrylaan 356 
EERSTERUST 

1 Oktober 1999 

mth\brosjur3 



OOR DIE DOODSKLOK, BLOMME EN NOG WAT 

Hierdie gesprek is vrywillig gevoer met mnr Peter Isaac, Opsigterswoning, Eersterust 

Sportstadion, St Josephlaan, Eersterust (012-806 7691), lekeprediker in die Immanuel 

Congregational Church, Eersterust; mnr Pietie Jones en mev Magdalene Jones, John 

Sydneyrylaan 356, Eersterust, albei lidmate van dieselfde gemeente op Vrydag 1 Oktober 1999 

te Eersterust nadat ek hulle ingeligte toestemming daartoe verkry het. 

Kasset 5 

Ons is al drie gebore Pretorianers. Ons ken geen ander plek as Pretoria en Eersterust nie. 

Onder die Groepsgebiedewet is ons verplig is om in Eersterust te kom bly. In Marabastad was 

daar societies wat mense in siekte en dood bygestaan het soos die St Phillip's Benefit Society 

en die Standard Working Mens' Benefit Society. By afsterwe het die societies 'n swart 

doodskis voorsien, maar as die familie bereid was om ekstra te betaal, is 'n bruin kis voorsien. 

Tussen afsterwe en die begrafnis was daar nie deurlopende bidure gehou nie. Daar was net 'n 

begrafnisdiens wat deur blanke predikante gelei is. Maar die Vrydagaand is daar by die 

oorledene se huis in 'n konka 'n vuur gemaak. Rondom die vuur sou mense dan bymekaar kom 

en deur die nag geestelike liedere sing. Saterdag is die lyk deur die begrafnisondememer 

huistoe gebring sodat familie en vriende die lyk vir oulaas kon besigtig. Tydens die 

begrafnisdiens sou van die vriende die huis en erf waar die oorledene gebly het, skoonmaak en 

ook die teewater kook. Na die begrafnis sou daar vir die familie en vriende ligte verversings 

wees. Daar was nie 'n ete na die begrafnis nie. 

In ons vorige woongebiede in Pretoria, asook in Eersterust was daar vroeer nagwake. Vir die 

nagwaak sou die voorhuis leeggemaak word. Die man of vrou van die oorledene sou dan in 

die kamer sit. Voor die kis is 'n laken gespan. Die kis se deksel was af sodat mense die hele 

nag die lyk kon besigtig. Die nagwaak was vriende en familie se eerbetoon en liefdesbewys 

aan die oorledene. 
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Die gesamentlike ete na die begrafnis het eers later in Eersterust gekom. Waar daar wel in die 

ou lokasie 'n ete gegee is, was dit as teken van dankbaarheid vir mense wat vir die begrafnis 

van ver gekom het. Daar is dan 'n ete gegee voordat die mense weer huistoe gaan. Die 

gesamentlike ete in Eersterust kan 'n vertroosting vir die treurendes wees. Wat in Eersterust 

se begrafnismaal sterk na vore kom, is die gemeenskap se betrokkenheid waar almal 'n hand 

bysit deur donasies of om te help met die voorbereiding van die kos. Eersterust is in 'n groot 

mate 'n geslote gemeenskap, want dit was in Pretoria die enigste gemeenskap wat vir kleurlinge 

onder die Groepsgebiedewet geskep is. Omdat mense van oor die hele Pretoria in Eersterust 

hervestig is, het heelwat familie en vriende mekaar geken en is daardie verhoudings in 

Eersterust voortgesit. 

Dit is die gebruik om in Eersterust die klok te lui as iemand oorlede is. Die gebruik kom saam 

met ons uit Marabastad. As 'n man afsterwe, is daar twee vinnige luie met tussenposes, en vir 

'n vrou is dit drie. As koster van die Congregational Kerk in Eersterust moes oom Pietie leer 

hoe om die klok te lui sodat mense kon weet of 'n man of 'n vrou af gesterf het. Dis vir ons 

belangrik om te weet of'n man of'n vrou afgesterfhet, want toe ons nogjonk was, het mense 

na die kerk gestroom sodra daar 'n klok lui. By die kerk sou hulle by die koster hoor wie is 

oorlede. As kinders is ons gestuur om te gaan hoor wie is die persoon wat gesterf het. Tot 

vandag toe weet Eersterust se gemeenskap onmiddellik as 'n kerklok of dit 'n doodsklok is of 

nie, want vir 'n kerkdiens word die klok anders gelui. Eersterust se gemeenskap ken hierin die 

verskil. Dit is 'n algemene gebruik onder al Eersterust se ou bekende kerke. 

In Eersterust is dit die gebruik dat die persoon wat die begrafnis waameem grond op die kis 

moet strooi en se: "Stofisjy, en tot stofsaljyterugkeer." As geloofsgemeenskap houons aan 

die tradisie vas omdat ons dit so kom kry het. Daar is kerke wat nie meer die gebruik nakom 

nie, maar ons hou daaraan vas omdat dit na ons oordeel tog bybels is. 

Noudat ons ons eie begrafnisondememers in Eersterust het, gebeur dit al hoe meer dat die 

familie van die oorledene vars blomblare op die kis gooi, maar eintlik moet dit nie blomme 

wees wat gestrooi word nie, maar grond. Die strooi van blomme kom waarskynlik van die 

begrafnisondememers af om dit aantreklik te laat lyk. 
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Vandag maak die begrafnisondememers ook al voorsiening vir 'n opvoutent wat vir die familie 

as beskerming teen die son <lien, maar in Rebeccastraat moes ons vir die hele duur van die 

seremonie by die graf in die son staan. 

Vir my is <lit ontwikkeling en verbetering om <lit tog vir die naasbestaandes so gerieflik as 

moontlik te maak, want die seremonie by die graf hou in Eersterust 'n geruime tyd aan. Almal 

moet by die graf wag totdat <lit onder die sing van geestelike liedere deur die familie en vriende 

opgevul is. Tussen die kerke van die Fraternal is <lit die gebruik <lat die seen by die graf eers 

aan die einde uitgespreek word nadat die graf opgevul en die kransies op die graf geplaas is. 

Eersterust se begrafnisse word gekenmerk deur baie blomme. Ons sien hierin ook 'n bybelse 

betekenis, want die Skrif leer ons <lat mense van buite mooi versier kan wees - soos met 

blomme - maar binnekant eintlik net 'n geraamte of doodsbeendere kan wees. Blomme wil die 

begrafnis versier en die dood versag, maar dra ook 'n waarskuwing aan mense om nie net 

uiterlik mooi te wees nie, maar wel van binne. Terwyl die blom nog vars en mooi is, 

simboliseer <lit ook die varsheid van ons pynlike herinneringe aan die dood, maar soos die blom 

verwelk, so sal die pynlikheid van die dood ook met die aanloop van die tyd vervaag. Die blom 

wil ook die mooi van die afgestorwene in herinnering roep, want soos jy aan jou ma of pa <link, 

pluk jy blomme en gaan sit <lit op die graf. 

Swaarkry onder die Groepsgebiedewet se forced removals is nie eie net aan Pretoria se 

anderkleuriges nie, Maar onder daardie wet is al Pretoria se bruin mense verplig om na 

Eersterust te verskuif, terwyl die swartes weer na Mamelodi, Atteridgeville en elders moes trek, 

en die Indiers hulself in Laudium moes vestig. Ons sien blomme ook as iets wat mense se 

seerkry versag en <lit is waarom ons later nog steeds blomme op ons dooies se grafte gaan sit 

en ook die graf gaan skoonmaak. Daardeur wil ons se dat ons nog ons dooies onthou. 

In Marabastad was <lit 'n bekende gesig om Sondae mense met emmers vol blomme te sien 
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aanstap na die begraafplaas om op hul afgestorwe familielede se grafte blomme te gaan sit. 

Dieselfde gewoonte het ook in Eersterust posgevat om Sondae die begraafplaas te gaan besoek. 

As jy Vrydae na Rebeccastraat sou gaan, sal jy sien hoeveel Moslems die begraafplaas daar 

besoek en hoeveel blomme hulle daar op die grafte sit. Hulle doen dit baie meer as ons. 

Na die teraardebestelling volg die gesamentlike maaltyd. Dit is 'n ou tradisie by ons dat ons 

ons hande was nadat ons van die graf gekom het en voordat ons eet. Die handewas kan die 

afwas van die trane simboliseer van die afskeid aan die oorledene. Maar die handewassing kan 

ook om higieniese redes wees, want by die grafhet mense grond hanteer. Dit is normaal om 

voor 'n maaltyd hande te was. Dit is nie onmoontlik dat die handewassing ook 'n simboliese 

betekenis het van die dood wat afgewas word nie, want dit is hoe die handewassing onder ons 

swart mense verstaan word. Die handewassing kan meer as een betekenis he. Dit is nie 'n moet 

dat almal hulle hande voor die maaltyd moet was nie, maar dit het al 'n tradisie geword. 

In Eersterust het ons nie die swart mense se rougebruike nagevolg nie. Ons begrafnisgebruike 

is deur blankes en Indiers, maar veral deur swart mense be'invloed, maar ons het ander se 

gebruike nie net so oorgeneem nie. Ons het dit ons eie gemaak soos die troosmaal na die 

begrafnis, die onthulling van die grafsteen en die maaltyd daarna. Waar die begrafnismaal 'n 

groot maaltyd is wat bykans die hele gemeenskap betrek, is die maaltyd na die onthulling van 

die grafsteen meer iets vir die familie. Ons kan maar se dit is 'n familiebyeenkoms. Swart 

mense wat begrafnisse in Eersterust bywoon, kan familie, vriende en selfs kollegas wees. Min 

wit mense woon begrafnisse in Eersterust by. Weens die landswette het ons meer swart as 

blanke vriende gehad, wantons kon nie by blankes uitkom nie, en hulle nie by ons nie. Jy kon 

hoogstens deur jou werksomstandighede blankes ontmoet. 

Tussen die kleurlinge en die blankes was daar wetlike grense wat vriendskappe byna 

onmoontlik gemaak het, maar dieself de beperkinge het nie tussen ons en die swartes en die 

Indiers bestaan nie. Oor die kleurgrens na die blankes was daar baie min vriendskappe terwyl 

ons vrylik na die swartes kon beweeg en ook na hul huise gaan. Tussen ons en swart mense 
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was daar sosiale verkeer wat net nie met blankes moontlik was nie. Dit alles het meegehelp 

dat Eersterust se begrafnisritueel meer vanuit die swart kultuur be'invloed is. Dit is een rede. 

'n Ander rede is dat sommige begrafnisgebruike by blankes ons en swart mense nie aanstaan 

nie. Ek (Peter Isaacs) het self 'n paar begrafnisse van blankes bygewoon. Ek dink hier 

spesifiek aan die begrafnis in die Zandfonteinbegraafplaas van mnr Naude saam met wie ek 

gewerk het. Sy begrafnis het nie die vorm aangeneem waaraan ons in Eersterust gewoond is 

nie. Nadat die leraar die seen uitgespreek het, het die blanke begrafnisgangers net geloop en 

die kis so bo-op die oop graf gelos. Ons het daaroor baie sleg gevoel. Toe het ons die familie 

gaan vra of ons die kis kon laat sak en die graf opvul. Ons het dit gedoen omdat die oorledene 

vir ons meer was as net 'n vriend: onder apartheid was hy vir ons soos 'n pa. 

Terwyl ons besig was met die opvul van die graf, het daar van die familie teruggekom om te 

help met die opvul van die graf. Vir ons in Eersterust is dit ongehoord dat die familie en 

vriende van die oorledene nie as eerbewys die graf opvul nie. Dit is vir ons ondenkbaar dat 

wildvreemdes ons dooies se grafte moet opvul. Vir ons het dit gelyk asof die blankes niks of 

weinig vir hul dooies omgee sodat die begrafnis vir ons baie koud voorgekom het. 

Dit is nie die troosmaal wat begrafnisse in Eersterust duur maak nie, maar mense gaan 

oorboord om duur kiste te koop. Tussen sommige inwoners van Eersterust is daar by 

begrafnisse byna 'n kompetisiegees. Ons glo nie dis 'n oormatige verering van die dooie nie, 

maar dit is eerder mense wat voor baie begrafnisgangers wil spog en dan met duur doodskiste 

oorboord gaan. Die meeste inwoners in Eersterust maak egter van doodsboekies 

(begrafnispolisse) gebruik wat opbetaal bly. So sorg ons om by afsterwe tog 'n goeie doodskis 

te kan koop. Al hoe meer mense kom agter dis onnodig om met duur doodskiste oorboord te 

gaan. Selfs die Fraternal het hierdie gier onder Eersterust se inwoners aangepraat, want die 

gebruik het begin hand uitruk. 'n Begrafnis het in 'n spoggeleentheid ontaard in 'n gemeenskap 

waar armoede en werkloosheid juis by talle inwoners bestaan. 
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Dit gebeur nie altyd dat verskillende kerke aan die bidure deelneem wat gehou word na die 

afsterwe van 'n persoon tot en met die begrafnis nie. Waar mense vurige ondersteuners van 'n 

spesifieke kerkgenootskap is, sal net lidmate van daardie kerk by die bidure betrokke wees. 

Die Fraternal raak nie by begrafnisbidure betrokke nie. Waar man en vrou in dieself de gesin 

tot verskillende kerke behoort, sal die antler kerk kom vra of hulle ook 'n biduur kan hou. Die 

bidure is 'n saak wat deur die spesifieke familie self hanteer word. 'n Versoek deur so 'n antler 

kerkgenootskap om ook 'n biduur te kan hou, sal nie maklik geweier word nie. 

In Eersterust word begrafnisse oor naweke gehou om mense wat ver bly, maar ook diegene in 

Eersterust wat werk, die geleentheid te gee om begrafnisse by te woon. 'n Begrafnis in 

Eersterust wys vir ons waar loop die mense van Eersterust se familie- en vriendskapsbande. 

Die ekstra troosdiens is buite die begrafnis en is iets wat ook nou in Eersterust aangeleer is. 

Die ekstra troosdiens is nooit deel van die gesamentlike ete nie. Dit word by 'n huis gehou 

waama net sekere uitgesoektes genooi word. Die Fraternal is juis besig om na die gebruik te 

kyk en wil <lit graag stopsit. Ook in ons verskillende kerke word al hoe meer oor hierdie 

troosdienste gepraat wat nou hand uitruk, want dit aard nie binne ons Christelike tradisie nie. 

Dit is 'n nu we gier om nou kamtig die trane af te droog maar het niks met die begrafnis te make 

nie. Visnons is die naam wat Mamelodi vir die ekstra troosdiens gebruik, maar in Eersterust 

word nog van die ekstra troos gepraat. Dit gebeur <lat sommige mense by 'n begrafnisdiens 

buite staan. Die mans sal dan die ekstra troosdiens reel, asook die plek waar <lit sal plaasvind. 

Tydens die gesamentlike ete sal jy sien hoedat die mans verdwyn om die ekstra troosdiens by 

tewoon. 

In Eeresterust is daar nie 'n vasgestelde tyd waarop die grafsteen opgerig moet word nie. Die 

onthulling van die grafsteen is vir ons bybels en is gegrond op die Ou Testamentiese verhale 

rondom Jakob en ook Josua. Die grafsteen is vir ons 'n herinneringsteken. Die onthulling is 

'n Christelike seremonie wat gepaardgaan met die voorlees van paslike Skrifgedeeltes, die doen 

van gebede, die sing van geestelike liedere, die hou van 'n toespraak, en die uitlees van die 

grafsteen se inskripsie. 
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Die onthulling van die grafsteen is nie 'n treurmare nie. Dit is 'n geleentheid waar teenoor die 

Here dankbaarheid uitgespreek word vir die oorledene se lewe, en dat die maaltyd ook 'n 

feesgeleentheid is om dankbaar voor God die voortgang van die lewe te vier. Daar is geen 

dwang op mense vanuit die gemeenskap om 'n grafsteen op te sit nie. Waar daar by afsterwe 

tog tot 'n mate die gemeenskapsverwagting kan wees van 'n maaltyd na die begrafnis, is die 

onthulling van die kopklip (die seremonie by die graf en die maaltyd daama) eintlik 'n saak vir 

die familie. 

Die onthulling van die grafsteen word by die erediens in die gemeente waar die oorledene 

lidmaat was, aangekondig sodat lidmate wat dit wil bywoon, dit kan doen. Die onthulling sal 

ook altyd na 'n erediens wees. Dit staan dan die familie vry om vriende na die seremonie en 

die maaltyd uit te nooi. Dit is ongelukkig waar dat die geweldige belangstelling wat Eersterust 

se gemeenskap vanaf afsterwe tot by die begrafnis toon, nie daama na die treurendes deurgedra 

word nie. Daar moet opvolgwerk gedoen word, maar dit gebeur nie. 

Daar is waardering by ons vir die bidure wat voor die begrafnis gehou word. Dit bring vir ons 

troos, of dit nou jou eie kerk is, of selfs 'n ander kerk wat by jou in jou droefheid betrokke raak. 

Ons is bly en dankbaar vir so 'n get together voor die begrafnis. Wanneer hartseer of die dood 

mense tref, is hulle nie kieskeurig oor wie hulle troos nie. Wat vir hulle belangrik is, is dat 

hulle wel vertroos en ondersteun word. 

Gesprek opgeneem en getranskribeer deur 

Pretoria 

Maandag 11 Oktober 1999 

JA 
NDUPREEZ 
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Ons het die transkripsie nagegaan. Dit is 'n getroue weergawe van ons gesprek. 

<Si~. 

PETER ISAACS 
LEKEPREDIKER 
IMMANUEL CONGREGATIONAL KERK 

EERSTERUST 

ANTIE MAGDALENE JONES 
LIDMAAT: IMMANUEL CONGREGATIONAL KERK 
EERSTERUST 

QOM PIETIE JONES 
VOORMALIGE SEKRETARIS 

IMMANUEL CONG 
KERK 

EERSTERUST 



TRANSKRIPSIE 

VAN 

GESPREK GEVOER MET 

MNR FRED MAGARDIE 

wat 'n boorling van Marabastad en Lady Selborne is. 

Hy kry sy onderwysopleiding in Johannesburg 

en hou vervolgens skool op Leslie, Highlands Kleurlingskool, 

Een;terust Primer - die latere P S Fourie Laerskool 

waar mnr Magardie later adjunkhoof word. 

Vir vyf en twintig jaar is hy die hoof van 

Jakaranda Laerskool in Eersterust. 

Na sy a~rede is mnr Magardie in die landdroshof 

as !eke-assessor aangestel, 'n pos wat hy nog beklee. 

Op kerklike gebied trap oom Fred ook diep spore. 

Vir meer as 40 jaar dien hy ononderbroke op die kerkraad 

van die ou NG Sendingkerk wat later die VGK sou word. 

Hy was ook by die sinode van 1982 

toe die besluit oor die status confessionis geneem is 

en waaruit die Belydenis van Belhar sou voortspruit. 

Se oom Fred: 

"Eersterust ken armoede en werkloosheid. 

As mense dan nog blomme vir 'n graf of 'n begrafnis koop, 

is dit vir my die toonbeeld van die lief de 

wat hulle vir mekaar het 

en wat hulle deur blomme tot uitdrukking bring." 



Aanhangsel 2. Toestemmingsvorm vir medenavorsers 

DIE BEGRAFNISRITUEEL IN EERSTERUST SE GELOOFSGEMEENSKAP 

TOESTEl\'IMING VAN DEELNEMER 

Ek die ondergetekende, FRED MAGARDIE, het die inligtingstuk oor die projek gelees en dit 
is ook aan my verduidelik. Ek verstaan waaroor die projek gaan. Alle vrae wat ek oor die 
projek mag he, is bevredigend aan my beantwoord. Ek verstaan ook dat dit my vry staan om 
op enige latere stadium nog inligting aan te vra. 

Ek weet dat-

1. my deelname aan die projek geheel en al vrywillig is; 

2. dit my vry staan om my op enige stadium aan die projek te onttrek; 

3. ek geen vergoeding vir deelname in die navorsingsprojek sal ontvang nie; en 

4 persoonlike of vertroulike inligting wat ek verstrek, sal op my versoek as 
vertroulik in die navorsingsprojek behandel word, maar alle ander inligting is 
publiseerbaar en mag deur hierdie en ander navorsers gebruik word. 

Ek is gewillig om aan die navorsingsprojek deel te neem. 

Handtekening van deelnemer 

St Josephlaan 409 
EERSTERUST 

12 Oktober 1999 

mth\brosjur3 



EERSTERUST SE BEGRAFNISRITUEEL: 

DAARSONDER SOU EERSTERUST NIE MEER 

EERSTERUST WEES NIE 

Hierdie gesprek is vrywillig gevoer met mnr Fred Magardie op Dinsdag 12 Oktober 1999 te 

St Josephlaan 409, Eersterust (012-806 7 568) nadat ek sy ingeligte toestemming daartoe verkry 

het. 

Kasset 7 

Ek ken Eersterust se begrafnisritueel, want ek kom daarmee van my kleintyd af saam - eers in 

Marabastad, toe in Lady Selbome en later in Eersterust. Oor die jare het ek ook etlike 

nabyfamilie in Eersterust aan die dood afgestaan. Ons begrafnisritueel het nie in Eersterust 

ontstaan nie. Ons het <lit met ons saamgebring vanuit die gebiede van oor die hele Pretoria 

waar ons voorheen saam met Indiers, swart mense en selfs blankes gewoon het. Ons 

verskuiwing na Eersterust was onder die Groepsgebiedewet gedwonge. 

Wanneer daar 'n afsterwe plaasvind, word die kerkklok gelui - <lit is nou die hoofstroomkerke 

wat in die Fraternal saamgesnoer is. Die gebruik kom saam met ons vanuit ons vorige 

woongebiede. Die kerkklok word gelui om mense in die gebied in kennis te stel <lat iemand 

afgesterf het. Dit is dan die werk van die koster om die klok te lui. Daar is sekere van ons 

kerke wat 'n persoon hiervoor spesiaal oplei, want <lit is nogal 'n kuns om die doodsklok op 'n 

spesiale manier te lui. In die gemeenskap ken ons ook die klank van die verskillende 

kerkklokke. Voorheen was die kerkklok by afsterwe selfs in die nag gelui, want die inwoners 

het nie opgesien na tyd nie. Die klok word so gou as moontlik na die sterfgeval gelui sodat die 

mense in die gebied die boodskap van die afsterwe verder die woongebied kan indra. 

In ons vorige woongebiede was daar nie soveel bidure by 'n sterfgeval soos nou nie. Daar sou 

een of twee wees. Ons het toe nog die aand voor die begrafnis 'n nagwaak gehou. Saam met 

die nagwaak sou daar ook 'n biduur by die huis van die oorledene wees. Die gebruik om 'n 
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biduur die aand voor die begrafnis in die kerk te hou, het in Eersterust ontstaan. 

Op die perseel waar die nagwaak sou wees, is 'n vuur in 'n konka gemaak. As jong seun het 

ek meer as een aand by so 'n konka gesit, want <lit was 'n geleentheid om 'n bietjie laat uit te 

wees. Daar was nie eenvormigheid in die hou van nagwake nie en het <lit van mekaar verskil. 

Die nagwaak wat ek goed ken, is die waar die ouderling die aand voor die begrafnis die <liens 

sou hou. Nou <lat die nagwaak by ons afgeskaf is, word die <liens die aand voor die begrafnis 

gewoonlik in die kerk gehou en deur die leraar gelei. Voor die Vrydagaanddiens word daar 

elke aand bidure aan huis van die oorledene gehou. Soms is daar by die bidure soveel mense 

<lat sommige in die straat moet staan. 

Deur die nagwaak wou ons op 'n besondere manier troos aan die bedroef des oordra. So ms is 

die oorskot van die oorledene na die huis gebring waar <lit dan vir die aand gehou sou word. 

Die kis is oopgemaak sodat familie en vriende deur die nag die lyk kon besigtig. Die volgende 

oggend sou daar voor die kerkdiens 'n kort biduur gehou word. Ek het die nagwaak so kom 

kry, maar ek <link <lit slaan terug na die gebruik by ons swart mense. Die nagwaak is in 

Eersterust ook voortgesit, maar <lit kom deesdae baie min voor. Mense wat van Onverwacht 

kom, is nog geneig om die nagwaak te hou. 1 

Ek <link die nagwaak het in Eersterust hoofsaaklik weens gesondheidsredes tot 'n einde gekom, 

want die oorledene kon aan 'n aansteeklike siekte ly. Die oop kismet 'n lyk wat gebrekkig 

gebalsem is, kon dan die siekte versprei. Dit kon ook wees <lat mense wat 'n bietjie aangeklam 

is by die sterfhuis 'n steumis kon veroorsaak wat by 'n afsterwe nie pas nie. 

Die aantal bidure wat vanaf afsterwe tot die aand voor die begrafnis gehou word, is uitputtend. 

Maar die sterfgevalle wat ek self deurgemaak het, voel mens jy word gedra deur die gebede en 

die samekoms van die mense in die gemeenskap. Daar sal selfs die aand voor die begrafnis 

gehelp word met die gereedkry van sekere dinge sodat die begrafnisreelings die volgende dag 

vlot verloop. Die sekere dinge waama ek verwys, hou verband met die uitdrukking: 
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Eersterust begrawe hulle mense, hulle laat jou nie alleen nie. Die hele gemeenskap is agter 

jou en probeer jou help - of dit nou deur die week of Saterdag of Sondag is, daar sal altyd 

genoeg wees om te help. Eersterustse kollektiewe betrokkenheid by afsterwes staan nie in die 

teken van pligpleging nie, maar is eerder die van spontande betrokkenheid en hulpverlening. 

In Eersterust ontlok 'n begrafnis 'n miemes van bedrywighede soos wat mense vanuit die 

gemeenskap die familie help wat deur die dood getref is. Buitestaanders sal die verskynsel nie 

reg verstaan nie, want hulle mag dink the people are going to town unnecessarily. En dit is nie 

so nie. Vir ons ouer inwoners is 'n begrafnis iets wat die gemeenskap betrek. 'n Begrafnis in 

Eersterust is nie 'n sosiale gebeure as sodanig nie. Tog is dit moontlik dat mense wat nie werk 

nie en wat tuis ledig sit, wel na 'n begrafnis aangetrek kan word omdat 'n bord kos daar te krye 

is. 

Tog maak dit geen inbreuk en neem niks weg van die persoon se eintlike bedoeling om aan die 

afgestorwene eer te kom bewys nie. Vir die troosmaal word soveel kos voorberei dat daar altyd 

ekstra sal wees. Soms oorskat ons ons berekeninge. Wat oorbly van die troosmaal gee ons aan 

ons twee ouetehuise en aan die armes in ons gemeenskap. Vir ons is dit 'n Godgegewe opdrag 

om na die behoeftiges om te sien. Uit die troosmaal word dit 'n liefdesdiens wat ons in die 

Here se Naam doen. Ons troosmaal is sover ek weet uniek in Eersterust. Hier het dit gestalte 

gekry soos wat ons dit nou ken. Dit is nie heeltemal 'n maaltyd agape nie, maar is tog 'n tipe 

van 'n liefdesmaal. Vanuit sy ontstaan is Eersterust 'n hegte gemeenskap. Daarom is die 

troosmaal in 'n sin eintlik soos 'n uitgebreide familiemaaltyd. 

Eersterust het bande met die Indiers, blankes en swart mense en daardie bande gaan mens op 

die een of antler manier in Eersterust kry. Dit is so dat sekere disse - soos suurpap en 

kerriekosse - die status van begrafniskos in Eersterust gekry het. Dit verraai in 'n sin ook ons 

herkoms. Tog moet ek daarop wys dat die troosmaal se disse die kos is wat ons normaalweg 

by ons huise eet. 

Die troosmaal is moontlik deur ons kontak met die swart mense bei'nvloed, maar omdat 
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ons voorheen in die groter Pretoria tussen baie antler kulture gewoon het, kan die beinvloeding 

ook uit antler oorde kom. Vir die Moslems is die doodsmaal 'n moet. Moontlik kon daar ook 

uit daardie oord 'n mate van beinvloeding wees. Ons moet onthou dat Eersterust se mense baie 

maklik oor kerk- en selfs geloofsgrense trou. Ook dit het te make met die plek se historiese 

ontstaan waar dit die enigste tuiste vir al Pretoria se bruin mense was. Maar as ek dit alles in 

ag neem, glo ek dat ons hoofsaaklik deur die gebruike van ons swart mense beinvloed is. 

Ons troosmaal se funksies is veelvuldig. Dis 'n dankie se vir 'n gemeenskap se opoffering en 

bystand. Dit betoon hoflikheid aan diegene wat van ver kom om in ons leed te deel. Dis 'n fees 

vir die voortgang van die lewe. Maar - en dit is die belangrikste - dis ons kollektiewe troos aan 

die treurendes, want rondom 'n bordjie kos wil ons rustig verkeer - wil ons weer asem skep -

na die harwar wat die dood in ons huise en gemeenskap ingebring het. 

Die handewassing voor die troosmaal sien ek as 'n higieniese gebruik omdat mense by die graf 

grond hanteer het. Handewassing is nie vreemd aan die swart mense sowel as die aanhangers 

van Islam nie. Ek weet dat die handewassing na die begrafnis by die swart mense in die teken 

staan van die afwassing van die dood. 

Gedwonge verskuiwing onder die Groepsgebiedewet het Eersterust - soos talle antler plekke 

in ons land - seergemaak. Ons moes die pyn ervaar van familie- en vriendskapsbande wat op 

grond van kleur wreed verskeur is, want mense van kleur moes bly daar waar die wetgewer vir 

jou voorskryf. Dit moes iets doen aan die karakter en die identiteit van Eersterust. Wette kon 

ons uitmekaar hou, maar die dood kon dit regkry om familie en vriende vanuit die swart- en 

Indierwoonbuurte weer by 'n begrafnis te verenig. Tog was Eersterust se begrafnisse nooit 

polities ingespan nie, terwyl dit in die swart gebiede anders was. Begrafnisse wat ek daar 

bygewoon het, is dikwels as politieke platform gebruik. 

By die opvul van die graf by 'n Magardie se begrafnis, sal bykans negentig persent van 
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die wat die gat opvul Magardies wees. Ek dink by die ou Afrikaner was dit ook die laaste eer 

aan die oorledene bewys, want die familie sou daardie graftoegooi. Tog is die opvulling nie 

'n streng familie- aangeleentheid nie. Al die begrafnisgangers deel daarin, want die grafword 

toegegooi onder die sing van geestelike liedere. Eers as dit klaar is, sal die singery ophou. 

'n Deel van die begrafnisgangers sal na die troosmaal selfs 'n drankie maak. Die gebruik is van 

resente oorsprong en kom veral onder die jongeres voor. Daar is ook verskillende name vir die 

gebruik- soos die ekstra troosdiens, die afivas van die trane, die visnons en ek het selfs gehoor 

dat iemand van die after tears praat. Die gebruik van sterk drank by 'n begrafnis is nie 'n 

nuutjie nie, want dit kom onder bykans alle kulture ter wereld voor. Vir Eersterust is dit 'n 

vreemde gebruik. Oor hierdie saak staan ek eintlik op 'n mank been, want ek voel dis onvanpas 

om 'n after tears by die huis van die oorledene te hou. As dit dan moet, moet dit liefs op 'n 

ander plek gehou word. Sover ek weet gebeur dit so en word matigheid aan die dag gele. 

Vir my is die verantwoordelike gebruik van drank 'n opvoedingstaak. Hier het ons die bruin 

mense gefaal. Soms word ons mense half ten onregte maklik as dronklappe geetiketteer. Ek 

wil in die saak nie die dopstelsel by die hare insleep nie, maar die gebruik het vir plaaswerkers 

besliste nadele gehad. As dit by drank kom, ken die bruin mense nie altyd hul perke nie. Ek 

dink dit is die gevaar wat die kerke in die visnons sien, maar dan moet ons duidelik onderskei 

tussen gebruik en misbruik van drank. Ek dink ons kerke moet die visnons met groot 

omsigtigheid hanteer, want deur te afwysend te wees, kan ons die ding onnodig lig gee sodat 

dit vlam vat. 

Wys op die gevaar, maar onthou alle mense het keusemoontlikhede. As die gebruik na 

behoorlike pastorale begeleiding tog handuit ruk, dan het die kerk kragtens haar opdrag die reg 

om in te tree. By iemand wat van kindsbeen geleer is om drank reg te gebruik, behoort hier 

geen probleem te wees nie.sal daar geen probleem mee wees nie. Dis juis wanneer ons agter 

die deur staan en die goed vir ons kinders en ander mense wil wegsteek dat ons misbruik kry. 

Ons land se vroeere drankwette het ons anderkleuriges nooit gehelp tot verantwoordelike 
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drankgebruik nie. 2 

Die onthulling van die grafsteen is vir die gesin, die groter famillie en die gemeenskap van 

Eersterust 'n groot gebeurtenis waar daar soms selfs uitnodigingskaartjies gedruk word om 

seker te maak dat sekere mense wel by die onthulling sal wees. Uitnodigings word ook aan die 

verskillende kerkgenootskappe gestuur wat baie wyer as die Fraternal strek. Waar die 

troosmaal 'n gemeenskapsmaal is, neig die maaltyd by die onthulling van die grafsteen om veel 

kleiner te wees, want dit is hoofsaaklik 'n gebeure vir familie en vriende. Deur die grafsteen 

wil ons ook vir die nageslag aandui waar le ons afgestorwenes. Daarom sien ons dit as 'n 

gedenksteen. Die onthulling van 'n grafsteen - of dan die oopmaak van die kopklip - is nie in 

Eersterust sommer net 'n ding wat verbygaan nie. Ek kan daarmee saamstem <lat daar in die 

onthulling twee belangrike · elemente na vore kom. Die eerste is <lat die familie, saam met hul 

vriende, aan die Here op 'n besondere manier wil dankie se vir die lewe van die oorledene en 

God ook daardeur wil eer. 

Daar word dan opnuut weer nagedink en hulde gebring aan die dinge waarvoor die oorledene 

in sy/haar lewe gestaan het. By die onthulling word die dinge in herinnering geroep. Die 

tweede element fokus op die maaltyd daama as 'n feesmaal - inderdaad a celebration of life that 

goes on. Om die onthulling te doen en die inskripsie voor te lees, is 'n groot eer wat iemand 

te beurt kan val. Ek dink die onthulling van die grafsteen help ons baie meer om die verlies van 

die dood te verwerk as wat ons ooit sal besef. 

Mense is maar geneig om dierbares se grafte te besoek en dan vars blomme daarop te plaas. 

Eersterust ken armoede en werkloosheid. As mense dan nog blomme vir 'n begrafnis of 'n graf 

koop, is dit vir my die toonbeeld van die liefde wat hulle vir mekaar het en wat hulle deur 

blomme tot uitdrukking bring. Ek dink daar sal selfs gevalle wees waar mense hulself te kort 

doen aan kos om blomme vir die grafte kan koop. Ek dink blomme versag die dood- by die 

begrafnis en selfs op die graf. 

Sover dit duur doodskiste of caskets aangaan, wil dit lyk asof die familie daardeur se dat 
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dit nou die laaste lief desdaad is wat aan die oorledene bewys kan word. Vir my was dit geen 

moeite en geen kruis om my deel te gee sodat ons vir my ma 'n casket kon koop nie. Dieselfde 

het gegeld by die afsterwe van my pa en seun. Maar dan was dit altyd nog so eenvoudig as 

moontlik. Dit moes mooi maar ook dienlik wees. My bydrae tot my ma se relatiewe duur kis 

was ook 'n liefdesdaad en 'n danksegging vir haar lief de en opoffering oor baie jare. Sy het 

gesorg dat ons die beste geleenthede in die lewe kry. Al het sy die kis nie gesien, of geweet 

dat sy in 'n casket begrawe word nie, was dit die onderliggende motief en nie om enigiemand 

by die begrafnis te bei"ndruk nie. 

Die godsdiens van die kleurling is aanvanklik baie sterk bei"nvloed deur die blanke sendelinge. 

Maar later sou kleurlinge ook by swart mense gebruike oomeem wat vir ons net so mooi - of 

selfs nog mooier - as die blanke gebruike is. In Eersterust het dit saamgegroei om van ons 'n 

ryker gemeenskap te maak en ook die swart mense by ons tuis te laat voel. By Eersterust se 

begrafnisse sien ons selde ons blanke familie, maar ons swart familie is 'n algemene gesig. 

Voorheen sou blankes nie maklik erken dat hulle familie in Eersterust het nie, want 

rasseklassifikasie onder apartheidswetgewing het mense op grond van velkleur gestigmatiseer. 

Ek het al etlike blanke begrafnisse bygewoon wat ek as koud ervaar het - iets wat gou moet 

klaarkom. Die dood is 'n koue ding, maar by ons is daar tog 'n warmte wat jy midde van die 

dood kry - 'n warmte wat vir my juis deur die opvul van die graf en die troosmaal geskep word. 

As die begrafnis verby is, is dit 'n geval van everybody back to his own business. Vanuit 

Eersterust se geweldige kollektiewe betrokkenheid vanaf die afsterwe tot by die troosmaal, 

vind ek dit no gal j ammerlik. Ek verstaan dat die gemeenskap se betrokkenheid na die begrafnis 

nie met dieselfde intensiteit kan voortgaan nie, maar dit sou vir ons soveel meer beteken as daar 

vanuit die begrafnisritueel ook 'n oorspoel van nasorg na die bedroefdes kon wees. Dit sou 

soveel meer vir die treurende familie beteken. 

Van die kerk se kant afprobeer ons dit doen. In die vyfwyke waarby ek betrokke is probeer 

ons so gou moontlik weer daar 'n biduur reel, maar vanuit ons gemeente self (VGK) is daar 

geen georganiseerde poging van vertroosting en bemoediging wat gewone lidmate as deel van 
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die liggaam van Christus betrek nie. Dit is nodig <lat ons ons lidmate daarin moet skool om op 

die een-tot-een basis by treurendes betrokke te wees. Ons kan selfs <link aan kleingroepe wat 

hiervoor geskool word. Ons moet onthou <lat mense in hul droetheid op hul kwesbaarste is en 

dan vatbaar is vir ander invloede - ook invloede van buite die eie kerk. 

Binne die gereformeerde tradisie is <lit vreemd om die aand voor die begrafnis nagmaal aan die 

treurendes te bedien. Tog voel ek positief oor so 'n ontwikkeling, want daardeur word die 

begrafnisritueel uitgebou as 'n ritueel van omgee. Deur die bediening van die nagmaal kry 

mense iets tasbaars waaraan hulle in siekte en in droetheid kan vashou. Ek sou so 'n verbreding 

van die bediening van die nagmaal persoonlik verwelkom. 3 

Eersterust se begrafnisritueel is vir die geloofsgemeenskap belangrik. Sou ons <lit verloor, 

word iets uit die hart en siel van die gemeenskap geruk, want <lit is iets wat oor jare onder ons 

as die bruin mense van Eersterust tot stand gekom het. Daarsonder sou Eersterust nie meer 

Eersterust wees nie, want die begrafnisritueel is ons eie skepping. 

Ek weet verlies behels veel meer as net die dood. In ons land het mense op baie vlakke verliese 

gely, want op grond van velkleur is dinge hulle ontneem of is lewenswaardes hulle ontse. As 

ons as gemeenskap ons begrafnisritueel ook nog sou verloor, sou <lit 'n ramp en 'n verlies wees 

vir die gesin, die wyer familiekring, die gemeenskap, die bruin samelewing, want uit die ritueel 

was daar vir ons lesse te leer. Ons begrafnisritueel het in donker dae mense ook gehelp in die 

verwerking van ander pyn - soos die pyn van gedwonge verskuiwing en die prysgee van die 

bekende vir die onbekende. Eersterust se begrafnisritueel het ons mense deur die pyn van ons 

verliese gedra juis omdat 'n gemeenskap betrokke was. 

Gesprek opgeneem en getranskribeer deur 

Pretoria JANDUPREEZ 

Dinsdag 12 Oktober 1999 
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Ek het die transkripsie nagegaan. Dit is 'n getroue weergawe van ons gesprek. 

OOM FRED MAGARDIE 

NOTA 

1. Ek was nog nie self by 'n nagwaak op Onverwacht nie. Maar soos ek die mense daar ken, glo ek dat hulle 
weens hul noue verbintenis met swart mense ook baie van die swart mense se gebruike sou oorneem. 
Onverwacht se mense is nie kleurlinge soos ons dit verstaan as die vermenging van bloedlyile tussen 
blankes en swart mense nie. Gerugte wil dat die mense eintlik die nasate van swart slawekinders is wat 
saam met die Boere uit Natal in die vorige eeu gekom het. Na hulle word ook as swart Afrikaners 
verwys. Baie van hulle was agterryers vir die Boere tydens die Anglo-Boereoorlog (1899-1902). 

2. Daar was 'n tyd toe dit onwettig was vir ons as anderkleuriges om drank in 'n drankwinkel te koop. Die 
bepalings van die Drankwet is eers in die sestigerjare gewysig om die koop van drank deur ons te wettig. 
Om blanke drank te kry, het ons gebruik gemaak van 'n mailer- 'n blanke wat drank vir ons teen 'n fooi 
sou koop. Om nie gevang te word nie, sou ons die drank wegsteek. Sou ons 'n drankie maak, is dit 
vinnig geskink en vinnig weggeslaan sodat ons die bottel weer kon wegsteek. Daardie tyd was meer 
mense slingerend op straat as vandag. Mense weet nou hulle kan by enige drankplek instap, hul drankie 
koop en dit rustig geniet. Nou kan 'n persoon sy bottel oop en bloot in sy kabinet hou waar dit vir maande 
kan staan. 

3. My seun se onverwagte en tragiese heengaan was vir ons as gesin baie swaar. As die stukkie brood en 
kelkie wyn - die sigbare tekens van ons Here se gebrokenheid, maar 'n gebrokenheid wat tog tot genesing 
in die wydste sin van die woord lei - op die Vrydagaand voor die begrafnis aan my gegee is, sou dit my 
seker verder gebreek het. Maar dit sou my op so 'n manier breek dat ek meer vatbaar sou wees vir die 
dinge waarvoor my Meester vir my gesterf het. Ek glo dit sou die rouproses 'n hupstoot in die regte 
rigting gee. 



TRANSKRIPSIE 

VAN 

GESPREK GEVOER MET 

VADER DAVID MARUPEN 

rektor van die Good Shepherd Parie;h 

van die Anglikaane;e Kerk in Eere;terue;t. 

Vader Marupen wa6 ook 'n onderwye;er 

en het vanaf 1953 tot 1991 e;koolgehou. 

Vanaf 1981 tot met e;y aftrede wae; hy e;koolhoof van 

P S Fourle Prlm~re Skool In Eere;terue;t. 

Hy word in 1977 tot priee;ter in die Anglikaane;e Kerk georden, 

maar bly e;teede; in die onderwye;, 

want hy het 'n dubbele roeping gehad: 

onderwye;er en priee;ter. 

S~ vader David: 

"Eere;terue;t ie; e;ooe; 'n groot familie. One; begrafnie;ritueel 

het die pyn van vere;kuiwing en e;keiding vir one; draaglik gemaak. 

Voor in die tonnel het die fig vir one; bly e;kyn. 

Die begrafnie;ritueel het one; oog gevee;tig gehou op God e;e belofte 

van die beter lewe wat daar in Chrie;tue; op one; wag." 



Aanhangsel 2. Toestemmingsvorm vir medenavorsers 

DIE BEGRAFNISRITUEEL IN EERSTERUST SE GELOOFSGEMEENSKAP 

TOESTEMMJNG VAN DEELNEMER 

Ek die ondergetekende, DAVID MARUPEN, het die inligtingstuk oor die projek gelees en dit 
is ook aan my verduidelik. Ek verstaan waaroor die projek gaan. Alle vrae wat ek oor die 
projek mag he, is bevredigend aan my beantwoord. Ek verstaan ook <lat dit my vry staan om 
op enige latere stadium nog inligting aan te vra. 

Ek weet dat -

1. my deelname aan die projek geheel en al vrywillig is; 

2. <lit my vry staan om my op enige stadium aan die projek te onttrek; 

3. ek geen vergoeding vir deelname in die navorsingsprojek sal ontvang nie; en 

4 persoonlike of vertroulike inligting wat ek verstrek, sal op my versoek as 
vertroulik in die navorsingsprojek behandel word, maar alle ander inligting is 
publiseerbaar en mag deur hierdie en ander navorsers gebruik word. 

Ek is gewillig om aan die navorsingsprojek deel te neem. 

Handtekening van deelnemer 

Furstlaan 345 
EERSTERUST 

20 Oktober 1999 

mth\brosjur3 



EERSTERUST: ONS IS 'N GROOT F AMILIE 

Hierdie gesprek is vrywillig gevoer met vader David Marupen van die Anglikaanse Kerk in 

Eersterust op Woensdag 20 Oktober 1999 te Furstlaan 345, Eersterust (012-806 8761) nadat 

ek sy ingeligte toestemming daartoe verkry het. 

Kasset 11 

Ek ken Eersterust se begrafnisritueel. Ek het daarmee opgegroei en het later as priester dikwels 

daarmee te make gehad. Eersterust se begrafnisgebruike het met ons saamgekom vanuit ons 

verskillende woongebiede waar alle rasse vroeer in Pretoria saamgewoon het. Ons 

begrafnisritueel is hierdeur bei"nvloed. Aanvanklik is die meeste kerke in ons vorige 

woongebiede, asook in Eersterust, deur blanke predikante bedien. Dit sou ons 

begrafnisgebruike bei"nvloed, maar omdat ons ook saam met Indiers en swart mense gewoon 

het, het daar ook bei"nvloeding vanuit daardie oorde gekom. 

Ek <link die invloed van Indiers was weens ondertrouery nogal sterk in Marabastad. Heelwat 

bruin vroue het daar met lndiers getrou. Van hulle sou die man se geloof aanneem, maar talle 

Indiers het weer die vrou se geloof aangeneem en Christene geword. V eral die Hindoes en 

Tamils het Christene geword. 'n Moslem word nie maklik 'n Christen nie. 

Waar Tamils wel Christene geword het, sou die familie van die bekeerling tot die Christendom 

by so 'n begrafnis op .hul begrafnisgebruike aandring. Dit was soms moeilik om die gebruike 

vir die geleentheid by ons in te pas, maar as Anglikane het ons <lit sover as moontlik gedoen. 

Soms was hul gebruike vir ons bra onchristelik en ons gemeentelede kon nie daarmee 

identifiseer nie, want <lit was vir hulle vreemd. Net die Tamils sou <lit wel verstaan. By ons 

dienste sou hulle nooit tjankbalies - <lit is nou mense wat gehuur word om by begrafnisse te 

huil - gebruik nie. 

Die gesamentlike maaltyd - of dan die troos- of doodsmaal - het sy huidige vorm hier in 
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Eersterust kom kry. Waar dit wel in ons vorige woongebiede voorgekom het, was dit op 'n baie 

klein skaal. Daar was dit hoofsaaklik beperk tot familie en vriende wat van ver af moes kom 

om 'n begrafnis by te woon en wat na die begrafnis weer die terugtog moes aanpak. Aan die 

plaaslike begrafnisgangers is net ligte verversings bedien. 

Omdat Eersterust so 'n hegte en amper geslote gemeenskap is, ken jy amper almal. Eersterust 

is eintlik een groot familie. Die Pretorianers van Eersterust ken mekaar, want daar was heelwat 

ondertrouery tussen hulle. Daar het nou met die afspringers 'n mate van verandering 

plaasgevind. Afspringers is mense van elders - soos die Noord-Kaap, Wes-Kaap en Oos-Kaap 

- wat hulle in Eersterust ter wille van werksgeleenthede moes vestig. Hierdie familiekenmerk 

van Eersterust word duidelik by ons begrafnisse bespeur. Met die afsterwe van iemand is die 

gemeenskap baie behulpsaam. Ons mense sal dan op alle moontlike maniere hulp verleen -

deur bydraes, deur kosvoorsiening, en selfs net om te kom help met allerlei handewerk wat so 

'n begrafnis van die familie vra. 

In Eersterust bestaan heelwat societies wat in die lewe geroep is om mense by afsterwe by te 

staan. My eie familie is ook by 'n society- die Highlands Society- ingedeel waar ons as familie 

maandeliks saamkom. Dit het ontstaan omdat 'n familielid van ons sonder enige gelde vir die 

begrafnis gesterfhet. Om 'n waardige begrafnis te verseker, moes die naaste familielede toe 

elk hul bydraes maak. Ons dra nou maandeliks by tot 'n eie fonds om die begrafniskostes te 

kan dek, maar ook om die geldelike verpligting op 'n konstante basis oor tyd te versprei. Daar 

sal selfs doodsboekies vir gereelde inbetalings wees. 

Sommige societies is wyer as net families. Daar is societies wat sterk staan en al oor duisende 

rande beskik. Dit is die societies wie se lidmaatskap aan die gemeenskap oopgestel is. Talle 

van Eersterust se mense behoort vandag aan die een of antler society en dit help nogal baie by 

'n sterfgeval. Daar is selfs mense van Eersterust wat aan societies in Mamelodi behoort, en die 

omgekeerde is ook waar. 

Mense wat aan societies behoort, kry nie net finansiele bystand nie, maar daar is 'n 

onmiddellike betrokkenheid sodra daar 'n afsterwe is. In Eersterust is daar 'n onmiddellike 

toeloop van mense na die sterfhuis sodra die nuus van 'n afsterwe in die gemeenskap breek. 
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Die societies sal dan by die huis waar die dood ingetree het, ook met die teebediening help. 

Selfs nadat die begrafnis verby is, sal die societies nog vir 'n rukkie by die bedroefdes betrokke 

wees. Hierdie betrokkenheid is tweeledig: Hulle sal die familie na die begrafnis met 

opruiming help, maar hulle sal ook aan die bedroefdes geestelike ondersteuning gee. 

In Eersterust is daar by afsterwe 'n geweldige gemeenskapsbetrokkenheid wat voortduur tot by 

die troosmaal. Maar dan word daardie kollektiewe betrokkenheid afgekap. Dit is 'n 

betrokkenheid wat selfs die afspringers by doodsverlies omarm. Wat wel in Eersterust gebeur, 

is dat die societies na die begrafnis nog by die treurendes betrokke is om die mense geestelik 

te ondersteun. Die ondersteuning staan buite die kerk se amptelike bediening. 

Ek glo dit is 'n leemte in Eersterust dat daar na 'n begrafnis nie genoegsame pastorate 

versorging aan die treurendes gebied word nie. Tot met die begrafnis en die gesamentlike 

troosmaal daama, is daar 'n oorweldigenede gemeenskapsbetrokkenheid wat byna oombliklik 

na die troosmaal tot stilstand kom. Dit is juis na die begrafnis dat die bedroefdes die behoefte 

het aan voortgaande pastorate betrokkenheid en begeleiding om die doodsverlies te verwerk. 

As predikant probeer ek om aan bedroefdes in my gemeente intensiewe pastorate versorging 

en begeleiding te gee. Maar normaalweg doen die gemeenskap dit nie kollektief nie. Ek dink 

hier is ruimte vir gewone lidmate van ons kerke om by die treurendes in die gemeenskap 

betrokke te raak. 

Ek wil dit tog stel dat ofskoon daar nie 'n georganiseerde betrokkenheid van kerklidmate by die 

treurendes is nie, word die funksie in ons gemeenskap tog tot 'n groot mate deur die societies 

vervul wat lank na afsterwe nog by 'n familie betrokke sal wees. Dit is 'n wanopvatting om te 

dink dat daar in Eersterust na die begrafnis geen of weinig pastorate betrokkenheid en 

versorging van die treurendes is. Die betrokkenheid en versorging is daar, maar dit is die 

societies wat nou vir die kollektiewe pastorate gemeenskap instaan. 

Die voortsetting van die kollektiewe gemeenskapsbetrokkenheid vanaf afsterwe tot by die 

begrafnis sou mens half van die gemeenskap verwag. Ons moet ook in gedagte hou dat daar 
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min weke in Eersterust verbygaan dat daar nie 'n begrafnis is nie. Vanuit ons geslotenheid as 

gemeenskap, woon bykans alma! in die gemeenskap omtrent alle begrafnisse by. Ons kan dan 

verstaan dat daar nie tyd is om stil te staan by diegene wat treur nie, want ons is al weer op pad 

om iemand anders te gaan begrawe. Vir baie mense in Eersterust is 'n begrafnis al 'n sosiale 

gebeure. Soms word 'n begrafnis te veel van 'n spoggeleentheid. Ek dink tog by ons 

begrafnisse word baie geld gemors wat veel eerder anders in die gemeenskap gebruik kon 

word. Daar is die neiging om mense in uitermate duur doodskiste of caskets te begrawe. 

Begrafnisgangers is ook nie meer 'n somber groep wat in swart of donker klere geklee is nie. 

Dit is ook omtrent net die ou garde wat nog rou - die jonges rou nie meer nie. Ek weet dat die 

rougebruike onder ons swart mense nog baie sterk figureer. 

Vir ons is die opvul van die graf onder die sing van geestelike liedere die eerbewys wat die 

mans aan die oorledene bewys. Die predikant moet ook bly totdat die opvulling gedoen is 

voordat h( s )y die seen uitspreek. Ons uit Eersterust wat blankes se begrafnisse bywoon, beleef 

daardie begrafnisse as gejaagd, koud en klinies. 

Ook ons troosmaal is nie 'n gebeurtenis waar mense net gou iets eet en loop nie. Dit is nie 

snaaks om mense te kry wat ure by die maaltyd vertoef net om met die familie en treurendes 

doodgewoon oor ditjies en datjies te gesels. Die troosmaal het by ons ook 'n feestelike karakter 

- iets waar ons met oenskynlike gemak die hartseer van die dood maar ook die vreugde van die 

!ewe en die se voortgang bymekaarhou. 

Eersterust se begrafnisritueel word deur alma! in die gemeenskap - en selfs daarbuite -

gerespekteer. Ook die onkoste van die begrafnis, en dan veral die troosmaal, word nie deur die 

betrokke familie alleen gedra nie. Die gemeenskap help op 'n unieke manier daarmee. Vir my 

le hierdie unieke hulpverlening in die uitleefvan ubuntu in ons gemeenskap. 

Ons as gemeenskap - soos talle antler gemeenskappe in ons land - het onder 'n politieke beleid 

van rasseskeiding seergekry. Maar wat anders is van Eersterust, is dat ons van oor die hele 

Pretoria teen wil en dank onder die Groepsgebiedewet binne Eersterust se geografiese grense 
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weer van nuuts af 'n gemeenskapslewe moes kom vestig. Eersterust was die enigste woonplek 

vir al Pretoria se bruin mense. Daar was vir ons - en vir diegene wat later van elders hier sou 

intrek - geen antler heenkome nie. 

Alhoewel Eersterust se mense seergekry het, het ons begrafnisritueel die pyn van verskuiwing 

en skeiding vir ons draaglik gemaak. Ons het steeds bly voel <lat daar voor in die tonnel ook 

vir ons 'n lig skyn. Die begrafnisritueel het ons oog gevestig gehou op die beter lewe wat God 

in Christus vir ons as sy kinders belowe. Eersterust as een groot familie het dit ook moontlik 

gemaak dat die kerke binne die Fraternal as 'n ekumeniese liggaam kon saamwerk. Dit is 

uniek aan Eersterust - iets wat ek glo nie maklik in ander gebiede tot stand kon kom nie. Ander 

kerkgroepe wat buite die hoofstroornkerke staan, het ook 'n eie fraternal. 

In Eersterust is daar 'n besondere ekumeniese gees. Ek <link dit is vergemaklik omdat 

Eersterust se uitgebreide families ook 'n kerkeverskeidenheid sou huisves. Dit is nie snaaks 

om binne 'n familie mense van verskillende kerke te kry nie. So is dit vir ons as predikante nie 

snaaks om oor en weer hulp te verleen met die bevestiging van huwelike en die waameem van 

begrafnisse waar die eie gemeentepredikant dit om een of ander rede nie kan doen nie. 

Ek glo die feestelike karakter van die begrafnisritueel se troosmaal tog verband hou met ons 

gemeenskap se seerkry onderforced removals. Die dood sou aan die geloofsgemeenskap die 

boodskap deurdra dat daar in die hiemamaals vir ons die beter lewe wag, maar dat die aardse 

lewe tog ook 'n gawe van God is wat ons kan geniet - al gaan <lit soms swaar. 

Gesprek opgeneem en getranskribeer deur 

Pretoria JANDUPREEZ 

Woensdag 20 Oktober 1999 

Ek het die transkripsie nagegaan. Dit is 'n getroue weergawe van ons gesprek. 

VADER DAVID MARUPEN 



TRANSKRIPSIE 

VAN 

GESPREK GEVOER MET 

DS J M MASOM BU KO Dipl. T eol. (Zoeloeland) 

wat leraar is van die Verenigende Gereformeerde Kerk 

se gemeente Ekangala naby Bronkhorstspruit. 

Etnies is hy 'n Ndebele. 

Hy ontvang sy teologiese opleiding aan Dingaanstat 

waarna hy in 1976 toegelaat word as evangelis 

in die voormalige Ned. Geref. Kerk in Afrika 

met eerste standplaas lxopo. 

Daarna dien hy op Greytown, Ermelo en Bronkhorstspruit. 

Vanaf 1992 studeer hy deeltyds aan die 

Universiteit van Zoeloeland te Ongoye vir die 

Diploma in T eologie 

wat hy aan die einde van 1996 verwerf 

en waarna hy as leraar van die VGK georden word. 

Vertel Johannes: 

"Onder swart mense is die nagwaak of umlindelo 

'n algemene gebruik, want dis die geleentheid waar mense 

buite die familie die treurendes geldelik ondersteun 

om die begrafniskostes te dek, 

en om aan die lewe te kan bly. 11 



Aanhangsel 2. Toestemmingsvorm vir medenavorsers 

DIE BEGRAFNISRITUEEL IN EERSTERUST SE GELOOFSGEMEENSKAP 

TOESTEMMING VAN DEELNEMER 

Ek die ondergetekende, JOHANNES BHEKI MASOM BU KA, het die inligtingstuk oor die projek 
gelees en <lit is ook aan my verduidelik. Ek verstaan waaroor die projek gaan. Alle vrae wat 
ek oor die projek mag he, is bevredigend aan my beantwoord. Ek verstaan ook <lat <lit my vry 
staan om op enige latere stadium nog inligting aan te vra. 

Ek weet dat -

1. my deelname aan die projek geheel en al vrywillig is; 

2. dit my vry staan om my op enige stadium aan die projek te onttrek; 

3. ek geen vergoeding vir deelname in die navorsingsprojek sal ontvang nie; en 

4 persoonlike of vertroulike inligting wat ek verstrek, sal op my versoek as 
vertroulik in die navorsingsprojek behandel word, maar alle antler inligting is 
publiseerbaar en mag deur hierdie en ander navorsers gebruik word. 

Ek is gewillig om aan die navorsingsprojek deel te neem. 

Handtekening van deelnemer 

Ekangala 

BRONKHORSTSPRUIT 

13 Oktober 1999 

mth\brosjur3 



BEGRAFNISSE IN SWART GEMEENSKAPPE: 'N DAGLANGE GEBEURE 

Hierdie gesprek is vrywillig gevoer met ds Johannes Bheki Masombuko op Woensdag 13 

Oktober 1999 te Ekangala (Bronkhorstspruit) nadat ek sy ingeligte toestemming daartoe verkry 

het. 

Kasset 6 

Ek ken die swart mense se begrafnisgebruike. Ek het daarmee grootgeword, het in my lewe 

baie begrafuisse van swart mense bygewoon, en het in my bediening as evangelis en leraar ook 

baie swart mense begrawe. Ek sal nou die verloop van 'n begrafuis by swart mense vanaf 

afsterwe tot na die begrafuis beskrywe. 

Sodra daar 'n afsterwe is, sal iemand dadelik die predikant kom se wat dan die kerkklok moet 

lui. As die kerkklok op 'n antler dag as 'n Sondag lui, weet die mense iets het gebeur. Die 

mense kom dan so gou moontlik na die kerk of die pastorie om te hoor wat het gebeur. Die 

doodstyding word dan aan die mense oorgedra. Daardie aand gaan die predikant en van die 

gemeentelede na die sterfhuis om 'n biduur te hou. As die afsterwe tuis plaasgevind het, gaan 

die biduur aan totdat die lyk na 'n lykhuis verwyder word. Daama word daar elke aand 'n 

biduur by die bedroefdes gehou. Almal wat die oorledene geken het, kom na die bidure. Ek 

begin die bidure so sesuur saans. 

As ek klaar is, sal mense van antler kerke met die bidure voortgaan, want soms is daar in 

dieself de huis mense wat tot verskillende kerke behoort wat ook dan bidure kom hou. Ons 

bidure word nie net saans gehou nie, want mense van antler kerke kan ook bedags by die 

treurendes bidure kom hou. Dit is die gebruik in ons kerk (VGK) dat die gemeente se vroue op 

Donderdae bidure hou. Elke vrou trek dan haar kerkkleed of isambatho aan. As daar 'n 

sterfgeval in die gemeente is, gaan hulle - elke suster geklee in haar isambatho - na die sterfhuis 

om 'n biduur te hou. 

Ons begrafuisse is gewoonlik op 'n Saterdag. Op die Donderdag word 'n tent by die sterfhuis 
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opgeslaan. Die Vrydagaand voor die begrafnis kom daar baie mense na die nagwaak of die 

umlindelo. As die oorledene een van my lidmate is, begin ek die biduur die aand nege-uur. Dit 

duur tot middemag waama die antler kerke <lit voortsit tot die volgende oggend. Vir die 

umlindelo word vir die nag se verrigtinge op die erf'n vuur in 'n konka (umbhawula) gemaak 

vir die familie wat nie kerkgangers is nie. 'n Bees word die Vrydag geslag. Op die Vrydag 

word die oorledene se lyk gedurende die laatmiddag huistoe gebring. Vir die nag word die lyk 

in die oorledene se kamer gehou. 

Wanneer die lyk by die huis aankom, moet die predikant of ouderling daar wees om die lyk die 

huis in te lei. Die predikant of die ouderling doen in die kamer 'n gebed en gaan daama uit. 

Die verdere verrigtinge rondom die umlindelo vind buite die huis by die tent plaas. Die kamer 

waarin die lyk gehou word, word leeg gemaak. Al wat in die kamer oorbly, is 'n matras. Die 

doodskis met die oorledene se lyk word op die matras neergesit en die vrou/man van die 

oorledene moet die hele nag op die matras by die lyk sit. Ander familielede van die oorledene 

word ook in die kamer toegelaat. 

Nou word die kis oopgemaak sodat die familie die lyk se gesig met gewone water en 'n waslap 

kan was. Die bedoeling van die umlindelo is om die treurendes te troos. Vir my is daar een 

probleem met die umlindelo. Omdat die gebede en die boodskap buite by die tent gehou word, 

hoor die familie niks ofbaie min hiervan omdat hulle saam met die weduwee of wewenaar van 

die oorledene in die kamer sit. Die biduur word vanaf nege-uur die aand tot middemag buite 

by die tent gehou. Daama neem mense van antler kerke oor. Dwarsdeur die nag word gebid 

en geestelike liedere gesing. 

As die oorledene my gemeentelid is, gaan ek en 'n ouderling weer sewe-uur die volgende 

oggend na die sterfhuis. 'n Uur voordat die begrafnis begin wil ek saam met die bedroefdes 

wees, want dan word die kis oopgemaak sodat die familie en vriende finaal van die oorledene 

afskeid kan neem. Terwyl die besigtiging gebeur, sing die aanwesiges geestelike liedere. 

Wanneer daar klaar afskeid geneem is, word die kis finaal toegemaak. Nou word die kis uit 

die kamer na die tent gebring waar <lit aan die voorkant van die tent geplaas word vanwaar al 

die verrigtinge sal plaasvind. Sodra die kis in die tent geplaas is, begin die verrigtinge wat 

volgens 'n plan verloop. 
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Begrafnisse van swart mense duur lank - bykans die hele dag. Aan die dooie bring familie en 

vriende huldeblyke en lofprysinge (izibongo). Bers hiema kom die predikant laaste aan die 

woord. Dan word die boodskappe op die kransies uitgelees en die begrafnisrede gehou. 

By begrafnisse van swart mense moet daar altyd vleis wees. Volgens swart tradisie word daar 

vir 'n man 'n os geslag sodat hy in die osvel begrawe kan word. As 'n man in 'n doodskis le, 

word die beesvel saam met 'n nuwe kombers bo-op die kis geplaas. Vir 'n vrou word 'n koei 

geslag, want sy mag nie met 'n osvel begrawe word nie. Die slag van die bees hou verband met 

swart mense se siening oor die voorouers wat die bees se bloed soek voordat met hulle gepraat 

kan word. Die vel simboliseer dat die oorledene na die voorouers gegaan het. 

Maar Christene van die hoofstroomkerke slag nie meer beeste nie. Diegene wat 'n bees slag, 

is of ongelowiges of wat aan beide die Christelike geloof asook aan die voorouerverering 

vashou .. As umfundisi of moruti (predikant) het die beesvel vir jou geen betekenis meer nie. 

Ook die vleis is daar vir die viering van die lewe wat aangaan. Die feeskarakter van 'n 

begrafnis word vandag deur die begrafnisgangers se kleredrag weerspieel. As die oorledene 

'n lidmaat van ons kerk is, dra elke kerkvrou haar isambatho. Die treurendes sal as 'n teken van 

rou ook donker klere dra, maar die antler vroue sal bont klere dra. Wat wel 'n vereiste is, is dat 

alle vroue kopdoeke en die mans baadjies dra. 

Die meeste swart Christene slag vandag nie meer 'n bees nie, maar gaan koop vleis by die 

slaghuis. Wie 'n bees slag, is die wat nog met die voorouers praat. Dit is vir swart mense 

belangrik dat daar by 'n begrafnis vleis sal wees. Saam met die vleis is daar ook suurpap, asook 

koekies en koeldrank. Ryk swart mense maak die begrafnismaal soos 'n bruilof waar daar ook 

nagereg sal wees. 

By ons begrafnisse moet daar ook bier wees. Diegene wat nog sterk aan die voorvaders 

vashou, sal net umqhombothi (ligte sorghumbier) bedien. Almal - behalwe die predikante ~ 

moet 'n bietj ie van die bier drink. Swart mense wat nie meer die tradisie van die voorouers hou 

nie, koop deesdae gewone bier - soos Castle, Black Label, of Lion - by die drankwinkel. 
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Voordat die begrafnisstoet vanaf die huis na die begraafplaas vertrek,moet die oudste seun by 

die afsterwe van sy pa die pligte as gesinshoof oomeem. As teken hiervan moet hy sy baadjie 

aantrek met die binnekant na buite. Dit wys hy is nou 'n groot man wat die 

verantwoordelikheid van die huishouding op horn neem. Hydra die baadjie so vir die duur van 

die begrafnis. Hy moet ook die he le tyd by sy ma sit. Voordat die lyk van die gesinshoof die 

perseel verlaat, gooi een van die vrouens 'n lee kalbaspampoen by die hek stukkend. Dit is die 

teken die huishoof is dood. As die huismoeder sterf, word nie een van die twee gebruike 

nagekom nie. 

By Bronkhorstspruit volg ons die gebruik <lat die predikant die begrafnisstoet na die 

begraafplaas lei. Net agter die predikant se motor volg die lykswa en die voertuig waarmee die 

naaste gesinslede na die graf vervoer word. Daama volg die ander karre en selfs busse. By die 

graf moet daar ook 'n koor of kore sing. Ons sing baie by ons begrafnisse. Al die 

begrafnisgangers neem hieraan deel. Voordat die kis in die graf afsak, word 'n slaapmat 

(ukhukho of umsebe) as 'n algemene gebruik eers op die bodem van die graf geplaas. Terwyl 

die kis in die graf afsak, word daar aanhoudend gesing. As die kis op die bodem van die graf 

kom, sal die seremoniemeester die sang stop. Dan word die beesvel en nuwe kombers bo-op 

die kis gesit. Daama sal die seremoniemeester die begrafnisgangers weer vra om te sing. 

Die predikant sal dan gevra word om 'n gedeelte uit die Bybel te lees en grond op die kis te 

strooi. As daar antler predikante teenwoordig is, sal hulle ook uitgenooi word om grond op die 

kis te strooi. By predikante van sommige kerke is <lit die gebruik om sommer 'n graaf vol 

grond op die kis te strooi wat dan die saai van saad sou simboliseer. Die woorde stofisjy en 

tot st of sal jy terugkeer moet dan deur die predikant gese word. 'n Graaf vol grond word dan 

aan die predikant oorhandig waarop hy al die familie sal vra om ook grond op die graf te strooi. 

Dit word nou ook onder swart mense die gebruik <lat die familie blomblare pleks van grond op 

die kis strooi. 

Onder die sing van geestelike liedere neem al die begrafnisgangers deel aan die opvul van die 
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graf. Van die begrafnisgangers sal ook klippe gaan soek om 'n rand om die graf te pak. Bo-op 

die opgevulde graf word dan blomkranse geplaas. Sodra dit gedoen is, word daar aan die 

eregaste 'n geleentheid gegee om iets te se. Daama sal 'n familielid die begrafnisgangers na die 

huis vir die maaltyd uitnooi. Die predikant spreek dan die seen uit waarop die begrafnisgangers 

na die sterfhuis terugkeer. 

Christene sal nie 'n slaapmat onder in die graf plaas, of die beesvel bo-op die kis plaas nie. 

Selfs al is mense nie kerkgangers nie, sal hulle deur die societies waaraan hulle behoort 'n 

predikant van 'n antler denominasie - soos die apostoliese groeperinge - kry om die begrafnis 

te hou. Maar by die begrafnis sal daar altyd 'n predikant optree. 

Soms word 'n begrafnisdiens vanuit die kerk gehou, maar dit word hoofsaaklik vanaf die 

woonerf van die oorledene gedoen. Word daar 'n kerkdiens gehou, word daar nie ook 'n 

huisdiens gehou nie. V oor die roudiens in die kerk, word net 'n gebed vir die gesin by die huis 

gedoen. 

As die verrigtinge by die grafklaar is, gaan die mense terug na die sterfhuis. By die hek is daar 

dan 'n groot bad met water. Daarin is muti (swart medisyne) gegooi. Die begrafnisgangers 

moet dan hul hande was en ook met die water die stof van hul skoene afvee. Dit is 'n 

reinigingsgebruik onder swart mense om die onreinheid van die dood af te was. Voordat enige 

begrafnisgangers aan die reinigingsgebruik deelneem, moet die dooie se naaste familie eers hul 

hande was en skoene afvee. Asjy 'n Christen is, saljy jou hande net was omdatjy by die graf 

met grond gewerk het. Christene glo nie dit is nodig om die onreinheid van die dood af te was 

nie, want hulle is klaar in die bloed van Christus gewas. 

Na die handewassing sal mense by die tafels aansit. By die moruti se tafel is daar nie bier nie, 

maar wel by die antler tafels. Ook vir diegene vir wie daar nie aan die tafels plek is nie, word 

umqhomboti gegee. Na die begrafnisgangers vertrek het, moet die predikante wat by die 

begrafnis is, weer na die kamer teruggaan waarin die lyk gehou is om vir die weduwee of 
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wewenaar van die oorledene te gaan bid. Wanneer die weduwee of wewenaar van die graf af 

terugkom, neem h( s )y nie aan die verrigtinge by die tent deel nie, maar moet weer in die kamer 

van die oorledene gaan sit. Vir tien dae moet die weduwee of wewenaar in die oorledene se 

kamer sit. Gedurende die tyd moet dit by die sterfhuis baie stil gaan, want daar mag geen 

lawaai wees nie. In die tyd mag daar tussen die jonges geen hofmakery en tussen die 

volwassenes geen seksuele verkeer wees nie. 

Dit is ook die tyd waarin die graf gereedskap - die grawe en pikke wat van and er mense geleen 

is - skoongemaak word. Vir die geleentheid word daar weer umqhomboti of antler bier 

voorgesit. Dit geld net vir diegene wat nog aan die tradisionele gebruike van swart mense 

vashou. Christene sit nie die tien dae nie. Vir hulle begin die tydperk van rou die dag waarop 

'n man of vrou, vader of moeder aan die dood afgestaan is. Selfs die kinders van die oorledene 

moet vir 'n maand 'n swart lappie om die nek of op die baadjie se lapel as teken van rou dra. 

Vol gens die swartes se tradisionele gebruik moet die oorledene se man of vrou vir 'n volle jaar 

rou. Na 'n jaar verby is, is daar weer 'n umlindelo vir die uittrek van die rouklere. Vir die 

geleentheid word weer 'n bees geslag. 

Lidmate van die gevestigde kerke - soos Anglikane, Gereformeerdes, Metodiste - volg 

gewoonlik nie die swart mense se tradisionele rougebruike nie. Die Christene sal net vir 'n 

maand rou en as die maand verby is, sal hulle 'n hoender slag of mense uitnooi om te kom tee 

drink. Christene uit die Onafhanklike Inheemse Kerke en nie-Christene onder swart mense sal 

op die tradisionele manier rou. 

Waar die tradisionele rougebruike gevolg word, is daar weer 'n reiningseremonie wat 'n moruti 

van die apostoliese kerke moet kom doen. Daar word as in 'n emmer water gegooi en uit die 

Ou Testament voorgelees om op die onreinheid van die dood te wys. Nou moet die huismense 

gereinig word. Die huis word dan met die reinigingswater besprinkel en uitgevee. Waar 

lidmate van die gevestigde kerke wel die gebruike wil volg, sal hulle nie hul eie predikant vra 

om dit te doen nie, maar 'n moruti van die klein splinterkerkies kry. Die we du wee of wewenaar 

verwag geskenke van die genooides na die reiningseremonie. Ook hierdie gebruik word 
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gekoppel aan die Ou Testamentiese verhaal van Job waar sy vriende gekom het om horn op die 

ashoop te troos. Met die 'uittrek van die rouklere' (izilo) as teken dat die routyd verby is, is daar 

weer 'n naglange umlindelo. 'n Bees word geslag wat die oggend na die umlindelo geeet word. 

'n Jaar na die uittrek van die rouklere word 'n grafsteen op die oorledene se graf gesit. Voordat 

die onthulling plaasvind, is daar weer 'n umlindelo waar 'n bees geslag word.. Die 

onthullingseremonie is eenvoudig. Daar word gesing, uit die Bybel gelees, oor die oorledene 

gepraat, en die inskripsie op die grafsteen word uitgelees. Onder swart mense is die umlindelo 

'n algemene gebruik. Dit is die geleentheid waar mense buite die familie die treurendes 

geldelik ondersteun om begrafniskostes te dek, maar ook om aan die lewe te bly. 

Ek het al grafstene onthul, maar persoonlik kan ek die gebruik nie heeltemal uit die Bybel 

regverdig nie. As predikant word ek eintlik tot die gebruik onder druk van my gemeentelede 

verplig, want as ek dit nie doen nie, sal hulle doodgewoon 'n ander moruti kry wat bereid is om 

die seremonie vir hulle waar te neem. 

Swart mense besoek ook die graf van 'n familielid wanneer die gesin probleme het. Dan sal 

swart mense 'n tradisionele geneser (inyanga) raadpleeg om die dolosse te gooi. Die raad van 

die inyanga word gevolg - wat selfs 'n besoek aan die graf kan beteken om vir die oorledene 

te se wat nou gedoen word om die probleem op te los. Swart mense glo dat die oorledene hoor 

wat hulle se. Christene sal nie hierdie gebruike volg nie. 'n Besoek aan die graf sal vir hulle 

ook net 'n normale besoek wees om hul lief de vir die oorledene te wys. 

In die swart gemeenskap is daar na die begrafnis 'n voortgaande betrokkenheid by die 

treurendes. By ons as swart mense kom die ubuntu-beginsel baie sterk na vore, want ons glo 

dat ons mense wat swaar kry moet help. Ek wil hulpverlening onder ubuntu vergelyk met die 

kerk se diens van barmhartigheid. As daar in 'n gesin 'n afsterwe was, sal ons swart mans en 

-vroue bymekaarkom om die bedroefdes te besoek. Dit is dan ook die geleenthede waar ons 

wil hoor wat die treurendes by die huis kortkom. Ons sal dan onder mekaar geld kollekteer om 
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in die gesin se behoeftes tte voorsien sover ons kan. Dit is vir ons ubuntu. 

Talle swart gesinne behoort tans aan societies. Lidmaatskap van 'n society verseker by 'n 

sterfgeval die koop van 'n bees, asook die voorsiening van die tent, stoele en tafels. Die 

doodskis word ook deur die society voorsien, maar daar word 'n perk gestel. As die familie 'n 

beter kis wil he as waarvoor die society voorsiening maak, word ekstra betaal. 

Tussen die society en die stokvel is daar 'n verskil. Die society help nie net met al die 

voorbereidings vir die begrafnis nie, maar lewer ook vir drie weke tot 'n maand 'n nasorgdiens 

aan die treurendes. Die stokvel is net waar 'n groep ooreenkom om gereeld 'n vasgestelde 

bedrag op te pot wat maandeliks op 'n roterende basis aan 'n deelnemer oorbetaal word. Die 

maak van inbetalings is 'n sosiale byeenkoms waar bier gedrink word. 

lets wat vir my verontrus is die geld wat swart mense aan duur doodskiste bestee. Vir die 

treurendes is dit 'n eerbewys aan die oorledene. Deur die duur kis wil hulle aan die oorledene 

hul dankbaarheid bewys, maar ook verseker dat h(s)y in die dood goed slaap. As die duur 

doodskis of casket in die graf gesit word, word dit met beton toegegooi om te verseker dat 

grafskenders dit nie vir herverkoop kom steel nie. Met 'n gewone doodskis het ons nie die 

probleem van grafskending nie. 

'n Gebruik wat by ons jonger geslag al hoe meer voorkom, is die ekstra troosdiens na die 

begrafnis wanneer die trane met sterk drank afgedroog word en wat ons ken as die basula 

izinyembezi. Ook dit sal na my oordeel met die tyd 'n tradisie by begrafnisse word. Die gevaar 

wat ek daarin sien, is dat dit deur die misbruik van drank handuit kan ruk. 

Die begra:fnismaal is 'n fees. By die graf was ons hartseer, maar nou is daar blydskap dat die 

lewe aangaan. Die feestelike aard van die begrafnismaal kom juis na vore in die lag en die 

gesels van die begrafnisgangers waar ons selfs oor die oorledene sal praat. Vir ons is die 

begrafnis met die maaltyd aan die einde net 'n manier om ons hartseer en ons blydskap saam 
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te hanteer. 

Vir diegene wat die tradisionele begrafnisgebruike van die swart mense hou, is die maaltyd ook 

'n uitdrukking van blydskap omdat alles vir die oorledene gedoen is sodat h(s)y kan gaan 

khonzela phambile - vooruit gaan om die voorouers te groet deur goeie wense oor te dra, of 

respek aan hulle te betoon. 

Gesprek opgeneem en getranskribeer deur 

Ekangala JANDUPREEZ 

Woensdag 13 Oktober 1999 

Ek het die transkripsie nagegaan. Dit is 'n getroue weergawe van ons gesprek. 

~· 
DS JM MASOMBUKO 



TRANSKRIPSIE 

VAN 

GESPREK GEVOER MET 

EERW ADAM SMITH Dipl. T eol. (JWC) 

leraar van die Metodiste Kerk in Eernterust sedert 1997. 

Hy is in Kaapstad gebore, 

maar het op Hernchel in die Noordoos-Kaap opgegroei. 

Aan John Wesley College in Kilnerton, Pretoria 

voltooi hy die 

Diploma in Teologie. 

Hy vertrek aan die einde van 1999 na 

die gemeente Leliefontein in Namakwaland 

Vertel Adam: 

Ek was nog vreemd in Eersterust toe moes ek 'n begrafnisdiens lei. 

Die troosmaal is verby. Later die dag, so in die verbygaan op straat, 

hoor ek van die ekstra troosdiens. 

Omdat Eersterust anders is as wat ek ken, begin ek toe rondvra 

na waar die diens sou wees, want as pastor 

wou ek net nog 'n keer die treurendes gaan troos. 

Vra ene vir my: 

'ls jy uitgenooi daarheen'?' 

'Nee,' se ek, 'maar ek wil die mense vir oulaas gaan troos.' 

Toe antwoord hy: 

'As jy nie daarheen genooi is nie, dan bly jy weg daar.'" 



Aanhangsel 2. Toestemmingsvorm vir medenavorsers 

DIE BEGRAFNISRITUEEL IN EERSTERUST SE GELOOFSGEMEENSKAP 

TOESTEMMING VAN DEELNEMER 

Ek die ondergetekende, ADAM SMITH, het die inligtingstuk oor die projek gelees en dit is ook 
aan my verduidelik. Ek verstaan waaroor die projek gaan. Alle vrae wat ek oor die projek mag 
he, is bevredigend aan my beantwoord. Ek verstaan ook dat dit my vry staan om op enige 
latere stadium nog inligting aan te vra. 

Ek weet dat -

1. my deelname aan die projek geheel en al vrywillig is; 

2. dit my vry staan om my op enige stadium aan die projek te onttrek; 

3. ek geen vergoeding vir deelname in die navorsingsprojek sal ontvang nie; en 

4 persoonlike of vertroulike inligting wat ek verstrek, sal op my versoek as 
vertroulik in die navorsingsprojek behandel word, maar alle ander inligting is 
publiseerbaar en mag deur hierdie en ander navorsers gebruik word. 

Ek is gewillig om aan die navorsingsprojek deel te neem. 

Handtekening van deelnemer 

Dicksenlaan 63 
EERSTERUST 

2 Augustus 1999 

mth\brosjur3 



EERSTERUST SE BEGRAFNISRITUEEL: 

EGTE OMGEE OF MATERIALISTIESE VERTOON? 

Hierdie gesprek is vrywillig gevoer met eerw. Adam Smith op Maandag 2 Augustus 1999 te 

Dicksenlaan, Eersterust nadat ek sy ingeligte toestemming daartoe verkry het. 

Kasset 1 

Forced removals is nie uniek aan Eersterust nie, maar het dwarsdeur Suid-Afrika voorgekom. 

As 10-jarige kind moes ek die pyn daarvan aan my eie lyf voel. 'n Groot gedeelte van 

Eersterust se inwoners het <lit onder die Groepsgebiedewet ook aan hul lywe gevoel. Toe ons 

onder die Groepsgebiedewet verskuif is, het my ouma in trane uitgebars. Maar sy het gevoel 

dis 'n beter plek as die squatter camp waar ons gebly het. Vir haar was <lit 'n geval van die baas 

(regering) doen baie vir ons. Die verskuiwing het sy nie as 'nforced removal gesien nie. Sy 

het 'n huis gekry waarvoor sy iets soos R8-00 per maand moes betaal. 

Omdat sy uit 'n squatter camp gekom het, was dit vir haar 'n verbetering. Maar vir hul grond 

het hulle geen kompensasie gekry nie. Vir haar was <lit aardse goed wat jy met afsterwe 

agterlaat. As jy eendag by jou Skepper is, sal alles reg wees. Vir my was die verskuiwing 

traumaties. Ek is van my vriende geskei. Voorheen was ek drie minute van die skool af, maar 

nou moes ek 15 kilometer skool toe loop. Toe het my vrae begin. My vriende is almal na 

antler dele verskuif. Ook <lit was vir my as kind traumaties. 

Ek is die afgelope twee jaar predikant van die Metodiste Kerk in Eersterust. Die plek se 

geskiedenis toon dieselfde trekke as wat ek as tienjarige kind sou deurmaak. Persoonlik beleef 

ek Eersterust as woonbuurt baie traumaties, want vir my voel <lit ek is nie deel van Suid-Afrika 

nie, maar het iewers oorsee beland. 

Die konteks waaruit ek uit Kaapstad kom, en hierdie konteks verskil hemelsbreed- dis soos <lag 

en nag. Ek het ervaar <lat mense in die Kaap mekaar makliker aanvaar. Daar sal mense ook 

makliker 'n geselskap met jou aanknoop. Vir my gevoel was die mense in die Kaap 
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vriendliker, meer spontaan en het hulle ook meer vir mekaar omgegee. Waar daar swaarkry 

is, daar was hulle - ongeag wie ofwatjy is. Ek besef dit is my subjektiewe siening. 

Ek ervaar Eersterust se mense as materialisties en eng. Ek se dit met groot respek, maar vir my 

lyk dit asofhulle nog aan tonnelvisie ly. Baie van hulle ken net vir Eersterust. Maar dan moet 

ek dadelik byvoeg: Eersterust was die enigste bruin gemeenskap in Pretoria. Hier is talle 

inwoners wat nog nooit buite Eersterust was nie. lets wat ek opgemerk het - ek het gister met 

'n vriend daaroor gepraat - is dat baie van Eersterust se kinders wat elders in die land gaan 

studeer, nooit werklik terugkom nie. Hulle trou en vestig hulle daar omdat hulle nie meer hier 

kan aanpas nie, want hulle visie het verbreed. 

Eersterust se ouer mense praat nog graag oor hoe dit was in Lady Selbome en Marabastad. 

Rondom dit het ek al honderde gesprekke met mense hier gehad - oor hoe hulle die lewe daar 

ervaar het en oor hoe hulle daar 'n close-knit family was. Daar het blankes, swart mense, 

kleurlinge en Indiers dieselfde woongebiede gedeel. Daar was hulle 'n groep mense wat as 

mense gesien is. Daaraan <link hulle baie terug. Ek ervaar by Eersterust se ouer mense 'n 

hunkering na daardie dae toe hulle in die verskillende gebiede 'n close-knit family was. Kyk 

jy na Eersterust se straatname en na die gebiede se name - soos Highlands - dan het hulle 

daardie gebiede eintlik hierheen saamgebring in die hoop dat dit hier dieselfde sou wees. Maar 

dit was beslis nie so nie. 

As dit by Eersterust se begrafnisritueel kom, moet ek eers oor die dinge praat waaroor ons 

dieselfde <link. In my bediening het ek 'n spesifieke riglyn gevolg en dit doen ek ook hier. As 

ek weet iemand het gesterf, besoek ek dadelik daardie gesin. Ek dring verder daarop aan om 

die eerste biduur aan huis van die familie self te lei sodat ek met die mense kan identifiseer en 

te toon dat ek vir hulle beskikbaar is. 

Vir my le die verskille in die manier waarop dinge in Eersterust gedoen word. My vorige 

gemeente was 'n ryk blanke gemeente. Tog sou die mense nooit daaraan <link oor hoe het die 

doodskis by die vorige begrafnis gelyk nie. Ek kry die gevoel dat Eertsterust se mense die 

beste kis probeer koop of hulle dit kan bekostig of nie. Ek weet van 'n geval waar mense 

R14 000 vir 'n casket betaal het. In my vorige gemeente gaan jy saam na die 



90 

begrafnisondememers om as buitestaander te verseker <lat 'n goeie <liens aan die familie 

gelewer word, maar ook 'n <liens waarvoor mense nie onnodig duur betaal nie. Daar kon jy 

mense hieroor bystaan en raad gee, maar hier het jy feitlik geen se nie. Die familie doen self 

hul ding. Vir my lyk <lit asof Eersterust se begrafnisse gemeet word aan die swier van die 

geleentheid. 

In my vorige konteks het <lit nie saak gemaak hoe eenvoudig die begrafnis is nie. Die mense 

sou mekaar omarm, want hulle was daar vir mekaar. Hulle sou nooit praat oor hoe mooi die kis 

was nie, maar Hewer kyk hoe hulle die persoon kan ondersteun. Waar ek vandaan kom, was 

daar altyd mense wat na die bedroef des sou teruggaan en uitvind hoe <lit met hulle gaan, en 

waar gehelp kan word. Hier kry ek die gevoel <lat mense op straat daaroor sal praat, maar hulle 

sal nie na die treurendes gaan om te kyk hoe <lit daar gaan nie. Ek weet van 'n vriend van my 

wat verlede jaar hier in Eersterust oorlede is, maar ek kan nie aan een gemeentelid <link wat 

weer teruggegaan het om aan die bedroef des te vra hoe hulle die dood verwerk nie. En <lit is 

'n persoon wat aktief was in die kerk. 

Ek <link <lat Eersterust se mense rondom afsterwe mekaar onder druk plaas. Ons moet doen 

soos die Jones's doen, of selfs nog beter - ook met begrafnisse. Dit gaan vir my te veel rondom 

die doodskis. Ek kry net die gevoel <lit gaan nie werklik om die familie se pyn nie - dis veel 

eerder 'n finansiele ding. Vir my het Eersterust rondom begrafnisse 'n baie materialistiese 

uitkyk. Hoe arm jy ook al mag wees - al moet jy geld vir 'n duur doodskis gaan leen - sal jy 

<lit doen net om in tel te wees. Vir my is <lit die hartseer van Eersterust. 

Ek glo nie ons kan hierdie verskynsel in Eersterust koppel aan die mense se oormatige verering 

van hul dooies nie. Ek dink eerder dat mense deur die geld wat hulle spandeer om die oorledene 

te begrawe, aan hulself en die dooie status gee. Deur 'n persoon op die duurste moontlike manier 

te begrawe probeer hulle eintlik se: Dis die soort mens wat h(s)y was. Ek dink hierin is daar tog 

'n stuk verering van die dooie. Om ons dooies in die dood met lief de te omring en vir hulle die 

beste te gee, is sekerlik nie verkeerd nie, maar dan moet mense dit kan bekostig. 
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Vir my as buitestaander is die troosmaal na die begrafnis - wat tog 'n feesmaal is - iets unieks 

aan Eersterust. Die gebruik wat ek ken, is die bediening van ligte verversings na die begrafnis. 

Vir die gebruik is daar seker historiese wortels. Die saamwees met die bedroefdes direk na die 

begrafnis kan as kollektiewe pastorale vertroosting dien. Ek probeer Eersterust se begrafnis

maal verstaan, maar persoonlik kan ek nie daarmee saamgaan nie. Ek kom uit 'n ryk blanke 

gemeente - die Coronation Methodist Church in Somerset-Wes - waar die vrouevereniging net 

koek en tee sou bedien. Nooit was daar druk op 'n familie om 'n feesmaal voor te sit nie. Hier 

ervaar ek daar is druk op die familie om 'n feesmaal voor te sit. En hoe beter die feesmaal, hoe 

beter was die begrafnis. Wat my as predikant raak, is dat ons die familie met hul pyn nie regtig 

raaksien nie. Ek wil Eersterust se siening rondom die begrafnismaal so stel: You must live up 

to expectations. 

Vir my is dit 'n probleem. Al wat die honderde begrafnisgangers oenskynlik in belangstel, is 

om in lang rye te staan en kos te kry. En as die kos volgens hulle nie reg is nie, sal daar 'n 

storie rondom dit wees. Vir my is dit erg, want so vergeet ons mense se pyn en ek is 'n 

pynmens. Ek kan nie sien hoedat mense in hul pyn ook nog 'n feesmaal moet voorsien nie. Dit 

maak vir my nie sin nie en as persoon sukkel ek met die gebruik. 

Die skuld wat mense in Eersterust vir 'n begrafnis aangaan, moet na my oordeel vir die 

bedroefdes nadelig wees. Die uitgee vir 'n begrafnis van 'n klomp geld wat jy nie gehad het nie, 

moet spanning op die gesin laai, want die geleende geld moet terugbetaal word. Vir my is dit 

net 'n onnodige las wat op mense in hul droefheid gelaai word. Dit gebeur dat mense in 

Eersterust weens begrafnisskuld depressief raak, want om aan die gemeenskap se verwagtinge 

te voldoen, moes hulle bo hul geldelike vermoe presteer. Sulke mense moet dan pastorale 

begeleiding kry. By hulle slaan die gevoel deur: Stop the wagon. I cannot cope anymore, and 

I want to get off 

Maar Eersterust is 'n baie trotse gemeenskap. Om die dinge in die gemeenskap bloot te le, sal 

jy diep moet delf. Teenoor die predikant sal hulle erken: "Ons het vir my ma se begrafnis 

soveel uitgegee, maar ons kon dit nie werklik bekostig nie. Wat ons dronkslaan is ons welaf 

familie wat ons onder druk plaas om ons ma goed te begrawe, want dis dee I van hulle image." 
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Ek <link die opsit van 'n grafsteen plaas talle mense in Eersterust onder nog groter finansiele 

druk. Ook dit het ek in my bediening hier opgetel. Die onthulling van 'n kopklip gaan weer 

met 'n maaltyd gepaard waarheen 'n klomp mense genooi word. Ek wil dit blatant stel: Hoe 

mooier en duurder die kopklip en hoe mooier die woorde daarop, hoe beter is jou image of die 

van die persoon wat afgesterf het. As mense die dinge kan bekostig, het ek nie 'n probleem 

daarmee nie, maar ons moenie diegene wat dit nie kan bekostig nie nog verder onder finansiele 

druk plaas nie. 

Ek het die afgelope twee jaar so 'n stuk of agtien begrafnisse gehou. As jy Eersterust wil ken, 

moet jy na begrafnisse hier kom. Hier kom jy agter wie is familie van wie. Baie inwoners in 

Eersterust is aangetroude familie, maar talle het ook familie wat in Mamelodi bly. Eersterust 

is 'n kleurlinggemeenskap met baie familie in Mamelodi en die ander swart townships rondom 

Pretoria. Maar dis 'n tragedie dat baie mense in Eersterust nog erg rasgerig is. Hulle is 'n 

kleurlinggemeenskap met swart familielede, maar wat hoop om 'n kleurlinggemeenskap met 

wit familie te wees. Hulle praat graag van hul blanke herkoms, maar praat minder van hul 

swart herkoms - en dikwels neerhalend daarvan. Hierdeur se hulle: Vergeet jou roots. En dit 

kan nie. 'n Groot deel van Eersterust se roots le juis in Mamelodi, want Eersterust se vroee 

geskiedenis is ene waar swart- en bruin mense deurmekaar gebly het. Onder die 

Groepsgebiedewet was Eersterust die dumping ground vir Pretoria se kleurlinge en moes die . 
swart mense uitskuif na die townships van Mamelodi, Atteridgeville en elders. 

Eersterust se mense se herkoms le ook by blankes en Indiers. Maar in die twee jaar wat ek in 

Eersterust predikant is, het ek nog nooit gesien dat blankes hier na begrafnisse kom nie. Maar 

by elke begrafnis in Eersterust, sal daar swart mense wees. Eersterust se mense sal met trots 

vir jou as blanke van hul blanke herkoms vertel, want hulle wil met jou identifiseer. Maar 

teenoor my as 'n kleurling noem hulle nooit hul blanke bloedlyne nie. Eintlik wil hulle vir jou 

as blanke se: We are family, we are brothers. En hulle se dit nie vanuit 'n Christelike konteks 

nie, maar vanuit 'n bloedlyn.liedere gesing. Op mev Ruth Forbes se begrafnis op 18 Februarie 

vanjaar is twee swart gesange gesing. 
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Op mev Ruth Forbes se begrafnis op 18 Februarie vanjaar is twee swart gesange gesing. 'n 

Gebruik in Eersterust wat vir my vreemd is, is die onthulling van 'n grafsteen. Ek het nog nooit 

in die Kaap, en selfs elders in hierdie land waar ek ook al was, 'n kopsteen onthul nie. Ek 

verstaan nie die konteks daaragter nie. Al wat mense vir my se, is dat dit 'n tradisie is. Ek het 

al swart begrafnisse in die Kaap gedoen en bygewoon, maar ek het ook onder die swart mense 

daar nog nooit 'n kopsteen onthul nie. Dit was die eerste keer dat ek dit hier moes doen. 

Ek kan dit teologies regverdig op grond van die Jakobsverhaal wat by Bet-el die steen onder 

sy kop gesit en 'n altaar daar gebou het. Maar ek kan ook teologies se dis nonsens as ek na die 

opstanding kyk. Die steen by Jesus se grafwas weggerol toe Hy uit die dood opgestaan het. 

Die onthulling van 'n grafsteen kan vir die treurendes pastoraal voordelig wees, want dit kan 

met die helingsproses help. Vir my lyk dit al asof die familie dink alles rondom die afsterwe 

van 'n dierbare is nie afgehandel voordat die kopsteen nie op is nie. Ek grond my mening op 

'n voorbeeld uit die gemeente. By ons is daar 'n antie in haar tagtigs. Sy is 'n pragtige mens, 

maar glo dat voordat sy sterf, moet die vier kopstene op haar ma, twee dogters en kleinkind se 

grafte kom en onthul word. Sy voel dinge is onafgehandel voordat dit nie gedoen is nie. 

Gesprek opgeneem en getranskribeer deur 

Pretoria JANDUPREEZ 

Maandag 2 Augustus 1999 

Ek het die transkripsie nagegaan. Dit is 'n getroue weergawe van ons gesprek. 

EERW ADAM SMITH 



TRANS KRIPS IE 

VAN 

GESPREK GEVOER MET 

ME BRENDA VANWYK 

afkomstig van Port Elizabeth, maar wat haar weens werksomstandighede 

gedurende die middel tagtigs in Eersterust moes vestig. 

Sy is tans departementshoof by 

Norridge Park Primere Skool. 

Haar man sterf op 11 Mei 1998 na 'n lang siekbed. 

Se Brenda: 

"Wat ek by Eersterust kom leer het, 

was 'n gemeenskap se betrokkenheid by 'n afoterwe. 

Tydens my manse afoterwe was ek verntom 

oor die gemeenskap se betrokkenheid. 

Dit het my gehelp om met die lewe 

in Eersterust te kon aangaan, 

want my familie bly ver. 

Tog het ek dieselfde betrokkenheid gem is 

om as afopringer voor my man se dood 

deel van die gemeenskap te word." 



Aanhangsel 2. Toestemmingsvorm vir medenavorsers 

DIE BEGRAFNISRITUEEL IN EERSTERUST SE GELOOFSGEMEENSKAP 

TOESTEMMING VAN DEELNEMER 

Ek die ondergetekende, BRENDA VAN WYK, het die inligtingstuk oor die projek gelees en dit 
is ook aan my verduidelik. Ek verstaan waaroor die projek gaan. Alle vrae wat ek oor die 
projek mag he, is bevredigend aan my beantwoord. Ek verstaan ook dat dit my vry staan om 
op enige latere stadium nog inligting aan te vra. 

Ek weet dat-

1. my deelname aan die projek geheel en al vrywillig is; 

2. dit my vry staan om my op enige stadium aan die projek te onttrek; 

3. ek geen vergoeding vir deelname in die navorsingsprojek sal ontvang nie; en 

4 persoonlike of vertroulike inligting wat ek verstrek, sal op my versoek as 
vertroulik in die navorsingsprojek behandel word, maar alle ander inligting is 
publiseerbaar en mag deur hierdie en ander navorsers gebruik word. 

Ek is gewillig om aan die navorsingsprojek deel. te neem. 

Handtekening van deelnemer 

Unitysingel 6 
EERSTERUST 

13 Oktober 1999 

mth\brosjur3 



VERSTOMMENDE BETROKKENHEID BY AFSTERWE: 

"EK MIS DIT IN DIE GEMEENSKAPSLEWE" 

Hierdie gesprek is vrywillig gevoer met me Brenda van Wyk van Unitysingel 6, Eersterust 

(012-806 6104) op Woensdag 13 Oktober 1999 nadat ek haar ingeligte toestemming daartoe 

verkry het. 

Kasset 8 

Ek en my man het omtrent twaalf jaar gelede met ons kinders hier aangekom. Hy is saam met 

heelwat werkers van die Ford Motormaatskappy vanaf Port Elizabeth na Samcor in Pretoria 

oorgeplaas. Ons moes noodgedwonge in Eersterust kom woon omdat dit die enigste woonbuurt 

in die hele Pretoria was waar bruin mense hulle kon vestig. Port Elizabeth is my tuisdorp - ek 

het daar opgegroei. Van beroep is ek 'n onderwyser. Ek is verbonde aan die Norridge Park 

Primere Skool in Eersterust waar ek een van die departementshoofde is. 

My man was die afgelope agt jaar baie siek. Hy was op die niermasjien. Hy moes elke tweede 

dag vir vier ure op die dialise gaan. Vir my en die kinders was dit 'n verskriklike traumatiese 

ondervinding. Omdat ons ver van ons familie is, moes ek in daardie tyd alles selfleer doen om 

oor die weg te kan kom, want my man kon niks self meer doen nie. Weens sy jarelange dialise 

kon hy nie 'n geskikte nierskenker kry nie. Dit het later sy hart geaffekteer sodat hy 'n 

omleiding moes kry. Hy is op 11 Mei 1998 oorlede. Sy afsterwe was vir my en my dogters 

'n geweldige traumatiese ervaring. Ons het geen familie hier naby nie. Hulle woon in Port 

Elizabeth en kon eers baie later in die week vir die begrafnis kom. 

My skool se personeel was egter dadelik hier om ons as gesin byte staan. Ons wat nou nie hier 

gebore is nie, word in die gemeenskap as afspringers na verwys. As ons praat oor die 

gemeenskap se aanvaarding van afspringers, was ek miskien gelukkiger as my man. Anders 

as my man by Samcor, het ek met 'n kleiner groepie mense gewerk. Hy kon net nie in 

Eersterust aanpas nie. Hy het altyd gese Eersterust se mense is nie soos ons nie. Ons het 

ervaar dat Eersterust as 'n gemeenskap mense van buite nogal moeilik aanvaar .. 
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SUMMARY 

As a community Eersterust is a creation of apartheid. Prior to the Group Areas Act (1950), all 

race groups lived intermingled in Pretoria. This led to intermarriage and cultural intermixture -

something which is reflected in the burial ritual of Eersterust' s faith community. The burial 

ritual did not originate in Eersterust, but it was expanded there - as the addition of the meal of 

solace after a funeral. What arrests attention with a death in Eersterust is the tremendous 

collective community involvement that extends up to the meal of solace. Thereafter it comes 

to an abrupt end. The focus of this study was threefold. The origin of the burial ritual is initially 

explored. Thereafter two questions are posed: What is the significance of the burial ritual to 

the faith community? How does the ritual influence the bereaved within the faith community 

who have to cope with loss through death? 

Key terms: 

Epistemology; Post-modern; Post-modernity; Discourse; Social construction discourse; 

Deconstruction; Reconstruction; Co-construction; Metaphor; Narrative metaphor; Faith 

community; Ritual 
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'N WOORD VOORAF: 
'n Dubbelnarratief 

1. W AAROM DIE INV ALSHOEK? 

As inleiding tot die studie bied ek twee verhale aan - my eie en Eersterust se verhaal. Ek doen 

dit om drie redes. 

Daar is eerstens 'n verweefdheid tussen my persoonlike lewe en my professionele lewe - ook 

waar ek as 'n navorser optree. Daar is nie sprake van 'n tweedeling nie. Weingarten (1997:xi) 

wys daarop dat ons nie 'n rigiede grens tussen ons werk en ons lewe kan trek nie. Vir Jones 

(1990:5) maak postmodeme diskoerse in sosiale navorsing vir outeurs die deur oop 

' ... to legitimately reveal themselves [Jones se onderstreping] in their work, 

[and] to include our explicit subjective presence in our writing ... [T]he personal 

voice ... [as] the "I" with feelings or experiences ... [of] the visible author ... has 

become a feature of feminist texts in a range of fields (:4).' 

Ook Middleton (1995:91) sluit hierby aan waar sy skryf: 'To be consistent with postmodernist 

premises, accademic thinking, researching, and writing should move freely between the personal, 

the theoretical, and the political/institutional dimensions of experience.' 

Oor die navorser se verhaal wat deel van die navorsing word, skryf Steier ( 1991 : 3) s6: 

' ... we understand and become aware of our own research activities as telling 

aurselves a story about aurselves ... as a social reflexivity. Perhaps we need [to] 

think of research as constituted by processes of social reflexivity, and then, of 

self-reflexivity as a social process. But we must remind ourselves that we tell 

our stories through others.' [Kursivering Steier s'n] 

In die vertel van my eie verhaal is daar tweedens vir my as navorser die geleentheid tot 
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dekonstruksie, want my menswees is beide 'n sosiale en 'n historiese konstruksie. Verder geniet 

ek as navorser geen voorrang bo enige antler persoon wat aan die navorsingsprojek deelneem 

nie (Sampson 1989:2). Laastens wil ek die leser in die lees van die skripsie ook binne 'n 

bepaalde konteks plaas. Korn ons luister na May (1997:20,21) wat vanuit 'n 

sosialenavorsingsperspektief s6 skryf: 'Both the researcher and those people in the research 

carry with them a history, a sense of themselves and the importance of their experiences.' [My 

kursivering] 

2. MY EIE VERHAAL 

Ek is 'n wit Afrikaanssprekende Suid-Afrikaanse man - gebore in 1944 - en grootgemaak in die 

Calvinistiese 1 tradisie van die Nederduits Gereformeerde Kerk waarvan ek in 1961 'n lidmaat 

word. Gedurende 1996 word ek en my vrou in Eersterust lidmate van die Verenigende 

Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA) - die kerk wat in 1994 tot stand kom uit die 

eenwording van die voormalige N G Sendingkerk vir bruin mense en die N G Kerk in Afrika vir 

swart mense. 

Die VGKSA is geyk op die Belydenis van Belhar wat saam met die ekumeniese simbole 

(Apostolicum, belydenisse van Nicea en Athanasius), en die drie Formuliere van Eenheid 

(Heidelbergse Kategismus, Nederlandse Geloofsbelydenis, Leerreels van Dordt) die kerk se 

gelooftot uitdrukking bring. Die voormalige Nederduits Gereformeerde Sendingkerk het deur 

die Belydenis van Belhar teen apartheid 2 standpunt ingeneem. Belhar se hooftemas is 

kerkeenheid, versoening en geregtigheid wat geskied in gehoorsaamheid aan die heerskap van 

Jesus Christus. 

My kinderjare en die grootste gedeelte van my volwasse lewe is deur apartheid (1948-1994) 

oorheers. My grootwordjare was op 'n klein Oos-Kaapse dorpie wat uiteindelik deel sou word 

van die Republiek van Ciskei. Ook dit was 'n skepping van die Nasionale Party wat binne die 

Verwoerdiaanse ideaal van afsonderlike ontwikkeling in Suider-Afrika 'n soort konfederasie van 

onafhanklike dog samewerkende wit en swart state tot stand wou bring. Dit sou beteken dat 

die swart volkere in Suid-Afrika op etniese grondslag tot selfregering gelei moes word. 3 
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In 1962 sluit ek aan by die Suid-Afrikaanse Polisie. Na my opleiding aan die Polisiekollege in 

Pretoria begin my loopbaan as jong polisieman in die Transkei 4 wat die eerste selfregerende 

gebied vir die Xhosas in Suid-Afrika sou word. Ek was deel van die kontingent polisiemanne 

wat in November 1963 by die eerste verkiesing in Transkei <liens moes doen. Ook by die 

inhuldiging van die eerste Wetgewende Vergadering onder opperhoof Kaizer Matanzima as 

hoofininister, moes ek vir die geleentheid <liens doen in die Bunga of Algemene Vergadering in 

Umtata. 

Na my diensbeurt in die Transkei is ek aan die einde van 1964 na Keiskammahoek verplaas. 

Tydens my verblyf daar is begin met die aanle van 'n besproeiingskema op die Middledrift

Wolfrivierpad digby Keiskammahoek vir die hervestiging van swart mense. Aan die begin 1966 

het ek met bevordering na die Oos-Rand vertrek. 

Wanneer die hervestiging plaasgevind het, weet ek nie. Dit mag wees dat kleiner groepies 

mense in my tyd hervestig is, maar die eintlike verskuiwing van mense na die Ciskei was eers 

later. Oor die wrange vrug van gedwonge verskuiwings skryfBotha en Naude (1998:59) s6: 

Die storie van Maria Zotwane se lyding en haar uiteindelike geloofsvertwyfeling 

[weens] die beleid van gedwonge verskuiwings, is in 1984 deur 'n kerklike 

ondersoekspan opgeteken. Sy is as 'n bejaarde Mfenguvrou in 'n program van 

gedwonge hervestiging summier in die destydse Ciskei afgelaai. 

"Ons het nie 'n keuse gehad nie," het Maria hulle vertel. "Die gewere was agter 

ons en hulle het ons na hierdie treurige plek gebring. Hier is nie genoeg kos nie. 

Ek is honger soos ek nou hier sit. Almal is dood. My man het weggegaan en 

gesterf, my dogters ook. Hulle het my grond gevat. Die Here is weg, ja ek 

vermoed Hy het ook weggegaan." 

Van 1974 tot 1978 was ek die senior stafoffisier van die Distrikskommandant op King William's 

Town. As 'n selfregerende gebied het die Ciskei 5 toe vir onafhanklikheid gereed gemaak. Daar 

is gewerk aan die oordrag van polisiestasies (Alice, Bell, Keiskammahoek, Middledrift, Peddie, 

Punzana, Zele en Zwelitsha) na die Ciskei. Etlike nuwe polisiestasies is ook in die Ciskei 
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opgerig, terwyl gewerk is aan die ontwikkeling van 'n eie Ciskeise polisiemag. Staatkundig was 

dit 'n tyd toe grond van blankes opgekoop is vir oordrag na 'n onafhanklike Ciskei - 'n gebeure 

wat uiteindelik my ouers op Peddie sou raak. 

Ek is in 1978 na Pretoria verplaas. Aan die einde 1994 tree ek uit as generaal-majoor, 

gedekoreer met die SOE - Stella Officii Egregii - die Ster vir Uitmuntende Diens in die Suid

A:fiikaanse Polisie. My akademiese skoling sluit in nagraadse studie in Publieke Administrasie 

en Tersiere Onderrig (Universiteit van Pretoria), asook Menslike Hulpbronbestuur (Randse 

Afrikaanse Universiteit), maar Unisa was oor baie jare vormend in my teologiese denke. 

My lewensverhaal is veral be1nvloed deur Calvinistiese denke eie aan die gereformeerde tradisie 

waarin ek grootgebring is; die ideologie van apartheid goedgepraat deur die kerk van my jeug;6 

'n loopbaan as polisiebeampte onder apartheidsbewind; en my teologiese vorming by Unisa wat 

teologie ekumenies doseer. In my was die eindelose proses van dekonstruksie as uitmekaarhaal 

en weer nuut skep onvermydelik. Ek gebruik die term dekonstruksie hier ietwat losweg. 

Daarmee wil ek my innerlike en voortgaande proses van sensitief wees vir die behoeftes en 

oortuigings van antler beskryf Maar ek wil dit ook gebruik vir die posisionering en 

herposisionering van die 'self in my persoonlike en gemeenskapslewe, en in die bree samelewing. 

Hiertoe het bygedra die insigte verkry uit die afspeel van die geskiedenis van land en kerk en 

wereld in my dag, asook uit die studievelde waarin ek beweeg het. 

My lewensverhaal is nie in isolasie gevorm nie. Dit was, is en bly 'n verhaal wat verweef is met 

die verhale van antler mense, maar ook met die groter verhaal van Suid-Afrika. Ek kon hoor 

en ek kon sien wat ontworteling deur verskuiwing aan mense van alle kleure doen. 

My ouers moes padgee uit die dorpie wat hulle geken en liefgehad het en waar hulle oor jare vir 

hulself'n tuiste wou skep. Al grond wat hulle ooit besit het, was die eenvoudige woonhuis op 

die dorp. Maar die dorp se meentgronde was groot en daarop het my pa - soos antler 

dorpenaars - 'n paar beeste aangehou. My pa was 'n mens sonder 'boekgeleerdheid' - eers 'n 

arbeider op die Spoorwee, toe 'n padmaker, en vir die laaste jare van sy werklewe 'n arbeider 

wat as inkomste vir die dorpsraad van my tuisdorp los werk moes doen. Wat my altyd van horn 
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sal bybly, was sy liefde vir diere, die veld en die eenvoudige dinge wat die grond aan ons gee. 

Hy was reeds 70 toe hy moes trek om elders 'n heenkome te vind. Toe moes hy van sy paar 

beeste ontslae raak, en vir die eerste keer in sy lewe was hy sonder 'n eie stukkie vee. Vir die 

elf jaar tot sy dood moes ons hoor en kon ons sien hoe hy verlang na die eenvoudige, dog vir 

horn bekende, dinge van gister - die meentgronde wat hy elke duim geken het toe hy te voet na 

die vee sou gaan kyk; die doringboompie wat voor sy oe oor dekades tot 'n groot koelteboom 

vir die dorpsvee sou groei; en die beeste - ook die ander dorpsmense s'n - wat hy so te se elkeen 

by die naam geken het. 

En die spanning rondom dit alles het nie uitgebly nie ... 

Nie by my nie - want 'n menigte invloede het vrae in my laat loskom. En ook nie by my ouers 

en ander wit mense nie. Maar veral nie by die onnoembare skare swart en bruin mense nie. 

Talle mense in ons land -Asier, bruin, swart en wit 7 
- moes die pynpad van ontworteling stap, 

al was dit in wisselende grade van intensiteit en swaarkry. 

3. 'N GEMEENSKAP SE HARTSEERVERHAAL 

Eersterust as 'n uitsluitlike bruin woonbuurt is 'n skepping van apartheid. Sowat 20 kilometer 

noordoos van Pretoria le Eersterust ingewig tussen die voormalige blanke East Lynne en die 

swart township van Mamelodi. 8 Eersterust se ontstaan is met vaagheid omring en oor die 

woonbuurt se vroee ontwikkeling is min bekend. Selfs oor die oorsprong van die naam is daar 

onsekerheid. 9 Tog gaan Eersterust se geskiedenis terug tot 1906. 

Op 26 Februarie 1906 het die registrateur van aktes gedeelte elf van die plaas Vlaifontein JR 

326 van J A van der Walt oorgedra aan mnre J Ben I HJ Wolmarans. Die totale oppervlak van 

gedeelte elfhet 121,5 ha. beslaan. Toe het die Wolmaranse 61,9 ha. van die getransporteerde 

eiendom in 236 woonerwe opgesny wat hulle Eersterust noem. Die oorblywende 59.6 ha. is 

ook in 13 7 woonerwe onderverdeel. Die noem hulle toe Despatch wat later Riverside 10 sou 

word. Enigeen, ongeag velkleur, kon in Eersterust en Riverside erwe koop (Nothling 1984:75, 
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139), maar die woonerwe is hoofsaaklik aan swart mense van nabygelee Cullinan en Premiermyn 

verkoop (Smit 1971:46). Teen Februarie 1908 het omtrent 500 kleurlinge en swart mense in 

Eersterust en Riverside gewoon en byna almal het as wasgoedwassers 'n bestaan gemaak. 

Eersterust was sonder water en sonder sanitere dienste. Vir drink- en waswater was die 

inwoners athanklik van die Pienaarsrivier wat deur die woonbuurt vloei, asook van 'n paar 

waterputte waaruit hulle water kon trek. Eersterust was ook sonder 'n begraafplaas. Dit dwing 

toe die inwoners om dooies op hul erwe te begrawe. Uiteindelik slaag die owerheid daarin om 

die Wolmaranse 'n begraafplaas te laat ontwikkel, maar toe is daar weer 'n geskil oor die 

omheining daarvan (Nothling 1984:75). 

Teen 193 8 was die meeste woonerwe in Eersterust nog in die hande van swart mense en die 

nedersetting weinig meer as 'n plakkerskamp. Onreelmatige onderverdeling lei tot oorbevolking, 

gebrekkige sanitasie, siektetoestande en hoe kindersterftes (Lotter ea 1979:2-1). Aanvanklik 

het bruin en swart mense vermeng in Eersterust gewoon. Toe word Eersterust gedurende 1958 

onder die Groepsgebiedewet11 tot 'n kleurlinggroepsgebied geproklameer en apart gesit vir die 

vestiging van Pretoria se kleurlinge (Smit 1971:47). Teen 1962 is twee honderd klein 

skemahuisies in Eersterust voltooi (Landman 1999: 6). Van oor die hele Pretoria - Highlands, 

Claremont, Lady Selborne en Marabastad - is die bruin mense verskuif en verplig om in 

Eersterust te bly (Lotter e a 1979:2-1 ). In Highlands, Claremont, Marabastad en Lady Selborne 

het mense van alle kleure - swart, wit, bruin en Asiers - deurmekaar gewoon. 

Die 'nuwe' Eersterust was sonder infrastrukture - geen teerstrate, geen winkels en geen 

kerkgeboue nie. Van nuuts af moes die bruin mense weer nuwe kerkgeboue in Eersterust oprig. 

Vir die agtergelate geboue wat uiteindelik gesloop is, het hulle min geld gekry (Landman 

1999:6). Diegene wat nie as kleurlinge geklassifiseer is nie, moes padgee uit Eersterust en elders 

gaan woon, soos in Mamelodi en op plekke verder weg. Dit is te verstane dat die ontwrigting 

en verbreking van familie- en vriendskapsbande pyn sou veroorsaak. 

Hoe stil ons ooit 'n ander se verlange na gister? 
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Ons gemeente (VGKSA) en die Immanuel Congregational Church kon albei in 1997 hul eeufees 

vier. Toe vind ons gemeente se bedevaart na Marabastad plaas op Sondag 6 April 1977 -

presies 22 jaar later nadat die kerkdeur finaal op Sondag 6 April 1975 in Marabstad gesluit is. 

As programbestuurder van die gemeente se eeufeesjaar kon ek die bedevaart meemaak waar 

mense net nog 'n keer wou terugkeer na die wortels van hul menswees wat nie deur eie toedoen 

afgesny is nie. 12 

Eersterust beslaan 'n oppervlak van 5042 m 2 wat 'n inwonertal van 21 810 huisves. In die 

woonbuurt is daar twee hoerskole (Eersterust Sekondere Skool en Prosperitas Hoerskool) en 

vier laerskole (PS Fourie Primer, Jakaranda, Norridge Park en Nantes Laerskole) 13 Daar is 21 

kerke 14 in Eersterust wat verteenwoordigend is van 'n verskeidenheid denominasies vanuit die 

hoofstroom, pinkster en charismatiese groeperinge, asook 'n moskee vir die aanhangers van 

Islam. Landman (1999:6) wys daarop dat meer as 'n kwart van Eersterust se inwoners nou tot 

een of antler van die onajhanklike kerke in die woonbuurt behoort. Sy skat die kerke op veertig. 

Alhoewel die hoofstroomkerke in Eersterust met die inwoners saamgespan het in die stryd om 

politieke bevryding, het daar na die 1994-verkiesing onder die mense 'n verskuiwing in 

godsdienstige affiniteit gekom. Dit lyk asof die bruin mense van Eersterust vir hul geestelike 

behoeftes 'n tuiste in onafhanklike (bedoelende onafhanklik van hoofstroom) kerke soek wat 

toevallig sterk charismaties en a-polities is (Landman 1999:7). 

Eersterust het oor jare gegroei tot 'n gemeenskap met 6 sakesentrums, 2 sportstadions, 2 

ouetehuise (Andries Snyman en Ruis Lodewyk Spies), 'n biblioteek, 'n openbare swembad, 

poskantoor, polisiestasie, gemeenskapsentrum, handelsbank en 'n nagklub. Daar is ook 'n aantal 

kinderbewaarskole en talle dagmoeders wat as ekstra inkomste kinders oppas. 'n Gebrek aan 

speelparke en antler ontspanningsgeriewe dwing Eersterust se kinders om in die woonbuurt se 

nou strate te speel. 15 As gemeenskap worstel Eersterust veral met werkloosheid en 

gepaardgaande armoede; drank- en dwelmmisbruik; misdaad in talle verskyningsvorme soos 

geweldsmisdade, misdade teen vroue en kinders, onwettige dwelmhandel; en bendeaktiwiteite 

(Faul 1989:10,16,25,30,31). 16 

Die verhaal van Eersterust is ongetwyfeld ene van swaarkry en pyn. Ten diepste is dit die 
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hartseerverhaal van mense wat moontlik - midde van hul dag se politieke woelinge en 

ekonomiese ongelykheid - in hul afsondering as enigste bruin gemeenskap in die groter Pretoria 

op soek was na betekenis vir hul lewens. En dalk kon hulle in hul begrafnisritueel op 'n vreemde 

manier troos en hoop vir 'n beter toekoms vind. 

Soos talle antler Suid-Afrikaanse verhale, is Eersterust se geskiedenis ingebed in die groter 

verhaal van ons land se skeiding oor kleurgrense heen. Tog bly dit aan die einde 'n verhaal 

uitgespeel in die arena van die lewe teen die agtergrond van God se Verhaal van betrokkenheid 

by die mens - 'n betrokkenheid wat nie toelaat dat ons afsydig staan teenoor die swaarkry, pyn 

en nood van andere nie ... 

NOT AS 

1. Calvinisme gaan terug tot die 17de eeu en is veral gegrond op die leringe en Skrifverklaring van Johannes 
Calvyn - die Franse hervormer van die 16de eeu wat in Geneva gewoon het. Calvinisme is 'n denkstruktuur 
wat die ganse werklikheid vanuit 'n Christelike perspektiefwil vertolk. Die kem daarvan het as: 

Formele beginsel die Bybel as leerbron gesien as enigste bron van menslike kennis oor 
God, sy wil en werke. 

Materiele beginsel die soewereiniteit van God. Dit vorm die kem van Calvinistiese 
denke wat sterk fokus op die eer van God. Calvinisme is dikwels as lewensoorkoepelend 
gesien wat alle menslike handelinge en denke bemvloed (Reid 1978: 178-182). 

2. Apartheid verwys na rasseskeiding onder Nationaliste bewind in Suid-Afrika en die etniese indeling van 
swart mense in plattelandse tuislande, asook in townships aangrensend aan 'wit' dorpe in stedelike gebiede. 
Anders as die swartmense, hetdie 'kleurlinge' nooit 'n eie tuisland gehad nie (Van Jaarsveld 1975:258, 343; 
De Gruchy 1979:59v oor die spoed waarmee apartheidswetgewing kort na die Nasionale Party se 
bewindsoomame op die wetboek in die vyftigerjare geplaas is en die uitwerking daarvan op die kerke in 
Suid-Afrika). 

3. Met Uniewording in 1910 is die Britse Protektorate (die latere Botswana, Lesotho en Swasiland) nie by 
Suid-Afrika ingelyf nie. V anaf 1909 tot 1949 het Suid-Afrika die Britse regering herhaaldelik genader vir 
die oordrag van die gebiede, maar sonder sukses. In 1956 laat vaar dr HF Verwoerd die idee, want Suid
Afrika se beleid van afsonderlike ontwikkeling wou aan die swart volke selfregering en gelyke politieke regte 
in hul eie tuislande gee. 'n Konfederasie van onafhanklike maar samewerkende wit en swart state sou so in 
Suider-Afrika tot stand kom. In 1966 en 1968 verkry die Britse Protektorate hul onafhanklikheid. Dit pas 
in by Verwoerd se tuislandbeleid en in 1963 verklaar hy: "We are willing to allow the Bantu people to rule 
over themselves ... " Die beginsel van afsonderlikheid is gevestig. Wetgewing baan die weg vir Suid-Afrika 
se swart volke tot selfregering. Nasionale 'swart' eenhede ontstaan, elk met 'n eie kommissaris-generaal wat 
die skakel is tussen die Regering en die nasionale eenheid. Gebiedsowerhede verkry ook beperkte 
wetgewende magte (Van Jaarsveld 1975:387-390). 

4. Die oorloe aan die einde van die vorige eeu tussen die Xhosas en blanke grensboere aan die Kaapkolonie 

se oosgrens lei tot die plasing van alle Xhosas onder blanke jurisdiksie. Hulle word ingelyfby die 
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Kaapkolonie en die hele Transkei word daardeur geraak. Spesiale voorsiening is gemaak vir die regering 
en administrasie van die gebied. Aan die Xhosas in die Transkei word in 1963 as 'n nasionale eenheid 
selfregering gegee. Die Transkei se staatkundige ontwikkeling is voortgebring langs die wee geskep deur 
Suid-Afrikaanse wetgewing waarin voorsiening gemaak is vir die geleidelike ontwikkeling deur 
stamowerhede, streeksowerhede en gebiedsowerhede tot uiteindelike selfregering. So verkry die Transkei 
in 1963 binne die RSA onder hoofminister Kaizer Matanzima die status van 'n selfregerende tuisland met 
'n eie grondwet, vlag en volkslied, burgerskap, asook 'n eie regsprekende, wetgewende en uitvoerende gesag. 
Xhosa word naas Engels en Afrikaans as amptelike taal erken (Van Jaarsveld 1975:389-393). 

5. Ciskei - 'n tweede Xhosa nasionale eenheid - word ook in 1981 'n onafhanklike republiek. Binne die RSA 
se staatkundige opset was die Ciskei een van die sogenaamde TBVC-lande bestaande uit die onafhanklike 
republieke van Transkei, Bophutatswana, Venda en Ciskei. 

6. Jonker (1998:61) wys daarop dat die Afrikaanse kerke nie net die beleid van apartheid gesteun het nie, maar 
ook die ander kerke in die land magteloos gemaak het sodat hulle in die praktyk min kon doen om teen 
apartheid geestelike weerstand te bied. Sharpeville (Maart 1960) se wereldwye nadraai gee aanleiding tot 
die Cottesloe-beraad (Desember 1960) wat alle vorms van onbillike diskriminasie verwerp en die beginsel 
aanvaar van gelyke reg vir alle rassegroepe wat Suid-Afrika permanent bewoon (Jonker 1998:39-43). Dr 
Beyers Naude se Christelike Instituut van Suidelike Afrika (1963) wou 'n liggaam daarstel om eenheid 
tussen Christene te bevorder ondanks die polarisasie wat deur apartheid veroorsaak is. Polities en kerklik 
sou Beyers Naude die wind van voorkry (Jonker 1998:67,68; Naude 1995: 54v; De Gruchy 1979:104-115). 
Die amptelike besluit van die Algemene Sinode van 1966 in Bloemfontein oor die Christelike Instituur (CI) 
was daarop gemik om enige moontlike invloed daarvan die nek in te slaan (Jonker, 1998:68). Selfs op 
gemeentevlak was die afkeur van die CI voelbaar. Gedurende 1967 <lien ek vir die eerste keer as diaken in 
die NG Gemeente Bezuidenhoutsvallei (Johannesburg). Toe hoor ek van 'n kerkraadsbesluit wat die optrede 
van enige predikant wat 'n lid van die CI is, op die gemeentekansel verbied. Ook Jonker (1998:76) berig 
oor soortgelyke besluite elders in Johannesburg. 

7. Ek is bewus daarvan dat beide die terme kleurling en bruin nie altyd vir alle mense ewe aanvaarbaar is nie. 
Diegene wat hulle in die struggle vereenselwig het met die oogmerke van die swart bewussynsbeweging 
(Black Consciousness Movement), het beswaar teen die gebruik van die naam kleurling. Maar onder ons 
bruin mense is daar ook prominente leiers - soos prof Richard van der Ross, voormalige rektor van die 
Universiteit van Wes-Kaapland - wat teen die gebruik van die naam kleurling geen beswaar het nie. 

Vir doeleindes van die studie verwys ek deurgaans na blankes/wit, bruin mense/kleurlinge en swart mense 
as 'n historiese gegewe. Ek gebruik die terme nooit pejoratief nie, maar met die nodige agting vir elke mens · 
vanuit sy/haar menswees as skepsel van God. By gebrek aan 'n beter beskrywing gebruik ek ook die woord 
Asier as aanduiding vir mense wie se voorsate uit Asie kom. Mense uit die groepering sou - net soos 
blanke/wit Suid-Afrikaners se besware teen die benaming Europeer - op gegronde redes teen die woord 
Asier beswaar kon maak. [Standpunt uitgeklaar met dr N A Botha, Departementshoof van Missiologie aan 
die Universiteit van Suid-Afrika; leraar-in-tentmaker-bediening in die Eersterust gemeente van die VGKSA; 
en self'n inwoner van Eersterust. Kyk ook Botha, N & Du Preez, J 1999. Eersterust se begrafnisritueel: 
'n Positiewe benadering wat met skadukante rekening hou, in Eersterust se begrafuisritueel: Korn ons gesels 
daaroor, pp 18-33. (Bylae A tot Du Preez, J L C 2000. Die begrafuisritueel in Eersterust se 
geloofsgemeenskap). MTh-skripsie. Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria. 

8. Mamelodi - voorheen ook bekend as Vlakfontien - is 'n swart woongebied aangrensend aan Eersterust na 
die ooste. Een van die hoerskole in Mamelodi dra nog steeds die naam 'Vlakfontein Sekondere Skool'. Die 
Vlakfontein Normaalkollege is gedurende 1959-1960 na die Universiteit van die Noorde by Pietersburg 
verskuif. [Lokale kennis verskaf deur me A Tshabangu, 'n ou inwoner van Mamelodi en afgetrede skoolhoof 
van Bohlabatsatsi Primere Skool in Mamelodi-Wes, tel. (012) 805 4330]. 

9. Drie moontlike verklarings word vir die naam aangebied: 

( 1) Mnr Wolmarans was vol gens sy dogter, dr Van Ginkel, 'n idealis wat wou sien dat die woonbuurt 
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ontwikkel tot 'n eerste rusplek in Transvaal vir die 'afstammelinge van die slawe'. 

(2) Onder Eersterust se inwoners sou die naam verwys na die eerste rusplek na Pretoria vir die 
poskoetsdiens tussen Pretoria en Lydenburg aan die einde van die vorige eeu. 

(3) Sommige inwoners voer die naam terug na die Anglo Boere-oorlog. Met die Britse inname van 
Pretoria moes krygers van die Zuid-Afrikaansche Republiek uit Pretoria padgee. Waar Eersterust 
nou aangele is, sou die Boeremagte versamel en daar rus voordat hulle die stryd verder sou voer 
(Lotter e a 1979; Smit 1971 :46). 

Gegewe Eersterust se geografiese ligging en afstand vanaf die middestad van Pretoria, kan ek 9(2) en (3) 
se verklarings geredelik aanvaar. Ek het oor 9(1) bedenkinge. Oor die swak higieniese toestande in 
Eersterust en Riverside het blanke boere uit die omgewing by die regering gekla en die instelling van 'n 
sanitere <liens versoek. As ongeproklameerde woongebiede was die voorsiening van water en sanitere 
dienste in Eersterust en Riverside nie wetlik afdwingbaar nie. Toe probeer die owerheid om die W olmaranse 
saver te kry om 'n begraafplaas te ontwikkel, maar hulle wou dit nie op eie koste omhein, of die inwoners 
toelaat om 'n tydelike omheining aan te bring nie. Na my oordeel rym 9(1) as 'n daad van idealisme nouliks 
met die gedokumenteerde getuienis oor die Wolmaranse se swak samewerking met die owerheid om vir die 
water- en sanitasieprobleme 'n oplossing te vind. Hul houding het juis tot die voortduur van die ongewenste 
situasie bygedra. Die koop en verkoop van grand wil na my oordeel eerder op 'n winsmotief wys (Nothling 
1984:75,76,139). 

10. Riverside is onder die Groepsgebiedewet tot 'n blanke woongebied verklaar. Alle swart en bruin mense 
moes toe daaruit padgee en is Riverside se naam na Jan Niemandpark verander. 

Lokale inligting verskaf deur mnr Leonard Platt van Robert Joneslaan 31, Eersterust (tel. 012-806 5935). 
Mnr Platt is in Riverside gebore en die familiewoning was op die hoek van Langham- en Jan Coetzeestraat 
(voorheen Markstraat). Hy het gedurende die laat vyftigerjare vanuit Riverside na Higlands getrek. Weens 
gedwonge verskuiwings onder die Groepsgebiedewet het hy ook in Eersterust beland. 

11. Die Groepsgebiedewet van 1950 was in lyn met die Nasionale Party se beleid van aparte gebiede vir 
verskillende bevolkingsgroepe. Dit het voorsiening gemaak vir die verwydering van 'nie-blankes' uit blanke 
gebiede na gebiede random die stede waar hulle in townships hervestig is. 'This occasionaly led to 
uprooting and hardship (Van Jaarsveld 1975:334)'. [Eie kursivering] Ek verskil van die skrywer, want 
hervestiging se gevolge - swaarkry en ontworteling - kan nooit net occasionaly van aard wees nie. Al is dit 
in die apartheidsera geskrywe, bly dit 'n uiters sagte perspektief, want die genesing van die wonde van die 
verlede sal in die era na apartheid nog jare of dalk dekades kan duur. My standpunt word uit vele antler 
bronne gesteun (kyk hoofstuk 2, nota 2 oor die Riemvasmakers; Pieterse 1993: 12; Cochrane ea 1991). 

12. Eie beriggewing in Metro 16 April 1997. 

13. Bron: Stadsraad van Pretoria se afdeling Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, asook eie kennis deur eie 
waarneming bevestig. 

14. Lokale kennis bevestig deur eie waarneming. 

15. Lokale kennis bevestig deur eie waarneming. Pretoria News van 11 Julie 1997 berig oor gebrek aan 
speelparke wat kinders dwing om in die woonbuurt se strate te speel. 

16. Van den Bergh, M 1995. Cop and community collaboration, in SERV AMUS Policing Magazine, February 
1995, p 70. Eersterust se sosiale rnisstande word ook bevestig deur 'n verskeidenheid koerantberigte in 
Rapport 19Mrt 1989;Sunday Times 2 Jul 1995;Pretoria News 26 May 1997; Pretoria News 23 Feb 1998; 
Beeld 27 Jul 1998; Pretoria News 28 Jul 1998; Pretoria News 22 Feb 1999. 
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HOOFSTUK 1 

NAVORSINGSMETODE VAN DIE STUDIE 

[Die metodologiese dimensie] 

Narrative research allows us to see lives as 

simultaneously individual and social creations, and to see 

individuals simultaneously as the changers and the changed. 

[Sue Watson, Personal Narratives Group, 1989:6] 

1.1 NA VORSINGSAREA 

1.1.1 Agtergrond en algemene beskrywing van die navorsingsarea 

Eersterust1 as 'n bruin woonbuurt is 'n skepping van apartheid onder die Groepsgebiedewet. Die 

wet was 'n beleidsinstrument van die Nasionale Party (1948-1994) om rasseskeiding afte dwing 

deur mense van kleur vanuit blanke woongebiede te verwyder en hulle elders rondom Suid

Afrikaanse stede te hervestig. 

Van Jaarsveld (1975:334) skryf: 'This [resettlement] occasionally led to uprooting and 

hardship.' Ek verskil van Van Jaarsveld. Ons kan mense se swaarkry en ontworteling weens 

hervestiging nooit as occasionally van aard sien nie, want dit is 'n uiters sagte perspektief op die 

ontberinge van mense. Wat Suid-Afrika in die dekades na April 1994 gaan oorheers, is die 

opruiming van apartheid en al sy erfenisse. Ons sal besig bly met die heropbou van die land tot 

'n nuwe nasionale eenheid. En ons sal moet werk aan die heling van die verlede se wonde 

(Pieterse 1993: 12). 

Oor die gevolge van apartheid skryfBotha en Naude (1998:26, 27) so: 

Duisende mense [is] gedwing om hulle eiendomme teen groot verliese te 

verkoop en elders te gaan bly, met 'n groat verlange en hunkering na hoe dit 

eenmaal was. Die apartheidswette het mense se harte gebreek, baie is verarm, 

sommige het hul hoop en lewenslus verloor. Party het selfmoord gepleeg, by 

antler het bitterheid en haat gegroei en het hulle geloof in God verloor. 
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Bloeiende en gelukkige gemeentes en gemeenskappe is ontwortel en ontwrig of 

heeltemal vernietig. Die oorgrote meerderheid mense wat deur die rewolusie 

getref is, was swart of bruin. [My kursivering] 

Deur die gedwonge skeiding van mense is die bande tussen familie en vriende soms wreed 

verbreek. Dit kon net pyn veroorsaak sodat mense vanuit hul wanhoop na die sin van hul lewe 

sou soek. En wanneer mense in ellende verkeer, is die vasgryp aan godsdiens nie ongewoon nie. 

Tydens Wereldoorlog 2 is ses miljoen Jode in Nazi-Duitsland se strafkampe vermoor. Roerende 

verhale is hieroor vertel. Maar die roerendste is die van J ode wat - voordat hulle in die 

gaskamers sterf - lofpsalms sing. In die aangesig van die dood was dit die vervolgde Jode se 

manier om aan God se goedheid vas te hou. Die sing van lofpsalms was hulle daad van protes -

hul weiering om te glo dat die hose ooit sou triomfeer oor die goeie (Into the Light CEV Bible 

1997:630-631). 

Dit is die bree agtergrond waarteen ek Eersterust se begrafnisritueel wil plaas, want dit is 'n 

ritueel wat binne 'n bepaalde Christelike geloofsgemeenskap (konteks) en binne 'n bepaalde tyd 

(geskiedenis) ontstaan het. Nou leef dit voort in die verhale (narratiewe) van mense. 

1.2 BEHOEFTE AAN EN MOONTLIKE BELANG VAN DIE STUDIE. 

1.2.1 Die behoefte 

As lidmaat van die VGKSA is ek die afgelope drie jaar betrokke in Eersterust se 

kerkgemeenskap. Uit gesprekke met leraars en lidmate van sommige hoofstroomkerke in 

Eersterust oor die begrafuisritueel, kon ek 'n ambivalensie aflei. Enersyds was daar waardering 

vir die ritueel, maar andersyds was daar ook kommer oar ontaarding wat die 'Christelike 

karakter' van die ritueel, of aspekte daarvan, in gedrang kan bring. 

Uit my verkennende gesprekke met mense in Eersterust wat die ritueel ken, is daar waardering 

vir die geloofsgemeenskap se betrokkenheid kort na afsterwe tot by die begrafnis. Maar na die 

troosmaal by die begrafnis verflou belangstelling bykans dadelik en word bedroefdes meermale 

skynbaar aan hul eie lot oorgelaat. Die eerste gemeenskapsbetrokkenheid by treurendes is eers 
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by die grafsteen se onthulling - of die oopmaak van die kopklip - soos die gemeenskap se 

omgangstaal na die ritueel verwys. 

Om by mense in hul nood betrokke te wees deur omgee, troos en bystand, is 'n bybelse opdrag. 

Daarom durf'n geloofsgemeenskap nie toelaat dat mense in tye van nood en beproewing op hul 

eie met lewensvrae worstel en na lewenssin soek nie. Muller (1994:27,28) wys daarop dat 

pastorale betrokkenheid se doel nie die gee of vind van sin is nie, maar bloot die fasilitering van 

'n egte en betekenisvolle soeke na sin. [Kursief myne] Om betekenisvol na sin te soek, is 'n 

dinamiese en voortgaande dekonstruksie van 'n lewensverhaal op 'n manier dat dit sin maak. 

Uit die verkennende gesprekke was een ding duidelik: Die geloofsgemeenskap se uitgesproke 

behoefte dat die kollektiewe betrokkenheid van die gemeenskap na die begrafnis by treurendes 

moet voortduur. Ek wil deur die studie, en in samewerking met my medenavorsers, na maniere 

soek waarin ons die geloofsgemeenskap hierin kan bystaan. 

1.2.2 Belang van die studie 

Ek sien die belang van die studie as drieledig en gee nou kortliks daaraan aandag. 

1.2.2.1 Die kerk in die bree 

Die kerk in die bree het rituele te maklik as vanselfsprekend aanvaar. Joubert (1994:74) wys 

op die stroping van rituele se kommunikatiewe funksies in die moderne Christendom en die 

gevolglike verstarring tot blote uiterlike gebruike watter wille van 'n kerklike tradisie voortduur. 

Met die studie wil ek poog om die begrafnisritueel kollektief en samewerkend met my 

medenavorsers uit Eersterust pastoraal-teologies vanuit die narratiewe benadering te 

interpreteer. 

1.2.2.2 Eersterust as gemeenskap en as die geloofsgemeenskap 

Eersterust worstel met die vraag na identiteit. Die soeke na identiteit hou verband met die 
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miskenning van mense binne 'n politieke ideologie wat dikwels ongevoelig was vir die 

ontworteling van mense (Botha en Naude 1998:59). Ontworteling se nasleep as die verbreking 

van bande sal veral op drie vlakke wys: die familie; vriendskappe; en die gemeenskap.2 Ek wil 

deur die studie, saam met my medenavorsers, 'n bydrae lewer om dalk tot 'n beter verstaan van 

die identiteitsvraag te kom. Ons kan as navorsingsgroep dalk die gemeenskap se soeke na 

identiteit aanwakker. 

Moontlik word die identiteit van Eersterust se mense juis in en deur die begrafnisritueel bevestig 

en herbevestig. Onder die Groepsgebiedewet is mense met drakoniese magte sander keuse na 

gebiede verskuif Die seggenskap oor hul lewens het hulle aan die bewindhebbers van apartheid 

verloor (Botha & Naude 1998:26). Begrafnisse sou in Eersterust - soos moontlik ook elders 

in Suid-Afrika - die geleenthede word waar familie en vriende vanuit antler gebiede mekaar weer 

sien (Isaak 1998:59,60). 

Rituele het 'n plek in die verwerking van 'n lewenskrisis, maar die modeme Westerse samelewing 

het heelwat van rituele se helende en stabiliserende effek verloor. Al hoe meer stemme gaan op 

vir die terugbring en benutting van sinvolle rituele binne die pastorale konteks (Muller 

1996: 183). [My kursivering] Deur met my medenavorsers oor die ritueel in gesprek te tree, 

baan dit die weg vir samewerkende verstaan en vertolking van die ritueel wat die 

geloofsgemeenskap van Eersterust se verlede, hede en toekoms oorspan. Om verlede, hede en 

toekoms deur die begrafnisritueel te verbind, le daar dalk vir Eersterust se geloofsgemeenskap 

en bree gemeenskap 'n helende effek en terapeutiese waarde opgesluit (Van der Westhuizen. 

1993:22; Roberts 1988:22). 

1.2.2.3 Die navorsingsgemeenskap 

Ook die navorsingsgemeenskap kan by die studie baat. Oor Eersterust se begrafnisritueel is daar 

tot dusver geen ofweinig wetenskaplike ondersoek gedoen. Aan die Katolieke Universiteit van 

Tilburg (Nederland), asook aan magister en doktorale studente in die teologie in Beuelefeld 

(Duitsland) is daar gedurende Mei 1999 'n ongepubliseerde referaat vanuit 'n missiologiese 

perspektief gelewer (Botha 1999: 1-15). Die kritiek teen die referaat was juis die gebrek aan 
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genoegsame empiriese navorsing. 3 

Deur die narratiewe benadering van my navorsing boor ons iets van mense se deurleefde 

ervaringe in die geloofsgemeenskap van Eersterust. Deur die gesprekke van my medenavorsers 

kan ons nadink oor die ontstaan van die ritueel; die betekenis van die ritueel vir die 

geloofsgemeenskap; asook die ritueel se invloed op mense in die geloofsgemeenskap wat 

doodsverlies moet verwerk. My geboekstaafde gesprekke met my medenavorsers mag moontlik 

die navorsingsgemeenskap random bepaalde aspekte van die ritueel tot verdere navorsing 

prikkel. 

1.3 DIE NA VORSINGSVRAAG 

My betrakkenheid in Eersterust het my die plek leer ken as 'n gemeenskap waarin armoede 4 

bestaan. Toe raak ek bewus van Eersterust se bergrafnisritueel waar die gemeenskaplike 

troosmaal voorop staan. My betrakkenheid en gesprekke met somminge inwoners random die 

begrafnisritueel, het die volgende vrae in myna vore gebring: 

1. 3 .1 Weens vermenging van bloedlyne, en uit die kontak met antler kulture, het Eersterust 

se begrafnisritueel uit die gemeenskap vir die gemeenskap tot 'n eiesoortige gebruik 

ontspring. Tot watter mate is die ritueel dan die praduk van kultuurvermenging? 

1.3.2 Was die ritueel dalk 'n subtiele verset teen 'n onderdrukkende politieke bestel wat 

familie- en vriendskapsbande gevoelloos verbreek? Was die dood dalk gesien as die 

groat gelykmaker wat geskonde bande oor mensgemaakte kleurgrense verenig terwyl 

'n politieke ideologie die skeiding van rasse wou vestig? 

1.3.3 Tot watter mate is die ritueel 'n fiksasie op die dood ten koste van die lewe? Kan dit 

wees dat verering van die afgestorwene tog pastorale betrakkenheid verdring waarin 

ondersteuning, omgee en vertraosting van die lewendes belangrike elemente is? (vgl. 

Wal sh & McGoldrick 1991 : 12 oor oordrewe idealisering van die dooie wat tot 

obstruksies lei.) 
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1.3 .4 Hoe kan narratiewe pastorale betrokkenheid meewerk aan 'n program van onderlinge

of pastorate sorg 5 wat vanuit die begrafnisritueel uitloop op die amp van bemoediger 

of treurberaad aan treurendes binne die geloofsgemeenskap? 

1.3.5 Watter rol speel vroue binne die geloofsgemeenskap se begrafuisritueel (Brown 

1989:458,459)? 

1.3.6 'n Begrafnis in Eersterust - vanaf afsterwe met die toeloop na die sterfhuis tot by die 

troosmaal - word gekenmerk deur 'n kollektiewe gemeenskapsbetrokkenheid. Wat is 

die invloed en betekenis van die begrafnisritueel vir die geloofsgemeenskap van 

Eersterust? 

Ek formuleer die navorsingstema as: 

DIE BEGRAFNISRITUEEL IN EERSTERUST SE GELOOFSGEMEENSKAP. 

1.4 OOGMERKE MET DIE STUDIE 

V anuit die navorsingsvrae in afdeling 1. 3, kies ek die volgende drie vrae as die kompasvrae van 

die studie: 

Kompasvraag 1 [1.3.3] 

Kan die ritueel se skynbare fiksasie op die dood ten koste van die lewe pastorale 

betrokkenheid as ondersteuning, omgee en troos moontlik verdring? 

Kompasvraag 2 [1.3.4] 

Is <lit moontlik om vanuit die ritueel onderlinge- en/of pastorale sorgprogramme 

aan treurendes binne die geloofsgemeenskap te ontwikkel? 

Kompasvraag 3 [1.3.6] 

Watter invloed en betekenis het die kollektiewe betrokkenheid van die 

gemeenskap by afsterwe op die geloofsgemeenskap? 
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Die oogrnerke met die studie is om -

1.4.1 die ontstaan van Eersterust se begrafnisritueel en die geloofsgerneenskap se belewing 

daarvan te beskryf; 

1.4.2 sarnewerkend met die rnedenavorsers deur verstaan en vertolking van die ritueel dalk 

agterkorn wat die ritueel vir die geloofsgerneenskap beteken; en 

1. 4. 3 te rejl.ekteer oor die ritueel se invloed op die hantering van verlies deur die dood binne 

die geloofsgerneenskap; en die rnoontlike toekornstige ontwikkeling van 'n program van 

pastorale sorg vir treurendes. 

Ek rnotiveer die studie vanuit die drievoudige belang in paragraaf 1.2. 

1.5' TEORETIESERAAMWERK VAN DIE STUDIE 

In hoofstuk 3 sal ek die studie wetenskap-filosofies begrond en teologies posisioneer. Slegs 

enkele kursoriese oprnerkings sal nou volg. Ek doen die navorsing vanuit die postrnoderne 

sosialekonstruksiediskoers as die gekose episternologie. Die keuse bei'nvloed my teologiese 

posisionering en die navorsingsrnetodologie wat ek sal volg. 

Anders as die rnodernisrne, word 'n postrnoderne episternologie gekenrnerk deur 'n 

diepgewortelde wantroue in objektiewe waarhede as hoop vir die sarnelewing. Eie aan 

postrnoderniteit is konsepte soos differensiasie, pluralisme en skeptisisme. Wetenskaps

beoefening word nou gekenrnerk deur kontekstualiteit, lokaliteit en pluralisme (Muller 1996: 5 5; 

Brueggemann 1993:8,9). Orndat Tracy (1987:145) 'n hoe prernie op pluraliteit en 

kontekstualiteit binne die hedendaagse wereldwye teologiese situasie plaas, vind ek in die studie 

aansluiting by horn. 

'n Kenrnerk van Eersterust is godsdienstige pluraliteit. Dit korn na vore in die 

kerkeverskeidenheid wat wissel van hoofstroorn tot verskeie pinkster- en charisrnatiese 
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groeperings waarvan die versplintering in talle tentkerke en onathanklike kerke manifesteer 

(Landman 1999:6,7). Naas die Christelike godsdiens het die Islam ook 'n sterk inslag. Onder 

die inwoners is dit nie vreemd nie dat voornemende huweliksmaats redelik maklik van 

kerkverband of geloof verander. 

Om die Christelike tradisie binne die konteks van die historiese werklikheid te verstaan, is beide 

geloof en rede nodig (Groome 1993:4). Vir Tracy (1983;62) is teologie 'the discipline that 

articulates mutually critical correlations between the meaning and truth of an interpretation of 

the Christian fact and the meaning and truth of an interpretation of the contemporary situation.' 

Binne die nuwe paradigmas vir teologiebeoefening moes teorie die vroeere geidealiseerde en a

historiese vertrekpunte inboet. Nou is die aandrang dat menslike handelinge in die geskiedenis 

of as vertrekpunt, of as gelyke gespreksgenoot met die teorie in die beoefening van die teologie 

<lien. Die historiese praxis word nou 'n outentieke vennoot in die ken en verstaan van God se 

openbaring aan ons, asook wat dit vir ons lewens in die wereld beteken (Groome 1993: 10, 11). 

Teorie is interpretasie, maar dit is ook kritiek en bevraagtekening (Guba & Lincoln 1994: 102). 

Die verskuiwing in teologiebeoefening is 'n teologiese winspunt vir my navorsing. As die 

eksperte van hul lewensverhale wat ingebed le in 'n korporatiewe gemeenskapsverhaal, kan my 

medenavorsers nou binne die narratiewe benadering as gelykes hul stem laat hoor (Van der Ven 

1993:60,61; White 1995:7). 

'n Postmodeme epistemologie gee konsepte soos betekenis, interpretasie, en intersubjektiwiteit 

van kennis hoog op. Nou is dit moontlik om Eersterust se korporatiewe verhaal van lyding en 

oorlewing teologies en narratief te hoor as deurleefde menslike ervaringe binne 'n historiese 

konteks. Waar sisteme die oorheersende metafoor vir gesinsbeskrywing in die modernisme was, 

moes dit in die postmoderne idioom plek maak vir die siening wat gesinne beskryf as 

interpreterende gemeenskappe of storying cultures (Pare 1995:2). Dit is ewe goed van 

toepassing op die geloofsgemeenskap van Eersterust as lede van die huisgesin van God - oikeioi 

tou theou (Efesiers 2: 19). 
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Volgens Freedman en Combs (1996:22) bied die aanname van 'n postmoderne, narratiewe, 

sosiaalkonstruktivistiese wereldsiening waardevolle idees oar die bemiddeling van mag, kennis 

en 'waarheid' in families en grater kultuurgraepe. Die idees is viervoudig en verwys na 

werklikhede as sosiale konstrukte; taalskeppings; skeppende en instandhoudende narratiewe; 

en die afwesigheid van kernwaarhede. Freedman en Combs (1996) se idees, asook die van 

antler eksponente van die sosialekonstruksiediskoers, word in die studie verreken. Ek sluit oak 

aan by White en Epston (1990 ), asook White ( 1998: 1) se siening oar narratiewe terapie as 

mense se uitdrnkking van hul lewenservaringe. Dit bied aan my medenavorsers die geleentheid 

tot deelname aan vertolkende handelinge. Deur hul ervaringe gee hulle betekenis aan hul wereld. 

1.6 NAVORSINGSBENADERING 

1.6.1 Algemene beskrywing en motivering 

Die navorsingsmetodologie van die sosiale wetenskappe onderskei tussen kwalitatiewe en 

kwantitatiewe navorsing (Prinsloo 1999:9). Vir die studie kies ek die sosialekonstruksiediskoers 

as navorsingsepistemologie. Vanuit my gekose epistemologie kies ek om die kwalitatiewe 

benadering tot wetenskaplike navorsing te volg. Ek motiveer my keuse op grand van die 

volgende kenmerke wat kwalitatiewe navorsing vertoon, naamlik: 

die belang van die konteks, want ek sal binne die natuurlike omgewmg - die 

geloofsgemeenskap van Eersterust - die begrafnisritueel bestudeer in 'n paging om dit 

te verstaan in terme van die betekenis wat my medenavorsers daaraan gee; 

die beskrywende aard daarvan, want my data bestaan in hoofsaak uit transkripsies van 

gesprekke met my medenavorsers sodat die geskrewe woord belangrik is om die beter 

verstaan van die begrafnisritueel as verskynsel te verseker; en 

die sentraliteit van betekenis, want ek stel belang in die betekenis wat mense aan 

gebeure en verskynsels heg (Dreyer 1991 :246, 247). 

Kwalitatiewe navorsing werk binne 'n komplekse historiese veld wat dwarssny oar vyfhistoriese 
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momente. Denzin en Lincoln (1994:7-11) onderskei tussen: 

Die tradisionele wat met die positivisme verbind word. 

Die modemistiese of postpositivistiese wat nuwe vertolkende teoriee ( etnometodologie, 

fenomenologie, kritiese studies en feminisme) ontwikkel. 

Onduidelike genres waar kwalitatiewe navorsers 'n wye reeks paradigmas, metodes en 

strategiee op hul navorsing kan betrek. 

Die verteeriwoordigingskrisis wat geldigheid, betroubaarheid en objektiwiteit 

bevraagteken. 

Die postmodeme of huidige stand wat alle vorige paradigmas bevraagteken, geen 

metode of teorie as universeel erken nie, en enige eise tot gesaghebbende kennis 

betwyfel. 

Vir jare het die modernistiese paradigama se positivistiese epistemologie met die klem op 

empiriese navorsing ook geesteswetenskaplike navorsing oorheers. Verset teen die 

standaardwetenskapsbeeld laat ook by die toegepaste natuurwetenskappe 'n epistemologiese 

dilemma ontstaan (Dill & Kotze 1997:3-13). Ook die sosiale wetenskappe is die 

epistemologiese dilemma nie gespaar nie. Postmoderne sosialekonstruksiediskoers wys op die 

verskil tussen postmoderne en modernistiese navorsing - 'n verskil wat opgesluit le in die 

fundamentele aannames van elkeen se epistemologie (Gergen 1992:25; Hoffman 1992:9; O'Hara 

& Anderson 1991:21). 

Omdat navorsing nou 'n multikulturele proses is waar ras, gender 6 en etnisiteit vorm aan 

navorsing gee, kan ons dit nie meer bedryf vanuit 'n neutrale of objektiewe perspektief nie. 

K walitatiewe navorsing moet binne hierdie komplekse historiese agtergrond werk en op 'n 

veelheid metodes fokus om 'n verklarende, naturalistiese benadering te volg (Denzin & Lincoln 

1994:13). 
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V anuit die gekose epistemologie is die studie nie op die bewys of vind van iets ingestel nie, maar 

eerder op die samewerkende konstruering van iets waarby ek as navorser nie uitgesluit is nie 

(Kotze 1994:9; Prinsloo 1999:11; Roux 1996:19). Ek wil hierin ook aansluit by Schwandt 

(1997:110-112, aangehaal deur Botha 1999:3) se verstaan van deelnemende waarnemingwat 

vorm aanneem binne besondere sosiale of historiese omstandighede. Hy skryf:: 

'Participant observation is a procedure for generating understanding of the ways 

of life of others. It requires that the researcher engage in .... participation in a 

community or group [and] take some part in the daily activities of the people 

among whom s(h)e is studying.' [My kursivering] 

My betrokkenheid in die kerkgemeenskap van Eersterust sedert 1996 maak hiervolgens van my 

in 'n besondere sin 'n deelnemende waarnemer of 'n complete participant (May 1997:140). 

Omdat ek kwalitatief werk en daar weinig vorige navorsing oor die onderwerp gedoen is, volg 

ek 'n verkennende benadering in die studie, want die soort navorsing trag om nuwe kennis te 

eksploreer (Pieterse 1998: 65; Botha 1998: 81; Mouton 1996: 102). 

Beskrywing, verkenning, verklaring en voorspelling is ondermeer die doelstellings van 

wetenskaplike navorsing (Dreyer 1991 : 23 1). [Eie kursivering] Ook Mouton ( 1996: 103) volg 

naastenby die onderskeid. Ek motiveer my keuse daarin dat ek die begrafnisritueel as verskynsel 

nog akkuraat nog noukeurig wil beskryf, maar deur my gesprekke met my medenavorsers eerder 

insig en begrip vir die ritueel wil kry wat weer tot 'n beter verstaan van Eersterust se 

geloofsgemeenskap kan lei. 

1.6.2 Navorsingsmetodologie en prosedures 

As navorsingsmetodologie gebruik ek die narratiewe metode, want elke medenavorser se 

persoonlike geskiedenis le ingebed binne Eersterust se sosiale geskiedenis. Aan die hart van die 

narratiewe metode le die begrip narratiewe eenheid wat Connelly en Clandinin ( 1987: 130) sien 

as 'a continuum within a person's experience which renders life experiences meaningful through 

the unity they achieve for the person.' 
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N arratiewe eenheid omvat die hele mens wat in die verlede binne 'n bepaalde tradisie ook 

ervaringe opgedoen het en waardeur die persoon gevorm is. Narratiewe eenheid is nie 'n blote 

beskrywing van 'n persoon se geskiedenis nie, maar is eerder 'n betekenisgewende weergawe -

'n vertolking - van iemand se geskiedenis sodat ons dit as ervaringskennis kan verstaan 

(Connelly & Clandinin 1987: 131). Ons leerervaring le ingebed in ons kultuur. Hoe ons onsself 

en ons leefwerel~ verstaan, is ons eie konstruksies of skeppinge binne die huisgesin en die sosiale 

wereld waarin ons woon (Watson 1996:5). 7 

Narratiewe navorsing lyk aanloklik, maar dit is 'n moeisame proses. Omdat narratiewe data uit 

mense se lewensverhale bestaan - waarvan emosies en gesindhede deel vorm - stel dit die etiese 

probleem aan die orde wat die beoogde navorsing kan kortwiek. Verder is die logistieke sy van 

narratiewe navorsing oorweldigend. Die transkribering van onderhoude is tydrowend en groot 

hoeveelhede papier word in die proses gebruik (Watson 1996:9-10). 8 

V anuit die narratiewe metafoor kan ek aan die soort navorsing voorkeur gee, want dit is meer 

ingestel op vrae as op navorsingsmetodes. Verder is die betekenis van die interaksie tussen my 

en my medenavorsers van groter belang as die resultaat. 'n Kardinale vertrekpunt van die 

narratiewe metafoor is dat mense in taal bestaan en dat betekenis deur taal gekonstrueer word. 

Die narratiewe analise kan dus nie op statistiek baseer word nie, maar op taal (Prinsloo 

1999:11). 

Narratiewe navorsing is 'n kollaboratiewe of samewerkende metode met die uiteindelike doelwit 

om tot verstaan te kom van die verskynsel wat ek ondersoek, maar wat ook 'n taal sal ontwikkel 

wat die emosies en die estetiese van die begrafnisritueel sal vasvang (Connelly & Clandinin 

19 8 7: 13 8). Ek kan Eersterust se verhaal net verstaan deur na individue se verhale te luister. 

Dit motiveer dan ook my keuse vir narratiewe navorsing met al die moontlike slaggate wat 

· daarin mag wees. As metode vind narratiewe navorsing aansluiting by die narratiewe metafoor 

van White en Epston (1990) se narratiewe terapie. 

V anuit my betrokkenheid in Eersterust, het ek met tydsverloop die begrafnisritueel waargeneem. 

Ek het die inligting neergeskryf wat ek by inwoners oor die ritueel gehoor het, want dit is nog 
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nooit geboekstaaf nie. Dit is lo kale kennis oor die begrafnisritueel. Deur die sosiale interaksie 

van mense het die kennis in taal tot stand gekom. Dit sou neerslag vind in die verhale van 

individue binne die harde werklikheid van Eersterust se geloofsgemeenskap wat onlosmaaklik 

verweef is met die sosiale werklikheid van grater Pretoria (Botha 1998: 81; Denzin & Lincoln 

1994:9). Vir die ondersoek is ek aangewese op mense se verhale wat as geselsgeskiedenis 

voortleef (Walmsley 1995:71). 

Ek het die lokale kennis gebruik vir die opstel van 'n agenda vir gespreksmoontlikhede en -idees 

wat as bylae B deel van die studie vorm. Aan my medenavorsers hied dit die geleentheid om oor 

hulle verhale na te <link, met antler daaroor te praat, en dit as 'n bron van groepsidentiteit te kom 

vertel (Goodman 1992: 12 7). 

My toespitsing in die studie is op die hoofstroomkerke (Anglikane, Kongregasionaliste, 

Lutherane, Metodiste, Rooms-Katolieke en gereformeerdes binne die Verenigende 

Gereformeerde Kerk) wat as 'n Predikante Broederkring op unieke wyse in Eersterust 

saamwerk. Die pastors of kerkleiers 9 van die ses denominasies is geken en by die ondersoek 

betrek. Elkeen het ook tot die toestaan van 'n onderhoud ingestem en ook ondemeem om in elk 

van hul kerke een of meer lidmate te identifiseer wat die begrafnisritueel ken. Daar sal dus in 

totaal 12 tot 14 medenavorsers aan die projek meewerk. 

Om eksklusiwiteit of uitsluiting in die navorsing te voorkom, het ek op uitnodiging elke 

gemeente besoek. Tydens die erediens is lidmate oor die projek ingelig. Inligtingstukke, 

agendas vir gespreksmoontlikhede, asook begeleidende briewe is by gemeentes vir verspreiding 

gelaat. Dataversameling word gekortwiek deur die afwesigheid van veelvuldige bronne. Om 

'n mate van triangulasie te bereik, het ek die navorsingsbasis verbreed. Ek het lidmate uitgenooi 

om oor spesifieke aspekte van die ritueel hul kennis met my te deel (Mouton 1996: 156; Janesick 

1994:215). 

Die werkswyse wat ek volg, val in vyf fases uiteen: 



1.6.2.1 

1.6.2.2 

1.6.2.3 

1.6.2.4 

1.6.2.5 

14 

FASEl 

Die begeleidende brief, inligtingstuk en agenda van gespreksmoontlikhede word aan elke 

medenavorser oorhandig. Ek versoek die persoon om die stukke deur te werk. Sou daar 

enige onduidelikhede wees, sal ek dit opklaar, hetsy telefonies of by wyse van 'n 

persoonlike besoek. 

FASE2 

Die medenavorser kry 2 tot 3 weke om die agenda deur te werk. Ek moedig elke 

medenavorser aan om in die tyd ook met ander inwoners van die woonbuurt oar die 

ritueel te praat om daardeur hul eie kennis met die van antler binne die 

geloofsgemeenskap in gesprek te plaas. 

FASE3 

Na 2 - 3 weke maak ek 'n afspraak met die medenavorser. H(s)y bepaal self die tyd en 

plek waar die gesprek sal plaasvind. Ek doen dit om twee redes: die dekonstruering van 

mag in my as navorser; en die bemagtiging van die medenavorsers tot gelyke en aktiewe 

deelnemers of gespreksgenote in die ondersoek (Limerick e a 1996:454; Tripp 

1983:125, 126; Lincoln & Denzin 1994:577; Ballard & Bray 1997:9). 

FASE4 

Die onderhoud word verbatim op band opgeneem. Sou 'n medenavorser dit verkies, sal 

ek die onderhoud skriftelik afheem. Ek maak 'n transkripsie van die opname wat ek aan 

die medenavorser terugbesorg om dit vir korrektheid na te gaan. Elke medenavorser 

het die reg om veranderings en/of toevoegings op die transkripsie aan te bring. 

FASE5 

Die finale produk word aan die medenavorser voorgele. As h(s)y daarmee tevrede is, 
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word dit 'n bron. Die benadering lei tot veelvuldige gesprekke wat die kans hied om 

vertolkings te toets. Dit skep moontlikhede tot onderhandelde betekenis tussen ons, dra 

by tot gedurige reflektering, en hied die kans op die ko-konstruering van die onderhoud 

wat op dialoog uitloop (Limerick ea 1996:451; Gergen & Gergen 1991:88; Tripp 

1983:33). 

Deur die medenavorsers se verhale vind die dekonstruksie van Eersterust se verhaal plaas wat 

moontlik deur die vertel van die verhale, ook tot heling kan lei (Imber-Black ea 1988:54). 

1.7 ETIESE OORWEGINGS 

Die navorsing het ten doel dat Eersterust se geloofsgemeenskap - deur die samewerking van die 

medenavorsers - die eintlike bevoordeelde sal wees. Inligtingstukke lig pastors en die antler 

medenavorsers volledig in oor die projek, en elke deelnemer se ingeligte toestemming word 

verkry. Die inligtingstuk en ingeligte toestemming; agenda vir gespreksmoontlikhede en -idees; 

en begeleidende briewe is opgeneem in bylae B. 

As gespreksfasiliteerder plaas ek 'n hoe premie op vertroue - en waar nodig, ook op 

geheimhouding - tussen my en almal wat aan die projek meewerk (Eisner 1991:213). 

1.8 RAAMWERK VAN DIE NAVORSINGSVERSLAG 

Om my navorsing binne 'n bepaalde konteks te plaas, begin ek met 'n Woord voorafwaarin ek 

my eie verhaal, asook die van Eersterust oorsigtelik vertel. Ek wil deur 'n fotobeeld aan die leser 

'n kykie van die woonbuurt gee. Omdat ons die verhaal van Eersterust se begrafnisritueel net 

deur die verhale van my medenavorsers kan hoor, verskaf ek by elke getranskribeerde gesprek 

'n kort lewensbeskrywing saam met 'n foto van elkeen om s6 aan hulle erkenning te gee en deel 

van die narratiewe navorsingsproses te maak. Dit vorm bylae A tot die skripsie. 

Hoofstuk 1 is die metodologiese dimensie van die studie. Ek motiveer die navorsingsvraag, 
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beskryf die oogmerke van die navorsing en die metodologie wat ek gaan volg. 

Hoof stuk 2 verhelder sommige van die terme en konsepte wat ek gebruik. 

In hoofstuk 3 word die studie wetenskap-filosofies binne die postmodeme epistemologie 

begrond. Vanuit my gekose epistemologie is die studie ook teologies geposisioneer. 

Hoof stuk 4 vorm die teoretiese basis waar ons die dood as lewensgebeurtenis of rites de 

passage vanuit Eersterust se begrafuisritueel in die praktyk wil verstaan. Ek plaas hier teorie 

en praktyk in gesprek om vanuit my empiriese werk my teoretiese posisionering te verhelder. 

In hoofstuk 5 word die begrafuisritueel vanuit die verhale beskryf Wat hier aan die orde kom, 

is die ontstaan van die ritueel; die betekenis van die ritueel vir die geloofsgemeenskap; en die 

invloed van die ritueel op mense wat verlies weens die dood moet verwerk. 

Hoofstuk 6 is my reflektering oor die studie. Ek suggereer ook temas wat moontlike verdere 
navorsmg vra. 

NOT AS 

1. 'n Woord voorafbied 'n oorsigtelike verhaal van die woonbuurt. 

2. Die tradisionele blyplek van die Riernvasmakers was sedert 1870 naby Upington. In 1973-'7 4 is sowat 1500 
Riemvasmakers deur die beleid van gedwonge verskuiwings geweldadig en teen hul sin van hul grond 
vervreern en ontwortel. Die Riernvasmakers word in Namibie en op Welcomewood in die Ciskei naby King 
William's Town hervestig. Twintig jaar later (1994) is Riemvasmaak weer aan sy regmatige eienaars 
teruggegee. 'n Nuwe trek en 'n nuwe begin was die Riemvasmakers se voorland. Maar hulle sou spoedig 
uitvind daar skuil meer in repatriasie as net die terugkry van verlore grond. Daar moes ook infrastrukture 
en dienste voorsien word. Die aanpassing is verder bemoeilik toe die sogenaamde Xhosas - wat destyds 
Ciskei toe gestuur is terwyl hulle nie eens Xhosa magtig was nie - voel dat die Namas en bruin mense van 
Riernvasmaak, wat die oorgrote meerderheid vorm, nou teen hulle diskrimineer (Bronne: Star 13 May 1993; 
Cape Times 24 Aug 1993; Democracy in Action 15 Jul 1994; Weekly Mail & Guardian 9 Jun 1994; Burger 
12 Feb 1994; Volksblad 5 Jan 1995; Weekend Argus 19 Feb 1995; Citizen 12 Jan 1995; Rapport 16 Nov 
1997). 

3. Persoonlike mededeling aan my deur dr Nico Botha tydens ons gesprek oor die begrafnisritueel op Vrydag 
25 Oktober 1999. 

4. Om Eersterust sondermeer as armoedig te etiketteer, bewys 'n ondiens aan die talle inwoners wat oor jare 
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en onder moeilike omstandighede hul sweet en lewensmiddele gegee het om Eersterust leefbaar te maak. 
Onder die Groepsgebiedewet het die owerheid vir al Pretoria se bruin mense 'n keuse gemaak om in 
Eersterust te bly. As woonplek was daar vir hulle geen antler keuse nie. In Eersterust kon hulle beperkte 
keuses uitoefen vir die aankoop van erwe ofwoonhuise, want die waglyste was lank. Sommige inwoners 
het hul bestaande huise opgeknap ofwonings opgerig wat vandag in markwaarde veel hoer sou wees sou 
hulle dit in sommige voormalige blanke woongebiede in Pretoria kon oprig. 

Hierdie mense het uitgestyg ten spyte van die wetlike, ekonomiese en sosiale beperkinge wat hulle sou 
kniehalter. Hulle investerings was nie net geldelik in huise en huisverbeterings nie, maar talle het ook 
opvoed.kundig hul merk gemaak.. Huispryse in Eersterust word grootliks befuvloed deur ligging - en nie uit 
vrye keuse nie. Anders as in blanke woonbuurte het die afbakening tussen gegoede en minder gegoede 
woonareas in Eersterust - soos trouens in talle anderkleurige woonbuurte in Suid-Afrika - net nie bestaan 
nie. Dit is ons historiese erfenis van 'n politieke ideologie van rasseskeiding gegrond op kleur. In Eersterust 
word huispryse verder ook deur sosiale misstande befuvloed. 

[Bronne: Pretoria News 6 Oct 1998: 2 Nov 1998. Lokale kennis is gekontroleer met mnr Willie Arends 
BA(Hons)(Geskiedenis)(Unisa), self 'n slagoffer van gedwonge rasseskeiding. Hy is 'n ou inwoner van 
Eersterus, afgetrede skoolhoof van Eersterust Sekondere Skool, en is tans verbonde aan die Gautengse 
Dorperaad waar hy sitting het op appelle en verhore rakende grondgebruik in Gauteng. Tel. (012) 806 
7411] 

5. De Jongh vanArkel (1987:9; 1988:3) geevoorkeur aan die trits onderlinge sorg, pastorale sorg en pastorale 
beraad (terapie). Onderlinge sorg is die primere vlak waar gelowiges se sorgende handelinge teenoor 
mekaar spontaan voorkom. Pastorale sorg is gerig op die opbou en versorging van die gemeente. Die vlak 
verg groter vaardighede as onderlinge sorg en is nie net die pastor se verantwoordelikheid nie. Pastorale 
beraad ofterapie is die derde vlak en is op gelyke vlak met antler helpende professies en verg ook opleiding 
in terapie. Dit is 'n meer intensiewe vorm van sorg as die antler twee sorgvorme. Die onderskeid is nie 
hierargies nie, maar bloot funksioneel oor elkeen se aard. 

6. Omdat die Afrikaanse woord geslag in die sinsverband nie 'n gepaste eweknie vir die Engelse woord 
'gender' is nie, volg ek met die gebruik van gender die Nederlandse taalgebruik na. [Standpunt oor die 
gebruik van gender is met prof Christina Landman (012-429 4309) van Unisa uitgeklaar] 

7. Vir praktykbevestiging, kyk nota 1 op bladsy 8 van Bylae A tot die skripsie: Adams, Len Du Preez, J 
1999. Vrolik op weg: The Irish Way, in Eersterust se begrafnisritueel: Korn ons gesels daaroor, pp 1-8. 
(Bylae A tot Du Preez, J L C 2000, Die begrafuisritueel in Eersterust se geloofsgemeenskap ). MTh-skripsie, 
Universiteit van Suid- Afrika, Pretoria. 

8. Narratiewe navorsing as moeisame proses vra soms eindelose geduld van die navorser. Tog gee dit 
geloofwaardigheid aan die metode wat die antler persoon tot volwaardige gespreksgenoot wil maak. In 
hoofstuk 6 ( paragrawe 6.2.3.1, 6.2.3 .2 en 6.2.4.2 deel ek my ervaring van narratiewe navorsing tydens die 
empiriese ondersoek van die studie. 

9. Mnr Peter Isaacs is 'n lekeprediker in die plaaslike Immanuel Congregatgional Church wat nou - in die 
afwesigheid van 'n geordende leraar - vir bykans 'n j aar instaan as die geestelike lei er van die gemeente. 



2.1 INLEIDING 

HOOFSTUK2 

VERDUIDELIKING VAN BEGRIPPE 

[Want in taal leef, beweeg en bestaan ons] 

In 'n Woord voorafhet ek twee verhale aangebied om die leser in die lees van die skripsie binne 

'n bepaalde konteks te plaas. Om die leser nou verder te begelei, hied ek 'n verduideliking aan 

van die begrippe waarmee h(s)y in die studie te doene sal kry. Die verduideliking val hierna 

onder drie rubrieke uiteen. In deel 1 (afdeling 1.2) van die hoofstuk, verduidelik ek begrippe 

eie aan my gekose epistemologie. Deel 2 (afdeling 1.3) bestaan uit begrippe wat vanuit die 

navorsingsonderwerp verduideliking vra. In deel 3 (afdeling 1.4) stel ek Eersterust se 

eiesoortige taal- en woordgebruik aan die leser voor. 

2.2 BEGRIPPE V ANUIT DIE GEKOSE EPISTEMOLOGIE 

2.2.1 Epistemologie 

Kotze (1992:3) wys daarop dat epistemologie hoofsaaklik geag word as 'n wetenskapsdissipline 

wat in die filosofie tuishoort. Tog kan die epistemologie nie tot die filosofie alleen beperk word 

nie, want elke wetenskapsdissipline moet oor die aannames van die ontstaan, totstandkoming 

en betroubaarheid van die eie kennis verantwoording kan doen. Dill (1996:6 wat Lacey 1976:56 

as vertrekpunt vir 'n omskrywing neem) verduidelik epistemologie s6: Dit gaan oor die nadenke 

van hoe en wat ons kan ken. [My kursivering] 

2.2.2 Postmodern(-iteit) 

Die mens van ons dag is besig om van 'n moderne lewensfilosofie weg te beweeg na 'n 

postmodeme. Postmodern dui nie net 'n tydvak aan nie, maar is 'n totale paradigmaverskuiwing 

(Muller 1996:54,55). Die postmodeme benadering sien die werklikheid as meerdimensioneel. 

Binne die benadering word die mens in verhouding en kommunikasie met antler gesien. Hieraan 

le 'n narratiewe en lingui'stiese grondslag as die relasies waarin die mens identiteit kan vind 
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(Pieterse 1993: 16). Vir die doeleindes van die studie hou ek by die volgende beskrywing. Waar 

postmoderniteit verwys na 'n postmodeme era, beskryf postmodernisme die kulturele uitdruking 

van die postmodeme era, terwyl postmoderne denke weer slaan op nadenke of diskoerse oor die 

postmoderne tyd, of oor kultuur as 'n geheel (Kotze 1994: 20). 

2 .2. 3 Diskoers 

Prinsloo ( 1999: 21) verduidelik 'n diskoers as 'n gespreksproses wat binne 'n sosiale konteks 

plaasvind. Die klem val nie op woorde se enkelvoudige betekenis nie, maar betekenis hou 

verband met die breer sosiale konteks van mense se leefwerelde. Ons kan 'n diskoers ook as 'n 

betekenissisteem in taal beskryf, want betekenis kom onder mense tot stand vanuit die verbande 

waarin hulle leef Die mens is 'n wese met sosiale, religieuse, politieke, kulturele en familiale 

verbande. Ons kan vanuit hierdie verbande 'n diskoers sien as 'n sistematiese en vaste manier 

van praat, of dit as 'n vanselfsprekende realiteit aanvaar. Aan sommige diskoerse gee die 

samelewing 'n bevoorregte status sodat hulle as waarhede mag oor mense se lewens uitoefen 

(Botha 1998:47,48). Ons lewens en verhoudings word deur diskoerse gevorm (Freedman & 

Combs 1996:43). 

2. 2. 4 Sosialekonstruksiediskoers 

Die sosialekonstruksiediskoers le ingebed in die sosialekonstruksieteorie ook genoem die sosiale 

konstruksionisme. As 'n reaksie teen die positivistiese wetenskapsbeoefening, bevraagteken dit 

die objektiewe basis van konvensionele kennis, want kennis en verstaan is sosiale konstrukte in 

taal (Kotze 1992:9; Wylie 1994:43). 

2.2.5 Dekonstruksie 

Dekonstruksie het as literere kritiek en lingui:stiese analise binne die poststrukturalisme 

ontwikkel (Sampson 1989:2). Binne die sosialekonstruksiediskoers is dekonstruksie 'n radikale 

skeptisisme oor die dominante lewensdiskoerse wat hulself as lewenswaarhede aanbied. 

Dekonstruksie stel ons in staat om die gapings, teenstrydighede, stilswyes en gesagsverhoudings 
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te ontleed wat hierdie diskoerse veronderstel . Dekonstruksie is nie vernietiging nie, maar is die 

losmaak en die uitmekaarhaal van 'n betekenissisteem om vir alternatiewe verstaan ruimte te 

skep (Kotze & Kotze 1997:7,8). 

2.2.6 Rekonstruksie en ko-konstruksie 

Rekonstruering verwys na gebeurtenisse, voorvalle en verhale wat jy in die gedagte oproep, of 

jou daarin probeer indink [my kursivering en invoeging] (Verklarende Handwoordeboek van 

die Afrikaanse Taal (HAT) 1994. s v 'rekonstrueer'). Binne narratiewe navorsing vanuit die 

sosialekonstruksiediskoers sal rekonstruksie altyd die moontlikheid inhou dat mense meewerk 

om iets nuuts te kan voortbring, vorm, aanmekaarsit, saamstel, saamvoeg of dan te ko

konstrueer (Afrikaanse Sinonieme Woordeboek 1990. s v 'konstrueer'; Woordkeusegids: 'n 

Kerntesourus van Afrikaans 1992. s v 'konstrueer'). 

2.2.7 Metafoor 

Die funksie van 'n metafoor is om iets wat redelik bekend is te koppel aan iets wat nie so goed 

bekend is nie. 'n Metafoor is daarom nie 'n vervanging of 'n substituut vir die oorspronklike nie, 

maar het dikwels die geneigdheid om 'n eie betekenis na vore te bring. Metafore is nie vreemd 

aan die Bybel nie, want die Bybel praat metafories oor God (De Jongh van Arkel 1987:207). 

2.2.8 Narratiewe metafoor 

Die narratiewe metafoor is 'n besigwees met interpretasies en narratiewe. Hier het interpretasie 

te make met die betekenis wat mense aan hul lewenservaringe toeken. Dit is 'n proses wat te 

make het met die manier waarop ons ons lewensverhaal vertel en oorvertel (Prinsloo 1999:22). 

White (1995:216) verwys hierna as die constitutionalist perspective. 

Ons wil van ons ervaringe en van die lewe sin maak. Om dit te kan doen, rangskik ons ons 

ervaring van gebeure in volgorde oor tyd sodat ons tot 'n samehangende verstaan van onsself 

en ons wereld kan kom. White en Epston (1990: 10) verwys hierna as 'n verhaal of selfnarratief. 

Ons lewensverhaal of selfnarratief word oor tyd gevorm. N arratief voorsien aan ons 'n relaas 
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van ons lewens soos ons dit in die gang van die tyd uitleef (White 1995 :217). Binne die 

narratiewe metafoor word die verteller of die navorser deel van 'n onlosmaaklike proses 

(Prinsloo 1999:23). 

2.3 BEGRIPPE EIE AAN DIE NA VORSINGSONDERWERP 

2.3.1 Eersterust Predikante Broederkring (Ministers' Fraternal) 

Dit is 'n ekumeniese groepering tussen ses hoofstroomkerke in Eersterust. Tot die Broederkring 

behoort die Anglikaanse Kerk, Immanuel Congregational Church, Lutherse Kerk, Metodiste 

Kerk, Rooms-Katolieke Kerk, en die Verenigende Gereformeerde Kerk. In Suid-Afrika is dit 

waarskynlik 'n unieke reeling. Die Broederkring het in 1978 tot stand gekom. In Eersterust 

groei dit spoedig tot 'n organisasie met aansienlike invloed en integriteit. Twee faktore het 

hiertoe bygedra: (1) sosiale misstande in Eersterust; en (2) die uitleefvan die kerk se politieke 

roepmg. 

Die gedwonge verskuiwings van die sestigerjare het onder Eersterust se mense gelei tot 

oorbevolking, werkloosheid en magteloosheid. Die Broederkring het die sosiale heling van 

Eersterust as taak gesien en kies toe die gesamentlike dienste as ruimte vir die vorming van 'n 

sosiale etos vir Eersterust en wat die inwoners sou bemagtig teen die sosiale problematiek van 

Eersterust. Die Broederkring se invloed en ontwikkeling is in 1987 verder gestimuleer deur 

SACLA (South African Christian Leadership Assembly) wat in Julie 1987 in Pretoria vergader 

(Jonker 1998:149). Eersterust se kerkleiers word daarvan oortuig dat hulle nie net as 'n 

beginselsaak in 'n bybelse kerk saam moet staan nie, maar dat die kerk ook 'n politieke roeping 

het om lidmate teen apartheid en die se onderdrukkende strukture gewetensgevoelig te maak 

(Landman 1999:12-14). 

2.3.2 Geloofsgemeenskap 

Ek aanvaar as basiese vertrekpunt dat elke mens na die beeld van God geskep is. God het elke 

mens 'n vrye, unieke en selfstandige persoon met keusemoontlikhede gemaak. Ek is 'n kerkmens 

wat vanuit die belydenis en die geloof in die Drie-enige God leef Die kerk wat as 'n magdom 
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denominasies manifesteer, is vanuit hierdie belydenis die gemeenskap van die gelowiges - of dan 

'n geloofsgemeenskap (Kung 1995:317,370). Dit is die bree vista op die geloofsgemeenskap. 

Maar die skripsie se beperkte omvang verplig my om binne die konteks van Eersterust die begrip 

geloofsgemeenskap enger te definieer. Vir die doeleindes van die studie begrens ek die 

geloofsgemeenskap tot die kerke wat tot die Eersterust Predikante Broederkring hoort. 

Ek motiveer die afgrensing vanuit Eersterust se kerklike samestelling. Die woonbuurt se 21 

gemeentes verteenwoordig etlike denominasies vanuit die hoofstroom, pinkster- en charismatiese 

groeperings. Maar benewens hierdie tradisionele kerkgroeperings skat Landman (1999:6) in 

haar ondersoek dat daar omtrent veertig onafoanklike kerke in die woonbuurt is en waartoe 

meer as 'n kwart van Eersterust se inwoners behoort. Eersterust se kerkeverskeidenheid maak 

afgrensing van die geloofsgemeenskap onafwendbaar. Om deur my medenavorsers soveel 

stemme as moontlik uit die geloofsgemeenskap te hoor, het ek my medenavorsers gevra om ook 

met antler mense in Eersterust oor die ritueel te gesels. 

2.3.3 Ritueel 

Muller ( 1996: 183) vertel dat die moderne Westerse samelewing baie van die helende en 

stabiliserende effek van rituele verloor het. Daardeur het ons iets verloor wat ons kon help in 

die sinvolle verwerking van lewenskrisise. Wat sterk in rituele na vore kom, is die simboliese. 

Ons kan dus rituele breedweg sien as simboliese handelinge waarby woorde en dade 'n rol speel 

en dat rituele ook 'n simboliese kommunikatiewe handeling is (Muller 1993: 3 ), wat 'n element 

van spontanei:teit inhou terwyl dit ook aan die mistieke raak wat verby die alledaagse strek (Van 

der Westhuizen 1993:18). Rituele roep om deelname. Daarom omskryfWorgul (990:1101, 

aangehaal deur Botha 1999: 4) 'n ritueel as a performance of activity. 

2. 3 .4 Kultuur 

Botha (1998:50) wys daarop dat verskillende dissiplines die begrip kultuur verskillend omskryf 

Kultuur verwys na mense se manier van dink en doen binne 'n bepaalde gemeenskap. Kultuur 

kom tot uitdrukking in die kunste, argitektuur, rituele, gewoontes en in die taalskeppinge van 

mense. 
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2.3.5 Ubuntu 

Ubuntu is nie 'n onbeduidende konsep nie. Dit is 'n konsep uniek aan Afrika, maar het ook 'n 

universele aard wat elders in die wereld tot uitdrukking kom. Ons kan ubuntu die beste 

verduidelik aan die hand van die Xhosa spreuk 'umntu ngumntu ngabantu' wat vry vertaal sou 

beteken ek is net 'n mens deur ander mense (Mbigi 1997:2). Ubuntu is nie 'n abstrakte begrip 

nie. Dit deursuur elke aspek van ons swart mense se lewens en kom onder andere tot 

uitdrukking in hul kollektiewe sang, danse, begrafnisse, uitdrukking van smart, respek en 

aanvaarding, mededeelsaamheid en medelye, feesvieringe, rituele en aanbidding (Mbigi 1997:3). 

[My kursivering] 

2.3.6 Societies 

Society verwys in die omgangstaal na formele en informele genootskappe in Eersterust wat 

tydens afsterwes en begrafnisse aan die treurendes hulp verleen. Ons kan tussen drie soorte 

societies onderskei, nl. 

Family societies waar 'n uitgebreide familie alle bybehore - soos potte, urns, tafels, 

stoele en breekgoed - koop wat vir 'n begrafnis nodig is sodat dit by afsterwe nie gehuur 

word nie (Adams & Du Preez 1999:4). Daar sal selfs doodsboekies vir gereelde 

inbetalings wees (Marupen & Du Preez 1999:75). 

Die blok of gebiedsgebonde societies. Ons kan hier onderskei tussen 'n informele blok 

society waar slegs by afsterwe binne 'n afgebakende blok geld by die inwoners 

gekollekteer word (Hendricks & Du Preez 1999:53; Campbell, J & Du Preez 1999:42); 

en 'n f ormele blok society wat ook uit 'n paar straatblokke bestaan. Hier word bydraes 

op 'n maandelikse basis in die blok vir die kitty of geldpot ingesamel. Minimum en 

maksimum uitbetalings by 'n afsterwe word vooraf bepaal. Sou twee of meer sterftes 
. 

kort na mekaar in die blok gebeur, word ekstra geld by die deelnemende society-lede 

gekollekteer (Ballakistan & Du Preez 1999: 12). 



24 

Gemeenskapswye societies wat die hele Eersterust dek en waartoe talle van Eersterust 

se mense vir bystand tydens 'n afsterwe behoort. Daar is mense van Eersterust wat aan 

societies in Mamelodi behoort, en die omgekeerde is ook waar (Adams & Du Preez 

1999 :4; Marupen & Du Preez 1999: 7 5). 

2.4 EIESOORTIGE TAAL- EN WOORDGEBRUIK 

2 .4. 1 Kultuur en woordskepping 

Kultuur kom ook tot uiting in die woordskeppinge van mense (Botha 1998:50). Vanuit die 

sosialekonstruksiediskoers kom betekenis en begrippe in en deur taal sameskeppend tot stand. 

Dit word bemiddel tydens mense se sosiale omruilings of interaksies (Kotze & Kotze 1997:3). 

Vanuit my gekose epistemologie wil ek die eiesoortige taal- en woordgebruik van Eersterust -

soos ons dit uit my gesprekke met my medenavorsers sal hoor - volledig respekteer. Daardeur 

maak ek elk van my medenavorsers, wat verteenwoordigend van Eersterust is, 'n outentieke en 

geloofwaardige stem. 

2.4.2 Aanspreekvorme 

Ek volg in die teks die aanspreekvorme eie aan die gemeenskap. Waar ek iemand uit Eersterust 

aan die woord stel, gebruik ek die naam of titel waaronder daardie persoon in die gemeenskap 

bekendstaan. In Eersterust is die aanspreekvorme oom en antie nie sonder meer 

hoflikheidsgebare nie, maar dra meermale die status van eretitels. Dit wil ek vanuit die 

gemeenskap respekteer en ook so in die teks behou, want vanuit die sosialekonstruksiediskoers 

is dit 'n taalkonstruk eie aan Eersterust. 

2.4.3 Eiesoortige taalgebruik 

Die volgende woorde is spreektaal in Eersterust. Waar 'n medenavorser dit gebruik het, gebruik 

ek dit net so in die teks. 
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2.4.3.4 

2.4.3.5 

2.4.3.6 
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Forced removals - verwys na die gedwonge verskuiwings van mense onder die 

Groepsgebiedewet. Talle mense verwys in Engels hiema. 

Fraternal - is hoe daar in die omgangstaal na die Eersterust Predikante 

Broederkring, of dan die Ministers' Fraternal, verwys word. 

Township - is 'n algemene woord vir 'n swart woonbuurt. 

Troosmaal - verwys na die gesamentlike maaltyd - ook bekend as die doods

maal - na die begrafnis. Dit het oor jare in Eersterust ontstaan. Die troosmaal 

het 'n kollektiewe gemeenskaplike basis om die treurendes na die begrafnis te 

troos terwyl mense rustig om 'n bordjie kos verkeer (Magardie & Du Preez 

1999:68). 

Visnons - waarskynlik afkomstig uit Afrikaans VIr wie-sien-ons - is die 

byeenkoms na die troosmaal. Slegs uitgenooide gaste woon dit by. Hier word 

dan ook sterk drank bedien. Dit is 'n nuwe gebruik wat veral onder die jongeres 

begin posvat en waaroor daar in die geloofsgemeenskap ambivalente gevoelens 

bestaan. Ander woorde wat vir die visnons gebruik word, is die ekstra 

troosdiens, after tears, afdroog van die trane of dan die basula izinyembezi 

onder swart mense (Adams & Du Preez 1999:7; Campbell, E & Du Preez 

1999:39; Hendricks & Du Preez 1999:51; Magardie & Du Preez 1999:69; 

Masombuka & Du Preez 1999:86). 

Afspringerlinkommer!Baaienaar - is woorde wat gebruik word om na mense te 

verwys wat nie ou Pretorianers is nie. Die naam hou blykbaar verband 

daarmeedat daar vroeer op Eersterust se spoorwegstasie nie 'n perron was nie. 

Mense moes letterlik van die trein afspring - en dan soms met hul karige 

besittings om hier 'n lewe te kan maak. 'n Baaienaar verwys spesifiek na iemand 

wat van Port Elizabeth - of dan die Baai - afkomstig is (Adams & Du Preez 

1999: 1; Botha & Du Preez 1999:20v). 



HOOFSTUK3 

DIE AANBREEK VAN 'NNUWE TYDVAK 
['n Postmoderne epistemologie en die se invloed op teologie] 

Ons is nou in 'n oorgangstyd na 'n nuwe era in die wereldgeskiedenis wat ons nie kan oorsien 
nie. Ons het nie 'n behoorlike naam daarvoor nie - daarom word dit net as postmodern 

aangedui en die kenmerke daarvan is vaag. 

3.1 INLEIDING 

Maar die dagbreek van hierdie nuwe tydvak het opgedaag. 
(Pieterse 1993: 15) 

3. 1. 1 Korn ons le 'n verband 

Ek gaan in hierdie hoofstuk op drie diskoerse ingaan. Die sosialekonstruksiediskoers as my 

gekose epistemologie kom eerste aan die orde. Daarna volg die teologie as diskoers. Laastens 

is daar die narratiewe diskoers waar 'n gesprek met White en Epston (1990) se narratiewe 

ontwerp plaasvind vir soverre dit my studie raak. Die drie diskoerse se gemeenskaplike 

vervlegting le daarin dat betekenis en verstaan in taal geskep word. Elkeen van die drie diskoerse 

is dus 'n taalkonstruk. 

3. 1.2 Om tot verstaan te kom 

Om tot verstaan te kom van die hede, moet die verlede as geskiedenis toegelaat word om as 

volwaardige gepreksgenoot by 'n voortgaande dialoog betrokke te wees. Ek moet weet van waar 

ek kom - nie net vir die beter verstaan van die hede nie - maar ook om 'n blik op die toekoms te 

kry. Of soos Ricoeur dit stel: '[T]here is not a future time, a past time, and a present time, but 

a threefold present - a present of future things, a present of past things, and a present of present 

things (Ricoeur, Time and Narrative, p 60 soos aangehaal deur Gerkin 1986:51). Ook van die 

verhouding tussen postmoderniteit en modernisme kon dit geld. 

3 .1. 3 'n Oorskou oor wat kom 

Ek begin die hoofstuk deur op die twee begrippe modernisme en postmoderniteit 'n perspektief 

te stel. Daarna volg die studie se wetenskap-filosofiese begronding waar ek die sosiale-
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konstruksiediskoers as epistemologie kies. Ek stel oak die dominante uitgangspunte van die 

sosialekonstruksiediskoers aan die orde. Daarna kom die teologie - in die lig van die postmoderne 

lewensfilosofie - aan die woord. Die teologiese afgrensing van die studie is die praktiese teologie. 

Ek fokus op onderlinge- en pastorale sorg binne die handelingsveld van die geloofsgemeenskap 

van Eersterust waar ek oak met White en Epston (1990) se narratiewe ontwerp in gesprek tree. 

3 .2 MODERNISME EN POSTMODERNITEIT 

3 .2.1 'n Paging tot historiese afgrensing 

Die historiese afgrensing van 'n denkrigting is nooit maklik nie en sal verskillende skrywers vanuit 

hulle besondere perspektief anders daaroor oordeel (Appignanesi & Garratt 1995: 1,6). 'n 

Afbakening van die modernisme tussen historiese gebeure sou tussen die Franse Revolusie in 1789 

en die ineenstorting van Kommunisme twee honderd jaar later kon wees (Dockery 1995:23). 

Pieterse ( 1993: 13, 14) sien die werking van die begrip postmodernisme saam met die begrippe 

premodernisme en modernisme. Met premodern bedoel hy die tradisionele samelewing en die 

tradisonele mens v66r die Verligting. Die modeme tydvak volg dan op die Verligting en strek tot 

in ans tyd. Modernisme verwys dan na die geesteshouding waarin die rede in staat is om 

wetenskaplike onfeilbaarheid en absolute waarheid te bekom. Na ruim drie eeue het die 

modernisme in 'n krisis beland. 

3 .2.2 Postmoderne lewensfilosofie as wantroue teen modernisme 

Teenoor die modernisme se optimistiese hoop en positiewe lewensgevoel wat nie aan verwagtinge 

voldoen het nie, staan die postmoderne as diepgevoelde wantroue in die objektiewe waarhede as 

hoop vir die samelewing (Muller 1996:55). Die moderne is bankrot verklaar en gelikwideer 

(Lyotard 1984, soos aangehaal deur Pieterse 1993: 15). 

3 .2.3 Postmoderniteit, postmodernisme en postmodeme denke 

Ons kan die postmoderne benadering in die wetenskap nag nie duidelik omskryf nie. Die term 

postmodern is soms verwarrend en vatbaar vir verskillende betekenisse. Waar postmoderniteit 
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verwys na 'n postmoderne era, beskryf postmodernisme die kulturele uitdrukking van 'n 

postmoderne era, terwyl postmoderne denke weer slaan op nadenke of diskoerse oor die 

postmodeme tyd, of oor kultuur as 'n geheel (Kotze 1994:20; McLean 1997: 10, wat Kvale (1992) 

aanhaal). Ons kan die term postmodern sien as 'n sambreelterm waarin ingebed le 

poststrukturalisme, dekonstruksie, die nuwe hermeneutiek, konstruktivisme en die 

sosialekonstruksieteorie (Freedman & Combs 1996:14). Die gemeenskaplike noemer van die 

verskeidenheid binne die beweging is die wegbeweeg van die modernisme se paradigmas, en die 

bevraagtekening van alles wat tot dusver as waarheid aanvaar en met sekerheid beklee is (Kotze 

1992:28). 

3 .2.4 Postmoderniteit as verbreding en vernuwing 

Postmoderniteit is dus 'n reaksie op die modernisme. As verbreding is dit gerig op aanvulling en 

vemuwing van die modernisme. Die postmoderne benadering sien die werklikheid as veelvoudig 

en meerdimensioneel (Pieterse 1993:16; Gergen 1992). Ook in navorsing laat dit nou vir 

intersubjektiwiteit ruimte (Baker 1994:253). Vanuit die postmoderniteit gee ek in die volgende 

rubriek aandag aan die wetenskap-filosofiese begronding van die studie. Ek begin deur kortliks 

die radikale breuk met die natuurwetenskaplike benadering se standaardwetenskapsbeeld te bekyk. 

Die breuk sou ook die sosiale- en geesteswetenskappe beinvloed, want dit bevraagteken ons 

epistemologiese uitgangspunte (Dreyer 1991:241). Daarna gee ek 'n kort uiteensetting van die 

sosialekonstruksieteorie waarna ek vir die sosialekonstruksiediskoers 'n keuse maak. 

3.3 WETENSKAP-FILOSOFIESE BEGRONDING 

3. 3 .1 Die standaardwetenskapsbeeld: 'n breuk tot verandering 

Die natuurwetenskaplike benadering het die verkryging van objektiewe kennis van die werklikheid 

deur sistematiese waarneming beklemtoon. Die moontlikheid van suiwere objektiwiteit is deur 

die natuur- en geeesteswetenskappe bevraagteken. Volgens Dreyer (1991 :241) het Karl Popper 

uitgewys dat die navorser se subjektiwiteit altyd 'n rol speel, en vir Thomas Kuhn is wetenskap 

'n sosiale en histories bepaalde menslike aktiwiteit (Dill 1996: 12; Dill & Kotze 1997: 4, 5, 14). 
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Sosialekonstruksiediskoers as postmoderne benadering bevraagteken die positivistiese 

epistemologie eie aan die modernisme wat sosiale navorsing vir jare oorheers het (Botha 

1998:54). Die sosialekonstruksiediskoers daag nie net die idee van 'n enkelvoudige waarheid uit 

nie, maar bevraagteken ook die moontlikheid van objektiewe sosiale navorsing (Hoffman 1992:9). 

Teenoor die modernisme se objektiwiteit, sekerheid en Westerse wit en manlike dominansie, stel 

Brueggemann (1993:9-10) 'n postmoderne wetenskapsmetode voor. Hier vind ons 'n drieledige 

fokus wat -

eerstens ons kennis as inherent kontekstueel sien; 

tweedens rekening hou met lokale belnvloeding; en 

derdens die pluralistiese manier waarop kennis betekenis kry in ag neem. 

Vir my studie oor die begrafuisritueel is hierdie belangrike fokuspunte. Die eie aard van 

Eersterust as gemeenskap noop my om dit voortdurend in my navorsing te verreken. 

3. 3. 2 Sosialekonstruksieteorie 

Sosialekonstruksieteorie is deel van die postmoderne paradigmaskuif (Botha 1998:68). As 

uitdrukking vir die sosialekonstruksieteorie gebruik verskillende skrywers verskillende name. Die 

Kotzes (1997:2) wys daarop dat Gergen (1985) sosiale konstruksie en konstruksionisme 

uitruilbaar gebruik, terwyl antler soos Hoffman (1990) weer die term sosialekonstruksieteorie 

verkies. Sosiale konstruksionisme fokus sterk op die intersubjektiewe invloed van taal en kultuur 

(Muller 1996:81). Sosialekonstruksieteorie se fokuspunt is op kennisontwikkeling as 'n sosiale 

verskynsel, en dat verstaan net in en deur taal tot stand kan kom (Botha 1998:68). Die sosiale 

konstruksie van kennis benadruk dus die belang van taal as 'n sosiale verskynsel waardeur mense 

binne verhoudings leef (Kotze 1994: 3 3). 

3. 3. 3 'n Keuse vir sosialekonstruksiediskoers 

Ek sluit in die studie aan by die Kotzes (1997:2) in die keuse van die term sosialekonstruksie

diskoers. Kotze (1994:31) gee voorkeur aan die konsep diskoers bo teorie. Sy motiveer haar 

keuse daarop dat teorie veral slaan op gestruktureerde denke wat 'n algemene of getoetste 
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beginsel wil verduidelik, terwyl die konsep sosialekonstruksiediskoers poog om die ruimte te skep 

vir die onbepaalde, of dit wat nie vasgemaak is nie, en wat vir 'n sosialekonstruksie-epistemologie 

die weg kan baan (Kotze 1994:31). 

As 'n sentrale konsep in postmodeme denke het die term diskoers 'n tweeledige verstaan enersyds 

as 'n openbare proses van gesprekvoering wat betekenis tot stand bring; en andersyds as 'n 

gesistematiseerde en vaste manier van praat en skryf, of wat deur die gebruik van taal sin maak. 

Binne die postmoderne diskoers word beide betekenisse gebruik (Kotze & Kotze 1997:2). 

Epistemologie wentel om die nadenke van hoe en wat ons kan ken (Dill 1996:6). In die volgende 

afdeling gee ek aandag aan die dorninante uitgangspunte van die sosialekonstruksiediskoers as my 

gekose epistemologie. 

3.4 DOMINANTE UITGANGSPUNTE VAN SOSIALEKONSTRUKSIEDISKOERS 

3. 4. 1 Rei'fikasie 1 van kennis en die gevolge daarvan 

Sou ons versameling van kennis suggereer dat kennis 'n dooie voorwerp is wat ons kan oppot en 

as voorraad opstapel, dan rei'fiseer ons kennis. Kennis is 'n werkende aspek van ons menslike 

kenvermoe wat in die gedagtes en optredes van individue leef. Om te weet dwing ons tot optrede 

(Eisner 1991:210). Om te ken, is om te doen sou 'n tipiese beskrywing van Eersterust as 

gemeenskap se reaksie op 'n doodstyding wees. Die tyding versprei soos 'n veldbrand deur die 

gemeenskap waarop mense byna onmiddellik op die sterfhuis toesak (Botha & Du Preez 

1999:23).2 

Die rei'fikasie van kennis is die proses waarlangs idees, oortuigings en sosiale gebruike met 

tydsverloop deur sosiale interaksie 'n werklikheidstatus verkry. Ek verduidelik dit aan die hand 

van 'n praktykvoorbeeld. Ons etiketteer sommige bruin mense binne 'n bepaalde sosiale 

stratifikasie maklik as dronklappe sonder dat ons die historiese aanloop en vorige besoldigings

gebruike - soos die dopstelsel 3 
- in ag neem (Campbell, J & Du Preez 1999:47; Magardie & Du 
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Preez 1999:69). Die relfikasie van kennis word gedra deur ons samelewingsdiskoerse wat uit 

ons sosiale wereld ontstaan (Watson 1996:5). So word mans en vroue se verstaan van hulself en 

hul verhoudingslewe deur talle diskoerse gevorm. Diskoerse wat hierin 'n rol speel, is die 

diskoerse van psigologie, teologie, ekonomie, politiek en antler kulturele diskoerse. Sommige 

bevoorregte diskoerse word oor tyd gevestigde diskoerse wat oor mense mag uitoefen (Freedman 

& Combs 1996:25,26; Botha 1998:57,58). 

3 .4. 2 Om kennis as verskynsel te verstaan 

Sosialekonstruksiediskoers beskou die ontwikkeling van kennis as 'n sosiale verskynsel, want 

kennis is 'n skepping van die sosiale prosesse. Binne die wisselwerking van taal kom betekenis en 

verstaan na vore wanneer mense hul idees,konsepte en herinneringe binne sosiale interaksie ko

konstrueer en deur taal bemiddel (Botha 1998:68; Kotze & Kotze 1997:3). Kennis is 

onderhandelde betekenis binne die konteks van taal wat ons gebruik (Anderson & Goolishian 

1988;377; Gergen 1985:268). Kennis as 'n sosiale konstruksie, is die poging van mense om deur 

hul lingui'stiese interaksie saam te leefbinne die historiese konteks van hierdie wereld (Freedman 

& Combs 1996:23; Gergen 1985:266). Dit maak ons kennis inherent kontekstueel (Brueggemann 

1993:8). 

Eersterust se begrafnisritueel is hiervan 'n eksemplaar. Die ontstaan en ontwikkeling daarvan is 

binne die groter Pretoria se historiese konteks plaasbaar. Voor die Groepsgebiedewet se 

gedwonge verskuiwings het Eersterust se mense die woongebiede Highlands, Marabastad, 

Claremont en Lady Selborne met antler rassegroepe gedeel. Daar het die ritueel ontstaan, maar 

die huidige vorm het in Eersterust gestalte kom kry (Ballakistan & Du Preez 1999: 9, 16). Soos 

aangedui in hoofstuk 2 (afdelings 2.3 en 2.4) is daar ook woorde en begrippe eie aan die ritueel 

en aan die woonbuurt (Adams & Du Preez 1999: 1; Ballakistan & Du Preez 1999: 11; Magardie 

& Du Preez 1999:68).4 

Sosiale konstruksie bevraagteken die idee van 'n enkelvoudige waarheid; objektiewe sosiale 

navorsing; en die reduksie van 'n persoon se self deur 'n waarheidstatus te gee aan die woorde wat 

ons gebruik (Hoffman, 1992:10). Dit maak ons woordgebruik problematies en beperkend, 
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want woorde is sosiale konstruksies. 5 Die sosiale konstruksie van taal benadruk die belangrikheid 

van taal as 'n sosiale verskynsel waardeur individue as verhoudingswesens leef (Kotze & Kotze 

1997:4). 

3.4.3 Taal en die sosialekonstruksiediskoers 

3.4.3.1 Taal as sosiale werking 

Binne die sosialekonstruksiediskoers is taal meer as net 'n verbinder tussen mense, want mense 

bestaan in taal. Om in taal te wees (Anderson & Goolishian 1988:377) sien taal nie bloot as 'n 

eenvoudige linguistiese aktiwiteit nie, maar verduidelik taal as 'n dinamiese, sosiale werking wat 

ook verandering moontlik maak (Kotze & Kotze 1997:4,6). Ons leef in taal wat vir ons betekenis 

bring (Dill 1996:89). Betekenis en verstaan kom in en deur taal tot stand. Ons verstaan van 

mense binne 'n gesprek is altyd binne konteks, want verstaan is nooit ewigdurend nie. Verstaan 

is altyd 'n proses onderweg of iets in wording, maar is nooit ten volle bereik nie (Anderson & 

Goolishian 1988:381). Ons verstaan is onvolkome. Tussen mense moet daar dus 'n permanente 

proses van dialoog wees (Anderson & Goolishian 1988:382). Tussen gespreksgenote ontstaan 

betekenis vanuit 'n voortgaande en sikliese verstaansproses (hermeneuse), want betekenis kan 

nooit 'n vaste of onveranderlike toestand wees nie (Botha 1994:74). 

3.4.3.2 Die metaforiese gebruik van taal 

Om ons werklikhede te beskryf, gebruik ons metafore. Maar metafore verteenwoordig nie die 

werklikheid nie, want die wese van 'n metafoor is om een soort ding te verstaan en te ervaar in 

terme van antler metafore (Botha 1998:69,70). Metafore is die vertolkende konstruksies van 

antler metafore sodat enige diskoers 'n voortgaande vertolkende en metafoorskeppende proses 

word. Alle wereldverhale - wetenskaplik of andersins - word deur historiese en kulturele gebruike 

beheer (Gergen 1994:242). 

3.4.3.3 Taal skep betekenis 

Ons is nie passiewe waarnemers van dit wat om ons gebeur nie, maar is voortdurend besig om 
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betekenis te gee aan ons persepsies en ervaringe (Hare-Mustin & Marecek 1988:455). Betekenis 

en verstaan kom in die gebruik van taal na vore (Anderson & Goolishian 1988:377). Maar taal 

en betekenis is meer as net die gesproke woord. Dit omvat ook handelinge wat betekenis skep. 

Daarom kan Campbell (1981:39) skryf oor the langauge of wounds wat 'n ander taal praat. Die 

nagmaal - as teken van verwonding en bleed - praat van dood en kwesbaarheid, want elke keer 

as ons die brood eet en uit die beker drink, verkondig ons die dood van die Here totdat Hy kom 

(1 Kor. 11 :26). Taal en betekenis anders as woorde kan ek ook deurtrek na Eersterust waar die 

kerkklok op 'n besondere manier gelui word om 'n afsterwe aan te kondig. Dieselfde gebruik 

word ook in ons swart gemeenskappe aangetref Die klank van 'n klok word dus ingespan om 

met die omgewing 'te praat' oor 'n afsterwe (Isaacs e a 1999:58; Masombuka & Du Preez 

1999:80). 

Taal skep betekenis en ons ervaar ook die lewe binne taal. Binne die parameters van ons taal kry 

ons ervaringe betekenis. Ons ervaringe word verder bepaal deur die taal waarin ons opgroei en 

wat ons binne 'n bepaalde kultuur gebruik (Watson 1996:5). Ervaring word dus kultureel gevorm 

en nie biologies nie. Mense leef en verstaan die lewe deur hul gemeenskaplik geskape narratiewe 

werklikhede wat aan hul ervaringe vorm en betekenis gee (Kotze & Kotze 1997:5). 

3. 4. 4 N arratiewe in sosialekonstruksiediskoers 

3.4.4.1 Narratiewe as menslike ervaringe 

Ons werklikhede word deur narratiewe gevorm en in stand gehou. Die narratiewe aard van 

menslike ervaringe staan vas. So sien die postmoderne lewensfilosofie die mens as 'n narratiewe 

wese wat in en vanuit bepaalde diskoerse lewe (Freedman & Combs 1996:22; Gerkin 1986:46; 

Dill 1996:187; Pieterse 1993:16). 

3.4.4.2 Narratief en diskoers 

Die Kotzes (1997:5) wys op taal, diskoers en narratief as deurvlegte begrippe. Binne 'n bepaalde 

samelewing word sommige diskoerse bevoordeel wat dan as waarhede werk en oor mense se 
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lewens mag uitoefen, want ons lewens en verhoudings word deur diskoerse gevorm (Botha 

1998:47). Eersterust se verhaal - soos die van talle ander Suid-Afrikaanse gemeenskappe - is as 

produk van die apartheidsdiskoers die lewende bewys hiervan. 6 Ons leef op 'n narratiewe manier 

binne diskoerse sonder dat ons daaroor reflekteer (Kotze & Kotze 1994:5). Ek verduidelik met 

'n empiriese voorbeeld en laat 'n medenavorser vertel: "Toe ons onder die Groepsgebiedewet 

verskuifis, het my ouma in trane uitgebars. Tog het sy die verskuiwing nie as 'nforced removal 

gesien nie. Vir haar was dit 'n geval van die baas - bedoelende die regering - doen baie vir ans 

(Smith & Du Preez 1999:89)." 

Ons kan die lewe net deur ons geleefde ervaringe ken en van ons lewenservaringe wil ons sin 

maak (White & Epston 1990:9). Om tot 'n ordelike verhaal van onsself en die wereld rondom ons 

te kom, rangskik ons ons ervaring van gebeure in volgorde en in reekse oor tyd waarna ons as 'n 

storie of selfuarratief verwys (White & Epson 1990: 10). Maar 'n enkele dominante verhaal kan 

nooit die volle rykdom van ons geleefde ervaringe vasvang nie. Net sommige verhale word 

werklik 'n vormende deel van ons lewe, terwyl ander verhale - wat ook deel is van ons 

lewenservaringe - nooit deel word van die vormende narratief nie. Onvertelde verhale word die 

oormeesterde (subjugated) kennis van ons lewens (White & Epston 1990: 5,31). 

White & Epston (1990: 18,25,31) onderskei tussen ons dominante en alternatiewe verhale. Ons 

dominante verhaal word dikwels oorvertel en konstitueer of vorm ons lewe, terwyl die 

alternatiewe verhaal - wat deel uitmaak van die oormeesterde kennis - nie ons lewens in dieselfde 

mate vorm of bei:nvloed nie. Ons dominante en alternatiewe verhale gebeur en kry be slag binne 

die taal waarin ons leef Taal as narratief verteenwoordig nie ons lewens nie, maar vorm dit 

(Kotze & Kotze 1997:7). 

In die lig van my gekose wetenskapsepistemologie verskuif ek nou die fokus na 

teologiebeoefening . Hier word spesifiek aan die praktiese teologie aandag gegee en waar veral 

onderlinge- en pastorale sorg op die voorgrond sal tree. 



35 

3.5 POSTMODERNE LEWENSFILOSOFIE EN TEOLOGIE 

3. 5. 1 Inleiding 

Teologie kan nie die invloed van die postmoderne lewensfilosofie ontkom nie. Wetenskap - wat 

ook die teologie insluit - word altyd vanuit 'n epistemologie beoefen wat tegelyk die h6e en die 

wat van ons denke, waarneming en besluite bepaal (Kotze 1992:3,4). Om vanuit die 

sosialekonstruksiediskoers teologie as wetenskap te beoefen, hou vir ons teologiebeoefening 

belangrike implikasies in (Kotze 1992: 12), want teologie is ook 'n taalkonstruk. Dit geld ook vir 

die praktiese teologie wat as teologiese dissipline 'n bepaalde perspektief op die teologie as geheel 

sal he (Heyns & Pieterse 1998:5). 

3.5.2 Teologie as mensewerk 

Eenvoudig gestel, is teologie 'n woord oor God. Tog kan God nooit die objek van ons 

wetenskaplike studie wees nie. Teologie is hoogstens die wetenskaplike bestudering van mense 

se geloof in God en mense se geloofsuitsprake oor God (Heyns & Pieterse 1998:3). As mense 

kan ons ons ervaringe met God net beskryf in verhale, mites, poesie en geskiedenis (Pieterse 

1993:25). Deur ons geloofsverhale wi1 ons tussen verlede, hede en toekoms 'n verband le (Gerkin 

1986:49). Die Bybel is dan ook die neerslag van menslike ervaringe met God soos die 

Bybelskrywers dit uitdruk (Pieterse 1993 :25). Die epistemologie van die sosialekonstruksie

diskoers sien wetenskap as 'n menslike kenniskonstruksie. Teologiese kennis is dus ook 'n ko

konstruksie van en deur mense. Dit maak teologie mensewerk - 'n gedagte wat die 

gereformeerde teologie op teologiese gronde aanvaar (Bavinck (1969) aangehaal deur Kotze 

1992: 13). 

3.5.3 Die objek van teologie 

Teologie is nie bloat 'n intellektuele spel nie. Ons kan teologie tweeledig verstaan, enersyds as 

individue se alledaagse geloofsbelewinge van God en andersyds as akademiese dissipline 
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(Groome 1987:58). Opgesluit in die beoefening van teologie le daar ook 'n dubbele 

diensgerigtheid (Heyns & Pieterse 1998:4). As diskoers staan die teologie in <liens van die 

bevordering van die gebeure van die evangelie - gebeure wat die Gees moontlik maak; en <liens 

aan die medemens waar ons coram Deo as vrye subjekte binne die bevrydende sfeer van God se 

heerskap elkeen tot ons reg kan kom (Pieterse 1993: 115). 

In die teologie gaan dit dus om die geloofsperspektief waarin ons oor God, oor die mens, en oor 

die wereld praat (Van Niekerk 1982:18). Sou ons God tot objek van die teologie maak (wat in 

beginsel eintlik onmoontlik is), loop ons gevaar om die kosmos en wat daarin plaasvind aan die 

natuur- en sosiale wetenskappe prys te gee. Alles wat ander wetenskappe bestudeer, behoort ook 

tot objek van die teologie, want die teologie werk met die werklikheid coram Deo (Kotze 

1992: 16, 17), maar altyd deur 'n geloofsbril waardeur ons na God, mens en wereld kyk (Van 

Niekerk 1982: 18). 

Vir die teologie - en veral die praktiese teologie wat die geloofshandelinge van mense in die 

gemeente en in die samelewing bestudeer - open dit die weg tot inter- en intradissiplinariteit 

(Heyns & Pieterse 1998:12; Pieterse 1993: 38,39; Van der Ven 1993:97-101; Browning 1985b: 

12) en dat narratiewe pastorale terapie met die narratiewe terapeutiese insigte van White en 

Epston (1990), Gergen (1994) en andere kan werk. Botha (1998: 118) wys daarop dat teologie 

die kontekstuele, vertolkende en ervaringsdimensie van alle menslike kennis met die 

wetenskapswereld deel. Geloof en teologie is narratiewe maniere om na die wereld te kyk. Tog 

verskil geloof en teologie op 'n beslissende aspek van die ander wetenskappe, want teologie is 

meer as net 'n manier om na die wereld te kyk. Teologie behels ook 'n persoonlike vertroue in 

God. 

3. 5. 4 Praktiese teologie as akaderniese diskoers 

3.5.4.1 Dienstig aan ander teologiese dissiplines 

Oor die aard van teologie is daar twee duidelike historiese lyne: die een lyn bou op Thomas 

Aquinas wat fokus op die spekulatiewe aard van teologie, en die ander ene in die Augustiniaanse 
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tradisie waar Duns Scotus teologie sien as scientia practica - of praktiese wetenskap. Luther en 

Calvyn het hulle hierby aangesluit (Van der Ven 1993:33; Pieterse 1993 :41). As ons teologie net 

as 'n praktiese wetenskap vertolk, is praktiese teologie net toegepaste teologie. Vir die praktiese 

teologie het dit tot 'n ambivalente akademiese posisie gelei, want vele teoloe sien praktiese 

teologie bloot as die toepassing van die insigte van die bibliologiese, kerkhistoriese en dogmatiese 

vakke. S6 word praktiese teologie verskraal tot praktiese vaardighede - net 'n versameling 

pastorale metodes en tegnieke (Van der Ven, 1988:27). 

Die historiese ontwikkeling plaas die wesensprobleem van veral die praktiese teologie onder die 

soeklig, want sou praktiese teologie net teologiese toepassing wees, word die akademiese stand 

van die vak daardeur bevraagteken. Oor jare het vele teoloe geredeneer dat praktiese teologie 

in 'n ware akademiese dissipline moet ontwikkel. Dit was juis deur die benutting van sosio

wetenskaplike navorsing en die samewerking met sosiaal-wetenskaplike navorsers dat praktiese 

teologie as empiriese teologie aanvaar is, want die objek van praktiese teologie is nie bybels of 

histories nie, maar handel oor die huidige godsdienstige praxis (Van der Ven 1988:32; 1993:34). 

3.5.4.2 Die objek van die praktiese teologie 

Heyns & Pieterse (1998:6) wys daarop dat die praktiese teologie mense se geloofshandelinge 

onder die soeklig plaas. Omdat God nooit die objek van die teologie kan wees nie, is die objek 

eerder die godsdienstige praxis waar die godsdienstige verhouding van die mens tot God aan die 

orde kom. Net deur die godsdienstige praxis het die teologie toegang tot God (Van der Ven 

1988:32-38). As teologie die beoefening van die Christelike geloof en geloofsuitsprake coram 

Dea bestudeer, dan bestudeer praktiese teologie ook menslike handelinge voor die aangesig van 

God. Ons kommunikatiewe geloofshandelinge is dus empiries ondersoekbaar (Pieterse 1993 : 44). 

Onder die begrip kommunikatiewe geloofshandelinge wil Van der Ven geloof so breed as 

moontlik vertolk. Daarom kwalifiseer hy dit as religieus-communicatief handelen om binne die 

praktiese teologie ook ruimte te gee vir die religieus-kommunikatiewe handelinge van antler 

godsdienste. Nie net die kerk nie, maar ook die bree samelewing kom nou in die oog (Pieterse 

1993:45,46). Binne die bestek van die studie moet ek my fokus tot die Christelike diskoers 
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beperk. Selfs binne hierdie afgrensing moet ek my ondersoek verklein tot enkele hoofstroom

kerke soos in die Eersterust Predikante Broederkring saamgesnoer. 

Binne die Suid-Afrikaanse konteks kan ons tussen verskillende groeperings in praktiese teologie 

onderskei. Ek noem die benaderings oorsigtelik, maak 'n keuse, en motiveer dit. 

3. 5. 5 Benaderings tot die praktiese teologie 

3.5.5.1 'n Suid-Afrikaanse posisionering 

Burger (1991), Wolfaardt (1992) en Pieterse (1993) onderskei tussen die volgende benaderings 

tot praktiese teologie: 

die konfessionele (diakoniologiese) benadering wat wil vashou aan die Skrif as 

enigste kenbron vir die Praktiese Teologie; 

die ko"elatiewe (handelingswetenskaplike) benadering wat die insigte van die 

Skrif in verband wil bring, verryk en aanvul met empiriese insigte uit die sekulere 

wetenskappe; en 

die kontekstuele benadering wat by die situasie of konteks sterk aansluiting wil 

vind (Wolfaard 1992:5,6; 1993:2). 

V anuit my gekose epistemologie plaas ek my navorsing binne die kontekstuele benadering omdat 

ek vanuit my ondersoek sterk by die konteks van Eersterust wil aansluit. 

3.5.5.2 Die kontekstuele benadering 

Cochrane, De Gruchy en Petersen (1991: 1) wys daarop dat die beoefening van praktiese teologie 

in Suid-A:frika 'n gedifferensieerde karakter vertoon weens die verskeidenheid kulturele, etniese 

en sosiale kontekste wat daaraan vorm moes gee. Cochrane ea (1991) spel in In word and 

deeddie kontekstuele benadering as 'neg Suid-Afrikaanse benadering tot praktiese teologie vir 
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ons uit. Dit gaan in die benadering om die sosiale transformasie binne gemeenskappe wat onder 

apartheid gely het. Hoe word praktiese teologie binne die kontekstuele benadering omskryf? Om 

die vraag te beantwoord, plaas ek twee definisies op die tafel. 

Cochrane e a (1991 :2) omskryf praktiese teologie as 'that disciplined, reflective theological 

activity which seeks to relate the faith of the Christian community to its life, mission and social 

practice.' Deur hierdie definisie is daar 'n noue aansluiting by Tracy (1983:62) wat teologie sien 

as 'the discipline that articulates mutually critical correlations between the meaning and truth of 

an interpretation of the Christian fact and the meaning and truth of the contemporary situation.' 

Albei definisies benadruk die belang van die konteks. 

Ander belangrike kenmerke van die kontekstuele benadering is die bedryf van praktiese teologie 

met die oog op verandering oftransformasie van 'n gegewe situasie. Hier is die gerigtheid eerder 

op die wereld as op die kerk en sy werk. Die rol wat die Skrif of tradisie speel, sal ook wissel van 

persoon tot persoon (Pieterse 1993: 125). Wanneer ons teologie - en veral praktiese teologie -

beoefen, moet ons die geloof in verband bring met die aktiwiteite en konteks van die 

geloofsgemeenskap. Browning (1985a: 15) sluit ook hierby aan as hy skryf: 

'For practical theology to be genuinely practical, it must have some description of 

the present situation, some critical theory about the ideal situation, and some 

understanding of the processes, spiritual forces and technologies to get from 

where we are to the future ideal.' 

Cochrane e a ( 1991) formuleer 'n paradigma vir praktiese teologie waarin hulle vir die hele 

samelewing 'n nuwe visie daarstel. Om die nuwe samelewing te verkry, word die rol van die 

praktiese teologie ook uitgespel. Hui teologiese orientasie is gekoppel aan die Belydenis van 

Belhar, 7 die Kairos Dokument 8 en die Evangelical Witness 9 in South Africa wat as vertrekpunt 

moes dien vir die kerk se reaksie op die krisissituasie in Suid-Afrika tydens die apartheidsera 

(Cochrane ea 1991:6; Wolfaardt 1992:30). Die teologiese perspektiefwaarby die kontekstuele 

benadering aansluit is die bevrydingsteologie se solidariteit met die armes, verdruktes en 

gemarginaliseerdes (Pieterse 1993:119). Vir die beoefening van die vak word Holland en Henriot 

(1984) se pastoraal-hermeneutiese model in 'n aangepaste vorm vir die Suid-Afrikaanse konteks 
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gebruik (Cochrane e a 1991:13). Verteenwoordigende teoloe van die benadering is Tracy, 

Browning, McCann, Holland en Henriot (Pieterse 1993 : 126). 

Die kontekstuele benadering is gekant teen 'n praktiese teologie wat 'n individualistiese en 

pietistiese verlossingsleer voorstaan. 'n Plaaslike gemeente se sendingopdrag moet uitgeleef word 

binne die kulturele, politieke en sosio-ekonomiese konteks waarin dit bestaan. Daarvoor is nodig 

'n skuif weg van die kerk na die koninkryk van God sodat die gemeente 'n ambulansbediening kan 

inruil vir 'nprofetiese bedieningvandeelname en betrokkenheid. Van der Ven (1993:69,70) kies 

die Nuwe Testamentiese basileia-simbool as normatiewe beginsel vir ons geloofspraxis sodat ons 

die bevryding sal kommunikeer wat God begin het en waarby God mense betrek, want in die 

wereld handel God tot heil van die mens. Ook De Jongh van Arkel (1987:195) meen dat ons 

fokus op die koninkryk van God wyd genoeg en spesifiek genoeg is as sentrale fokus van die 

praktiese teologie. 

Die kontekstuele benadering is 'n holistiese benadering tot praktiese teologie. Dit verseg om 

pastorale betrokkenheid tot die atomisering van die individu en die gesin te verskraal. Nou is die 

gerigtheid van pastorale sorg meer sosiaal as individueel (Cochrane ea 1991: 18,53, 56; Wolfaardt 

1992:37). Oor die sosiale aard van pastorale betrokkenheid in Eersterust pas na 'n afsterwe, laat 

ek 'n medenavorser praat. Se Nico: "Dadelik, nadat die doodsberig in Eersterust se gemeenskap 

bekend is, begin mense op die gesin toesak. Hier is 'n manier waarop die hele gemeenskap as 'n 

pastorale gemeenskap optree (Botha & Du Preez 1999:23)." 

Maar wat verstaan ons onder 'n gemeenskap se pastorale optrede wat as kollektiewe omgee of 

onderlinge sorg na vore tree? Om daaroor tot verstaan te kom, wil ek nou ingaan op sorg - ook 

genoem Christelike sorg of pastoraat (De Jongh van Arkel 1991: 103). Binne die fokus van die 

studie word pastoraat nie verskraal tot die taak van die pastor as predikant, priester of leraar nie. 

Ek wil aansluit by De Jongh van Arkel 1991: 105) <lat die pastor enige gelowige persoon kan 

wees. Pattison (1988:30) wys daarop dat Oden se Pastoral Theology met entoesiasme sorg in 

die Christelike tradisie wou begrond. Dog - en dit is die teleurstellende - word daarvoor aan 

gewone lidmate min ruimte gegee. 
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Ek gee in die volgende rubriek eers aandag aan die benaderings tot die pastoraat. Daarna volg 

die pastoraat as drie diskoerse. Vanuit my studie wil ek op onderlinge - en pastorate sorg binne 

'n narratiewe diskoers die fokus laat val. 

3. 5. 6 Benaderings tot die pastoraat 

De Jongh van Arkel (1992a: 129) wys op die verskeidenheid standpunte oor die pastoraat. Tog 

is daar tussen die variasies 'n goue draad: Dit gaan in die pastoraat om God se sorgende 

handeling aan en deur die mens. Binne my gekose epistemologie is God se sorgende handeling 

'n tusenmenslike aktiwiteit wat binne die geloofsgemeenskap in taal gestalte en betekenis kry 

(Anderson & Goolishian 1988:377; Dill 1996:89; Veltkamp 1988: 17). Ons kan breedweg die 

volgende benaderings tot die pastoraat aanstip, nl. 

die kerugmatiese benadering met Thurneysen as hooffiguur (De Kl erk 1978: 31; 

Heitink 1998:43); 

die eduktiewe benadering van Hiltner wat verder in die Clinical Pastoral Education 

opgaan (De Klerk 1978:31; Heitink 1998:56); 

die noutetiese benadering van Adams met sy aksent op die vermanende element 

in die pastoraat (Adams 1970:41v; De Klerk 1978:31); 

die bipolere benadering van Heitink wat op die beginsel van wederkerigheid werk 

(Heitink 1977: 15, 118); en 

die relasionele groeiproses van Clinebell geskoei op die beginsel van gemeenskap 

en koinonia (Clinebell, 1991 :31; Louw 1984: 12). 

Daar is ook ander indelings, maar die voorafgaande is 'n aanduiding dat die pastoraat - wat as 

sambreelterm vir onderlinge sorg, pastorate sorg en pastorate beraad/terapie dien - 'n eie 

geskiedenis het waaruit ons eklekties kan werk om die beste uit elke rigting te kies (De Jongh van 

Arkel 1992a:130). Verder is daar al verwys na die pastoraat as hulpverlening (Heitink 1977); as 

ontmoeting (Louw 1993); as betrokkenheid (Muller 1994:24, 25) en as gelykenis (Veltkamp 

1988). Beide Muller (1994:27v) en Veltkamp (1988:186v) maak veel van die verhalende of 

narratiewe aard van die pastoraat. Dit baan die weg dat ek binne hierdie studie ook inter

dissipliner by White en Epston (1990) se narratiewe ontwerp kan aansluit. Hierna bespreek ek 
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kortliks die drie vorme van pastoraat. Inleidend wys ek eers op die praktykgerigtheid van sorg 

as 'n wisselvorm vir pastoraat. 

3. 5. 7 Pastoraat as drie diskoerse: 
Onderlinge sorg, pastorale sorg en pastorale beraad of terapie 

3.5.7.1 Sorg: 'n praktykgerigte aktiwiteit 

Sorg is nie net 'n Christelike handeling nie, want sorg is 'n eg menslike houding teenoor mense in 

nood. En tog is sorg ook 'n heel spesifieke Christelike handeling. Sorg vind plaas waar mense 

werklik na mekaar luister, vir mekaar omgee en verstaan wat antler in hul nood deurmaak. Ons 

sorg vir mense wanneer ons hulle vertroos, bemoedig, opbeur, ondersteun en help. Sorg is amper 

sinoniem met mededemenslikheid en hartlikheid. Pastoraat vind dus plaas wanneer gelowiges vir 

mekaar, maar ook vir hulle nie-Christen bure sorg (De Jongh van Arkel 1991: 105, 108; Jackson 

1985: 119). 

Pastoraat of sorg as 'n Christelike dissipline is gewortel in sowel die Ou- as die Nuwe Testament. 

Geskoei op Jesus se aardse lewe, het sy volgelinge dit in die vroee kerk voortgesit. Deur die eeue 

het sorg vele vorme aangeneem (Jackson 1985:119). Tog kan ons die sorgende handeling as 

pastoraal kwalifiseer omdat die aksent op die herderlike of pastorale funksie van gelowiges val. 

In die herdersaspek kom die daad - nie praat nie - op die voorgrond (De Jongh van Arkel 

1991: 118). Maar wat is dan die proprium of die unieke van die pastoraat? De Jongh van Arkel 

(1992a:l3 l) stel dit s6: 'Die werklikheid van God (en sy verhaal van betrokkenheidby ons) en 

die werklikheid van die mens (die verhaal van 'n persoonlike geskiedenis) ontmoet mekaar in die 

pastorale situasie.' [My kursivering] Ook dit plaas die pastoraat binne die narratiewe metafoor 

van my studie. 

Ek gaan nou oor tot 'n bondige beskrywing van onderlinge sorg, pastorale sorg en pastorale 

terapie wat as diskoerse van sorg binne praktiese teologie funksioneer. Ek begin die beskrywing 

deur eers te let op die onderskeid tussen die drie diskoerse. 
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3.5.7.2 'n Onderskeid tussen drie diskoerse 

Janson (1984:106) enDe Jongh van Arkel (1987:9; 1988:3; 1991: 113) onderskei drie vorme van 

pastoraat of sorg, nl. onderlinge sorg (die primere vlak waar gelowiges se sorgende handelinge 

teenoor mekaar spontaan binne die geloofsgemeenskap as die liggaam van Christus voorkom); 

pastorale sorg(as gemeente-opbou); enpastorale beraad. Browning (1985b:5) onderskei ook 

'n trits: pastorale sorg; pastorale terapie; en pastorale psigoterapie wat na drie verskillende soorte 

pastorale praktyke verwys. Vir horn is pastorale sorg - wat ek dan vanuit Janson (1984) en De 

Jongh van Arkel (1987; 1988) se paradigmas as onderlinge sorg verstaan - die mees insluitende 

pastorale aktiwiteit. Dit behels algemene betrokkenheid by mense en vind plaas oral waar mense 

is - op die straathoek, by 'n bestuursvergadering, in die hospitaal, by en random 'n begrafnis en 

in menige antler marginale situasies. 

Ook Wise (1989:8) sluit hierby aan waar sy skryf: 

Pastoral care is the art of communicating the inner meaning of the gospel to 

persons at the point of their need. Pastoral care is more a living relationship than 

a theory or interpretation, more a matter of being than of doing. It is the 

manifestation in the relationship between pastor and persons, either individually 

or in groups, of a quality oflife that points to, and gives a basis in experience for, 

the realization of the love of God. In the term pastoral care the word care 

expresses concern, and the word pastoral gives depth and direction to that 

concern. [My kursivering] 

In die interpersoonlike besigwees met mense, lewer onderlinge sorg die volle getuienis van die 

Christelike gemeenskap (Browning 1985b:5). Ek wil dit illustreer met 'n empiriese voorbeeld uit 

Eersterust. Se Lynette: "Ek glo deur die hele gemeenskap van Eersterust bestaan daar 

ondersteuningsgroepe. Sou dit rugbaar word dat jy hospitaal toe moet gaan, sal iemand 'n biduur 

reel. Hierdie betrokkenheid by mense vind ook buite die kerk om plaas (Adams & Du Preez 

1999:4)." 

Waarin le die verskil tussen die drie diskoerse wat as sorg binne die betekenissisteem van 
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praktiese teologie funksioneer? Vir De Jongh van Arkel (1987:9; 1988:3, 10; 1991: 113) dui die 

onderskeidings wat tussen die drie vlakke van die pastoraat gemaak word nie 'n hierargie aan nie, 

maar is bloot funksioneel oor elkeen se aard. Vanuit my gekose epistemologie help die 

onderskeiding my om daarby aan te sluit (Roux & Kotze 1997:55). Ek gee nou 'n kort 

beskrywing van elkeen van die drie diskoerse. 

3.5.7.3 Onderlinge sorg 

Vir De Jongh van Arkel (1987; 1988; 1991), Janson (1984), Heitink (1977) en Roux (1991) is 

onderlinge sorg die primere vlak van pastoraat. De Jongh van Arkel (1991: 110; 1992a:89) sien 

onderlinge sorg as ongeorganiseerd en ongeforseerd en kom voor wanneer lidmate vir mekaar 

sorg. Sleutelbegrippe binne onderlinge sorg is spontane aksie, spontaneiteit of ongedwonge 

handelinge. Janson ( 1984: 107) knoop onderlinge sorg vas aan ons verantwoordelikheid aan 

mekaar (Gn. 4:9) en die priesterskap van alle gelowiges in die gemeente as die liggaam van 

Christus (1 Pt. 2:9). 

De Jongh van Arkel (1992a:96) sien onderlinge sorg as 'die persoonlike, liefdevolle en 

gespreksmatige aandag van een mens aan 'n ander.' Elke outeur oor pastoraat sal die een of ander 

definisie as begronding vir onderlinge sorg gebruik. Vir my studie volstaan ek by die aangebode 

en bondige omskrywing van onderlinge sorg. 

Sorg is die persoonlike reaksie wat elke Christen op die onvoorwaardelike liefde van God vir 

ander behoort te he. Christene se sorg reflekteer en bevestig hierdie liefde aan alle mense. Dit 

gee uitdrukking aan die verantwoordelikheid wat gelowiges vir mekaar dra. Dit gee ook gestalte 

aan die gemeenskap van gelowiges se belydenis. De Jongh van Arkel (1992a:97) skryf: 'In die 

onderlinge pastoraat sien ons die ekklesia (gemeente) en die koinonia (geloofsgemeenskap) 

gestalte kry.' [My invoegings en kursiverings] 

Roux (1991 :53-54, aangehaal deur Roux & Kotze 1997:55-56) stem hiermee saam. Hy gee ook 

aan onderlinge sorg 'n ekklesiologiese dimensie wat lewensveranderend tot die op- en uitbou van 

die geloofsgemeenskap strek. Tog is daar by horn ook 'n verbreding deur die toevoeging van 'n 
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missionere dimensie waar Christene sorg dra vir die wereld met die oog op lewensverandering 

wat tot inbou [inlywing] in die geloofsgemeenskap lei. Roux (1991) sien koinonia as deel

genootlike relasies wat deur woorde, gebare en <lade in taal gekonstrueer word (Roux & Kotze 

1997:54). [KursiefRoux s'n] 

3.5.7.4 Pastorale sorg 

Vir De Jongh van Arkel (1987:9) is pastorale sorg georganiseerde, ondersteunende, kerklike sorg 

met die oog op die opbou en versorging van die gemeente (Janson 1984: 13 6) deur aan die 

persoonlike en geestelike nood van mense aandag te gee (Roux & Kotze 1997:56). Die vlak verg 

groter vaardighede as onderlinge sorg en is nie net die pastor se verantwoordelikheid nie (De 

J ongh van Arkel 1991 : 111 ), maar word ook uitgevoer deur die besondere ampte sowel as 

pastorale medewerkers en vrywilligers uit die gemeente (Roux & Kotze 1997:56). Dit sluit in 

bedieninge soos huisbesoek, siekebesoek, rousmartgesprekke en gesinskrisisse (Roux & Kotze 

1997). Pastorale sorg is daarop ingestel om mense te help om as gelowiges te lewe en om die 

uitdagings van die lewe te hanteer (De Jongh van Arkel 1992b:70). 

Ek wil die werking van pastorale sorg in die praktyk verduidelik deur een van my medenavorsers 

aan die woord te stel. "Binne die Katolieke Kerk [in Eersterust] word die versorgingswerk aan 

siekes en bedroefdes deur vroue en mans gedoen," se Lynette. "Ons is georganiseerde groepe 

lidmate wat deur ons besoeke wil agterkom hoe die treurendes hul doodsverlies verwerk. Korn 

die rouproses nie behoorlik op dreef nie, se ons dit vir die priester of nonne sodat daar behoorlike 

berading kan wees (Adams & Du Preez 1999:6)." 

3.5.7.5 Pastorale beraad 

Pastorale beraad is die derde vlak van pastorale werk. Dit is op gelyke vlak met antler helpende 

professies en verg ook opleiding in terapie (De Jongh van Arkel 1991: 112; 1993a:73). Binne die 

bestek van die studie gaan ek nie verder hierop uitbrei nie. 

Sorg - veral onderlinge- en pastorale sorg - wil ek vanuit die konteks van die begrafnisritueel van 
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Eersterust se geloofsgemeenskap verstaan. Daarom gee ek hier net die grondlyne van 'n 

bemoedigingsnarratief In hoofstukke 4, 5 en 6 sal die reeds bestaande kollektiewe gemeenskaps

betrokkenheid as bemoediging en die verdere moontlikhede van troos en bemoediging binne die 

geloofsgemeenskap na vore kom. 

3.6 BEMOEDIGINGSNARRATIEF 

3.6.1 Inleidende opmerking 

Vanuit die behoefte tot die studie (hoofstuk 1 afdeling 1.2.1) is daar waardering vir die geloofs

gemeenskap se kollektiewe betrokkenheid by afsterwes. Maar naas waardering, is daar ook die 

gevoel dat die geloofsgemeenskap se betrokkenheid by treurendes na die troosmaal te abrup tot 

'n einde kom. Kollektiewe gemeenskapsbetrokkenheid is dus in Eersterust 'n sigbare bewys van 

'n gemeenskap se onderlinge sorg. Deur die fokusvrae in hoofstuk 1 ( afdeling 1. 3. 4 en 1. 3. 6) wil 

die studie juis die moontlikhede skep vir die verbreding van onderlinge sorg. Dit wil ook die 

moontlikheid laat vir 'n program van pastorale sorg sou die gemeenskap dit as 'n behoefte 

identifiseer. Om te help in die realisering daarvan, wil ek gaan kers opsteek by White en Epston 

(1990) se narratiewe ontwerp. 

3.6.2 White en Epston se narratiewe ontwerp 

3.6.2.1 Die vorming van ons lewensverhale 

Ons is geneig om die dominante verhale van ons kultuur en samelewing te internaliseer en glo dan 

dat hulle oor ons identiteit die waarheid praat. Die dominante verhale in ons samelewing 

ontmagtig baie mense en ontneem hulle van 'n betekenisvolle stem binne die diskoerse wat in die 

samelewing bestaan. Dominante verhale neig om ons te verblind vir die moontlikhede wat 

alternatiewe verhale aan ons mag hied (Freedman & Combs 1996:36, 39). 

Vir White en Epston ( 1990: 15) bestaan daar in die mees gemarginaliseerde en ontmagtigde 

lewens deurleefde ervaringe wat buite die marginaliserende en ontmagtigende greep van die 
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dominante verhale le. Aan die alternatiewe verhale gee hulle aandag. Deur hulle van 'n 

insurrection of subjugated knowledges that are opposed deel te maak, word hierdie ander stories 

bemagtig om in die herskryf van mense [en gemeenskappe] se lewens meer vormend te wees 

(Freedman & Combs 1996:39 Kotze & Kotze 1997:6; White & Epston 1990:25). [Eie invoeging] 

Hiervoor gebruik White en Epston (1990:38v) eksternalisering as narratiewe metode deur in taal 

die probleem te skei van die identiteit van die persoon. Binne die konteks van Eersterust se 

geloofsgemeenskap kry die narratiewe benadering se credo - die persoon is nooit die probleem 

nie; die probleem is die probleem (O'Hanlan 1994:21,23) 'n nuwe betekenis. Eksternalisering 

raak nie net individue nie, maar slaan oak op gemeenskappe. Verder is eksternalisering nie bloat 

probleemgebonde nie, maar dui oak op situasies. White en Epston (1990:26,27) skep die 

moontlikheid vir die interpretasie as hulle skryf: ' [ S ]ubjugated knowledges [also] refer to local, 

indigeneous and regional knowledges that are currently in circulation [and] survive only at the 

margins of society ... [T]he text analogy provides a frame that enables us to consider the broader 

sociopolitical context of persons' lives and relationships.' 

Eksternalisering fokus op die verhouding en werking van die dominante verhaal se mag en hoe 

dit mense [en groepe of gemeenskappe] se lewens konstitueer (O'Hanlon 1994: 21,23). [Eie 

invoeging] Om mense se lewensverhale deur 'n narratiewe filter te verstaan, moet dekonstruksie 

plaasvind (Freedman & Combs 1996:56). Hieraan gee ek vervolgens aandag .. 

3.6.2.2 Die dekonstruksie van normerende waarhede 

Ons lewens word oorheers deur diskoerse wat as waarhede ans vasgryp in hul mag sodat hulle 

ons lewens en verhoudings reel. Deur tegnieke en magspraktyke uit die alledaagse lewe, behou 

die dorninante verhale hul vormende mag, terwyl die altematiewe verhale as onderworpe en 

gemarginaliseerde kennis bly voortbestaan (Kotze & Kotze 1997:9). Postmoderne diskoerse is 

almal dekonstruktief. Oor dit wat ans dikwels as vanselfsprekend aanvaar - ans oortuigings, 

kennis, waarhede, mag en taal - maak dekonstruksie ons skepties. Op die keper beskou is dit juis 

die dinge wat ans W esterse kultuur legitimeer (Kotze & Kotze 1997: 11). 
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3. 7 OPSOMMENDE OPMERKING 

My studie is 'n intergrasie van drie diskoerse: die sosialekonstruksiediskoers; 'n teologiese 

diskoers; en White en Epston (1990) se narratiewe diskoers. Ek het in afdeling 3.1.1 daarop 

gewys dat die gemeenskaplike aard van die drie diskoerse daarin le dat betekenis en verstaan in 

en deur taal tot stand kom. In die volgende hoofstuk laat ek 'n veelheid van stemme saampraat. 

Dit is die stemme van outeurs wat oor jare en vanuit verskillende dissiplines nagedink het oor die 

dood en oor rituele. 

Vanuit hierdie veelvoud van stemme wil ek saam met my medenavorsers en die leser van die 

skripsie tot 'n beter verstaan kom van Eersterust se begrafuisritueel wat nie in die lug hang nie. 

Die ritueel het binne 'n bepaalde sosio-politieke-, historiese- en godsdienstige konteks tot stand 

gekom wat 'n gemeenskap se siening en waardering vir die ritueel sou bei'nvloed. In die luister 

na die veelheid van stemme sal die betekenis van die begrafuisritueel en die se invloed op die 

verwerking van doodsverlies binne die geloofsgemeenskap - gemeld as navorsingsoogmerke in 

hoofstuk 1 (afdeling 1.4) - voor ons as 'n alternatiewe gemeenskapsverhaal ontvou. Deur my 

medenavorsers - as stemme uit die geloofsgemeenskap van Eersterust - sal ons dus die 

altematiewe verhaal hoor en hopelik beter verstaan. 

NOT AS 

1. Ek kon Afiikaanse ekwivalente van die Engelse woorde reification en reify slegs in Groot Woordeboek van 
Eksteen (1997:464) vind wat dit sonder enige verklaring net as re!fikasie en re!fiseer aangee. Odhams 
Dictionary of the English Language ([s a]: s v 'reify') beskryf reify as 'to materialize, to put into a real or 
concrete form. [Latin res thing andfacere to make]. Concise Oxford Dictionary of Current English (197 4: 
s v 'reify') stem in wese hiermee saam deur die woord te verklaar as '[to] convert (person, abstract concept) 
into thing, materialize.' 

2. W aar ek gedeeltes van die gesprekke met my medenavorsers gebruik, is ek getrou aan die postrnodeme 
epistemologie deur dit sover moontlik in die eerste persoon te skryf. Ek plaas ook my gesprekspartner se naam 
eerste om sy of haar prioriteit as outeur te erken. 

3. Die dopstelsel verwys na 'n besoldigingstelsel waarvolgens gekleurde arbeiders 'n paar keer per dag 'n 
rantsoen van wyn kry. Dit kom veral in die Wes-Kaap voor. (Verklarende Afrikaanse Woordeboek, 1993. 
s v 'dopstelsel'; HAT Verklarende Handwoordeboekvan die Afrikaanse Taal. 1994. s v 'dopstelsel') 

4. Gesprek op 2 Augustus 1999 met eerw Smith van die Methodiste Kerk, Eersterust. Die waarheidstatus wat 
vooraanstaande mense aan woorde en be grippe onder apartheid aan mense van 'n ander kleur gegee het, was 
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degraderend en kwetsend. Dit het weer tot verbittering gelei. 

5. Woorde en begrippe eie aan die begrafnisritueel en aan die woonbuurt is in hoofstuk 2 onder afdeling 2.4 
verduidelik. 

6. lets van die verhaal slaan deur uit die gesprekke met my medenavorsers soos opgeneem in Eersterust se 
begrafnisritueel: Korn ons gesels daaroor, pp 1-99. (Bylae A tot Du Preez, J L C 2000, Die begrafnisritueel 
in Eersterust se geloofsgemeenskap). MTh-skripsie, Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria. 

7. Die Belydenis van Belhar se vertrekpunt in 1982 was <lat apartheid 'n toestand van 'n status confessionis vir 
die kerk geskep het. Nou moes die Christelike geloof opnuut bely word om die land se situasie soos wat <lit 
na die opstande van 197 6 was, aan te spreek. Apartheid is tot kettery verklaar en enige verdeling in die kerk 
op grond van ras of natuurlike geskeidenheid is veroordeel. 

Die kerk word opgeroep tot versoening en eenheid op 'n manier <lat <lit rassisme kan oorkom. In artikel 4 bely 
Belhar <lat God op 'n besondere wyse die God van die noodlydende, die arme en die veronregte is en <lat Hy 
sy kerk roep om Hom hierin te volg (Botha & Naude 1998; Loff 1998:261-267; Jonker 1998:161-166; 
Pieterse 1993). Oor Belhar neem Danzfuss ( 1998) 'n teenoorgestelde standpunt in. Hy sien Belhar tot hede 
eerder as 'n formulier van verdeeldheid as van eenheid (1998:54). 

8. Kairos Dokurnent - kyk Bosch 1994:442-444 

9. Evangelical Witness in South Africa - kyk Bosch 1994:407 



HOOFSTUK4 

AFSTERWE AS LEWENSGEBEURTENIS: 
'n Diskoers tussen teorie en praktyk 

Time is collapsed in rituals. 
[Roberts 1988: 11] 

Ritual has existed in all cultures, in all ages, and for all time. 
[Laird 1984:123] 

Funerals are intended to honour the dead and to be a healing process for 
the living decendants and other relatives, as well as for friends and associates. 

[Mbiti 1969:85, aangehaal deur Isaak 1999:66] 

4.1 INLEIDING 

4.1.1 Posisionering van die leser 

Ek het hierdie hoofstuk aanvanklik geskryf om die teoretiese basis vir my empiriese ondersoek 

te le. Nadat ek my navorsing voltooi het, het ek gaan kyk na die mate waarin die teorie of 

boekkennis oor rituele en begrafnisgebruike as spontane uitinge in Eersterust as geloofs

gemeenskap leef Dit het my aangespoor om die hoofstuk - soos wat die subtitel aandui - as 'n 

diskoers tussen teorie en praktyk aan te hied sodat die empiriese werk die teoretiese posisie kan 

verhelder. Ek doen dit deur die stemme van my medenavorsers te laat hoor. 

4. 1. 2 V erwysingstelsel van medenavorsers 

Binne die narratiewe navorsingsmetode hied my medenavorsers hul kennis, verstaan en 

belewenis van die begrafnisritueel as narratiewe aan. Om hierdie inligting binne die Harvard

metode as my gekose verwysingsmetode in te pas, het ek besluit om die gesprekke met my 

medenavorsers as 'n bundel saam te stel. Hulle bly die primere outeurs van die gesprekke. As 

hul gesprekspartner is ek die mede-outeur. Die gebundelde gesprekke is alfabeties gerangskik 

en genumereer. Dit vorm bylae A tot die skripsie. In lyn met antler publikasies wat as bronne 

<lien, dra elke gesprek 'n eie titel. Al die gesprekke word aangebied onder die naam Eersterust 

se begrafnisritueel: Kom ons gesels daaroor. Wanneer ek 'n medenavorser in die teks 

aankondig, gebruik ek voornaamterme en die titel waarby h(s)y in die geloofsgemeenskap 

bekendstaan. My motivering hiervoor het ek in hoofstuk 2 (afdeling 2.4.2) verklaar. 
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4. 1. 3 Oorsig oor hoofstuk 

Wat wag verder op die leser in die hoofstuk? As slotdeel van die inleiding wys ek net hierna in 

paragraaf 4.1.4 op die universele aard van rituele. Daarna maak ek in 4.2 'n draai by enkele 

antropoloe - soos Van Gennep - wat aan ons verstaan van lewensoorgange as godsdienstige 

handelinge betekenis kon gee. Ek doen in afdeling 4.3 'n ondersoek na rituele. In afdeling 4.4 

maak ek in die opskrif die stelling daar is nag !ewe na die dood, want volgens die narratiewe 

benadering beeindig afsterwe nie 'n verhouding nie. Daarna kom die funksies van begrafnisse 

(afdeling 4.5), kultuurbe'invloeding op begrafnisrituele (afdeling 4.6), asook die helende 

moontlikhede van rituele (afdeling 4.7) aan die orde. 

4.1.4 Rituele: 'n Universele verskynsel 

As universele verskynsels is rituele nie beperk tot individue en gesinne nie, maar kom dit ook 

voor by groepe, gemeenskappe, samelewings en volkere (Van der W esthuizen 1993: 14). [My 

kursivering] Dwarsdeur die geskiedenis en in elke kultuur, het rousmartrituele 1 die treurendes 

in die verwerking van verlies deur die dood begelei. Elke kultuur het eie maniere om mense in 

hul smart by te staan sodat hulle weer met die lewe kan aangaan (Walsh & McGoldrick 

1991: 1).2 

Alhoewel die dood so algemeen soos geboorte is, bly dit vir ons vreemd, bedreigend en 'n stuk 

tragiek (De Jongh van Arkel 1993b: 159). Geboorte en sterwe is wereldwyd deel van die mens 

se lewensiklus (Imber-Black & Roberts 1993 :268). Teenoor die finaliteit van die dood, moet 

ons ook die voortgang van die lewe erken (McGoldrick & Walsh 1991 :30). Mbiti (1982: 155) 

sien die dood as 'n paradoks. Tussen die lewendes en die dooies is daar skeiding, maar 

terselfdertyd word die bande tussen die lewendes en die dooies deur die nageslag en rituele 

voortgesit. 

In haas elke godsdiens speel die mens se lewensgang van die wieg tot die graf 'n belangrike rol. 

Ek gaan nou kortliks die bydraes van antropoloe oor lewensoorgange - iets waartoe die dood 

ook hoort - aan die orde stel. 
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4.2 BYDRAES VAN ANTROPOLOE 

Oorgangsrituele maak en merk die mens se belangrike lewensoorgange. Histories en dwarsoor 

alle kulture is dit die rituele van geboorte, puberteit, huwelik en die dood (Imber-Black & 

Roberts 1993:268). In Paul Radin se boek Primitive Religion (1937) waama Oates (1964:2) 

verwys, wys Radin op die godsdienstige vertolkings van lewensoorgangsrituele. As dumpel

gebeure word lewensoorgange die manier waarop godsdienstige bemoediging op die alledaagse 

lewe van mense 'n houvas verkry. 

Van Gennep beskryf die godsdienstige handelinge en gebruike by lewensoorgange van mense 

as rites de passage of lewensgebeurtenisse. Hy gee daaraan 'n gemeenskaplike verstaan as die 

manier waarop 'n sekulere of godsdienstige gemeenskap oorgangsrituele ontwikkel wat 

individue kan help in die vertolking en besluitnerning oor lewensgebeure sodat hulle kan aanskuif 

na 'n volgende lewensfase. Hiervoor word godsdienstige gebruike of rituele ondersteunend en 

selfs uitdagend gebruik sodat individue of groepe die lewensoorgange kan maak (Oates 

1979:84). 

Vir Van Gennep (aldus Oates 1979:182; Roberts 1988:7,8) het rituele op drie maniere met 

lewensoorgange te make en onderskei hy tussen skeidings, transisies of oorgange en 

herintegrasies. Muller (1993:1 wat vir Renner 1979:165 aanhaal) onderskei tussen pre

liminale, liminale enpostliminale rituele. Roberts (1988:7-8) sien die driedeling as die fases 

van 'n proses waarvolgens rituele verloop. Volgens Van Gennep (Oates 1964; 1979; Muller 

1993; Roberts 1988) het 'n groot deel van die lewe te make met die oorsteek van drumpels. 

Oorgangsrituele het te make met die voortbestaan van die sakrale of sekulere gemeenskap. Die 

rituele verteenwoordig gemeenskapsbetrokkenheid wat individue wil help in die maak van 

oorgange sodat hulle in die nuwe of ander lewensfase gevestig kan raak (Muller 1993 : 1; Oates 

1964:2). 

Waaroor gaan rituele? Daaraan gaan ek nou kortliks aandag gee. 
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4.3 'N ONDERSOEK NA RITUELE 

4.3.1 Waaroor gaan rituele? 

Rituele is n6g bygelowe n6g irrasionele optredes. Dit is eerder 'n manier om uiting en betekenis 

te gee aan menslike emosies oor die begrafnisrites wat mense vir hul besondere situasie tog 

realisties ag (Isaak 1998:67). Rituele ontstaan uit die gewone gang van die lewe as 

georganiseerde gedrag. Hulle is veel meer as tekens en simbole, want deur hul 

kultuurverweefdeheid skep rituele die wereld waarin sosiale optrede gebeur. 'n Groep of 

gemeenskap se rituele word die simboliese kodes waarmee hulle die gebeure van die alledaagse 

bestaan kan vertolk (Goodman 1992:128). 

Ons kan rituele nie in isolasie verstaan nie, want die verstaansraam vir ons rituele is beide die 

private en die groeps- of gemeenskapslewe. Rituele is deel van ons sosiaal bemiddelde, 

histories verworwe en biologies saamgestelde were/de wat die ritmes en metafore uitbeeld van 

ons optredes wat tussenmenslik onderhandel is (Goodman 1992: 129). Sover dit my 

navorsingsonderwerp raak, gee ek in hoofstuk 5 verder hieraan aandag. 

4.3.2 'n Keuse oor definisies 

Oor rituele bestaan daar onder verskillende outeurs talle definisies (Joubert, 1994:72). Ek 

volstaan by die volgende omskrywings van 'n ritueel as: 

' ... simboliese, formeel gestruktureerde, en dikwels godsdienstige kommuni

katiewe handeling( e ), waardeur 'n enkeling en/ of gemeenskap 'n antwoord gee 

op 'n bepaalde gebeurtenis (Muller 1993: 3)'; 

en 

simbolies [wat] spesifieke aksies insluit, herhalend voorkom, ... die kreatiewe 

aanwending van rituele moontlik maak, die koordinering van orde en 

spontaneiteit inhou, aan die mistieke raak en 'n perspektief skep van iets 

besonders wat verby die gewone of alledaagse strek (Van der Westhuizen 

1993: 18).' 
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My keuse het irnplikasies vir my studie oar Eersterust se begrafnisritueel. Ek moet bedag wees 

op rituele se sirnboliese karakter. As 'n gestruktureerde herhaling van 'n spesifieke optrede kan 

'n ritueel aan die deelnemers 'n godsdienstige boodskap van spontane pastorale betrokkenheid 

as paraklese oordra. Paraklese as troos, bystand en bemoediging ontsluit weer die 

moontlikhede vir verstaan (hermeneuse) en verandering (agogie) (Firet 1974:126-151) sodat 

die treurende binne die verhoudingsnetwerk van die familie en geloofsgemeenskap met die lewe 

kan aangaan (Walsh & McGoldrick 1991 : 1). Die ritueel hoop om by beide die individu en die 

geloofsgemeenskap 'n reaksie op die spontane'iteit te ontlok. Deur onderlinge geloofsuitlewing 

(koinonia) behoort die geloofsgemeenskap die misterie van God in te dra in die hartseer van die 

alledaagse sodat die treurende - juis vanuit die ritueel - op die lewe 'n eskatologiese 3 

perspektief sal behou deurdat h(s)y aan God se trou vashou (Louw, 1993:47-50). 

4.3.3 Oor seremonies en rituele 

Joubert (1994:73) onderskei tussen seremonies en rituele. Vir horn is daar 'n gereeldheid in 

seremonies wat op vaste tye gebeur teenoor rituele wat ongereeld plaasvind soos en wanneer 

die omstandighede daarvoor ontstaan. Karecki ( 1998: 3 09-310) sien 'n ritueel s6: 

'Ritual helps us, whether we know it or not, to negotiate our way through life's 

most significant momemts. Ritual facilitates for us a way of being in the world. 

It also provides participants with a sense of belonging and a sense of identity.' 

[My kursivering] 

Karechi (1998) formuleer haar siening nadat Diana 4 se dood in 1997 die wereld soos 'n skokgolf 

getref het. Oor die wereld het miljoene mense deelgeneem aan treurrituele. 'n Openbare forum 

is geskep sodat mense hul gevoelens en oortuigings tot uitdrukking kon bring. Dit staaf myns 

insiens Joubert ( 1994) se onderskeid tussen seremonie en ritueel. V olgens die woordeboek

betekenis 5 van seremonie en ritueel is die twee woorde bykans sinonieme. Albei het met die 

plegtige te make. Tog is daar 'n fyn nuanse - by seremonies is naas die plegtige ook pligpleging. 

Dit ontbreek by ritueel. Na my mening laat dit ruimte vir die spontane by rituele (Verklarende 

A.frikaanse Woordeboek 1993: s v 'ritus', 'seremonie'). Eersterust se kollektiewe betrokkenheid 

by afsterwes staan nie in die teken van pligpleging nie, maar is eerder die van 
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spontane betrokkenheid en hulpverlening (Magardie & Du Preez 1999:67). Ek stel nou die 

dood as oorgangsritueel in die volgende paragraaf aan die orde. 

4. 3 .4 Die dood as rites de passage 

Oor rituele is daar soveel groeperinge as wat daar skrywers oor die onderwerp is - soos duidelik 

blyk uit die indelings van Lewis (1983), Wolin en Bennett (1984), asook Rosenthal en Marshall 

(1988) waarna Van der Westhuizen ( 1993: 16) verwys. Vir die doeleindes van die studie gaan 

ek my nie tot 'n bepaalde kategorie beperk nie. My motivering vir die keuse le daarin dat ons 

'n begrafuis nie anders as 'n eenmalige rites de passage kan sien nie. Tog moet ek ook rekening 

hou met Eersterust as gemeenskap se godsdienstigheid (Landman 1999:5-7), want die hele 

begrafnisritueel adem van begin tot end 'n sterk Christelike karakter (Botha & Du Preez 

1999:24). Ook Isaak (1998:63) sien 'n begrafnis as 'n godsdienstige ervaring. 

Eersterust se godsdienstigheid veronderstel dus 'n invloed op mense binne die geloofs- · 

gemeenskap wat verlies deur die dood moet hanteer. Sou 'n duidelike behoefte vir 'n program 

van pastorale sorg vanuit my gesprekke met my medenavorsers aangewys word, en sou die 

geloofsgemeenskap dit ook as 'n behoefte uitspreek, veronderstel Eersterust se godsdienstigheid 

dus samewerking in die moontlike ontwikkeling van 'n program van pastorale sorg aan die 

treurendes. 

Rites de passage is van die bekendste rituele, want elke belangrike lewensoorgang word in alle 

gemeenskappe op een of antler manier deur rituele begelei. Oor die huwelik, geboorte, 

volwassewording en die dood as lewensoorgange is daar in die Christelike kerk oor eeue op 

verskillende maniere rituele ingerig. Deur rituele wil die geloofsgemeenskap individue help om 

met die lewe aan te gaan sodat die bestendigheid van menslike voortbestaan nie verbreek word 

nie (Muller, 1993:3). Oor die voortgaan van die bestendigheid gaan ek nou aandag gee. 

4.4 DAAR is NOG LEWE NA DIE DOOD 

4. 4. 1 Die dood as kernaspek van menslike bestaan 

Aan die kern van ons menslike ervaring le die dood. Dit dwing ons tot die besigwees met 
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fundamentele prioriteite en herinner ons aan die belang van ons familie- en vriendskaps

verhoudinge (McGoldrick, 1991 :50). Ek stel 'n medenavorser aan die woord. "Nadat ons 

Jessica begrawe het," vertel Lynette, "het Nicky alleen as 'n eensame figuur van die graf af 

weggestap. Daar was niemand naby om horn te ondersteun nie, wantons leef met die skewe 

beeld dat mans nie vertroosting nodig het nie." Vertel Lynette verder: "Ek het na Nicky gegaan 

en gese dit is die toetstyd wanneer almal weer met hul eie lewens aangaan en die treurendes 

aanpassings moet maak. Toe merk Nicky op: 'Nou is juis die tyd om met die familie kontak te 

hou' (Adams & Du Preez 1999:5)." 

Die slotritueel in ons lewe is die begrafnis (Isaak, 1998:60) wat vir ons die werklikheid van die 

dood onderstreep. Afsterwe en die pynlikheid daarvan, raak die agterblywendes in hul 

verhoudinge met talle antler mense (Walsh & McGoldrick 1991 :3). Ek laat 'n stem uit 

Eersterust saampraat. Se antie Gwen: "Kort na my man se dood se iemand vir my: 'Hoor hierso, 

jy's nou mos reg om weer by die vrouens aan te sluit.' Ek moes twee keer sluk om die persoon 

nie 'n lelike antwoord te gee nie." Deur die optrede is antie Gwen diep geraak. 

Sy vertel verder: "Almal het eenvoudig aanvaar ek is sterk genoeg in die Here om my man se 

dood te verwerk. Maar ek is gedra deur mense buite Eersterust - mense soos Jos Verhoef6 en 

antler Nederlanders wat in Eersterust betrokke was. Hulle het geweet hoe diep en hoe seer ek 

is. Tog was dit vir my 'n winspunt, want ek kon toe antler mense se leed beter verstaan. My 

betrokkenheid by mense het in diepte toegeneem (Hendricks & Du Preez 1999:54)." 

4.4.2 Die funksie van 'n begrafnis 

Begrafnisrituele is so oud soos die beskawing - aldus McGoldrick (1991:89). Vir haar is die 

belangrikste algemene funksie van begrafnisrituele die intieme in-kontak-bring van die 

treurendes met die afgestorwene asook antler betekenisvolle mense, want 'it helps survivors and 

friends to terminate their relationship with the dead and to move forward with life.' [My 

kursivering] Oor McGoldrick (1991) se afsluiting van die verhouding met die dooie, wil ek 

vanuit die narratiewe metafoor 'n antler stem laat hoor. Teenoor die saying goodbye-metafoor 

stel White (1988:29) die saying hullo-metafoor wat die verlore verhouding in die verwerking 
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van smart insluit. Ek sal later in paragraaf 4.4.3 weer hierop ingaan. 

Narratief beskou, het 'n begrafnis 'n dubbele funksie: eerstens is dit die afsluiting van 'n ou 

verhouding; en tweedens is dit die begin van 'n nuwe verhouding met die oorledene. Ons 

verhoudings met ons dooies gaan voort. Vertel antie Gwen: "Na die begrafnis - en selfs jare 

daarna - sal ons by ons makieties nog steeds die kwinkslae, staaltjies en grappies van die 

oorledene onthou. Ons sal daaroor lag of selfs treurig voel (Hendricks & Du Preez 1999:56)." 

Imber-Black en Roberts (1993:268) som die funksie van 'n begrafnis raak op as hulle skryf: 

'Funerals mark the loss of a person, celebrate that person's existence on earth, and begins the 

process of mourning and healing that ultimately allows the living to go on with their lives.' Tog 

wil ek vanuit narratief byvoeg: Die aangaan van die [ewe moet vir die lewendes ruimte laat om 

in 'n nuwe verhouding tot die oorledene te staan. Met die narratiewe benadering as vertrekpunt, 

gee ek vervolgens aandag aan die vraag: Beeindig afsterwe 'n verhouding of nie? 

4.4.3 Afsterwe: Die einde van 'n verhouding of nie? 

Wanneer afsterwe as 'n gebeure plaasvind, lyk dit na die einde van die individu se lewe. Die 

siening suggereer 'n eenrigting liniere tydsverloop - uit die verlede, deur die teenswoordige, na 

die einde toe. Teenoor 'n liniere tydsverloop laat tyd se evolusionere en sikliese aard ons die 

dood sien as deel van die lewe se eh en vloed, van aanvange en eindes. Die dood is dan nie 'n 

absolute finale einde nie (Brown 1991: 461). Vanuit die Afrika-konteks stel Mbiti (1982: 157) 

dit so: 'Death is conceived of as a departure and not a complete annihilation of a person.' [My 

kursivering] Vir my sluit dit aan by die narratiewe metafoor. Die dood beeindig weliswaar 'n 

lewe, maar nie 'n verhouding nie, want in die gedagtes van die wat agterbly, leef die verhouding 

nog voort (Kotze, 1993:1; McGoldrick, 1991:50). 

Deur die saying hullo-metafoor inkorporeer White (1988:29) die verlore verhouding met die 

dooie om in 'n skeefgeloopte rouproses die lewendes te help met die hantering van rousmart. 

Na 'n afsterwe word 'n gesin hersaamgestel sonder die fisiese teenwoordigheid van die 

afgestorwene (McGoldrick, 1991: 51 ). Die saying goodbye-metafoor wil die verlies van 'n 
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geliefde as permanent aanvaar en die treurende se begeerte om met die lewe aan te gaan, staan 

dan los van die oorledene. White (1988:29) wys daarop dat dit dikwels tot gevoelens van 

leegheid, waardeloosheid en depressie lei. 

White wil deur sy saying hullo-metafoor die treurendes bemagtig en hul lewens verryk. Dit 

gaan nie oor die prysgee van die verhouding met die oorledene nie, maar dat dit in die lewe van 

die treurende opgeneem word. Dit is die praktiese en terapeutiese waarde van die metafoor. 

Deur die metafoor skep White (1988:30) vir die treurende die moontlikheid om die verhouding 

met die gestorwe geliefde weer op te eis. Wanneer die treurende hom7 in sy verhouding tot die 

dooie herposisioneer, bring dit vir die treurende verligting. Ek wil weer die praktyk 'n praatkans 

gee. 

Ruth 8 was terapeuties by my betrokke. Uit haar hartseerverhaal blyk dit dat sy met skuld

gevoelens rondom haar afgestorwe pa worstel. Die feit dat sy tot oorgawe in die Here gekom 

het, het vir haar geen verligting gebring nie. Aan haar is die geykte advies opgedis: "Gaan bely 

jou skuld as ongehoorsame kind teenoor jou pa voor die Here." Dit doen sy toe, maar die 

skuldbelydenis bring vir haar geen gemoedsrus of verligting nie. Ek het Ruth voorgestel aan 

White se saying hullo-metafoor en ons het daaroor in gesprek gegaan. Sy wou eers daaroor 

gaan dink. By die volgende sessie se Ruth sy het besluit om vir haar pa 'n persoonlike briefte 

skryf. Omdat dit vir haar 'n emosionele saak was, sou sy dit alleen by haar pa se graf hardop 

gaan lees. Sy het dit gedoen en by die graf ook gebid. Toe is sy huistoe. Tuis het sy saam met 

haar kinders haar verligting met koeldrank en koekies gevier. 

4 .4 .4 Groei is uit rousmart moontlik 

Om sinvol met die lewe aan te gaan, moet 'n gesin wat verlies ervaar met treurwerk ems maak, 

want treur is harde werk (McGoldrick & Walsh 1991:521; De Jongh van Arkel 1993b:l99). 

Ons kan die lewe vergelyk met 'n ketting bestaande uit skeidings en verliese, hoe groot of klein 

dit ook al mag wees. In lewensoorgange le die moontlikhede tot groei, stagnasie of regressie 

opgesluit. Menige van ons verliese is potensiele geleenthede tot persoonlike en geestelike groei 

(Roberts, 1988: 8; Clinebell, 1991 :220; Muller, 1993: 1 ). In hoofstuk 5 gaan ek hierop in. 
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Aan enkele funksies van begrafuisrituele gee ek nou aandag. Ek hoop om daardeur die leser oor 

Eersterust se begrafnisritueel tot verstaan te bring. 

4.5 BEGRAFNISRITUELE SE FUNKSIES 

4. 5. 1 Simboliek en kontradiksies 

Vir Turner (1967:19, aangehaal deur Van der Westhuizen 1993:20) is simbole die kleinste 

eenhede van 'n ritueel. Rituele is meer as handelinge, want in rituele is daar vastheid en 

veelstemmigheid (multivocality) van simbole. Simbole behels 'n veelheid betekenismoontlikhede 

en beskryfwat ons moeilik met min woorde kan oordra (Roberts 1988: 11.12). Die nagmaal of 

eucharistie se wyn en brood as simbole van Christus se versoeningsdood, is hiervan 'n illustrasie. 

Vir Roberts (1988: 16) kan rituele beide kante van kontradiksie - soos lewe en dood - insluit. 

Die kontradiksie is opmerklik in die troosmaal van Eersterust se begrafnisritueel. Vir sommige 

medenavorsers is die troosmaal nie 'n somber geleentheid is nie, maar toon dit 'n sterk 

feeskarakter (Ballakistan & Du Preez 1999: 11; Marupen & Du Preez 1999:77). Die 

feesatmosfeer kom na vore in die oormaat blomme by 'n begrafnis, asook in die mense se 

kleredrag. Se Nico: "By die troosmaal sit mense nie treurig rond nie. Hulle is seer, maar hulle 

is opgewek en eet hulle kos met smaak. Daar heers inderdaad 'n egte feeskarakter (Botha & Du 

Preez 1999: 26)." 

4.5.2 Groepstabiliteit teenoor uitgediende tradisies 

Rituele wil nie net 'n groep se stabiliteit verseker nie, maar wil ook ontslae raak van uitgediende 

norme en tradisies (Roberts, 1988:13). 'n Voorbeeld van so 'n verandering in Eersterust se 

begrafuisritueel, is die afskaffing van die nagwaak of lykwag. Ek laat oom Fred ons vertel: "Die 

nagwaak is aanvanklik ook in Eersterust voortgesit, maar kom deesdae selde voor. Ek dink die 

nagwaak het hoofsaaklik weens gesondheidsredes tot 'n einde gekom. Die oop kis met 'n lyk 

wat gebrekkig gebalsem is, kon dalk siektes versprei (Magardie & Du Preez 1999: 66)." 
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4.5.3 Evolusionere konserwatisme 

Laird ( 1984: 125) sien rituele nie as staties nie. Vir lang tye kan rituele of dele daarvan 

onveranderd bly, terwyl antler bygevoeg ofverander word. Rituele is inherent konserwatief, 

maar is ook 'n produk van evolusie (Iron, 1991:162). Daarin le opgesluit die dinamika van 

verandering sodat rituele op die geloofsgemeenskap 'n vormende invloed kan uitoefen. 

Eersterust se troosmaal is hiervan 'n eksemplaar. Dit het oor tyd ontwikkel tot die uni eke wat 

dit nou is (Ballakistan & Du Preez 1999:9). 

4. 5. 4 Vastheid, voortgang en orde 

Aan die geloofsgemeenskap verskaf die begrafnisritueel vastheid, voortgang en orde, want deur 

die ritueel kom Eersterust se historiese en kulturele tradisies tot uitdrukking (Laird 1984: 124). 

Vastheid en verandering staan nie teenoor mekaar nie. Die aanwesigheid van albei binne rituele 

skep juis 'n veilige hawe vir die oplossing van persoonlike en sosiale probleme. Roberts 

(1988: 13) skryf '[Ritual] can form and destroy social structure and establish new norms and new 

traditions.' [My kursivering] S6 kon swart mense se begrafnisgebruike maklik in die 

geloofsgemeenskap van Eersterust opgeneem word - 'n feit wat bykans al my medenavorsers 

erken (Adams & Du Preez 1999:3). 

Vanuit 'n geskiedenis van gedwonge skeiding, word 'n begrafnis in Eersterust 'n familie

byeenkoms. Om binne die begrafnisliturgie aan swart mense se begrafnisliedere 9 'n plek te gee, 

is afgestem op die heling van geskonde familieverhoudings (Isaak, 1998:59). Se oom Fred: 
11Wette kon ons uitmekaar hou, maar die dood kon dit regkry om familie en vriende vanuit die 

swart en Indierwoonbuurte weer by 'n begrafnis te verenig (Magardie & Du Preez 1999:68). 11 

4. 5. 5 Identiteit van individue en gesinne 

Fiese ( 1992: 15 3) oordeel dat rituele aan individue en gesinne 'n sin van behoort verskaf. Dit 

hou weer met die ontwikkeling van identiteit verband. Vanuit Eersterust se begrafnisritueel sien 

Nico die saak s6: 11 Swart mense en Indiers was aan die bruin mense [van Eersterust] verwant. 



61 

Wat die Groepsgebiedewet kom doen het, was om families letterlik uitmekaar te skeur en 

uitmekaar te ruk." Vertel Nico verder: "Die begrafnis is 'n soort familiesamekoms en by uitstek 

die geleentheid waar die familie weer bymekaar kon kom en waar Eersterust se mense weer sou 

weet wie hulle was, wie hulle is, en miskien wie hulle sal wees. Ons begrafnisse is dus 'n gebeure 

waar Eersterust se mense weer iets van hul eie identiteit kan ervaar (Botha & Du Preez 

1999:25)." Ook Adam stem tot 'n groot mate hiermee saam (Smith & Du Preez 1999:92). 

Ons bestaan in taal en taal gee aan ons ervaringe betekenis. Maar die taal waarin ons opgroei, 

gebruik ons binne 'n bepaalde kultuur (Watson 1996:5). Tog het daar ender apartheid ook 'n 

kultuurroof plaasgevind. Ek laat Johnny vertel: "Die meeste kleurlinge is geneties gebind aan 

die bloedvermenging tussen wit en swart mense. Alhoewel 'n swart taal soms ons moedertaal 

was, moes ons dit vir Afrikaans afstaan, want dit was hoofsaaklik die taal van die kerk 

(Campbell, J & Du Preez 1999:46). 

Ons lewensverhale is in ons taal en kultuur ingebed (Gerkin 1984:26). Taal is deel van ons 

kultuurgoed. Die werking van kultuur is vanuit die sosialekonstruksiediskoers 'n belangrike 

aspek, wantons begrafnisrituele staan ook ender die invloed van ons kultuur. Hieraan gee ek 

nou aandag. 

4.6 KUL TUUR EN BEGRAFNISRITUELE 

Etnisiteit be1nvloed nie net ons siening oor siekte en gesondheid nie, maar ook ons denke oor 

lewe en dood (Brown 1991:460). Rondom die dood het elke kultuur 'n eie houding en gebruike 

wat nie staties is nie. My medenavorsers is dit eens dat Eersterust se begrafnisritueel be1nvloed 

is deur die kultuurgebruike van blankes, Indiers en swartes, maar dat die grootste be1nvloeding 

vanuit die swart k ltuur gekom het. Dit is 'n historiese gegewe wat ons kan terugvoer na die 

dae toe die bruin m nse in die grater Pretoria met antler rassegroepe woongebiede gedeel het. 

Daar le die historie e en kulturele wortels van Eersterust se begrafnisritueel (Ballakistan & Du 

Preez 1999; Camp ell, J & Du Preez 1999; Hendricks & Du Preez 1999; Magardie & Du Preez 

1999; Marupen & u Preez 1999). 
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Vir blankes in Suid-Afrika is dit soms moeilik om te verstaan waarom swart mense met moeite 

en teen groat kostes 'n begrafhis bywoon, ofvir 'n kind se geboorte huis toe gaan. Maluleke ([s 

a]: 158) skryf: 'It is a cultural solidarity, a culture that emphasises life. We are to learn that we 

belong to one another because we are made for each other.' [My kursivering] Die ubuntu

beginsel - eie aan die swart mense se denke - slaan hierin sterk deur. 

In die Westerse samelewing het sekularisasie tot 'n groat mate begrafnisse van rituele gestroop 

(De Jongh van Arkel 1993b: 162). Verder is begrafhisse tot handelsvoorwerpe gemaak waar tot 

die opvul van die grafnou die grafgawers se taak word (Imber-Black & Roberts 1999:281). In 

Eersterust is dit ongekend. Vertel Peter: "Ons het 'n blanke begrafnis in Zandfontein bygewoon. 

Toe die leraar die seen uitspreek, stap die begrafnisgangers weg en los die kis net so bo-op die 

graf. Ons vra toe die familie of ons die kis kon laat sak en die graf opvul. In Eersterust is dit 

die gebruik dat die oorledene se familie en vriende die graf as eerbewys opvul. Vir ons het dit 

gelyk of die blankes min vir hul dooies omgee: Die begrafuis het vir ons koud voorgekom 

(Isaacs e a 1999: 61)." 

Begrafhisse is nie plekke vir vertoon met die fokus op duur doodskiste nie. Vir die treurendes 

moet dit hulpgeleenthede wees wat vanuit die geloof in God toegespits is op omvattende 

genesing (Isaak 1998:65). Oor die moontlike vertoon by begrafnisse - wat veral met duur 

doodskiste of caskets in Eersterust na vore kom - het etlike medenavorsers hul kommer 

uitgespreek (Ballakistan & Du Preez 1999: 11; Campbell, J & Du Preez 1999:48; Hendricks & 

Du Preez 1999:56; Isaacs ea 1999:62; Marupen & Du Preez 1999:77). Dit is ook 'n gebruik 

wat al hoe meer in Mamelodi en selfs Ekangala posvat (Campbell, E & Du Preez 1999:37; 

Masombuka & Du Preez 1999:86). 10 

Talle moderne begrafuisgebruike ontken die werklikheid van die dood. Dit lei tot die voortduur 

van onopgeloste emosionele bande tussen die afgestorwene en die lewendes. Om kinders skok 

te spaar, word hulle in die algemeen van begrafuisse weggehou, en so kan 'n wanvoorstelling 

van die dood 'n leeftyd voortduur (McGoldrick 1991 :89). Wat se Eersterust hieroor? Se antie 

Gwen: "Dis by ons die gebruik dat kinders ook by die huisdiens aanwesig is en die lyk besigtig. 

Ons glo ons moet die kind met die werklikheid van die dood konfronteer. So kry die kind ook 
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makliker vertroosting in die wete dat die geliefde nie weer terugkom nie, maar by die Here is 

(Hendricks & Du Preez 1999: 51)." 

Ek let laastens kortliks op die genesende moontlikhede van rituele. 

4.7 RITUELE AS GENESING 

Rituele se waarde kom veral in krisissituasies soos die dood na vore. Wanneer mense trauma 

ervaar, dien rituele as vastrapplek onder hulle voete. Dit keer dat hulle nie wegsak in die 

bodemlose put van verdriet nie, maar rituele verhef hul verdriet tot iets plegtigs. Rituele het 'n 

helende en integrerende funksie wanneer die chaos in die krisis dreig om die orde te oorspoel 

(Muller, 1996:185,186). 

Rituele is 'n manier om die sinvolle betrokkenheid van betekenisvolle antler mense as individue 

of groepe te benut. Daardeur kan ons verhoed dat 'n traumatiese gebeurtenis onbenut en 

betekenisloos verbygaan. Binne die geloofsgemeenskap kan rituele diepe godsdienstige 

ervaringe word (Muller, 1996:186) waar die mens as gelowige deur die krisiservaring as 

draaipunt in sy persoonlike en verhoudingslewe groei (De Jongh van Arkel, 1993b:108,156). 

4.8 OPSOMMENDE OPMERKING 

Deur my medenavorsers het ek vanuit die sosialekonstruksiediskoers in die hoofstuk boekkennis 

met Eersterust se lokale kennis in gesprek geplaas. Dit is gedoen in die hoop dat dit tot beter 

verstaan sal lei - vir die geloofsgemeenskap enersyds, maar ook vir die navorsingsgemeenskap 

andersyds. 

Die dood is 'n gebeure wat op elke mens wag. Daar is nog lewe na die dood dra in die hoofstuk 

'n dubbele betekenis. Vir my as Christen dra dit 'n eskatologiese betekenis. Maar dit dra ook 

'n terapeutiese betekenis. Vanuit die narratiewe metafoor wou ek White (1988) se 

baanbrekerswerk met sy saying hullo-metafoor by die gesprek betrek om hoop en verligting te 

bring aan mense wat in die rouproses in vasgeloopte verhoudings met hul afgestorwenes sit. 
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Die gesprek wat ek in hierdie hoofstuk begin het, word in die volgende hoofstuk voortgesit. As 

deel van hoofstuk 5 hied ek 'n vergelykende narratief aan deur die begrafnisrituele van Eersterust 

en Ekangala met mekaar in gesprek te plaas. Ek gee dan ook aandag aan my navorsings

oogmerke, nl. die oorsprong van Eersterust se begrafnisritueel, die betekenis van die 

begrafnisritueel vir die geloofsgemeenskap, asook die invloed op die venverking van 

doodsverlies wat die ritueel op mense in die geloofsgemeenskap uitoefen. 

NOT AS 

1. Ek gebruik rousmartrituele as 'n samevoeging vir rou (treur) en smart om tegelyk op 'n proses en 
persoonlike ervaring te fokus. Ek sluit in my keuse van rousmart aan by De Klerk ( 1977: 18, 19) waar hy 
rou verklaar as omskrywing van die tipe smart wat verband hou met die droefheid oor 'n gestorwene, en 
smart as pynlike verlange, hartseer of verdriet. De Jongh van Arkel (1993: 163, 164) sien treur (rou) as die 
proses van afskeid neem en die losmaak van bande met die voorwerp van verlies. Smart is dan vir horn die 
ervaring of reaksie op die verlies. Deur die begrip rousmart wil ek tegelyk op die proses en die ervaring 
fokus. 

2. By Chinese begrafuisse in Hong Kong word aan roudraers by hul vertrek 'n koevert oorhandig wat drie items 
bevat: 'n wit waslap vir die afVee van trane; 'n suikerklontjie om die treurendes aan die soetheid van die lewe 
te herinner en wat hulle weer met antler moet deel; en 'n muntstuk as simboliese teken van 'n ou gebruik waar 
roudraers vir hul reis na die begrafuis vergoed is sodat hulle nie nog verdere verliese sou ly nie (Walsh & 
McGoldrick, 1991 ). 

3. Eskatologie is die leer oor die Laaste Dinge waar dit onder andere gaan oor die op standing van die dode, die 
wederkoms van Christus, die finale oordeel, en die skepping van die nuwe hemel en die nuwe aarde (Clouse 
1978:352). Volgens die gerealiseerde eskatologie sou Christus die koms van die koninkryk van God met 
sy aardse bediening sien aanbreek, of dat dit daardeur ingewy is (Livingstone 1980: 177). 

4. Diana, die Prinses van Wallis, sterf op 31 Augustus 1997 tragies in 'n motorongeluk in Parys. Haar dood, 
begrafuis en die omstandighede rondom die ongeluk is vir maande deur die media gedra. Tot nou verskyn 
daar nog sporadiese mediaberigte oor haar lewe en dood. 

5. Woordeboeke geraadpleeg: HAT Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (1994); 
Verklarende Afrikaanse Woordeboek (1993); Woordkeusegids: 'n Kerntesourus van Afrikaans (l 992); 
Afrikaanse Sinonieme Woordeboek met Antonieme (l 990); Odhams Dictionary of the English Language 
[s a]; Concise English Dictionary of Current English (1974); Collins Pocket Reference Thesaurus in A-Z 
form (1989). 

6. Me Jos Verhoefwas vir baie jare orrelis in Eersterust. Tydens apartheid was daar 'n groep Nederlandse 
vroue wat aktief met hulpverlening in Eersterust besig was. Deur hierdie voetnota wil ek namens vele 
blankes dank en waardering uitspreek vir hul volgehoue pogings om in 'n gemeenskap betrokke te bly sodat 
gemarginaliseerdes hul menswaardigheid kon behou. Ons skuld julle en ons dank julle vir jul volgehoue 
pogings toe talle van ons te blind was om die skyn van die werklikheid te skei. Julle liefdesdiens leefvoort 
as 'n lewende monument in die harte van die wie se lewens julle aangeraak het. Dit het ek self by vele in die 
gemeenskap gehoor. 

7. W aar die woorde horn of haar in 'n algemene sin alleenstaande in die teks voorkom, word die manlike of 
vroulike eweknie veronderstel. 
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8. Ruth se toestemming is verkry om baar bantering van die saying hullo-metafoor in die teks op te neem. 

9. In Eersterust bet sommige liedere al die 'status' van begrafnisliedere gekry. Swart mense word binne 
Eersterust se begrafnisliturgiee deur die opneem van swart liedere geakkommodeer. Daar is liedere wat 
algemeen bekend is onder bruin, swart en wit mense. Word s6 'n lied se woorde nie in 'n spesifieke taal by 
die begrafrris verskaf nie, sal mense - op grond van die bekendheid van die melodie - die woorde in bul eie 
taal saam sing (Campbell, E & Du Preez 1999:38). Dit is daarom nie vreemd om swart liedere soos 
Jehovah telumoya en So tie, so tie by begrafnisse te boor nie (Botha 1999:9; Smith & Du Preez 1999:94). 

10. Verskeie van my medenavorsers bet die verskynsel van duur doodskiste of caskets geopper, asook die 
probleme wat daarmee saamgaan. Vir grafskenders is die duur doodskiste 'n winsgewende bedryf, want die 
nag na die begrafrris word die kis vir berverkoop opgegrawe. Om die praktyk tee te werk, word sulke duur 
kiste eers met beton toegegooi voordat die grafverder met grond opgevul word. Ek bet in die omgang ook 
by antler mense van die swendel en teenmaatreel geboor (Masombuko & Du Preez 1999:86; Ballakistan & 
Du Preez 1999: 11 ). 



HOOFSTUK5 

NARRATIEWE OOR EERSTERUST SE BEGRAFNISRITUEEL 

[Die ontologiese dimensie] 

"Today we are trying to live ever closer to the lives about which we write -
close enough to begin to understand how their worlds have been constructed." 

[Lincoln & Denzin 1994:582] 

Ritual helps us to negotiate our way through life's most significant moments. 
Ritual facilates for us the process of discovering a way of being in the world. 
It also provides participants with a sense of belonging and a sence of identity. 

(Karecki 1998:309) 

5.1 INLEIDING 

Om mense te begrawe, is 'n universele verskynsel. Maar oor die maniere en gebruike wat ons 

volg, is die moontlikhede legio. Om tot 'n beter verstaan - en hopelik tot 'n beter waardering - van 

Eersterust se begrafnisritueel te kom, gee ek in die hoofstuk aandag aan die oogmerke met die 

studie (hoofstuk 1 - afdeling 1.4). 

Vanuit 'n bepaalde historiese konteks beskryf ek kortliks die ontstaan van die ritueel. Omdat 

Eersterust se begrafnisritueel onmiskenbare bei:nvloeding vanuit die swart kultuur toon, gee ek 

'n vergelykende beskrywing van 'n begrafnis se verloop vanaf afsterwe tot by die begrafnis en ook 

daarna. Ek plaas hiervoor Eersterust in gesprek met 'n begrafnisgebeure in die swart gemeenskap 

van Ekangala. Daarna laat ek my gespreksgenote 1 vertel wat die ritueel vir die geloofs

gemeenskap van Eersterust beteken. Laastens let ek op die ritueel se invloed op die 

geloofsgemeenskap van Eersterust wat die verlies van 'n afsterwe moet verwerk. 

5.2 DIE ONTSTAAN VAN DIE RITUEEL 

Die oorsprong van Eersterust se begrafnisritueel le ingebed in 'n historiese konteks waarop ek 

breedvoerig in 'n Woord vooraf ingegaan het. Dit is 'n aanvaarde historiese feit dat mense van alle 

rasse in Highlands, Marabastad, Claremont en Lady Selborne die woonbuurte gedeel het. Se 

Adam: "Daar was Eersterust se mense 'n groep mense wat as mense gesien is. Daaraan <link hulle 

baie terug (Smith & Du Preez 1999:89)." Uiteraard sou die naasbestaan van mense tot 

kultuurvermenging lei. Die begrafnisgebruike van Pretoria se bruin mense toon onmiskenbare 
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tekens hiervan. Tog is daar onder my medenavorsers 'n algemene aanvaarding dat Eersterust se 

begrafnisritueel die meeste be'invloed is deur die swart mense se kultuur en begrafnisgebruike 

(Hendricks & Du Preez 1999:55). 

Met hul verskuiwing onder die Groepsgebiedewet, het Eersterust se mense hul begrafnisgebruike 

saamgebring. Die begrafnisritueel het dus in die vorige woongebiede ontstaan, maar sou in 

Eersterust finaal beslag kry. 'n Belangrike toevoeging tot die ritueel is die gesamentlike 

begrafnismaal - ook bekend as die troos- of doodsmaal - wat 'n integrale deel van die ritueel 

uitmaak (Ballakistan & Du Preez 1999:9, 15). Ek stem saam met Goodman (1992: 129) dat ons 

ons rituele nie in isolasie kan verstaan nie. Die verstaansraam van ons rituele is ons sosiale en 

historiese werelde wat in ons groeps- of gemeenskapslewe neerslag vind. 

Tussen Eersterust se begrafnisritueel en die van swart gemeenskappe is daar ooreenkomste en 

verskille. Ek hied 'n vergelykende narratief aan om dit toe te lig. Hiervoor plaas ek die begrafnis

rites van Eersterust en Ekangala in gesprek. My medenavorser vir die vergelyking is ds Johannes 

Masombuka 2 van Ekangala. 

5.3 BESKRYWING VAN DIE BEGRAFNISRITUEEL: 

'n Vergelykende narratief 

5. 3. 1 Die doodstyding word aangekondig 

Sodra 'n sterfgeval in 'n swart gemeenskap plaasvind, word die kerkklok gelui. Omdat die 

kerkklok in die week lui, sal mense in die gemeenskap dadelik weet iets het gebeur. By die 

pastorie of by die predikant word dan navraag oor die gebeure gedoen (Masombuka & Du Preez 

1999:79). Die gebruik bestaan ook in Eersterust en is 'n voortsetting van 'n tradisie. In 

Marabastad was dit nie ongewoon nie dat die kerkklok by 'n afsterwe selfs middernag kon lui. 

Mense sou in die middernagtelike uur na die kerk gaan om na die afsterwe te verneem. In 

Eersterust word die doodsklok gewoonlik anders gelui as die kerkklok vir Sondae se eredienste. 

Die mense ken ook die klank van die verskillende klokke. As die doodsklok lui, moet die mense 

die doodsberig verder die woongebied indra (Isaacs ea 1999:58; Magardie & Du Preez 1999:65). 

Verstommend van Eersterust as gemeenskap is die spoed waarmee 'n doodsberig die loop kry -
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dit is byna soos 'n onbeheerde veldbrand (Ballakistan & Du Preez 1999: 10). 

5.3.2 'n Gemeenskap kom in beweging 

Sodra 'n doodsberig bekend is, kom die gemeenskap in beweging om die sterfhuis te besoek en 

begin die bidure wat tot met die begrafnis elke aand aanhou (Masombuka & Du Preez 1999:79). 

Word die doodstyding bekend, is daar in Eersterust 'n toeloop van mense wat op die sterfhuis 

toesak. Familie, vriende en bure sal dadelik tee, suiker, melk, breekgoed en stoele saambring om 

die toeloop te akkommodeer (Ballakistan & Du Preez 1999:10). 

5.3.3 Bidure 

V anaf afsterwe tot by die begrafnis, word gereelde bidure gehou. Dit is gebruiklik dat die biduur 

die aand voordat die begrafnis plaasvind deur die oorledene se kerkgenootskap gehou word 

(Campbell, J & Du Preez 1999:45; Hendricks & Du Preez 1999:50). Ander kerkgenootskappe 

kom dikwels ook vra om bidure te lei. So 'n versoek word selde geweier (Hendricks & Du Preez 

1999:50; Isaacs ea, 1999:62). Ek sien hierin 'n verdraagsaamheid wat mense random die dood 

in hul smart verenig. 3 Sommige kerke - soos die Anglikasne Kerk - sal selfs begrafnisgebruike 

van familielede wat nie Christene is nie, by die roudiens inpas (Marupen, & Du Preez 1999:74). 

'n Opvallende eienskap van Eersterust is die gemaklike huweliksluiting oor kerk- en selfs 

geloofsgrense heen. Dit is nie ongewoon om in dieselfde huisgesin lede van verskillende 

kerkgroepe aan te tref nie. Die gevolg hiervan is dat Eersterust soos 'n groat uitgebreide familie 

funksioneer (Campbell, J & Du Preez 1999:44; Marupen & Du Preez 1999:78). Die 

deurlopendheid van die bidure kan uitputtend wees. By hoe uitsondering - en dan veral by 

afspringers - kan dit gebeur dat die gesin die getal bidure beperk (Van Wyk & Du Preez 1999:98), 

maar oor die algemeen word die bidure gesien as vertroosting en pastorale betrokkenheid by die 

gesin en selfs die uitgebreide familie (Magardie & Du Preez 1999:66) . 

• 
In Eersterust word die biduur die aand voor die begrafnis toegese aan die kerkgenootskap 

waarvan die oorledene 'n lidmaat was. Die biduur word gewoonlik by die sterfhuis gehou, maar 
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dit gebeur al hoe meer dat dit die Vrydagaand in 'n kerk gehou word om die gemeenskap te kan 

akkommodeer. By die Anglikane en Katolieke word die nagmaal of eucharistie by die geleentheid 

aan die treurendes bedien (Imber-Black 1988:54; Campbell, J & Du Preez 1999:45). 

5.3.4 Nagwake 

Onder swart mense is nagwake 4 die aand voor die begrafnis 'n algemene verskynsel. Die middag 

voor die begrafnis word die oorledene se oorskot vir die nakom van sekere gebruike huistoe 

gebring. Nagwake word altyd by die huis van afsterwe gehou (Masombuka & Du Preez 

1999:80). Voorheen was dit ook die gebruik in Eersterust, maar dit kom nou slegs by hoe 

uitsondering voor. Onlangs is 'n nagwaak in Eersterust by die afsterwe van 'n lidmaat van die 

Lutherse Kerk gehou omdat haar kinders daarop aangedring het. Die gesin is afkomstig van 

Onverwacht 5 waar die gebruik nog steeds deur die gemeenskap gevolg word (Campbell, J & Du 

Preez 1999:46; Magardie & Du Preez 1999:66). 

5. 3. 5 Die huisdiens en die roudiens in die kerk 

Vir Clinebell ( 1991 :223) wil 'n begrafnis juis die loskom van emosionele gevoelens van rousmart 

begelei. Die roudiens moet bekende liedere en skrifgedeeltes insluit waaruit die treurendes troos 

kan put, maar wat ook opgedamde gevoelens loslaat. Terwyl talle hedendaagse begrafnisgebruike 

ingestel is op die ontkenning van die dood McGoldrick 1991: 89), vind die teenoorgestelde in 

swart gemeenskappe en in Eersterust plaas. 

Swart gemeenskappe hou selde die roudiens in die kerk. Vir die doel word 'n tent by die sterfhuis 

opgeslaan vanwaar die hele begrafnisdiens gebeur. Die oorskot van die oorledene word die tent 

ingebring en aan die voorkant van die tent geplaas vanwaar die verrigtinge plaasvind. 'n Begrafnis 

duur bykans die hele dag met talle sprekers wat verskillende aspekte van die oorledene se lewe 

belig. Daar is ook baie koor- en gemeentesang (Masombuka & Du Preez 1999:82). 

In Eersterust word die roudiens in die kerk gehou. Voor die roudiens is daar eers 'n kort 

huisdiens by die sterthuis. Die lyk is dan daar vir besigtiging. Daar is selfs kinders by die dienste 
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wat die lyk besigtig, want dit vergemaklik die verwerking van die dood deur die kind. Nadat 

almal onder die sing van geestelike liedere van die oorledene afskeid geneem het, word die kis 

finaal toegemaak. Daarna vertrek die stoet na die kerk (Hendricks & Du Preez 1999: 51, 

Campbell, J & Du Preez 1999:45). Onder bruin mense is dit 'n tradisie dat die lyk die kerk 

ingebring word. Die gebruik dat die lyk in die portaal - of erger nog, in die lykswa bly - is vir 

hulle vreemd en onaanvaarbaar. Dit gaan vir hulle juis om die oorledene, en daarom moet die lyk 

tydens die roudiens ook in die kerk wees. Net soos swart mense sal bruin mense groot moeite 

doen om 'n begrafnis byte woon (Campbell, J & Du Preez 1999:47,48; Maluleke ([s a]: 158). 

In Eersterust is 'n begrafnisdiens veel korter as in 'n swart gemeenskap. Maar gemeet aan blanke 

gebruike, sal selfs dit as lank tipeer word. Verskille in lewensbenadering le moontlik aan die kern 

hiervan, want iets kan 6f time orientated 6f event orientated wees. Anders as blankes, is daar by 

swart mense - en skynbaar in 'n mindere mate ook by bruin mense - die geneigdheid om iets as 

gebeurtenisbepaald te sien. Daarom sal swart mense maklik laat by 'n plek opdaag, want die fees 

duur voort (Campbell, E & Du Preez 1999:37). In swart gemeenskappe is 'n begrafnis gewoonlik 

op 'n Saterdag (Masombuka & Du Preez 1999:79). Daar is in Eersterust ook 'n gevestigde 

gebruik dat begrafnisse sover moontlik oor naweke plaasvind. So word verseker dat familie wat 

ver bly, asook familie en vriende wat werk wel die begrafnis kan bywoon (Hendricks & Du Preez 

1999:50). 

5. 3. 6 Rondom die graf 

By begrafnisse in Ekangala, asook in Eersterust is dit 'n vereiste dat die persoon wat die 

begrafnisdiens lei, by die teraardebestelling die woorde stof is jy en tot stof sal jy terugkeer uiter 

en dan grond op die kis strooi (Masombuka & Du Preez 1999:82; Isaacs ea 1999:58). By 'n 

swart begrafnis verlaat niemand die graf alvorens dit nie opgevul is nie. Terwyl dit plaasvind, sal 

'n deel van die groep klippe na die graf aandra. Na die opvulling word met die klippe 'n rand om 

die graf gepak. Daarna word die kransies onder uitlees van die name en boodskappe gele. Eers 

as dit klaar is, vertrek almal na die oorledene se huis vir die ete (Masombuka & Du Preez 

1999:83). 
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Vir McGoldrick (1991 :9) bring die begrafuisritueel die treurendes in direkte konfrontasie met die 

dood. Daar is drie verwagtinge: die geleentheid om 'n eerbewys te betoon; smart te dee!; en in 

die ondersteuningsnetwerk van antler mense vertroosting te vind. Oor die laaste twee 

verwagtinge word elders uitgebreid in die studie aandag gegee (Kyk hieroor afdelings 3.5.5.2; 

3.5.7.2; 4.3.3; 5.3.7; 5.3.9; 5.4.1.1; 5.4.1.2 en 6.2.5). Oor die eerste verwagting - die kans om 

in die geloofsgemeenskap van Eersterust 'n eerbewys aan die oorledene te betoon - laat ek Patsy 

vertel: "Ons begrawe ons dooies met trots en met waardigheid. By ons gooi die mans self die graf 

toe - maak nie saak hoe duur is hul pakke klere of hoe blink is hul skoene nie (Ballakistan & Du 

Preez 1999: 14, 15). 

Bruin mense wat blankes se begrafnisse bywoon, beleef dit oor die algemeen as koud, klinies en 

ietwat onpersoonlik (Hendricks & Du Preez 1999: 5 5; Isaacs e a ( 1999: 61; Magardie & Du Preez 

1999:71). Se Eunice: "Vir ons lyk dit ofblankes 'n begrafnis so gou moontlik wil athandel sodat 

hulle nog antler afsprake kan nakom. Daar sal ligte verversings wees, maar daar's nie tyd vir 'n 

rustige kuier by die bedroefdes en 'n bietjie gesels oor ditjies en datjies nie (Campbell, E 1999: 3 7). 

Dit wat Eersterust by blankes se begrafnisse beleef, stem ooreen met Brown (1989:457) se 

siening. Blankes is oor die algemeen geneig om 'n afstand tussen hulself en die dooies te stel. 

5. 3. 7 Die begrafnismaal 

By die hek van die oorledene se huis sal daar 'n bad met water wees. 6 Niemand was hul hande 

alvorens die oorledene se naasbestaandes nie eers aan die reinigingseremonie deelgeneem het nie. 

W aar mense nog die swart tradisies volg, word medisyne of mu ti in die water gegooi, want deur 

die handewassing word die onreinheid van die dood afgewas. As Christene hul hande by die bad 

was, is dit om higieniese redes, want by die grafhet hulle grand hanteer (Masombuka & Du Preez 

1999:84). By Eersterust kom die handewassing ook voor. Dit word ook higienies begrond. Tog 

is dit moontlik dat dit vir sommige begrafnisgangers om veel meer gaan - soos die afwassing van 

die dood wat 'n nuwe begin kan simboliseer (Campbell, E & Du Preez 1999: 39; Isaacs e a 

1999:60). 

Swart mense slag tradisioneel 'n bees vir 'n begrafnis. As 'n doodskis nie gebruik word nie, word 

die afgestorwene in die vel begrawe. Word 'n doodskis wel gebruik, word die vel saam met 'n 
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nuwe kombers bo-op die kis geplaas. 7 Christene uit die gevestigde kerke slag vir begrafnisse nie 

meer beeste nie, maar koop vleis by 'n slaghuis (Masombuka & Du Preez 1999: 81). Die slag van 

'n bees is nie 'n gebruik wat in Eersterust gevolg word nie (Hendricks & Du Preez 1999:55). 

Dit is vir swart mense belangrik dat daar by 'n begrafuis vleis en bier sal wees. Saam met die vleis 

is daar ook suurpap - 'n tradisionele swart dis - asook koekies en koeldrank. As dit vermoende 

swart mense is, lyk die begrafnismaal soos 'n bruilofsmaal waar selfs nagereg bedien word. 

Diegene wat nog sterk aan die voorouergebruike vashou, sal umqombothi ('n ligte sorghumbier) 

bedien waarvan almal moet drink. Swart mense wat nie meer die tradisies van die 

voorvadergeeste nahou nie, koop gewone bier - soos Castle, Black Label of Lion - by die 

drankwinkel (Masombuka & Du Preez 1999:81). 

Dit is gebruiklik dat sekere disse in Eersterust as begrafnisdisse kan deurgaan. Tog is dit nie 

eksotiese disse nie, maar gewone huiskos - soos hoenderkerrie, skaapkerrie, kool, pampoen en 

beetslaai - wat die woonbuurt se mense vir 'n Sondagmaal sal voorberei. Vir die voorbereiding 

van die troosmaal se disse is daar in die gemeenskap vroue wat kom kook en die bestanddele 

aankoop (Ballakistan & Du Preez 1999: 10; Hendricks & Du Preez 1999:52). 

Alhoewel 'n begrafnis 'n hartseersaak is, word dit tog as 'n fees gesien wat gevier moet word vir 

die lewe wat aangaan. 'n Begrafnis se feestelike aard - en dan veral die maaltyd daarna - kom al 

hoe meer in die begrafnisgangers se kleredrag na vore. Die swart en somber kleure moes vir 

helder en vrolike kleure plek maak (Botha & Du Preez 1999:26; Marupen & Du Preez 1999:77). 

Dit geld in die swart gemeenskappe sowel as in Eersterust. Vir 'n begrafnis in die swart gebiede 

moet al die vroue nog kopdoeke en die mans baadjies dra (Masombuka & Du Preez 1999:81). 

Vir Imber-Black (1988:54) is 'n begrafnisritueel ingestel op die heling van die treurendes. Om 

disfunksionele isolasie kort na die doodsverlies te voorkom, is maaltye en troosbesoeke deel van 

die begrafnisritueel. Oor Eersterust se troosmaal laat ek oom Fred praat: "Ons troosmaal se 

funksies is veelvuldig. Dit is 'n fees vir die voortgang van die lewe, maar dit is ook ons 

kollektiewe troos aan die treurendes, want rondom 'n bordjie kos wil ons rustig verkeer - wil ons 

asem skep - na die harwar van die dood (Magardie & Du Preez 1999:68)." 
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5.3.8 'n Tyd van rou 

Onder swart mense is dit net die tradisionaliste wat streng by die routradisies hou. Christene uit 

die hoofstroomkerke rou net vir 'n maand. Eersterust volg nie meer streng rougebruike en die dra 

van rouklere nie (Masombuka & Du Preez 1999:84; Campbell, J & Du Preez 1999:46). 

5. 3. 9 Onthulling van die grafsteen 

Die onthulling van die grafsteen is 'n gebruik wat die swart gemeenskappe ken. Gewoonlik vind 

dit 'n jaar na afsterwe plaas. 8 Die onthulling word deur 'n umlindelo voorafgegaan. 'n Eenvoudige 

onthullingseremonie word gebruik. Daar word gesing, uit die Bybel gelees, oor die oorledene 

gepraat en dan word die inskripsie op die grafsteen uitgelees. Tradisioneel word daar vir die 

geleentheid ook 'n bees geslag (Masombuka & Du Preez: 1999:85). 

Oenskynlik is Eersterust die enigste bruin gemeenskap - of dalk een van die weiniges - wat 'n 

grafsteen onthul. Die gebruik is aan sommige inkommers onbekend (Botha & Du Preez 1999:30) 

terwyl dit by antler bloot 'n klein gesinsgeleentheid is (Van Wyk & Du Preez 1999: 101). Om 'n 

grafsteen te onthul is onder Katolieke en Anglikane 9 'n erkende gebruik. Moontlik is Eersterust 

in die navolg van die gebruik deur sowel die swart kultuur as antler kerklike denominasies 

beinvloed. n Onthulling in Eersterust fokus veral op twee aspekte. Dit gaan allereers om aan 

God dank te bring vir die lewe van die oorledene. Maar dit gaan ook om die lewe van die 

oorledene. Dit word dankbaar voor God in herinnering geroep sodat die familie en die 

gemeenskap die mooi uit daardie lewe verder kan saamdra (Magardie & Du Preez 1999:70). 

Die maaltyd na die onthulling betrek hoofsaaklik familie en uitgenooide gaste en staan die maaltyd 

in die teken van a celebration of life that goes on (:70). 'n Grafsteenonthulling is nie 'n treurmare 

of 'n somber gebeurtenis waar mense met stroewe gesigte rondloop nie. Nou word juis die 

kwinkslae, staaltjies en grappies van die oorledene in herinnering geroep (Hendricks & Du Preez 

1999:56). Selfs die maaltyd is 'n feesgeleentheid om dankbaar voor God die voortgang van die 

lewe te vier (Isaacs ea, 1999:63). Ek vind in die gebruik van Eersterust iets van McGoldrick 

(1991 :54) se shared experience of the loss wat in die vertel van verhale oor die lewe en sterwe 
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van die oorledene na vore kom. 

5. 3. 10 Diverse gebruike 

5.3.10.1 Die betekenis van blomme by 'n begrafnis 

Om blomme op grafte te sit, is 'n gebruik wat al duisende jare bestaan. Blomme op die doodskis 

simboliseer die voortgang van die lewe in die aangesig van die dood (Imber-Black & Roberts 

1993:269,313) Kenmerkend van Eersterust se begrafnisse is die oormaat blomme. 10 Blomme 

word om verskeie redes by begrafnisse gebruik. Ek laat my medenavorsers vertel. 

"Blomme" se Eunice "het vir my by 'n begrafnis simboliese waarde. Blomme is amper soos 

musiek, want dit se wat ons normaalweg moeilik in woorde kan se. Sonder blomme sal die 

doodskis koud lyk. Blomme versag die hardheid en koudheid van die dood wat die doodskis 

simboliseer (Campbell, E & Du Preez 1999:39)." Isaacs ea (1999:59) sien in blomme weer iets 

van die verganklikheid van die mens. Se oom Fred oor die gebruik in Eersterust: "Ons ken 

armoede en werkloosheid. As mense dan nog blomme vir 'n begrafnis ofvir 'n grafkoop, is dit 

vir my die toonbeeld van die liefde wat hulle vir mekaar het en wat hulle deur blomme tot 

uitdrukking bring. Blomme versag die dood - by die begrafnis en selfs op die graf (Magardie & 

Du Preez 1999:70)." 

5.3.10.2 V oorbereiding van die troosmaal 

By die sterfhuis is daar die dag voor die begrafnis 'n miernes van bedrywighede. Dit was my eie 

ervaring toe ek by geleentheid 'n begrafnisdiens in Eersterust moes waarneem. Gewoonlik word 

'n tent opgeslaan. Sommige mense sal kontant en antler sal bestanddele gee, maar diegene wat 

niks het nie, sal hul hande kom aanbied om te werk vir al die voorbereidings wat vir die begrafnis 

gedoen moet word (Campbell, E & Du Preez 1999:38; Magardie & Du Preez 1999:67). 

Tog is daar in al die voorbereidings ook ordelikheid. In die gemeenskap is daar groepe vroue wat 

spesiaal vir begrafnisse kook en wat hulle hulp sal aanbied. Onder mekaar sal hulle dan besluit 
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wie wat vir die maaltyd doen (Adams & Du Preez 1999:3; Hendricks & Du Preez 1999:52). Ook 

die gebruik is nie vreemd aan die swart gebiede nie. Hierin vervul die societies 'n vername 

funksie, want daar word nie net 'n doodskis verskaf nie. Die tent en die stoele word verskaf, en 

die bees of die vleis word ook vir die begrafnismaal gekoop. In swart gemeenskappe begin die 

voorbereidings vir die begrafnis al die Donderdag met die opslaan van 'n tent by die sterthuis 

(Masombuka & Du Preez 1999:79). 

Ek gaan nou my medenavorsers aan die woord stel oor die betekenis van die begrafnisritueel vir 

die geloofsgemeenskap van Eersterust. 

5.4 DIE RITUEEL SE BETEKENIS VIR DIE GELOOFSGEMEENSKAP 

5. 4. 1 Kollektiewe trots oor 'n eie skepping 

5 .4 .1.1 "Dis ons ding die." 

Oor die gemeenskap se kollektiewe trots op 'n eie skepping laat ek 'n paar medenavorsers gesels. 

Vertel Patsy: "Eersterust se begrafnisgebruike word nie deur inkommers be'invloed nie, want die 

ritueel isjuis die gemeenskap sepride and joy (Ballakistan & Du Preez 1999: 14). Se Nico: "Oor 

die ritueel leef daar in Eersterust 'n baie sterk gevoel van 'dis ons ding die. Ons het dit gemaak 

en niemand sal dit van ons afneem nie' (Botha & Du Preez 1999:31 ). " Oom Fred vat vir ons die 

gemeenskap se gevoel oor die ritueel s6 saam: "Vir ons as geloofsgemeenskap is die ritueel 

belangrik. Sou ons dit verloor, word iets uit die hart en siel van ons gemeenskap geruk, want dit 

is iets wat oor jare onder Eersterust se mense tot stand gekom het. Daarsonder sou Eersterust 

nie meer Eersterust wees nie, want die begrafnisritueel is ons eie skepping (Magardie & Du Preez 

1999:72). II 

Ek laat Patsy weer praat: "Op 'n besondere manier - al is dit vir buitestaanders vreemd - gee die 

ritueel vreugde aan ons. Daarom is dit nie vreemd dat Eersterust se gemeenskap by afsterwe ook 

na inkommers sal uitreik nie, want ons vra nie of die dood 'n ou inwoner van Eersterust of 'n 

inkommer getrefhet nie (Ballakistan & Du Preez 1999: 15). 
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5.4.1.2 Maar wat van inkommers, afspringers en Baaienaars? 

Brenda is 'n inkommer. Se sy: "Wat my verstom, is Eersterust se gemeenskapsbetrokkenheid by 

afsterwe. Tog het ek dieselfde betrokkenheid gemis om as afspringer deel van die gemeenskap 

te word. Dit en Eersterust se betrokkenheid by 'n afsterwe kan ek nie verklaar nie, [want] 

Eersterust se betrokkenheid by 'n afsterwe is iets wat mens ook op ander vlakke van ons 

gemeenskapslewe sou verwag (Van Wyk & Du Preez 1999:97,99)." 

Nico voer die tema verder: "Die is 'n vreemde situasie, want die afsterwe van 'n afspringer se 

familielid kan daarin slaag om die afstand tussen ou inwoner en afspringer te deurbreek. Hier is 

'n besondere hulpverlening by afsterwe wat nouliks elders ervaar sal word, maar buite 'n afsterwe 

word die afstand tussen afspringers en ou inwoners weer gehandhaaf. Die solidariteit wat by 

afsterwes deurslaan, behoort ook deur te suur na ander fasette van Eersterust se gemeenskapslewe 

(Botha & Du Preez 1999:21). 

Ek laat hieroor ook 'n ou inwoner aan ons gesprek deelneem. Se antie Gwen: "Ons huisves 

afspringers en Baaienaars. Ek sien Eersterust nie meer as 'n verdeelde gemeenskap nie. Vir die 

verdeeldheid was daar dieperliggende redes, want die nuwe intrekkers het dikwels die indruk 

geskep dat hulle all es weet en ons niks (Hendricks & Du Preez 1999: 5 5)." 

5.4.2 'n Onblusbare gees wat swaarkry nie kon breek nie 

Skryf McGoldrick (1991:66): '[T]he healing process must include mourning the loss, and 

restructuring of the family [community] so that it can move on with life.' [Kursivering is my 

toevoeging en vertolking] Nou vra ek: Tot watter mate kon Eersterust se begrafnisritueel hydra 

tot die heling van 'n gemeenskap se seerkry? 

Vertel Patsy: "Eersterust se mense koester hul begrafnisritueel, want ons wil ons dooies met 

waardigheid begrawe. Daarin le ons trots. Selfs ons seerkry onder apartheid kon die trots nie 

breek nie, want dit was deel van ons leefwyse in ons vorige woongebiede in Pretoria. Dit het ons 

met ons saamgebring, maar die troosmaal se gemeenskaplike karakter is in Eersterust gevestig 
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(Ballakistan & Du Preez 1999: 15)." 

Wat Patsy se, val binne die raam van differensiasie as lewenslange proses van aanpassing vanuit 

die inteme en eksteme invloede aanwesig in Eersterust se geloofsgemeenskap (Friedman 

1991: 140). In elke gemeenskap is regressie 'n werklikheid, want dit word aangevuur deur 'n 

menigte verskynsels. Toegepas op Eersterust was die invloed van apartheid dus 'n 

alomteenwoordige werklikheid as the presence of the past (Friedman 1991: 147, 165). 

Hoe verwerk mense hul verlies aan menswaardigheid? Wat doen hulle om ender onderdrukkende 

omstandighede nie lewensmoeg te raak nie, maar uit die smart van verlies tog groei moontlik te 

maak? Die vrae spook lankal by my en het meegehelp om my tot hierdie studie te prikkel. Uit 

my verkennende gesprekke wou dit lyk asof daar in die begrafnisritueel van Eersterust vanuit die 

gemeenskap se betrokkenheid by afsterwe, die moontlikhede tot groei opgesluit le (Muller 

1993:1). 11 

Ek laat 'n medenavorser praat. Oom Fred vertel: "Ek weet verliese behels veel meer as net die 

dood. In ons land het mense op baie vlakke verliese gely, want op grond van velkleur is dinge 

hulle ontneem, of is lewenswaardes hulle ontse. As ons ons begrafnisritueel ook nog verloor, sou 

dit 'n ramp en verlies wees - vir die gesin, die wyer familiekring, ons gemeenskap, maar ook vir 

die bruin gemeenskap in die bree." Toe trek die grysaard die sluise oop. Se hy: "Ons 

begrafnisritueel het in danker dae mense gehelp in die verwerking van pyn - soos die prysgee van 

die bekende vir die onbekende. Eersterust se begrafnisritueel het ons mense deur die pyn van ons 

verliese gedrajuis omdat 'n gemeenskap betrokke was (Magardie & Du Preez 1999:72)." 

5. 4. 3 Vanuit swaarkry daag die hoop op 'n beter toekoms 

Marupen (1999) sien Eersterust se begrafnisritueel vanuit 'n eskatologiese perspektief. Ek laat 

vader David selfvertel: "Ek glo die feestelike karakter van die begrafnisritueel se troosmaal hou 

verband met ons gemeenskap se seerkry ender die Groepsgebiedewet se forced removals. Die 

dood sou dan aan die geloofsgemeenskap die boodskap deurdra dat daar vir ons in die 

hiemamaals die beter lewe wag wat God in Christus aan sy kinders belowe het. Maar die aardse 
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is ook 'n Godsgawe wat ons kan geniet - al gaan dit soms swaar (Marupen & Du Preez 1999:78). 11 

Hier spring iets my in die oog. Uit die eenvoud van die begrafnisritueel sien ek vanuit die 

narratiewe metafoor 'n alternatiewe verhaal (White & Epston 1990: 15) met 'n eskatologiese 

perspektief binne die geloofsgemeenskap in wording. 

5.4.4 11 0ns begrawe ons dooies, ons gooi hulle nie weg nie. 11 

Patsy het dit al vir ons gese (Ballakistan & Du Preez 1999: 14). Tog wil ek deur die stem van nog 

'n medenavorser die perspektiefverder uitbrei. Se oom Fred: 11Eersterust begrawe hulle mense. 

En hulle laat jou [die treurende] ook nie alleen nie. Die hele gemeenskap is agter jou en probeer 

help. En daar sal altyd genoeg mense wees om te help - selfs tot die aand voor die begrafnis 

(Magardie & Du Preez 1999:67). 11 

Clinebell (1991 :223) sien die begrafnisdiens as drieledig: Dit is 'n danksegging vir die oorledene; 

vanuit die Christelike geloofsgemeenskap hied dit ondersteuning aan die treurendes; en dit dien 

as bevestiging van die geloofsgemeenskap se oortuigings wat die treurendes help om hul verlies 

binne die groter konteks van 'n life-affirming faith te plaas. Dit is belangrike aspekte wat 

verband hou met die oogmerke van my studie soos uiteengesit in hoofstuk 1 (afdeling 1.4). Ek 

wil vervolgens vanuit die gesprekke vertel hoedat die gemeenskap die invloed van die ritueel op 

die verwerking van doodsverlies ervaar. 

5.5 DIE RITUEEL SE INVLOED OP VERLIESVERWERKING 

5. 5. 1 'n Gemeenskap geroer tot kollektiewe betrokkenheid 

Kenmerkend van Eersterust is die toeloop van mense na die sterfhuis sodra die nuus oor 'n 

afsterwe bekend word. Wat verstom, is die spoed waarmee die gemeenskap mobiliseer om met 

die bedroefdes te simpatiseer. Maar dit is nie al nie. Wanneer die gemeenskap op die bedroefde 

gesin toesak, kom hulle gewoonlik nie met lee hande nie. Die gemeenskap se kollektiewe 

betrokkenheid by die bedroefdes manifesteer dadelik as hulpverlening, want familie, vriende, en 

soms vreemdes sal by die sterfhuis opdaag met kruideniersware, breekgoed, urns en stoele. Hier 
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vind 'n spontane logistiese voorbereiding plaas om die toeloop van mense oor die volgende dae 

te akkommodeer (Ballakistan & Du Preez 1999:10; Botha & Du Preez 1999:23). Selfs 

inkommers vind hierin 'n gerusstelling. Gewoonlik is hul familie ver buite Pretoria, maar op 'n 

vreemde manier weet die inkommers dat in die krisismoment van die dood, sal die gemeenskap 

hulle ook ondersteun (Adams & Du Preez 1999:3). 

Tog is daar vanuit die gesprekke kommer dat die spontane en kollektiewe gemeenskaps

betrokkenheid by bedroefdes by die begrafnismaal abrup tot 'n einde kom (Adams & Du Preez 

1999:5; Botha & Du Preez 1999:21; Marupen & Du Preez 1999:76). Dit laat vrae by mense 

ontstaan oor die egtheid van die omgee en oor die motiewe van die gemeenskap se betrokkenheid. 

Uit sommige gesprekke slaan kommer deur oor die gemis aan voortgaande kerklike betrokkenheid 

en bystand aan die treurendes binne 'n program van nasorg (Botha & Du Preez 1999:22; 

Campbell, J & du Preez 1999:46; Hendricks 1999:54). 

Oor spontane gemeenskapsbetrokkenheid binne 'n swart gemeenskap, se Masombuko (1999:86): 

"[By ons] is daar na die begrafnis 'n voortgaande betrokkenheid by die treurendes en kom die 

ubuntu-beginsel baie sterk na vore, wantons glo dat ons mense wat swaar kry moet help. Ek wil 

hulpverlening onder ubuntu vergelyk met die kerk se <liens van barmhartigheid." Ook aan 

Eersterust is ubuntu nie vreemd nie (Marupen & Du Preez 1999:77). 

Oor die pastorale betrokkenheid aan treurendes wil ek aansluit by Botha (1999: 1) waar hy skryf: 

'On observing the funeral ritual of the Eersterust community in Pretoria you do not see what you 

see.' [My kursivering] Ek wil vervolgens die oenskynlike gebrekkige pastorale betrokkenheid 

van nader bekyk, want dit kom tot uiting op maniere en vanuit oorde wat vir die 

geloofsgemeenskap eintlik 'n bonus is en moontlikhede inhou. 

5.5.2 'n Pastorale gemeenskap 

Eersterust se kollektiewe betrokkenheid by treurendes tussen afsterwe en die begrafnis laat die 

hele gemeenskap as 'npastorale gemeenskap optree. Vertel Nico: "Ons kan die toesak van mense 

op die sterfhuis positief sien. Hier is 'n manier waarop die hele gemeenskap as 'n pastorale 
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gemeenskap optree. Selfs die dagskole sal pastorale delegasies na die sterfhuis stuur om 

meegevoel te betuig deur die doen van gebede of om net fisies by die treurendes te wees (Botha 

& Du Preez 1999:23)." 

By die medenavorsers is daar die begeerte dat die spontane pastorale betrokkenheid na die 

troosmaal minstens vir 'n ruk voortduur. Dit is dan wanneer die treurendes smag na voortgaande 

pastorale betrokkenheid en begeleiding om die doodsverlies te verwerk (Adams & Du Preez 

1999:5; Hendricks & Du Preez 1999:54; Marupen & Du Preez 1999:76). Tog moet hierin ook 

'n stuk realisme wees. 

Die realisme waarna ek verwys, staan in direkte verband tot die unieke karakter van Eersterust 

as geloofsgemeenskap. Ek laat vader David vertel: "Daar gaan in Eersterust min naweke verby 

dat daar nie 'n begrafnis is nie. Eersterust is eintlik een groat familie. Bykans almal in die 

gemeenskap woon omtrent alle begrafnisse by. Daar is nie tyd om stil te staan by diegene wat 

treur nie, want ons is al weer op pad om iemand anders te gaan begrawe (Marupen & Du Preez 

1999:77)." Maar ook random trooster en treurende moet daar realisme wees. Lynette sien en 

stel dit raak as sy se: "Deur die toeloop van mense was die treurendes eintlik versmoor. !ewers 

moet hulle 'n alleentyd kry om tot verhaal te kom. Ook mense se betrokkenheid by bedroefdes 

moet erens tot 'n einde kom, want ook die troosters se lewens gaan aan (Adams & Du Preez 

1999:5)." 

Opvolgwerk by die treurendes is uiters noodsaaklik. Uit al die gesprekke staan die aspek soos 

'n paal ho water. Tog swaai vader David die pendulum ashy se: "Die pastorale betrokkenheid 

en versorging is daar, maar dit is die societies wat nou vir die pastorale gemeenskap instaan 

(Marupen & Du Preez 1999: 7 6)." Die kerklike gemeenskap staan hierin nie heeltemal sku nie 

(Adams & Du Preez 1999:5; Ballakistan & Du Preez 1999:15), maar die versugting is dat dit 

beter kan wees. Ek gaan die pastorale betrokkenheid wat reeds in die geloofsgemeenskap 

gebeur, nou op die tafel plaas. 

5.5.3 Die societies van Eersterust 

Onder die mense van Eersterust wat voorheen verspreid oor Pretoria gewoon het, is die society-
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gedagte nie vreemd nie. Voorheen het die societies - soos die St Phillip's Benefit Society en die 

Standard Working Men's Benefit Society - net die funksie vervul om by afsterwe 'n doodskis te 

verskaf(Isaacs ea 1999:57). In Eersterust, Mamelodi, Ekangala - en moontlik elders - het daar 

'n verbreding by die societies ingetree. Die verskaffing van 'n doodskis is maar een funksie. Nou 

word 'n omvattende diens aan die treurendes gelewer wat 'n tipe pastorate versorging in die vorm 

van geestelike ondersteuning insluit (Marupen & Du Preez 1999:76). 

Onder swart mense lewer die societies 'n nasorgdiens van drie weke tot 'n maand (Masombuko 

& Du Preez 1999:87). Deur geldelike uitbetalings lewer die societies 'n diens wat aan die 

treurendes gerusstelling bring (Adams & Du Preez 1999:4). Dit kan weer die verwerking van 

rousmart vergemaklik, want deur die uitbetalings word treurendes van onnodige bekommemis 

bevry - bekommernis wat maklik tot depressie lei (Smith & Du Preez 1999:91). 

5. 5. 4 Kerklike betrokkenheid 

Oor kerklike nasorg by die treurendes loop die gesprekke in twee rigtings uiteen. Aan die een 

kant is daar diegene wat onomwonde die gebrek aan deurlopende nasorg er ken. Se Nico: "Sover 

ek weet, bestaan daar 'n gebrekkige bediening van bemoediging, of 'n bediening van voortgesette 

vertroosting. Ons gemeente en kerkraad (VGK) het dit as 'n brandende behoefte baie sterk 

geidentifiseer. Toerusting kom hier ter sprake (Botha & Du Preez 1999:21,22)." Etlike 

gespreksgenote stem hiermee saam (Campbell, J & Du Preez 1999:47; Isaacs ea 1999:63; 

Hendricks & Du Preez 1999:54). 

Maar daar is 'n antler stem wat oordeel dat die treurendes in die wydste sin pastoraal versorg 

word. Die Catholic Women's League 12 tree hier sterk op die voorgrond. Die vrouevereniging 

is nie net betrokke by treurendes nie, maar ook by siekes, gestremde persone, asook behoeftiges 

in die algemeen in die bree gemeenskap van Eersterust (Balakistan & Du Preez 1999: 15). Vanuit 

die League vind gereelde opvolg plaas. Daar word saam met die treurendes gebid, of bloot 'n 

besoek gebring. Se Lynette: "So laat ons die treurendes verstaan dat ons nog omgee. Maar ons 

kan ook sien ofhulle met die rouproses behoorlik op dreef kom en sonder die oorledene sinvol 

met die lewe kan aangaan. Ons taak le op die vlak van persoonlike betrokkenheid, waameming 
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en die vermoe om te weet wanneer daar 'n vashaakplek is wat berading vra. Ons sal dan met die 

priester of nonne daaroor praat sodat daar behoorlike berading kan wees (Adams & Du Preez 

1999:5)." 

Die Catholic Women's League funksioneer as 'n omgeegroep wat vanuit die kerk die gemeenskap 

met dienslewering teiken. Al die gespreksgenote gee toe dat die deursnee mens moeilik op 

individuele vlak by treurendes betrokke kan wees, want dit vra ander vaardighede waarvoor 

skoling nodig is (Adams & Du Preez 1999:6; Botha & Du Preez 1999:21, Hendricks & Du Preez 

1999:54). 

5. 5. 5 Onthulling van die grafsteen 

In die swart gemeenskappe, asook in Eersterust, is die onthulling van die grafsteen 'n bekende 

gebruik. Maar wat beteken die onthulling vir die geloofsgemeenskap? Se oom Fred: "Die 

onthulling van 'n grafsteen is in Eersterust nie sommer 'n verbygaande ding nie. In elke onthulling 

kom twee belangrike elemente na vore. Eerstens wil die familie, saam met vriende, aan die Here 

op 'n besondere manier dankie se vir die lewe van die oorledene. By die onthulling wil ons ook 

die dinge in herinnering roep waarvoor die oorledene gestaan het. Tweedens val die fokus op die 

maaltyd daarna as 'n feesmaal (Magardie & Du Preez 1999:70; Imber-Black & Roberts 1993: 

268)." Vertel Nico: "Ek sien in die onthulling 'n sterk antropologiese duiding. Wat opval, is dat 

die Here God elke keer sentraal staan. Oor Eersterust se grafsteenonthullings gaan dit veel meer 

oor God as oor die mens wie se grafsteen onthul word (Botha & Du Preez 1999:30)." Die 

onthulling is ook die geleentheid om die herinneringe aan die oorledene die toekoms in te dra 

(Hendricks & Du Preez 1999:56). 

Vertel Nico verder: "Ons kan mense se herinneringe aan hul dierbares nooit uit hul gemoedere 

weer nie. Die beste wat ons vir Eersterust se geloofsgemeenskap kan doen, is om die gebruik 

teologies so in te klee dat dit vir mense nog groter sin maak sodat hulle met hul lewens kan 

aangaan (Botha & Du Preez 1999: 31)." Oom Fred, wat twee jaar gelede 'n seun tragies aan die 

dood moes afstaan, se: "Die onthulling van die grafsteen help treurendes baie meer om die verlies 

van die dood te verwerk as wat mense ooit sal besef (Magardie & Du Preez 1999:70)." Die 

onthulling is nog 'n geleentheid van gedeelde smart en ondersteuning wat familie en vriende 
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betrek (Clinebell 1991:225; McGoldrick 1991:54). 

5.6 W AARDERING VIR DIE RITUEEL 

Ek besef dat ek binne die bestek van hierdie studie uiters oorsigtelik na die ritueel kon kyk, want 

daar is dirnensies van die ritueel wat wink vir verdere ondersoek. Se Nico: "Oor die ritueel 

oordeel ek plek-plek uiters positief sander om te ontken dat daar ook skudukante is waarop die 

geloofsgerneenskap bedag rnoet wees (Botha & Du Preez 1999:21). Daarrnee stern ek saarn. 

Die dood raak ons alrnal. Hartseer oor die dood raak nie net families nie, rnaar ook die 

gerneenskap (Mbiti 1982:149). Se Nico: "Sander dat hulle dit selfbesef, slaag Eersterust se 

geloofsgerneenskap deur die begrafuisritueel om lewe en dood in 'n kreatiewe spanning byrnekaar 

te hou (Botha & Du Preez 1999:32)." 

NOT AS 

1. Kyk hoofstuk 2 (afdeling 2.4.2) en hoofstuk 4 (afdeling 4.1.2) oor die aanspreekvorme en verwysingstegniek 
wat ek vir my medenavorsers gebruik. 

2. Ds Masombuko is leraar van die VGKSA se gemeente Ekangala. Uit huis uit, maar ook as evangelis en latere 
leraar, ken hy die swart mense se begrafnisritueel. Tydens sy bediening het hy baie swart mense begrawe. 

3. Ek het iets van die verdraagsaamheid random die dood ook in Mamelodi beleef. Ek is in 1997 uitgenooi om 
aan die onthulling van 'n oudpolisiebeampte se grafsteen daar deel te neem. Die onthulling is deur 'n 
kerkdiens in die Rooms-Katolieke Kerk voorafgegaan. Binne dieselfde kerkdiens is twee verskillende groepe 
geakkommodeer. Die een groep was daar vir die onthulling, terwyl die tweede groep vanuit dieselfde 
kerkdiens iemand sou begrawe. Ds Diirr Botha wat toe Hoof van die SAPD se kapelaansdiens was, is ook na 
die grafsteenonthulling uitgenooi. Toe die begrafnisgangers agterkom daar is 'n predikant uit 'n ander 
denominasie teenwoordig, is Durr net daar gevra om ook die begrafnisdiens te lei. Toe die kerkdiens verby 
is, het die twee groepe saam die kerk verlaat om elkeen 'n eie koers te gaan. Ek het die gebeure as 'n 
diepgewortelde respek vir die dood beleef wat daarin kon slaag om mense in hul smart en verlies te verenig. 
Ek kon my nie indink dat so iets onder blankes onder soortgelyke omstandighedeso gemaklik sou gebeur nie. 

4. Onder swart mense is die nagwaak of umlindelo 'n algemene gebruik. Dit is geleenthede waar die gemeenskap 
die treurendes geldelik ondersteun. Daaruit kan hulle die begrafniskostes dek, maar ook aan die lewe bly 
(Masombuko & Du Preez 1999:86). 

5. Onverwacht is 'n bruin of kleurlingnedersetting naby Pretoria wat so 'n 13 kilometer noord van Cullinan le. 
Die nagwaak die aand voor die begrafnis word op Onverwacht nog steeds gehou. [Inligtingsbron: Mnr Henn 
Bester, skriba, kassier en geestelike werker (012) 732 0523] 

6. Isaak (1998:68) berig oor 'n soortgelyke begrafnisgebruik onder die Khoekhoen in Namibie waar die mense 
na hul terugkeer vanaf die grafhulle hande in koue water voor die oorledene se huis was. Dit word gedoen 
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om die koudheid van die dood af te was. 

7. Onder tradisionele swart gebruik word vir 'n man 'n os en vir 'n vrou 'n koei geslag (Masombuko & Du Preez 
1999:82). 

8. Die Jode het 'n spesiale seremonie vir die oprigting van die grafsteen 'n jaar na afsterwe (Imber-Black 
1988:54). 

9. Onder die rubriek Begrafaisdienste in 'n Anglikaanse gebedeboek (1989:56-62, maak die Anglikaanse Kerk 
(Kerk van die Provinsie Suider-Afrika) vir die wyding en onthulling van 'n grafsteen voorsiening. 

10 Ook vir gewone eredienste word moeite gedoen om die liturgiese ruimte met blomme te versier. Ek is kerklik 
betrokke in Nellmapius waar ons in 'n klaskamer onder beknopte omstandighede dienste hou. Tog sal daar 
altyd 'n blompot of twee met blomme wees om die plek te verfraai. 

11. Ds Japie Vermeulen was vir 24 jaar (1970-1994) gemeenteleraar van die NG Sendingkerk in Eersterust. Uit 
die gemeenskap is daar waardering vir sy onvermoeide ywer as pastor. Hy het ook Eersterust se sosio
politieke nood raakgesien en werp hy sy kragte in by die Eersterust Predikante Broederkring wat op hul 
skouers die maatskaplike heling van Eersterust sou neem (Landman 1999: 12). Soos vir die Nederlandse 
vroue, is 'n dankwoord aan ds Vermeulen ook gepas. Binne die politieke klimaat van sy tyd het sy standpunte 
horn maklik aan verguising en verwerping blootgestel. 

12. Binne die Rooms-Katolieke Kerk word die versorgingswerk deur vroue en mans gedoen, want die mans se 
Acalytes sal weer by afsterwes bidure hou (Adams & Du Preez 1999:7). 



HOOFSTUK6 

'N BLAASKANS LANGS DIE NAVORSINGSP AD: 
'n geleentheid vir refleksie 

6.1 INLEIDING 

"We cannot predict the future, but we can speculate about it, 
because the future never represents a clean break with the past." 

[Lincoln & Denzin 1994:581] 

My reflektering gaan oor ses aspekte wees. Eerstens gaan ek reflekteer oor die kerke se 

betrokkenheid by die projek; tweedens oor die gesprekke met my medenavorsers; derdens oor 

narratiewe navorsing; vierdens oor die navorsingsproses; vyfdens oor die navorsingsvrae; en 

sesdens oor moontlike verdere navorsing. Laastens wil ek enkele lyne trek oor aspekte wat 

vanuit die studie na my mening nog aandag vra. 

6.2 EK REFLEKTEER OOR SES ASPEKTE 

6.2.1 Kerklike betrokkenheid 

Sonder die samewerking van die kerke wat deel van die Broederkring uitmaak, sou my 

navorsing 'n futiele oefening wees. Onder die predikante van die Broederkring was daar van die 

begin af 'n aansteeklike belangstelling in die projek, asook 'n bereidwilligheid om oor die 

begrafuisritueel te praat. Verder was daar onder hulle 'n besondere hulpvaardigheid. In al die 

kerke is ek gul ontvang om die projek aan die gemeentelede bekend te stel. Hiervoor is ek 

dankbaar, want dit het die navorsingspad vir my makliker gemaak. Ek vertrou dat die 

belangstelling en samewerking sal voortduur, veral waar ek vanuit die studie oor bepaalde 

aspekte met die Broederkring in gesprek wil tree. 

6.2.2 Gesprekke met medenavorsers 

Die opvallende was die gretigheid by mense om oor die ritueel te praat. Daar is ook moeite 

gedoen om vir die gesprekke voor te berei en ek glo daar is oor die ritueel ook gesprekke met 

ander mense gevoer. Ek wil my medenavorsers bedank vir hul openhartige deelname aan die 
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gesprekke. En ook vir hul inskiklikheid om my tussen, voor of na antler verpligtinge te 

akkommodeer. Narratiewe navorsing is 'n moeisame proses. Die onderhoude het soms langer 

geduur as die ooreengekome tyd, maar tog het hulle hul kalme rustigheid behou sodat ons die 

gesprek kon klaarmaak. Ek was gelukkig om sulke medenavorsers te he. 

6.2.3 Narratiewe navorsing 

Die navorsingsliteratuur waarsku ons dat narratiewe navorsing nie 'n maklike opsie is nie. Dit 

is tydrowend. Dit is moeisaam. Dit is duur (Watson 1996:9-10). Maar dit is ook 'n 

navorsingsmetode wat nie sonder vreugde is nie. 

6.2.3.1 Dit is tydrowend en moeisaam 

Al my gesprekke is met instemming van my medenavorser op band opgeneem. Navorsers wat 

antler metodes volg, kan hulle nouliks indink hoeveel getranskribeerde bladsye beslaan 'n 

gesprek van sestig tot negentig minute. Die transkribering is self moeisaam, want van 'n 

praatstyl moet ons na 'n skryfstyl oorgaan. Om 'n paar sinne te transkribeer neem soms lank, 

want daar is woorde wat tydens opname uitval en wat jy uit die konteks moet aflei. Daarna 

moetjy die getranskribeerde gesprek weer terugneem na die medenavorsers sodat h(s)y dit kan 

deurlees en instem dat dit 'n juiste weergawe van die gesprek is. Dit alles is tydrowend en 

verhoog ook reiskostes. 

6.2.3.2 Dit is duur maar tog bevredigend 

Alle navorsing is duur. Maar wat narratiewe navorsing se kostes opJaag, is die groot 

hoeveelhede papier wat transkribering gebruik. Saam met die papier moet jy ook jou drukker

kostes in ag neem. Narratiewe navorsing is nie 'n maklike navorsingsmetode nie. Tog was dit 

vir my 'n bevredigende manier om my navorsing te doen. Ek het van die begin af 'n besondere 

belangstelling in my navorsingstema gehad. Die belangstelling kon enduit bly. Dit is ook verder 

geprikkel deur my kontak met my medenavorsers en antler persone in die gemeenskap. As ek 

'n brokkie inligting soek, sou ek gou-gou hoor by wie ek geholpe kon raak. Narratiewe 

navorsing het ook vir my 'n persoonlike winspunt gehad: Ek kon deur die gesprekke van my 
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medenavorsers en ander belangstellendes 'n kykie in die siel van Eersterust kry. Sou ek verder 

in Eersterust betrokke bly, kan dit my ten goede kom in die beter verstaan van sowel die plek 

en die mense wat daar woon. 

6.2.4 Die navorsingsproses 

6.2.4.1 Wat kon ek anders ofbeter doen? 

Terugskouend <link ek my agenda vir gespreksmoontlikhede waste lank. Oor Eersterust se 

begrafuisritueel is voorheen nie navorsing gedoen nie. Die was braakgrond wat ons moes breek. 

Daarom het ek probeer om deur die agenda soveel inligting as moontlik te kry. Ek het twaalf 

gesprekke gevoer wat veertien mense verteenwoordig. My benadering moes dalk anders gewees 

het. Dalk moes ek die vrae beter rondom temas gegroepeer het. Ek kon dan aan die 

medenavorsers keuses gee oor die groepering waarbinne hulle hulself vir die gesprek wou 

voorberei. 

My een gesprek was met drie mense gelyktydig. Ek het die werkswyse erg steurend gevind, 

want met so 'nfree for all-benadering is mense geneig om gelyktydig te wil praat. Mense raak 

opgewonde. Hulle kan nie wag om 'n punt te maak nie, of is dalk bang iets sal vergete bly as 

dit nie dadelik gese word nie. Dit het die transkribering vir my nogal bemoeilik. Op dieselfde 

dag en tyd moes iemand twee staalhekkies aan die huis se buitedeure hang. Die rumoer was 

oorverdowend. Gesprekvoering as sulks - laat staan nog 'n opname maak - was byna 

onmoontlik. Ek moes deurdruk met die gesprek, want dit was twee bejaardes wat om een of 

ander rede nie gou weer vir 'n gesprek beskikbaar sou wees nie. Ek het ook gevind dat waar 

'n gesprek soms langer as 'n uur duur, raak dit vermoeiend vir my en vir my gespreksgenoot. 

6.2.4.2 'n Logistiese probleem of twee 

Twee keer moes ek teruggaan vir die heropneem van gedeeltes van 'n gesprek. Tydens die een 

onderhoud was daar 'n paar onderbrekings. Na nog 'n onderbreking het ek vergeet om die 

bandspeler aan te skakel. Toe ek dit agterkom, was my tyd by die medenavorser byna verstreke. 

Ek moes 'n tweede afspraak maak om die verlore gedeelte te kon opneem. Die tweede keer 
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wat ek vir 'n onderhoud moes teruggaan, was omdat die bandspeler se pap batterye my tydens 

die opneem van die aanvanklike onderhoud in die steek gelaat het. Ek was sonder ekstra 

batterye en in die omgewing waar ek was, kon ek geen batterye kry nie. Van toe af het ek seker 

gemaak ek het genoeg ekstra batterye in my tas. 

6.2.5 Die navorsingsvrae 

In hoofstuk 1 ( afdeling 1. 3) het ek ses navorsingsvrae gestel. Daarvan het drie ( vrae 1. 3. 3; 1. 3. 4 

en 1.3.6) as kompasvrae vir die studie gedien. Vanuit my empiriese werk gaan ek nou op my 

navorsingsvrae reflekteer. 

6.2.5.1 N avorsingsvraag 1 [ 1. 3 .1] 

Weens vermenging van bloedlyne, en uit die kontak met antler kulture, het Eersterust se 

begrafnisritueel 'uit die gemeenskap vir die gemeenskap' tot eiesoortige gebruik ontspring. 

Tot watter mate is die ritueel dan die produk van kultuurvermenging? 

Dit is 'n historiese gegewe dat die mense van Eersterust voor die Groepsgebiedewet tussen 

mense van alle rasse in sekere woonbuurte van Pretoria gewoon het. Kultuurvermenging was 

dus onafwendbaar. Bykans al my medenavorsers erken dat die grootste bei'.nvloeding van die 

ritueel vanuit die swart mense se kultuur gekom het (Adams & Du Preez 1999:3; Hendricks & 

Du Preez 1999:52). 

6.2.5.2 Navorsingsvraag 2 [1.3.2] 

Was die dood dalk gesien as die 'groot gelykmaker' wat geskonde bande oor 

mensgemaakte kleurgrense verenig terwyl 'n politieke ideologie die skeiding van rasse wou 

vestig? 

Al my medenavorsers erken die pyn wat apartheidswette hulle aangedoen het. Op grond van 

kleur is familie- en vriendskapsbande wreed verskeur, want mense van kleur moes bly daar waar 

die wetgewer dit sou voorskryf. Alhoewel wette mense uitmekaar wou hou, kon die dood dit 

regkry om familie en vriende vanuit die swart en Indierwoonbuurte weer by 'n begrafnis te 

verenig. Eersterust se begrafnisse is nooit polities ingespan nie, maar in die swart gebiede is 'n 
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begrafnis dikwels as 'n politieke platform gebruik (Magardie & Du Preez 1999:68). 

6.2.5.3 Navorsingsvraag 3 (1.3.3] KOMPASVRAAG 1 

Tot watter mate is die ritueel 'n fiksasie op die dood ten koste van die lewe? Kan dit 

wees dat verering van die afgestorwene tog pastorate betrokkenheid verdring waarin 

ondersteuning, omgee en vertroosting van die lewendes belangrike elemente is? 

My medenavorsers sien die ritueel nie as 'n fiksasie op die dood ten koste van die lewe nie. 

Eersterust sorg vir die lewendes net soos vir die dooies, want na die behoeftiges word daar met 

deernis omgesien (Ballakistan & Du Preez 1999:15). Waaroor kommer vanuit die 

medenavorsers gehoor is, is oor die moontlikheid dat mense hulle ter wille van die begrafnis -

en dan by name die duur kiste - onnodig in die skuld kan dompel wat weer tot psigosomatiese 

versteurings kan lei (Smith & Du Preez 1999:91). 

6.2.5.4 Navorsingsvraag 4 [1.3.4] KOMPASVRAAG 2 

Hoe kan narratiewe pastorate betrokkenheid meewerk aan 'n program van 

onderlinge of straks pastorate sorg wat vanuit die begrafnisritueel uitloop op die 

'amp van bemoediger' oftreurberaad aan treurendes binne die geloofsgemeenskap? 

Tydens 'n afsterwe tree Eersterust se geloofsgemeenskap op as 'n pastorale gemeenskap waar 

mense van oor die hele woonbuurt op die sterfhuis toesak (Botha & Du Preez 1999:23). Selfs 

die troosmaal kan as kollektiewe pastorale vertroosting dien (Smith & Du Preez 1999:92). 

Maar vir die medenavorsers is dit nie genoeg nie. Die algemene gevoel is dat lidmate van die 

verskillende kerke toegerus moet word om na die begrafnis pastoraal betrokke te wees by die 

treurendes (Botha & Du Preez 1999:21; Hendricks & Du Preez 1999:54). 

6.2.5.5 Navorsingsvraag 5 [1.3.5] 

Watter rol speel vroue binne die geloofsgemeenskap se begrafnisritueel? 

Vir die voedselvoorbereiding van die troosmaal is daar spesifieke vroue in die gemeenskap wat 

die voedselaankope en kookwerk vir die maaltyd doen. Maar die vrou se rol in die 

begrafnisritueel hou nie hier op nie. Veral vanuit die Katolieke Kerk is dit vroue wat deur die 

Catholic Women's League 'n waardevolle liefdesdiens aan die treurendes en siekes in die 
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gemeenskap lewer (Adams & Du Preez 1999,6; Ballakistan & Du Preez 1999: 15). Ses van die 

veertien medenavorsers wat aan die gesprek deelgeneem het, was vroue. 

6.2.5.6 Navorsingsvraag 6 [2.3.6] KOMPASVRAAG 3 

'n Begrafnis in Eersterust - vanaf afsterwe met die toeloop na die sterjhuis tot by die 

troosmaal- word gekenmerk deur 'n kollektiewe gemeenskapsbetrokkenheid. Wat 

is die invloed en betekenis van die begrafnisritueel vir die geloofsgemeenskap van 

Eersterust? 

Ek het in hoofstuk 5 (afdelings 5.4 en 5.5) volledig hierop ingegaan. Vanuit die begrafnisritueel 

het sommige medenavorsers tog twee sake na vore gebring wat hier vermelding vra. Die eerste 

raak die verhouding tussen ou Pretorianers en inkommers waar laasgenoemdes sukkel om in die 

gemeenskap aanvaarding te kry (Van Wyk & Du Preez 1999:98). Die tweede raak die ekstra 

troosdiens of die visnons. Die is 'n nuwe gier onder veral die jongeres waar die trane na die 

begrafuis met sterk drank afgewas word. Die algemene gevoel onder die medenavorsers is <lat 

die onderskeie kerke oor die nuwe gebruik 'n oog moet hou. 

6.2.6 Moontlike verdere navorsing 

Vanuit die navorsing wil ek die volgende vier aspekte vir moontlike verdere navorsing 

suggereer: 

Eerstens, 'n Godsdiens-sosiologiese ondersoek na die redes waarom die 

solidariteit wat rondom afsterwes in Eersterust ervaar word, nie na antler fasette 

van die gemeenskapslewe kan deursuur nie; 

tweedens, die invloed van die visnons op die geloofsgemeenskap van Eersterust; 

derdens, die nagmaal as troos en genesing by afsterwe in kerke wat buite die 

Anglikaanse en Katolieke tradisie staan; en 

vierdens, Eersterust se eskatologiese siening vanuit hul begrafnisritueel. 
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6.3 EN WAT GEBEUR NOU VERDER? 

6.3.1 Die troosmaal: 

"Ons is trots en ons doen goed, maar ons kan nog beter" 

Wat duidelik uit die gesprekke na vore kom, is dat daar vir die begrafnisritueel - en dan veral 

die troosmaal - in die geloofsgemeenskap 'n geweldige trots bestaan. Die gemeenskap aanvaar 

eienaarskap daarvoor: Dis ons s'n. Hierop is ons trots!' En die mense het rede om daarop trots 

te wees, want in ons gejaagde tyd is die 'n unieke manier om rondom 'n maaltyd kollektief 

betrokke te wees by mense in hul droetheid. Ek laat Lynette (Adams & Du Preez 1999:7) praat, 

want met 'n eie waameming onderstreep sy vir ons die waarde van die troosmaal. Se sy: "Ek 

en Denise het saam gewerk Toe verloor sy haar sewejarige dogtertjie tragies. Vir Denise was 

dit geweldig traumaties. Dit was die eerste begrafnis in Eersterust wat ek deur al die bidure tot 

by die troosmaal bygewoon het. Die kind is begrawe en ons is na die troosmaal." 

Vertel Lynette verder: "By die troosmaal het ek Denise dopgehou en ek kon die verandering in 

haar opmerk. Sy was nie meer die verskriklike hartseer mens nie. Ek dink die verandering is 

aangehelp deur die ontspanne atmosfeer van die troosmaal. Die begrafnis was verby en nou kon 

sy saam met ander mense vir die maaltyd aansit. Rondom haar was baie mense wat oor alles en 

nog wat klets. Haar kind se dood het sy nie vergeet nie, maar vir 'n wyle was dit nie voorop in 

haar gedagtes nie." 

Dit is die mooie en die positiewe. Tog is daar by bykans al die medenavorsers kommer deurdat 

die gemeenskap se kollektiewe betrokkenheid by die troosmaal abrup tot 'n einde kom. My 

medenavorsers wat buite die Anglikaanse en Rooms-Katolieke tradisie staan, meen ook dat die 

nagmaal die aand voor die begrafnis aan die treurendes bedien moet word. 

6.3.2 'n Etiese verantwoordelikheid 

Die verwyt wat dikwels teen navorsers gehou word, is dat hulle hul grade verwerf terwyl die 

bloed van die mense tussen wie hulle die navorsing gedoen het, nog van hul penne drup. 2 Ek 
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stem saam: Ons het 'n etiese verpligting om die gemeenskap met ons navorsingsresultate te dien. 

Vir die gelowige en vir die geloofsgemeenskap le die verpligting in God se liefdesgebod 

veranker. 

Steier (19 91:3) vat die kwessie van etiese en sosiale verantwoordelikheid in navorsing en onder 

navorsers raak vas as hy skryf: 

'The observer(s) and responsibilities emanating from any act of observation are 

reflexively made part of any system of description. Ethics [Steier se kursivering] 

must become a part of research through such responsibilities ... [and] a plea for 

social accountability for the distinctions that we make as researchers.' 

Ek vind hierin ook aansluiting by Denzin en Lincoln (1994:94) waar hulle skryf: 'Feminists 

express solidarity with the researched, reach a highly emotive empathy with them .... Here the 

personal is both political and ethical.' [My kursivering] Die vraag aan en deur my as navorser 

is: Wat nou? 

As navorser gee ek in paragrawe 6.3.3 en 6.3.4 my onderneming tot optrede. 

6.3.3 Nagmaalbediening aan treurendes 

My eie geestelike vorming le binne die gereformeerde tradisie. Tog is ek jaloers op daardie 

tradisies wat na my gevoel vryer met die nagmaal omgaan. Vanuit my gereformeerde erfenis 

glo ek die nagmaal is 'n vreugdefees, terwyl daar in die gebruik van die nagmaal ook genesing 

is (Maddocks 1990: 113). My verstaan van Skrif en sakrament se vir my dat die nagmaal juis 

aan die treurendes as troos en as genesing bedien moet word. Ek laat eers Nico sy se se: "Ek 

kan my nie 'n beter teelaarde vir vertroosting voorstel as die begrafnisritueel in Eersterust waar 

ons die nagmaal op 'n sinvolle manier ter sprake bring nie. Sonder dat hulle dit besef, slaag 

Eersterust se geloofsgemeenskap tog daarin om lewe en dood in 'n kreatiewe spanning bymekaar 

te hou (Botha & Du Preez 1999:34)." 

Ek sal my beywer om hierdie gebruik in die kerk waarvan ek 'n lidmaat is, gevestig te kry. 



93 

6.3.4 Pastorale sorg aan die treurendes 

6.3.4.1 Die Broederkring as vennoot 

Uit die gesprekke is random die pastorale versorging van die treurendes 'n leemte aangewys. 

Ek sal deur die Predikante Broederkring werk om dit 'n saak van gemeenskaplike belang vir die 

geloofsgemeenskap te maak. Deur die Broederkring kan ons 'n behoeftebepaling maak om die 

behoefte vir die vestiging van 'n lekepastoraat of skoling in treurberaad vas te stel. As dit 'n 

uitgesproke behoefte van die geloofsgemeenskap is, kan ons die nadere detail uitwerk. 

6.3.4.2 'n Uitbouing van die society-konsep 

By afsterwe speel die societies 'n belangrike rol in Eersterust. Uit sommige geprekke blyk dit 

dat vanuit die societies daar 'n soort 'pastorale betrokkenheid' vir 'n rukkie na afsterwe by die 

treurendes is. 'n Moontlikheid wat werd is om te ondersoek, is tot hoe 'n mate die societies vir 

skoling in die bemoediging van die treurendes ontvanklik sal wees. 

6. 4 'n W oord aan die einde 

Die krag van pastorale sorg le veranker in die sorg wat die gemeenskap gee, en nie deur die 

enkeling wat op sy ofhaar eie wi1 aangaan nie (Patton 1993:35). Miskien moet ons kerke, maar 

ook ons wat deel uitmaak van die priesterskap van die gelowiges, weer hiervan kennis neem ... 

NOT AS 

1. Oom Leonard Platt is so opgewonde toe hy my vertel van sy dae as kind in die ou Riverside - wat later Jan 
Niemandpark vir blankes sou word - dat sy vleis in die pan op die stoofbyna tot houtskool verbrand. 'n 
Buurvrou ruik iets brand en kom toe kyk. Dit was 'n Saterdag laatmiddag, maar gelukkig was 'n supermark 
in Eersterust nog oop sodat ek sy skade kon herstel. Toe ons mekaar na 'n paar dae weer raakloop, se hy: 
"My hond het lekker aan die gebrande vleis geeet." 

2.. Opgetel uit 'n gesprek met prof Dirk Kotze van die Instituut vir Terapeutiese Ontwikkeling, Pretoria op 
Woensdag 17 November 1999. 
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TRANSKRIPSIE 

VAN 

GESPREK GEVOER MET 

ME LYNETTE ADAMS 

oorspronklik van Port Elizabeth, 

maar wat sedert 1980 in Eersterust woon. 

Sy is lidmaat van die Rooms-Katolieke Kerk 

en is 'n lid van die Catholic Women's League 

wat as omgeegroep betrokke is by siekes en treurendes 

in Eersterust se bree gemeenskap. 

Lynette en haar man bedryf 'n eie besigheid. 

Se sy: 

"Eersterust se ekstra troosdiens waar hulle 

rondom 'n drankie die trane afdroog, ken ek nie. 

Tog sien ek daarin iets van my man se familietradisie: 

'The Irish way of sending them home 

merrily with a tot in the hand.' 

Die gebruik kon my ma nooit kleinkry nie, 

want drank het sy moeilik met 'n begrafnis versoen. 

Ook vir my was dit 'n vreemde gebruik 

waaraan ek gewoond moes raak." 



Aanhangsel 2. Toestemmingsvonn vir medenavorsers 

DIE BEGRAFNISRITUEEL IN EERSTERUST SE GELOOFSGEMEENSKAP 

TOESTEMMING VAN DEELNEMER 

Ek die ondergetekende, LYNETTE ADAMS, het die inligtingstuk oor die projek gelees en dit 
is ook aan my verduidelik. Ek verstaan waaroor die projek gaan. Alle vrae wat ek oor die 
projek mag he, is bevredigend aan my beantwoord. Ek verstaan ook dat dit my vry staan om 
op enige latere stadium nog inligting aan te vra. 

Ek weet dat-

1. my deelname aan die projek geheel en al vrywillig is; 

2. dit my vry staan om my op enige stadium aan die projek te onttrek; 

3. ek geen vergoeding vir deelname in die navorsingsprojek sal ontvang nie; en 

4 persoonlike of vertroulike inligting wat ek verstrek, sal op my versoek as 
vertroulik in die navorsingsprojek behandel word, maar alle ander inligting is 
publiseerbaar en mag deur hierdie en ander navorsers gebruik word. 

Ek is gewillig om aan die navorsingsprojek deel. te neem. 

Handtekening van deelnemer 

Hans Coverdaleweg-Noord 728 
EERSTERUST 

27Oktober1999 

mth\brosjure3 



VROLIK OP WEG: "THE IRISH WAY" 

Hierdie gesprek is vrywillig gevoer met me Lynette Adams van die Rooms-Katolieke Kerk in 

Eersterust op Woensdag 27 Oktober 1999 te Hans Coverdaleweg-Noord 728, Eersterust (012-

806 8583) nadat ek haar ingeligte toestemming daartoe verkry het. 

Kasset 12 

Ek maak ten sterkste beswaar teen die naam afspringer, want ek is dit nie. Ek beskou myself 

as 'n inkommer. Ek het van Port Elizabeth (PE) hierheen gekom. Afspringers is mense wat hier 

moes afspring toe die trein hier verbygaan, want hulle het toe uitgevind hier is 'n antler blyplek. 

Tot 'n paar jaar gelede het Eersterust nie eens 'n perron gehad nie. 'n Mens moes letterlik hier 

by die treinhalte van die trein afspring. Hier was geen plek om af te klim nie; almal moes van 

die trein afspring. Miskien het dit tog met die naam afspringer iets te make. 

Ek is 'n inkommer - eintlik 'n Baaienaar - vanaf die Baai (Port Elizabeth) wat al sedert 1980 

in Eersterust woon. Ek moes hierheen kom om te kon werk. In die Baai was daar nie eintlik 

werk nie. Die Ford motorfabriek is na Pretoria verskuif en selfs die boubedryf was baie stil. 

Dit het swaar gegaan. Maar vir Eersterust het dit 'n instroming van kleurlinge van elders 

veroorsaak. Pretoria het toe 'n ekonomiese opbloei beleef sodat ons vir oorlewing hierheen 

moes verhuis. 

Opvallend van Eersterust se mense aan die begin, was dat almal altyd almal sou groet. Dit was 

vir my vreemd, want dit het gelyk almal ken mekaar. Port Elizabeth het dertien woongebiede 

vir kleurlinge en daar kon mense mekaar nie op dieselfde manier ken nie. My eerste kontak 

met Eersterust het my laat dink: Die mense is Ofbaie vriendelik, ofhulle is almal familie van 

mekaar. By ons in die Baai het dit net nie gebeur nie. Vir my was dit wonderlik dat almal 

mekaar soggens so groet. Op die bus het ek elke oggend vir die groetery gewag. 

Maar die afstand tussen die ouer inwoners en inkommers was voelbaar. Een Saterdag-
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Ons het Eersterust as 'n baie geslote - of sal ek liewer se dis 'n baie close-knit gemeenskap 

ervaar. In 'n sekere mate beskou die ou inwoners van Eersterust die afspringers of inkommers 

as 'n bedreiging. Ek gaan dit vanuit my eie omstandighede verduidelik. 

Nie op een van die ander skole se besture is daar 'n inkommer of 'n afspringer nie. Ek het 'n 

punt daarvan gemaak om dit met onderwysposte dop te hou. Ek het vir 'n geadverteerde 

departementshoofpos aansoek gedoen, maar het dit nie gekry nie. Toe het ek briewe geskryf 

tot by die 'M E C' - lid van die Uitvoerende Raad van die Gautengse Onderwysdepartement -

waarin ek verduidelikings gevra het, want ek het oor die kwalifikasies en ondervinding vir so 

'n pos beskik. Op grond van my ingrype is die vulling van die poste vir eers gestop. Ek het 

gevoel ek het meer ervaring as baie inwoners van Eersterust, maar hulle word bo my aangestel 

omdat ek 'n afspringer is. Ek het die saak verder gevoer en het later die geadverteerde 

departementshoofspos as 'n bevorderingspos gekry. By nie een van die ander skole in 

Eersterust is daar 'n afspringer bevorder nie, behalwe by Norridge Park. Eersterust is so 'n 

gemeenskap waar 'n buitepersoon nie maklik inkom nie. 

Ek weet dat Eersterust die enigste woonplek vir Pretoria se bruin mense was en daarom het ek 

begrip vir hul situasie vanuit hulle verlede. Ek wil ook net se dat ek nie net teruggesit het om 

deur die gemeenskap aanvaar te word nie. Ek was vir baie jare in Eersterust geweldig betrokke 

by die Metodiste Kerk se kerkkoor. Ek was ook in die kerk op ander vlakke betrokke. As ek 

Eersterust polities vergelyk met waar ek vandaan kom, is Eersterust vir my 'n bietjie agter. Ek 

kom uit die struggle toe die ANC nog verban was. Toe is die UDF gestig met Allan Boesak 

as voorloper. Ek en hy was op 'n ander vlak baie in kontak toe ek en my man by die C S V -

Christen Studente Vereniging - betrokke was. Later was ek polities baie aktief. Ek het 

Eersterust beleef as 'n plek waar dit polities maar so-so gaan. 

Wat ek by Eersterust as gemeenskap opgetel het, is 'n apatie - 'n houding van dis nie my 

probleem nie. Dit is nie net Eersterust se politieke houding nie, maar 'n houding wat algemeen 

voorkom. Ek <link by Eersterust is daar die geneigdheid om ander mense vorentoe te skuif om 

iets te doen. Vir my gevoel bestaan daar 'n algemene houding van solank dit met my goed 
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gaan, is ek niejuis oor jou bekommerd nie. 

In Eersterust ervaar ek ook 'n materialistiese gees wat aan snobisme grens wat mense takseer 

op waar hulle bly. Omdat Eersterust vir lank in Pretoria 'n geslote kleurling gemeenskap was, 

is daar by die inwoners nog 'n geneigdheid om na binne te kyk waar antler gemeenskappe al 

na buite sal kyk. Vir my lyk dit asof Eersterust broei op goed wat plaaslik gebeur. In 'n sekere 

sin bly die gemeenskap dan agter met gebeure en selfs ontwikkelinge ver buite Eersterust. Dit 

is my ervaring as 'n afspringer. 

In die begin was ek en my man ook nie baie by die kerk betrokke nie. Ons het ons koers so 

gevoel-voel. Ek was seker al vyf jaar hier voordat ek by die kerk werklik betrokke geraak het. 

By die skool het mense gevoel ek is te uitgesproke. Ek was egter verbaas oor die manier 

waarop die gemeenskap my en my kinders bygestaan het met die afsterwe van my man. Elkeen 

wat hier aangekom het, het met iets gekom. Ek was verbaas oor die geldelike ondersteuning 

asook die kruideniersware wat hulle hier aangebring het. Maande later kon ons nog van die 

suiker en tee gebruik. Behalwe die potte kos wat vir ons gebring is, was daar ook donasies wat 

vlak duskant vyf duisend rand sou draai. Die beeld wat ek toe van Eersterust gekry het, was op 

daardie tydstip nie vir my so vreemd nie, want rondom begrafnisse het ek baie by Eersterust 

kom leer. 

Wat ek hier kom leer het, was 'n gemeenskap se betrokkenheid by 'n afsterwe. Ek het in Port 

Elizabeth skoolgehou, maar dit was nie belangrik as 'n kollega iemand aan die dood afstaan nie. 

Daar sou nouliks 'n kaartjie of'n besoek wees om met daardie persoon te simpatiseer. Moontlik 

moet ons dit daaraan toeskryf dat die bruin woongebiede in Port Elizabeth veel groter as 

Eersterust is en dat mense in 'n sin tog vreemdelinge vir mekaar bly. Wat ek in Eersterust 

ervaar het, is dat mense oor antler se verlies saamvoel. Die gemeenskap vergeet omtrent van 

alles om die gesin waar die dood ingetree het te ondersteun. 

Ek kry die idee dat die dood vir Eersterust 'n besondere ding is. Toe ek na my man se afsterwe 

van die hospitaal by die huis aankom, was daar alreeds van die skool se personeel by my huis. 
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Die grootste gros van die skool se personeel is ou Eersterusters. Wat my verstom het, is dat 

ek die aande na my man se dood nie nodig gehad het om kos te maak nie. Daar was elke aand 

iemand anders van die personeel en van my gemeentelede wat vir die kos sou sorg. Elke aand 

se kos was in die potte vir ons gebring. Dit was vir my vreemd. 

Wat my verstom, is Eersterust se gemeenskapsbetrokkenheid by afsterwe. Tog het ek dieself de 

betrokkenheid gemis om as afspringer deel van die gemeenskap te word. Ek kan dit moeilik 

verklaar. As persoon is ek baie reguit en my personeel ken my ook so. Maar ek was verstom 

oor die moeite wat hulle vir my gedoen het met my man se afsterwe. Moontlik was dit omdat 

hulle geweet het dat ons nie familie hier het nie dat hulle werklik uit hul pad gegaan het om my 

by te staan. My familie kon nie glo wat die personeel vir my gedoen het nie. 

Die ondersteuning het nie net van my personeel gekom nie. Daar was ook ondersteuning vanaf 

die kerk, asook vanuit my onmiddellike omgewing. Die persoon wat vir my die bedankings 

by die begrafnis moes doen, kon die mense nie genoeg bedank nie vir alles wat hulle vir my 

en my gesin gedoen het. Dit het my gehelp om as 'n vreemde tog met die lewe hier in 

Eersterust te kon aangaan. Na my manse dood kon ek by die skool met die personeel oor my 

gevoelens en emosies vrylik praat. Vanuit die personeel sou daar ook altyd gevra word na my 

hantering van die verlies en hoe dit met my gaan. Betrokkenheid by my het vanuit die skool 

en selfs die kerk vir 'n rukkie aangegaan, maar die betrokkenheid van my onmiddellike 

omgewing het dadelik na die begrafnis tot 'n einde gekom. As die begrafnis klaar is, is die 

betrokkenheid vanaf afsterwe skielik oor. 

Ek het die bidure wat elke aand vanaf afsterwe tot by die begrafnis aan huis gehou word van 

die hand gewys. Dit was vir my net te veel om rondom die trauma van die afsterwe elke aand 

'n klomp mense rondom my te he. Daar was ook te veel reelings wat ek bykans alleen moes 

tref. Op daardie stadium het ek net gevoel dat ek nie werklik deur die bidure elke aand getroos 

sou word nie. Vir my en die kinders sou dit eerder veeleisend wees. My skoonouers wou he 

dat my man in Port Elizabeth begrawe word, terwyl my kinders weer wou he dat hul pa hier 

begrawe word. Dit het ook nog spanning by my opgelaai, want hieroor moes daar oor en weer 
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met die familie in Port Elizabeth kontak gehou word. 

My man is die Maandag oorlede. By ons aan huis het eerw Adam Smith toe die Maandagaand 

'n biduur gehou. Die Donderdagaand het die omgewing se mense 'n biduur kom hou. Die 

Vrydagaand is die voorbegrafuisbiduur in die Metodiste Kerk gehou. Ons kon dit by die huis 

hou, maar ons het verkies om dit by die kerk te hou. Die Saterdagoggend voor die begrafuis 

is daar toe by ons 'n huisdiens gehou. My man se lyk was hier vir besigtiging sodat die familie 

en vriende afskeid kon neem. Na die begrafuis was daar net ligte verversings. Dit was my 

besluit. My personeel het toe daardie aand net vir my en my familie wat van ver af kom by die 

skool 'n ete aangebied. Die skool is hiervoor beskikbaar gestel, want die begrafuisgangers wat 

van ver gekom het, het met 'n bus, kombi's en karre hierheen gekom. By die ete is die bree 

gemeenskap nie betrek nie. 

Uit die gemeenskap was daar geen vrae oor die afwesigheid van die gesamentlike troosmaal 

nie. Ek het die begrafuisgebruike gevolg wat aan my en my familie bekend was en niemand 

in die gemeenskap het my daaroor verkwalik nie. Wat my egter van my onmiddellike 

omgewing verstom het, was die gasvryheid teenoor my besoekende familielede. Bulle het hul 

huise oopgestel om vreemde mense te akkommodeer. Toe die begrafnis verby is, was hierdie 

geweldige belangstelling ook daarmee heen. Ek sou graag wou sien dat dit nog 'n rukkie 

voortduur, maar ek het dit as 'n gebruik eie aan Eersterust leer ken: Die begrafuis is nou klaar 

en die lewe gaan aan. Nou is daar weer iets anders wat hulle betrokkenheid vra. Ek dink in 

elke gemeenskap gebeur dit maar dat mense baie gou die treurendes in hul omgewing vergeet. 

Ek dink die rede hiervoor is dat mense meen dat die lewe aangaan en dat die treurendes moet 

leer om op hul eie voete te staan en om sonder die oorledene reg te kom. Wat my egter baie 

gehelp het, was eerw Smith se gereelde pastorale besoeke aan my en die kinders. Hy is self 'n 

afspringer en was dalk bewus daarvan dat daar vanuit die gemeenskap - of selfs my 

onmiddellike omgewing- weinig verdere betrokkenheid sou wees. Na my manse dood was 

ek vir byna drie maande van die skool afwesig, want die skok van die dood het my stem totaal 

weggeslaan. Miskien het mense by my ingeloer, maar dat ek nie beskikbaar was nie. Vir my 
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persoonlik het dit beteken dat ek meer tyd met die kinders kon deurbring en dat die gesin in die 

kleine dan die doodsverlies kon deurpraat. My kinders is al groot. 

Na twee jaar sal ons 'n grafsteen vir my man opsit. Volgens die oumense sal die graf dan reg 

wees, want dan het die grond behoorlik ingesak. Die twee jaar is net om seker te maak dat die 

graf se grond stabiliseer. Van die familie het laat weet dat hulle vir die geleentheid wil kom. 

Daar sal nie 'n onthullingseremonie wees nie, maar soos wat ons dit in Port Elizabeth ken. 

Eersterust se onthulling van 'n grafsteen is vreemd vir ons. By ons sal die onthulling van die 

grafsteen hoogstens 'n klein familiebyeenkoms wees. Dit sal ook van die familie afhang of daar 

weer by die graf saamgekom word. As ons by die graf saamkom, sal dit net nabyfamilie wees 

om na die steen te kyk. 'n Familielid mag dalk 'n gebed daar doen, maar dit is nie 'n algemene 

gebruik soos in Eersterust nie. 

As afspringer kan ek Eersterust se betrokkenheid by 'n afsterwe nie verklaar nie. Al wat ek kan 

se, is dat dit my verbaas. Ek moes my dankbaarheid teenoor die personeel by die skool, asook 

by ons kerk gaan uitspreek. Ek het die idee gekry dat Eersterust se mense nie 'n dankie verwag 

nie, want by hulle hoort dit so en niks word terugverwag nie. Eersterust se betrokkenheid by 

'n afsterwe is iets wat mens ook op ander vlakke van ons gemeenskapslewe sou verwag. Na 

my oordeel vind 'n mens dit nie altyd daar nie. Dit is vir my die jammerte van Eersterust. 

Gesprek opgeneem en getranskribeer deur 

Pretoria JANDUPREEZ 

Woensdag 13 Oktober 1999 

Ek het die transkripsie nagegaan. Dit is 'n getroue weergawe van ons gesprek. 

ME BRENDA VANWYK 
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Aanhangsel 1 : Inligtingstuk vir pastors en deelnemers aan die navorsingsprojek 

DIE BEGRAFNISRITUEEL IN EERSTERUST SE 
GELOOFSGEMEENSKAP 

Dankie vir u deelname aan hierdie navorsingsprojek wat gebruik sal word as gedeeltelike 
vervulling vir die graad Magister Theologiae in Pastorale Terapie aan die Universiteit van Suid
Afrika. Die inligtingstuk wil u inlig oor die aard en doel van die projek. 

Wat is die doel van die navorsing? 

Die begrafnisritueel speel 'n belangrike rol in Eersterust se kerk- of geloofsgemeenskap. Die 
doel van die navorsing is om saam met u en ander deelnemers aan die projek te kyk na (1) die 
ontstaan van Eersterust se begrafnisritueel; (2) die geloofsgemeenskap se belewenis van die 
ritueel; en (3) die invloed van die begrafnisritueel op die verwerking van doodsverlies binne die 
geloofsgemeenskap. 

Waarom is u gekies om aan die navorsingsprojek deel te neem? 

U is gekies omdat u (a) 'n kerkleier in Eersterust is of was; of (b) omdat u volgens my 
persoonlike kennis 'n ou inwoner van Eersterust is, of op grond van inligting deur u leraar aan 
my verskaf, iemand is wat alreeds 'n geliefde aan die dood moes afstaan en daarom eerstehandse 
kennis oor die begrafnisritueel dra. 

Wat word van deelnemers verwag? 

Sou u daartoe toestem, wil ek graag 'n persoonlike onderhoud oor die onderwerp met u voer. 
In samewerking met u gemeentepredikant sal ons eers die inligtingstuk, asook die vraelys vir die 
onderhoud deurwerk. Daarna is daar ruim geleentheid om uself vir die onderhoud voor te berei. 
Wanneer u dan gereed is, maak ons 'n afspraak om die onderhoud op band vas te le. 

Vir die werklike onderhoud vra ek so 'n 90 minute of meer van u tyd. Wees op u gemak - dit 
is 'n doodgewone gesprek waar u gemaklik u kennis, ervaring en insig oor die onderwerp met 
ons deel. Op u versoek is ek bereid om enige deel van die opname terug te speel sodat u die 
antwoord kan kontroleer en na goeddunke wysig. 

Kan deelnemers aan die projek onttrek? 

U staan onder geen verpligting om aan die navorsingsprojek deel te neem nie en u mag u ook 
op enige stadium aan die projek onttrek. 
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Kan deelnemers inligting oor sekere vrae terughou? 

Sou u besluit om oor enige vraag inligting terug te hou, se <lit dan vir my. Ek sal u standpunt 
daaroor respekteer en hoegenaamd geen dwang op u toepas vir 'n antwoord nie. 

Watter inligting word versamel en hoe word dit gebruik? 

Die inligting wat ek tydens die onderhoude versamel, sal ek met my studieleier bespreek en in 
die projek gebruik om die agtergrond, belewenis en moontlike beter benutting van die bestaande 
begrafnisritueel te beskryf. 

Hoe word vertroulikheid van deelname aan die projek gewaarborg? 

Sou u verkies om enige inligting as vertroulik te beskou, sal ek die opneem van die inligting in 
die skripsie eers met u uitklaar. Sou u verder verkies om anoniem te bly, sal ek u wens 
respekteer en - waar nodig - die inligting so verwerk <lat <lit hoegenaamd nie met u verbind kan 
word nie. 

Watter vergoeding of voordeel hou die navorsing in? 

Vir u deelname aan die projek is daar geen geldelike vergoeding of voordeel nie. Maar die 
kerkgemeenskap van Eersterust kan moontlik uit die navorsing baat, want ons kan saamwerk 
om deur die navorsing dalk antler mense in die gemeenskap te help in die beter verwerking van 
hul smart met die verlies deur dood of andersinds. Ons sal moontlik binne die kerkgemeenskap 
van Eersterust 'n 'workshop' hieroor aanbied. Sou u belangstel en daartoe instem, sal ons u 
graag daarby wil betrek. 

As u as deelnemer enige verdere vrae bet, wat dan? 

Ek ondemeem om alle vrae wat u oor die projek mag he, eerlik te beantwoord. Dit staan u vry 
om my of my studieleier met enige vrae oor die projek te kontak. U eie predikant is ook 
volledig oor die navorsingsprojek ingelig. 

My besonderhede is: 

Jan du Preez 
Sysiestraat 917 
SIL VER TON XS 
0184 
Tel. (012) 8035594 

mth\brosjurel 

My studieleier se besonderhede is : 

Dr. Johann Roux 
Instituut vir Terapeutiese Ontwikkeling 
Maraisstraat 418 
BROOKLYN 0181 
Tel. (012) 466704 

(016) 9323358 
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Aanhangsel 2. Toestemmingsvorm vir medenavorsers 

DIE BEGRAFNISRITUEEL IN EERSTERUST SE GELOOFSGEMEENSKAP 

TOESTEMMING VAN DEELNEMERS 

Ek, die ondergetekende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . het die 
inligtingstuk oor die projek gelees/dit is aan my verduidelik. * Ek verstaan waaroor die projek 
gaan. Aile vrae wat ek oor die projek mag he, is bevredigend aan my beantwoord. Ek verstaan 
ook dat dit my vry staan om op enige latere stadium nog inligting aan te vra. 

Ek weet dat -

1. my deelname aan die projek geheel en al vrywillig is; 

2. dit my vry staan om my op enige stadium aan die projek te onttrek; 

3. ek geen vergoeding vir deelname in die navorsingsprojek sal ontvang nie; en 

4 persoonlike of vertroulike inligting wat ek verstrek, sal op my versoek as 
vertroulik in die navorsingsprojek behandel word, maar alle ander inligting is 
publiseerbaar en mag deur hierdie en ander navorsers gebruik word .. 

Ek is gewillig om aan die navorsingsprojek deel te neem. 

Handtekening van deelnemer 

Datum 

* skrap wat ni.e van toepassing is ni.e 

mth\brosjure2 
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Aanhangsel 3. Gespreksagenda 

AGENDA VIR GESPREKSMOONTLIKHEDE EN -IDEES 
DIE BEGRAFNISRITUEEL IN EERSTERUST SE GELOOFSGEMEENSKAP 

Hierdie onderhoud word vrywillig gevoer met .. .. ................. ............. ... .. ........ ....... .... ... ..... .... ........ .. 

op . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . te .. .. .. ..... ...... .......... .................... ..... ..... ............. ..... ... nadat sy/haar ingeligte 

toestemming daartoe verkry is. 

Kasset nommer .. ..... .... ..... . Kantnommer 

1. Hoe lank woon u in Eersterust? 

2. Van watter kerk is u 'n lidmaat? 

3. Is u lidmaat of leraar in u gemeente? 

4. Hetu in Eersterust 'n familielid aan die dood afgestaan? 
of 

Hoe is u by afsterwes in Eersterust betrokke? 

5. Eersterust het ' n eiesoortige begrafnisritueel. Is u bereid om u ervaring daaroor met my te 
deel? 

* Berei u asseblief voor op die volgende sake wat spesijiek in die vraelys behandel word, 
nL 

* die bidure aan huis van die treurendes - nagwake 
* die roudiens by die naasbestaandes van die oorledene voordat die roudiens in die kerk 
plaasvind 
* die teenwoordigheid van die stoflike oorskot van die oorledene tydens die huisdiens en die 
roudiens in die kerk 
* spesifieke begrafnisliedere wat gesing word 
* die rol van blomme by begrafnisse 
* die maaltyd na die begrafnis. Oink bier spesifiek na oor -

... die oorsprong van die gebruik 

... die terapeutiese of genesende waarde van die maaltyd vir die naasbestaandes 
van die oorledene 

... enige gevare - teologies of andersinds - wat daar na u oordeel in die 
spesifieke gebruik kan skuil 

... die handewassery na die teraardebestelling 

... die onthulling van die grafsteen - oopmaak van die kopklip - later. 

... is die gebruik uniek aan Eersterust of nie? 

... indien nie, waar kom dit nog voor? 
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" wat is na u mening die dieperliggende betekenis van die gebruik? 
" vir 'n gemeenskap waarin armoede nie vreemd is nie, is dit 'n duur gebruik, 

of vergoed die geldelike opoffering vir die vertroosting wat die ritueel dalk 
vir die treurendes mag inhou? 

* die gebruik dat begrafnisse in Eersterust hoofsaaklik oor naweke plaasvind 
* geldelike ondersteuning onder mekaar deur die blokstelsel, stokvel en die 'burial societies' 
* voortgaande pastorale sorg ofkerklike betrokkenheid deur die ampsdraers en lidmate van 
die gemeente aan die bedroef des na die begrafnis totdat die grafsteen onthul word 

" dink u daar word genoeg vir die treurendes gedoen? 
" indien nie, wat kan die gemeenskap van die gelowiges na u mening doen om 

vanuit die begrafnisritueel beter by die bedroefdes betrokke te wees in die 
verwerking van hul rousmart? 

* die gevare - teologies of andersinds - wat daar in die ritueel mag skuil en hoe dit verminder 
kan word 
* die uitbouing van die ritueel se positiewe waarde sodat bemoediging aan treurendes binne 
die geloofsgemeenskap nog beter kan werk 

" dink hier oor maniere waarop die gelowiges 'n bron van geestelike krag kan 
loslaat om werklik 'n oog te kry vir die diep menslike nood van die 
treurendes 

" in u nadenke hieroor moet u verder kyk en dink as die mure en grense van 
u eie gemeente 

* die mate waarin die ritueel op die onthou van die oorledene fokus 
* u eie en die geloofsgemeenskap se siening oor die dood, die tradisionele begrafnis as 
teraardebestelling teenoor verassing 

6. Die geskiedenis van Eersterust is 'n verhaal van swaarkry, hartseer en trane waarvan die 
wortels in die vorige politieke bedeling le. Tot watter mate was u self by die verhaal in die 
algemeen, maar spesifiek in Eersterust betrokke? 

7. Tot hoe 'n mate dink u is Eersterust se begrafnisritueel deur die verhaal van swaarkry 
bemvloed en gevorm en op grond waarvan se u dit? 

8. Oink u Eersterust se begrafnisritueel was of is 'n vorm van weerstand teen die vorige politieke 
bestel? Op grond waarvan se u dit? 

9. Eersterust is 'n 'verdeelde' gemeenskap. Ons dink hier aan terme soos afspringers en 
Baaienaars wat aan inwoners van Eersterust 'n sekere status gee. Vertel my iets oor hierdie 
samestelling van die gemeenskap. 

10. Tot watter mate dink u slaag die begrafnisritueel daarin om in die gemeenskap 'n 
eenheidsgevoel of solidariteit aan te wakker, of om vir die pyn van die verlede te vergoed of 
op te maak? Of dink u hierdie vraag is irrelevant? 
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11. Kontekstuele teologie beteken breedweg dat -

"' ons totale konteks - of dan ons hele leefwereld (geestelik, sosiaal, ekonomies en 
polities) belangrik is om teologie te beoefen 

"' die kerk - en dit is ons as gelowiges - durf nooit afsydig staan teenoor mense se 
swaarkry nie 

"' die lot van die armes en ander randfigure of outcasts/ underdogs in die samelewing 
moet die gewete van die kerk en daarom ook kinders van die Here se gewete 
aanspreek 

"' die kerk, gemeente ofkinders van die Here wat s6 aangespreek is deur die nood van 
mense, moet dan as navolgers van Christus deur dade betrokke raak by die swaarkry 
van mense in die gemeenskap 

"' teologie is breedweg om oor God na te dink 

{Hou dit al/es nou in gedagte wanneer u die vraag wat kom, beantwoord/ 

Hoe dink u oor God? En oor Eersterust as 'n gemeenskap? 

12. Die dood wag op ons almal. Hoe sien u die dood? 

13. Hoe sien, dink, voel of praat Eersterust se geloofsgemeenskap oor die dood? 

14. Eersterust le ingewig tussen die oorwegend blanke East Lynne en die swart township 
Mamelodi as oorblyfsels van die vorige politieke bedeling. Hoe dink u is die begrafnisritueel 
van Eersterust deur die begrafnisgebruike van die blankes en die swartes bei:nvloed en selfs 
gevorm? 

{Dink aan spesifieke gebruike in u beantwoording van die vraag/ 

15. Elke mens wil weet wie h(s)y is. By ons is daar dikwels 'n hunkering na ons roots waarvoor 
ons selfs groot moeite sal doen om dit te ontdek. Watter invloed het die gedwonge 
verskuiwing van mense onder die Groepsgebiedewet tydens die apartheidsera op die mense 
van Eersterust gehad? 

16. Die dood is die een gebeurtenis wat mense - bruin, swart of wit - in hul smart en droefheid 
verenig. Tot watter mate be'invloed die begrafnisritueel die identiteit van Eersterust? 

17. As u nou in die algemeen dink, watter kultuur (gewoontes en gebruike) van swart en wit 
mense speel na u mening die grootste rol in Eersterust? Op grond waarvan se u dit? 

18. Kultuurvermenging is wanneer die gewoontes en gebruike van 'n bevolkingsgroep of 
gemeenskap met tydsverloop so deel word van jou eie kultuurgoed dat jy dit as jou 'eie' 
aanvaar. By Eersterust se begrafnisse is dit nie vreemd om swart begrafnisliedere te hoor nie. 
Hoe het die gebruik hier posgevat? 

** Probeer die vraag beantwoord teen die agtergrond van die algemene stelling oor 
kultuurvermenging, asook alles waaroor ons tot nou toe nagedink het om die verhaal van 
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Eersterust se uniekheid te hoor en te probeer verstaan. Dink ook na oor die rede(s) waarom 
sekere liedere deel van Eersterust se begrafnisritueel geword het. 

Wat wil die geloofsgemeenskap aan mekaar, aan die treurendes, maar ook na buite daardeur 
se? 

19. In Eersterust is blokstelsels, stokvelle en burial societies bekend. Ubuntu - wat eenvoudig 
beteken ek is 'n mens tussen mense vir mense is vandag in Suid-Afrika 'n bekende woord. 
Tot watter mate dink u kom die begrip ubuntu tog na vore in Eersterust se begrafnisritueel 
en wat sou u as verklaring daarvoor gee? 

20. Waarom dink u begrawe ons ons dooies en waarom is ons bereid om groot moeite te doen 
om dikwels onder moeilike omstandighede 'n grafsteen vir die oorledene op te rig? 

21 . As Christene is ons bekend met die sakrament van die nagmaa//eucharistie en die doop. 
Wat beteken die sakramente vir u? 

22. Dink u daar is 'n verband of'n konneksie tussen die onthou en die herinnering wat ons kry by 
die nagmaa//eucharistie en die afwassing/reiniging by die doop en die onthou van die 
afgestorwene en die reinigingseremonie by 'n begrafnis in Eersterust? 

** Beantwoord die vraag teen die agtergrond van die gesamentlike maaltyd en die seremonie 
van die handewassing na die begrafnis, asook die oprigting en onthulling van die grafsteen 
op 'n latere stadium. Dink 'n bietjie na oor waarom ons as mense sekere dinge wil onthou. 

23 . Eersterust se begrafnisse word gewoonlik deur 'n oorvloed blomme gekenmerk. Waaraan 
skryf u ook hierdie gebruik toe? 

24. Is daar enigiets anders wat u my oor Eersterust se begrafnisgebruike wil vertel? 

mth\brosjure3 
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0184 

Augustus 1999 

Baie dankie dat u bereid is om aan die navorsingsprojek saam te werk. Hierby aangeheg is -

(a) Inligtingstuk (geel) wat inligting verskaf waaroor die navorsing gaan; en 

(b) Agenda vir gespreksmoontlikhede en -idees (groen) wat die basis sal 

wees vir die latere gesprek met u. 

Die manier waarop ons saam gaan werk, is -

(1) U gaan eers die agenda vir gespreksmoontlikhede en -idees op u tyd deur. Sou u enige 

vrae daaroor he, kan u my kontak. Ek sal u dan besoek om enige onduidelikheid uit te 

klaar. In die deurgaan van die vrae, kan u gerus gesels met ander mense in u huis of 

omgewing wat ook bekend is met die begrafnisritueel. Daardeur word soveel inligting 

as moontlik ingewin, maar dit stel u ook bloot aan ander mense se ervaring van die 

ritueel. Die ideaal sou wees om meer mense by die navorsing te betrek, maar die 

omvang van die skripsie en die tyd tot my beskikking om die navorsing af te handel, 
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maak dit nie nou moontlik nie. 

(2) U kry so tussen 2 tot 3 weke tyd om u vir die gesprek voor te berei. Ek maak dan 'n 

afspraak met u om die gesprek op kassetband op te neem. Sou u dit verkies, kan die 

gesprek neergeskryf word. 

(3) U bepaal die plek waar en die tyd wanneer die gesprek sal plaasvind. 

( 4) Ek transkribeer die gesprek. U kry dan 'n transkripsie wat ons saam deurgaan vir die 

korrektheid daarvan. 

Ek sien uit om met u oor die begrafuisritueel te praat. Vir u bereidwilligheid om u tyd af te staan 

en u kennis hieroor met my te deel, het ek waardering. Ek wil glo dat ons plaaslike gemeenskap 

en die geloofsgemeenskap, asook die navorsingsgemeenskap in die bree, hieruit sal baat. 

V riendelike groete in Christus 

JANDUPREEZ 
\mth\briefnav. l 
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NAVORSINGSPROJEK 
DIE BEGRAFNISRITUEEL IN EERSTERUST SE GELOOFSGEMEENSKAP 

Tel. (012) 8035594 

Geagte medewerker 

Sysiestraat 917 
SIL VER TON x5 

0184 

Augustus 1999 

Baie dankie dat u bereid is om aan die navorsingsprojek saam te werk. Hierby aangeheg, is -

(a) Inligtingstuk (geel) wat inligting verskaf waaroor die navorsing gaan; en 

(b) Agenda vir gespreksmoontlikhede en -idees (groen) as agtergrond 

waaroor ek met medewerkers praat. 

lndien daar iets spesifieks is omtrent Eersterust se begrafnisritueel wat u voel u wil meedeel, sal 

ons soos volg te werk gaan -

(1) U gaan die agenda vir gespreksmoontlikhede en -idees op u tyd deur. 

(2) Sou dit waaroor u graag wil praat op die agenda voorkom, is u welkom om u kennis 

daaroor met my te deel . 

(3) Sou die saak waaroor u wil praat, nie op die agende voorkom nie, moet u my asseblief 

kontak sodat ek daaroor met u kan praat. 

( 4) Gesels gerus met and er mense wat ook bekend is met die begrafuisritueel. Daardeur 

word soveel inligting as moontlik ingewin, maar dit stel u ook bloot aan ander mense se 

ervaring van die ritueel. Die ideaal sou wees om meer mense by die navorsing te betrek, 
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maar die omvang van die skripsie en die tyd tot my beskikking om die navorsing af te 

handel, maak dit nie nou moontlik nie. 

(5) Wanneer u my kontak, maak ons 'n afspraak vir die opneem van die gesprek op 

kassetband. Sou u dit verkies, kan die gesprek neergeskryfword. 

(6) U bepaal die plek waar en die tyd wanneer die gesprek sal plaasvind. 

(7) Ek transkribeer die gesprek. U kry dan 'n transkripsie wat ons saam deurgaan vir die 

korrektheid daarvan. 

Ek sien uit om met u oor die begrafnisritueel te praat. Ek bet waardering vir u bereidwilligheid 

om u tyd af te staan en u kennis hieroor met my te deel . Verd er wil ek glo dat ons plaaslike 

gemeentes en die navorsingsgemeenskap in die bree hieruit sal baat. 

Vriendelike groete in Christus 

JANDUPREEZ 
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