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ABSTRAK 

Om te luister na mense se verhale is om iets van hulle belewinge en singewing te 

probeer verstaan. Staatkundige verandering in Suid-Afrika. het die arbeidsposisie van 

veral die wit werker in onsekerheid geplaas. Saam met die internasionale gemeenskap 

kan gevolglik gese word: Daar bestaan nie meer iets soos werksekerheid nie. In hierdie 

studie skets drie wit Afrikanermans en hulle vrouens die invloed en gevolge van 

onverwagse uitdienstrede op hulself en hul gesinslewe. As gevolg van onsekerheid in 

die werksituasie het deelnemers bestaande sosiale- en geloofsdiskoerse bevraagteken. 

Deurdat die deelnemers egter hulle verhale in die teenwoordigheid van persone te midde 

van dieselfde omstandighede vertel het, kon hulle kom tot die ko-konstruering van 

betekenis en die skep van alternatiewe verhale. 

Sleutelterme: 

Onverwagse uitdienstrede, werkverlies, rasionalisasie, politieke bestel, pastorale sorg, 

narratiewe benadering, verhale, alternatiewe verhale, samelewingsdiskoers, 

geloofsdiskoers. 



ABSTRACT 

To listen to the stories of people, is to comprehend something of their experiences and 

the meaning they apply to it. Political change in South Africa placed the vocational 

position of especially the white Afrikaner worker in an uncertain position. Together 

with the international community it can now be said: There is no longer such a thing as 

job security. In this study three white Afrikaner men and their spouses depict the 

influence and results of unexpected retirement on themselves and their families. 

Uncertainty in the job-situation led to the questioning of existing social and faith 

discourses. By telling their stories in the presence of people amid the same 

circumstances, participants were however able to co-construct meaning and create 

alternative stories. 

Key terms: 

Unexpected retirement, job loss, rationalisation, political dispensation, pastoral care, 

narrative approach, stories, alternative stories, social discourse, theological discourse. 



HOOFSTUK EEN 

'n WOORD OOR SEKERHEID EN ONSEKERHEID 

1.1 'n Somber verhaal 

Die algemene verkiesing van 1994 was 'n waterskeiding in die geskiedenis van Suid

Afrika. Die apartheidsera met handelsanksies en gepaardgaande intemasionale isolasie 

het plek gemaak vir 'n nuwe, demokratiese bedeling waar alle burgers van die Re

publiek gelyk bereg sou word. (Vergelyk Artikels 3 en 9 van die Die Grondwet van die 

RSA). Intemasionale aanvaarding en die opheffing van handelsboikotte het nie uitgebly 

nie. Verandering is dus aan die orde van die dag en daarmee saam oak 'n kwota van 

onsekerheid, aangesien die werkplek die samestelling van die bevolking moet reflekteer. 

Die Wet op Gelyke Indiensneming (Wet 55 van 1998) reguleer hierdie aspek van trans

formasie. Maarten Mittner (Finansies en Tegniek: Februarie 1995) verwys na die uit

werking van hierdie wet op die aantal wit persone in die staatsdiens: 'Teen die agter

grond van min werkskepping wil dit voorkom of wit paste, veral in die staatsdiens, plek 

sal moet maak vir swart werkers om aan die vereistes van die wet te voldoen.' Dr. 

Louis Bothma word aangehaal, wat daarop wys dat 214,000 wit amptenare in die open

bare sektor vervang sal moet word deur swart amptenare. 

In die staatsdiens van die eertydse sentrale regering van die Republiek van Suid-Afrika 

was mag en beheer hoofsaaklik in die wit dee! van die bevolking gesetel. In die nuwe 

bedeling moes staatsdiensamptenare van al die vroeere onafhanklike en selfregerende 

gebiede (wat weer dee! geword het van die Republiek) in een staatsdiens georganiseer 

word. Dit was dus logies dat mag en beheer toenemend na die getalle-oorwig van an

derskleurige gedeeltes van die bevolking verskuif sou word. Die dagblad Beeld (27-09-

1996) stel dit dat wit bestuursposte in die staatdiens na raming van 90% tot 60% gedaal 

het. 

Die uitvloeisel hiervan was dat die staatsdiens verklein moes word. Beeld (24-03-1998) 

berig: 'Die Staatsdiens het tans 55,000 oortollige werkers en uitvoerige stappe word 

tans voorberei om van hulle ontslae te raak ... dit ondanks die feit dat die staatsdiens die 

afgelope twee jaar reeds met 138,000 werkers gekrimp het.' 'n Verdere berig in Beeld 
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(13-11-1998) Jui: ' ... die leer beplan om sowat 14,000 van sy soldate binne die vol

gende twee jaar afte dank' en ook ' ... die leer beoog om sy huidige personeelsterkte van 

sowat 56,000 binne twee jaar met 20,000 te verminder. Daar word egter verwag dat 

sowat 5,200 personeellede in die tyd sal bedank of aftree, en dat 1100 vrywillig die 

<liens sal verlaat en pakkette sal aanvaar.' Johanna van Eeden (Rapport: l 5Augustus 

1999) berig dat die bevolkingsamestelling van die staatsdiens tans 68,57% swart amp

tenare is teenoor die 63,64% wat dit in 1995 was. Die hoeveelheid wit amptenare het 

van 24,67% tot 19,24% verminder en die bruin personeelkorps van 9,51 % tot 8,64%. 

lndiers se getalle het toegeneem van 2.18% tot 3.54% van die totaal. 

Daar kon nie statistiek bekom word van hoeveel persone uit <liens gestel is en hoeveel 

hulselfuit die stelsel onttrek het nie. Wessels (1994:193-202) toon egter aan dat daar 'n 

waarskynlike verband bestaan tussen negatiewe toekomsverwagtinge van staatsdiens

amptenare en die koers waarteen amptenare se dienste vroeer as die normale aftree

tydperk beeindig word. (Hiermee word verwys na die koers waarteen amptenare, wat 

hulle tans binne die transformasieproses bevind, hulself van die huidige stelsel onttrek). 

Dit is duidelik dat nie alleen werkers in die Staatsdiens geraak sou word nie. Tog kon 

daar in hierdie verband geen statistiek van die Sentrale Statistiekdiens verkry word nie. 

Die Departement van Arbeid kon egter statistiek ten opsigte van afleggings in die pri

vaatsektor gedurende 1997 en 1998 verstrek. In Mpumalanga alleen is die volgende 

syfers ten opsigte van 300 maatskappye en sakeondememings vir 1997 en 354 vir 1998 

verkry: 

'Total number of people retrenched in 1997: 39,370.75 

Total number of people retrenched in 1998: 29,421 '. 

Onverwagse uitdienstrede en koersaanpassings ten opsigte van loopbane het dus per

sone in albei sektore geraak. Die verskuiwing het skokgolwe tot gevolg gehad met in

grypende effek op onder meer die staatkundige, ekonomiese en maatskaplike terreine 

van die samelewing. Die dominante wit profiel van die korporatiewe samelewing sowel 

as die van die staatsdiens het verander na een waar anderskleurigheid oorheers. Die 

proses van verandering het geloop deur stroomversnellings van regstellende aksie en 

gevolglike aflegging, afdanking en pakketneming. Vera! manlike persone het hulle on

verwags in 'n situasie van uitdienstrede en werkloosheid bevind, aangesien die opkoms 
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van die gelyke beregtiging van geslagte sterk in die post-apartheidsera na vore gekom 

het en in wetgewing vervat is (Vergelyk Artikel 185 van die Grondwet). Wit vrouens se 

arbeidsposisies is dus nie so direk geraak soos die van hulle manlike kollegas nie. 

Maarten Mittner (Finansies en Tegniek 3 Februarie 1995) berig dat min twyfel bestaan 

dat dit wit Afrikaanse man sal wees wat in die proses ( veral in staatsondememings en 

die staatsdiens) die meeste geaffekteer sal word. Daar word verwys na prof. Luther 

Backer van die Randse Afrikaanse Universiteit, wat meen ' ... dat blanke (wit) mans, 

veral Afrikaners, nou as't ware in die staatsektor voelvry verklaar is.' 

1.2 Die waarde van die studie 

1.2.1 'n Bydrae tot die gesprek 

In my soeke na relevante literatuur vir die onderwerp van hierdie studie kon slegs 

beperkte buitelandse studies en 'n aantal tydskrifartikels opgespoor word. Suid-Afri

kaanse literatuur oor hierdie onderwerp wat gedurende die afgelope vier jaar verskyn 

het, is ook beperk. Gardiner (1999) se studie, dagbladberigte, asook enkele tydskrifarti

kels is beperkte materiaal wat vir die onderwerp van hierdie studie gevind kon word. 

Studies wat gebaseer is op die verhale en betekenisgewing van persone wat uit <liens 

gestel is, afgedank is, skeidingspakkette aanvaar het, mediese geraad is of met 

vervroegde pensioen gegaan het, verdien we! verdere aandag. Die perspektief wat hier

die studie na vore wil bring, is dat daar nie oor hierdie mense gepraat word nie, maar 

dat hulle die geleentheid sal kry om self aan die woord te kom. Deelnemers aan die 

studie is dus persone wat reeds ondervinding van onverwagse uitdienstrede het en wat 

bereid was om hulle verhale in groepsessies aan mekaar te vertel. Deur hierdie studie 

sal die groep mense, wat hulle onverwags in 'n situasie bevind waar hulle loopbane in 

die huidige tydperk van transformasie in Suid-Afrika beeindig is, dus self deelneem aan 

die gesprek oor die onderwerp. 

1.2.2 Die belang vir die geloofsgemeenskap 

Ek is van mening dat hierdie studie 'n bydrae kan !ewer om geloofsgemeenskappe te 

sensitiseer vir die noodsaaklikheid van pastorale sorg aan persone en gesinne wat hulle 
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in die situasie bevind. Ek vertel vervolgens ter motivering vir die studie iets van my eie 

belewing: 

Die veranderde staatkundige bestel soos hierbo beskryf het my loopbaan in die openbare sektor direk 

geraak My gevestigde loopbaan is bei!indig tien jaar voordat ek, vol gens beplanning, sou aftree. Dit het 

tot gevolg gehad dat ek gekonfronteer is met die werklikheid van 'n koersaanpassing in my /ewe. Ek is 

dus een van die wit afrikaanssprekende, manlike staatsamptenare wat die trauma van onverwagse uit

dienstrede beleef het. Dit was vir my 'n danker, ingrypende ervaring wat my tot in my diepste wese 

geskud het. Toe dit later vir my begin lig word het, het ek gewonder hoe ander wit, afrikaanssprekende, 

manlike persone soortgelyke omstandighede ervaar. Alhoewel daar nie statistiek oor hierdie groep 

mense bestaan nie, kan die omvang uit die syfers wat reeds aangehaal is, afgelei word 

My droom was om op 65 jarige /eeftyd, nadat ek saver as moontlik op die senioriteitsleer gevorder het, a/ 

te tree. Direk na die verkiesing in 1994 is ek egter met 'n ander werklikheid gekonfronteer en my droom 

het aan skerwe geli!. Ek het beleef dat ek as wit, manlike, afrikaanssprekende amptenaar nie aanvaar

baar was nie en dat die nuwe sisteem my verwerp. Dit het tot gevolg gehad dat ek in 'n toestand van 

major depressie be/and het, tot so 'n mate dat ek vervroegde pensioen op mediese gronde aanvaar het. In 

hierdie danker tyd van my /ewe en selfs daarna, moes ek individuele terapie ontvang. 

In my soeke tot selfoerstaan het ek kennis geneem van die narratiewe benadering tot terapie. Ek het ge

wonder hoe ander persone in soortgelyke omstandighede die trauma van onverwagse diensbeeindiging 

hanteer en hoe hulle verhale sou klink. Sou hulle oak depressie ervaar en hoe sou hu/le dit hanteer? Is 

ek uniek in my belewenis van myself as 'n mislukking? Terugskouend kon ek moontlik pastorale bystand 

gaan soek het in die ge/ooftgemeenskap waar ek ingeskakel is. Depressie is egter 'n eensame toestand, 

waartydens die Iyer dikwels kontak met ander mense vermy en nie wit erken dot dit sleg gaan nie. lndien 

ander persone soos ek sou reageer, sou die inisiatiefvir pastorale sorg aan hierdie groep mense dus van 

die gelooftgemeenskap moes uitgaan. 

Deurdat die studie 'n pastorale verantwoordelikheid nakom ten opsigte van mense wie 

se loopbane onverwags beeindig word, sal dit waardevol wees om aan geloofsgemeen

skappe 'n idee van hierdie persone se belewenisse te gee sodat hulle toepaslik pastoraal 

versorg kan word. 

1.2.3 Die toepassing van die narratiewe benadering 

Aangesien die narratiewe benadering in hierdie studie gebruik word, is die navorser van 

mening dat die studie ook 'n bydrae kan !ewer om die effektiwiteit van die narratiewe 

benadering in hulpverlening aan te dui. Dit vind aansluiting by Dunlop (1997:74) van 

Brits Columbia se pleidooi vir nuwe beradingsmodelle wat ontwikkel moet word vir 
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hulp aan persone en gesinne wat aan diensbeeindiging blootgestel is. Hy praat spesifiek 

van die uitwerking van die verlies van werk op die lewensiklus van die gesin as hy se: 

' ... this is an area ripe for research and one that cries out for new models of counceling 

practice to provide personal support to families that is holistic in scope.' 

1.3 Navorsingskonteks 

1.3.1 Die teikengroep 

Soos reeds aangedui, is ek veral in die wit afrikaanssprekende mans as teikengroep 

gelnteresseerd. Die studie wil nie aandag gee aan die oorsake wat gelei het tot onver

wagse uitdienstrede en die ekonomiese-maatskaplike gevolge daarvan nie. Die oog

merk is eerder dat die deelnemers na mekaar se verhale van diensbeeindiging en eie in

terpretasies sal luister en sal hoor hoe hulle die veranderingsproses ervaar en watter be

tekenis hulle daaraan gee. 'n Volledige uiteensetting van die navorsingsvrae en die doe! 

van die studie sal in hoofstuk drie behandel word. 

1.3.2 Die gesin is betrokke 

Daar kan egter nie na 'n persoon se verhaal geluister word sonder om ook kennis te 

neem van die perturbasie wat dit binne (onder meer) die gesin-, sosiale en geloofsisteme 

tot gevolg het nie. Meyer, Moore en Viljoen (1997:596) gebruik die term perturbasie 

om na die skommelinge in 'n sisteem te verwys. Die term is afgelei van die latynse 

woord 'perturbare ', waar 'per' deeglik beteken en 'turbare' versteur beteken. Die na

vorser stem saam met die skrywers dat die mens as psigososiale wese binne sisteme 

bestaan. 'n Ingrypende ervaring soos die een wat bestudeer gaan word, sal dus nood

wendig skommelinge en versteurings van onder meer die interaksionele patrone binne 

en tussen sisteme tot gevolg he. 

Voordat daar oorgegaan word tot die navorsingsverslag, sal daar eers aangetoon word 

op watter spesifieke epistemologiese vertrekpunte die wetenskaplike aannames van 

hierdie studie berus. My prakties-teologiese posisie word in hoofstuk twee verduidelik 

en in hoofstuk drie word aandag gegee aan navorsingsmetodologie. 
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1.4 Epistemologiese vertrekpunte 

1.4.1 Inleiding 

Die term epistemologie behels gelyktydig die vraag hoe en wat 'n mens <link, waarneem 

en besluit. Keeney (1983:17) wys op die dubbele betekenis van epistemologie <lat die 

hoe en die wat van die wetenskap onskeidbaar is. Hy se: ' ... to indicate how one thinks, 

perceives, and decides, and what one thinks, perceives, and decide.' Kotze (1992:4) se 

samevatting is mynsinsiens gepas as hy se dat die hoe en die wat van kennis in rekur

siewe relasie tot mekaar staan. Anders gestel, die aannames ten opsigte van hoe geweet 

word, beinvloed wat geweet word. Hierteenoor beinvloed wat geweet word, weer die 

hoe daarvan. Die term epistemologie is volgens Mouton (1998:4) afgelei van die 

griekse woord vir kennis, naamlik 'episteme '. V andaar dat die bestudering van mens

like kennis die epistemologie of kenteorie genoem word. 

Ten einde my wetenskapsbeskouing en epistemologiese vertrekpunte te begrond sal ek 

in die volgende afdeling die begrippe modernisme, postmodernisme, kubernetika, kon

struktivisme en die sosiale konstruktivistiese diskoers bespreek. Die hoe en die wat van 

die menslike kennis in hierdie studie sal deur hierdie bespreking belig word. 

1.4.2 Modemisme 

Dockerey (1995:20) kwalifiseer modernisme as die periode wat hoofsaaklik strek vanaf 

1789 tot 1989: 'from the Bastille to the Berlin Wall.' Miiller (1996:54) beskryf mo

dernisme soos volg: 

Die begrip modemisme probeer 'n beskrywing gee rum 'n tydvak met sy oorheersende filosofiese 

paradigma - die tydperk wat in die 17de en 18de eeu in Europa begin het en in ons eeu sy 

hoogtepunt bereik het. .. Op die epistemologiese vlak sou 'n mens kon se <lat <lit gekenmerk word 

deur die geloof rum 'n objektiewe werklikheid wat geken en nagevors kan word. Dit volg dan 

natuurlik vanself <lat daar in die modemisme onwrikbaar vasgehou word aan objektiewe norme 

wat eerbiedig moet word ... Die modemis kan homself handhaaf in die maalstroom van gebeure 

omdat hy sekere fundamentele uitgangspunte het. Hy hou aan sekere grondwaarhede vas en is 

voortdurend besig om <lit te herformuleer en selfs nuwes te ontwerp. 

Tot aan die einde van die l 9de eeu is wetenskaplike denke oorheers deur hierdie so

genaamde Newtoniaanse epistemologie ofmanier van dink. Volgens Meyer, Moore en 
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Viljoen (1997:584-585) vind Newton in sy epistemologie aansluiting by die filosoof 

Aristoteles se ontologiese uitgangspunt <lat daar 'n objektiewe werklikheid bestaan wat 

deur die mens ontdek kan word. Bogenoemde outeurs dui die volgende drie basiese 

aannames aan waarop Newton se denke berus en omskryf ook die betekenis daarvan: 

Reduksionisme of atomisme: Verskynsels of objekte word tot die mees basiese ele

mente gereduseer ten einde die geheel te verstaan. 

Liniere oorsaaklikheid: Elemente word deur oorsaak en gevolg aan mekaar verbind. 

Vertrouend op die sekerhede van instrumentele rasionalisme is vas geglo in liniere pro

gress1e. 

Neutrale objektiwiteit: Waarheid kan slegs ontdek word indien die verskynsels of ob

jekte op 'n objektiewe wyse waargeneem word en nie deur die waamemer be!nvloed 

word nie. 

Nieteenstaande die natuurwetenskaplike oorsprong van Newton se beskouing het dit tog 

'n verreikende invloed gehad op die totale wereld- en lewensbeskouing soos dit in die 

modeme tyd gestalte gevind het. De Jongh van Arkel (1987:66) stel dit soos volg: 

'Through the work of Isaac Newton the Mechanical Philosophy was established as the 

scientific conceptual model to be used by all and applied in every field of investigation.' 

Kotze (1992:27) vat die modemistiese wetenskapsera gepas saam as hy se dat hierdie 

tydperk gekenmerk word deur 'n taal van objektiwiteit, empiriese waameming, kwanti

tatiewe meting, induktivisme en verifieerbare kennis en feite. Volgens Kotze is die so

siale wetenskappe in die modemistiese era soortgelyk gekenmerk deur 'n sterk atomis

tiese benadering wat uitgemond het in 'n metodologiese individualisme. Hy wys daarop 

dat hierdie wetenskapsbenadering geassosieer word met die beskouing van Galileo, 

Newton en Descartes en sterk meganisties georienteerd is. Hierdie metodologiese indi

vidualisme probeer om die mens as 'n lewende organisme in natuurlike onderdele en 

deelprosesse te ontleed en te verdeel. Die mens word s6 as 'n metafoor van 'n masjien 

voorgestel. In die sielkunde, by name die psigo-analitiese en behaviouristiese benade

rings, word aansluiting gevind by hierdie modemistiese wetenskapsbenadering. In 

beide gevalle word die mens gereduseer tot 'n biologiese wese. Die psigo-analisme 

reduseer die mens tot drifte en die behaviourisme reduseer die mens tot 'n stimulus-re

sponsmasjien. Die mens is dus die produk van sy omgewing. 
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Dit val op <lat die beeindiging van die politieke bestel van apartheid in 1994 nou aan

sluit met die hoogtepunt van die modemistiese wetenskapsbeskouing, soos aangedui 

deur Dockery (1995 :20). Die deelnemers aan die studie sal dus uit die era waar mo

demistiese beskouinge oorheers het, kom. As wit Afrikaanssprekende mans sou hulle 

waarskynlik grootgeword het met die kulturele vertrekpunte en waardes soos uitgeleef 

in (vir hulle) die veilige politieke bestel van apartheid. Hulle sal dus volgens die mo

demisme nie die invloed van hierdie politieke omgewing (wat hulle onder meer laat 

dee! het aan 'n kollektiewe magsposisie) kon ontsnap nie. Die implikasie van so 'n 

modemistiese denke sal dus onder meer inhou <lat die reaksie van die deelnemers op die 

nuwe politieke bedeling voorspelbaar sal wees en <lat <lit objektief waargeneem sal kan 

word. 

In die volgende paragrawe sal ek egter aantoon <lat ek nie 'n modemistiese weten

skapsbeskouing van objektiewe wetenskaplike kennis en algemeengeldende waarhede 

kies nie, maar eerder wil aansluit by die postmodernistiese siening, waarvolgens kennis 

sosiale konstruksies is en die onvoltooidheid van ons denke en waarhede maar te goed 

besef word (Pieterse 1993: 16). 

1.4.3 Postmodernisme 

Die positivistiese wetenskapbenadering het stelselmatig begin plek maak vir 'n denk

wyse waardeur die subjek/objek-dualisme en die wetenskapsideaal van neutrale objek

tiwiteit en empiriese waarneming deurbreek is. Volgens Kotze (1992:2) vind daar 'n 

verskuiwing in die wetenskapsdenke van die modemisme na die postmodernisme plaas, 

veral op die vlak van wetenskapsepistemologie. Dit raak ook die teologiese veld, soos 

beskryf deur verskillende navorsers, onder andere Dockery (1995), Dill en Kotze (1997) 

en De Jongh van Arkel (1987). 

Die postmodernistiese denkwyse benadruk 'n verskeidenheid van kenmerke. Vir hier

die studie kan die volgende uitgelig word: 

• Die onvoorspelbaarheid van verandering (De Jong van Arkel 1987:72). 

• Die relatiewe aard van kennis en die onmoontlikheid van volkome objektiwiteit. 

Met antler woorde, verteenwoordigende kennis eerder as feitlike kennis (De Jong 

van Arkel 1987:74). 
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• Heelheid of die organiese samehang van dinge (De Jong van Arkel 1987:78). 

• Diversiteit of, anders gestel, die plurale of meervoudige aard van kennis 

(Dill en Kotze 1997:16). 

Alhoewel hierdie kenmerke aan die postmodemisme gekoppel is, stem ek saam met 

Jordaan (1996:5-6) dat dit in bepaalde sin onmoontlik is om die postmodemistiese tyd

gees te definieer. Die postmodemisme bevraagteken juis die haalbaarheid van de

finii!ring. Jordaan wys verder daarop dat postmodemisme as 'n tydgees alreeds in die 

modemisme teenwoordig is. Dit maak ook vir my sin as hy se dat modemisme en 

postmodemisme tydgeeste is wat gelyktydig bestaan en mededingend teen mekaar 

skuur. Hy verklaar: 'Op sy eenvoudigste gesien, kan die tydgees van postmodemisme 

verstaan word as 'n voortsetting en verbreding van 'n relatiwiteitsbewussyn, en 'n diep

gaande vertwyfeling oor en verwerping van die werkbaarheid van die drie grondpilare 

van modemiteit.' Die drie grondpilare is: die pilaar van rasioneel-gegronde sekerheid, 

die pilaar dat orde uit chaos geskep kan word en die emansipasie van die individu se 

gelndividualiseerde volkomenheid. 

Millier (1996:55-56) sluit by bogenoemde skrywers aan in sy siening dat die begrip 

postmodern verwys na 'n kentering in wetenskap- en lewensbeskouing. Volgens horn 

bevind ons ons in die westerse wereld tans in die midde daarvan. Die optimistiese hoop 

en positiewe lewensgevoel van modernisme het nie aan verwagtinge voldoen nie. 

Postmodemisme het 'n diep wantroue in die sogenaamde objektiewe waarhede as hoop 

vir die samelewing. Die westerse wereld is dus in die midde van 'n oorgang van een 

manier van dink (modemisme) na 'n volgende (postmodemisme). 

Hierdie studie staan midde in die veranderinge in die huidige Suid-Afrikaanse same

lewing. Soos aangedui in die inleiding tot die studie, was Suid-Afrika vir lank gelsoleer 

van die res van die wereld. Dit het beteken dat die ontwikkeling van die postmoder

nisme as't ware opgedam het en dat die sluise hiervan meteens met die geboorte van die 

nuwe Suid-Afrika op ons oopgetrek is. In oorsese lande het die mense oor 'n !anger tyd 

aan hierdie veranderinge gewoond geraak. Die apartheidsera kan volgens MUiler (ibid.) 

as 'n tipiese modemistiese tydvak aangedui word: 'Tans is dit asof ons in Suid-Afrika 

deur die 'rapids' beweeg en die postmodemisme plaas ongekende druk op al ons si

steme ... '. Die deelnemers aan hierdie studie sal persone wees wat hierdie druk aan eie 
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lyf ervaar het toe hulle onverwags uit 'n posisie van sekerheid in onsekerheid geplaas is. 

Die sekuriteit van gevestigde strukture het vir hulle veral in hulle arbeidsituasie weg

geval. 

My aansluiting by die postmodemistiese denkwyse het sekere implikasies vir die studie. 

Ek stem daarmee saam <lat kennis relatief en meervoudig van aard is. Daar kan dus nie 

net 'n enkelvoudige werklikheid wees nie. Alhoewel al die deelnemers dee! is van die 

verandering in die land, sal hulle dit nie noodwendig op dieselfde wyse beleef en eners 

daarop reageer nie. Elke deelnemer aan die studie sal 'n eie werklikheid en kennis tot 

<lit wat bestudeer word, voeg. Diversiteit en meervoudigheid van kennis sal dus na vore 

gebring word. 

Daar bestaan ook geen neutrale kennis van objektiwiteit nie en waameming sal altyd 

subjektief gekleur wees vanuit die waamemer se verwysingsraamwerk. Ek sal dee! 

wees van die navorsingsgroep. Hierdeur sluit ek aan by de Jongh van Arkel (1987:74) 

as hy se: 'Because we cannot eliminate ourselves from the picture, there is no such 

thing as real objectivity.' In teenstelling met die modemisme se ' ... emansipasie van die 

individu in sy/haar gerndividualiseerde volkomenheid' (Jordaan:ibid.) is ek ook van 

mening dat die mens slegs volkomenheid kan bereik in verhouding met en in verbon

denheid met ander mense. Jordaan stel dit verder dat die 'Mens word mens gemaak in 

gemeenskap met antler - in die kommunikatiewe en dialogiese medeskepping van be

tekenisse ... ' (Jordaan: 1996:5-6). Die mens word by die organiese samehang van dinge 

ingesluit deur De Jongh van Arkel (1987:74) ashy verklaar: 'There actually exists only 

an unbroken wholeness that presents itself to us as webs (or patterns) of relationships.' 

1.4.4 Postmoderne epistemologiese paradigmas 

Die konstruktivistiese en veral die sosiaal konstruktivistiese paradigmas as postmodeme 

paradigmas sal hierdie studie rig en bernvloed. Vervolgens sal ter wille van volle

digheid kortliks aan twee van die ysbrekers van die postmodeme beweging naamlik die 

sisteemparadigma en die kubernetika aandag gegee word. Hiema sal die konstrukti

visme en die sosiale konstruksiediskoers bespreek word. Ten slotte sal die implikasie 

van hierdie paradigmas vir die studie gepostuleer word. Soos die verslagskrywing ver-
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loop, sal daar voortdurend op die konsekwensies van hierdie paradigma keuse gereflek

teer word. 

1.4.4.1 Die sisteemparadigma 

Ontwikkeling in die natuurwetenskappe het volgens De Jongh van Arkel (1987:79) ge

lei tot 'n keerpunt in die benadering van atomistiese individualisme tot een waarin die 

samehang van onderdele in 'n groter sisteem erken is. Hierdie realiteit het ook neerslag 

gevind in die sielkunde deur die algemene sisteemteorie van Von Bertalanffy (in Meyer, 

Moore en Viljoen 1997:585). Volgens Kotze (1992:29-31) kan die sisteemparadigma 

dus beskou word as een van die ysbrekers wat die weg begin baan het vir 'n postmo

demistiese benadering. Die individualistiese fokus van die modemisme word vervang 

met 'n holistiese en kontekstuele benadering. Die samehang van netwerke wat aan on

derdele hulle aard verleen, word belig. In die hulpverleningdissiplines word die indi

vidu dus as lid van die gesinsisteem, sowel as ander betekenisvolle sisteme, benader. 

W anneer die studie dus fokus op persone wat deur onverwagse uitdienstrede getref is, 

sal ook kennis geneem moet word van die perturbasie wat hierdie verlies aan sekuriteit 

binne hulle betekenissisteme tot gevolg het. 

1.4.4.2 Die kubernetiese paradigma 

Hierdie paradigma gaan verder as die sisteemparadigma in die sin dat <lit prosesse en 

kontrole in en tussen sisteme beklemtoon. Hoffman (1990:2) gee die betekenis van die 

woord soos volg: 'It describes the activity of feedback cycles not only in machines but 

also in human affairs.' Kotze (1992:41) stel dit soos volg: 'Konsepte soos inligting, 

kontrole en terugvoer staan sentraal in die kubemetiese teorie ... Terugvoer vorm die 

sentrale idee van die kubemetiek.' Hierdie kubemetiek staan ook bekend as eerste orde 

kubernetiek. 'n Verdere ontwikkeling het plaasgevind toe die observeerder ingesluit is 

by die kubemetiese proses wat waargeneem en beskryf word. Dit word beskryf as 

tweede orde kubernetiek. Volgens Hoffman (1990:5) het dit ook vir terapeute 'n defi

nitiewe implikasie. Sy verduidelik soos volg: 'A second order view would mean that 

therapists include themselves as part of what must change; they do not stand outside.' 

Wanneer ek dus as fasiliterende deelnemer ingesluit is by die navorsing het <lit bepaalde 

implikasies vir die studie. My beskrywing van <lit wat waargeneem word sal nood-
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wendig vanuit eie verwysing geskied. Kotze (1992:44) stel dit soos volg: 'Selfver

wysing is die noodwendige implikasie van die beginsel van 'n tweede-orde-kuberne

tiek ... Die waamemer belnvloed dit wat hy waameem en is daarom dee! van sy eie 

waameming. Sy beskrywing beskryf dus eintlik sy eie relasie tot dit wat hy waameem.' 

Volgens Kotze (ibid.) plaas dit 'n groot verantwoordelikheid op die waamemer (ten op

sigte van die etiek in die beskrywing), aangesien die dialektiek van objektief-subjektief 

ten gunste van selfverwysing opgehef is. 

1.4.4.3 Die konstruktivistiese paradigma 

Vrae na hoe die mens weet sowel as die status van sy wete rig die ontwikkeling van die 

konstruktivistiese paradigma. Grondliggend aan die konstruktivisme is die gedagte dat 

die mens nie die objektiewe waarnemer van die werklikheid is nie, maar we! die sub

jektiewe konstrueerder daarvan. Volgens Kotze (1992:51) is kennis ' ... die kognitiewe 

konstruksies van waamemers in interaksie met die waargenome'. Hierin sluit die kon

struktivisme dus aan by die tweede-orde-kubernitiek. 

Nog 'n eienskap van konstruktivisme is dat alle kennis menslike konstruksies is, en nie 

as weerspieeling van 'n eksteme, objektiewe werklikheid geag kan word nie. Efran, 

Lukens en Lukens (1988:28) stel dit soos volg: 'Another critical charactaristic of con

structivist thinking .. .is the emphasis on context and meaning ... Take something out of 

context and it becomes meaningless. Put it in a new context, and it means something 

else.' 

Verder is die wyse van kennisverwerwing struktuur-gedetermineerd, dit wil se die 

waamemer se individuele struktuur bepaal waameming en optrede. In 'n onderhoud 

met Humberto Maturana kom Simon (1985:34) tot die gevolgtrekking dat Maturana 'n 

organisme se waameming nie met 'n kameralens vergelyk nie, maar meen dat ' ... a shift 

was made to see the organism as an informationally closed system which never "takes 

in" information from onside in any direct way. Rather what it perceives is always de

termined by the nature of it's own structure.' Kotze (1994:27) gaan verder en meen dat 

die konneksie tussen verskillende lewende organismes verduidelik word deur die idee 

van structural coupling. Sy verduidelik die belangrikheid van taal in hierdie proses 

soos volg: 'It is in this regard that language becomes important as the medium through 
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which human beings can couple structurally. It is in language that people co-exist and 

co-construct a world in which to live.' 

Die konstruktivisme en die sosiale-konstruksieteorie word dikwels met mekaar verwar. 

Kotze (1992:63-64) wys daarop dat daar 'n baie belangrike onderskeid is indien gekyk 

word na die konteks waaruit elk van hierdie diskoerse ontwikkel het. Hy meen dat die 

konstruktivisme baie sterk op die biologiese en neuro-fisiologiese prosesse gebaseer is, 

terwyl die sosiale-konstruksieteorie die klem plaas op sosiale prosesse. 

1.4.4.4 Die sosiale-konstruksiediskoers 

Die sosiale-konstruksiediskoers het in die voetspore gevolg van die postmodernisme se 

verwerping van die modernistiese uitgangspunt dat kennis objektief waargeneem en 

beskryfkan word. 

Volgens die sosiale-konstruksiediskoers kan kennis nie beskryf word as konstrukte van 

'n individuele waarnemer nie, maar eerder as die resultaat van sosiale prosesse waaraan 

die individu dee! het. 'Basically, social construction theory holds that our beliefs about 

the world are social inventions' (Hoffman 1990:2). Elke mens moet dus as individu 

vanuit 'n sosiale perspektief beskou word. Volgens Kotze (1992:68) stel Gergen dit 

soos volg: '(W]ho and what we are is not so much the result of our "personal essence" 

but of how we are constructed in various social groups ... ' Freedman en Combs 

(1996:16) onderstreep dieselfde gedagte as hulle se: 'societies construct the "lenses" 

through which their members interpret the world.' 

In beide die konstruktivisme as die sosiale-konstruksiediskoers word die belangrikheid 

van taal beklemtoon. W aar taal in die konstruktivistiese paradigma as die wyse van 

kontak tussen konstrukte van individue beskryf word (vergelyk Kotze 1994:27), gaan 

die sosiale-konstruksiediskoers verder as daar gese word dat die mens in taal bestaan. 

Kotze en Kotze (1997:1) stel dit soos volg: 'Within the social constuction discourse, 

language is more than just a way of connecting between people. People exist in lan

guage.' Die fokus word dus verskuif van individuele ervaring na interaksie deur taal 

binne sisteme (soos die gesin, gemeenskap en kulturele omgewing). Gevolglik kan gese 

word dat kennis en die betekenis daarvan vir die mens sosiale konstrukte is wat inter

subjektief in taal onderhandel is. 'By "being in language", we refer to the process of the 
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social creation of the intersubjective realities that we temporarily share with each other' 

(Anderson & Goolishian 1988:377). 

Wanneer die deelnemers aan hierdie studie hulle verhale aan mekaar vertel, (met antler 

woorde in taal uitdruk), sal die verskillende verhale en betekenisgewing na vore kom 

soos wat dit gekonstrueer is binne hulle uni eke sosiale sisteme van onder meer die gesin 

en kulturele omgewing. Deur middel van reflekterende gesprekke sal daar egter saam 

met die antler deelnemers nuwe betekenis en kennis gekonstrueer word. 'Social con

struction theory posits an evolving set of meanings that emerge unendingly from the 

interactions between people' (Hoffman 1990:3). 

1.5 Samevatting: 

• Die veranderinge in die politieke situasie van Suid-Afrika het onder meer tot gevolg 

gehad dat baie persone hulle werk in die staatdiens en privaatsektor verloor het. Die 

noodsaaklikheid is aangetoon om die uitwerking hiervan op spesifiek die wit afri

kaanssprekende mans en hulle gesinne te bestudeer. 

• Die relatiewe sekerheid van objektiwiteit, fundamentele uitgangspunte en voorspel

baarheid deur middel van oorsaak en gevolg in die modemistiese denkwyse hou nie 

!anger water nie. 

• Die postmodemistiese denkwyse bring onsekerheid aangesien aanvaarde sekerhede 

bevraagteken word. Dit lei dus tot 'n kentering in wetenskaps- en lewensbeskouing. 

Dit tref die Suid-Afrikaanse samelewing gelyktydig met (en mitsdien as gevolg van) 

'n veranderende politieke bestel. 

• Die mens is nie die objektiewe waarnemer van kennis-werklikhede nie, maar we! 

die subjektiewe konstrueerder daarvan. Kennis en die betekenis daarvan is dus so

siale konstrukte wat intersubjektief deur mense in taal onderhandel word. 

In die volgende hoofstuk word die teologiese perspektief bespreek. Daarin sal ek aan

toon dat hierdie studie as pastoraal-narratiewe studie in die praktiese teologie gegrond 

IS. 
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HOOFSTUK TWEE 

'n WOORD OOR DIE WOORDE OOR GOD 

2.1 Inleiding 

Aangesien die studie binne die veld van die praktiese teologie geposisioneer word, sal 

daar aan hierdie studieveld aandag gegee word, nadat die invloed van die modemisme 

op, en die implikasie van die postmodemisme vir die teologie aangetoon is. In aan

sluiting by die sosiale-konstruksiediskoers word van die narratief-hermeneutiese be

nadering tot die praktiese teologie uitgegaan. Die implikasie hiervan vir die studie word 

ten slotte aangedui. 

2.2 Modernisme en postmodernisme in die teologie 

In die bespreking van die modemisme in paragraaf 1.4.2 is daarop gewys <lat die mo

deme denke gekenmerk word deur onder andere rasionele sekerheid, objektiwiteit en 

reduksionisme. 

Volgens Pieterse (1993:12-15) het veral die ontwikkeling en differensiasie op tegnolo

giese gebied daartoe gelei <lat 'n situasie ontstaan het waarin die mens, die samelewing 

en die godsdiens van mekaar verwyder geraak het. Hy wys daarop <lat godsdiens as 

gevolg van hierdie ontwikkeling deur die sekularisasieproses uit die openbare !ewe ver

dryf is en 'n private aangeleentheid geword het. Die transendente werklikheid het ver

vaag en die modeme mens se historiese bewussyn erken alleen die aardse !ewe as die 

werklikheid. 

Verder is die modemistiese beskouing van reduksionisme meganisties van aard en soek 

<lit na wetmatighede in dele, wat die geheel moet verklaar. Kotze (1992:27) is van me

ning <lat die sosiale wetenskappe (en by implikasie ook die teologie) deur die beskouing 

van reduksionisme gekenmerk is deur 'n sterk atomistiese benadering wat 'n individu

alistiese antropologie tot gevolg gehad het. 

Volgens Pieterse (ibid.) het die verwoesting van die twee wereldoorloe in die twintigste 

eeu egter die modemisme in sy fondamente geskud en die postmodeme tydvak tot 

gevolg gehad. Die mens is tot by die grense van die verklaarbare gedwing: 'Waar in 
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die modeme tyd geglo is aan absolute waarhede wat deur die sintuie vasgestel kan 

word, word tans veel meer ruimte gemaak vir verskeie standpunte ... Die onvoltooidheid 

van ons denke en ons waarhede word goed besef (Pieterse 1993: 16). 

Pieterse (ibid.) wys egter daarop dat die godsdiens nie vemietig kon word nie: 'Seku

larisasie het in 'n sekere sin misluk. Die rasionalisme en gepaardgaande beskouinge oor 

godsdiens as 'n onredelike en dus 'n verbygaande fase in die ontwikkeling van die mens 

kon die godsdiens nie vemietig nie.' Reduksionisme is ook op die kop gekeer deur die 

holistiese perspektief van die postmodemisme, waar die dele vanuit die perspektief van 

die geheel verstaan word. 

Die postmodeme mens ken God, volgens Pieterse (ibid.), '. .. nou nie net meer (hoof

saaklik) op leerstellige wyse nie, maar ook deur subjektiewe ervaringe'. Die mens wat 

deur die trauma van onverwagse uitdienstrede gaan, word in die totaliteit van sy bestaan 

geraak. Die verhouding met die self, die gemeenskap en met God word geraak en dit 

kan nie los gemaak word van mekaar nie. Die subjektiewe geloofservaringe is dus ten 

nouste verweef met die ervaringe van die bestaanswerklikhede. Die teologie in die 

postmodeme konteks sal van hierdie subjektiewe ervaringe van mense moet kennis 

neem, sodat dit versoen kan word met leerstellige waarhede. W anneer daar geluister 

word na die verhale van mense wat blootgestel was aan onverwagse uitdienstrede, moet 

daar dus ook geluister word na die konstruksies van hulle menslike nadenke oor God. 

Hulle geloofservaringe en -uitsprake staan dus nie los van hulle ervarings en belewings 

in hulle daaglikse bestaan nie. 

2.3 Praktiese teologie 

2.3.1 Inleiding 

In die Suid Afrikaanse konteks word volgens Louw (1993:74) drie basiese benaderinge 

in die praktiese teologie geidentifiseer, naamlik: 

• 'n konfessionele benadering, wat vashou aan die Skrif as die enigste kenbron; 

• 'n korrelatiewe benadering, wat die insigte van die Skrif in verband wil bring met 

empiriese insigte uit die sekulere wetenskappe; 



17 

• 'n kontekstuele benadering, wat aanluiting by die situasie soek en deur middel van 

'n situasie-analise konkrete veranderinge wil genereer. 

In die lig van die omvang van hierdie studie gaan hierdie benaderinge egter nie verder 

bespreek word nie. Ek sluit we! by Louw (1993 :78-80) aan as hy se dat ' ... praktiese 

teologie die hermeneutiek is van God se ontmoeting met die mens en sy wereld.' Louw 

verduidelik voorts dat die praktiese teologie as hermeneutiek die betekenis en relevansie 

van die evangelie vir die mens in sy wereld op s6 'n manier wil vertolk dat die mens tot 

geloof kan kom of in sy geloof kan groei. Die sin van die evangelie sal gevolglik ge

konkretiseer word en neerslag vind in kommunikatiewe geloofshandelinge deur die 

mens. Hierdie geloofshandelinge kom volgens Pieterse (1993 :7) tot uiting 'in die ont

moetingsgestaltes van gebed, die omgang met die Bybel, in die erediens, die pastoraat, 

die kategese, en oral waar kommunikatiewe handelinge deur en tussen mense geskied.' 

Gerkin (1984 & 1986) beskryf die narratief-hermeneutiese benadering tot die praktiese 

teologie soos volg: 

Practical theology ... is the critical and constructive reflection on the life and work of Christians in 

all the varied contexts in which that life takes place with the intention of facilitating transformation 

of life in all its dimentions in accordance with the Christian gospel. Practical theology seen from a 

narrative hermeneutical perspective, involves a process of the interpretive fusion of the horizons of 

meaning embodied in the christian narrative with other horizons that inform and shape perceptions 

in the various arenas of activity in which Christians participate (Gerkin 1986:61). 

Hierdie benadering sluit dus aan by die konstruktivisme en sosiale-konstruksiediskoers 

in die sin dat kennis en betekenis van menslike narratiewe in taal en in die lig van God 

se verhaal onderhandel en geYnterpreteer word sodat sin en betekenis bereik kan word. 

Die narratief-hermeneutiese benadering is volgens my ook 'n antwoord tot begrip van 

die postmoderne mens, sodat die betekenis en relevansie van die heilsboodskap effektief 

vertolk en ge'interpreteer kan word. Gerkin (1986:22) wys op die dilemma waarin die 

pastoraat ten opsigte van die sorg aan die hedendaagse mens verkeer en beskryf hierdie 

benadering as 'n 'undergirding practical theology for pastoral care that gives particular 

attention to the importance of the narrative stucture of human experience.' 
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Hierdie perspektief word vervolgens hoofsaaklik op grond van Gerkin se beredeneringe 

beskryf. 

2.3.2 'n Narratief-hermeneutiese benadering tot die praktiese teologie as 

'n postmoderne benadering 

Ter wille van volledigheid word in hierdie afdeling eerstens na die betekenis van her

meneutiek as die studie-van-verstaan-deur-interpretasie gekyk. Daar word voorts 

aangedui hoedat interpretasies bei:nvloed word deur die ineenvloeiing van beteke

nishorisonne sodat dit lei tot die transformasie van die verhaal van die mens. Die ge

lowige mens se verhaal kry sin en betekenis wanneer dit in die lig van God se verhaal, 

soos beskryf in die Bybel, gelnterpreteer word. Ten slotte word die rol van die pastor 

sowel as die van die gelowige mens as bedienaars van God se sorg (paraklese van God) 

bespreek. 

2.3.2.l Hermeneutiek: Interpretasie van die verhaal 

Die term hermeneuties het in sy breedste sin te doen met die wetenskap van interpreta

sie. Die term word volgens Gerkin (1984: 19) ontleen aan die beeld van Hermes, die 

vlerkvoetige boodskapdraer van die gode wat geassosieer word met die oordra van 

boodskappe aan die mense. Dit moes op so 'n manier oorgedra word dat dit vir die 

menslike verstand bevatlik sou wees. 

Miiller (1996:10) wys daarop dat die begrip hermeneutiek 'n geskiedenis het wat oor 'n 

paar eeue strek en wat uiteindelik die algemeen aanvaarde betekenis van vandag verkry 

het, naamlik dat hermeneutiek die wetenskaplike aktiwiteit van interpretasie is. Vol

gens Ricoeur en Heitink (in Muller 1996:10) het dit aanvanklik bloot om die interpreta

sie van tekste (Bybel) gegaan, terwyl dit in die nuwere hermeneutiek uitgebrei is tot die 

interpretasie van antler soorte tekste of fenomene, soos gesproke woorde, gebare, han

delinge, historiese en maatskaplike verskynsels. 

Volgens Gerkin (1986:52) leef elke mens in 'n verhaal (teks) waarbinne die persoon sin 

en betekenis vir die !ewe konstureer. Hy verklaar: 'To be a person is therefore to live in 

a story'. Hierdie verhaal is egter nie in 'n vakuum gekonstrueer nie. Die individuele 

verhaal is deur 'n reeks groter verhale in die kulturele en spirituele konteks gelokaliseer 
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en ontwikkel. In die narratief-hermeneutiese benadering gaan dit om die vertel sowel as 

om die verstaan deur interpretasie van verhale. Soos ek Gerkin (1986:60) verstaan het 

die praktiese teologie te make met die belewenis van mense in hulle alledaagse 

bestaanswerklikhede, in die Jig van God se Woord. Hiervolgens is die primere funk

sie. van 'n hermeneutiese interpretasie: 'to open a way ahead' (1984:22). Wanneer die 

mens se verhaal dus uitsigloos is, is dit nodig dat daar deur middel van die interpretasie 

van die verhaal in die Jig van die Woord gesoek word na nuwe moontlikhede. 

Die narratief-hermeneutiese perspektief in die praktiese teologie impliseer verder ook 'n 

proses waardeur die Christelike narratief met ander betekenishorisonne, wat inwerk op 

die lewens van Christene, deur interpretasie met mekaar versoen word. Die praktiese 

bestaanswerklikhede van die mens verander voortdurend en die onvoltooidheid van die 

interpretasieproses spoor die praktiese teologie dus aan. Gerkin (1986:60) verklaar dat: 

'Practical theology is always "in process", never finalized'. 

2.3.2.2 Ineenvloeiing van horisonne 

Die belangrikheid en betekenis van die invloed van wat Gerkin noem ' ... contextual are

nas' of 'horizons of meaning' op die narratief van 'n mens word ook in hierdie be

nadering uitgewys. Volgens Gerkin het elke mens 'n eie arena van betekenis of be

tekenishorisonne. Hy verduidelik (1984:44): 'This means that when we attempt to un

derstand another ... we take with us into that attempt our prejudices, our "pre-under

standings", our biases. They are part and parcel of the world in which we live and expe

rience the other; they make up the horizon of our understanding (meaning).' 

Die gemeenskap van gelowiges word saamgestel uit verskillende individue met hulle 

eie arenas van betekenis. Hierdie indviduele arenas word weer belnvloed deur ander 

individue, gelowig of nie, met hulle eie arenas. Die praktiese teologie vanuit 'n nar

ratief-hermeneutiese posisie is dus ' ... a process of the interpretive fusion of horizons of 

meaning embodied in the Christian narrative with other horizons that inform and shape 

perceptions in the various arenas of activity in which Christians participate' (Gerkin 

1986:61). 

Alhoewel hierdie ineenvloeiing van horisonne harmonieus mag verloop, kan dit ook, as 

gevolg van botsende perspektiewe en verskille in betekenisgewing, tot konflik lei. Plu-
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ralisme en weersprekende interpretasies mag dus die strewe tot ooreenstemming in die 

geloofsgemeenskap bemoeilik. Wanneer daar egter we! 'n ineenvloeiing van beteke

nishorisonne plaasvind, word nuwe tense geskep waardeur lewenswerklikhede bekyk 

kan word. Die betekenis van die Christen se verhaal kan dus nooit van die invloed van 

sy verhouding met ander mense en sy betrokkenheid by ander lewensaktiwiteite, losge

maak word nie. 

2.3.2.3 Transformasie van die verhaal 

Soos wat die mens se verhaal verander as gevolg van die nuwe ervarmg en die 

ineenvloeiing van betekenishorisonne, moet daar voortdurend nuwe betekenis gekon

strueer word om die transformasie te akkommodeer. Die praktiese teologie behoort 

hermeneuties betrokke te wees by hierdie proses. Gerkin (1986:54) beskryf die nar

ratief-hermeneutiese praktiese teologie as 'n ' ... ongoing hermeneutical process within 

the immediate storied context of ministry.' Die doe! van die proses is die transformasie 

van die menslike verhaal op wyses wat die weg baan vir 'n nuwe verhaal (of verhale) 

wat vir die betrokke mens sin maak in die Jig van God se verhaal. 

Die praktiese teologie se taak is dus om hierdie verandering en betekenisgewing deur 

die werking van die Heilige Gees te fasiliteer sodat die mens in die Jig van God se 

Woord tot verstaan kan kom. God is inderwaarheid voortdurend besig met Sy skep

pings- en herskeppingswerk. Die vertel en hervertel van die Christelike verhaal was 

deur die eeue 'n verhaal van ' ... human life in need of and awaiting transformation' 

(Gerkin 1986:64). Tlhagale (1993:7-16) besin oar die teologiese waarde van werk ashy 

se: 'Employment offers human beings the opportunity to cooperate with God; God's 

Spirit calls people to carry out certain tasks which ultimately contribute towards the new 

creation.' Uit hierdie stelling lei ek af dat die geloofsgemeenskap gevolglik 'n 

verantwoordelikheid het teenoor alma! wat werkloos is, sodat God se skeppings- en her

skeppingswerk oak in en deur hulle !ewe sigbaar sal word. 

Die gevaar bestaan dat die mens in sy betekenisgewing stagnant en onbuigbaar kan 

word en dus oak onaanpasbaar vir verandering. Dieselfde gevaar is ook wesenlik vir 

die praktiese teologie, indien dit nie tred hou met verandering en die interpretasie daar

van vir Christene nie. Die praktiese teologie moet dus voortdurend oop wees vir die 
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leiding van die Heilige Gees in die interpretasie van lewenswerklikhede: 'Only as the 

process of practical theological thinking is kept open and active ... can the Christian 

community remain open to the movement of God that. .. may be found taking place ... far 

afield from our accustomed Christian contexts' (Gerkin 1986:65). Dit sluit dus aan by 

die postmodeme denke <lat daar meervoudigheid van kennis bestaan en dat nuwe kon

strukte van kennis voordurend geko-konstrueer word in terme van die sosiale kon

struksiediskoers. 

2.3.2.4 Narratief: Die Godsverhaal en mensverhale 

In hierdie afdeling word gekyk hoe die verhaal (narratief) van God, soos ons <lit vind in 

die Bybel, met die mens se verhaal verband hou. Hierdie twee verhale word deur geloof 

verbind. Daar word ook aandag gegee aan die interpretasie van die mens se verhaal in 

die Jig van die Woord van God en hoe dit van belang is vir die praktiese teologie. 

Die narratiewe denke in die praktiese teologie is gegrond op die geloof <lat die Bybel die 

verhaal van God is. Die verhaal van die wereld is God se skepping, onderhouding en 

herskepping daarvan. Rossouw (1993:899) sluit aan by hierdie gedagte van Gerkin as 

hy se <lat die Bybel gesien moet word as 'n boek wat twee verhale aanbied, naamlik die 

van die volk van Israel en die van Jesus. Hy wys verder daarop dat gelowiges nie alleen 

die verhaal van die Bybel moet verstaan nie, maar ook in staat moet wees om die By

belverhaal met hulle eie lewensverhale in verband te kan bring. 

Volgens Gerkin (1986:49) word metafore in die Bybel gebruik om God se verhaal vir 

ons as mense verstaanbaar te maak. God is tegel yk verborge en geopenbaar in meta

fore. As skepsels van God kan mense se verhale nie werklik verstaan word indien daar 

nie ag geslaan word daarop dat die mens deur God as dee! van die skepping binne tyd 

geplaas is nie. Gerkin (ibid.) verduidelik soos volg: die verhale in die Bybel 'disclose a 

way of seeing the world and human life in the world as always held within the "plot" of 

God's intentional purposes and direction. Life in the world is life nested within that 

overarching narrative.' 

Alie terreine van die mens se !ewe moet dus in die Jig van God se Woord gesien en ver

staan word. W anneer daar dus in hierdie studie oor die verhale van mense wat hulle 
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werk verloor het, gepraat word, moet dit ook in hierdie Jig gesien word. Wicks en 

Parsons (1993 :678) stel dit soos volg: 'It is clear that there is no such thing as job secu

rity. However, our faith invites us to be in continual communication with God to dis

cern God's will for our lives in vocation. This is the ongoing ministry of both the pastor 

and the church.' Mense wat hulle werk verloor het, beland dus in 'n krisis wat die aan

dag en sorg van die geloofsgemeenskap, pastor en medegelowiges, vereis, sodat hulle 

hul verhale in die Jig van die Bybel kan interpreteer en verstaan. 

Soos ek dit verstaan is die pastoraat die verpraktisering van die praktiese teologie. In 

die bediening van die pastoraat sal kenmerke van die narratief-hermeneutiese praktiese 

teologie dus van toepassing wees. In die volgende afdeling word die pastoraat van 

naderby beskou. Die rolle van die pastor en medegelowiges in die bediening van die 

pastoraat, word behandel. 

2.3.3 Pastoraal-terapeutiese posisie 

Louw (1993) meen dat die praktiese teologie in sy geheel betrokke is by die verstaans

proses van die ontmoeting tussen God en mens. Hy plaas egter die pastoraat volgens 

my in die hart van die hermeneutiese benadering as hy se dat die pastorale hermeneu

tiek die ontmoetingsgestalte van heil vanuit die paraklese metafoor verstaan en vertolk. 

Hy verklaar: 'Die troos-effek van God se nabyheid, teenwoordigheid en identifikasie 

met die menslike nood en lyding word die eiesoortige dimensie van waaruit die pas

toraat probeer om die verbondsmatige ontmoeting tussen God en mens te verstaan' 

(Louw 1993:83). 

De Jongh van Arkel (1988:10) sluit aan by die paraklese metafoor in sy stelling dat dit 

in die pastoraat nie in die eerste plek om die sorgende handelinge van mense gaan nie, 

maar om die paraklese van God, wat deur die bemiddeling van mense plaasvind. Dit 

sluit aan by 2 Kor. 1:3-4: 'Hy is die Vader wat Hom ontferm en die God wat in elke 

omstandigheid uitkoms gee. In elke moeilikheid help Hy ons'. De Jongh van Arkel 

verduidelik: 'In die pastoraat moet die medium (mens) transparant van die barmhar

tigheid van God wees.' Die karakter van die pastoraat is volgens horn sorgend van aard 

en die funksies is heling, genesing, ondersteuning en begeleiding. Hy onderskei drie 

vorme van pastoraat, naamlik: 
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• onderlinge sorg (die mees basiese vorm van pastoraat). 

• pastorale sorg (vereis groter vaardigheid en sluit die pastor sowel as ander gelowi

ges in). 

• pastorale beraad (gespesialiseerde terapie). 

Gerkin (1986: 19-20) argumenteer dat die huidige pluralistiese, gefragmenteerde maat

skaplike omgewing nie die Christen ondersteun in sy poging om as mens van God te 

leef nie. Gerkin is van mening dat die diepgaande maatskaplike ongemak by die post

modeme mens inderwaarheid die fokus van pastorale versorging behoort te wees. Daar 

moet dus wyer gekyk word as na uitsluitlik die formele, gestruktureerde pastorale 

beraad of terapie aan enkelinge of 'n paar persone. Hy stel 'n meer informele pastorale 

sorgbenadering voor wat fokus op die nood van die geloofsgemeenkap sowel as van die 

breer gemeenskap. Die betekenis en implikasies dat mense die samehang van diverse 

lewenservarings in 'n eie betekenisgewende narrarief (verhaal) konstrueer, word in 

hierdie benadering steeds erken. 

Die pluralistiese en fragmenterende aard van die postmodeme tydgees dwing mense en 

gemeenskappe volgens Gerkin (1986:19) om in verskillende, soms botsende, verhale te 

leef. In hierdie verwarrende samelewing het gelowige mense dus behoefte aan die in

terpretasie van verskillende verhale in die Jig van die verhaal van God, ten einde op nuut 

sin en betekenis te vind. Die pastor saam met die ander gelowiges is volgens Gerkin 

(1986:103) betrokke by hierdie interpretasieproses. Die gemeenskap van gelowiges (en 

ook ander gemeenskappe) konstrueer dus gesarnentlik dit waama Freedman en Combs 

(1996:16) verwys as' ... the lenses through which their members interpret the world.' In 

hierdie studie sal die navorsingsgroep dus 'n saakmakende gemeenskap vorm wat aan 

die individuele lede die geleentheid bied om hulle verhale deur nuwe lense te inter

preteer en tot verstaan te kom. 

Dit is duidelik dat die pastor nie meer die alleenbedienaar van die pastoraat is nie. Tog 

is daar in die gestruktureerde gemeente-opset steeds verantwoordelikhede aan hierdie 

pos toegeken. Ter wille van groter duidelikheid hieroor, word die rol van die pastor, 

sowel as die van ander gelowiges in die bediening van die pastorale sorg, vervolgens 

behandel. 
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2.3.3.1 Die pastor as bedienaar 

Daar kan op grond van die narratief-hermeneutiese benadering in die praktiese teologie 

aangesluit word by Gerkin (1986:107-109), wat meen dat die pastor in die eerste plek 

die rigtinggewende interpreteerder in die geloofsgemeenskap is. W anneer hy na mense 

luister, wat ookal die omstandighede mag wees, moet hy die sentrale doe! nastreef om 

mense te laat sin vind vir alle lewensomstandighede in die verhaal van God se reddende 

liefde. Gerkin (ibid.) verklaar: 'The pastor is a listener and interpretive guide. The 

pastor's goal is to help persons find meaning in what goes on in their lives that stitch 

those events and relationships into the central meanings of the Christian story.' Lauw 

sluit hierby aan as hy se <lat die pastor in die hermeneutiese proses optree as 'n gids en 

saam met mense op soek is na die betekenis van hulle lewensverhaal in die Jig van God 

se Verhaal. 

Die pastor as die representant en referent van God se verhaal soek na raakpunte tussen mense se 

verhale en die Godsverhaal in die evangelie ... Pastoraat is dus ten diepste betrokke by die tegniek 

van verhaalanalise. 'n Verhaal van 'n gelowige mens is altyd 'n stuk selfuitleg (hoe die mens 

homselfverstaan binne die gebeure); 'n stuk ander-uitleg (hoe hy ander mense verstaan) en 'n stuk 

Gods-uitleg (hoe hy God verstaan) ( Louw 1993:84). 

Die pastor het dus die verantwoordelikheid om persone wat die trauma van werkverlies 

met die gepaardgaande maatskaplike en finansiele krisisse beleef, te versorg. Hy moet 

hulle help om hulle verhale van ontreddering, verwarring en onsekerheid in 'n ver

anderende maatskaplike omgewing, steeds in die Jig van die Woord van God te inter

preteer en daaraan betekenis te gee. Die versorging impliseer praktiese en konkrete by

stand. Die sorg van God is tog nie beperk tot die spirituele vlak alleen nie. Die pastor 

kan <lit egter nie alleen doen nie, maar het die interpretasie van ander gelowiges, wat 

moontlik soortgelyke ervarings gehad het, nodig. 

2.3.3.2 Die gelowige as bedienaar 

Gerkin (1986:98) meen dat die rol van die pastor as die simboliese leier van die ge

meente in hierdie immerveranderende wereld nie onaangeraak gebly het nie. Alhoewel 

die pastor steeds erken word as die persoon wat in die gemeente met gesag oar die Skrif 
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kan leiding gee, tree die lidmate ('lay congregation') al meer tot die pastoraat toe as 

mense met spesifieke horisonne van betekenis en kennis. 

Die rolle van profeet, priester en koning het vroeer 'n sekere gesag vir die pastor gelm

pliseer. In die postmodeme konteks, veral in die westerse kultuur, is hierdie tipe van 

gesag ontmagtig deur die outoriteit van gespesialiseerde kennis. In die Christelike ge

meenskap het dit gelei tot 'n atrnosfeer van demokrasie en egalisering tussen pastor en 

lidmate. W aar dit in hierdie studie gaan oor mense wat hulp nodig het, is die positiewe 

implikasies hiervan belangrik. Die pastor het nie net meer toeganklik vir die lidmate 

geword het nie, maar die amp van die gelowige het ook baie sterker na vore getree. 

Alie gelowiges het dus bedienaars van die pastoraat geword en aanvaar dus medever

antwoordelikheid vir mense wat hulp nodig het. 

De Jongh van Arkel (1988:4) sluit hierby aan met sy verdere onderskeiding van onder

linge sorg as vorm van pastoraat. Hy beskryf dit as die spontane, sorgende handelinge 

van gelowiges aan gelowiges. Dit gee uitdrukking aan die verantwoordelikheid wat die 

een gelowige vir die antler dra en gee sodoende ook gestalte aan die belydenis van die 

gemeenskap van die gelowiges. In die onderlinge pastoraat kry die ecclesia en die koi

nonia gestalte. 

Die amp van die gelowige vervul dus 'n belangrike rol in die verstaan en interpretasie 

van die eie verhaal en ander se verhale. Muller (1996:21) meen: 'Ons eie persoonlike 

verhale sowel as die van die betekenisvolle gemeenskappe waarin ons !ewe, vorm 'n 

netwerk wat sin aan ons bestaan verskaf. Daarom kan ons se dat om jou verhaal in die 

midde van die saakrnakende gemeenskap te kan vertel, sin aan jou !ewe gee.' Onder

linge pastoraat vorm volgens De Jongh van Arkel (1988:4) die basis van alle ander 

vorms van pastoraat. Wanneer die deelnemers aan die studie hulle verhale aan mekaar 

vertel, is daar gevolglik onderlinge sorg in aksie. Dit is die ineenvloeiing van hori

sonne, wat help om betekenis vir die eie verhaal te konstrueer, wat terselfdertyd die be

tekenis van ander se verhale belnvloed. 
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2.4 Samevatting: 

• Praktiese teologie is daardie perspektief op die teologie wat die ontmoeting tussen 

God en die mens bestudeer. Die mens se verhaal word deur die praktiese teologie in 

die Jig van God se verhaal, verstaan en gelnterpreteer. 

• Elke mens se verhaal bet 'n eie horison van betekenis wat belnvloed word deur an

tler betekenishorisonne. Die gelowige mens is dus voortdurend blootgestel aan 

transformasie waar nuwe betekenis van die eie verhaal gevind moet word in die Jig 

van God se verhaal. 

• God het in sy groot barmhartigheid die mens gered en is steeds sorgend by horn be

trokke. Alie gelowiges is vir hierdie doe! in <liens van God en bedienaars van die 

paraklese van God. 



27 

HOOFSTUK DRIE 

'n WOORD OOR BENADERING 

3.1 lnleiding 

In hierdie hoofstuk word die navorsingsvrae wat die studie wil beantwoord, uitgewys. 

Die doe! van die studie word bespreek en daar word aandag gegee aan die navor

singsbenadering. Daar word verder aangetoon dat die metodologie gerig word deur die 

kwalitatiewe metode van navorsing en die narratiewe benadering tot terapie. Die studie 

is beperk in omvang en daar word dus van 'n studiegroep met 'n beperkte aantal deel

nemers (wat aan spesifieke kriteria moet voldoen) gebruik gemaak. Die etiese oor

wegings wat van toepassing is, word aangetoon. 

3.2 Navorsingsvrae 

As fasiliterende deelnemer aan die navorsingstudie sal ek in 'n tweede orde kubeme

tiese posisie na deelnemers se verhale luister en probeer verstaan wat die inhoud van 

hulle betekenisgewing op die navorsingsonderwerp is. Die volgende navorsingsvrae 

kan onder meer geformuleer word: 

• Hoe word deelnemers se identiteit en gevoel van eiewaarde geraak? 

• Hoe word die gesinsverhouding/huweliksverhouding geraak? 

• Wat is die belewenis/reaksie van die egliede en die kinders? 

• Wat is die belangrikste ondersteuningsbronne? 

• Hoe word die persone se geloofservaringe geraak ofbeYnvloed? 

• Watter rol speel die geloofsgemeenskap/kerk/pastor in die donker tyd? 

• Hoe kan die vertel van die verhaal in 'n saakmakende gemeenskap help om die eie 

verhaal te verstaan? 

• Hoe sal die interpretasie van die eie verhaal geraak word as daar na antler verhale 

geluister word? 

• Bevestig die navorsingsgroep die volgende stelling?: '[W]ho and what we are is not 

so much the result of our "personal essence" but of how we are constructed in vari

ous social groups ... ' (Gergen in Kotze 1992:68). 
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• Tot watter mate het die gespreksgroep terapeutiese waarde? 

• Sal die beskikbaarstelling van die verhale aan antler persone in soortgelyke om

standighede van waarde wees? 

Die doe! van die studie word vervolgens beskryf en geformuleer. 

3.3 Die doel van die studie 

Volgens die statistiek wat in die inleiding van die studie gegee is, is letterlik duisende 

mense op hierdie tydstip van die land se geskiedenis aan onverwagse uitdienstrede 

blootgestel. Die doe! van die studie is nie om iets te vind of te bewys nie, maar om na 

die verhale van persone in die teikengroep te luister en om die betekenisgewing te pro

beer verstaan en dit te beskryf. 

Dit is verder nie die intensie om die studiegroep nasionaal verteenwoordigend te maak 

en ook nie nodig om meer as een groep te he nie. Daar kan aangesluit word by Wolcott 

(1992:6) as hy verklaar: 'I am perplexed about the role of comparison in qualitative 

study. Personally I always stump on behalf of the single, well-honed case ... one village, 

one principal, one school-district-wide ... "one compares only when one is unable to get 

to the heart of the matter".' Die studiegroep sal dus geografies-gelokaliseerd wees met 

'n beperkte aantal deelnemers. 

Die insigte wat na vore sal kom, kan vir persone wat die perturbasie en trauma van on

verwagse loopbaanbeeindiging beleef, sowel as vir hulpverleners, van waarde wees. 

Die doe! van die studie kan dus kortliks soos volg geformuleer word: 

Die hoofdoel van die studie is om die narratiewe van persone wat met 'n situasie van 

onverwagse uitdienstrede gekonfronteer is, te verhaal, om sodoende die deelnemers in 

staat te stel om 'n altematiewe verhaal te konstrueer en nuwe betekenis te vind. 

Die subdoelwitte is: 

• Om die eie verhaal te vertel en te luister na antler deelnemers se verhale in 'n re

flekterende gespreksproses, sodat 'n ryker beskrywing van die eie verhaal verkry 

kan word. 
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• Om die effek van die narratiewe gespreksproses op die verhale van deelnemers aan 

te toon. 

• Om die geskrewe teks van die verhale aan antler mense in soortgelyke om

standighede, asook aan hulpverleners, beskikbaar te stel. 

In die volgende afdeling word die metodologie van die navorsing beskryf. Die rede 

waarom die kwalitatiewe navorsingsmetode en die gebruik van die narratiewe benade

ring van refleksiewe gesprekvoering, as gepas beskou word vir hierdie studie, word 

aangedui. 

3.4 Navorsingsmetodologie 

3.4.1 Inleiding 

Daar is reeds in die epistemologiese vertrekpunte (hoofstuk een) vanuit 'n postmoder

nistiese benadering aangedui hoe hierdie studie aansluit by die sosiale konstruksiedis

koers en by die narratief-hermeneutiese benadering in die praktiese teologie (hoofstuk 

twee). Hierdie epistemologie rig dus ook die navorsing wat in hierdie studie gebruik 

word. 

Die studie wil nie iets bewys of vind nie, maar eerder die deelnemers lei tot die ontwik

keling van 'n altematiewe verhaal. Om dit te kan doen, moet deelnemers hulle verhale 

aan mekaar vertel, soda! verstaan kan word hoe hierdie verhale gekonstrueer is. Die na

vorsingsproses dien gevolglik as die konteks waarbinne die nuwe/altematiewe verhale 

sosiaal gekonstrueer word. 

In hierdie studie tree die navorser nie as ekspert op nie, maar konstrueer saam met die 

antler deelnemers betekenis. Die beginsel dat persone midde in 'n spesifieke situasie 

die beste betekenis en interpretasie aan hulle verhale kan gee, word onderskryf. Denzin 

& Lincoln (1994:106) stel dit soos volg: 'Human behaviour, unlike that of physical ob

jects, cannot be understood without reference to the meaning and purpose attached by 

human actors to their activities. Qualitative data ... can provide rich insight into human 

behaviour'. Die kwalitatiewe metode van navorsing word gevolglik gebruik vir hierdie 

studie. In die volgende gedeelte word gepoog om die essensie van die metode te belig. 
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3.4.2 Kwalitatiewe navorsing 

Volgens Denzin en Lincoln (1994: I) het kwalitatiewe navorsing 'n Jang geskiedenis in 

menswetenskappe en is dit 'n 'field of inquiry' in eie reg. Die ontwikkeling van hierdie 

metode kan volgens hierdie outeurs in vyf geskiedkundige eras geplaas word en hulle 

verklaar dat: 'Qualitative research operates in a complex historical field that crosscuts 

five historical moments ... These five moments simultaneously operate in the present. 

We describe them as the traditional (1900-1950), the modernist or golden age (1950-

1970), blurred gemes (1970-1986), the crisis of representation (1986-1990), and 

postmodern or present moments (1990-present).' Lang diskoerse word gevoer in al 

hierdie momente oor die rol en die gesag van die waamemer of skrywer, die 

geloofwaardigheid van die geskrewe verslag en die krisis van verteenwoordiging van 

die groep wat waargeneem word. Hierdie studie vind egter aansluiting by die 

postmoderne era, wat uitgaan van die aanvaarding van 'here are no objective 

observations, only observations socially situated in the worlds of the observer and the 

observed' (Denzin & Lincoln 1994: 12). 

Volgens Bruner (in Denzin & Lincoln 1994:576) aanvaar die postmodernistiese era dat 

die kwalitatiewe navorser nie 'n objektiewe, outoritere, polities-neutrale observeerder is 

wat buite en bo die teks staan nie. As waamemer is die kwalitatiewe navorser histories 

geposisioneerd en lokaal gesitueerd. Verder is die betekenis van dit wat waargeneem 

word 'radically plural, always open.' Mouton (1998:167) sluit hierby aan: ' ... die 

kwalitatiewe navorser se uitgangspunt (is) dat die verskynsel self moet spreek, dit wil se 

die verskynsel moet soos dit is, homself manifesteer en die navorser sal dit registreer 

... die kwalitatiewe navorser (is) meer betrokke in en by die verskynsel. .. die kwalita

tiewe navorser is soms bereid om dee! te wees van dit wat bestudeer word.' 

As fasiliterende deelnemer, sal ek tweede orde kuberneties ingesluit wees by die na

vorsingsgroep, om sodoende dee! te wees van dit wat bestudeer word. Aangesien ek 

persoonlike ervaring van onverwagse uitdienstrede het, sal die waarneming en interpre

tasie inderdaad nie afstandelik as 'n buitestander gedoen word nie, maar eie ervaring en 

verstaan sal dee! uitmaak van dit wat waargeneem word. 
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3.4.3 Navorsingsprosednre 

3.4.3.1 'n N arratiewe benadering 

By means of stories of the self and of the world around us we hold together events, persons, and 

experiences that would otherwise be fragmented. To be a person is therefore to live in a story 

(Gerkin 1986:52). 

In aansluiting by die sosiale konstruksiediskoers en die narratief-hermeneutiese-be

nadering van die praktiese teologie, word die navorsingsprosedure deur 'n narratiewe 

benadering gerig. Deelnemers kry geleentheid om hulle ervarings in verhale te ver

woord, aangesien verhale die primere fokus van die narratiewe benadering is. White en 

Epston (1990:10) stel <lit soos volg: 'In striving to make sense of life, persons face the 

task of arranging their experience of events in sequence across time in such a way as to 

arrive at a coherent account of themselves and the world around them ... this account can 

be referred to as a story or self-narrative.' 

Millier (1996:21) beklemtoon die waarde daarvan om die verhaal binne 'n groep of 

'saakmakende gemeenskap' te vertel. Hierdeur word, volgens horn, die geleentheid 

geskep om hermeneuties met die eie verhaal om te gaan soda! singewing kan plaasvind. 

Hierdie studie wil daarby aansluit en gebruik maak van groepsgesprekke, waar die ver

hale vertel word en die terapeutiese waarde daarvan na vore kom. 

Die oorsaak en gevolg van 'n persoon se probleem en die oplossing daarvan was vir 

baie dekades die fokus van die tradisionele psigoterapie. Daarna het die sisteemteorie, 

wat die mens se bestaan binne sisteme beklemtoon het, opgang gemaak. In 1992 ver

klaar Anderson en Goolishian (1992:26): 'Meanwhile our developing theories of thera

py are rapidly moving towards a more hermeneutic and interpretive position.' Volgens 

O'Hanlin (1994:22) het hierdie beweging uitgeloop op die narratiewe benadering in 

terapie. Hy beskryf dit soos volg: ' ... narrative therapy involves much more than a new 

set of techniques .. .it represents a fundamentally new direction in the therapeutic world.' 



32 

Die betekenis van groepsgesprekke word vervolgens beskryf en ekstemalisering en not 

knowing word as kenmerkende eienskappe van die narratiewe benadering behandel. 

Daar word ook aangetoon hoedat dit in die navorsing van waarde kan wees. 

3.4.3.1 (a) Groepsgesprekke 

Roux (1996:22) beskryf dit as veelvoudige rejlekterende (nadenkende) gesprekke wat in 

'n groep gevoer word waar deelnemers die geleentheid kry om dialogies te reflekteer 

oor hoe die verhaal wat vertel is, aansluit by hulle eie verhale. Volgens Kotze 

(1994: 11) word 'n belangrike beginsel in kwalitatiewe navorsing hierdeur bereik, 

naamlik die volgende: 'This reflexive dialogic approach changes the position of the 

"subjects" to "participants" whereby they become actively involved in the research pro

cess itself.' 

Deur die sosiale konstruksiediskoers is reeds aangedui dat taal sentraal staan wanneer 

die mens deur middel van 'n dialogiese proses intersubjektief kennis onderhandel met 

ander mense. Dit kan betekenisvol gedoen word wanneer mense mekaar se taal en die 

betekenis wat aan woorde geheg word, verstaan. Die groep omvat gevolglik persone uit 

die wit, afrikaanssprekende kultuur. 

'n Persoon se lewenservarings kry beslag in 'n dominante verhaal. Daar is egter ook 

verdringde kennis wat, wanneer dit na vore gebring word, kan lei tot die generering van 

'n altematiewe verhaal ofverhale. Die Kotzes (1997:6) meen: ' ... the dominant story is 

the one that gets told over and over again and is constituting a person's life, while the 

alternative story forms part of the subjugated knowledge and thus does not shape the 

person's life to the same extend.' Hierdie verdringde kennis bevat vol gens White en 

Epston (1990: 15) juis die ervarings wat, wanneer dit na vore gebring word, kan lei tot 

die herskryf van 'n nuwe of altematiewe verhaal, wat kan hydra tot die oplossing van 

die probleem. Tydens die groepsgesprekke sal die deelnemers hulle dominante verhale 

vertel en op mekaar se verhale reflekteer. Op die manier sal verdringde kennis en er

varings na vore kom, soda! altematiewe verhale geskep kan word. 
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3.4.3.l (b) Eksternalisering 

Die doe! van ekstemalisering in die narratiewe benadering is om afstand te skep tussen 

die persoon en die probleem. Volgens O'Hanlon (1994:24) is ekstemalisering: 'The 

hallmark of the narrative approach ... "The person is never the problem; the problem is 

the problem".' Monk (1997:6) beskryf weer ekstemalisering soos volg: 'One of the 

distinctive characteristics of narrative counselling is the use of externalizing conversa

tions ... These conversations attempt to move the focus away from self-attack, recrimi

nation, blame, and judgement - attitudes that work against productive and positive out

comes in counselling.' 

Uit eie ervaring kan ek getuig dat negatiewe emosionele belewenisse, soos hierbo ge

noem, tydens die trauma van onverwagse uitdienstrede ervaar word. Maida, Gordon en 

Farberow (1989:24-25) rapporteer ook dat persone wat in die trauma van werkverlies 

verkeer, veelvuldige negatiewe emosionele reaksies, onder meer skuldgevoelens en 

seltblaam, ondervind. Deur intemaliseringsgesprekke word die persoon self dan die 

probleem. Dit kan egter volgens White (1995:22-23) verander word deur 'externalising 

conversations'. Hy meen verder dat: 'They (externalising conversations) make it possi

ble for persons to experience an identity that is distinct or separate from the problem.' 

Deur die vertel van die eie verhaal van onverwagse uitdienstrede word die houvas van 

belewenisse dus verbreek soda! deelnemers in 'n ander verhouding tot die probleem 

staan en nuwe moontlikhede vir aksie geskep word. 

Die vertellings van die verhale van onverwagse uitdienstrede, word opgevolg met ver

batum verslae daarvan. Sodoende kan dit wat bestudeer word, na vore gebring of ge

ekstemaliseer word, sodat dit ondersoek kan word en brondokumente vir die studie ver

kry kan word. 

3.4.3.1 (c) Not knowing 

As fasiliterende deelnemer en navorser tree ek in hierdie studie op vanuit die beginsel wat 

Anderson en Goolishian (1992:28) not knowing noem. Alhoewel die navorser aktief aan 

die gesprek deelneem, is hy nie voorskriftelik in die wyse waarop verhale vertel moet 

word of oor wat in die verhale ingesluit moet word nie. Freedman en Combs (1996:44) 

beskryf die rol van die terapeut soos volg: 'Our knowledge is of the process of therapy, 
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not the content and meaning of people's lives.' Die navorser tree dus nie as kennis

ekspert op nie, maar handhaaf die beginsel van the client is the expert. In hierdie geval is 

dit die deelnemers. 

Hoewel verwag word dat sekere betekenisvolle inligting vanuit die verhale verkry sal 

word, is daar nie 'n voorafopgestelde agenda waarvandaan gewerk word nie. Daar word 

egter van die tegnieke wat Freedman en Combs (1996:4 7-58) beskryf as 'Deconstructive 

Listening' en 'Deconstructive Questioning' gebruik gemaak. 'Deconstructive Listening' 

gaan van die veronderstelling uit dat mense se verhale meer as een moontlike betekenis 

het. 

Terwyl deelnemers hulle verhale vertel, sal ek hulle van tyd tot tyd onderbreek om 'n 

opsomming te gee van wat ek verstaan uit wat hulle vertel het. Freedman en Combs 

(ibid.) beskryf dit so: 'This listening ... seek to open space for aspects of people's life 

narratives that haven't yet been storied.' Namate vertroue ontstaan, sal vrae van 'n meer 

'purposefully interventive nature' gevra word. Hulle stel dit soos volg: 'That is, we shift 

from deconstuctive listening to deconstructive questioning.' Laasgenoemde bied aan 

deelnemers die geleentheid om ander perspektiewe vir hulle verhale te ontwikkel. 

3.4.3.2 Navorsingsgroep 

3.4.3.2 (a) Beperkings vir die studie 

Die studie is onderneem ter voldoening aan die vereistes vir die verwerwing van 'n 

Magistergraad. Daar moes dus aan bepaalde akademiese standaarde voldoen word, wat 

sekere beperkings ten opsigte van die formaat en omvang van die studie stel. Tyd en 

tydskedules moes verreken word in die uitvoering van die studie. Deelnemers moes 

binne die tydperk wat aangewys is, gevind word. Aangesien groepsgeprekke as modus 

operandi gekies is, moes die tyd waarin die deelnemers beskikbaar kon wees, die 

tydsduur van die sessies en die intervalle van groepgesprekke ook vooraf onderhandel 

word. Afstand en koste moes ook in ag geneem word in die bepaling van die plek vir 

groepbyeenkomste. Waar deelnemers nie uit dieselfde omgewing afkomstig was nie, is 

uitgawes as 'n beperkende faktor in ag geneem, aangesien deelnemers op eie koste die 

byeenkomste moes bywoon. Die moontlikheid dat potensiele deelnemers, as gevolg 

van hul verlies aan inkomste, in finansiele nood verkeer, is ook in aanmerking geneem. 
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3.4.3.2 (b) Kriteria vir deelname 

Die keuse van 'n kwalititatiewe navorsingsmetode en die narratiewe benadering het die 

soekproses na deelnemers gerig. Deelnemers moes: 

• Manlik, wit en afrikaanssprekend wees; 

• Eie ervaring van onverwagse uitdienstrede he; 

• Gewillig wees om aan reflekterende gesprekke in groepsessies dee! te neem waar 

die eie en antler se verhale vertel word; 

• Beskikbaar wees vir groepsessies in terme van tyd, lokaliteit en koste. 

3.4.3.2 ( c) Sames telling van die groep 

Aangesien dit 'n gelokaliseerde studie met 'n beperkte aantal deelnemers is, is daar 

besluit om nie 'n vraelys uit te stuur nie, maar om deelnemers deur middel van per

soonlike onderhoude te werf. Hierdie werkwyse sluit by die kwalitatiewe navor

singsmetode aan. Daar word gebruik gemaak van Bailey se metode van steekproeftrek

king wat hy 'Snowball sampling' noem. Hierdie metode word volgens Bailey ook 

'chain referral sampling' genoem. Hy beskryf die metode soos volg: 

Snowball sampling ... is conducted in stages. In the first stage a few persons, having the requisite 

characteristics are identified and interviewed. These persons are used as informants to identify 

others who qualify for inclusion in the sample. The second stage involves interviewing these per

sons, who in turn lead to still more persons who can be interviewed in the third stage... (Bailey 

1987:95). 

Die doe! van persoonlike verwysing is om 'n redelike aantal persone te kry wat 'n ge

meenskaplike deler (in hierdie geval onverwagse uitdienstrede) sal he. Deelnemers is 

geselekteer volgens die manier waarop hulle aan die gestelde kriteria voldoen het. 

3.4.3.3 Etiese oorwegings 

Die studie word op so 'n wyse onderneem dat die deelnemers die primere bevoor

deeldes is. Die etiese oorwegings wat in hierdie studie gerespekteer word, impliseer dat 

deelnemers se verhale soos dit deur hulself vertel en geinterpreteer, verbatum in die do

kumentering daarvan weergegee word. Deelnemers is die vryheid gegun om hul eie er

varing en betekenisgewing te verbaliseer, sonder vrese vir beoordeling in terme van 'n 
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binere opsie van reg of verkeerd. Vertroulikheid is verseker en vooraftoesternming is 

van deelnemers verkry vir die gebruik van oudiokassetopnames van groepsessies. Die 

getranskribeerde weergawes hiervan is deur deelnemers geredigeer. Deelnemers se 

goedkeuring en toestemming om hierdie dokumentasie vir navorsingsdoeleindes en vir 

die moontlike publikasie van hierdie studie te gebruik, is verkry. Inligtingsblaaie en 

vorms soortgelyk aan die voorgestelde formaat van Briar A. McLean (1997) is gebruik 

om die toesternming van deelnemers te verkry. (Sien pp 116-120 vir Aanhangsels A, B, 

enC). 

3.5 Samevatting 

• Navorsingsvrae is geformuleer en die doe! van die studie beskryf. 

• Die studie behoort nie net vir deelnemers en hulle gesinne van waarde te wees nie, 

maar ook vir hulpverleners in die sosiale wetenskappe en die teologie. 

• Die kwalitatiewe metode van navorsing, soos beskryf in die postmodeme era, bete

ken dat die verskynsel wat bestudeer word, deelnemend saamspreek. Die navorser 

sal met sy verhaal tweede orde kubemeties dee! wees van dit wat bestudeer word en 

sal dit wat na vore kom, teen die agtergrond van sy teoretiese vertrekpunte bere

deneer. Veelvuldige reflekterende groepsgesprekke as werkwyse verseker ook dat 

deelnemers medenavorsers word. 

• Deur die vertel en die op skrif stel van die verhale, vind ekstemalisering plaas. Dit 

beteken dat die probleem en die persoon geskei word en dat dit wat bestudeer word 

na vore kom. Die konstruering van altematiewe verhale met nuwe bekenisgewing 

kan hieruit voortvloei. 

• Die deelnemers en die navorser is, in terme van kennis van die probleem wat be

studeer word, gelyk geposisioneerd. 

• Die studie is gelokaliseerd en beperk in omvang. 

• Etiese oorwegings van vertroulikheid, nie-beoordeling en toesternming vir die ge

bruik van geskrewe stukke is voorvereistes vir hierdie studie. 

In hoofstuk een is die noodsaaklikheid vir die studie uitgewys en die filosofies-weten

skaplike begronding gedoen. Modemisme en postmodemisme in die teologie is in 

hoofstuk twee bespreek en die studie is in die praktiese teologie geposisioneer. Die 

doe! van die studie en navorsingsvrae is geformuleer en die kwalitatiewe metode as 
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keuse vir die navorsing is in hoofstuk drie beskryf. Die volgende drie hoofstukke han

del oor die navorsingsverslag: 

In hoofstuk vier word aandag gegee aan die beginfase van die groep. Kort weergawes 

van die drie manlike deelnemers se verhale van onverwagse uitdienstrede word vertel. 

Deelnemers word daarna aan die woord gestel, om te vertel wat dit vir hulle beteken het 

om die verhale binne die groepsituasie te vertel. Daarna word die invloed van die 

probleem op hulle en hul gesinne verken. In hoofstuk vyf word aandag gegee aan die 

betekenis van sosiale en godsdienstige diskoerse op die verhale van deelnemers en deel

nemers se geloofservaringe word beskryf. Die ontwikkeling van altematiewe verhale 

met verwysing na die rol van betekenisvolle ander persone, die waarde van ekstemali

sering en dekonstruksie word in hoofstuk ses bespreek. In laasgenoemde hoofstuk 

word die invloed van die narratiewe proses van die studie op die identiteit van die deel

nemers ook aangetoon. Hoofstuk sewe gee 'n saamvattende oorsig van die navorsing 

en wys op die belang daarvan vir die pastoraat . 
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HOOFSTUK VIER 

WOORDE MET MEKAAR 

Die keuringsproses het met behulp van pastores en volgens die metode van 'snowball 

sampling' plaasgevind. Tydens die eerste groepsessie is die werkwyse wat in die studie 

gevolg sal word met deelnemers onderhandel en besluite is hieromtrent gemaak. Die 

beknopte weergawes van die verhale van die manlike deelnemers, wat in hierdie 

hoofstuk ingesluit word, kontekstualiseer die trauma van onverwagse uitdienstrede en 

verskaf die agtergrond waarteen deelnemers die navorsingsproses evalueer en waarde 

daaroor uitspreek. Die transkripsies van die volledige verhale en al die reflekterende 

gesprekke word as Aanhangsel D (ppl21 - 190) aangeheg. 

4.2 Die voorafverhaal 

4.2.1 Keuring 

Ek het van die veronderstelling uitgegaan dat pastores in die Laeveld van Mpumalanga, 

spesifiek die distrikte Nelspruit en Witrivier, bewus sou wees van lidmate wat hulself in 

die situasie van onverwagse uitdienstrede bevind. Vol gens die metode van 'snowball 

sampling' het ek as vertrekpunt met my eie pastor en daarna met verskeie antler pastores 

in eie kerkverband, asook in ander denominasies, geskakel. Nadat name van moontlike 

kandidate bekom is, is Bailey se fases gevolg (1987:95). Persoonlike onderhoude is met 

die kandidate gevoer waarin die doe! van die studie bespreek is en 'n inligtingstuk 

(Aanhangsel A, p116) aan hulle gegee is. Nuwe name wat bygekom het, is opgevolg 

deur persoonlike onderhoude vir moontlike insluiting. 

Daar is aanvanklik beplan om net manlike persone wat onverwags uit <liens getree het, 

in die groep in te sluit. Soos wat die identifiseringsfase gevorder het, het die invloed 

van die perturbasie van die man se werkverlies op die verskillende gesinsisteme egter 

toenemend onder my aandag gekom. Ek het oortuig geraak van die sinvolheid daarvan 

om ook die vrouens van die geYdentifiseerde mans by die groep in te sluit, aangesien 
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hulle, volgens die sosiale konstruksiediskoers, dee! vorm van die sosiale sisteme waar

binne kennis en betekenis onderhandel word. 

Daar was uiteindelik vyf egpare (insluitend ek en my vrou) wat aan al die kriteria vir 

deelname voldoen het en bereidwilligheid om aan die studie dee! te neem, aangedui het. 

Tien deelnemers was meer as wat in die aanvanklike beplanning beoo g is, maar aange

sien dit nog steeds as 'n werkbare groep beskou is, is daar besluit om voort te gaan. 

4.2.2 Die eerste ontmoeting 

Dit was noodsaaklik om met die eerste ontmoeting van die groep weer die doe! van die 

studie te bespreek en enige onsekerheid uit te klaar. Die eerste fase van groepvorming 

sou dus plaasvind wanneer al die deelnemers mekaar ontmoet. Op hierdie stadium 

moes dit wat in die narratiewe benadering bekend staan as die dekonstruksie van mag, 

uitgeklaar word. Ek sou as fasiliterende deelnemer tweede orde kubemeties dee! van 

die groep wees. Beheer of mag sou met antler woorde nie in die hande van die 

fasiliterende deelnemer wees nie, maar gedekonstrueer word, sodat hy gelyk sou staan 

met antler deelnemers. Dit sou verseker dat die speelveld vir al die lede van die groep 

gelyk is. Hierdie beginsel staan teenoor die tradisionele en modemistiese rol van die 

navorser wat 'n posisie van mag inneem teenoor die fenomeen of objek wat ondersoek 

word. 

Die werkwyse en die etiek soos beskryf (vergelyk paragraaf 3.4.3.3.) is met die groep 

onderhandel en uitgeklaar. Deelnemers het geleentheid gekry om die toestemmings

vorm (Aanhangsel B, pl 19) te onderteken. As medenavorsers sou deelnemers 

gedurende groepsessies geleentheid kry om hulle oor die ooreengekome werkwyse en 

die etiek van die proses uit te spreek. Dit blyk byvoorbeeld uit 'n vraag van my aan die 

einde van die tweede sessie: (Aanhangsel D, pl32) Is ju/le gemaklik met wat en hoe ons die 

sessie vanaand ingerig en hanteer het? Sou daar iets wees wat ans anders kon gedoen het? 

In aansluiting by die sosiale konstuksiediskoers is hierdie werkwyse belangrik, aange

sien die groep kennis sou ko-konstrueer en saam betekenis sou onderhandel. Dit word 

bevestig deur die fasiliterende deelnemer se opmerking gedurende sessie vyf (Aanhang

sel D, pl 75): Ons het die eerste aand met mekaar gekontrakteer dat ons net praat oor dit waarmee ons 

gemaklik is. Daar is nie druk nie, nie reg of verkeerd nie, nie veroordeling nie. As ek moet se, dan dink 
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ek dit was die respek, die deernis, die sensitiwiteit waarmee ons mekaar se heilige grand betree het. Ons 

het ligvoets op die punte van ons tone daardeur gegaan. 

Na onderhandeling is daar oor die volgende werkwyse en praktiese reelings ooreenge

kom: 

• Daar sal een verhaal van onverwagse uitdienstrede per sessie vertel word. Die 

man sal aan die woord kom en sy vrou sal geleentheid gegee word om haar by sy 

verhaal aan te sluit en te vertel hoe sy en die kinders dit ervaar het. 

• Daama sal die antler deelnemers die geleentheid kry om daaroor te reflekteer. 

• Die sessies sal verkieslik nie !anger as 'n uur tot 'n uur-en-'n-half duur nie, ter 

wille van kleuters en skoolgaande kinders. 

• Ter wille van koninulteit sal die sessies een keer per week plaasvind en voortgaan 

totdat die proses afgehandel is. Die aantal sessies sal egter nie agt oorskry nie. 

• Ten opsigte van die plek van byeenkoms is die die egpaar met klein kinders se 

aanbod dat dit by hulle aan huis kan wees, aanvaar. Die lokaliteit is as sentraal 

geag en mins ontwrigtend vir die spesifieke gesin. 

• Deelnemers het die vryheid om slegs dit te vertel waarmee hulle self gemaklik is 

en waaroor hulle vrymoedig voe! om met antler te dee!. Die groep het saamgestem 

dat hulle die fasiliterende deelnemer vertrou ten opsigte van die sensitiewe ban

tering van emosies wat moontlik tydens vertellings mag loskom. 

Deelnemers het saamgestem dat 'n oudiokassetopname van elke sessie gemaak word vir 

'n verbaturnweergawe van die gesprekke. Die toestemming is belangrik aangesien hier

die transkripsies as bran vir die navorsing sou <lien. Die inligting is aan die einde van 

die tweede sessie (Aanhangsel D, p132) soos volg aan die deelnemers deurgegee: Ju sat 

vir ons die transkripsie doen en Julie sat etkeen van 'n kopie voorsien word om die korrektheid na te gaan 

en om verdere temas te identifiseer vir moontlike bespreking. 

Een van die egpare het die middag voor die ontmoeting telefonies te kenne gegee dat 

hulle weens persoonlike omstandighede nie meer aan die studie kan deelneem nie. 'n 

Ander egpaar het die eerste ontmoeting bygewoon, maar kon die tweede sessie weens 

persoonlike omstandighede nie bywoon nie en het oplaas onttrek. Die groep was van 

mening dat, in die lig van die verloop van die proses tot op daardie stadium, dit nie 

wenslik sou wees om nuwe deelnemers in te sluit nie. 
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Daar is met die volgende ses deelnemers voortgegaan tot aan die einde van die proses. 

• Pieter (P) getroud met Ju - Hulle het vier kinders wat almal uit die huis is. Hy was 

56 jaar oud toe uitdienstrede plaasgevind het. 

• Johan (J) getroud met L - Hulle het 'n seun van agt en 'n dogter van vyf jaar oud. 

Hy was 3 7 jaar oud toe uitdienstrede plaasgevind het. 

• Ettienne (E) getroud met D - Hulle het 'n dogter van 14 en 'n seun van 13 jaar oud. 

Hy was 36 jaar oud toe uitdienstrede plaasgevind het. 

4.2.3 Die ontwikkeling van die groepsproses 

Die feit <lat ek my verhaal eerste vertel het, het aan die groep 'n bereidwilligheid om 

teenoor hulle oop te maak, gedemonstreer. 'n Situasie van vertroue het ontwikkel en 

tydens die vertel van die tweede verhaal is opgemerk dat die antler deelnemers ook die 

vrymoedigheid het om hulle eie verhale te vertel. Daar het tot so 'n mate binding in die 

groep plaasgevind dat aan die einde van die derde sessie (Aanhangsel D pl44) opge-

merk kon word: Die dinamika in die groep was hierdie keer ook anders as die vorige keer. Daar 

was 'n moontlikheid dat een van die deelnemers nie die volgende sessie (soos geske

duleer) kon bywoon nie. Die groep het derhalwe die sessie geherskeduleer om haar te 

pas, eerder as om sonder haar voort te gaan. 

4.3 Ons verhale verkort 

Die doe! van die studie (paragraaf 3.3) is om te luister na die verhale van die deel

nemers, sodat hulle in staat gestel kan word om 'n alternatiewe verhaal te struktureer en 

nuwe betekenis te vind. In hierdie afdeling word verkorte weergawes van die verhale 

van die manlike deelnemers in hulle eie woorde gegee. Die trauma van onverwagse 

uitdienstrede word hiermee gekontekstualiseer om as agtergrond te dien vir die reflek

tering wat later gaan volg. (Sien Aanhangsel D, p121-190 vir die volledige transkripsie 

van die reflekterende gesprekke ). 

4.3.1 Pieter se verhaal 

Ek is met Ju getroud en ans het vier kinders, alma/ reeds uit die huis en selfoersorgend. Ons eie seun en 

een skoonseun is ook predikante. Ons eie seun is oak uit diens gestel as gevolg van finansiele probleme 

in die gemeente waar hy was. Hy is dus oak tans sander werk. 
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Ek het in 1982 as predikant uit die bediening getree. Beide ek en Ju het betrekkings in die staatsdiens 

aanvaar. Twee jaar later is ek oorgeplaas na 'n ander staatsdepartement en ans het na die Laeveld van 

Mpumalanga verhuis, waar ek 'n nuwe kantoor moes vestig. Die res van my loopbaan het voor my gele. 

Vo/gens my beplanning sou ek mi 20 jaar, op die ouderdom van 65 jaar, aflree. Ek het pionierswerk in 

die departement gedoen en dit beskou as 'n heerlike uitdaging en dit met goeie bep/anning aangepak. Ek 

assosieer my 'droorn' vir hierdie tydperk met die kleur groen, wat !ewe en groei beteken. 

Ek kan liries raak oor wat ek bereik het. Dit was 'n reuse sukses. Ek het erkenning gekry, nie net van 

ander streke nie, maar oak van die Nasionale kantoor. Ek en my span het deeglik nCNorsing gedoen en 

Paulus se raad aan Timotius gevolg. Ons kon nie die werk alleen behartig nie, maar het bekwame /eer

meesters (onderwysers) opgelei om die werk as vrywilligers in skole te doen. Ons het ook barge uit die 

privaatsektor gekry. Dit het die departement niks ekstra gekos nie. 

Toe korn die verkiesing in 1994. Die staatsdiens is op sy kop gekeer. Baas het Klaas geword en Klaas 

Baas. Ek het dit beleef as die einde van my loopbaan - die einde van my droom. Ek wit dit beskryf as 'n 

PUT waarin ek be/and het. As ek 'n kleur daaraan moet gee dan is dit pikswart. Jn 1996 is ek medies 

geraad op grand van major depressie. Dit was 'n nagmerrie. Aan die een kant sukses en aan die ander

kant mislukking. Van in beheer tot buite beheer, 'n opdrifsel, gemarginaliseer. Van 'n wenner tot 'n 

verloorder. 

4.3.2 Johan se verhaal 

Ek is nd weermagdiens na die Departement van Buitelandse sake, waar ek ongeveer 12 jaar was. Nti my 

en L se troue is ek vir die eerste keer na die buiteland gestuur om 'n nuwe kantoor te begin. Dit was 'n 

groot uitdaging, maar dit het baie goed gegaan en was 'n groot sukses. Ek is direk daarvandaan na 'n 

ander land gestuur om dieselfde le doen. Dit het oak baie goed afgeloop. 

Terwyl ons daar was, het die 1994 verkiesing plaasgevind. Ek het net daarna teruggekeer na die Re

publiek vir my twee jaar tuisdiens. Na ongeveer agt jaar in die departement het die onsekerheid dus be

gin. Twee jaar nil die verkiesing het ek weer aansoek gedoen vir 'n buitelandse pos en een in 'n Oosterse 

land gekry. Daar was baie probleme en hul/e het gedink dat ek met my vorige ondervinding dinge in die 

kantoor daar kan reg kry. Ons het die taal begin aanleer en was goed op dreef, toe hul/e vir my se dat 

daar allerhande verwikkelinge is. Daar was onder andere die moont/ikheid van bevordering by die 

hoojkantoor. Ons het toe vir drie-vier maande so rondgehang. Dit he/ my ma/ gemaak en ek dink dit was 

die begin van die besef dat dinge nou bale deurmekaar raak. 

Dit was 'n bate onseker tyd. Ons kon nie verder as m6re beplan nie. Ek is toe we! bevorder, maar kon 

toe nie meer Ooste toe gaan nie, aangesien die rang van die paste laag is. Later roep hulle my in en vra 

of ek nie tog Ooste toe sat gaan nie, want daar is baie ernstige probleme. Ek moes egter die volgende 

oggend se of ans" sat gaan. Ons het deur die nag geworstel en die volgende dag het ek gese dat ek nie 
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gaan nie. Dit was vir my 'n beginselsaak. Hu/le het my rondgegooi. Dan kon hulle nie sander my 

klaarkom nie en dan is ek weer nie goed genoeg nie. 

Ek het toe aansoek gedoen vir 'n pakket wat eers 'n jaar later deurgekom het. Kort- kart het daar dinge 

gebeur wat my /aat dink het, miskien moet ek maar die aansoek terugtrek. Ek het dus die hele tyd nog in 

beheer gevoel. Ek is nie 'n mens wat net kan sit nie. Die ouer garde onder wie ek gewerk het, wou niks 

waag nie. Ek sou tien keer eerder met iemand werk wat al/es wil verander, as iemand wat niks wil waag 

nie. Ek het dus bes/uit om te gaan. 

Gedurende die /aaste drie maande voordat ek af is, het 'n direkteur van 'n Christelike organisasie ons 

gemeente besoek. Ek het net besef dat daar meer in die /ewe moet wees. My /oopbaan stop nou hier, 

maar daar moet meer as dit wees. Ek was toe 37 jaar oud. Ek het gebid dat die Here my moet lei. Ek het 

uiteindelik besluit om by die organisasie te gaan werk. Ons het 'n huis gekoop in Witrivier en ons het na 

die Laeveld verhuis. Dit was eintlik 'n ideaal wat waar geword het. In matriek moes ek besluit tussen 

teologie en medies as studierigtings. Ek het medies gekies, maar dit in my eerste jaar gelos. Dit is egter 

'n heel ander verhaal, maar in my agterkop het dit gebly dat ek vir die Here voltyds wil werk. Die 

Christelike organisasie was dus vir my die antwoord. 

Ek het toe in Januarie 1998 ingespring by die werk, maar in April, Mei van dies elf de jaar het ek begin 

vasval. L het voltyds gewerk en ek moes in die middae na die kinders omsien. Dit was vir my moeilik. 

Die omstandighede by die organisasie was ook nie baie stimulerend nie; eintlik bale neerdrukkend en nie 

wat ek verwag het nie. Dit was vir my 'n redelike 'come down' van waar ek was. Ek het begin voe/ ek 

beteken nie veel daar nie en het oak nie geweet waarheen ek eintlik wil nie; ek het nie koers gehad nie. 

Ek het gevoe/ soos iemandwat oar 'n a/grand hard/oop ... hy hardloop nog so 'n entjie in die lug en val 

dan reguit af 

4.3.3 Ettienne se verhaal 

Voordat ek met my verhaal begin, wil ek net se dat ek, ten spyte van al die ervarings, die proses tog posi

tief be/eef Ek was twee jaar in die weermag, in Rundu op die grens. Ek het my eerste trei! in die groot

menswi!reld begin met my selfopgelegde taak om al/es van die vleisbedryf le leer. Ek moes op 'n vroei! 

ouderdom groat verantwoordelikheid aanvaar. Dit was baie stresvol, maar baie uitdagend. Jn 1985 het 

die handelsboikotte teen die RSA begin. Die sanksies was vir 'n uitvoermaarskappy, waar ek toe was, 'n 

dodelike situasie. 'n Vorige werkgewer het my 'n baie goeie offer gemaak. Deurentyd het ek hooftaaklik 

om finansiele redes van werk verwissel. 

In 1992 was die onrus in die land baie kwaai. My werkplek was in die hartjie van Kagiso. Dit was 'n 

groat risiko - want jy het nooit geweet ofjy weer lewend by die huis sat kom nie. Ek het toe begin won

der waarheen ek op pad is met my /ewe. ls daar nie 'n dieper betekenis in die /ewe as hierdie gejaag na 

eintlik niks? Toe kom die oplossing dot ek my swaer se vrugteplaas kan gaan bestuur. Dit het egter glad 

nie uit gewerk nie. Ek dink dit was die laagtepunt in my /ewe - vanwaar ek in die bedryfttak van 'n ab-
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batoir was, gereduseer tot kyk na hoe iemand mango's pluk. Ek het gedink ek is tot niks meer in staat nie. 

'n Vriend van my het my toe gemotiveer om aansoek te doen vir werk in Nelspruit en dit is hoe ons in die 

Laeve/d be/and het. 

Ek was weer in die vleisbedryf maar nou 'n gedereguleerde bedryf Dit het 'n groat verskil gemaak, nou 

was dit elkeen vir homse/f Afgesien dat dit nie goed gegaan het met die besigheid nie, moes ek ook 

verantwoordelikheid dra, sander die erkenning wat daarmee saamgaan. Ek het maar gehoop op 'n pak

ket en uitgehou. 

My afgrond het 'n dag, datum en uur. Op Valentynsdag, 14 Februarie 1998, 'n gewapende roof! Vier 

mense met vuurwapens: skate is gevuur. Ek het skedelbreuk, 'n gekraakte wangbeen en ribbes opgedoen 

en moes ongeveer 40 steke in die kop kry. Die kleur was rooi, nie omdat dit Valentynsdag was nie, maar 

van die bloed wot my dagboekie gevlek het. By die hospitaa/ het ek gedink: 'Hoekom Here, hoekom het 

dit met my gebeur?' Toe het ek besef ek moes eintlik dood gewees het, maar hier is ek. 

Ek het oorleef maar bes/uit om le bedank. Hoofsaaklik omdat die werk my niefisiese offinansiele seku

riteit kon hied nie. Daar was geen pakket, geen finansiele reserwes nie. Ek het egter hierdie groot be

sluit geneem, maar ek het gedink: 'Die hele tyd dat jy gewerk het, het God vir jou gesorg. God is nog 

daar, Hy sat nog sorg. ' 

Die formaat wat vir die interpretasie van die verhale in die res van hierdie hoofstuk en 

verdere hoofstukke gebruik word, sal bestaan uit: 

• 'n kontekstualiserende opskrif en opmerkings, 

• verduidelikende vinjette, 

• reflektering in die Jig van die navorser se epistemologie, die doe! van die studie, na

vorsingsvrae en relevante literatuur. 

Die woorde van die deelnemers word aangehaal uit Aanhangsel D. Die betrokke 

bladsy/e word in hakkies aangedui sonder 'n verdere aanduiding dat dit uit die spesi

fieke aanhangsel kom. 

4.4 Die betekenis daan>an om ons verhale te vertel 

4.4.1 Ek is nie alleen nie ... 

Vir J (p 179) het die groep beteken dat hy nie meer alleen worstel nie: ... ek weet nie of ek, as 

ek op my eie was, nie maar in sirkels sou aanhou loop het nie. Nau het ek gehoor van ander ouens se 

verhale en kon daarin my eie verhaal hoor. Onbewus het ons tog mekaar gemotiveer om klarigheid te 

kry ... Dit was goed, dit is wat die groep lekker gemaak het. Vir E (pl 76) het die saamlag bevry-
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ding gebring: Iemand se iets in die groep enjy kan daarmee identifiseer, jy erken dit en jy hoor dit en 

jy lag eintlik vir jouself. Dan voe/ 'n mens so vry- dit is so bevrydend. (pl 78) Dit maakjou positief

jy is nie 'n alleenstryder nie, daar is 'n paar ander manne oak - en dan lag on.s ook nag daaroor. Dit is 

vir my 'n riem onder die hart. Die feit dat ek vir myself kon lag, is vir my baie belangrik. 1 kon hierby 

aansluit: Ek dink ons is 'n positiewe groep wat mekaar opgebeur en positief beinvloed het. Dit sluit aan 

by die humor in die groep. Ons het dit as 'n 'tool' gebruik om ons in die situasie op te beur (pl 76). 

Die deelnemers het ontdek dat hulle nie alleen is in hulle belewenisse nie. Die inter

pretasie van die eie verhaal kon vergelyk word met die van ander en daar is tot die ont

dekking gekom dat daar verstommende ooreenkomste is. Betekenis kon dus in hierdie 

sosiale opset geko-konstrueer word. Die verligting wat dit vir die persoon tot gevolg 

het, maak die las drabaar. Wicks en Parsons (1993:677) verduidelik: 'A group offers 

people support, input, information and the true awareness that they are not alone.' Die 

rol en plek van humor as 'n manier waardeur die groep afstand tussen die persone en hul 

probleme geplaas het, val ook hier op. Ekstemalisering is hierdeur moontlik gemaak. 

4.4.2 Daar word geluister ... 

Om na geluister te word was vir L (p 184) belangrik: 'n Mens praat hi er met mense wat lui

ster .... D (pl84) kon hierby aansluit en beleef dat daar onderling verstaan word: Enjy 

verveel hulle nie met Jou verhaal nie - want ander mense verveel jy. Hu/le het nie 'n 'cooken clue' waar

van praatjy nie! E (pl 73) dui aan hoedat die groep, terwyl daar geluister word, betekenis 

sosiaal gekonstrueer het: As 'n mens so luister terwyl iemand anders praat, dan hoar jy soms jouse/f 

praat. Dit is vir my werklik opmerklik dat ses individue so eenders kan voe! en reageer soos ans ses. 

Dit is duidelik dat die vertel van die verhaal nie genoeg is nie. Om betekenis te kon

strueer, moet jy ondervind dat jy gehoor word. In die groep is, wat Egan (1990: 111) 

'aktiewe luister' noem, ondervind. Egan (ibid.) verduidelik wat van die persoon wat 

luister verwag word: ' ... they want the other person to be present psychologically, so

cially and emotonally'. Om s6 te luister, is 'n uitdaging vir enige persoon wat hulp aan 

iemand anders verleen. Die feit dat die deelnemers trauma. van enerse aard ondervind 

het, het die wete meegebring dat hulle mekaar verstaan en omdat hulle verstaan en er

varinge in gemeen het, kon betekenis geko-konstrueer word. 
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4.4.3 Ek word aanvaar ... 

Vir Ju (p189) was dit betekenisvol in die groep om aanvaar te word: Dit is vir my netfan

tasties as ek in 'n groep is en ek ervaar dat ek aanvaar word vir wie ek is en my belewenisse word as OK 

beskou. Dit washier so ... Dit was vir my goed om hier te wees en te weet niemand beoordeel my nie. J 

(pl 73) het ervaar dat daar nog mense is wat soos hy dink en voe!: Ja, voor die groep begin 

het, het ek oak gedink ek is eintlik uniek, maar hier het ek ervaar dat daar ander mense is wat soos ek 

dink ... en voe!. E (pl 73) voeg by dat hy hier aanvaar word deur mense wat net so anders 

ashy is: As jy op jou eie staan kanjy dink ek is eintlik 'weird'. .. maar hier sienjy datjy nie alleen is nie. 

Dal dit nie as gevolg vanjou 'weirdheid' is datjy in die situasie is nie. L (pl 73) druk haar gevoel 

van solidariteit met antler deelnemers soos volg uit: Ek het ook agtergekom soos wat Ju al gesi! 

het, 'n mens is nie so 'n 'simple' vrou soos wat jy gedink het nie. 

Hierdie gewaarwordinge van die deelnemers beteken dat normalisering deur sosiale 

konstruksies gedurende die groepsessies plaasgevind het. Die deelnemers kon ervaar 

dat hulle nie ge'isoleer is deur hulle omstandighede en alleen in hulle belewenisse staan 

nie. 'n Primere beginsel in die narratiewe benadering is dat daar nie beoordeling is nie. 

Alhoewel dit nie in die transkripsie van die eerste sessie weerspieel word nie, is hierdie 

beginsel we! aan die deelnemers deurgegee in my woorde (p 175): ... dat ans net praat oar dit 

waarmee ons gemaklik is. Daar is nie druk nie, nie reg of verkeerd nie, nie veroordeling nie. 

Madonia (1983 :487) beskryf die waarde van 'n groep vir werklose persone soos volg: 

'The exchange of information and feelings with others in the same position is a good 

way of breaking the downward psychological spiral and bolstering self-esteem,' 

4.4.4 Ons kan saamlag ... 

Dit was opmerklik dat die groep baie lekker kon saamlag. Die waarde van humor om 'n 

negatiewe situasie te hanteer is soos volg deur die deelnemers beskryf (pp 176-178): 

J : Ons het dit as 'n 'tool' gebruik om ans in die situasie op le beur. 

P : ... ek (hel) op kolle gekom dat ek glad nie vir myself kon lag nie - dan neem dit so 'n dag of twee 

voordat ek eers kan lag. Dit is 'n heerlike stuk oorwinning. Dan lyk die probleem oak nie meer so groat 

nie. 

L : Ek dink die lag vir jouselfkom ook saam met verligting. Wanneer jy kan identifiseer met iets wat een 

van die groep gese het en dan besef 'ek is nie alleen nie '. 
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D : Partykeer is dit so ha!fhisteries. Die situasie is so 'bad',jy kan niks anders doen nie as lag nie. 

E : Jy is nie 'n alleenstryder nie, daar is 'n paar ander manne oak - en dan lag ans ook nag daaroor. 

Die feit dat ek vir myself kon lag is vir my baie belangrik. 

Dit het geblyk dat humor ook 'n wyse is waarop afstand geskep word tussen die persoon 

en die probleem, en in die sin dus 'n vorm van eksternalisering is. Dit kon egter net 

geskied in 'n atmosfeer waarin die deelnemers veilig gevoel het en beleef het dat so

danige humorkennis geko-konstrueer word. Weer eens voe! die deelnemers nie alleen 

nie en hulle beleef dat hulle aanvaar word. Hulle betekenisgewing is ook nie buite die 

normale nie. 

4.4.5 Verhoudings word herstel. .. 

J het vertel hoedat die groep horn in staat gestel het om openlik met sy ouers te kon 

praat en beleef dat hulle horn aanvaar (ppl 81-182): ... in die paar dae dat ek nou weg was (het) 

ek by my pa-hulle kon bly en vir die eerste keer kon ek ervaar dat hulle verstaan. Hu/le het self voorstelle 

gemaak van goed wat ons dalk in toekoms kan gebruik. Ju het opgemerk: So, jy kon dit in die groep 

uit s/! en orden enjy kon daarom dit vir hulle oordra. Waarop hy geantwoord het: Ja dit is so - dit 

is oak die eerste keer dat ek vir hulle kan si! ek is nou weg by die Christelike groep. want hulle het nag 

altyd gedink ek is nag daar besig. Hu/le weet nou ek is heeltemal op my eie en hulle het dit nou aanvaar 

en het begrip. Dit was vir my goed. In die verlede sou hulle my dalk vernyt het, nou weet ek hulle ver

staan ... maar dit is omdat ek dit eers vir myselfuitgesorteer het. L het dit bevestig: ... dit die eerste 

keer (is) dat J regtig so met sy ma-hulle kan praat en dit is vir ans lekker om te weet. 

In die afwesigheid van verwerping en beoordeling, in die atmosfeer van aanvaarding 

deur die groep, kon J sy verhaal vertel en die feite herrangskik. Die bemagtigende effek 

van die groepsituasie kom hier duidelik na vore. Miiller (1996:104) stel dit soos volg: 

'Met 'n positiewe herstrukturering en nuwe punktuasies word - met dieselfde stel feite 

- 'n ander meer aanvaarbare storie geskep'. 

4.4.6 Dit maak tog seer ... 

Vir P (pl 79) was die vertel van sy verhaal, selfs binne hierdie groep, pynlik: Ek het die 

ervaring gehad, dat jy Jou in "n 'comfort zone' bevind en dat al/es nou geskud is. Dit is 'n skrikwekkende 

ervaring om te besef dat jy nou uit die nes is en dat jy moet vlieg.... L (pl 83) sluit by horn aan: Ek 
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moet eerlikwaar se ek was nie elke Donderdag !us daarvoor nie, maar as ek hier sit dan is dit vir my lek

ker, en as dit verby is, dan is dit vir my nog lekkerder. 

In die groep kon P die swye oor sy verhaal verbreek deur dee! te neem aan die gesprek. 

Dit het egter met ongemak gepaard gegaan. L sluit aan by P en se dat om jou verhaal te 

vertel 'n diepgrypende proses is wat nie van meet af aan aangenaam is nie. 

Met die herlees van die transkripsies moes ek ook aan myself erken dat dit nie maklik 

was om die rol van fasiliteerder en deelnemer by mekaar uit te bring nie. In my onge

oefendheid om tegelyk fasiliteerder en deelnemer te wees het ek tot 'n groot mate die 

seer wat met die vertel van my verhaal gepaard gegaan het, ontken. L (pl 83) beskou 

egter die noodsaaklikheid van die groep soos volg: Ek sien die groep half as 'n tipe van 'n stop

straat. Ons moet stop en ons moet dink. Ons het in die sessies gestop en gedink - en volgende week dit 

weer gedoen. 'n Mens gese/s met ander mense, maar daar is a/tyd iets anders ook. By die groep was dit 

net hierdie situasie. D (pl 84) stem saam dat dit waarde het om verplig te word om oor die 

verhale te praat: Jy word vrywillig verp/ig om vir die volgende uur uit te pak oor hierdie goed - want 

jy praat nie baie by die huis daaroor nie, twee sinne, drie sinne, want hy (E) is so gereserveerd! Mensig! 

jy weet nie regtig wat in sy kop aangaan nie. Dit was vir my bale goed gewees. 

In aansluiting by L bevestig D dat 'n gestruktureerde groep 'n geleentheid skep waar 

deelnemers (ook huweliksmaats) verplig word om te praat oor belewenisse rondom die 

situasie waarin hulle hul bevind. Dit ondervang die gebrek aan kommunikasie wat 

moontlik tussen egliede kan ontstaan in hulle vasgevangenheid in tye van krisis. 

Die volgende navorsingsvrae is aangeraak in die bespreking van die voorafgaande reak

sie van die deelnemers: 

• Hoe kan die vertel van die verhaal in 'n saakmakende gemeenskap help om die eie 

verhaal te verstaan? 

• Hoe sal die interpretasie van die eie verhaal geraak word as daar na ander verhale 

geluister word? 

• In watter mate het die gespreksgroep terapeutiese waarde? 

Hierdie vrae sluit aan en bevestig De Jongh van Arkel se pastoraat van onderlingesorg 

soos beskryf in hoofstuk twee. Die groep is 'n voorbeeld van die sorgende handelinge 

van gelowiges aan gelowiges. Die ecclesia en die koinonia kry in die groep gestalte. 
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In hulle bespreking van die waarde van 'n groep vir persone wat afgele ('retrenched') 

is, verklaar Maida, Gordon en Farberow (1989:82): 'The worker benefits ... from the 

collective support that a group of peers can offer during this period of transition. Such 

collective attempts at sense-making help those in crisis to re-establish their personal 

boundaries and to reformulate a coherent perception of their world.' 

4.5 Wat verstaan ons met onverwagse uitdienstrede? 

Volgens die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT 1997) dui die 

woord onverwagse op 'n situasie van 'plotseling; sonder om daarop voorberei te wees'. 

Die Readers Digest se Afrikaans-Engelse Woordeboek (1984) verklaar onverwagse as 

'plotseling, wat nie verwag is nie, gewoonlik iets onaangenaam'. As fasiliterende deel

nemer was dit ook my begrip van die woord. 

Volgens my beoordeling van die kwalitatiewe metode van navorsing en beginsels van 

die narratiewe benadering kon ek egter nie volstaan met net my eie verstaan van onver

wagse nie. Dit sou die antler deelnemers in 'n ongelyke posisie plaas. In my tweede 

orde kubemetiese posisie was ek dee! van die groep en nie 'n objektiewe, outoritere ob

serveerder nie (vergelyk paragraaf 1.4.4.2.). Uit die vertel van die verhale het dit ge

blyk dat al drie die manlike deelnemers we! in 'n sekere mate hul uitdienstrede verwag 

het. Dit was dus my taak om vas te stel waarom die deelnemers die man se uit

dienstrede uiteindelik as onverwags beleef het. Op die manier sou alle deelnemers 'n 

gelyke geldige bydrae kon !ewer tot dit wat bestudeer word. 

E het verduidelik (pp 163-164 ): Myne was 'n langverwagte, onverwagte. Ek was bewus dat iets 

gaan gebeur ... dat my diens ... bei!indig gaan word ... maar ek het dit nie s6 skielik verwag nie en verder: 

... Dit was onverwags in die sin dat ons dit nie op daardie tydstip verwag het nie. D (p164) het 

bygevoeg: Ek wil aansluit by wat E gese het - dit het baie erg en skielik op ons afgekom ... Daardie 

skielikheid het 'n ou geruk- die impak daarvan was 'n bietjie erg!! 

P het sy belewenis soos volg beskryf (p164): Vo/gens my /oopbaanbeplanning sou my uit

dienstrede saamgeva/ het met my aftrede. Toe ek egter wakkerskrik, toe is die doe/pale by my. Toe moet 

ek uit diens tree - ek het dit nie so beplan of verwag nie. Ju (p 165) het bygevoeg dat sy: 

... hoegenaamd nie voorbereid (was) op hierdie skielike afsny nie ... 
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Vir I was die onverwagse (p 164): ... dat ek gedink het dit is my loopbaan, dit is my toekoms. Toe 

ek egter daar kom, toe sien ek, maar dit is nie dit nie - daar is nie 'n toekoms in die plek waar jy gedink 

het jy Jou toekoms gaan uitkap nie. L (pl65) se belewenis was dat 'n mens tot 'n sekere mate 

hep/an het, (maar)jy het nie geweet wat regtig vir Jou wag nie- daarvoor kanjy nie werklik beplan nie. 

Die deelnemers se belewenisse sluit aan by wat Slabbert se as sy oor die uitwerking van 

personeelvermindering op werkers skryf: 

Dit blyk uit gesprekke dat mense lank voor hulle poste gerasionaliseer is 'n vermoede gehad het 

dat so iets hulle kan tref. Maar selfs diegene wat hulself en hulle gesinne op so 'n gebeurlikheid 

probeer voorberei het, kon nie die grootskeepse ontwrigting en sielkundige uitwerking voorsien 

wat hulle voortydige diensbe~indiging op hulle sou he nie (Slabbert 1993:43). 

4.6 Die invloed van die probleem 

Die invloed wat die gebeure op die deelnemers en hulle kinders gehad het, word vervol

gens bespreek. Alhoewel daar in die groep die meeste gepraat is oor die negatiewe 

invloed wat die situasie gehad het, het die positiewe ook na vore gekom. E kon 

byvoorbeeld se (p 145): Ek wil net si! dat ek ten spyte van al die ervarings die proses tog as positief 

beskou. ' Die positiewe effek daarvan om sonder werk te wees word ook weerspieel in 

van die literatuur wat vir die navorsing van hierdie studie gebruik is. Madonia 

(1983 :486) rapporteer byvoorbeeld die volgende: 'Not all of the unemployed suffered. 

Some reported positive effects. "It gave me a chance to look at myself." Others wel

comed "An opportunity to examine where one's been and where one is going" or 

viewed unemployment as "a way of getting a new start''.' 

4.6.1 Depressie 

Al die deelnemers het uitgewys <lat depressie by die man een van die prominente 

gevolge van die probleem op die man en sy gesin was. Alhoewel net P medies gediag

noseer was met depressie, het Jen E ook bevestig dat <lit by hulle voorgekom het. Al

gemene passiwiteit, ongemotiveerdheid en slaapversteurings is onder meer as simptome 

uitgewys. 

P (pl23) het vertel: Ek is medies geraad op grand van major depressie. E (pl29) het SOOS volg 

beskryf: Niemand het in my geval depressie by my gediagnoseer nie, maar ek ken die simptome daarvan 

en ek besef dat ek depressiefis. Dit is makliker om in die sitkamer voor die televisie te sit as om iets kon-
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struktieft te gaan doen. Nil my traumatiese ervaring het ek vir terapie gegaan, maar depressie het eers 

daarna gekom. J (p 13 7) het bygevoeg: Ek was magteloos, kon nie tot aksie kom nie. Ek het elke 

dag opgestaan en deur die dag gegaan, gaan slaap in die aand en staan in die oggend net weer so moeg 

op. J (pl30) het verder daarop gewys dat baie mense (wat in soortgelyke omstandighede 

verkeer) depressie ervaar: ... dit is 'nfeit dat dit gebeur met soveel mense ... en ... mense ervaar de

pressie. Mense vra na die sin van die /ewe en dit is alles depressie. 

Al die deelnemers in die groep was verwonderd toe die vrouens hul eie belewenis van 

hul mans se depressie beskryf het. Hulle ervarings was verstommend eenders. Al drie 

het erge frustrasie ervaar wanneer die man as gevolg van depressie passief geraak het en 

dit wou voorkom dat hy nie verantwoordelikheid wou of kon aanvaar nie. Beide Ju en 

L het beleef dat hulle mans vir hulle vreemd geword het. Al drie het 'n gevoel van mag

teloosheid en stille opstand beleef. Hoe meer passief die mans geword het, hoe meer 

gejaagd en angstig het hulle gevoel. Hulle het beleef dat daar nou meer verantwoorde

likheid op hulle gelaai word en dit het bygedra tot 'n gevoel van opstandigheid. 

Ju (pl27): Die depressie het aanvanklik beter geword. Hy was nog a/tyd die aan die gang een terwy/ ek 

die een is wat met 'n boek lekker kon le en lees. Skie/ik het hy in die bed bly le en hoe meer passief hy 

geword het, hoe meer angstig het ek geword. Ek wou net he hy moet opstaan en aan die gang kom en ek 

het nie geweet hoe om horn aan die gang te kry nie. Sy donkerte het my ook laat danker word. 'n Mens 

se positiewe ingesteldheid was tot die uiterste beproef Die huweliksverhouding word ook geraak. Sy 

passiwiteit het my gejaag, ek kon nie ook op die bed gaan le nie. Di/ is 'n magtelose gevoel, want jy raak 

opstandig, maar terseljdertyd weet jy, jy moenie en jy weet nie teen wat raak jy opstandig nie. Sy ver

tel verder (p130): Ek het nooit nodig gehad om vir P te herinner om dinge reg te maak nie, maar nou 

word dit net nie gedoen nie. Hy se we/ dit moet gedoen word, maar gaan nie oar tot aksie nie. 

L kon by haar aansluit (p 128): Ek het baie dieseljde as Ju ervaar. Dit is so half ofjy met 'n ander 

man getroud is - jy ken horn nie so nie. J is gewoonlik die rustige een, rnaar nou is hy nog rustiger en dit 

het my baie opgetense. Ek het ook baie opstandig geraak. Nie teen ham (J) nie, maar teen dit wat dit 

veroorsaak het. Die omstandighede veroorsaak so 'n donkerte dat hy niks van sy beplanning, van sy 

suksesse raaksien nie. 

L het later ook gese (p 139): Ek het beleej dat hy nie die man is met wie ek getrou het nie. Hy het al 

hierdie planne gehad en skielik het hy nie meer die 'fight' in hom nie. Ons het eendag rusie gehad toe ek 

dit vir hom se. Hy was vir my kwaad dat ek dit gese het, maar na die tyd het hy tog gese dit was goed dat 

ek dit vir horn gese het. 
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D kon saamstem met die antler vrouens (p 129): Die ergste van hierdie depressie by die man is 

dat Jy as vrou horn ( depressie) al sien aankom, al soos in gist er en ek kan hee/temal identiflseer met 

daardie gevoel van gejaagdheid. Ek sien die depressie aankom en dan. dry/ ek myself al hoe meer ... ek 

.frustreer myself so! Ek se vir Jou ek kan dooi! ! Ek voe/ so magteloos, want Jy kan niks aan die om

standighede verander nie. Later het sy haar frustrasie soos volg verwoord (pl40): Dit is 'n 

erge frustrasie. Jy voe/ Jy wil hom onder sy dinges skop dat hy kan in die tuin ingaan - dat hy net kan 

ervaar hy beteken nog iets. L (pl 40) beaam dit: Ja, JY wil net he hy moet !r?We kry. 

L het gevoel dat al die huislike verantwoordelikhede op haar neerkom (p 139): Ek her baie 

keer gevoe/ ek moet maar a/le verantwoordelikheid in en om die huis, die kinders oorneem. Ek werk in 

die middag, bad die kinders, maak die kos, maak die tuin nat, gee die hand kos, doen alles - dan weet ek 

dit word gedoen. Gee nie om wat aan die anderkant gebeur nie. Jy is half jammer vir horn, weet watter 

potensiaal hy het, maar hy sien dit nie raak nie. Sy beplanning voor hy uit diens is, het my laat se 'Ja, 

kom ons doen dit, ek staan by Jou'. Nou het daar niks van gekom nie. Ju kon dit bevestig (p 140): 

Ek kan net aansluit daarby. Hoe meer jou rnaat afgaan, het ek gevoe/ iemand moet beheer behou, maar 

jy wil ook nie alles by horn wegneem nie. Dit was vir my erg dat P net al hoe meer passief raak. D 

(p 140) vestig die aandag daarop dat die vrou eintlik ook ondersteuning nodig het: Ek dink 

'n mens beleef op 'n manier diesel/de emosies as Jou maat, maar iemand moet 'sane' bly in die situasie. 

Alhoewel daar baie eenderse belewings gerapporteer is, was daar tog ook verskille in 

reaksies soos Den L uitwys: D (pl55): As hulle op so 'n stadium kom dat hulle niks wil doen nie, 

kry ek so die gevoel dit is te veel moeite om te lees. Dit is net mak/iker om le sit en TV kyk. J het egter 

volgens L anders gereageer: Nee, J lees weer te veel. 

Die navorsingsvrae ten opsigte van die identiteit van die manlike deelnemers, die effek 

op die gesins- en huweliksverhoudinge en die belewenis van eggenotes het in hierdie 

uittreksels duidelik gespreek. Uit hierdie aanhalings val dit op dat die toestand van de

pressie die mans se gevoel van eiewaarde geknou het. Dit het ook die huweliks- en 

gesinsverhoudinge beproef, deurdat ongewone eise aan die vrouens gestel is. Soos 

reeds uitgewys (vergelyk paragraaf 1.3), kan daar dus nie na 'n persoon se verhaal ge

luister word sonder om ook kennis te neem van die perturbasie wat onder meer binne 

die gesinsisteem plaasvind nie. 

Alhoewel depressie in die reflekterende gesprekke by die vertel van elke verhaal ter 

sprake gekom het, is die behoefte nie uitgespreek om verder oor die toestand van de

pressie te praat nie. Dit was waarskynlik bevrydend genoeg vir mans en vrouens om 
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hul belewenisse met mekaar te dee! en te ondervind dat dit normaal was om in hierdie 

omstandighede so te voe! en te reageer. Hier het dus weer eens normalisering deur so

sia!e konstruksie plaasgevind. Madonia (1983:487) bevestig dat reflekterende ge

sprekke persone daarvan bewus maak dat negatiewe gevoelens nie abnormaa! is nie. 

Volgens horn help dit die deelnemers: ' ... to understand that decreases in self-esteem 

and feelings of isolation, dependency, anxiety and depression are common reactions to 

stress.' 

Om depressie te hanteer, het P gegaan vir sielkundige berading (p124): Ek het gegaan vir 

sielkundige hu/p, dit het my baie gehelp. Ek het onder andere tot die besef gekom dat ek baie kan doen 

om myselfte help ... al kan ek niks aan die situasie doen nie, dan kan ek baie aan my siening, my lewens

houding doen. J (pl29) het weer gevind dat dit help ashy struktuur aan sy lee dag gee: 

... in die /aaste tyd staan ek op, skeer my en trek aan asof ek werk toe gaan, of ek nou werk toe gaan of 

nie, net daardie aksie help al om die swart hand weg te jaag. 

D en L het vertel wat hulle gedoen het om die passiwiteit by hul mans teen te werk. D 

vertel (pl30): E het sulke lysies van werk gekry en ook E seek sit heeldag vir horn en werk uitdink!! 

J (p 130) stem saam dat L dieselfde gedoen het: Dit klink bekend. Dan kom ek in die kombuis en 

het vir niks in die /ewe /us nie, maar dan is daar 'n lysie teen die kas. Die vrouens wil ons ffiving tot 

aksie. 

In narratiewe terme beteken dit dat die probleem nie net 'n invloed op die persoon het 

nie, maar dat die omgekeerde ook waar is. Die persoon staan nie magteloos teenoor die 

probleem nie, maar oefen ook 'n invloed op die probleem uit. Uit die woorde van die 

deelnemers blyk dit dat hulle maatreels getref het om die probleem van depressie die 

hoof te bied. Daar was ooreenkomste, maar ook verskille in hanteringswyses by die 

manlike deelnemers. Die vrouens se reaksies het meer opvallende ooreenkomste ge

toon. 

4.6.2 Mislnkking 

Vir P het die einde van sy loopbaan beteken dat dit nag geword het (p123): Ek het dit 

beleef as die einde van my /oopbaan, die einde van my droom. Ek het beleef dat ek in 'n gal geva/ het. As 

ek 'n kleur daaraan moet gee, dan is dit pikswart nag. Aan die eenkant sukses en aan die anderkant 

mislukking. Van in beheer tot buite beheer. 'n Opdrifael, gemarginaliseer, niks. Van 'n wenner tot 'n 

ver/oorder. En weer: Ek het bele~f dat die beeindiging van my sukses beteken dat ek misluk het. J 
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kon met P se belewenis identifiseer (pl25): Ek kan aansluit by jou ... Ek het oak die ervaringvan 

mis/ukking gehad Alhoewel ek dit nie eers so ervaar het nie, maar het eers toe ek weg is, geleidelik 

gevind hoe dit my ajfekteer - ek het begin agterkom dat ek lelik praat van myself, met myself, dot ek vir 

myselfse dot ek misluk het. E het ook soos hulle gevoel (pl46): Maar my identiteit het hee/te

mal .... ek het gedink ek is tot niks In staat nie ... ek beteken niks, 

Soos dit vanuit die aauhalings spreek, het die manlike deelnemers saam met die simp

tome van depressie ook 'n gevoel van mislukking ervaar. Die woorde wat die deel

nemers gebruik het om hierdie belewenis te verbaliseer, dui op intemalisering van die 

depressie en mislukking. Hulle inteme dialoog vind buite konteks plaas en hulle stel die 

gebeure en hulle belewenis daarvan gelyk aan hulself. Die probleem en die identiteit 

van die persoon word dus gelykgestel. In terme van die sosiale-konstruksiedislwers kan 

afgelei word dat persepsies wat lei tot gevoelens van mislukking deur die sosiale mileu 

waarin die mens as kind grootword, gevorm word. Wicks en Parsons (1993:666) 

bevestig dit as hulle se: 'When we loose our job and thus loose our selfesteem, we are 

ripe for feelings of shame ... our parents and often grandparents have given us messages 

that we are to work hard and that being unemployed makes us bums, worthless 

people.' 

Die manlike deelnemers se gevoelens van mislukking sluit aan by wat Mallinckrodt en 

Fretz (1988:281) bevind het, naamlik dat werkers ( ouer as veertig jaar) se fisieke- en 

geestesgesondheid besonder emstig geraak word deur werkverlies. Hulle bevestig on

der meer dat 'n Jae identiteit een van die gevolge is wat ondervind word. Gordus 

(1986:322) se ook: 'Low self-esteem is associated with unemployment ... A feeling that 

one has lost personal control over life events contributes to low self-esteem.' 

4.6.3 Die invloed van die probleem op die gesin 

In paragraaf 1.2.5. is daarop gewys dat 'n ingrypende ervanng soos werkverlies, 

skommelinge en versteurings van die interaksionele patrone binne en tussen sisteme tot 

gevolg sal he. Vervolgens word die invloed van die probleem op die gesin verken, 

Daar word ook op die die skommelinge in die gesin gelet en die navorsingsvraag oor die 

belewenis van die egliede en kinders kom onder die soeklig. Madonia wys daarop dat 

nie alleen die individu nie, maar ook die gesin geaffekteer word deur verlies van werk. 
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In die sorgproses moet daar dus aan die individu in die gesin sowel as aan die gesin as 

'n eenheid aandag gegee word. 

Unemployed persons must be helped to uuderstand that decrease in selfesteem and feelings of 

isolatiou, dependency, anxiety and depression are common reactions to stress. They should be 

educated about the effect joblessness will have on their family relationships. Provision should 

also be made to include spouses in some or all of the group sessions' (Madonia 1983: 482-488). 

Die besluit om die vrouens ook in die navorsingsgroep in te sluit, was dus 'n gepaste 

besluit vir die doe! van hierdie studie (vergelyk paragraaf 4.2.1.). 

4.6.3.1 Nuwe kwaliteite word ontdek 

As gevolg van die werkverlies by die manlike deelnemers, was die inkomste van die 

vrou noodsaaklik vir die ekonomiese voortbestaan van die gesin. Uit die aard van die 

rolverdeling tussen die egliede tot op daardie stadium het hierdie rolverskuiwing egter 

skommelinge (perturbasie) in die gesin tot gevolg gehad, wat onder meer gelei het tot 

die ontdekking van nuwe kwaliteite in beide man en vrou. 

Ju het opgemerk dat sy haarselfnie voorheen as 'n beroepsvroulbroodwinner gesien het 

nie (p127): Hy (P) moes vernederende dinge be/eef .. Dit het my ongelukkig gemaak, maar ek kon niks 

doen nie. Ek moes na my eie werksituasie omsien ... Dit het oak my loopbaanbeplanning geraak. Ek was 

a/tyd die een wat gesi! het ek wil op 55 ajiree. Ek het myself nie gesien as 'n beroepsvrou nie, maar moes 

nou aanhou. Nadat die antler se verhale ook aan die beurt gekom het, merk sy verder op 

(p154): Ek het oak gehoor ... dat ans al drie nie ri!rig beroepsvrouens was nie. Ons was nie ingeste/ om 

'n loopbaan te maak nie, maar toe het hierdie rolverskuiwing gekom van die tradisionele na 'n ander 

balans in die gesin. Skielik is jy in 'n situasie gegooi dat jy Jou kant moet bring. Die man in die huis en 

die vrou in die werksituasie. Daardie aanpassing is ook nie altyd sleg nie. 

D het dit ook so ervaar. Sy se (pl54): Ja, ek het regtig myselfnooit as 'n beroepsvrou gesien nie. 

Ek wil net geld verdien en nie gefrustreerd wees nie. En )a, ek kom agter dat ek kwaliteite het wat ek nie 

regtig geweet het ek het nie - dit het my 37 jaar geneem om dit uit le vind en ek werk nag steeds daaraan. 

Op die vraag wat dit vir haar beteken om hierdie sterktes te kon ontdek, het sy 

geantwoord: Dit is vir my baie 'nice' hoar!! Dit is vir my baie lekker in die een sin en aan die ander

kant maak dit my ook siek, want ek moet baie hard werk omdat ek nou hierdie goed ontdek het - ek weet 

nie ofek elke dag !us is nie. E (pl54) het by haar aangesluit: Ek dink D het dalk ook kwaliteite in 
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my raakgesien waarvan ek nie bewus was nie en ek het kwaliteite in haar raakgesien. Hierdie skomme

ling, die braakveld, hied aan ans die geleentheid om dit te ontdek. 

L het ook getuig dat sy nie haarself vroeer as beroepsgerig gesien het nie. Die werk

loosheid van die man het egter die vrouens genoop om hul eie werksposisie en houding 

teenoor 'n beroep te herevalueer. Dit het tot gevolg gehad dat die rolle van gesinslede 

ook verander het. Werkverlies het nie net die mans tot 'n koersaanpassing gedwing nie, 

maar het ook in die vrouens se geval gelei tot die ontdekking van verborge kwaliteite. 

In 'n berig in die tydskrif PACE (1998:65) word hierdie aspek bevestig: ' ... some peo

ple say that losing their job, was the best thing to happen because it forced them to 

change direction.' Alhoewel aanvanklik geforseerd,wil dit dus voorkom dat daar met

tertyd spanwerk tussen egliede ontstaan het om die probleem die hoof te bied. Dit het 

by die vrouens gelei tot 'unique outcomes' (White en Epston 1990:16) om die 

probleemversadigde verhaal te herskryf. Dit is dus nie net die mans wat 'n altematiewe 

verhaal ontwikkel nie, maar ook die vrouens - eintlik die hele gesin. 

J se koersaanpassing ten opsigte van 'n nuwe werk het nie uitgewerk nie (p138): 'n 

Gemeente het dee/ van my salaris geborg ... Ek het besef ek wil nie van ander ouens afhank/ik wees nie -

dit was eintlik 'n goeie ding wot gebeur het, ek g/o die Here het dit so beskik. J het dus besef dat hy 

eintlik 'n baie onafhanklike mens is en dat die altematiewe werk wat hy aanvaar het en 

die droom wat hy gehad het om voltyds vir die Here te werk teen sy grein ingaan. Hy 

moes verder soek na 'n wyse om finansieel te oorleef, sonder om sy begeerte om vir die 

Here te werk (nie noodwendig voltyds nie) prys te gee. 

E het ontdek dat hy behoeftes het wat tot op hede toe onderdruk was (pl 50): Tydens 

berading het dit uitgekom ... dot (ek) oak bestaanreg het, jy kan jouself oak laat geld, dit is nie net altyd 

ten koste van jou nie. Dit is iets wat ek nooit begryp het nie. Ek het maar altyd 'n bietjie teruggestaan en 

ek dink dit is nou 'n.faset van my persoonlikheid wat nou bietjie verander het. 

Onderwerping aan die vereistes wat volgens sosiale konstruksies aan die tradisionele 

hoof van die gesin gestel word, het beteken dat E se identiteit tot 'n groot mate bepaal is 

deur sy verantwoordelikheidsgevoel teenoor sy gesin. Hy het nou tot nuwe kennis van 

homself gekom wat die mag van die aanvaarde sosiale konstruksie gedekonstrueer het. 

Hy het die waarde dat hy ook sy eie behoeftes in aanmerking mag en moet neem ont-
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dek. Dit wil egter nie se dat sy verantwoordelikheidsin vernietig is me. Kotze 

(1994:39) se in hierdie verband: 'To deconstruct is to undo, not to destroy'. 

Soos wat die onderdrukte kennis egter na vore kom, word die persoon gemakliker met 

die nuwe konstrukte en word daar ruimte geskep vir die ontwikkeling van die nuwe ver

haal. E het verklaar (p 162): Jy raak gemaklik - jy aanvaar jouself oak. Jy raak tevrede met wie jy 

is. Jy leer meer vanjouselfin so 'n krisis en dan raakjy gemak/iker met hoejy dit hanteer. Ju (pl62) 

bevestig dit: Ek wil aansluiting vind by wat E gese het, dat 'n mens ook jou eiewaarde ontdek. 

4.6.3.2 Kinders word ook geraak 

Die kinders in hierdie gesinne moes ook sekere aanpassings maak as gevolg van die kri

sis waarin die gesin verkeer het. Hulle moes onder meer by die verandering in die rolle 

van die ouers aanpas. Om die navorsingsvraag ten opsigte van die belewenis van die 

kinders onder bespreking te kry, het ek gevra hoe die kinders hierdie situasie beleef het. 

J en L se kinders is onderskeidelik vyf en agt jaar oud. H ulle het aanvanklik negatief op 

die rolverandering by die ouers gereageer, maar ervaar blykbaar steeds die gesin as 

veilig. L (p131) het vertel: Diefeit dat ek, mamma, wat nog altyd by die huis was terwyl pappa 

gewerk het verlede jaar skielik van agt tot vyf moet werk terwyl J by die huis is, het die mat hee/temal 

onder hulle uitgepluk. Alhoewe/ dit hulle verhouding met J goed gedoen het, is veral die oudste, wat al in 

die skoal is, geaffekteer. Ons kan sien dat hy hierdie jaar baie gelukkiger in die skoal is. Hy is 'n ander 

kind L het egter later vervolg (p142): Hu/le het nie regtig agtergekom hul/e pa is ongelukkig nie. 

lnteendeel het die verhouding tussen Jen die kinders verbeter. J (p142) het gewys op verdere 

positiewe gevolge vir die gesin: Ek beleef dit dat ons as 'n gesin absoluut laer getrek het. Ek weet 

ans sou nooit die kwaliteit tyd saam gehad het as wat ons nou het nie. Ek het byvoorbeeld ... my seun se 

eerste rugbywedstryde bygewoon ... Ek beskou dit dus as 'n bedekte seen dat ek daar weg is. Deurdat ek 

verantwoordelik vir die kinders is, word my gedagtes oak afgelei van myself. 

E en D se kinders is reeds in die tienerjare en reageer dus anders. Daar word ook getuig 

van ondersteuning deur die kinders. D vind in haar dogter veral 'n bondgenoot en vertel 

(p 14 3 ): Vir my was die kinders se reaksie baie interessant. As ek sommige middae by die huis kom, dan 

se ans tienerdogter 'ek dinkpa is in 'n 'mood'. .. net 'mild' hy kyk net TV. E (pl52) beleef dit ook 

positief dat hy nou meer tyd aan die kinders kan bestee en dat 'n antler soort verhouding 

nou tussen pa en kinders ontwikkel: Wat my kinders betref, dink ek het ek nou die geleentheid 

gehad om meer tyd met hul/e te spandeer. Ja, ek hanteer hulle anders as D. Ek sit nie by hulle en doen 

hulle huiswerk vir hulle nie. As hulle probleme het, dan help ek hu/le, maar hulle het ook 'n groat 
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verantwoordelikheid aangeleer en hu//e skoolpunte het dit ook gruys. Ons verhouding is ook lekker, 

waar ek terwyl ek nog gewerk het, baie stres gehad het en as ek dan by die huis kom .. eers gesit het en 

myself geraak het en dan gestres het as die kinders my aandag soek, gaan haal ek hulle nou by die skoal. 

'Yes, hoe was ju/le dag, wat is nuus!' En ons gese/s. 

P en Ju se kinders is reeds alma! uit die huis en is dus nie so direk geraak nie. Ju (p 130) 

kon getuig dat hulle veral 'n belangrike ondersteuningsrol vervul het: Al vier ons kinders 

het ons bygestaan, maar veral ons dogter wat 'n sielkundige is, het vir ons baie beteken - ek het gevoe/ ek 

kon met haar praat. Die ander kinders het gelyk ofhulle ongemaklik daarmee is, hul/e weet nie hoe om te 

reageer of wat om te doen nie. 

Dit blyk dus dat die kinders, selfs al is hulle nog klein, 'n belangrike rol speel in die 

funksionering van die gesin. Hulle is lede van die gesin wat deur hierdie krisis geraak 

word. Dit wil egter voorkom of die ouers van jong kinders s6 vasgevang raak in hulle 

versorgingsrol dat hulle die kinders se emosionele belewenis moontlik agterwee laat. 

Terugskouend dink ek dat ek meer geleentheid vir moontlike bespreking hieroor kon 

geskep het. Dit is ook opmerklik dat daar in die groep slegs van die ouers se weergawe 

van die kinders se belewenis kennis geneem het. Die kinders kon moontlik ingesluit 

gewees het in die groep vir hierdie dee! van die bespreking waar hulle uitgevra kon 

word en dus self aan die woord sou kom. 

Soms is dit moeilik vir ouers en kinders om direk oor emosiebelaaide sake te praat, 

maar daar is tog antler wyses van kommunikasie wat gevolg kan word. Om briefies te 

skryf waarin ouers hulleself en die situasie op 'n verstaanbare wyse aan die kinders 

kenbaar maak, is byvoorbeeld 'n kommunikasiemoontlikheid. Dunlop (1997:71-75) 

wys in sy studie daarop dat werkverlies die hele gesin raak: 

For those of us steeped in the percepts of systems theory this shouldn't come as a surprise, given 

that one of its cardinal principles is that an event impacts on one part of the system will invariably 

impact on all others ... However, if job loss is rightly viewed as a family crisis, then strategies need 

to be developed to help all family members on the road to recovery. 

4.6.4 Verlies van status 

'n Faktor waaroor nie veel gepraat is nie, maar wat waarskynlik 'n definitiewe bydrae 

gelewer het tot die mans se depressie en gevoel van mislukking is die feit dat al drie van 
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hulle in bestuursposisies was en dus 'n sekere status beklee het voordat hulle uit <liens 

getree het. 

P het beleef dat hy van sy pos in die staatsdiens 'n sukses gemaak het. Die erkenning 

wat hy daarvoor gekry het, het horn laat goed voe! oor homself. Hy se (pl23): Dit was 

pionierswerk ... 'n heerlike uitdaging wat ek man alleen aangepak het met goeie beplanning. Ek assosieer 

my 'droom · vir hierdie tydperk met die k/eur groen, wat /ewe en groei beteken ... Ek kan /iries raak oar 

wat ek bereik het. Dit was 'n reuse sukses. Ek het erkenning gelay, nie net van ander streke nie, maar 

oak van die Nasionale kantoor. Toe kom die nuwe bedeling wat vir horn beteken het: Baas 

het Klaas geword en Klaas Baas. Ek het dit beleef as die einde van my loopbaan, die einde van my 

droom. In 'n latere sessie kon hy aansluiting vind by J, wat ook deur die nuwe politieke 

bedeling geraak is (p137): My storie vind aanklank by Joune deurdat ek hoar jy het ook, ten spyte 

van Jou sukses in Jou werk, dit net agterge/aat. 

J het vertel van sy sukses (p137): ... ek het goed gevorder en goeie meriete vir die twee projekte 

gekry. Ook in die opleidingsafdeling het ek goed gedoen. Ek was oak buite die departement by goed be

trokke ... maar ek het besef dat daar nie vooruitsigte vir my was nie - eenvoudig omdat ek afrikaans

sprekend, blank en 'n man is. Hy het we! 'n werk aanvaar wat hy Janka! wou doen, maar dit 

het nie voldoen aan sy verwagtinge nie. Hy het goed presteer in die opleidingsposisie in 

die departement waar hy was, net om te vind dat hierdie kwaliteite in die nuwe werk

situasie nie waardeer word nie. Hy het dus die status wat hy in die vorige werksituasie 

geniet het, verloor (pp135-136): Dit was vir my 'n redelike 'come down' van waar ek was ... Ek 

moes opleiding gee vir 'n k/omp predikante en 'n klomp onderwysers en die een wit slimmer wees as die 

ander. Hu/le het geen respek gehad nie. Loop in en uit terwyl ek besig is met opleiding, daag nie op vir 

opleiding nie. 

E (p 163) het uitgewys hoedat sy finansiele posisie vir hulle aanvaarbaarheid m 'n 

vriendekring en status in die samelewing besorg het: lets wat my ook op die hart le, is die 

beklemtoning van die materit!le. Ek het nag nooit swaar gehad nie ... Jou vriendekring en die samelewing 

het sekere verwagtinge vanjou, enjy klim maar ewe saam op hierdie waentjie en kompeteer saam ... 'n 

Mens kan so vasgevang word in materii!le welvaart. Die gejaag daarna. 

Die verlies van status in die werkplek en in die gemeenskap, tesame met 'n verswakte 

ekonomiese posisie het 'n gevoel van verlies aan eiewaarde by die deelnemers tot 

gevolg gehad. Dit sluit aan by Wicks en Parsons (1993:666) se beskouing: 'Many peo

ple experience their sence of self-worth, self-esteem, and identity through what they do. 
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They are what they do.' Werk is nie dus net 'n ekonomiese noodsaaklikheid nie, maar 

ook 'n belangrike element in die definisie van 'n mens se identiteit. Maslow (in 

Amundson & Borgen 1982:562) verklaar: 'Through the work situation basic needs such 

as safety, belonging, self-esteem, and self-actualization can be realized.' Verlies van 

werk, het nie alleen 'n impak op die individu en die gesin se ekonomiese status nie, 

maar affekteer ook die sosiale status wat saam met die posisie in die werkplek gaan. 

Slabbert (1993:43) sluit hierby aan: 

Die pos wat die broodwinner beklee, is gewoonlik die hoofbepaler waar die gesin woon, met wie 

hulle assosieer, en van hulle sosiale status in die gemeenskap ... Wanneer 'n mens 'n loopbaan kies, 

besluit hy nie net wat hy wil doen nie, maar inderdaad ook wie hy wil wees. Vir baie mense 

bepaal die werk wat hulle doen, ook hulle identiteit ... Sukses word sterk beklemtoon en word veral 

in terme van werk- en loopbaansukses gemeet. 

Hierdie diskoers stel 'n uitdaging aan die praktiese teologie en veral aan die pastorale 

sorg in die geloofsgemeenskap. Die gelntemaliseerde boodskap van minderwaardigheid 

en mislukking moet aangespreek word deur die boodskap van liefde en aanvaarding 

deur God. Hierdie liefdesboodskap kan nie slegs monologies verkondig word in die 

prediking nie. Dit behoort in 'n veel grater mate prakties uitgeleef en gedemonstreer te 

word in 'n dialogiese verhouding met die betrokkenes. Dit sluit pastorate beraad en re

flekterende groepsbesprekings volgens die narratiewe benadering in, sowel as onder

linge sorg deur die geloofsgemeenskap. Met inagneming van die geaffekteerdes se lae 

identiteitservaring en gevoel van mislukking, sal die moontlikheid van fisiese hulpver

lening waar nodig met groot sensitiwiteit hanteer moet word. 

4.6.5 Is dit 'n rouproses? 

Na aanleiding van wat ander outeurs oor die impak van werkverlies se, het ek die vol

gende vraag aan die groep gestel (p 140): As ju/le terugkyk. was daar nie sekere fases waardeur 

ju/le gegaan het nie? Diefases wat genoem word, is on/kenning, aggressie, onderhandeling, depressie en 

dan aanvaarding. Dit is nie te se dat dit opmekaar volg nie - dit skomme/ maar. E (p 140) het na 'n 

lang stilte geantwoord: Ja, ek herken hierdie fases noudat jy dit noem. Miskien nie in diese/fde volg

orde nie. 

Verskillende outeurs vergelyk (vanuit 'n modemistiese paradigma) die verlies van werk 

met die trauma wat die dood van 'n geliefde bring. Lewis (1993:664) verduidelik: 
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'Losing a job is like experiencing a death.' Om die proses waardeur persone gaan wat 

hulle werk verloor het, te verstaan, neem Amundson and Borgen (1982:562-564) die 

fases van die rouproses as model. Hierdie fases is naamlik ontkenning, woede, onder

handeling, depressie en aanvaarding: 'In developing a framework for understand

ing ... we utilized a model of grieving to serve as a guideline for explaining the dinamics 

of job loss.' Winegarden, Simonette en Nykodym (1984:149-155) vergelyk in hulle 

studie die belewenisse van persone wat werkloos is met die van terminaal siek pasiente 

en verwys na dieselfde fases: 'Unemployment can be viewed as a "living death" be

cause it so closely parallels the feelings of a terminally ill patient. In both cases, the 

stages of denial, anger, bargaining, depression, and ecceptance are experienced.' 

Afgesien van E het die antler deelnemers nie direk op die vraag wat gestel is, gereageer 

nie. Hulle het net hulle verhale vertel soos hulle dit ervaar, sander om nafases te ver

wys. Die gevolgtrekking wat dus hieruit gemaak kan word, is <lat die idee van fases 'n 

modemistiese beskouing is wat impliseer dat mense wat verlies ervaar, altyd en voort

durend deur hierdie fases gaan. Die postmodeme paradigma erken dat mense dinge nie 

volgens 'n vooraf bepaalbare patroon beleef nie en bestempel fases gevolglik as irrele

vant. Dit word bevestig deur J en L se antwoorde op die vraag of hulle nie gedurende 

hierdie tydperk vir God kwaad was nie. J (p 142) se antwoord was soos volg: Ek sou nie 

se ek was kwaad nie, maar we/ ongeduldig. Ek het geweet God is in beheer en ek sal hier uitkom, maar 

ek het dikwels gese ek is nou moeg ... Ek wil nie meer so wees nie. Maar as m6re kom, dan voe/ ek nog so. 

L het oak getuig dat sy nie vir God kwaad was nie: lnteendeel. God het vir ons wonderlik 

gesorg 

4.6.6 Lewenssiklus 

P en Ju is heelwat ouer as die antler vier deelnemers. 'n Mens sou wonder of daar 'n 

verband bestaan tussen waar 'n persoon in die lewenssiklus is en die intensiteit van die 

uitwerking of belewenis van onverwagse uitdienstrede op die persoon. P het getuig dat 

die gebeure saamgeval het met 'n betekenisvolle stadium in sy !ewe (p131): Wat myself 

betref het die lei! nes-sindroom, die feit dat die kinders uit die huis is, vir my gelyktydig met hierdie on

verwagte uitdienstrede getref Alles het nou gei!indig. Die rolle het ook skielik omgekeer. Hu/le was nou 

oor ons begaan en nie soseer meer ans oor hulle nie. J (p 139) kon hierby aansluit: Dalk het my 

middeljarige krisis oak iets daarmee te doen. Dat 'n mens op hierdie ouderdom terugkyk, om te sien wat 
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het ek bereik en waar gaan ek heen. Soos vir P met die lee nes-sindroom, het al/es my nou op een slag 

getref- my arme vrou ! 

P en J se gevolgtrekkings bevestig wat ander outeurs oor hierdie aspek te se het. 

Mallinckrodt en Fretz (1988:281-285) het die uitwerking van werkverlies op 'n groep 

werkers b6 die ouderdom van veertig jaar bestudeer. Hulle wys daarop dat die meer 

senior werkers tog erger getref word as hulle jonger kollegas: 'Unemployment presents 

important psychological problems for all age groups, but the impact of job loss may be 

particularly severe for older workers.' Dit kan moontlik toegeskryf word aan die feit 

dat hulle teen hierdie ouderdom reeds gevestig is in hulle beroepe. Maida, Gordon and 

Farberow (1989:169) stem saam dat: 'Individuals who have achieved tenure or senior

ity ... are unprepared when job loss occurs. When these so-called 'secure jobs' are lost, 

these workers' overall sense of stability is shattered ... ' 

Die meer senior werker word waarskynlik swaarder getref, maar die intensiteit van die 

gebeure hang verder saam met die interpretasie wat 'n persoon en die gemeenskap 

daaraan heg (Merriam 1987:107-108). Hiervolgens kan die reaksie op werkverlies 

positief of negatief beleef word, afhangende van 'n aantal faktore soos ouderdom en 

ekonomiese status. Meriam (ibid.) voeg egter by: 'It is the interpretation by the person 

or a cohort of individuals that gives the event meaning.' P en J kon hermeneuties by 

mekaar aansluit en betekenis ko-konstrueer toe hulle vir mekaar kon se dat hul lewens

siklusse we! bygedra het tot die intensiteit van die belewenis. 

4.6. 7 Finansiele onsekerheid 

Dit val op dat al die deelnemers 'n agtergrond het waar werkstabiliteit 'n aanvaarde 

samelewingsnorm was. Al drie mans het ekonomies goed vir hulle gesinne gesorg. P 

en J het we! aftree- en uitdienstredingspakkette ontvang, maar E moes met geen reser

wefondse sy werk verlaat. Vera! hy en sy gesin is dus dadelik in 'n atmosfeer van fi

nansiele onsekerheid geplaas. Toe J se aanvanklike altematiewe betrekking egter nie 

uitwerk nie, het hy ook benoud geraak oor finansies. 

J (pl42) vertel: Ek wil...nie die heeltyd vir my kinders se daar is nie geld nie. Hy verwoord sy 

beangsdheid later s6 (p 172): Ek verloor ook so nou en dan heeltemal koers as dit by jinansies kom. 
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Dan si! ek: 'Nau geen gekopery meer nie - die kinders kan nie eers meer nuwe pantojfels kry nie. L /aat 

haar egter nie omgooi nie en gaan rustig voort. 

E het sy belewing weer soos volg beskryf (p 172): As ek nag twyfel oor waar die geld vandaan 

kom, dan het sy (D) net gesi!: 'Man jy sa/ dit kry- ek weet jy het dit in Jou'. Sy was altyd positiej sy het 

my baie gemotiveer as ek so bevange raak oar die jinansies. Sy was eintlik meer koelkop in die situasie 

as ek. 

In paragraaf 4.6.3.1. is reeds vertel hoedat die vrouens hulle onbepland in 'n nuwe 

werksrol bevind het. Hulle het dus nou nie net gesorg vir 'n versekerde maandelikse 

inkomste nie, maar het ook die nodige emosionele steun aan hul mans verleen. Dit is 

egter nie alle vrouens wat in sulke omstandighede kan staande bly nie. D het van ie

mand wat sy ken, getuig (pl 73): Ek weet van 'n vrou wat net nie kon 'cope' nie - sy het in die 

dieptes be/and. Dit is hoekom ek dink 'n mens moet die waarde van so 'n ondersteuningsgroep nie on

derskat nie. Hierdie opmerking bevestig die belangrikheid van ondersteuningsgroepe in 

pastorale versorging van gesinne in hierdie omstandighede. 

Weer eens kan dit beklemtoon word dat daar ook tydens die pastorale versorging, met 

groat deernis en begrip van mense in soortgelyke situasies se finansiele behoeftes ken

nis geneem moet word. Materiele bystand moet, waar nodig, met liefde en diskresie 

verleen word. Per slot van rekening is ons as gelowiges maar net die verteenwoordigers 

deur wie se bemiddeling die paraklese van God plaasvind. 

4.7 Slotopmerkings 

In hierdie hoofstuk is die navorsingsvrae met betrekking tot die invloed van die 

probleem op die deelnemers se identiteit en die uitwerking op die gesins- en huweliks

verhoudinge beantwoord. Daar is ook reeds aan die doe! van die studie voldoen ( ver

gelyk paragraaf3.3). Die deelnemers het in reflekterende gesprekke die waarde daarvan 

besef om hulle eie verhale aan mekaar te vertel. In die betekenisgewing wat deur hulle 

getuienis na vore gekom het, blyk dit dat hulle deur die narratiewe gespreksproses tot 

ryker beskrywings van hul eie verhale kon kom. Die ontdekking van verstommende 

ooreenkomste in hulle belewenisse, het tot die deelnemers se verligting tot die besef 

gelei dat hulle nie alleen is nie en dat daar geluister word na hoe hulle hul verhale vertel. 

Eweneens het ook die besef dat hulle aanvaar word en dat verhoudings herstel word, na 
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vore gekom. Ten spyte van die feit dat dit soms pynlik was om die verhale te vertel, het 

humor in die groep egter die pyn draaglik gemaak. 

Die waarde van reflekterende gesprekke in die narratiewe proses blyk verder in deel

nemers se ko-konstruering van betekenis ten opsigte van die invloed wat die probleem 

op hulle lewens gehad het. Die volgende belangrike waarhede is deur die groep gekon

strueer: 

• Die belewenis van depressie in hierdie probleemsituasie kan as 'normaal' aanvaar 

word. 

• As dit eers erken word en 'n naam daaraan toegeken word, kan dit die hoof gebied 

word en kan die probleem dus deur die persoon beYnvloed word. 

• Die gevoelens van mislukking wat veral prominent by die manlike deelnemers 

voorgekom het, het nie alleen verband gehou met die verswakte finansiele posisie 

van die gesin nie, maar ook met die verlies van beroep en sosiale status. 

• Die gevoel van mislukking is geYnternaliseer deurdat deelnemers hulself en die 

probleem met mekaar gelykgestel het. 

• Die perturbasie wat die probleemsituasie op die gesinsisteem uitgeoefen het, was 

betekenisvol. Beide egliede het tot die besef van verborge en/of nuwe kwaliteite 

gekom wat nodig was vir die formulering van alternatiewe verhale by man en vrou. 

• Die rolle van die ouers in die gesin het verander en hoewel dit aanvanklik ge

forseerd was, het dit mettertyd gelei tot spanwerk tussen die egliede, sodat die 

probleem oorkom kon word in belang van die stabilisering van die gesin. 
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HOOFSTUKS 

ONDERHANDELDE WOORDE 

Kennis en die betekenis daarvan vir die mens kom tot openbaring in sosiale konstrukte 

of diskoerse wat intersubjektief deur mense in taal onderhandel word (vergelyk para

graaf 1.4.4.4.). Volgens E. en D. Kotze (1997:31) kan 'diskoerse' oak beskryfword as 

betekenissisteme wat in taal uitgedruk word. In navorsing soos hierdie moet dus ge

poog word om die diskoerse wat na vore kom, te analiseer en binne konteks te plaas. 

Deelnemers kan hierdeur grater begrip kry van die onderliggende waarhede wat be

tekenis aan hulle verhale gee. Jennings en Graham (1996:171) stel dit soos volg: 'Dis

course refers to the underlying rules, the a priori, assumed parts of knowledge which 

limit the forms of the 'sayable'.' Tydens die reflekterende gesprekke het die sosiale 

diskoerse wat 'n invloed op die verhale van die deelnemers gehad het, na vore gekom. 

Dit het opgeval dat deelnemers se relatief homogene kulturele en godsdienstige agter

grond, die konteks vir hierdie sosiale diskoerse bepaal. Deelnemers kon deur middel 

van die reflekterende gesprekke ( dialogies) tot eie verstaan van hulleself en mekaar kom 

en nuwe kennis en betekenis konstrueer. Volgens Jennings en Graham (ibid.) staan taal, 

metafore en diskoerse sentraal in die postmodeme denkwyse en kan dit nuwe wee open 

vir verskillende verhale. Hulle is verder van mening dat 'There are no 'final' stories but 

each story reflects our own way of organising and understanding the social world.' 

Waar sosiale diskoerse met inbegrip van geloofsdiskoerse hier ter sprake kom, is dit 

betekenisvol om aan te sluit by die verhaal van Harold, soos vertel deur Monk 

(1997:27). Harold het die sterk invloed van waardes soos harde werk, materiele besit, 

voorsiening vir die gesin en individuele onafhanklikheid, as maatstawwe wat hy vir 

sukses beskou het, uitgewys. Volgens Harold is hierdie maatstawwe in sy !ewe nie net 

deur sy ouers gevorm nie, maar ook deur sy grootouers, agter-grootouers, onderwysers 

en selfs deur films waama hy as kind gekyk het. Monk meen egter dat hierdie waardes 

nie uniek aan die persoon van Harold is nie as hy verklaar: 'I would suggest that the 

values he names characterize the dominant cultural habits of many Western, white, 

middel-class men .. .If Harold continued to remain "true" to these values but was unable 
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to fulfill them in his life - perhaps because of a job loss, he might adopt a problem story 

about himself.' 

Hierdie aanhaling bevestig die merkwaardige invloed wat verskillende 

betekeniskontekste op die sosiale diskoerse van mense het. Die lokale kenniskonstrukte 

(byvoorbeeld in 'n hedendaagse gesin) word gekoppel aan dit wat van geslag tot geslag 

binne die bree raamwerk van die Westerse kultuur oorgedra word. Dit is opmerklik dat 

heelwat van dieselfde waardes/diskoerse waaraan Harold vasgehou het, ook die van die 

deelnemers aan hierdie studie is. Die gereformeerde tradisies waaraan die deelnemers 

vashou, is reeds eeue gelede gevorm. Die deelnemers het dus die waarheid van die na

vorsingsvraag ontdek: '[W]ho and what we are is not so much the result of our 'per

sonal essence' but of how we are constructed in various social groups' (Gergen in Kotze 

1992:68) (vergelyk paragraaf 3.2). Net soos Harold word die deelnemers egter nou 

gedwing om die diskoerse wat in die postrnoderne era nie meer sin maak nie, te dekon

strueer en nuwe betekenis te formuleer. 

Dieselfde formaat as in die vorige hoofstuk word gebruik om die sosiale diskoerse wat 

na vore gekom het en die invloed daarvan op die deelnemers te bespreek. Aangesien 

deelnemers die Afrikanerkultuur en die Christelike geloof verteenwoordig, kan die dis

koerse wat bespreek is dus beskou word as geldend binne die Afrikanersamelewing en 

Christelike geloofsgemeenskap. Ofskoon geloofsdiskoerse ook sosiale diskoerse is, is 

alma! in die Afrikanersamelewing egter nie Christene nie. In my bespreking sal ek dus 

onderskei tussen samelewings- en geloofsdiskoerse en die volgende aspekte onder elk 

bespreek: 

• Samelewingsdiskoerse: Die man is die broodwinner; 'n Man moet 'n vaste werk 

he; 'n Man (die sterke) vra nie hulp nie; 'n Mens blaas nie jou eie beuel nie; Ons 

praat nie uit die huis uit nie. 

• Geloofsdiskoerse: Van 'n Christen word verwag om: sy naaste lief te he; die tien

des na die voorraadkamer te bring; te bid sonder ophou; die pastor as die gesalfde 

van die Here te erken; nie probleme te he nie. 
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5.2 Samelewingsdiskoerse 

5.2.1 Die man is die broodwinner ... 

Hierdie diskoers is deur L (p138) se opmerking ingelei: 'n Man is tog die broodwinner. Die 

sosiale konstruk.sie van hierdie diskoers spreek onder meer uit E se woorde (p 150): My 

pa het vir my gese: Mannetjie jy wil trou, jy moet onthou, die dag as jy getroud is, is jy die laaste - dit is 

eers jou vrou en jou kinders en dan is dit jy as daar iets oorbly. 

Ju (pl43) het die verandering in roltoekenning binne die gesinsisteem aangeraak deur 

op te merk: Ek dink dat dit vir J en E 'n geweldige verandering moet wees om van die tradisionele 

vader-broodwinnerrol te moet aanpas by die versorgingsrol wat tradisionee/ by die ma tuishoort. Ek 

sien dit by ans eie getroude kinders dat die pa's maar moet inspring en kinders bad, kos maak en kos gee. 

Ek dink dit moet 'n dramatiese verandering vir ju/le wees. ' 

J het bevestig dat die aanpassing by die verandering vir horn moeilik was (p135): L het 

voltyds begin werk ... en ek moes toe in die middae by die huis werk ter wi/le van die kinders. Dit is waar 

die rol/e tussen my en L omgeruil is. Ek kon egter dit nie regkry om werk/ik le werk en die kinders te ver

sorg nie en dan voe! ek s/eg daaroor en het net dieper in die put begin gaan. ' Hy gaan verder as hy 

wys op die teenstelling tussen horn en sy pa se rolle in die gesin (p143): Ja, ek het nou die 

oggend toe ek besig is om die bed op te maak by myself gelag toe ek my pa voorstel besig om dit le doen 

en om wasgoed op te hang. Ja, daar is nie meer iets soos tradisionele rolle nie. L wys op die 

invloed van hierdie verandering op die kinders deur by te voeg: Ek dink ans kinders word 

nou groat met die konsepte dat pappa nie 'n vaste werk hoe/ le he nie terwyl mamma 'n vaste werk het. 

Jordaan (1996: 1-15) se beskrywing van die tradisionele (patriargale) huweliksmodel, 

verduidelik hierdie diskoers: 'In hierdie model is die man die alleen-broodwinner en 

onbetwiste hoof van die gesin. Hy neem die besluite wat horn en sy vrou en die gesin 

raak. Sy take in en om die huis is die wat behoort tot dit wat gesien word as "'n man se 

werk" - fisieke dinge ... Die vrou het nie 'n loopbaan nie; haar werk is om die hoogbe

songe funksie van voltydse tuisteskepper te vervul.' 

Jordaan wys verder daarop dat die patriargale gesinsmodel modemisties van aard is. Hy 

se dat die basiese modemistiese grondpatroon van die gesin onder meer verwys na ge

bruike wat die verpligtinge en rolle van die huwelikspaar aandui. Al drie die deelne

merpare het 'n sosiale en godsdienstige agtergrond waar hierdie gesinsmodel skynbaar 
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as die norm gegeld het. Weliswaar het die vrouensdeelnemers voorheen al as bydraende 

of deeltydse broodwinners opgetree. Hulle getuig self (vergelyk paragraaf 4.6.3) dat 

hulle hulself egter nooit as beroepsvrouens gesien het nie. Die gesinne was dus reeds in 

'n fase wat Jordaan (ibid.) as 'progressiewe modernisme' beskryf. Hy stel dit soos 

volg: "n Kenmerk van die progressiewe modemisme is die mate waartoe hierdie ver

pligtinge en rolle oor tyd minder uitgespel word en aan individuele pare oorgelaat word 

om dit self te bepaal. Juis hierdie aanpassende eienskap van modemisme bevat die 

kiem van postmodemisme.' Die deelnemende gesinne is dus deur omstandighede ver

plaas van 'n hoofsaaklik modemistiese era met 'n gestruktureerde gesinsmodel na die 

postrnodemistiese era, met volgens Jordaan (ibid.): ' ... 'n kultuur van vloeibaarheid, on

bepaaldheid en veelvuldige moontlikhede.' Die eise wat onverwagse uitdienstrede aan 

die huweliksgenote gestel het, het dus tot gevolg gehad dat 'n postrnodeme gesinsisteem 

tot stand gekom het. Die praktiese lewensomstandighede het dus die mag van die dis

koers dat die man die broodwinner is, verbreek (gedekonstrueer). 

Dit is verder opvallend dat die toekenning van rolle in die gesin ook 'n godsdienstige 

aspek insluit. Binne die gereformeerde tradisie bestaan interpretasies van onder meer 

Genesis 3 en Efesiers 5 dat die man en vrou deur God in bepaalde rolle binne die hu

welik geplaas is. Die man as brood winner en hoof van die gesin en die vrou as moeder 

wat onderdanig aan haar man sal wees. Wanneer hierdie verstaan van die Goddelike 

orde dus bedreig word en/of verander kan dit moontlik tot geloofsverwarring lei. Die 

verhaal van die postmodeme gesinsisteem sal dus deur die geloofsgemeenskap opnuut 

hermeneuties met die verhaal van God versoen moet word. Ek het die geleentheid om 

deelnemers uit te vra na die effek van hierdie veranderde bestaanswerklikheid op hulle 

geloofsbelewenis egter tydens die groepbespreking deur die vingers laat glip. 

5.2.2 'n Man moet 'n vaste werk he ... 

Saam met die diskoers dat die man die broodwinner is, gaan die een dat die broodwin

ner 'n vaste werk moet he. Die deelnemers het verduidelik dat hulle deur hulle ouers in 

taal (dialogies) en deur voorbeeld hierin onderle is. In die onseker situasie waar die 

manlike deelnemers nie !anger 'n vaste werk het nie, het ook hierdie diskoers egter on

der die soeklig gekom. 
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L (pl39) het dit s6 verwoord: Ek het vir hom (J) baie gese my pa het a/tydvir my gese ek moet met 

'n man trou wat by 'n stabiete maatskappy of die staatsdiens werk, en kyk nou net!!! Ek het be/eef dat hy 

nie die man is met wie ek getrou het nie. J (p 162) het ook vertel: Ek het in 'n stabiele huis grootge

word, gaan werk, goeie inkomste gehad ... Ek besef nou van watter waarde dit is om 'n vaste werk en vaste 

inkomste te he. 

E het nog altyd heimlik gehunker om sy eie besigheid te he, maar het dit nooit gewaag 

nie. Hy was te vasgevang in die wyse waarop hy grootgemaak is en sy verantwoorde

likheid vir sy gesin. Hy vertel (pl50): Ek het deurentyd gedurende my /oopbaan tog gedink mis

kien kon ek eendag my eie onderneming begin, moor daar was a/tyd die verantwoordelikheid teenoor my 

vrou en kinders. Hy beskryf later sy dilemma met die nuwe situasie (p167): Ons ouens wat 

grootgeword het In die situasie waar pa vir 40 jaar vir dieselfde departement gewerk het en nou moet jy 

skielik ondernemingsgees aan die dag le, dit is iets waarvoor ek nie grootgemaak is nie en dil is waar my 

probteem le, athoewe/ daar oltyd in my agterkop die mikpunt was om my eie besigheid le he - maar dit 

was eintlik maar 'n droom, dit was ver. 

J (pl 43) het ambivalente gevoelens ervaar toe hy tot die teenstrydige ontdekking gekom 

het dat hy begin twyfel of hy regtig weer deur 'n vaste werk gebind wil wees: Ja, dit is 'n 

ander ding waarmee ek in die laaste tyd stoei - die hete ding van 'n vaste werk of nie 'n vaste werk nie. 

Ek het 'n ruk gelede al aansoek gedoen vir 'n pas, maar nou wonder ek of ek regtig weer vir 'n organisa

sie of korporasie wil werk wat my weer so kan rand duiwel .. .As iemand vir my twee jaar getede gese het 

ek sat so dink sou ek gesl! het hy is mat. 

Beide E en J het dus aan die vereistes van die sosiale diskoers "n Man moet 'n vaste 

werk he' voldoen soos hulle grootgemaak is. Hiermee het hulle nie net die dominante 

verhale van hulle !ewe in stand gehou nie, maar ook dieperliggende behoeftes en poten

sialiteite verdring. Omstandighede het blykbaar die verdringde kennis, wat gebruik kon 

word om hulle altematiewe verhale te konstrueer, na vore gebring (vergelyk paragraaf 

4.6.3.1.). Die mag van die sosiale diskoerse is myns insiens nie net deur die om

standighede gedekonstrueer nie. Ook deur die vertel van hul!e verhale in die groep kon 

beide van hulle kom tot die ontdekking van 'unique outcomes', wat moontlik tot die 

formulering van alternatiewe verhale kon lei. 

As persons separate from the dominant or "totalizing" stories that are constitutive of their lives, it 

becomes more possible for them to orient themselves to aspects of their experience that contradict 

these knowledges. Such contradictions are ever present...Previously ... I have referred to these 



70 

contradictions as "unique outcomes" ... and it is these that provide a gateway to what we might 

consider to be the alternative territories of a person's life (White 1991 :29). 

Deel van die vaste werk diskoers, is ook die verantwoordelikheid om lojaal te wees en 

jou werk op te pas. As jy jou werk met lojaliteit doen, so word geredeneer, kan jy ook 

lojaliteit van jou werkgewer verwag. Al drie die manlike deelnemers is egter ontnugter 

toe hulle die teendeel van die werkgewers ondervind. D stel dit soos volg (p160): Ek 

dink die ergste is dat al drieju//e manne uitjulle pad gegaan het om die werkgewer eerste te stel- soms 

ten koste van Julie gesinne en die dag toe ju/le net ordent/ikheid nodig gehad het, is dit 'n kwessie van 

'Ons voe/ 'n veer vir jou' - daardie te/eurstelling fl dit is vir my die ergste. J sluit hierby aan ashy 

se (p 160): Ja, dit was vir my ook erg toe die ouens in die top paste vir my eintlik gese het: 'Daar is nie 

hoop vir jou hier nie ', 

E (p 149) was ook uiters teleurgesteld dat sy werkgewer horn nie in sy nagmerrie- er

varing ondersteun het nie. Hulle wou horn ook nie eers 'n pakket aanbied nie: Hy (die 

direkte hoof) wit vir my vertel hoe 'n groat verantwoorde/ikheid ek teenoor die maatskappy het en nou wil 

ek bedank! ! 'n Mens het geweet jy is eint/ik net statistiek, maar jy het tog gehoop jy beteken iets meer, 

wantjy loop daagliks nie net 'n my/ meer nie-jy loop 'n paar my/ - jy hou die plek aan die gang- jy het 

verantwoordelikheid teenoor die mense (ondergeskiktes). 

Ju het haar verhaal van teleurstelling deur mense egter so versoen met God se verhaal 

(pl61): Dit het geleidelik tot my deurgedring dat, mense is mense. Mense is nie God nie en ons moet 

maar met mekaar se onvolmaaktheid saamleef Dit wat ons ontvang van ons medemens is 'n bonus en 

ons kan dit nie as vanselftprekend aanvaar nie ... Die Bybel se: 'Moel aan niemand iets verskuldig wees 

behalwe om mekaar lief te he nie' - so hu//e skuld my niks behalwe om my lief te he. 

Hierdie opmerking van Ju het E gehelp om saam met haar nuwe betekenis aan die 

teleurstellende behandeling en houding van die werkgewer, te konstrueer. Hy se 

(pl61): So, ans het eintlik 'n verwagting wat nie gegrond is nie. Die sosiale diskoers het deur 

hierdie dekonstruksie sy krag verloor. 

5.2.3 'n Man (die sterke) vra nie hulp nie ... 

Ju het uitgewys dat dit vir haar lyk of mans en spesifiek Afrikanermans nie maklik hulp 

soek nie (p 156): Jo, ek dink nogal afrikaanse mans vra moeilik hulp en ons tipeer hulp as: Ek is af

hank/ik van dit of dot. Vrouens k/ets makliker onder mekaar. Ek het dit met P gevind en dit is waar 

terapie vir ham baie goed was. E stem saam met haar dat as 'n man hulp soek, dit ge'inter-
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preteer kan word as dat die persoon swak is en dat by dan as swakkeling gestigmatiseer 

word (p 156): Dit is waar wat Ju se, ons mans is geneig om te dink ons kan dit dan nie vat nie. J voeg 

by (pl56): Ja, 'Cowboys don't cry' soos Naas gese het. J was selfs te trots om met sy ouers te 

praat (pl68): Ek het nie eers met my eie ma en po daaroor gepraat nie. Hu/le weet nie eers deur wat

ter dieptes 'n mens gaan nie - en ek is ook nie van plan om hulle te vertel nie. 

P vestig die aandag daarop dat bierdie persepsie dalk 'n sosiale diskoers is wat oor ge

slagte been ontwikkel is, toe by vra (p168): Dinkjulle dit het iets met ans opvoeding te doen? -

dat ans grootgemaak is om nie te kla nie. 'Magnie kla nie' - ek wil eintlik, maar ek mag nie. Dit hoort 

oak nie so nie, maar ek wil eintlik na gevra wees_ 

In die bediening van pastorale sorg aan mans in soortgelyke omstandighede, sal reke

ning gehou moet word met die feit dat hulle identiteit reeds negatief geraak is. Die man 

wat veronderstel is om die hoof van die huis en die broodwinner te wees, bet sy posisie 

verloor. Om te kom vir hulp, betsy berading of andersins, is dalk vir hulle 'n teken van 

swakheid, wat weer bevestig dat bulle nie aan die vereistes wat die samelewing aan 'n 

man, 'n broodwinner stel, voldoen nie. Gardiner bevestig dit soos volg (1999:41): 'Er

varings van ontoereikendbeid en magteloosbeid omdat hy as werklose nie aan die ver

wagtinge van die gemeenskap voldoen nie, kan weer 'n negatiewe invloed op die 

werklose man se identiteit he'. Ek is van mening dat daar doelbewus deur die ge

loofsgemeenskap uitgereik sal moet word na diesulkes in pogings om hulle pastoraal te 

versorg. 

5.2.4 'n Mens blaas nie jou eie beuel nie ... 

'n Mens prys nie jouself by mense aan nie. Dit is vir ander mense ( onder meer jou 

werkgewer) om jou waarde te besef en jou krediet daarvoor te gee. Die mag van bierdie 

diskoers was vir E en J in hulle pogings om op eie inisiatief 'n inkomste te bekom, baie 

moeilik om af te skud. Dit bet beteken dat hulle nou self mense moes oortuig van bulle 

waarde en vaardighede wat bulle te koop aanbied. 

Ju het die gesprek s6 begin (pl56): Ek het oak die gevoel dot ans nie kreatief genoeg is nie. 

Kreatief in die sin van anders dink oar die werktradisies waarin ons grootgeword het. Ons is 'gescript' 

om 'n vaste werk te he in die staatsdiens en skielik kom ju/le in 'n situasie waar ju/le buite hierdie kon

struksies moet dink, dan lyk dit vir my ofjul/e sommer blokkeer. J stem saam (p 156): Ja, ek het nogal 
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kreatiwiteit as vak in my bestuursopleidingskursus aangebied. Ek ken al die tegnieke maar om dit toe le 

pas is iets anders ... om uit te gaan na besighede en te kan se: dit is wat ek kan aanbied ... om verby hierdie 

blokkering te kom enjouselfte kan aanbied!! Daardie stukkie is nog nie in my geprogammeer nie. Ju 

het dit soos volg geformuleer: (pl57): Omjouselfte gaan verkoop. J het die probleem weer 

bevestig (pl57): Ja. 'n Mens het so grootgeword. Ekself het grootgeword met die idee dat 'n mens 

waarde Joy deur te studeer. Nou kan jy moor studeer soveel jy wil .. .jy sal nog steeds nie werk Joy nie. 

Ek moet my egter nog steeds gaan verkoop. E vertel van sy weerstand daarteen om homself te 

bemark (p 157): ... die besigheidjie wat ek nou aon die gang het, gaan nog steeds 'by word of mouth'. 

Ek kom nie eers sover om vir my besigheidskaartjies te laat druk nie. L het dit terugverbind aan 

hulle swak identiteit (pl57): Ek dink daar is hierdie minderwaardigheidsgevoel. Wanneer daar 

werk kom dan is dit minder, maar wanneer ju/le self moet adverteer dan is hierdie mannetjie groter as 

ju/le eiewaarde en kanjulle nie hierdie produk watjulle kan aanbied bemark nie. J en E (pp! 57-158) 

het gewonder of dit nie dalk trots is wat in hulle pad staan nie en D (pl 58) het die 

diskoers verder probeer belig: Ons het geleer ons loop nie en 'brag' nie. 

E en J is reeds in hulle senior werksjare en dit maak die werksverandering vir hulle baie 

moeilik, Maida, Gordon en Farberow (1989: 169) bevestig in die verband dat: 'Being 

out of work, looking for a job and marketing one's skills at this stage. ,,present both a 

challenge and a threat.' Daar word ook hier deur deelnemers verwys na die manier 

waarop hulle grootgemaak is. Dit klink vir my of ons gereformeerde tradisie en Cal

vinistiese agtergrond tot hierdie diskoers 'n bydrae te !ewer het. In Spreuke 27:2 staan 

immers geskrywe: 'Laa! dit aan 'n antler oor om jou te prys, moet dit nie self doen nie; 

laat dit uit 'n antler se mond kom, nie uit joune nie.' Selfverheffing en die roem op eie 

prestasies pas dus nie by 'n gelowige nie. 

Volgens my mening kan die pastoraat ook hierdie geleentheid gebruik om mense te on

dersteun en te begelei om saam met hulle die perspektief van die Woord in hulle le

wensverhale te ontdek, Hulle kan ondersteun word om uit te beweeg deur die krag van 

die Heilige Gees sodat hulle moontlik saam met Paulus (Fillipense 4:13) in hulle om

standighede sal kan se: 'Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee'. God se 

verhaal en die verhaal van die mens moet dus by mekaar gebring word. 
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5.2.5 Ons praat nie nit die hnis nit nie ... 

In Afrikaans bestaan 'n gesegde: Daar word nie nit die hnis nit gepraat nie. Daarmee 

word bedoel dat binne-inligting (in werk en sosiale strukture) nie nitgelap behoort te 

word nie. Na aanleiding van deelnemers se getuienis lyk dit vir my of dit inderdaad 'n 

sosiale diskoers is wat gesinne raak. Daar was letterlik 'n geneigdheid by deelnemers 

om nie uit die huis uit te praat nie. Ek kon myns insiens as fasiliterende deelnemer 

dieper uitgevra het na hoe die deelnemers se gesinne (van herkoms) die geheime en 

'nie-uit-praat-uit-die-gesin' hanteer het. Volgens die sosiale konstruksiediskoers sou 

die kennis- en betekeniskonstrukte wat in hierdie verband in die gesin van herkoms ge

konstrueer was, in die latere lewens van kinders geld. 

Die effek van die werksituasie op die gesin moes 'n geheim bly. Hierdie geheimhouding 

word weerspieel in die vrouens se bantering van die mans se depressie. Volgens Ju is 

die doe! hiermee om die gesin te beskerm (p 129): Ja. jy wil jouself beskerm en jy wil Jou man 

beskerm, niemand moet weet iets is verkeerd nie. D het die effek van hierdie geheimhouding s6 

beskryf (pl 29): Dis is 'n reuse frustrasie watjy met niemand dee/ nie - daardie eensaamheidl/ 

L kon egter getuig van die heling wat volg as daar gepraat word oor dit waaroor 

geswyg word. Sy se (pl30): Aan die begin was dit vir my ook so, maar noudat ons al daaroor ge

praat het, het ons 'n paar mense met wie ons dit kan dee/. Imber-Black (1993:42) se mening 

bevestig dit: ' ... it is important that we do share our secret with some one. In so doing, 

we alow ourselves to be known to others and alow others to reveal themselves to 

us ... Shameful secrets result in isolation and pain; when we reveal secrets, we can exter

nalize the shame. We begin to separate ourself from our shame.' Ju het uitgewys wat

ter waarde terapie vir P gehad het (p156): Vir P was terapie waardevol -- om aan iemandwat hy 

vertrou te se hoe hy werklik voe!. P self het reeds vroeer hiervan getuig (p 124 ): Ek het in terapie 

die ongelooflike ontdekking gemaak dat die per soon en die probleem geskei moet word ... Ek het ontdek 

dat ek nie 'n mislukking is omdat omstandighede verander het nie. 

Ek dink tog dat daar in die bediening van die pastoraat aan mense in soortgelyke om

standighede die geleentheid geskep moet word waar hulle veilig en gemaklik sal voe! 

om dit, wat hulle andersins verswyg, te kan verwoord om sodoende die geheim te ek

stemaliseer (vergelyk paragraaf3.4.3.l (b)). Hierdie beskouing blyk waardevol te wees 
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om nagevolg te word. Vir my (en ook vir E) was individuele terapie nodig, maar 

groepsgesprekke het my laat besef dat ek normaal reageer (vergelyk paragrawe 4.4.3 en 

4.6.1) en het 'n betekenisvolle bydrae gelewer tot my heling. 

5.3 Geloofsdiskoerse 

5.3.1 Inleiding 

Dit val op dat al die deelnemers uitgesproke Christene is wat grootgeword het in 'n Cal

vinisties-gereformeerde kerklike tradisie. Al drie die mans het hulle verhale begin deur 

te verwys na Skrifgedeeltes wat vir hulle baie beteken en wat hulle gedra het in die on

seker tyd. Onder andere getuig E (p 146): Ek kan se dat my geestelike /ewe nog a/tyd vir my 'n 

belangrike kwessie was. Soos wat ek, as fasiliterende deelnemer, gewonder het in die for

mulering van die navorsingsvrae het dit gedurende die groepsessies geblyk dat die on

seker lewensomstandighede ook 'n effek gehad het op die deelnemers se geloofserva

ringe en geloofshandelinge (vergelyk paragraaf 3.2). Dit het nie alleen gelei tot ge

loofsverdieping nie, maar ook tot die bevraagtekening van Skrif-interpretasie en kerk

like tradisies. In hulle geloofslewe wou hulle nie meer bloot gaan op hoarse (volgens 

die uitleg van die Skrif deur pastores) nie, maar hulle wou God en Sy handelinge ver

staan binne 'n eie ontmoeting met Hom, sodat eie interpretasie gevind en betekenis ge

konstrueer kon word. 

E het sy belewenis soos volg verwoord (p141): ... God (het) my in onsekerheid geplaas, om met 

my 'n pad le loop sodat ek weer myself kan vind Wantons word so gekondisioneerd grootgemaak sonder 

om le dink. As ons dan in 'n krisis kom, dan het hierdie beginse/s geen krag nie ... dit maak ook nie sin 

nie.... J het by horn aangesluit (p 141 ): Ja, dan bevraagteken jy en se dan, maar wat dink ek, nie 

wat my ma, of pa of die kerk si! nie. P het dit soos volg saarngevat (pl41): Dit is die konstrukte 

waarin ons leef .. die oomb/ik wat jy in 'n krisis kom, dan word jy geruk en jy vra vrae. Waar voorheen 

uitroeptekens was kom nou vrae (vraagtekens) en jy moet antwoorde vir jouself gee. Dit gaan oor die 

betekenis wat ek aan my situasie gee. 

Hierdie opmerkings van die deelnemers bevestig dat die praktiese bestaanwerklikhede 

van die mens voordurend verander en dus die soeke na nuwe interpretasie in die Jig van 

God se Woord aanspoor (vergelyk paragraaf 2.3.2.1). In aansluiting by die narratief

hermeneutiese benadering van die praktiese teologie sal die pastor in die verkondiging 
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van die Boodskap die ineenvloeiing van die betekenishorisonne van die postrnodeme 

mens in ag moet neem. Hy sal nuut moet <link oor die interpretasie van die Skrif ten 

einde die verhaal van God op s6 'n wyse oor te dra <lat <lit die mens in die pluralistiese 

samelewing tot ontrnoeting met God sal lei. Die sin en betekenis van mense ( soos bier 

onder bespreking) se verhale in die Jig van God se verhaal, sal dus gesamentlik tussen 

die pastor, die betrokkenes en antler gelowiges gesoek en gekonstrueer moet word 

(Vergelyk paragraaf2.3.3). 

Die geloofsdiskoerse, wat in die konteks van hierdie beperkte groep ter sprake gekom 

het en die invloed daarvan, sal vervolgens op die geloofslewe van deelnemers, bespreek 

(vergelyk paragraaf5.l) word. 

5.3.2 Van 'n Christen word verwag om: 

5.3.2.l jou naaste lief te he soos jouself ... 

Die opdrag van Christus <lat jy jou naaste moet liefhe soos jouself ( ook in die nuwe 

Suid-Afrika) en die verwagtinge van die geloofsgemeenskap oor geslagte heen, bly on

veranderd. Vir gelowiges wat blootgestel is aan regstellende aksie of wat op antler wy

ses persoonlike leed ervaar bet in hierdie nuwe politieke bestel, kan hierdie opdrag egter 

'n emstige uitdaging vir hulle geloofshandelinge meebring. 

Vir P het <lit nag geword toe by ervaar bet dat sy loopbaan tot 'n einde gekom het, dat 

die stelsel horn verwerp het omdat hy blank en Afrikaanssprekend is. Saam daarmee 

het vemedering gegaan soos Ju beskryf bet (p 127): Hy rnoes vernederende dinge be/eef, soos 'n 

swartvrou wat horn eendag voor ander mense geske/ en gevloek het. E bet die werklikheid van 

misdaad en geweld in die Suid-Afrika van vandag ondervind. Dit het horn laat se 

(pl 52): ... ek is nog steeds 'n bietjie wantrouig teenoor ons rnedeburgers in die land (swart mense). Ek 

besefwat my christelike waardes en die Woord van my verwag, maar dit is nie vir my maklik nie. Ek wil 

nie seek tree anders teenoor hierdie mense op nie, maar ek is meer wantrouig ... 

Die rassistiese ondertone van hierdie seerkry by P en E is hoorbaar. Ek wil egter hier 

volstaan deur te se dat daar in die pastorale versorging van mense met sulke ervarings, 

aandag gegee sal moet word aan die seer van slagoffers, sodat vergewing, versoening 

en heling sal kan plaasvind. Voordat dit nie gebeur nie, kan daar nie onbelemmerd aan 
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die liefdesgebod uitvoering gegee word nie. De Jongh van Arkel (1988: 10) se juis dat 

die funksies van die pastoraat heling, genesing, ondersteuning en begeleiding is (ver

gelyk paragraaf2.3.3). 

5.3.2.2 'n tiende na die voorraadkamer te bring ... 

In moeilike ekonomiese tye word die diskoerse oor die finansies van die kerk meestal 

dringender en die bring van die tiendes na die voorraadkamer meer aktueel. Onder 

meer word redenasies gevoer oor hoe die tiende bereken moet word, of die bruto of 

netto inkomste as vertrekpunt vir berekening geneem moet word. Daar word soms van 

die kansel af geproklameer <lat God nie beroof moet word nie; Hy het 'n blymoedige 

gewer lief en sal diegene wat 'n tiende vir Sy werk gee, seen. 

J (pl62) het hierdie onderwerp aangeroer: Op die kerkraad hel ans dikwels gepraal oar mense 

wal nie liendes betaal nie. Ek hel baie keer in my /ewe gese ek sal dil of dal nooil doen nie. Dil hel so 

gekom dal die Here baie van hierdie dinge op my pad gebring hel, en ek hel van hierdie dinge gedoen. 

Selfe nou. Ek besef nou van watter waarde dit is om 'n vaste werk en 'n vasle inkomsle le he. Dal 'n 

mens nie mense sondermeer moet kritiseer wat nie hu/le bydraes gee nie, omdat dit soms gebeur dal jy 

regtig dit nie hel nie. 

J het horn hieroor uitgespreek en gemaan dat daar nie te haastig en ongenuanseerd 

geoordeel moet word oor mense wat nie aan hierdie verwagting voldoen nie. Wanneer 

mense as gevolg van omstandighede buite hulle beheer, nie kan voldoen aan die 

vereistes van die samelewing of in hierdie geval aan die vereistes van die geloofsge

meenskap nie, kan dit lei tot skuldgevoelens en selfverweping. Ek is nie goed genoeg 

nie, ek is 'n mislukking! (vergelyk paragraaf 4.6.2.). Weereens moet hermeneuties met 

die verhaal van God en die verhaal van die mens in sy omstandighede omgegaan word. 

5.3.2.3 te bid sonder ophou ... 

Gebed is 'n belangrike geloofshandeling in die ontmoeting tussen God en mens. Die 

interpretasie van tekste soos: 'Die gebed van die gelowige het groot krag' (Jakobus 

5:16); 'Volhard in die gebed' (Kolossense 4:2) het volgens my opinie oor jare heen ge

lei tot die geloofsdiskoers <lat volhardende gebed noodsaaklik is vir geestelike seen. 

Gedurende die groepsgesprekke het dit egter na vore gekom <lat Ju en J die teendeel, 

naamlik om op te hou bid, positief ervaar het. Hulle het getuig <lat hulle gevind het <lat 
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God steeds sorg en versorg al word verbale kommunikasie en gestruktureerde gebeds

handelinge met God verbreek. 

J het wat 'n ander gelowige gese het in herinnering geroep (pl40): In die tyd het ek onthou 

wat Prof Dave Beyers vir my gesi! het. Ons is so geneig om in so 'n situasie aanmekaar Bybel te lees en 

te bid. Hy het gesi!: 'Hou vir 'n maand op om le lees en te bid'. Ek het dit nou beproe[ en dit het vir my 

gewerk om uit die sirkels te kom. Ju (p 140) kon daarmee identifiseer: As ek regtig in 'n krisis is, 

dan kan ek nie bid nie. Ek gee maar net oar. Eers het ek skuldig gevoel daaroor. J kon bevestig 

(p 140): Ja, dit is wat hy bedoe/, dat jy net moet vertrou God hanteer die situasie. 

J se ondervinding van die waarde daarvan om te put uit ander mense se ervaringe het by 

Ju geresoneer (pl41): Willem de Klerk wys in sy boek: "n Vreemde God en sy mense' op die uniek

heidvan e/ke mens en dat elke mens ook op 'n unieke wyse kommunikasie het met God. J sluit hierby 

aan (pl41): Dit isjuis hierdie boek van Willem de Klerk wat my gehelp het in hierdie soeke van my. 

Terwyl ek die boek gelees het, het ek kort-kort vir myself gesi!, maar dit is net soos ek dink. Ek het a/tyd 

gedink ek is verkeerd in my redenasies en toe sien ek maar hier is 'n geleerde man wat oak so dink. Dit 

het my /oat goed voe/ oor myself. 

Hier het dus 'n moontlikheid vir die geloofshandeling van gebed, wat anders is as die in 

die bestaande diskoers, na vore gekom. In 'n postmodeme konteks word dan erken dat 

elke mens uniek is en dat elke mens dus op 'n unieke wyse met God kommunikeer en 

God met die mens. Daar kan inderdaad tye kom dat die mens swyg, maar die sorgende 

handelinge van God hou nie as gevolg van die swye van die mens op nie. Hier word 

dus bevestig dat, in die postmodeme denke, plek gemaak word vir alternatiewe geloofs

handelinge wat bestaande diskoerse dekonstrueer. Die moontlikheid om aanvaarde ba

siese waarhede verskillend te interpreteer, word geopen. Gelowiges hoef nie nood

wendig altyd alles eenders te doen nie. Daar is nie net enke!voudige, regte of verkeerde 

geloofshandelinge nie, maar 'n meervoudigheid (pluraliteit) van handelinge moontlik 

(vergelyk paragraaf 1.4.3). 

5.3.2.4 die pastor as gesalfde van God te erken ... 

J verwoord die diskoers dat die pastor die gesalfde van God is en dus nie mag 

aangeraak (bevraagteken of gekritiseer) word nie (pl61): Ek het nag a/tyd die kerk en die 

kerkleiers op 'n troontjie gesien. Hy het vroeer reeds (p136) vertel dat hy die kerk se leiding 
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begin bevraagteken het en toe bygevoeg: ... die kerk was vir my a/yd 'n baken en ek het opgesien 

na die leiding wat 'n mens daar gekry het .... Ek het begin dink die predikante suig oak maar net die skrif

uitlegte (interpretasie) uit hulle duime. Kweekskole oak. Daar is bitter min dinge wot direk uit die Bybel 

kom. Dit is gewoonlik maar 'n k/omp tradisies wat met die eeue kom (geloofskonstrukte ). Die Dordtse 

leerrei!ls en Heidelbergse Kategismus is deur mense opgestel. Ek het begin worstel oor wat nou eintlik 

die suiwere leer van die Bybel is. 

J (p 161) was ontnugter toe hy tydens sy di ens by die Christe like Organisasie ontdek het 

dat die !ewe van sommige van die geestelike leiers nie kongruent met hulle belydenis is 

nie. Predikante het vir horn mense geword en die diskoers deur hulle optrede gedekon-

strueer: Ek het besef hierdie ouens is maar mense ... (H)ulle het vir party ouens wat wou weggaan, gese: 

'maar jy kan nie weggaan nie, want God het Jou hierheen geroep '. Hu/le het probeer 'n las op die ou sit. 

Dit is mos 'n saak tussenjou en God Die ervaring waarin ek gekom het is eintlik 'n neweproduk hiervan 

- en dit is nie vir my lekker nie, maar ek het nou vrede hoe ek God be/eef en ek gee nie om wot ander 

daarvan dink nie. 

Myns insiens het die diskoers oor die gesag van die pastor ontwikkel vanwee sy meer

dere kennis van die Skrif. Die pastor is die een wat die Skrif aan gelowiges vertaal (in

terpreteer) en daarom oor meerdere kennis en mag beskik. Dit sluit aan by Foucault se 

siening van 'power/knowledge'. Foucault (in Freedman & Combs 1996:37-38) argu

menteer: ' ... there is an inseparable link between knowledge and power: The discourses 

of a society determine what knowledge is held to be true, right, or proper in that society, 

so those who control the discourse control knowledge. At the same time, the dominant 

knowledge of a given mileu determines who will be able to occupy its powerful posi

tions.' Ek is van mening dat pastores in die verlede tot 'n groot mate kontrole uitge-oe

fen het oor geloofsdiskoerse aangesien hulle die persone was met die 'dominant know

ledge' en dus 'n magsposisie beklee het. 

In die Jig van my navorsingsepistemologie kon ek dalk vir J gevra het of hy saamstem 

dat hierdie diskoers ontmagtig is, aangesien die gelowige mens in die postmodeme 

konteks God nie net op 'n leerstellige wyse wil ken nie, maar ook deur subjektiewe er

varing (vergelyk paragraaf 2.2). Dit impliseer in postmodeme idioom die plurale of 

meervoudige aard van kennis, ook die kennis van die Skrif (vergelyk paragraaf 1.4.3.). 

J bevestig hiermee ook Gerkin (1986:98) se uitspraak dat die rol van die pastor in die 

postrnodeme konteks nie onaangeraak gebly het nie (vergelyk paragraaf2.3.3.2.). Daar 
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het inderdaad egalisering tussen pastor en lidmaat plaasgevind, wat onder meer tot 

gevolg gehad het dat hierdie diskoers gedekonstrueer word. 

5.3.2.5 nie probleme te he nie ... 

Die geloofsdiskoers wat hier uitgelig word, sluit aan by die diskoers van "n man (die 

sterke) vra nie hulp nie'. Dit impliseer dat Christene, ook pastores, verhewe bo mens

like probleme is. Ju het dit soos volg gestel (p 156): Jy weet 'n predikant moet 'n antwoord he 

op al/es, hy moet alma/ help of bystaan, of luister na - maar ek (as predikant) het nie 'n probleem nie - ek 

is nie veronderstel om 'n probleem te he nie ... dit is met ons as Christene ook so. Ons behoort nie 'n 

probleem le he nie, ons het mos die Here aan ons kant. Ek voe/ skuldig as ek moedeloos is in plaas van 

om te besef dat dit menslik is. Vir P ('n predikant) was terapie waardevol - om aan iemand wat hy ver

trou te se hoe hy werklik voe/. 

In retrospeksie kon ek as deelnemende fasiliteerder my eie ervaring in hierdie verband 

met die deelnemers gedeel het en die volgende moontlike interpretasie van die diskoers 

gegee het: 'Die Christen is veronderstel om in alles (ook in depressie en gevoelens van 

mislukking) die oorwinnaar te wees. Bekommemisse (ook oor finansies) moet na Hom 

gebring word en Hy sal rus gee. As dit nie so is nie, skort daar iets met die geloofs

lewe.' Die realiteit is dat alle gelowiges, ook predikante, mense is wat ervaar dat die 

sorge van die !ewe soms te veel word. 

Die negatiewe invloed van hierdie geloofsdiskoers kan 'n belewing van mislukking in 

die geloofslewe wees. Om hulp te soek sal dan 'n erkenning en openbaarmaking van 

hierdie mislukking as gelowige wees. Volgens eie interpretasie beleef die mens dan dat 

daar nie aan God en die geloofsgemeenskap se verwagtinge voldoen word nie. My 

vraag aan die geloofsgemeenskap is: Wat kan gedoen word in die prediking en in die 

pastorale sorg om die mag van hierdie geloofsdiskoers in die !ewe van gelowiges te ver

breek? 

5.4 Slotopmerkings 

In hierdie hoofstuk het die realiteit van sosiale diskoerse of betekenissisteme wat met 

hulle verborge waarhede die mens se lewensverhaal bei:nvloed, na vore gekom. Die na

vorsingsvraag: '[W]ho and what we are is not so much the result of our 'personal es

sence', but of how we are constructed in various social groups' (Gergen in Kotze 
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1992:68) word dus in my opinie hier bevestig. Gedurende die reflekterende gesprekke 

kon deelnemers van die belangrikste samelewingsdiskoerse, sowel as die geloofsdis

koerse in hulle lewens identifiseer. Deur daaroor te praat, kon die mag van hierdie dis

koerse blootge!e en gedekonstrueer word. Nuwe of ten minste aangepaste kennis kon 

geko-konstrueer word soda! die orde in die gesin behoue kon bly. Die modernistiese 

patriargale gesinsisteem het plek gemaak vir 'n postmoderne gesinsisteem, waar 'n 

kultuur van vloeibaarheid, onbepaaldheid en veelvuldige moontlikhede van toepassing 

IS. 

Die effek van die narratiewe gespreksproses het in hierdie afdeling duidelik na vore ge

kom. Deur die eie verhale te vertel en te luister na ander se verhale in die reflekterende 

gespreksproses kon deelnemers tot 'n ryker beskrywing van hulle eie verhale kom. 

Saam kon hulle die mag van die sosiale diskoerse dekonstrueer en s6 'n belangrike 

deurbraak maak in die forrnulering van altematiewe verhale, wat die doe! van die studie 

sou verwesenlik. Die diskoerse rondom die gesins- en huweliksverhoudings het onder 

die soeklig gekom en nuwe waarhede is in die verband geko-konstrueer. Wat ge

Ioofsdiskoerse betref het die deelnemers ook tot nuwe interpretasie van dieselfde By

belse woorde gekom. Die navorsingsvrae wat betrekking het op hierdie aspekte word 

dus hier aangesny. 

In die reflektering 1s aangedui dat die geloofsgemeenskap en die pastoraat 'n 

verantwoordelikheid teenoor hierdie mense het. Saam met hulle moet daar na realiteite 

gekyk word en altematiewe waarhede, kennis en betekenis moet in die Jig van God se 

Woord gesoek word. Ek is van mening dat daar in die bediening van die pastoraat 

daadwerklik na hierdie mense gesoek en na hulle uitgereik behoort te word. Tydens 

hierdie studie het dit geblyk dat groepsgesprekke aan te beveel is. Sulke gesprekke kan 

mense veilig en gemaklik laat voe! om dit wat seermaak en dit wat nie meer vir hulle sin 

maak nie, te verwoord en tot moontlike formulering van alternatiewe interpretasies en 

verhale te kom. 
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HOOFSTUK6 

ALTERNATIEWE WOORDE KOM NA VORE 

In hierdie hoofstuk word die ontwikkeling van die altematiewe verhale van die deel

nemers behandel. Daar word opgelet hoedat die deelnemers deur middel van ekstema

lisering afstand kry tussen hulself as persone en die probleemsituasie. Gedurende die 

reflekterende gesprekke kon die invloed van die probleem gedekonstrueer word sodat 

nuwe betekenis gekonstrueer en altematiewe verhale en herbeskrywings van identiteite 

geskep kon word. Die belangrike plek van bondgenote in hierdie proses word aangedui, 

asook die invloed van die narratiewe proses op die verhale van die deelnemers 

Die hoofdoel van hierdie studie is immers om die narratiewe van persone wat met 'n 

situasie van onverwagse uitdienstrede gekonfronteer is, te verhaal om hulle sodoende in 

staat te stel om a/ternatiewe verhale te konstrueer en altematiewe betekenisse te vind 

(vergelyk paragraaf 3.3). Vir hierdie doe! is die metode van reflekterende groepsge

sprekke gekies. Die betekenis daarvan om die verhaal in die teenwoordigheid van 

mense wat omgee te vertel, word deur Monk (1997:21) beskryf: 

Stories about ourselves are not just personal inventions. We learn them in conversation with sig· 

nificant people in our lives. We perform them in our actions, and the reactions of our audiences 

then become built in to our stories about ourselves. In order for the client to make a successful de

parture from identity offered by die problem account, an audience needs to be recruited to bear 

witness to the emergence of the clients' new description of himself. The audience could include 

people significant to the client, such as the therapist, other family members, neighbors, friends or 

anyone who is deemed of importance to the person. 

Deur die vertel van die probleemversadigde, dominante verhale kan daar dus 'n altema

tiewe verhaal ontwikkel wat 'n invloed het op die probleem. Volgens die Kotzes 

(1997 :6) is die kennis vir die altematiewe verhaal dikwels reeds by die persoon aanwe

sig in die vorm van wat hulle 'subjugated knowledge' noem. Hierdie kennis wat 

voorheen nie prominent in die persoon se verhaal was nie, vorm in die probleemsituasie 

dee! van die nuwe of altematiewe verhaal. 
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Terwyl die verhaal aan die groep vertel word luister die verteller ook na die eie verhaal 

en herskryf dit. E stel dit s6 (p 153): Ek dink elke keer as 'n mens die verhaal vertel en 'n mens 

weet dit is mense wat !ulster wat jy vertel, is dit met aandag dat jy verte/ en 'n mens /uister weer 'n keer 

na jouseif. Jy analiseer weereens en sif weereens. Ek moet sf! tussen die verhaal wat ek die eerste keer 

vertel het en die een wat ek nou vertel het, is daar aansienlike verskil/e. Ek dink die dinge wat werklik 

saak maak begin kristaliseer. Jy begin meer raaksien wat 'n effek dit op jou /ewe het. Op my vraag: 

of ek horn reg hoor <lat hy sy verhaal eintlik herskryf het hy geantwoord (p 153): Ja, defl

nitief 

Daar word vervolgens aangetoon hoe ekstemalisering, dekonstruksie, bondgenoot

skappe, 'n her-beskrywing van identiteit en die verloop van die narratiewe proses die 

ontwikkeling van die alternatiewe verhale van die deelnemers beinvloed het. 

6.2 Eksternalisering: Om afstand te kry 

6.2.1 Inleiding 

Volgens die narratiewe benadering is die persoon nie die probleem nie, die probleem is 

die probleem. Die probleem en die persoon moet dus geskei word (vergelyk paragraaf 

3.4.3.1.(b) ). Die reflekterende gesprekke in hierdie studie het die deelnemers in staat 

gestel om die probleem deur eksternalisering te kontekstualiseer. Anders gestel, die 

probleem word dus buite die persoon in konteks geplaas. 

Monk (1997: 10) beskryf die waarde van eksternaliseringsgesprekke soos volg: 'The 

externalization conversation served to locate the problem within the cultural meanings 

that were impacting the person rather than in some internalized pathological condition.' 

In die bespreking van die verhaal van Dan beskryf Lewis (1993 :672) ook die belangrik

heid daarvan om die konteks van die verhaal raak te sien: 'As Dan was able to see both 

the external causes and the internal perspective, he was able to move on. If he were to 

get stuck and adopt an internal perspective only ... the result will be loss of self-esteem 

and continued wandering in grief and pain.' 

P vertel dat hy die waarde van eksternalisering tydens terapie ontdek het (pl23): Ek het 

die ongeloojlike ontdekking gemaak dat die persoon en die probleem geskei moet word. Daar is 'n ge

segde wat se ' The person is not the problem, the problem is the problem. ' Op my van toepassing, is dat 
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ek beleef het, die bei!indiging van my sukses het beteken dat ek misluk het. Ek het ontdek dat ek nie 'n 

mislukking is omdat omstandighede verander het nie. 

Vervolgens word beskryf hoedat ekstemalisering tydens die groepsessies deur die ge

bruik van metafore en geskrewe transkripsies van die gesprekke, plaasgevind het. 

6.2.2 Die gebruik van metafore 

Deelnemers het verskillende metafore gebruik om hulle belewenisse, krisismomente en 

die omstandighede waarin hulle hul bevind het, te beskryf. L het die waarde bevestig 

om die probleem 'n naam te gee as sy se (pl 28): Ons het nie daardie tyd geweet wat dit was nie, 

ons het dit nie 'n naam gegee nie. Toe ons eers besef dit is depressie, was dit makliker. Ek het meer be

grip vir horn (J) gekry. 

Deelnemers het oak bee/de gebruik om die probleem te ekstemaliseer. P het byvoor

beeld beskryf dat hy in 'n put (die probleem) beland het. Die put is dus nie in horn as 

persoon gesetel nie, maar buite horn (p123): Ek het dit beleef dat ekgekom het aan die einde van 

my loopbaan, die einde van my droom en ek het beleef dat ek in 'n gal geval het. Ek wil dit nou egter 

beskryf as 'n put waarin ek be/and het. J het by horn aangesluit in sy belewenis (p136): Daar 

het ek nou soos P gevoel dat ek in 'nput is. Ek het gevoel soos iemandwat oor 'n afgrond hard/oop ... hy 

hardloop nog so 'n entjie in die lug en val dan reguit af E kon oak met hierdie beeld identifiseer 

(p 148): ... ek is volspoed oor die afgrond se rand ... My afgrond het 'n dag, datum en uur. 

Deur die gebruik van kleur as metafoor kon deelnemers die intensiteit van hulle gevoe

lens en emosies eksternaliseer. P het die kleur van sy sukses in sy werk soos volg be

skryf (pl23): Ek assosieer hierdie tydperk met die kleur groen, wat groei en /ewe beteken. Hy 

beskryf egter sy ervaring van mislukking anders: As ek 'n kleur daaraan moet gee dan is dit 

pikswart, nag. J het die kleur van sy depressie aan sy godsdiens gekoppel (p 139): Dalk het 

dit met iets in die teo!ogie te doen, rnaar ek stet dit vir my in pers voor, so 'n donker pers, nie pikswart. 

Ek dink tog dit was vir my in 'n groot mate 'n godsdienstige krisis, nou dat ek terugkyk. E (pp 148-

149) het sy ervaring tydens die gewapende roof met die kleur van bloed geassosieer: Die 

on-middelike kleur is rooi - ek het nou nag die dagboek, hoe die bloed die dagboek gevlek het. 

Soos die altematiewe verhaal ontwikkel het, het die metafore egter verander. Vir P het 

die wen-verloor beeld van 'n oorlog verander na die van deelname aan 'n wedloop -

nie om noodwendig te wen nie, maar om volte hou en die wedloop te voltooi (p124): 

A4y beeld!metafoor verander van 'n oorlogsituasie tot 'n wedloopsituasie. Nie 'n wen-verloor situasie 
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nie, maar ofjy by die doe/pale uitkom. Die een dag doen ek goed en die ander dag nie so goed nie. Die 

belangrikste is egter dat jy die wedloop vo/eindig. Toe hy tot die besef kom dat hy niks aan die 

situasie kan doen nie, maar we! iets aan sy siening en sy lewenshouding, het hy dit soos 

volg beskryf: Daardie Jase noem ek die ontwaakfase. Ek sal horn in oranje k/eur. Die son kom weer 

op ... ek begin weer beheer neem van my /ewe. J kon ook ervaar dat die donker verdwyn 

(pl39): Nou dat ek dit uitgesorteer het is dit of dit vir my ligter is. 

P het in die vertel van sy verhaal beelde en kleure as metafore gebruik. Die ander deel

nemers kon in hulle verhale met hierdie metafore geassossieer of hulle eie gebruik. In 

Epston (1994:32) se woorde is die metafore soos deur 'n 'butterfly catcher' opgevang 

en beklemtoon om die groeplede te help om die probleem te eksternaliseer. O'Hanlon 

( 1994 :25) beklemtoon in die narratiewe benadering veral die belangrikheid daarvan om 

die probleem 'n naam met menslike eienskappe te gee. Volgens horn word hierdie 

metaforiese persoon gevolglik verantwoordelik gehou vir die probleem, sodat die klient 

mettertyd geskei word van die probleem: 'This starts to free the person and those around 

him from identifying the person as the problem and evokes motivation to change' 

(O'Hanlon ibid.). Ek kon egter ook die deelnemers uitgevra het oor die menslike eien

skappe en emosies wat hulle aan die metafore koppel en hoe dit hulle lewens beinvloed 

het. 

6.2.3 Die transkripsie van gesprekke 

Die deelnemers se reaksie op die transkripsies van die reflekterende gesprekke het 

aangetoon dat dit 'n belangrike bydrae gelewer het tot die eksternalisering van die 

probleemsituasie. 

Met die deurlees van die transkripsies het J besef dat hy afstand gekry het van sy 

probleemsituasie en het s6 daarop gereageer (p 178): Toe ek vanmiddag weer behoor/ik deur die 

goed gaan, het dit my opgeval dat wanneer 'n mens die goed op papier sien, dan is dit of jy a/stand 

kry ... As 'n mens dit op papier sien dan is dit ... asof dit by jou die gevoe/ /aat van dit is nou verby. Dit is 

nou afgehandel - ek hoe/ nie weer terug te gaan na sake toe nie. Dit is wat ek ervaar het toe ek die 

transkripsies gelees het. Ons het nou 'n hele paar keer oor sake gepraat nou sien 'n mens dit op skrif en 

nou is dit verby. Dit is '11 hoofstuk wat klaargemaak is. D het beleef dat dit vir haar was asof sy 

iemand anders se verhaal lees (pl 78): Dit voe/ amper soos iema11d a11ders, soos 'n verhaal, '11 

storieboek. J het saam met haar gestem (pl 78): Ja, soos 'n roma11 wat 'n mens lees. 
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Na die lees van die transkripsies het elemente van deelnemers se altematiewe verhale na 

vore gekom. J het retrospektief gereflekteer oor wat dit vir horn beteken het om sy ver

haal in die groep te kon vertel. Hy het besef dat alhoewel dit moeilik is om die onbe

kende aan te durf, die antwoord nie daarin Je om na die bekende terug te gaan nie 

(p 178): ... dat ek dit kon se en dat dit nou uit my uit is. Nou is dit georden en dit is k/aar. Ek was nou 

Pretoria toe en was by die Universiteit want ek het nog maar altyd gedink, miskien moet ek studeer - en 

nou kon ek dit ook ajhandel en uit my sisteem lay - wat ek wit doen en wat ek nie wil doen nie. Ek het 

gevoel hier begin ek nou weer koers te kry. Dit het my gehelp om die /osstukkies net 'n bietjie bymekaar 

te sit en nou gaan 'n ou aan. Hy het verder bygevoeg dat dit moeilik is om op 'n nu we 

manier geld te verdien en bevestig dat die groep horn daarin gehelp het (p 179): Ja, 'n 

mens wit terugval op dit wat was. Dit is nou waar die groep en die transkripsies van die gesprekke my 

gehe/p het. Die besef dat dit nou verby is ... anders dlnk ek as 'n ou op jou eie was, sou jy maar weer 

wou terug na die bekende. 

E het opnuut bewus geword dat hy nie alleen is nie en daarom het hy meer moed om die 

toekoms aan te pak (pl 78): Hy bevestig dit so: Terwyl ek gelees het, het ek raakpunte gesien -

meer as wat ek verwag het. Dit verstewig dadelik die band tussen ons, die besef dat jy nie alleen is nie. 

Dit maak jou posltief. 

Dit kom vir my voor dat die transkripsies van die gesprekke 'n belangrike bydrae gele

wer het tot die ekstemalisering van die probleem en die formulering van alternatiewe 

verhale. Hierdeur is 'n verwysingsbron vir die deelnemers geskep waar hulle die ge

beure in hulle verhale binne tyd in volgorde kon plaas. Dit verskaf dus 'n meganisme 

waardeur deelnemers betekenisgewing en die ontvouing van die altematiewe verhale 

kon waarneem. White en Epston (1990:35) bevestig dat geskrewe verslae ideale 

meganismes is om lewensgebeure te orden. Hulle stel dit soos volg: 'In order to per

ceive change in one's life ... a person requires mechanisms that assist him/her to plot the 

events of his/her life within the context of coherent sequences across time.' As deelne

mende fasiliteerder wil ek die transkripsies vergelyk met dit wat Epston (1994:31) doen 

in narratiewe terapie as hy na afloop van 'n terapiesessie geskrewe verslae in die vorm 

van briewe aan 'n klient skryf. Sy motivering is: ' ... words in a letter don't fade and 

disappear the way conversation does; they endure through time and space, bearing wit

ness to the work of therapy and immortalizing it.' Hierdie transkripsies kan by die her

lees na maande of selfs jare vir die deelnemers steeds 'n waardevolle verwysingsbron 

wees. 
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6.3 Dekonstruksie: Alternatiewe betekenis word gevind 

In hoofstuk vyf is daar reeds geraak aan die dekonstruksie van sommige van die sosiale 

diskoerse wat in die verhale van die deelnemers voorgekom het. In hierdie afdeling 

word daar egter meer spesifiek gekyk hoedat die deelnemers dekonstruksie in die re

flekterende gesprekke hanteer het. 

In die bespreking van die sosiale konstruksie diskoers is daar in paragraaf 1.4.4.4. 

daarop gewys dat kennis die resultaat is van die sosiale prosesse waaraan 'n individu 

dee! het. Freedman en Combs (1996: 16) se dat die lense waardeur mense hulle 

leefwereld interpreteer en daaraan betekenis gee, s6 gevorm word. Die bestaande kon

strukte ( diskoerse/lense) moet dus eers gedekonstrueer word sodat nu we konstrukte van 

kennis en betekenis gekonstrueer kan word. Daar is ook daarop gewys dat die reflekte

rende gesprekke die deelnemers kan help om nuwe betekenis en kennis te konstrueer, 

ten einde 'n alternatiewe verhaal te kan skep. Volgens White (1991:27) het dekon

struksie onder meer te make met: ' ... procedures that subvert taken-for-granted realities 

and practices; those so-called "truths".' McClean (1997:18) stel dit ietwat anders: 'Nar

rative therapy uses the deconstruction method in analyzing the meaning of both lan

guage and the practices of power or knowledge that may be restraining the use of alter

native language.' 

Die dekonstruksie van die sogenaamde waarhede en die betekenis en mag wat dit op die 

lewens van die deelnemers uitgeoefen het, het onder meer duidelik geword in die ver

andering van die taal wat die deelnemers gebruik het namate die alternatiewe verhaal 

ontwikkel het. 

Vir J (pl 80) het die prentjie van totale moedeloosheid 'n positiewe wending geneem: 'n 

Ou is op hierdie reis en jy weet nie waar is die eindbestemming nie, maar jy moet vir jouself visualiseer 

hoe lyk die volgende stasie ... dit is wat ek nou begin he/ om aan te bou en dit is wat vir my positiefmaak. 

Daar is nou weer iets waarheen ek wit beweeg_ Waar P eers in 'n gat, 'n put was, kon hy later 

se (p 179): ... die /ewe is 'n reis ... jy weet jy het vertrek ... wat vir my bemoedigend is, is om le wee/ dat ek 

we/ onderweg is. Die negatiewe betekenis soos in taal uitgedruk het dus plek gemaak vir 

taal met 'n positiewe klank. Gardiner (1999:51) stel dit so: 'Taal is ... nie inherent posi

tief of negatief nie, maar verkry waarde deur die betekenis wat daaraan geheg word'. 
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In die bespreking van die sosiale diskoerse is aangedui watter invloed dit op die deel

nemers se verhale gehad het. Ek wil dit hier in verband bring met wat McC!ean 

(1997:18) beskryfas 'practises of power' en White (1991:27) as 'so called "truths" ... ' 

wat die ontwikkeling van die altematiewe verhaal inhibeer. In die reflekterende groep 

is die betekenis van hierdie diskoerse deur analisering gedekonstrueer. Die inhiberende 

mag daarvan is dus ondergeskik gestel aan die nuwe betekenis wat die deelnemers 

geko-konstrueer het ten einde die weg te baan vir die ontwikkeling van altematiewe 

verhale. 

Toe J (pl43) die inhiberende mag van die tradisionele ouerrolle ophefmet die woorde: 

Ja, daar is nie meer so iets soos tradisionele rol/e nie, het die groep daarmee saamgestem. Die 

nuwe betekenis is geko-konstrueer in L se woorde (pl43): Ek dink ans kinders wordnou groot 

met die konsepte dat pappa nie 'n vaste werk hoe/ te he nie terwyl mamma 'n vaste werk het. Ju het dit 

verder bevestig dat die rolle van die ouerpare verander het deur te verwys na hulle 

getroude kinders (pl43): ... die pa's moet inspring en kinders bad, kos maak, en kos gee. 

Kotze (1994:38-39) wys verder daarop dat dominante sosiale diskoerse deur radikale 

skeptisisme geanaliseer kan word. Hierdeur kan die gapings, stiltes, teenstrydighede en 

die mag in hierdie diskoerse aangetoon word en die houvas daarvan gedekonstrueer 

word. Die onseker omstandighede van deelnemers het onsekerheid in die persoon self, 

sowel as in die gesin, tot gevolg gehad. Hulle getuig dat hul baie dinge begin 

bevraagteken het. Die sosiale konstrukte wat nie meer sin gemaak het nie is geanaliseer 

en gedekonstrueer sodat die mag wat op die persoon uitgeoefen is, verbreek is. Daar is 

na nuwe betekenis gesoek waar vastigheid verkry en die inteme lokus van beheer terug

gevind kon word. 

J het ervaar dat hy intensiewe selfondersoek begin doen het in sy soeke na nuwe be

tekenis (p 141 ). Hy het die mens se eie verantwoordelikheid in die soeke na betekenis 

beklemtoon: Ja, dan bevraagteken jy en se dan, maar wat dink ek, nie wat my ma en pa of die kerk dink 

nie en verder (pl 80) Wat ek oak gevind het by myself, is dat 'n mens met jouself besig was en vir 

jouself gevra het, 'wie is jy' om dan rerig uit le klaar, maar wat wil jy in die /ewe. E (p 141) het sy 

selfondersoek gekoppel aan God se aandeel in die soeke na betekenis in die verhaal van 

sy !ewe: God (het) my in onsekerheid geplaas om met my 'n pad le loop sodat ek weer myself kan vind 

Want ans word so gekondisioneerd grootgemaak sander om le dink. As ons dan in 'n k.risis kom, dan het 
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hierdie beginse/s geen krag nie ... Dit maak oak nie sin nie. P (p 141) het verder Jig gewerp op die 

invloed van die sosiale diskoerse op die verhale van die deelnemers se lewens: Dit is die 

sosia/e konstrukte waarin ans leef kulturele konstrukte, politiese konstrukte. Die oomblik dat jy in 'n 

/crisis kom dan word jy geruk en vra vrae. Waar voorheen uitroeptekens was, kom nou vrae en jy moet 

antwoorde vir jouself gee. Dit gaan oar die betekenis wot ek aan my situasie gee. J (p 141) het sy 

vrykom van die bindende effek van die sosiale diskoerse soos volg verwoord: Ja, dan is 

dit iets wat jy self gemaak het hier binnekant. Dit is nie noodwendig wat ander mense se nie_ 

J het ook getuig <lat die kerklike leerstellings en geloofsdiskoerse wat vir horn in sy ge

loofslewe vroeer vastigheid gegee het, nie meer seker was nie (vergelyk paragraaf 

5.3.2.4). Hy vertel van sy stryd in hierdie verband (pl36): Hierdie stoeiery het tot gevolg ge

had dat ek a/les begin bevraagteken het - al/es wat vir 'n ou vas was, het 'n bietjie /os geraak. Skielik het 

twee en twee nie meer vier gemaak nie. Hy se verder (pl39): Dit het tot gevolg gehad dat my per

soonlike siening van godsdiens en die kerk totaa/ verander het. Ek is vry van die oordrewe betrokkenheid 

met godsdiens. Dit is vir my egter lekker - ek voe/ baie uitgesorteer wot dit aanbetref Hierdie stryd was 

dee/ van in die afgrond ingaan. Dit was 'n val, maar dit was oak 'n stuk uitsortering. 

Toe J vir horn die saak uitgemaak het ofhy nog voltyds vir die Here wil werk, was daar 

groter ruimte vir sy altematiewe verhaal om te ontwikkel (p 136): Nadal ek weg is by die 

organisasie het ek beter begin voe/. Ek het nie meer gevoe/ ek is niks werd nie. Ek het ook klarigheid 

gekry oar voltyds werk vir die Here. So, daaroor het ek ook nou rustigheid Ek voe/ oak nou ek is op pad 

uit die put uit. 

Dit is opvallend <lat soveel van die sosiale diskoerse wat in die betekenissisteme van die 

gesinslewe en godsdiens van die deelnemers se lewens gegeld het, eers gedekonstrueer 

moes word, sodat ruimte geskep kon word vir nuwe kennis en betekenis wat nodig is vir 

die altematiewe verhale. Dit val ook op <lat deelnemers eie verantwoordelikheid vir die 

ontwikkeling van hulle altematiewe verhale begin aanvaar het. Hulle is nie meer soveel 

ingestel op <lit wat deur die samelewing voorgeskryf word nie. Dit bevestig die gevolg 

van dekonstruksie soos deur White (1992: 145-146) beskryf as hy se <lat daar by mense 

'n 'sense of agency' ontwikkel en beskryf <lit soos volg: 'This sense (of agency) is de

rived from the experience of escaping "passengerhood" in life, and from the sense of 

being able to play an active role in die shaping of one's own life - of possessing the ca

pacity to influence developments in one's life according to one's purpose and to the ex

tent of bringing about preferred outcomes'. 
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6.4 'n Alternatiewe beskrywing van identiteit 

Mense vertel volgens Gardiner (1999:43) nie bloot stories of illustreer hulle lewens by 

wyse van verhale nie, maar vind ook hulle identiteit in hierdie verhale. Hierdie stelling 

is bevestig in die vertel van die deelnemers se dominate verhale toe die invloed wat die 

probleem op die identeit van die deelnemers gehad het, onder meer na vore gekom het 

(vergelyk paragraaf 4.6). Die betekenis wat aan die gebeure in die verhale gegee is, het 

die deelnemers se identiteite baie spesifiek geraak, vergelyk byvoorbeeld die uitspraak 

'Ek is 'n mislukking'. 

White (1991 :30) verwys na die opeenvolging van gebeure as die 'landscape of action' 

en die betekenis wat die persoon aan die gebeure in die dominante verhaal gee as die 

'landscape of consciousness or. .. meaning'. Kotze (1994:56) beskryflaasgenoemde s6: 

'Landscape of consciousness questions assist the clients to accentuate their preferred 

beliefs and intentions, various relationships - and personal qualities, that might have 

been marginalised by the dominant story.' Volgens my verstaan kan 'consciousness' 

ook beskryf word as identiteit. 

Om die deelnemers te help om persoonlike kwaliteite vir die formulering van 'n alter

natiewe verhaal te ontdek of herontdek, is die volgende vrae wat van toepassing is vir 'n 

ryker beskrywing van identiteite aan deelnemers gevra: 

• Wat het dit vir elkeen van ons beteken om najou eie verhaal te luister? (pl67) 

• Watter mooi dinge, sterktes het ons van onsselfraak gesien? (pl 70) 

• Korn ons vra vir die vrouens watter mooi ( eienskappe) hulle in hulle mans ontdek 

het en vir die mans wat hulle in hulle vrouens ontdek het? (p 171) 

Deur hierdie vrae gedurende die gespreksproses te antwoord kon individuele deel

nemers hul eie interpretasie aan die positiewe karaktereienskappe van hulself, wat ty

dens die krisis na vore gekom het, verwoord. Die eienskappe was moontlik al die tyd 

dee! van hulle identiteit, maar is nou herontdek. Die lewensmaats en antler deelnemers 

sou hierdeur ook die geleentheid kry om mekaar se identiteite verder te versterk. 
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6.4.1 'n Beskrywing en her-beskrywing van identiteit 

E beskryf hoedat hy gedurende die proses tot beter begrip van homself gekom het en 

kon beleef dat daar by horn persoonlike groei plaasgevind het, hoewel hy nog onseker 

van homself was (pp 166-167): Dit (is) 'n tyd waar jy jouse/f leer ken, wat is Jou diepte en dit is 

onseker. Ek is onseker oor wat my diepte is in hierdie omstandighede- het ek die potensiaal...? (pl 78): 

Ek het ... opgelet dat daar baie persoonlike groei was. In jouself. die potensiaal wat jy nie gedink het jy 

het nie. As gevolg van die groei in homself kon hy later meer assertief optree as 

voorheen. (p 171) Ek het ook agtergekom dat ek eer/iker met myself is. Ek draai nie meer doekies om 

nie ... Ek staan ook meer op my regte, byvoorbeeld. ek gaan vir 'n onderhoud en dan /aat hulle my vir 20 

minute wag, dan staan ek op en ek loop - voorheen sou ek dit nie doen nie. 

E het ook erken dat hy nie !anger soveel waarde aan materiele dinge heg nie. Hy kon 

nie meer sy sekuriteit in ekonomiese welvaart vind nie, want dit was nie daar nie. Hy 

moes antler fondamente vind en het ontdek dat hy daardeur 'n beter mens geword het 

(pl63): Jets wat vir my op die hart geli! is, is die bek/emtoning van die materii!le .. .Jou vriendekring en 

die samelewing het sekere verwagtinge van jou, en jy klim maar ewe saam op hierdie waenljie en kom

peteer saam. Ek kan sander om le oordee/, die verskil agterkom tussen die vriende wat ek gehad het wat 

op dieselfde trant aangaan en my wat uit die bus geva/ het. Ons het verskiltende persepsies van materii!le 

dinge. Vir daardie rede al/een se ek al dankie vir dit wat met my gebeur het. 'n Mens kan so vasgevang 

word in materii!le welvaart. Die gejaag daarna ... en verder (pl 71): Ten spyte daarvan dat ek ma

terieel swakker daaraan toe is ... is ek 'n beter mens. Ek weet ek word nie gemeet aan my adres of die pak 

klere wat ek dra nie - dit gaan oar my as mens. 

J het vertel dat hy in 'n stabiele huis grootgeword het en nooit gebrek geken het nie. 

Nou weet hy egter wat finansiele nood is en het geleer om dit te hanteer (pl62): Nog iets 

wat ek geleer het, is dat dit my vir die eerste keer begrip gegee het vir ander mense ... 'n Mens is soms 

dankbaar dat jy vier stukkies vis op die ta/el het om le eel. E sluit hierby aan (p 171 ): Ek kan aan

sluit by J dat ek meer deernis het met ander mense - dat ek iets vir ander wil doen ... Wat my pla is dat dit 

nog net lippetaal bly - dat ek nog nie tot aksie oorgegaan het nie. Ju kon vir J een van sy eien

skappe aantoon waarvan sy bewus geword het tydens die groepsessies (p 170): J, ek het 

gehoor jy is iemand wot hou van uitdagings. J (p 170) kon bevestig: Ja, dit is so ... as ek so 'n slag 

vir werk aansoek gedoen het, dan wonder (ek) of dit 'n uitdaging is en of ek nie maar net weer na 'n paar 

maande verveeld sal wees nie. P het herontdek dat hy deursettingsvermoe het (p 170): Ekself 

het weer ontdek dat ek 'n vasbyter is. Ek maak iets klaar as ek begin het. 
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Elke deelnemer het met hierdie krisis/trauma in interne dialoog geworstel. Soos reeds 

aangedui (vergelyk paragraaf 4.6) het hierdie interne diskoerse dikwels gelei tot 'n 

negatiewe siening van die self. Adams-Westcott, Dafforn, and Sterne (in Freedman & 

Combs 1996:48) stel dit soos volg: 'Problems develop when people internalize conver

sations that restrain them to a narrow description of self.' Uit die aanhalings uit die 

gesprekke blyk dit egter dat die deelnemers ook 'n invloed op die probleem uitgeoefen 

het. Hulle het nuwe persoonlike sterktes ontdek en antler herontdek wat hulle in staat 

gestel het om 'n alternatiewe verhaal te begin ontwikkel. Om dit in die teenwoor

digheid van medemense wat omgee te vertel, kon hulle hierdie sterktes verder internali

seer en tot 'n ryker beskrywing van die eie identiteit kom. 

Die eie swaarkry het deelnemers ook rypgemaak om meegevoel te he met antler mense 

wat hulle in moeilike omstandighede bevind. Hulle het dus instrumente in die hand van 

God geword om die paraklese van God te bedien. Paulus se in 2 Korintiers 1 :3: 

' ... daarom kan ons ook weer antler help wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan 

hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig.' 

6.4.2 'n Ryker beskrywing van identiteit 

Soos reeds aangedui (vergelyk paragraaf 4.6.3) het die omstandighede van die onver

wagse uitdienstrede en die gevolge en invloed daarvan perturbasie in die huweliks- en 

gesinsverhoudinge meegebring. Een van die navorsingsvrae wat aanvanklik as relevant 

beskou is, is juis hoe die gesinsverhoudinge deur die trauma geraak word (vergelyk 

paragraaf 3.2). Met die verloop van die groepsproses het daar negatiewe gevoelens en 

belewenisse na vore gekom wat nie voorheen deur die egpare met mekaar bespreek is 

nie. Ek het dit dus nodig gevind om geleentheid te bied dat egliede ook aan mekaar se 

wat hulle in mekaar waardeer. 

L het haar waardering vir J se optrede soos volg uitgespreek (p 171 ): Al was Jin die put, 

(het) hy dit nooit op my en die kinders uitgehaa/ nie. Hy was nooit /elik nie, maar het altyd vir ons laat 

verstaan dat hy lief is vir ons. J kon respondeer (pl 72): ... ek (het) dit waardeer dat ry maar net 

aangegaan het, sterk gebly het. Ek het soms gedink een of ander tyd gaan daar 'n uitbarsting kom, want 

sy is 'n baie reguit mens en se 'n ding soos dit is, maar sy het my gespaar. Dit is iets wat ek waardeer. 
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D kon getuig dat E haar in werklikheid ondersteun het in plaas van sy vir horn (pl 72): 

Ek het my fokus op my werk gesit en E het my baie ondersteun ... ek kon put uit sy ervaring. Ek het oak 

baie geleer by E wat die godsdiens aanbetref .. hy kon rustig stiltetyd hou en het dit met my gedeel. E 

vertel dat hy kwaliteite in D na vore sien kom het: Ek het baie respek vir D. Jn hierdie hele 

stresvol/e situasie ... het sy fenominaal gevorder in haar werk. Sy kon haar /osmaak van die huis/ike om

standighede - sy is professionee/. Ek dink dit is 'n kwaliteit wat sy self nie geweet het dat sy het nie. Sy 

het my oak nie verwyt nie ... Sy was altyd positief- sy het my baie gemotiveer. 

Ju kon se dat P sensitief was vir haar gevoelens (p 172): .. . hy het altyd erkenning aan my ge

gee, dat hy weet dit is vir my moeilik. Dit het vir my baie beteken - dat jy altyd nag ingeste/ was op my. 

P kon weer sy waardering vir Ju s6 verwoord (pl 73): Ek verwonder my e/ke keer net vir Jou 

geduld Dat jy in die hele tyd rustig kon aangaan en die spoed waarmee jy dinge doen en die 

toewyding ... Ook datjy kon aangaan toe ek afis ... het tog vir my 'n vertrekpunt gegee- nie al die trokke 

staan nie, dit was vir my baie werd gewees. P het alles saamgevat toe hy gese het (pl 73): Met 

ander woorde 'n mens ontdekjouself en Jou hanteringswyse, maar jy het oak begrip vir die ander een. 

Die vrouens het moontlik nodig gehad om te hoor dat die mans hulle opoffering en lo

jaliteit waardeer, terwyl die mans, wat waarskynlik skuldig voe! dat hulle 'verantwoor

delik' is vir die omstandighede waarin die gesin verkeer, moes hoor dat hulle nie 

verwerp word nie, maar dat daar steeds eienskappe is wat waardeer word. Nie alleen 

kon die huweliksverhouding daarby baat nie, maar dit kon bydra tot die ryker beskry

wing van identiteite. White omskryf die begrip ryker beskrywing soos volg: 'A thick 

description of an action is one that is inscribed with the meanings of the community of 

persons to which this action is directly relevant' (1997:15). 

6.5 Bondgenote in die alternatiewe verhaal 

Volgens die konstruktivisme bestaan mense binne betekenissisteme. Die individu is dus 

onlosmaaklik verbonde aan ander individue wat dee! is van die lewensverhaal en wat 

die identiteit van die individu beinvloed. Die sosiale konstruksie diskoers beklemtoon 

dat kennis- en betekeniskonstrukte deur groepe en sisteme waaraan die mens behoort, 

geko-konstrueer word. Die individu het egter ook nabypersone wat 'n nog kleiner 

sisteem vorm en wat direk bydra tot die beskrywing van die lewensverhaal. Hierdie 

mense kan bondgenote (significant others) genoem word. White (1997:22) beskryf dit 

as 'a club of life ... constituted through its membership'. Volgens horn varieer die lede 

van die klub in status of rang en die individu het die reg om hulle lidmaatskap (en dus 
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die se in sy/haar !ewe) in heroorweging te neem of, in White (ibid.) se woorde, te 're

member'. 

Gedurende die reflekterende gesprekke het <lit geblyk <lat gesinslede ( egliede, kinders, 

ouers ), ander mense en bo alma! God, as die Gans Andere, bondgenote is in die verhale 

van die deelnemers. Daar was verskille en ooreenkomste in die maniere waarop deel

nemers met behulp van hierdie bondgenote die probleem beinvloed het. 

6.5.1 God, die Gans Andere, as Bondgenoot 

Dit blyk uit die deelnemers se verhale <lat hulle God reeds as 'n lid, as 'n 'member', van 

hulle lewensklub gehad het. 1 het vertel <lat sy geloof in God en betrokkenheid by die 

kerk nog altyd vir horn belangrik was. Op my vraag aan horn (pl42): Hoe dinkjy wie of 

wat het Jou uit daardie gat gehelp? het hy geantwoord: Eerstens God - ek het geweet dat dit een of 

ander tyd gaan end kry. soos die son wat weer sa/ opkom. E getuig <lat hy glo <lat God die ver

loop van sy !ewe bestuur. Hy vertel <lat godsdiens nog altyd 'n belangrike plek in sy 

!ewe ingeneem het, maar <lat hy in die tyd van onsekerheid (p 14 7) 'n absolute dringendheid, 

iets wat my dryf om my geestelike !ewe in orde te kry, ontwikkel het. Hy se ook (p 141 ): My situa

sie sien ek as 'n kol, nie 'n put nie, waar God my in onsekerheid geplaas het om met my 'n pad le loop 

sodat ek weer myself kan vind 

E het God se getrouheid ervaar ten spyte daarvan <lat hy nagelaat het om horn in sy 

oomblik van nood op God se hulp te beroep (p 149): Wat my gepla het, was dat ek nie een keer 

gesf het: 'God help my' ofdat ek begin bid het ... in die worsteling ... (is) dit die /aaste ding wat ek aan 

dink. P (p122) sluit hierby aan en getuig van God se getrouheid. Hy gee aan God die 

eer <lat sy voete, wat gegly het, weer vaste grond gevind het: Hy het my uit die modderige slyk 

van omstandighede en depressie getrek- die put van die dood ... (p124). God het vir my baie beteken. 

Hy hoor, Hy reageer, Hy trek my uit, Hy sit my voet op die rots dat ek net eers kan staan, dan sit Hy my 

op vaste grand dat ek kan begin loop. 

In hulle ervaring van God se goedheid en nabyheid het deelnemers hulle opnuut aan 

God toegewy. In narratiewe terrne het hulle dus vir God ge-'re-member'. 1 het getuig 

dat hy nou eers werklik balans gevind het in sy geloofslewe en tot die ontdekking van 

die essensie van persoonlike geloof gekom het (pl 71): In my persoonlike verhouding met God 

het ek tot vrede gekom - oak in my vertroue. Hy voorsien, hoe weet ek nie, maar aan die einde van die 

maand dan het Hy voorsien. Ek het ... die essensie van geloof ontdek, nie wat ander of die kerk of die ge-
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loojsbe/ydenis vir my se nie, maar war ek self glo. Hy (p 141) het ook opnuut besef <lat God sy 

anker is: Ek wil nog sii ... dat hierdie vreemde God al/es in beheer het. Die wete het my in al my onse

kerhede bygebly- dat daar iets Groter as ek is wat al/es beheer. Ek het geweet dat ek hier sal deurkom. 

As dit nie daarvoor was nie kan 'n mens lets doen soos selfmoord pleeg of 'n alkoholis word Ek was op 

die punt dat ek besef het hoe maklik dit kan gebeur as 'n mens nie hierdie wete het nie. L (p 141) het 

by horn aangesluit en bevestig <lat God ook vir die materiele sorg: God het vir ans wonderlik 

gesorg. Ons het geleer dat hierdie Here is 'n nommer nege-en-negentig Here. Toe dit by die huis se 

verkoop kom het ons op die /aaste drie aanbiedinge gekry. 

E het besef <lat hy sy !ewe aan God te danke het en getuig <lat hy as gevolg van hierdie 

besefkon opstaan en sy nuwe !ewe aandurf (ppl49-150): Toe ek uit die hospitaa/ uitkom en ek 

sit daar op die grasperk toe dink ek: "Hoekom Here, hoekom het dit met my gebeur" maar ek het nog 

skaars hierdie gedagte uitgespreek toe slaan dit my soos 'n voorhamer tussen die oe - ek moes dood ge

wees het, maar hier is ek. Ek dink daai middag toe ek dil besef hel, hel iets in my versland opgeslaan, die 

positiewe gesindheid het sy beslag gevind 

Hy gee ook aan God erkenning vir Sy onfeilbare hulp in die proses om weer beheer oor 

sy !ewe te neem (pl50): ... ek het een oggend ... op pad gedink: Die hele tyd waljy gewerk het, hel 

God vir jou gesorg. Hy het deur Sy genade vir jou werk gegee, ju/le was versorg gewees, jy hel kos en 

kl ere, 'n vrou en kinders. Wat het nou einllik verander? Al wat verander het, jy het besluil om op 'nan

der manier jou inkomste le verdien - God is nog daar, Hy sal nag steeds vir Jou sorg. Dil was toe vir my 

makliker om die konsep le verstaan van God se sorg. Ek het nou werklikwaar leruggelrek na God wat vir 

my sorg, dit hel vir my ewe skie/ik 'n openbaring geraak. Toe was die proses vir my maklik en daar begin 

ek met my nuwe !ewe. (p 152): Ek het aglergekom dot al/es word vasgehou, word bymekaar gehou deur 

God en my geloofis versterk in hierdie hele siluasie. Hy erken ook <lat God horn die krag gegee 

het om sy eie verantwoordelikheid in hierdie proses te aanvaar (pp 149-150): lets in my 

versland het opgeslaan, die posiliewe gesindheid het sy beslag gevind Daar het my besluilnemingsbesef 

begin ... Ek moes nou besluile neem - waarheen met my /ewe nou - dit was 'n groat besluit. D het by 

haar man aangesluit en getuig dat sy ook opnuut tot die besef van God se getrouheid 

gekom het en in antwoord daarop kan sy nou haar dankbaarheid teenoor Hom uitleef 

(pl63): Ek dink die situasie dwing 'n mens om 'n dankbaarheidslewe te he. Van dag tot dag. P gee al 

die eer en !of aan God en wil van sy oorwinning teenoor ander getuig van God se 

goedheid (p 124): Ek kan nou sing, ander hoar en gee aan God die eer. 

Alhoewel alma! Christene is, het daar in hierdie krisis opnuut 'n bewustheid van God se 

getrouheid, reddende genade en bron van krag by die deelnemers gekom. Hy is deur 
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alma! ge-'re-member' en verhoogte status as Bondgenoot ontvang. Die deelnemers 

getuig dat hulle werklik voortdurend die sorgende handeling, die paraklese van God on

dervind. Die mag van die probleem is tot 'n groot mate gedekonstrueer deur hulle ge

loof in God. Die verantwoordelikheid om vir sy gesin te sorg het vir E byvoorbeeld nie 

net meer van sy eie vermoe afgehang nie. Hy het geweet God sal voorsien volgens 2 

Korintiers 1:3-4: 'Hy is die Vader wat Hom ontferm en die God wat in elke om

standigheid uitkoms gee. In elke moeilikheid help Hy ons.' 

Die groep het egter ook bewus geword dat die geloof van 'n mens broos en wankelbaar 

is. In 'n artikel deur Amundson en Borgen (1982:562) word verskillende reaksies van 

persone wat hulle in 'n situasie van afdanking bevind, beskryf. Hiervolgens ervaar die 

mense onder meer aggressie, 'both inward and outward' met antler woorde selfgerig of 

op byvoorbeeld die werkgewer gerig. Daar word ook melding gemaak van 'n swak 

identiteit en die gebruik van alkohol en dwelms as pegatiewe hanteringsmeganismes. 

Daar kan dus verwag word dat die kommunikasie tussen God en mens hierdeur versteur 

sal word en ruimte vir die werk van die Heilige Gees in hulle lewens deur hierdie emo

sies beperk word. In prakties-teologiese taal sal die geloofsgemeenskap dus hierdie 

mense in hulle vasgelopenheid moet bystaan, soda! verandering en vemuwing in die 

ontmoeting tussen mens en God kan plaasvind. 

Daar moet ook kennis geneem word van die belangrikheid van woord en daad soos deur 

Jakobus 2:16 beskryf. Daar kan nie maar net aan 'n mens in nood gese word: 'Mag dit 

metjou goed gaan; gaan trekjou warm aan en eel genoeg' nie. Daadwerklike materiele 

bystand is nodig maar dan moet dit op 'n sensitiewe, we! deurdagte wyse met inag

neming van die menswaardigheid van die ontvangers gedoen word. Ek is van mening 

dat ek te min hieroor tydens die reflekterende gesprekke uitgevra het. Moontlike vrae 

sou byvoorbeeld die volgende kon insluit: die aard en vorm van materiele bystand wat 

hulle nodig gehad het, die impak wat die ontvangs van materiele hulp sou uitoefen op 

hulle identiteite, van wie hulle verkieslik hierdie vorm van hulp sou wou ontvang. By 

die sorg aan mense wat hulle in hierdie posisie bevind, sal die mens in sy totaliteit be

dien moet word. Behalwe die materiele bystand sal ook geestelike bystand van nut 

wees. Dit sluit in die bewusmaking van God se beloftes in die prediking, saam bid met 

hulle en om hulle te aanvaar as mense wat nie mislukkings is nie. Hierdie vorme van 
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geestelike bystand kan ook deur geloofsaksies en die getuienis van ander gelowiges wat 

hulle in soortgelyke omstandighede bevind of bevind het, manifesteer as voorbeelde van 

sorg. 

6.5.2 Mense, die ander, as bondgenote 

Alhoewel daar 'n element van waarheid steek in Ju se woorde (p142): ... e/keen moet self 

verantwoordelikheid vir sy eie !ewe neem is die bystand van 'significant others' as dee! van die 

kernsisteem (life club) onontbeerlik vir die individu se invloed op die probleem. Hier

die standpunt beteken dat daar beweeg word van 'n modernistiese, idividualistiese an

tropologie na 'n postmoderne kommunale antropologie waar die mens dee! is van so

siale prosesse en betekenissisteme. In die teologie is die gelowige individu ook dee! 

van die gemeenskap van die gelowiges (die koinonia) waar God saam aanbid word en 

waar gelowiges onderling die paraklese van God aan mekaar bedien. 

Al drie die mans het die besondere waarde van hulle vrouens se bystand beklemtoon. J 

plaas God as helper eerste, daarna sy gesin en dan eers homself as individu (p 142): 

Tweedens was dit Len die kinders ... en derdens ekself- toe ek weer beheer terug geneem het. Ever

wys na hoe D horn gehelp het om die probleem te beveg (pl 72): Sy was altyd positief, sy het 

my baie gemotiveer as ek so bevange raak oor die finansies. Sy was eint/ik meer koelkop in die situasie 

as ek. P (pl24) gee ook naas God erkenning aan sy gesin en ander mense van betekenis 

voordat hy sy eie rol aandui: My vrou en kinders en ander mense. Ek het ook besluit dat ekse/fvir 

myself baie beteken het. 

Ju sluit by P aan as sy vertel <lat die ondersteuning van hulle kinders vir hulle baie 

beteken het (p 130): Al vier ons kinders het ons bygestaan, maar veral ons dogter wat 'n sielkundige 

is, het vir ons baie beteken - ek het gevoel ek kon met haar praat. Selfs J en L se baie jong kinders 

het hulle ouers onbewustelik ondersteun (p 132): Hulle (die kinders) beteken ook vir 'n mens 

baie. Ons dogtertjie sing altyd 'n spesifieke geestelike liedjie en dan het dit 'n paar keer gebeur dat sy 

hierdie liedjie sing wanneer ek so af en uitgeput is, nadat J vir 'n slag uit die put is. 

Al is die deelnemers volwasse en selfstandig is hulle ouers se bystand steeds belangrik 

en van waarde. E bevestig dit (p 150): My ouers het gekom toe hulle van die insident hoor en ek 

en my pa het die soak deurgetrap. J (pl68) wou aanvanklik nie met sy ouers praat nie, 

aangesien hy gedink het <lat hulle nie sou verstaan nie. In die reflekterende groepsge-



97 

sprekke kon hy egter 'n altematiewe verhaal formuleer wat horn in staat gestel het om 

openlik met sy ouers te praat (ppl81-182): ... en vir die eerste keer kon ek ervaar dat hulle 

verstaan. L het bevestig dat dit bevrydend is (p 182): Ja, dit is die eerste keer dat J regtig so met 

sy ma-hu//e kon praat en dit is vir ans lekker .... 

P (p124) het verklaar dat ander mense ook vir horn baie beteken het en E bevestig dit 

ashy Se (pl46): Eenkeer kom een van my goeie vriende hier ... en sien dat ek geweldig ongelukkig (is). 

Korn hy met 'n koerantjie en se vir my hoekom doenjy nie aansoek nie. Ten spyte van E se besware 

hou die vriend aan: Die Maandagoggend se hy ... hy ry nie voordat ek nie be! en met die mense praat 

nie. Die res is geskiedenis ... Toe begin ek by die vleismaatskappy. 

Ju het die waarde van 'n terapeut vir P bevestig (pl56): Vir P was terapie waardevol - om 

aan iemand wat hy vertrou te se hoe hy werk/ik voe!. J kon as gevolg van sy ekonomiese posisie 

en die gebrek aan 'n mediese fonds nie individuele terapie ontvang nie, maar het terapie 

op 'n ander wyse benut. L se (p 129): .. . wat we/ vir horn terapie was, was dat hy 'n beradingskur

sus by RAU gedoen het. J onthou: Ja dit is waar. Eenkeer per maand is ek na die universtiteit waar 

ons teorie en praktiese toepassing ervaar het ... in daardie sin het ek terapie ontvang. P (pl29) sluit 

hierby ashy se: Ja, die kursus by die instituut beteken vir my oak baie. 

Teenoor die deelnemers se 're-membering' van God, hulle gesinne en getroue vriende 

het hulle ondervind dat daar ander medemense was op wie hulle nie kon staat maak nie. 

Die verwagting vir bystand van hierdie mense het nie altyd gerealiseer nie en waar

skynlik gelei tot 'dis-membering'. In die ontwikkeling van die altematiewe verhaal 

word hulle dus uitgesluit uit die lewensklub. 

E se teleurstelling in sy werkgewer en sy personeel het gelei tot sy bedanking uit sy 

werk. Hy se (p 149): Ek was ook teleurgesteld in my personeel. Ek was in daai situasie dat die per

soon die pistool teen my kop druk... en ek dink ... ek gaan ham aanvat. Daar is twee van hul/e, maar my 

personeel is hi er, hulle sa/ my kom help, maar toe bak/ei ek ... op my eie. Alma! hard/oop weg, niemand 

kom help my nie. So jy het ... /ojaliteit wat gebreek is, wat 'n merk op jou laat. 

J het die feilbaarheid van mense na Christene deurgetrek en nog verder tot by predikante 

(p161): ... ek en 'n ander ou het nou die dag gepraat. Hy het saver gegaan om te se hy doen nie weer 

besigheid met 'n Christen nie, want dit is 'n ou wat jou drop. Weer eens is dit 'n geva/ van jou verwag

ting is grater omdat hierdie ou 'n Christen is, maar hy is nag steeds 'n mens ... ek het dit ervaar ... dat baie 
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van die sogenaamde 'geestelike leiers' nie is wat hulle voorgee om te wees nie.... 'n Mens verwag nie dat 

dit (feilbaarheid) daar moet wees nie, maar dit is nag steeds mense. 

Ju het perspektief gegee deur God se verhaal van onfeilbaarheid met die van feilbare 

mense soos volg te vergelyk (p161): Dit het geleidelik tot my deurgedring dat mense mense is. 

Mense is nie God nie en ans moet maar met mekaar se onvolmaaktheid saamleef In die een stukkie wat 

E gelees het staan daar: 'moet op mense nie vertrou nie. ' Dit wat ons ontvang van ons medemens is 'n 

bonus en ans kan dit nie as vanself sprekend aanvaar nie. Dit is geskenke wat jy kry. Die Bybel se: 

'Moet aan niemand iets verskuldig wees behalwe om mekaar lief te he nie - so hulle skuld my niks be

halwe om my lief te he. 

Vir die mense wat in die krisis van onverwagse uitdienstrede verkeer, is bondgenote dus 

baie belangrik in hulle pogings om die probleem te be!nvloed en 'n alternatiewe verhaal 

te ontwikkel. Afgesien van die gesinsgenote, ouers en vriende kan en behoort antler 

gelowiges bemiddelend op te tree in die 'membering' of 're-membering' van God as 

bondgenoot deur die mens in krisis. Heyns en Pieterse (1990:6) stel dit so: 'In die ont

moeting tussen God en mens is daar gewoonlik ook antler mense betrokke wat uiteraard 

ook 'n bydrae tot die ontmoeting !ewer. Mense tree bemiddelend op. Heyns en Pieterse 

(ibid.) se verder dat geloofshandelinge ook daardie handelinge insluit wat daarop in

gestel is om antler mense te help om God te ontmoet en met God en hulle medemens in 

gemeenskap te !ewe. 

Mallinckrodt en Fretz (1988:281-285) bevestig ook die belangrikheid van bondgenote 

in hulle bestudering van die waarde van ondersteuning aan professionele persone oor 

die ouderdom van 40 jaar. Hulle het onder meer die volgende bevind: 'The absence of 

percieved social support was related to higher levels of a variety of stress symptoms, 

including physical health complaints, low self-esteem, external locus of control, and de

pression, whereas the availability of support was related to positive self-esteem and in

ternal locus of control.' 

In die volgende paragraaf word na die verloop van die narratiewe proses gedurende die 

reflekterende gesprekke gekyk. Die bemagtigende uitwerking van die narratiewe proses 

op die deelnemers word ook kortliks aangedui. Ek sal myself as fasiliterende deelnemer 

ook in oenskou neem en die terugvoer van die groep daaroor gee. 



99 

6.6 Die verloop van die narratiewe proses 

6.6.1 Bemagtiging van deelnemers 

Die narratiewe proses het 'n bemagtigende invloed op die deelnemers uitgeoefen. Dit 

blyk veral uit hulle reflektering nadat hulle die transkripsies gelees het. Hulle het ervaar 

dat hulle tot so 'n mate hulle gevoelens en belewenisse uitgesorteer het, dat hulle die 

inteme lokus van beheer oor hulle !ewe kon terugneem. Dit het hulle in staat gestel om 

die eksteme faktore van hulle lewens te aanvaar en doelbewus te werk aan 'n altema

tiewe verhaal. E (pl81) kon vertel: Ek en D het gisteraand 'n lang gesprek gehad oor waar

heen ... Ek en sy het saamgesit en 'n plan van aksie opgestel. Ons weet nou wat om te doen. Ons het die 

emosies eenkant gesit en sake geevalueer ... dit (is) asof "n mens half besefjy het grootgeword in die pro

ses. 

As fasiliterende deelnemer het ek van tyd tot tyd vrae gevra om die deelnemers te help 

om antler perspektiewe te begin ontwikkel en te verhoed dat die gesprek koersloos raak. 

J stel dit SOOS volg (p 188): Jy was soos hierdie touleiertjie deur net die goed by mekaar te hou deur 

hier en daar 'n vraag te vra. Ju bevestig di! (p 188): Ja, jy het so nou en dan 'n vraag op die tafel 

geplaas wat 'n mens net weer geprikkel het, dan het die gesprek aangegaan. 

Wanneer E ook begin vrae vra is dit 'n aanduiding dat hy self begin soek na antler per

spektiewe. Hy vra byvoorbeeld (p 175): Sou Julie dink dit is die rede dat ons so 'n goeie aan

voeling vir mekaar het...Dat ans daarom bereid is om oop te maak teenoor mekaar? En verder weer: 

Is dit dalk die pyn en seerkry wat 'n mens laat groei het tot 'n vo/wassenheid en sekerheid van jouselj? 

Die mag van die fasiliteerder is dus effektief gedekonstureer soda! die deelnemers hul

self kon sien as medenavorsers. Die deelnemers is dus saam met die navorser besig om 

die saak te ondersoek en nuwe betekenis te konstrueer. 

Die narratiewe proses het die deelnemers dus bemagtig om ruimte te skep vir die 

ontwikkeling van altematiewe verhale. In aansluiting by Monk (1997:8) het die groep 

dus die rol van die terapeut in die narratiewe benadering vervul deur aan die kliente 

(deelnemers) die moontlikheid te bied: ' ... to explore various dimensions of the situa

tion. This helps to reveal the unstated cultural assuptions that contributed to the original 

construction of the problem.' 
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Ek het die proses soos volg saamgevat (p 189): Alhoewel hierdie 'n navorsingsgroep is, het dit 

tog ook terapeutiese waarde gehad. Bloat die feit dat ons kon praat oor wat vir ons belangrik is, ons 

hoar praat het oar onsself ... as ek my storie vir ander vertel en dat ons die storie nou op skrif kry en sien 

hoedat ons dit vertel het beteken vir ons iets. In hierdie weke wat verloop het, was ek gedurig besig met 

my storie ... So dit was ook terapeuties van aard. Alma! het daarmee saam gestem. 

6.6.2 Alie deelnemers word geraak 

Die verhouding tussen die terapeut en die klient in die narratiewe proses word deur 

White (1997:131) beskryfas 'n 'two-way account'. Dit impliseer dat die werk van die 

terapeut en dus ook sy lewe beYnvloed word deur die terapeutiese proses. Dit word deur 

White (ibid.) soos volg beskryf: 

There are many implications of this acknowledgement of the extent to which therapeutic interac

tion is constitutive of the lives of all parties to this interaction; of the acknowledgement that what 

is shaping of the lives of persons who seek our help is also shaping of what we commonly refer to 

as our work, and that what is shaping of our work is also shaping of our lives in general. 

Die rol van fasiliterende deelnemer, wat ek in hierdie navorsingsproses ingeneem het, 

sluit hierby aan en plaas my in 'n sekere sin in die posisie van 'n terapeut. Terugkykend 

het ek tot die gevolgtrekking gekom dat ek as fasiliterende deelnemer te min van my eie 

verhaal vertel het en nie vrylik genoeg deelgeneem het aan die gesprekke nie. Ek het dit 

tydens die laaste sessie soos volg verduidelik (pl89): Vir myself was dit in 'n sekere sin 'n 

moeilike proses vanwee ons geskooldheid in gestruktureerdheid en die mode/le waaruit ons tot nou toe 

gelewe het. 

Terugskouend meen ek dat ek dit wou vermy om rigtinggewend op te tree en dus antler 

deelnemers inhibeer. In die proses het ek egter myself onbewustelik geYnhibeer. 

Nieteenstaande hiervan kan ek tog se dat ek nie onaangeraak gebly het nie. Dit was vir 

my 'n verrykende ervaring in die herskryfvan my eie verhaal. 

6.6.3 Alie deelnemers is gelyk 

In aansluiting by die opmerkings in die vorige paragraaf was ek in my rol as fasilite

rende deelnemer daarop bedag om nie 'n beoordelende en evaluerende posisie in die 

groep in te neem nie. Dit was vir my belangrik om in aansluiting by White (1997:203) 

se 'decentred practice' die fasilitering op so 'n wyse uit te voer, dat die deelnemers se 
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bewussyn en kennis van die effek van die narratiewe proses op hul eie verhale sentraal 

sou staan. Die deelnemers sou dus saam met my rekenskap gee van en verantwoordelik 

wees vir dit wat in die groep plaasvind - wiit gedoen word en hoe dit gedoen word. 

White (ibid.) beskryf dit soos volg: 

Jn decentered practice, the knowledges and conciousness of the therapist .. .is not primary in pro

viding a basis for a review of the real effects of the therapeutic conversation on the lives and the 

relationships of persons seeking consultation. Instead, it is the knowledge and consciousness of 

persons consulting therapists that is primary to, and privileged in these considerations. 

Volgens White (1997:139) is dit algemene narratiewe praktyk om met deelnemers in die 

terapeutiese situasie te konsulteer oor hulle ervaring van gesprekke tydens 'n sessie of 

daarna. Hy stel dit s6: 'Persons are encouraged to reflect on their experiences of par

ticular meetings and on series of meetings, and on the outcome of these meetings.' Ek 

het dit we! van tyd tot tyd gedoen by wyse van vrae soos die volgende (pl 74): Wat dink 

julle het ons in hierdie navorsingsproses goed gedoen? - as ans nou evaluerend moet kyk na ons groep

nie wat ek met julle goed gedoen het nie, maar wat ans as groep goed gedoen het? 

Die deelnemers het onder meer soos volg daarop gereflekteer: 

Ju (pl 74): Diefeit dat elkeen 'n kans gekry het omjou verhaal te vertel sander om in die rede geval te 

word. Ek dink dit sou moeilik gewees het as iemand besig was om te vertel en die ander het in die rede 

geva/ met vrae en oprnerkings. Elkeen het die ge/eentheid gekry om in sovee/ 'detail' te gaan soos wat jy 

wou. E (p 174): Voorheen as ek my verhaa/ aan iernand verte/ het, was ek in die rede geva/ met al/er

hande vrae oor spesifieke gebeure. Hier was jy toegelaat om jou verhaal deurlopend le vertel en jouself 

uit le druk soos wat jou gepas het. Ook die bereidwilligheid van elkeen om le se hoe jy voe!, om betrokke 

te wees, om kornmentaar te !ewer. D het bevestig dat daar gehou is by een van die beginsels 

waarop daar ooreengekom is tydens die kontraktering in die eerste sessie (pl 74): Wat ook 

lekker was, was dat niemand geforseerd was om te praat oor dinge wat jou ongemaklik laat voe/ het nie. 

Tydens die laaste sessie is die deelnemers ook gevra hoe hulle my as dee/ van die groep 

ervaar het. Daar is soos volg gereageer (p 187): 

E : . .. baie positief As iemand so 'n situasie klinies sou hanteer, dan is hy nie dee/ van die groep nie. Ek 

het dit nie ervaar dat jy buite die groep staan nie, maar ju is dat jy dee! is van ons. Jy het nie 'n 'hidden 

agenda' gehad nie. Jy het ook nie die 'ekspert' houding gehad nie. 

D : Ja, ans het geweet jy het dit aan jou lyf ook gevoel en jy verstaan wat ans voe/. 
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J : Ek het nooit die gevoe/ gehad van hier is nou 'n ekspert wat 'n /clomp !eke kom leer nie. Jy het gefa

siliteer sonder om regtig leiding te neem en dit is wat dit op die end /ekker gemaak het. Elkeen kon sy se 

se - daar is nie 'n ou wat korrigeer nie, wat se: 'maar jy het dit eintlik seker so bedoel nie' of 'wat jy nou 

eintlik se, is dit of dat nie. ' 

Die reflektering van die deelnemers bevestig dat die fasilitering van die narratiewe pro

ses geslaagd was. Aangesien ek die probleem aan eie lyf gevoel het, kon nuwe kon

strukte van keunis en insig saam met die ander deelnemers gekonstrueer word. Die be

lang daarvan dat 'n fasiliterende deelnemer nie 'n vooropgestelde agenda moet he nie, 

maar vanuit 'n 'not knowing' situasie moet optree, is bevestig. So ook dat die beginsel 

van 'the client is the expert' te alle tye gehandhaaf moet word (vergelyk paragraaf 

3.4.3.1 (c)). 

6.7 Slotopmerkings 

Ek kan net verwondering uitspreek oor die mate waarin die deelnemers aan hierdie 

studie hulle verhale kon herskryf. Die perturberende invloed van werksbeeindiging het 

by al drie die mans tot depressie van verskillende grade gelei. Hulle het gevoelens er

vaar dat hulle misluk het om aan die sosiale verwagtinge van die tradisionele Afrikaner

samelewing te voldoen. 

Die narratiewe proses het deelnemers egter tot s6 mate bemagtig dat hulle die probleem 

kon ekstemaliseer, met ander woorde kon skei van hulself as persone, terwyl hulle 

terselfdertyd ook die invloed wat hulle op die probleem uitgeoefen het, kon intemali

seer. Hulle kon ook kyk na die sosiale diskoerse wat hulle lewens tot dusver gerig het 

en in 'n groot mate die oorsaak van die perturberende invloed op hulle persoonlike-, 

gesins- en geloofsisteme was. Die veranderde omstandighede het we! 'n bydrae gele

wer tot die dekonstruksie van sommige van hierdie sogenaamde sosiale waarhede, maar 

die reflektering in die groepsessies het daartoe gelei dat die deelnemers die mag wat 

hierdie diskoerse op hulle lewens uitgeoefen het, verbreek het. Hulle kon gevolglik al

tematiewe keunis en betekenis ko-konstrueer en tot die her-skryf van hoopvolle verhale 

kom. Die intemalisering van hulle herontdekte identiteit was ook nodig om invloed op 

die probleem uit te oefen. 
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Deelnemers het daarvan getuig <lat hulle nie sonder die ondersteuning van bondgenote 

die probleemsituasie die hoof sou kon bied nie. Hierdeur is die navorsingsvraag in die 

verband beantwoord. Die hulp van veral hulle gesinne was vir hulle onontbeerlik. Al 

ses deelnemers het egter getuig <lat hulle nuwe insig gekry het van God se redding en 

sorg en <lat hulle hul opnuut kan toewy aan Hom wat hulle lewens bestuur en betekenis 

daaraan gee. 
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HOOFSTUK SEWE 

'n SLOTWOORD 

7.1 Inleiding 

Die doe! van hierdie studie is nie om iets te bewys of om 'n studie te maak van die oor

sake en gevolge van onverwagse uitdienstrede op die betrokke individue en hulle ge

sinne nie. S6 'n benadering sou modemisties wees terwyl ek reeds aangedui het dat die 

relatiewe sekerheid van objektiwiteit, fundamentele uitgangspunte en voorspelbaarheid 

deur oorsaak en gevolg van die modemistiese denkwyse nie !anger in die postmodeme 

era steek hou nie. Die postmodemistiese denkwyse lei juis tot onsekerheid, aangesien 

aanvaarde sekerhede bevraagteken word. Dit word aanvaar dat die werklikheid nie ob

jektief waargeneem kan word nie, maar dat die mens die subjektiewe konstrueerder van 

sosiale konstrukte van kennis en die betekenis daarvan is. 

Die studie is gerig daarop om volgens die narratiewe benadering aan die persone wat 

deur die trauma van onverwagse uitdienstrede gegaan het, die geleentheid te hied om 

hulle verhale in 'n groep te vertel en na ander persone, wat in soortgelyke om

standighede verkeer, se verhale te luister. Hierdeur kon altematiewe verhale met nuwe 

kennis en betekenis geskep word om 'n invloed op die probleem uit te oefen. Die 

kwalitatiewe metode van navorsing ~at gevolg is, het gevolglik beteken dat die ver

skynsel wat bestudeer word, deelnemend gespreek het. Die navorser was dee! van dit 

wat bestudeer is en die veelvuldige reflekterende groepsgesprekke as werkwyse het ver

seker dat die deelnemers 'medenavorsers' geword het. Ek het as navorser op dit wat na 

vore gekom het teen die agtergrond van my teoretiese vertrekpunte gereflekteer. 

7.2 Die waarde van woorde met mekaar 

Die doe! van die studie is dus verwesenklik toe die deelnemers gedurende die reflekte

rende gesprekke die waarde daarvan om hulle eie verhale aan mekaar te vertel, uitge

spreek het. Uit die betekenisgewing wat in die altematiewe verhale van die deelnemers 

na vore gekom het, het dit verder geblyk dat hulle deur die narratiewe gespreksproses 

tot ryker beskrywings van hul eie verhale kon kom. Die ontdekking dat daar verstom

mende ooreenkomste in hulle belewenisse was, het tot deelnemers se verligting daartoe 
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gelei dat hulle besef het hulle is nie alleen nie. Hulle het beleef dat daar in die groep na 

die vertel van hulle verhale geluister word, dat hulle aanvaar word en dat gesins- en 

selfs ander verhoudings herstel kon word. Ten spyte van die feit <lat dit soms pynlik 

was om die verhaal te vertel, het die humor in die groep die pyn draaglik gemaak. 

Die waarde van die reflekterende gesprekke in die narratiewe proses het verder geblyk 

toe die deelnemers kennis kon ko-konstrueer ten opsigte van die invloed wat die 

probleem op hulle lewens gehad het. Die volgende belangrike waarhede is onder meer 

deur die groep gekonstrueer. Die belewenis van depressie in hierdie probleemsituasie 

kan as 'normaal' aanvaar word. As <lit eers erken word en 'n naam toegeken word, kan 

dit die hoof gebied word en kan die probleem dus deur die persoon beYnvloed word. 

Die gevoelens van mislukking wat veral prominent by die manlike deelnemers voorge

kom het, het nie net verband gehou met die verswakte finansiele posisie van die gesin 

nie, maar ook met die verlies van beroep en sosiale status. Die gevoel van mislukking 

is deur die manlike deelnemers geYntemaliseer deurdat hulle hulself en die probleem 

gelykgestel het aan mekaar. Die perturbasie wat die probleemsituasie op die gesin as 

sisteem uitgeoefen het, was opmerklik. Die bestaande rolle van die ouers in die gesin 

het verander en hoewel dit aanvanklik om oorlewing gegaan het, het hierdie verandering 

mettertyd gelei tot spanwerk tussen die egliede om 'n postmodeme gesinsisteem wat die 

probleem die hoof kon bied, tot stand te bring. Beide egliede het ook tot die besef van 

verborge en/of nuwe kwaliteite gekom wat nodig was vir die formulering van altema

tiewe verhale by man en vrou. 

7.3 Onderhandelde woorde en alternatiewe verhale 

Die deelnemers aan hierdie studie kon tydens die reflekterende gesprekke tot die 

herskryf van hulle verhale kom. Die perturberende invloed van werksbeeindiging, het 

hulle identiteit as lede van die tradisionele Afrikanersamelewing in gedrang gebring 

aangesien hulle ervaar het <lat hulle misluk het om aan die sosiale verwagtinge van die 

samelewing te voldoen. Deur die gebruik van die narratiewe benadering is die deel

nemers bemagtig soda! hulle die probleem kon eksternaliseer, met ander woorde kon 

skei van hulle as persone. Hulle kon dus begin om die positiewe invloed wat hulle op 

die probleem uitgeoefen het te intemaliseer en tot 'n ryker beskrywing van hulle iden

titeite te kom. 



106 

Tydens die reflekterende gesprekke het dit geblyk dat die deelnemers bewus geword het 

van die invloed van sosiale diskoerse op hulle lewensverhale. Anders gestel, die ver

borge waarhede in hierdie betekenissisteme ( sosiale diskoerse) gee eintlik die deurslag 

tot wie en wat ons is eerder as ons aangebore essensie, of soos Gergen dit beskryf, ons 

'personal essence' (Gergen in Kotze 1992:68). Hierdie verborge waarhede moes eers 

deur die deelnemers gedekonstrueer word voordat hulle tot die skep van altematiewe 

verhale kon kom. Alhoewel die veranderde maatskaplike omstandighede 'n bydrae ge

lewer het tot hierdie dekonstruksie, het die reflekterende gesprekke daartoe gelei dat die 

deelnemers self die mag wat hierdie diskoerse op hulle lewens uitgeoefen het, verbreek 

het. Hulle kon altematiewe kennis en betekenis ko-konstrueer en tot die herskryf van 

hulle verhale kom. Hierdie verhale sou getuig van hoop en nie meer van radeloosheid 

nie. Hulle kon byvoorbeeld met 'n ryker beskrewe identiteit aanvaar dat die modemis

tiese patriargale gesinsisteem plek gemaak het vir 'n postmodeme gesinsisteem waar 'n 

kultuur van vloeibaarheid, onbepaaldheid en veelvuldige moontlikhede van toepassing 

is. 

Deelnemers se verhouding met God het ook dieper dimensies as voorheen bereik. 

Sommige godsdienstige diskoerse en leerstellige waarhede is bevraagteken en altema

tiewe interpretering het tot die ontdekking gelei dat dit nie afbreek doen aan God se 

liefde, genade en sorg nie. Dit het persone trouens meer as tevore verantwoordelikheid 

laat aanvaar vir 'n persoonlike, subjektiewe belewing in hulle ontmoeting met God. Al 

ses die deelnemers het getuig dat hulle opnuut tot die ontdekking van God se redding en 

sorg gekom het en hulle persoonlik toegewy aan Hom wat hulle lewens bestuur en 

daaraan betekenis gee. 

Die manlike deelnemers het ook getuig dat hulle nie sonder die ondersteuning van 

menslike bondgenote die probleemsituasie die hoof sou kon bied nie. Die hulp van 

hulle eie gesinne, ouers en antler naby familie was vir hulle kosbaar en onontbeerlik. 

Vriende, insluitend medegelowiges, wat werklik luister en probeer verstaan, was egter 

yl gesaai. 
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7.4 Die belang vir die pastoraat 

Die studie is in die praktiese teologie geposisioneer as 'n perspektief op die teologie wat 

die ontmoeting tussen God en die mens bestudeer. Die mens, wat onverwags uit <liens 

getree het, se belewenisse en ontmoeting met God, moet dus deur die praktiese teologie 

verstaan en gelnterpreteer word. Soos met antler gelowige mense is ook hierdie mense 

blootgestel aan transformasie in hulle lewens. Hulle moet voortdurend nuwe betekenis 

van die eie verhaal in die Jig van God se verhaal vind. Die verhaal vertel van Sy red

dende barmhartigheid en sorgende betrokkenheid by alle mense. As medewerkers van 

God is alle gelowiges ook in <liens van God en bedienaars van die paraklese van God. 

Met in agneming van die omvang van die verskynsel tans in Suid-Afrika, kan aangesluit 

word by Kilian (1993:17-24): ' ... the church has a responsibility to speak and express 

solidarity with the less fortunate in society ... Practical ways and means can and must be 

found to assist and support the needy and unemployed.' Die persone wat uit <liens 

gestel is deur rasionalisasie, regstellende aksie, vervroegde pensioen of watter onver

wagse situasie ookal, vorm dee! van die werkloses en het dus die bystand, versorging en 

hulpverlening van die geloofsgemeenskap nodig. 

Vanuit die pastoraal-hermeneutiese perspektief wat in die studie bespreek is, moet die 

paraklese van God ook aan hierdie mense, in die omstandighede waarin hulle verkeer, 

bedien word. Uit die verhale van die deelnemers sowel as in die reflektering daarop, is 

gehoor watter ingrypende effek onverwagse uitdienstrede vir die betrokke persone en 

die gesinne inhou. Selfs al het hulle in 'n mate die proses beheer, kon hulle nie die 

emosionele uitwerking daarvan voorsien of hulle daarop voorberei nie. Hulle het saam

gestem dat een of antler vorm van hulp van groot waarde kan wees om die invloed wat 

die probleem op hulle lewens uitgeoefen het, die hoof te hied. Die geloofsgemeenskap 

kan in die pastoraat saam met hierdie mense soek na die betekenis van die nuwe re

aliteite, waarhede en kennis van hulle verhale in die Jig van God se Woord. 

Daar is ook in die studie uitgewys hoe diepgrypend hierdie omstandighede op die iden

titeit van 'n persoon inwerk. Die ampte en antler leiers in die geloofsgemeenskap sal 

dus doelbewus hierdie mense moet soek en na hulle uitreik, anders kan dit gebeur dat 

hulle hul laste in eensaamheid dra. Fineman (1983:1-9) stel dit so: 'The unemployed 
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prefer to go to ground and deal with their problems privately, and in some shame.' Ek 

is van mening dat groepsgesprekke waar mense veilig en gemaklik voe! om dit wat 

seermaak te kan verwoord, 'n betekenisvolle bydrae kan !ewer om tot die formulering 

van 'n altematiewe verhaal te kom. Sonder om skaam te wees kan hulle dan saam met 

ander wat in dieselfde situasie verkeer, betekenis vir hulle verhale in die verhaal van 

God vind. Die kennis en betekenis wat die studiegroep gekonstrueer het, kan myns in

siens vir die geloofsgemeenskap in die bediening van die pastoraat aan mense in hierdie 

omstandighede van waarde wees. 

Daar is inderdaad plek vir individuele beraad, maar volgens die groep is dit nie vol

doende nie. Daar kan saamgestem word met Gardiner (1999:102) dat 'pasmaak ge

sprekke waarin ... unieke en besondere behoeftes aandag ... geniet' nodig is, maar 

clink dat individuele beraad en onderlinge sorg in belangegroepe komplimenterend tot 

mekaar staan. Die deelnemers aan die studie het hulle ook ten gunste van groepe wat op 

die narratiewe wyse hanteer word, uitgespreek. Dit vind aansluiting by wat Fineman 

(1983:1-9) bevind het naamlik dat: 'The stigma of unemployment could be barely 

touched by counselling. Certainly I could try and help people what they saw as stigma

tisation, but for many loss of work was intrinsically shameful.' Hy gaan verder om die 

waarde van 'n verwysingsnetwerk vir die aanvulling van individuele beraad uit te wys. 

Selfs al het E in individuele beraad en in die groep deur die krisis gewerk, spreek hy die 

behoefte aan voortgesette ondersteuning deur mense wat verstaan, uit. Hy verwoord dit 

s6 (p 156) : Ons ken mekaar noual 'n paar aande lank, kan 'n mens nie maar die vrymoedigheid neem 

om mekaar te Jui en te se: 'Man, ek is nie eintlik lekker nie. ' Ons kan tog met mekaar se situasie identi~ 

fiseer en net met mekaar praat, net om mekaar 'n bieijie op te lig. 

E het die aandag daarop gevestig dat die gewone geloofsgemeenskapsgroepe we! 'n rol 

kan speel, maar nie vir horn en daarom ook dalk vir ander mense wat deur hierdie 'life 

event' gaan, genoegsame ondersteuning bied nie (p169): Ek is ingeskakel by 'n selgroep en ek 

het dit al met hulle gedeel, maar dit is nog nie uit my gestel nie. Ek kom agter as ek daaroor begin praat 

dan is dit of hu/le ongemaklik raak - so asofjy nie oor iets anders kan praat nie. Hier voe/ ek is ons al

ma/ in dieselfde dilemma en daar is baie raakpunte. Dit sluit aan by wat Shelton (1985:21) aan

beveel as sy se: 'Efforts to promote formal support systems, including workshops, sup

port groups, and job-finding clubs, may mitigate the trauma for the individual and the 

community'. 
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Al die deelnemers het saamgestem dat dee! van die sukses van hierdie navorsingsgroep 

juis daarin gelee was dat ons geweet het die ander sal verstaan as ek my verhaal vertel. 

Ons gaan alma! deur dieselfde meul. Dit is dus belangrik vir pastores en ander persone 

wat omgee om kennis te neem <lat mense wat self deur die krisis gegaan het, die aange

wese persone is om by 'n moontlike sorgprogram te betrek. Dit kan wees om indi

vidueel met betrokkenes kontak te maak en die eie verhaal te vertel of om dee! te vorm 

van 'n ondersteuningsgroep waar verhale vertel en hervertel word. 

J stel <lit so (p 167); Ek dink tog daar is behoefle (aan 'n ondersteuningsgroep ). As 'n mens kan praat 

met iemand wat die pad al 'n stukkie verder gestap het as jy, dan skep jy moed Ek het toevallig vandag 

iemand gesien wat ... ook nou net 'n pakket geneem het. Ek sien somaar so op sy gesig hy is nou in daar

die [ase ... Ek het daardie gesig ookal in die spiei!l gesien. Ek kan somaar sien hier is nie baie lewens/us 

nie. Ek het gedink ek wil met horn gaan gese/s op 'n stadium. L het saam met J gestem (pl 69): Ja 

ek dink daar is 'n behoejle aan 'n ondersteuningsdiens. D bevestig <lit ook (pl 73): ... ek dink 'n 

mens moet die belangrikheid van so 'n ondersteuningsgroep nie onderskat nie. 

Vir E is <lit ook 'n behoefte om vir ander mense in dieselfde omstandighede van hulp te 

wees (pl53): Ek het destyds toe ek vir berading gegaan het, vir die sielkundige gesi! dat ek hoop ek 

kan dalk aan iemand wat deur so 'n situasie gegaan het, iets beteken, al is dit net 'n oor om te luister. Ek 

wit graag op so 'n manier betrokke raak. Ek voe/ daai tipe ding kom nie net oar jou pad nie ... Ek het ge

hoop as 'n mens die verhaal vertel, dan is daar ligpunte wat vir iemand iets kan beteken ... Ek weet dat in 

die verhale wat tot dusver vertel is het ek dinge raakgesien wat ek nie voorheen besefhet nie 

Vir die drie egpare, wat aan die studie deelgeneem het, het hierdie trauma opnuut hulle 

verankerdheid in God bevestig. Hulle is gelei tot 'n dieper en ryker beskrywing van 

hulle verhouding met God. D (p 173) het egter uitgewys dat daar egpare is wat nie hier-

die trauma kan hanteer nie: Ek wee! van 'n vrou wat net nie kon 'cope' nie - sy het in die dieptes 

be/and 

Ek wil aan die einde van die studie die volgende vrae aan die geloofsgemeenskap en 

tersefdertyd ook aan myself stel: Wat word van diegene wat God nie as bondgenoot het 

nie of wat nie daarin kan slaag om opnuut hulle lewensverhaal met God se verhaal van 

redding en liefde te versoen nie? Beskik pastores oor die pastorale vaardighede om per

sone en groepe op 'n narratief-hermeneutiese wyse te help? Moet daar nie dalk kur

susse ontwikkel word om pastores hierin op te lei nie? Het die geloofsgemeenskap ver

der nie ook 'n verantwoordelikheid ten opsigte van die ekonomiese bemagtiging van 
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mense (byvoorbeeld heropleiding, opleiding in finansiele bestuurprogramme en entre

preneurskap) nie? 

Danksegging mi 'n moeilike tyd (2 Korintiers I :3-5): 

Persoonlik wil ek dank en !of aan God bring wat my uit die modderige slyk 

getrek en my voete opnuut op die Rots, Jesus Christus, geplaas het. 

Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christos, kom al die lof toe! Hy is 

die Vader wat Hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid uitkoms 

gee. In elke moeiliheid help Hy ons. Daarom kan ons ook weer ander help 

wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde 

bemoediging waarmee God ons bemoedig, want net soos daar vir ons 'n 

oorvloed van lyding is terwille van Christos is daar ook vir ons 'n oorvloed 

van bemoediging deur Christos. 
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AANHANGSELS 

Aanhangsel A: Inligtingstuk aan deelnemers 

Onverwagse uitdienstrede: 'n Pastoraal-narratiewe studie 

Geagte potensiele deelnemer, 

In opvolging van my persoonklike kontak met u wil ek hiermee baie dankie se 
vir u belangstelling in die projek. Lees asseblief hierdie stuk sorgvuldig 
deur voordat u besluit of u wil deelneem. Indien u besluit om wel deel te 
neem, word u by voorbaat bedank. Indien u besluit om nie deel te neem nie, 
sal u nie in enige opsig persoonlik benadeel word nie. Ek bedank u dat u die 
versoek oorweeg het. 

1 Wat is die die doel van die projek? 

Die projek word onderneem as deel van die vereistes vir die Meestersgraad 
in Praktiese Teologie (met spesialisasie in pastorale terapie) by UNISA. 
Die doel van hierdie navorsingsprojek is: 

Om deelnemers toe te laat om binne 'n terapeutiese ruimte hulle 
verhale van onverwagse uitdienstrede te vertel en te reflekteer oor 
die betekenisgewing wat hulle aan hulle omstandighede gegee het. 

2 Watter tipe deelnemers word verlang? 

'n Werkgroep van tien deelnemers sal in die projek ingesluit word. Vir die 
doel van die projek moet die deelnemers ervaring he van onverwagse uit
dienstrede as gevolg van onder meer regstellende aksie, vervroegde pen
sioen ensomeer. 

3 Wat word van die deelnemers verwag? 

Indien u instem om deel te neem aan hierdie projek, sal u versoek word om 
toestemming te gee dat die inligting wat gedurende die groepsessies verkry 
word anoniem in die navorsingsprojek gebruik kan word. U sal verder ver
soek word om: 
• deel te neem aan 'n reeks van ten minste agt groep sessies. 
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• transkripsies van die groepsessies te lees en kommentaar te lewer, kor
reksies aan te bring en algemene terugvoering te gee sodat die 
transkripsies as 'n verwysingsbron in die studie gebruik kan word. 

Daar sal geleentheid vir opvolgingsessies wees nadat die studie afgehandel 
is. Dit sal bepaal word deur individuele behoeftes. 

4 Kan deelnemers van opinie verander en onttrek van die projek? 

Neem kennis dat u te enige tyd van die projek kan onttrek sander enige 
persoonlike benadeling. 

5 Watter inligting sal versamel word en waarvoor sal dit gebruik 
word? 

Die inligting wat gedurende die groepsessies versamel word sal met my toe
sighouer bespreek word. Vooraftoestemming sal van u verkry word indien 
ek die sessies op video- of klankkasset sou wou vasle. Indien u nie tot bo
genoemde toestem nie, sal slegs transkripsies van die gesprekke gemaak 
word. Aan die einde van al die sessies sal die volledige transkripsies aan u 
beskikbaar gestel word. U kommentaar, korreksies en terugvoer sal in die 
finale dokument ingesluit word. 

Resultate van hierdie projek mag moontlik gepubliseer word, maar enige in
ligting wat ingesluit word, sal anoniem wees en sal dus nie aan 'n spesifieke 
deelnemer gekoppel kan word nie. 

U is welkom om 'n kopie van die studieverslag aan te vra. 

Die inligting wat versamel word sal in 'n geslote liasseerkabinet, waartoe net 
ekself en my toesighouer toegang sal he, bewaar word. Aan die einde van 
die projek sal enige identifiserende inligting behalwe rou data wat vir die 
projek noodsaaklik is onmiddellik vernietig word. Hierdie data sal vir 'n 
periode van vyf jaar in veilige bewaring geplaas word. Spesifieke in
struksies vir die vernietiging van die inhoud word verseker. 
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6 Wat van verdere vrae deur deelnemers? 

Indien u enige vrae in verband met hierdie projek het, nou of in die toe
koms, neem asseblief die vrymoedigheid om met enige van ondergenoemde 
persone te skakel. 

Pieter Coetzee 
'Rion'" 
Posbus 134 
Schagen. 1207 
Tel. 013-7333733 

Dr.Johann Roux 
Olifantsingel SE 4-45 
Van der Bijlpark 
1911. 
Tel. 016-932335 
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Aanhangsel B: Toestemmingsvorm deur deelnemers (Nommer 1) 

Onverwagse uitdienstrede: 'n Pastoraal narratiewe studie 

Ek het die inligtingstuk met betrekking tot die studieprojek gelees en ver
staan waaroor dit gaan. Al my vrae is bevredigend beantwoord. Ek ver
staan dat ek vrymoedigheid kan neem om op enige stadium verdere inligting 
te versoek. 

Ek weet dat: 

1. my deelname aan die projek geheel en al vrywillig is; 
2. ek te enige tyd sender enige persoonlike benadeling, van die pro

jek mag onttrek; 
3. die inligting wat ingesamel sal word na afloop van die projek socs 

volg hanteer sal word, naamlik dat identifiserende inligting, be
halwe rou data, wat noodsaaklik is vir die projek vernietig sal 
word. Laasgenoemde data sal in veilige bewaring geplaas word vir 
'n periode van vyf jaar waarna dit volgens spesifieke voorskrifte 
vernietig sal word; 

4. ek geen betaling of ander vergoeding sal ontvang vir my deelname 
aan die projek nie; 

5. alle persoonlike inligting wat deur my verskaf word, vertroulik 
hanteer sal word. 

Ek is gewillig om as deelnemer aan hierdie navorsingsprojek mee te werk. 

(Naam en Van in drukskrif) (Datum) 

(Handtekening) 
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Aanhangsel C: Toestemmingsvorm deur deelnemers (Nommer 2) 

Overwagse uitdienstrede: 'n Pastoraal-narratiewe studie 

1. Ek het die transkripies van die groepsessies deurgelees. 

2. Ek het geleentheid gehad om voorstelle en veranderings hierop te maak, 
regstellings te doen en kommentaar te lewer. 

3. Ek stem toe dot my voorstelle, veranderinge en kommentaar ingesluit 
kan word in die finale transkripsieverslag. 

4. Ek het die finale transkripsieverslag van die groepsessies deurgelees en 
stem saam dat dit 'n akkurate en bevredigende verslag is. Ek gee dus my 
toestemming dat dit in die navorsingsprojek as verwysingsbron gebruik 
mag word. 

5. Ek verstaan dat die inligting wat gedurende die groepsessies verkry is 
moontlik in 'n artikel gepubliseer kan word en gee my toestemming daar
toe. Ek verstaan en aanvaar dat vertroulikheid deurlopend in die 
studieverslag sowel as in enige publikasie, gehandhaaf sal word. Ek ver
staan en aanvaar verder dat enige inligting wat tot identifisering van 
myself mag lei, nie in die studieverslag of in enige publikasie gebruik sol 
word nie. 

(Noam en van in drukskrif) (Datum) 

(Handtekening) 
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Aanhangsel D 

NAVORSINGSGROEP: VERBATUMVERSLAG VAN GROEPSESSIES 

SESSIE 1: Kennismaking Donderdag 15 April 1999 

Voor die tyd het ek met elke deelnemer individueel geskakel en my navor
singsvoorstel met hulle bespreek. 

Die groep bestaan uit: 
Bekker, Johan (J) en Lindi-lee (L) 
Coetzee, Pieter (P) en Junita (Ju) 
Greyvenstein, Ettienne (E) en Driekie (D) 
Hurter, Marius (M) en Marietjie (Ma) 

Die doel van hierdie ontmoeting was om die deelnemers aan mekaar bekend 
te stel en konsensus te bereik en kontraktering te doen oor die hantering 
en die verloop van die proses. 

Deelnemers het kortliks hulle self aan die groep bekendgestel. 

Ek het as fasiliterende deelnemer die ander bedank vir hulle bereidwil
ligheid om deel te neem en kortliks die navorsingstudie en die narratiewe 
benadering verduidelik. 

Die groep het op die volgende ooreen gekom: 

• Om een verhaal per sessie te hanteer. Die man sal sy verhaal ten 
opsigte van onverwagse uitdienstrede vertel en sy vrou sal daarby 
aansluit met haar verhaal. Die ander deelnemers sal daarna ge
leentheid kry om daaroor te reflekteer. 

• Die sessies sal een keer per week om 19h00 plaasvind en sal een 
tot een-en-'n-halfuur duur. 

• Die ontmoetings sal aan huis van Johan en Lindi-lee plaasvind. 
• Deelnemers het die vryheid om met die groep dit waarmee hulle 

gemaklik voel te deel. Die groep vertrou die fasiliteerder om 
emosies wat moontlik mag los kom met sensitiwiteit te hanteer. 



122 

• n Bandopname van gesprekke sal ter wille van transkripsie 
doeleindes gemaak word. 

SESSIE 2: Pieter se verhaal 22 April 1999. 

M en Ma kan nie teenwoordig wees nie. 

P rapporteer oor die vorige sessie soos opgeteken. Die groep stem saam 
met die rekord. 

P deel aan elkeen van die groep lede 'n leeromslag met papier in uit om aan
tekeninge te maak terwyl hy aan die woord is. Die gedagte is dat notas ge
maak word van raakpunte tussen sy verhaal en die groepslid se eie verhaal 
of raakpunte waaroor lede later verder sal wil praat. 

Daar word besluit op hierdie werkswyse eerder as om die persoon wat aan 
die woord is in die rede te val. 

P lees Ps. 40: 1 - 5 as 'n skrifgedeelte wat vir hom baie beteken het. 
Ek het gesmag na die hulp van die Here. 
Hy het na my toe afgebuig en my hulpgeroep gehoor. 
Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slymerige madder, my 
op 'n rots laat staan en my weer op vaste grand laat loop. 
Hy het my 'n nuwe lied in die mond geli, 'n loflied vir ans God 
Baie sal daarvan hoar en Hom die eer toebring, hulle sal op die Here ver
trou! 
Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here ste/. 
'Hy het my uit die modderige slyk van omstandighede en depressie getrek -
die put van die dood ' 

Hy doen 'n gebed. 

Pieter se verhaal: 

Ek gaan my stone aan ju/le vertel soos wat ek dit beleef en ervaar het. Ek 
het verlede keer vir ju/le besonderhede van ons gesin gegee. Onder andere. 
is twee van ons kinders ook predikante naamlik. ons eie seun en ans skoon
seun. Ons e1e seun is ook uit d1ens gestel as gevolg van finansiide probleme 
in die gemeente waar hy was en hy is dus ook tans sander werk. 
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Ek gaan die tydgleuf wat my uitdienstrede dek met ju/le dee/. Dit begin in 
1982 toe ek uit die bediening as predikant getree het en ek en Ju a/bei tot 
die staatsdiens toegetree het. Ek het by SAGD Inligting begin werk en Ju 
as We/syn Offisier by die SAGD. Twee jaar later is ek oorgeplaas na die 
Bevolkingsontwikke/ingsprogram en voor my het die res van my /oopbaan van 
ongeveer 20 jaar gele. Vo/gens my bep/anning sou ek op 65 jaar ouderdom 
in 2005 aftree. 

My opdrag in 1984 was om die Bevolkingsontwikkelingsprogram in die Oos
Transvaa/ te vestig. Dit was pionierswerk, 'n heer/ike uitdaging wat ek man 
a//een aangepak het met baie goeie beplanning. Ek assosieer my 'droom' vir 
hierdie tydperk met die kleur groen wat groei en /ewe beteken. 

Ek kan lines raak oor my werk in hierdie program. Ek het dit uitgebou tot 
'n reuse sukses, me net volgens my self nie, maar ek het ook erkenning 
gekry van ander streke sowel as van die Nasionale kantoor. My program was 
umek in die land Ek en my span het deeg/ik navorsing gedoen ten opsigte 
van onder meer die bevolkingsameste//ing en die program gerig op die jeug 
en onderwysers is gewerf as spanlede wat die program aanb1ed Hu/le het 
dit mettertyd aanvaar as hu//e program. Sodoende is my werkerskorps uit
gebrei van agt tot 800 sonder dat dit die Departement enig1ets gekos het. 
Paulus se raad aan Timotius is gevolg. Timotius kon me alleen die werk doen 
me maar moes bekwame /eermeesters oplei om sendingwerk te doen. Geld 
is van die privaatsektor gekry om onder meer talentfeeste aan te bied Ek 
kan dus my werk as 'n sukses beskryf - my droom het waar geword Ek was 
in die f/eur van my /ewe en het my bediening in die staatd1ens as 'n sukses 
be/eef 

'n Ander be/angrike datum in my verhaal is 1994, die jaar van die verkiesing. 
Die staatsd1ens was op sy kop gekeer. Baas het Klaas geword en Klaas, 
Baas. Ek het dit beleef as die einde van my loopbaan, die einde van my 
droom en ek het beleef dat ek in'n GA T geva/ het. Ek wil dit nou egter 
beskryf as 'n PUT waarin ek be/and het. As ek 'n kleur daaraan moet gee 
dan is dit Pikswart, Nag. Dit het in 1994 begin en in 1996 is ek medies 
geraad op grond van major depress1e - my /oopbaan is beilindig. Ek kan die 
PUT situasie as 'n Nagmerr1e ervaring beskryf Aan die een kant dus 
SUKSES en aan die ander kant MISLUKKING. Van in beheer tot uit be
heer, 'n opdrifsel, gemarginaliseer, niks. Van 'n wenner tot 'n ver/oorder. 
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Hoe het ek uit die PUT gekom? 

1. Ek het gaan boer - gelukkig het ek 'n plaas. 
2. Ek was kerklik betrokke. Ek preek op versoek by verskeie gemeentes en 

is op Gemeente/ike, Rings en Sinodale vlak betrokke. 
3. Ek het gegaan vir sielkundige hulp - dit het bale gehelp. Ek het onder 

meer tot die besef gekom, dat ek bale kan doen om myself te help. Al 
kan ek niks aan die situasie doen nie dan kan ek bale aan my siening, my 
/ewenshouding doen. Daardie fase noem ek die ontwaak fase, die op
staan, staan fase. Ek sal hom in Oranje kleur. Die son kom weer op - ek 
begin weer beheer neem van my /ewe. My bee/d/metafoor verander van 
'n oorlog situasie tot 'n wedloop situasie. Nie 'n wen/verloor situasie nie 
maar of jy by die doe/pale uitkom. Die eendag doen ek goed, die ander 
dag nie so goed nie. Die belangrikste is egter dat jy die wed/oop volein
dig. Daar was nog nege jaar van my werksloopbaan oor en dan hou 'n 
mens se /ewe nie daar op nie. 

4. Ek het ook by die Christe/Ike Maatskaplike Raad se Gesinseenheid in
geskakel as lid van 'n professionele span. 

5. Dit het daartoe gelei dat ek by die Instituut vir Terapeutiese Ontwik
keling ingeskryf het vir die kursus waarmee ek tans besig is. Ek doen dit 
in die eerste plek om myself te help, maar wil ook graag vir ander en die 
kerk tot diens wees. 

Wie was vir my tot steun in hierdie tyd van donkerte? 

My vrou, my kinders en ander mense. 
Ek het ook besluit dat ekself vir myself bale beteken het. Ek sal graag 
later daaroor verder wil praat. 
God het vir my bale beteken. Die Psalm wat ek gelees het, is 'n aanduiding 
daarvan. Hy hoor, Hy reageer, Hy trek my ult, Hy sit my voet op die rots 
dat ek net eers kan staan, dan sit Hy my op vaste grond dat ek kan begin 
loop. Ek kan nou sing, ander hoor en gee aan God die eer. Die spirituele er
varings is lets wat ons ook later kan opvolg. 

Alhoewel ek nog ander punte aangestip het, wil ek nou volstaan met wat 
terapie vir my beteken het. Ek het in terapie die ongelooflike ontdekking 
gemaak dat die persoon en die prob/eem geskei moet word. Daar is 'n ge
segde wat se: 'The person is not the problem, the problem is the problem., 
Op my van toepassing, is dat ek be/eef het die beei"ndiging van my sukses 
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het beteken dat ek misluk het. Ek het ontdek dat ek nie 'n mislukking is 
omdat omstandighede verander het nie. 
Tot hiertoe eers my verhaal. 

Wat het dit by julle 'getrigger'? 

J.: Ek kan aansluit by Jou. Ek was in my loopbaan ook op 'n redelike 'high' en 
het toe dit sien kom dat met die nuwe regeringsbedeling my loopbaan nie 
gaan verloop soos ek dit gesien het nie, maar gaan stagneer - my blikkie se 
boom het uitgeval. Ek het ook die ervaring van mislukking gehad - alhoewel 
ek dit nie eers so ervaar het nie, maar het eers toe ek weg is gele1delik 
gevind hoe dit my affekteer. Ek het begin agterkom dat ek lelik praat van 
myself met myself, dat ek vir myself se dat ek misluk het. 

P : Hoe oud was jy toe die blikkie se boom uitgeval het? Ek was 
56jaar. 

J: 37 jaar oud 

E: Wat vir my 'n raakpunt is, is dat ons al drie die situasie sien kom het. Ek 
het in my verhaal dit ook sien kom, alhoewel dit anders as ju/le sin is. 'n 
Mens berei jou tot 'n mate daarop voor, maar tog vang dit Jou. Wat my ook 
getref het, is dat dit met aldrie van ons in die laeveld gebeur het 

D : Ja, jy het al die mooi in die natuur wat jy kan droom om te he! 

P : E watter beeld sou jy gebruik om jou ervaring mee te beskryf? 

E : Ek het voorheen in my werkservaring ook dinge sien kom en het dan 
vroegtydig 'n skuif gemaak. Ek het altyd gese ek wil nie met my broek op 
my kniee·gevang word nie en toe is my broek oor my kop getrek I 

J: 'n Mens wil die beheer behou en dit het ek ook in my geval probeer doen 
of gedink ek doen dit, net om later uit te vind, ek het nou die /eisels, maar 
wat nou, wat doen ek nou. Skielik is ek uit beheer. 

Ju : In P se geval was die besluit om te gaan vir 'n mediese-rading ook 'n 
poging om beheer oor die proses te probeer kry en die beste Cfea/' te ver
seker. 
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J: Ek moes ook die besluit neem of ek wil gaan vir die pakket of vir nog 30 
jaar daar sit met geen vooruitsig op bevordering me. Die besluit was 
uiteindelik die regte, want later is die moontlikheid van 'n pakket gestop. 
Nou is die groot saak, waarheen nou, dit is wat my in die PUT laat be/and 
het. 

E: Ek wil aans/uit by P dat dit 'n mens bring tot 'n nuwe siening van die /ewe, 
jou beeld wat jy van jouse/f het, jou geloofs/ewe. Ten spyte van al/es het 
ek 'n verdieping in my geloofslewe ervaar. Dit lyk vir my niks wat ek doen 
rea/iseer nie, maar God bly d1eselfde. 

J: Ja, die geloofsaspek is ook 'n raakpunt vir my. Ons sal later daarby kom 
in my Storie, maar met al die veranderinge op polit1eke gebied, het die Kerk, 
wat altyd die gevaar van die bevrydingsteo/ogie vir ons voorgehou het, ook 
skie/ik van standpunt verander. Dit het my gebring dat ek self begin by
belstudie doen het en vir my antwoorde uit die Bybel gesoek het. Wat die 
kerk eers gese het is reg, is nou skielik verkeerd Ek wou me kommentare 
en boeke gebruik me, want dit is ook uiteindelik maar geskryf deur die
selfde mense wat eers se iets is reg en dan weer van standpunt verander. 
My geloof het 'n baie persoonlike ding tussen my en God geword 

P : Sou jy wou he dat ons by geleentheid moet praat oor die tema, wat 
is ons geloofservarings in hierdie situasie? 

Jen E: Ja dit sal baie goed wees. 

P : Laat ons bietjie hoor wat was Ju se ervaring gedurende my situasie. 

Ju : Pis 1emand wat ba1e uithouvermoeii het. Hy gooi nie sommer tou op nie. 
As hy met 1ets begin het, sien hy dit deur. Voor 1994 was hy seker van 
homself, hy was gelukkig in sy werk. In ons huweliksverhouding gee ons 
ruimte vir mekaar en ek kon my beroep, wat vereis het dat ek dikwels van 
die huis weg moet wees, uitoefen. Gelukkig of ongelukkig was ons kinders al 
uit die huis uit. 

Die eerste vreemde ding na 1994 was dat ons skielik in dieselfde Departe
ment gewerk het. Sy hoof was ook my hoof My ervaring as vrou in die 
nuwe Departement was egter anders as die van P. Ek het in 'n afdeling 
gewerk waar ek half onmisbaar was op daardie stadium. Ek was dus me on-
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seker in my werk nie terwyl die verandering vir P onm1ddel!k geraak het. 
Dit was sleg vir my. 

P: Ja, skiel!k het die hele 'gender issue' ook na vore gekom. Sy was 'n vrou 
wat in 'n totaal ander posisie was as ek wat 'n blanke, afr1kaanssprekende 
man was. 

Ju : Ek het nie die onm1ddel!ke negatiewe reaksie gehad nie en het dus met 
gemengde gevoelens daar gesit. Sy situasie het skielik verander van in be
heer tot totaal uitbeheer. Die beamptes wat saam met hom gewerk het, 
was nog daar en het eintlik opgesien na hom, maar hy kon mks doen nie. Die 
program wat hulle ontwikke/ het, is me eers na gekyk me, maar net summier 
van die tafel gevee. Dit is soos 'n lyn wat net skielik ophou. Dit het ook die 
ander beamptes geraak, hulle frustras1e was ook sy frustrasie. Hy moes 
vernederende dinge be/eef, soos 'n swart vrou wat hom eendag voor ander 
mense geskel en gevloek het. Dit het my ongelukkig gemaak, maar ek kon 
niks doen nie. Ek moes na my eie werksituas1e oms1en. 

Dit was dus 'n verligting toe die dokter hom met siekverlof afboek. Hy kon 
al/erhande dinge op die plaas doen. Dit het egter ook gebeur sander 'n af
skeid, sk1el!k was daar net mks. Die depress1e het aanvankl!k beter geword. 
Hy het hom tot 'n stl'lstand gewerk op die plaas, maar later het dit erger 
geword. Hy was nog altyd die aan die gang een en ek die rustige een wat 
met 'n boek lekker kon le en lees. Sk1e/ik het hy in die bed bly le en hoe 
meer pass1ef hy geword het hoe meer angstig het ek geword. Ek wou net 
he hy moet opstaan en aan die gang kom en ek het nie geweet hoe om hom 
aan die gang te kry nie. Ek het ook ba1e rond gery en moes uitslaap. Wan
neer ek huis toe be/ het ek gehoor dat hy nie in beheer is nie en dit het my 
baie ontstel en magteloos laat voe/. Ek dink dit was vir my die ergste. Sy 
donkerte het my ook laat danker word. 'n Mens se positiewe ingesteldheid 
was tot die uiterste beproef Die huwel!ksverhouding word ook geraak. As 
vrou kon ek me meer op sy ondersteuning staat maak me, want ek moet hom 
ondersteun. Sy passiwiteit het my gejaag, ek kon me ook op die bed gaan le 
nie. Dit was vir my baie lekker as ek we/ by die huis kom en hy is positief 
Ge/eidel!k het dit beter geword. Dit het oo!< my loopbaanbeplanning geraak. 
Ek was altyd die een wat gese het ek wil op 55 jaar aftree. Ek het myself 
nie gesien as 'n beroepsvrou nie, maar moes nou aanhou. 

E : Met anderwoorde jy moes kompenseer vir P se situasie, dit was nou Jou 
verantwoordel!kheid. 
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Ju : Nie soseer verantwoorde/ikheid nie - ek moes net besig bly. Ek kon nie 
fangs hom op die bed gaan le nie dan word ek ook depressief, want dit kan 
mak/ik gebeur. Hy was altyd die aan die gang een en ek die rustige een. 
Skie/ik word ek egter gejaag of liewer ek jaag myself want ek kan nie ook 
gaan/enie! 

P: Skie/ik is die ro//e omgeru1Z 

Ju : Ja, maar die gevoe/ dat hy nie meer be/angste/ in wat om hom gebeur 
nie was erg. 

P : Kom ons hoor wat se die ander vrouens. laat hulle nou so 'n bietjie 
respondeer. 

l : Ja, ek het baie diese/fde as Ju ervaar. Dit is so half of jy met 'n ander 
man getroud is - jy ken hom nie so nie. J is gewoonlik die rustige een, maar 
nou is hy nog rustiger en dit het my baie 'opgetense'. Ek het ook al baie op
standig geraak. 

Ju : Dit is 'n magtelose gevoel, want jy raak opstandig, maar terse/fdertyd 
weet jy, jy moenie en jy weet nie teen wat raak jy opstandig nie. 

l : Dit is 'n vreemde situasie. 

P : L is jy opstandig teen J of waarteen is jy opstandig ? 

l : Nie teen hom nie, maar teen dit wat dit veroorsaak het. Wat gemaak 
het dat hy so voe!. Ek het verstaan dat hy voe/ hy is 'n mislukking, maar jy 
praat en se vir hom: 'Jy is nie 'n mislukking nie, kyk wat jy bereik het, wat jy 
beplan het' maar die swart is so erg dat hy nie hoor wat jy se nie. Die om
standighede veroorsaak so 'n donkerte dat hy niks van sy beplanning, van sy 
suksesse raaksien nie. 

P : L het jy ervaar dat hy depressief was of hoe sal jy dit beskryf? 

l : Ons het nie daardie tyd geweet wat dit was nie, ons het dit nie 'n naam 
gegee nie. Toe ons eers besef dit is depressie, was dit makliker. Ek het 
meer begrip vir hom gekry. 
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J : Anders as Jy P, het ek nie vir terapie gegaan nie, hoofsaak/ik omdat ons 
nie 'n medies het wat dit dek nie. 

L : Wat we/ vir hom terapie was, was dat hy 'n beradingskurses by die RAU 
gedoen het. Ek het geweet ashy terug kom, dan het hy meer perspektief 

J : Ja dit is waar, een keer per maand is ek na die Universiteit waar ons 
teorie en praktiese toepassing daarvan ervaar het. Ja, in daardie sin het ek 
terapie ontvang. 

P: Ja, die kurses by die Instituut beteken vir my ook baie. 

P : So, dit klink vir my ons sal ook verder met mekaar moet praat oor 
depressie. 

E: Niemand het ook in my geval depressie by my gediagnoseer nie, maar ek 
ken die simptome daarvan en het besef dat ek depressief is. Dit is mak
/iker om in die sitkamer voor die te/evisie te sit as om iets konstruktief te 
gaan doen. Na my traumatiese ervaring het ek vir terapie gegaan, maar die 
depressie het eers daarna gekom. 

J: Ek ervaar nou nog van tyd tot tyd dat ek die depressie voe/ aankom. Dit 
is soos Churchill wat gepraat het van die 'swart hond: Jy voe/ dit aankom. 
Dan moet Jy net iets doen - in die laaste tyd staan ek op, skeer my en trek 
aan asof ek werk toe gaan, of ek nou werk het of nie, net daardie aksie help 
al om die swart hond weg te Jaag. 

D : Die ergste van hierdie depressie by die man is dat Jy as vrou al hom sien 
aankom, al soos in gister en ek kan heeltemal identifiseer met daardie 
gevoe/ van geJaagdheid. Ek s1en die depress1e aankom en dan dryf ek my 
self al hoe meer, want ek weier om toe te gee aan wat Jy voe/ en ek gaan ook 
dit nie vir Jou mak/ik maak om toe te gee me, ek w1J egter ook nie met Jou 
kras wees nie, maar ek frustreer myself so, ek se vir Jou ek kan dooi.11 Ek 
het simpat1e met hom, maar voe/ so magte/oos want Jy kan mks aan die 
situas1e of omstandighede verander nie. Dit is 'n reuse frustrasie wat Jy 
met niemand dee/ nie - daard1e eensaamheid. ...... .! 

Ju : Ja, jy wtl Jouse/f beskerm en Jy wil Jou man beskerm - memand moet 
weet iets is verkeerd me. 
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l : Aan die begin was dit vir my ook so, maar nou dat ons al daaroor gepraat 
het, het ons 'n paar mense met wie ons dit kan dee/. 

J : Ja dit is die geluk of die ongeluk, dit klink half asof jy agter die mode 
aanpraat, maar dit is 'n felt, dit gebeur met sovee/ mense en mense ervaar 
depressie. Mense vra na die sin van die /ewe en dit is al/es depressie. 

Ju: Al vier ons kinders het ons bale by gestaan, maar veral ons dogter wat 
'n sielkundige is, het vir ons baie beteken - ek het gevoe/ ek kon met hoar 
praat. Die ander kinders het gelyk of hu//e ongemak/ik daarmee is, hulle 
weet nie hoe om te reageer of wat om te doen nie. 

P : Wat het julle vrouens nog ervaar as julle hierdie swart hond sien 
aankom? 

D : E het sulke lysies van werk gekry. 

J : Dit klink bekend Dan kom ek in die kombuis en het vir niks in die /ewe 
/us nie, maar dan is daar so 'n /ysie teen die kas. Die vrouens wil ons dwing 
totaksie. 

Ju: Ek het nooit nodig gehad om P te herinner om dinge wat in en om die 
huis verkeerd was, reg te maak nie, maar nou word dit net nie gedoen nie. 
Hy se we/ dit moet gedoen word, maar gaan nie oor tot aksie nie. 

D : E seek sit heeldag vir hom en werk ult dink! 

P : J wat het jy nog gedoen as jy sien hierdie swart hond kom nader? 

J: Somtyds vang hy my maar, maar ek het mettertyd ge/eer om myself aan 
die gang te kry soos ek reeds gese het. Al klim ek net in die kar en ry na 
die winke/sentrum toe om daar te gaan rond loop. Toe ek nog by die 
christe/ike organisasie betrokke was het ek maar soontoe gegaan en daar 
rond gesit. Dit het my egter ook gevang, want ek wou nie vir die ander 
mense wys hoe ek voe/ nie, het maar in die veld ge/oop en gebid Dit het 
baie gehelp om te bid Ek het meer Bybelstudie begin doen en gebid, dit 
het baie gehelp. 

P : Hoe het dit vir jou gevoel om onder in die gat te wees? 
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J: Ek het so half gevoel ek is onder narkose. Jy weet jy is daar, maar jy 
weet nie hoe om daar ult te kom nie. 

P : En jy E? 

E: Ek kan aansluiting vind by J. Jy besef daar is lets fout, maar dit is asof 
dit nie jy is nie. Dit was bale moeilik om telkemale daar ult te kom. Ek het 
myself maar later gedwing om my werkswinkel te gaan oop sluit al is daar 
nie werk nie. Bybelstudie was vir my 'n geweldige sterkpunt om ult die gat 
te kom. Ek het ook bybelstudie kursusse gedoen - wat my bale gehelp het 
om te besef daar is meer in die /ewe. Dit lyk vir my ons koppel sukses in ons 
beroep aan ons sukses as mens en dit is myns-insiens 'n verdraaide waarde. 
Ons stel materiele dinge voorop. Ek het beleef dat ek geestelik groei toe 
ek weer ontdek wat werklik van waarde is. 

P : Kan die vrouens vir ons se hoe hulle dink die uitdienstrede die 
kinders geraak het? 

l : Ons kinders praat soms van 'toe ons nog ryk was'. 

D : Ja, die finansiele werklikheid tref hulle definitief 

Ju: Ons kinders is al alma/ ult die huis, maar hulle was bale verlig as hulle 
hoor dit gaan goed, die depressie is bietjie weg. 

J: Dit is juis die verantwoordelikheid teenoor die kinders wat my /aat be
sef het dat ek ult die put moet kom. 

l : Die felt dat ek, mamma, wat nog altyd by die huis was terwyl pappa 
gewerk het verlede jaar skie/ik van agt tot vyf moet werk terwyl J by die 
huis is, het die mat heel te ma/ onder hulle ult gepluk. Alhoewel dit hulle 
verhouding met J goed gedoen het, is veral die oudste wat al in die skool is, 
geaffekteer. Ons kan sien dat hy hierdie jaar by voorbeeld bale gelukkiger 
in die skool is, hy is 'n ander kind! 

P : Wat myself betref, het die lee· nes sindroom, die felt dat die kinders ult 
die huis is, vir my gelyktydig met hierdie onverwagte uitdienstrede getref 
Alles het nou geeindig. Die rolle het ook skielik omgekeer. Hu/le was nou 
oor ons begaan en nie soseer meer ons oor hulle nie. 
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l : Hu/le beteken ook vir 'n mens baie. Ons dogtertjie sing altyd 'n spesi
fieke geestelike liedjie en dan het dit 'n paar keer gebeur dat sy hierdie 
liedjie sing wanneer ek so af en uitgeput is nadat J vir 'n slag uit die put uit 
is. 

P : Deur die narratiewe benadering word elke mens se unieke wyse van 
betekenisgewing erken. Daar is nie regte of verkeerde antwoorde in 
hiedie gesprek van ons nie. Ons luister na mekaar se betekenisgewing 
en hou die waarheid vas dat, terwyl ek luister na iemand anders se 
storie, ek aan my eie storie 'n ryker betekenis gee. Is julle gemaklik 
met wat en hoe ons die sessie vanaand ingerig en hanteer het? Sou 
daar iets wees wat ons anders kon gedoen het? 

J: Ja, ek hou nie van 'n geforseerde stone me. Dit was goed so. 
(Almal stem saam) 

P : Wie van J of E gaan volgende week hulle storie vertel? Dankie J. 

J : Ek dink dit sal goed wees as ons, nadat elkeen sy storie vertel het, ge
sels oor die temas wat geiaentifiseer is. Ons het vanaand al twee temas 
naamlik Depress1e en Geloofservaringe genoem. 

P : Ju sal vir ons die transkripsie doen en julle sal elkeen van 'n kopie 
voorsien word om die korrektheid na te gaan en om verdere temas te 
identifiseer vir moontlike bespreking. 

J: Ja, soos die ander persoon sy stone verte/, dink jy oor dinge wat jy by 
jou verhaal sal wil voeg al was jy al reeds aan die woord 

P : J en E julle hoef nie die vertel van julle verhaal noodwendig in te 
rig soos ek dit gedoen het vanaand nie, maar miskien kan die volgende 
vrae so 'n bietjie help: 

• Wat was jou ervaring toe jy so in die put was, hoe het jy jouself 
ervaar? 

• Wat het jy gedoen om daaruit te kom? 
• Wat het jou gedra in hierdie tyd? 
• Wat was jou geloofservaring in hierdie tyd? 
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SESSIE 3: Johan se verhaal 29 April 1999 

J lees Ps 139 - Die he/e Ps. beteken vir my baie. Waar 'n mens ook al 
gaan, God is daar. Die duisternis is vir Hom so goed soos dag. Dit was vir 
my altyd goed om dit te weet in die tye van donkerte. Hy sal my weer 
daaruit kry. 

Ek wil my verhaa/ begin waar ek in die Weermag was. Ek is vandaar na die 
Departement van Buitelandse sake waar ek sowat 12 jaar was. Ongeveer 
vier jaar voordat die 12 jaar verby was, het die onsekerheid begin. Ons is 
getroud en ek is toe na die buite/and gestuur om 'n kantoor te begin. Ons 
was twee en 'n half jaar daar en daarna twee en 'n half jaar in 'n ander 
buitelandse bestemming om diese/fde te doen. Ek moes ook die administra
sie vestig, mense in diens neem en oplei Daar was net 'n oop ruimte in 'n 
gebou. Dit moes ingerig word as kantore. Ek moes binnehuise versierders 
kry en toesien dat al/es reg is. Ek het 12 plaaslike mense gekeur en opgelei. 
Dit was 'n groot uitdaging, maar dit het baie goed gegaan en was 'n groot 
sukses. Gewoonlik gaan ons vier jaar uit en keer dan terug na die hoofkan
toor in Suid Afrika. Terug hier het hulle gevra of ek nie na die opleidings
afdeling sal gaan waar ek my ondervinding wat ek in die buiteland opgedoen 
het, kan gebruik nie. Ek het toe by die midde/v/ak-bestuursopleiding be
trokke geraak. Na twee jaar daar, het ek aansoek gedoen vir 'n paar poste 
in die buite/and aangesien ons na twee jaar op hoofkantoor gewoonlik weer 
uitgep/aas word. Ek het toe 'n pos in die Ooste gekry. Daar was baie pro
bleme in die kantoor en hu//e het gedink dat ek, met my vorige ondervinding 
die kantoor daar kan regkry. Ek en l het toe begin k/as neem om die taa/ te 
kan praat en skryf Na ongeveer drie maande kon ons al rede/ik die taa/ 
verstaan en skryf. Toe se hulle vir my ek moet eers 'n bietjie wag, daar is 
a//erhande verwikke/inge. Onder andere het ek omtrent 'n jaar van tevore 
aansoek gedoen vir 'n adjunk-direkteurspos. Die dame wat in die pos was, is 
weg en moontlik kan ek in aanmerking kom vir die pos. Sou ek bevordering 
kry, sou dit beteken dat ek vir nog twee jaar in die hoofkantoor moes bly. 
Ons het toe vir ongeveer drie-vier maande so rond gehang. Ons het nie ge
weet gaan ons Ooste toe of gaan ons waarheen. Dit het my ma! gemaak en 
ek dink dit was die begin van die besef dat dinge nou baie deurmekaar raak. 

p : J'y se mal gemaak? 

J: Ja, 'n mens kan niks doen nie. Ons het begin om die taa/ aan te leer en 
toe hulle se ons moet eers 'n bietjie wag, het my motivering af gegaan. Dit 
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is 'n baie moei/ike taal wat nerens anders gepraat of gebruik word nie. Om 
toe aan te gaan met die taalstudie en nie te weet of ons gaan of nie was 
baie moeilik. Dit was 'n baie onseker tyd Ons kon nie verder as more be
plan nie. 

Toe in November van daardie jaar se hulle ek is bevorder tot adjunk-direk
teur, maar ek kan nie meer Ooste toe gaan nie, want dit is nie 'n adjunk-di
rekteurspos nie. Ek het toe my klaar gemaak om op hoofkantoor te bly. Na 
'n kort tydjie roep hulle my weer in en vra of ek nie maar we/ Ooste toe sat 
gaan nie want daar is baie groot prob/eme. Ek moes hulle egter die volgende 
oggend se wat my besluit is. Ek het toe beset dat sou ek nee se, skiet ek 
myself in die voet. Ek en L het daardie nag baie geworstel en gebid en ek 
het hulle die volgende dag gese dat ek nie gaan nie. Sou ek gaan, dan sou 
hulle my na twee jaar weer na 'n ander plek toe stuur. Vii' my was dit ook 'n 
beginsel saak. Dan wi/ hulle my stuur en dan weer nie. Hu/le wou my eer
stens nie laat gaan nie omdat hulle my sogenaamd nodig gehad het om oplei
ding te hanteer onder meer was daar amptenare van die nuwe regering wat 
moes opgelei word 

Ek het toe aansoek gedoen v1r 'n pakket. Hu/le het gedurende die tyd dat 
ek moes wag v1r goedkeuring van die pakket, my genader om weer 'n pos in 
die buiteland te aanvaar. Daar het dus kort, kort dinge gebeur wat my laat 
dink het miskien moet ek maar die pakketaansoek terug trek. 

Ek het dus nog die hele tyd gevoe/ ek is in beheer. Ek het ook die jaar dat 
ek nog daar was heel lekker gewerk. Wat dit egter erger begin maak het, 
was dat ek op al wat 'n bestuursvergadering was, aangesien ek d1rek onder 
die Adjunk-D1rekteurgeneraal (Administrasie) gewerk het. Ek het gesien 
hier kom 'nonsense'. Hoe die ouens dink en hoe hulle dinge wil doen, het ek 
nie mee saam gestem nie. Ek is nie 'n mens wat net kan sit nie. Vera/ die 
ouer garde onder wie ek gewerk het, wou mks waag nie. Hu/le wou net die 
status quo handhaaf tot hulle self pakkette kon vat. Ek sou tien keer eer
der met iemand werk wat al/es wil verander as iemand wat niks wil waag nie. 
Ek het dus besluit om /iewer te gaan. 

Dit was in die laaste drie maande voordat ek af is, dat 'n d1rekteur van 'n 
christelike organisasie by ons gemeente opgetree het. Alhoewel ek nie met 
hom persoonhk gepraat het nie, het ek goed gekry van die organisasie. 
Eintlik het dit al die Saterdagaand begin terwyl ek my kategese voor
bereiding gedoen het. Ek het net beset dat daar meer in die /ewe moet. 
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wees. My loopbaan stop nou hier, maar daar moet meer as dit wees. Ek was 
toe amper 37 jaar oud. 

Ek het toe geb1d dat die Here my moet lei: Ek het nie regtig geweet wat ek 
verder gaan doen nie. Ek het net geweet dat ek nie /anger daar wil wees 
nie. Die volgende dag toe kom praat hy nou oor evange/isasie en ek het ge
dink hier is nou my antwoord. Ek het toe brosjures gekry en Desember 
1997 het ek klaar gemaak by die Departement. Ek het toe met die or
ganisasie se mense gaan praat en dit het vir my nogal gelyk of hu//e weet 
wat hu//e doen. In Januarie 1998 moes ek toe by die organisasie begin. Ek 
moes toe nog eksamen skryf vir my Hon. in sielkunde en ons moes trek - ek 
het eintlik te vee/ hooi op my vurke gehac/. Die huis was ook nog nie klaar 
gebou nie, maar met die genade van Bo het al/es goed gegaan en ek het in 
Maart 1998 eers werklik begin werk. Dit is dus hoe ons hier in die laeveld 
ge/and het. 

Dit was eintlik 'n ideaa/ wat waar geword het. In matriek moes ek besluit 
tussen teo/ogie en medies as studierigtings en het toe medies gekies. Ek is 
Pretoria Universiteit toe, maar in my eerste jaar het ek medies ge/os. 
Dit is egter 'n heel ander verhaal. Dit het egter in my agterkop gebly dat 
ek vir die Here voltyds w1J werk. Die Christelike Organisasie was dus toe 
vir my die antwoord. 

Ek het toe ingespring in die werk, maar dit washier in Aprtl-Mei van daardie 
jaar dat ek begin vasva/ het. l het voltyds begin werk by die Vereniging vir 
Fisiesgestemdes en ek moes toe in die middae by die huis werk, terwi//e van 
die kinders. Dit is waar die rolle tussen my en l omgeruil is. Ek kon egter 
dit nie regkry om werklik te werk en die kinders te versorg nie en dan voe/ 
ek sleg daaroor en het net dieper in die put begin gaan. Ek het nog na die 
Organisasie gegaan, maar was eintlik net teenwoordig. Die omstandighede 
by die Organisasie was ook nie baie stimulerend nie - eintlik baie neerdruk
kend, al/es is 'second hand: werk nie behoor/ik nie - so 'n tipiese sending at
mosfeer. Die kantoor wat ek moes benut was so 'n vuil stowwerige plek wat 
ek maar moes skoon maak en meube/s by mekaar maak om daarin te sit. Dit 
was vir my 'n rede/ike 'come down' van waar ek was. Hu/le het gese ek sou 
werk as 'n personee/ bestuurder en uitendelik het ek nie eers die werk ge
had van 'n personee/ klerk nie. 

Ek moes opleiding gee vir 'n klomp predikante en 'n klomp onderwysers en 
die een was slimmer as die ander. Hu/le het geen respek gehad nie. loop in 
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en uit terwyl ek besig is met opleiding, daag nie op vir opleiding nie ens. Dit 
is 'n tipe kultuur wat daar is. Elkeen is geroepe deur die Here, doen sy eie 
ding en steur hom nie eintlik aan die ander nie! Ek het begin voe/ ek bete
ken nie veel daar nie en het ook nie meer geweet waarheen ek eint/ik wil nie, 
ek het nie koers gehad nie. Daar het ek nou soos P gevoe/ dat ek in 'n put is. 
Ek het gevoe/ soos iemand wat oor 'n afgrond hardloop ..... hy hard/oop nog 
so 'n entjie in die lug en val dan reguit af 

P : So die bee Id wat jy gebruik is: Die afgrond af. 

J: Ja, dit is soos ek gevoe/ het. Ek het nog 'n rukkie probeer aanhou, maar 
hul/e werkswyses kon ek nie mee saam gaan nie. Hu/le neem bv. bestuurs
bes/uite maar wanneer ek dit wi/ uitvoer dan se hulle weer nee. 

Ek het begin stoei met die he/e ding van voltyds vir die Here werk. Moet 'n 
mens werk met die finansiele ondersteuning van ander mense of moet 'n 
mens self werk en dan 66k vir die Here werk - 'n tentmakersbediening. Ek 
het toe vir hulle gese ek wil 'n tyd he dat ek kan gaan kyk of ek nie kan aan 
die gang kom in een of ander konsultasie werk nie en dan kan ons maar weer 
kyk vir verder. Dit was in Februarie vanjaar. 

Hierdie stoeiery het tot gevolg gehad dat ek al/es begin bevraagteken het -
al/es wat vir 'n ou vas was, het 'n bietjie /os geraak. Die kerk was vir my 
a/tyd 'n baken en ek het op gesien na die leiding wat 'n mens daar gekry het. 
Skielik het twee en twee nie meer vier gemaak nie. Ek het begin dink die 
pred1kante suig ook maar net die skrifuitlegte uit hulle duime - Kweeksko/e 
ook. Daar is bitter min dinge wat direk uit die Bybel kom - dit is gewoonlik 
maar 'n klomp tradisies wat met die eeue kom. Die Dortse leerriiels en Hei
de/bergse katigismes is deur mense opgestel. Ek het begin worstel oor wat 
nou eintlik die suiwer leer van die Bybel is. Hierdie worsteling kan nie /os 
gemaak word van my ervarings by die Organisasie nie en het bygedra dat ek 
my /os gemaak het van hulle. Nadat ek weg is by die Organisasie het ek be
ter begin voe/. Ek het nie meer gevoel ek is niks werd nie. Ek het ook 
klarigheid gekry oor voltyds werk vir die Here. Ek sal die werk doen wat 
die Here vir my gee en ook vir Hom werk. Ek het met ander mense ook ge
praat en bevestiging gekry vir my oortuiging. So, daaroor het ek nou rus
tigheid Ek voe/ ook nou ek is oppad uit die put uit en voe/ ek begin weer 
rigting kry. 
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Ek weet nou dat die ideaal wat ek van matriek af gehad het om voltyds vir 
die Here te werk, tot rus gekom het in my. Ek moes deur al hierdie dinge 
kom om daarby uit te kom. Ek doen sedert Januarie 1999 konsultasie werk 
vir INTEGRA en dit gaan redelik goed so ver, maar dit is maar nog onseker, 
want ek weet nie of ek more gaan werk he me. 

P : Ek hoor jy se jy is uit die put uit. 

J: Ek sal me se 100% nie. As ek 'n paar dae nie werk gekry het me dan 
dreig die put maar weer. 

P : J jy se jy was baie onseker, koersloos, betekenisloos. Hoe het dit 
emosioneel vir jou gevoel? 

J : Ek was magteloos, kon me tot aksie kom nie. Ek het h1erd1e droom ge
had van my opleidingsonderneming en het 'n Besigheidsplan inged1en by die 
KSOK waarvoor ek 95% gekry het, maar dit was asof dit glad nie daar was 
me, dit was net weg. Ek het elke dag net opgestaan en deur die dag gegaan, 
gaan slaap in die aand en staan in die oggend net weer so moeg op. Al wat 
my nog aan die gang gehou het, was dat ek darem nog na die organisasie 
gegaan het, anders het ek dalk soos 1emand wat ek ken net in die bed gele 
en glad me opgestaan nie. 

P : My storie vind aanklank by Joune deurdat ek hoor Jy het ook tenspyte 
van Jou sukses in Jou werk dit net agter gelaat. 

J : Ja, ek het goed gevorder en goeie meriete vir die twee groot proJekte 
gekry. Ook in die opleidingsafdeling het ek goed gedoen. Ek was ook buite 
die Departement by goed betrokke. Dit was vir my lekker, maar ek het be
sef dat daar me vooruitsigte vir my was nie - eenvoudig omdat ek Afrikaans 
sprekend, blank en 'n man is. Poste in die buiteland is ook verminder en was 
geoormerk vir regste//ende aanstellings. My kanse om weer in die buiteland 
te werk was dus uiters skraa!. 

l : Ons het ook besef dat ons kinders groot word en dat dit hulle gaan raak 
as ons na die buiteland sou moes gaan. Kinders van diplomate kry baie 
swaar. Dit het dus 'n rol gespeel in J se besluit. 



138 

Ju : J, as ek na Jou luister dan hoor ek Jy is nie iemand wat skrik vir 'n uit
daging nie, jy is iemand wat hou van aksie, jy is iemand wat Jou nie sal om
gooi deur skielike veranderinge nie en tog het dit met Jou gebeur. 

J : Ja, dit is so. 

Ju : Jy was in beheer en skielik v1'nd Jy uit, maar Jy is nie. 

J: Ja, ek het nog gehardloop - net om skielik te besef maar nou is daar nie 
meer grond onder my voete nie. Ek het nog so 'n entJie in die lug gehardloop 
en toe geval. 

L : Ek dink 'n groot ding vir J was om afhanklik te wees van donateurs vir sy 
safaris by die Organisasie. 'n Man is tog die broodwinner, maar hy het nie 
beheer gehad oor sy inkomste nie. Hy dink die geld gaan 1'nkom, net om uit 
te v1'nd dat dit nie het me. 

J : Ja dit is 1ets wat ek dalk uit ge/aat het. 'n Gemeente het dee/ van my 
safaris by die Organisas1e geborg. Alhoewel dit nie vreeslik ba1e was nie, 
kon ek nie daarsonder klaarkom me. Toe sk1elik het dit na 'n paar maande 
gestop, en ek het net gese ek gaan nie vra daarvoor me. Uiteidelik het L 
geskakel toe ons regtig in die moeilikheid was. Hu/le het toe gese dat dit 'n 
fout was ensovoorts maar vir my was dit onverskoonbaar. Daar het ek 
gevoel my ou self het weer terug begin kom. Ek het besef ek wil me vah an
der ouens afhanklik wees me - dit was eint/ik 'n goeie ding wat gebeur het, 
ek glo die Here het dit so beskik. 

P : Waar is jou loopbaan-droom onderbreek? 

J: Toe hulle my so rondgegooi het met die buitelandse pos. 

P : So die nuwe staatkundige bestel het 'n invloed gehad. 

J: Ja, verseker. Ek het nog die verkiesing in die buiteland help hanteer en 
het net daarna na die RSA terug gekeer. Ek kon toe al die verander1'nge in 
die Departement opmerk. In die op/eid1'ngsafde/i'ng waar ek was het ek ook 
ba1e te doen gekry met die veranderinge en het toe besef dat my droom om 
1'n die Departement op 'n rede/ike senior rang af te tree, me gaan realiseer 
nie. 
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P : Het ek reg gehoor dat jy jou heel eerste loopbaan-droom as alter
natief wou gebruik, maar dat dit toe nie uitgewerk het nie? 

J: Dit het tot gevolg gehad dat my persoonlike siening van godsdiens en die 
kerk totaa/ verander het. Ek is vry van die oordrewe betrokkenhe1d met 
godsdiens. Dit is vir my egter lekker - ek voe/ baie uitgesorteer wat dit 
aanbetref Hierdie stryd was dee/ van in die afgrond ingaan. Dit was 'n val, 
maar dit was ook 'n stuk uitsortering. Dalk het my middeljarige krisis ook 
iets daarmee te doen. Dat 'n mens op hierdie ouderdom terug kyk, om te 
sien wat het ek bereik en waar gaan ek heen. Soos vir P met die /eiines-sin
droom het al/es my nou op een slag getref - my arme vrou I 

P : Watter kleur sou jy aan jou afgrond ervaring kan koppel? 

J : Dalk het dit met iets in die teo/ogie te doen, maar ek ste/ dit vir my in 
pers voor, so 'n donker pers, nie pikswart. Ek dink tog dit was vir my in 'n 
groot mate 'n godsdienstige krisis noudat ek terug kyk. Noudat ek dit uit
gesorteer het, is dit of dit vir my /igter is. 

Ju: l jy het getrou met 'n man wat vir Jou sekerheid en veiligheid gegee 
het. Hoe het jy hierdie onsekerhe1d be/eef? 

l : Ek het vir hom baie gese my pa het altyd vir my gese ek moet met 'n man 
trou wat by 'n stabiele maatskappy of die staatsdiens werk, en kyk nou net! 
Ek het beleef dat hy nie die man is met wie ek getrou het nie. Hy het al 
hierdie planne gehad en skielik het hy net nie meer die 'fight' in hom nie. 
Ons het eendag 'n rusie gehad toe ek dit vir hom se. Hy was vir my kwaad 
dat ek dit gese het, maar na die tyd het hy tog gese dit was goed dat ek dit 
vir hom gese het. 

Ju : Het jy ook gevoe/ jy moet baie 'ordenthk' met hom wees? 

l : Ek kan nie ordentlik wees nie, ek se 'n ding soos dit isl 

P : L vertel vir ons meer van jou belewenisse. 

l : Ek het baie keer gevoe/ ek moet maar a/le verantwoordelikheid in en om 
die huis, die kinders oorneem. Ek werk in die middag, bad die kinders, maak 
die kos, maak die tuin nat, gee die hond kos, doen al/es - dan weet ek dit 
word gedoen. Gee nie om wat aan die ander kant gebeur nie. Jy is half 



140 

Jammer vir ham, weet watter potensiaal hy het, maar hy sien dit nie raak 
nie. Sy beplanning voor hy uitdiens is, het my laat se: 'Ja kom ans doen dit, 
ek staan by Jou.' Nau het daar net niks van gekom nie. 

Ju : Ek kan net aansluit daarby. Hoe meer Jou maat afgaan, hoe meer het 
ek gevoe/ iemand moet beheer behou, maar Jy wil oak nie al/es by ham weg 
neem nie. Dit was vir my erg om te sien dat P net al hoe meer passief raak. 

D : Dit is erge frustrasie. Jy voe/ Jy wil ham onder sy dinges skop dat hy 
kan in die tuin ingaan - dat hy net weer kan ervaar hy beteken nag iets. 

L : Ja, Jy wil net he hy moet /ewe kry. 

D : Ek dink 'n mens beleef op 'n manier diese/fde emosies as Jou maat, maar 
iemand moet 'sane' bly in die situasie. 

P : E, ons het nou nog nie by julle storie gekom nie, maar ek wil tog 
iets vra. As julle terug kyk, was daar nie sekere fases waardeur julle 
gegaan het nie? Ek het hierdie week so 'n bietjie opgelees daaroor. 
Die fases wat genoem word is ontkenning, aggressie, onderhandeling, 
depressie en dan aanvaarding. Dit is nie te se dit volg op mekaar nie -
dit skommel maar, en kry ook nie noodwendig end nie. 

E : Ja, direk na my ondervinding kon ek D baie bystaan in hoar werk, maar 
daarna het dit my tussen die oii getref Ja, ek herken hierdie fases noudat 
Jy dit noem. Miskien nie in diese/fde volgorde nie. 

J: In die tyd het ek onthou wat Prof Dave Beyers vir my gese het. Ons is 
so geneig om in so 'n situasie aanmekaar Bybel te lees en te bid Hy het 
gese : 'Hou vir 'n maand op om te lees en te bid' Ek het dit nou beproef en 
dit het vir my gewerk om uit die sirke/s te kom. 

Ju: Ek kan daarmee identifiseer. As ek regtig in 'n krisis is, dan kan ek nie 
bid nie. Ek gee maar net oar. Eers het ek sku/dig gevoel daaroor. 

J: Ja, dit is wat hy bedoel, dat Jy net moet vertrou God hanteer die situa
sie. 
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Ju : Willem de Klerk wys in sy boek: 'n Vreemde God en sy mense' op die 
uniekheid van elke mens en dat e/ke mens oak 'n unieke wyse van kommuni
kasie het met God 

J: Dit is juis hierdie boek van Willem de Klerk wat my gehelp het in hierdie 
soeke van my. Terwyl ek die boek gelees het, het ek kort-kort vir myself 
gese, maar dit is net soos ek dink. Ek het altyd gedink ek is verkeerd in my 
redenasies en toe s1en ek maar hier is 'n ge/eerde man wat oak so dink. Dit 
het my /aat goed voe/ oar myself 

E : Ek kyk nou na ans h1er en besef elkeen is umek en tog is ans gekon
disioneer hoe ans ans /ewe moet inrig bv. gaan werk vir die staatsdiens. .... jy 
moet 'n werk hi. Al hierdie fasette kom onder die soeklig in die situas1e 
waarin ans ans bevind. My situas1e sien ek as 'n kol, me 'n put nie, waar God 
my in onsekerheid geplaas het om met my 'n pad te loop sodat ek weer my
self kan vind Want ans word so gekondisioneerd groat gemaak sander om 
te dink. As ans dan in 'n krisis kom clan het h1erd1e beginsels geen krag me. 
Dit maak oak nie sin me. 

J : Ja, dan bevraagteken jy en se dan, maar wat dink ik, nie wat my ma en 
pa of die kerk Se me. 

E: Is dit nie oak so dat ans groat gemaak is nie om vir ans self te dink nie. 
Ander het vir ans gedink. Vera/ die konserwatiewe Afrikaner - ans 
bevraagteken me, selfs nie wat die politiek betref nie. 

P : Dit is die sosia/e konstrukte waarin ans /eef, kulturele konstrukte, po/i
t1ese konstrukte. Die oomblik dat jy in 'n krisis kom dan word jy geruk en 
vra vrae. Waar voorheen uitroep tekens was kom nou vrae en jy moet 
antwoorde vir jou self gee. Dit gaan oar die betekenis wat ek aan my situa
s1e gee. 

J : Ja, dan is dit iets wat jy self gemaak het hier binnekant. Dit is nie 
noodwendig wat ander mense se nie. Ek wil net nag se wat vir my nag van 
waarde was in Willem de K/erk se boek en dit is dat hierd1e vreemde God 
al/es in beheer het. Die wete het my oak in al my onsekerhede by gebly -
dat daar iets grater as ek is wat al/es beheer. Ek het geweet dat ek h1er 
sal deur kom. As dit nie daarvoor was nie dan kan 'n mens iets doen soos 
selfmoord pleeg of 'n alkoholis word Ek was op die punt dat ek besef het 
hoe mak/ik dit kan gebeur as 'n mens nie hterdie wete het nie. 



142 

P : Hoe dink jy wie of wat het jou uit daardie gat gehelp? 

J : Eerstens God - ek het geweet dat dit een of ander tyd gaan end kry -
soos die son wat weer sal opkom. 
Tweedens was dit l en die kinders. 'n Mens weet net dit moet gebeur omdat 
hulle daar is. Die kinders is nog klein en door le nog baie jare voor. 
Derdens ekse/f - toe ek weer beheer terug geneem het. Toe ek besef het 
dat ek nie van donasies kan /eef nie, maar self moet uitspring. 

Ju: Met ander woorde elkeen moet self verantwoordelikheid vir sy eie /ewe 
neem. 

P : J was jy ooit op 'n stadium kwaad vir God? 

J: Ek sou nie seek was kwaad nie, maar we/ ongedu/dig. Ek het geweet God 
is beheer en ek sal hier uit kom, maar ek het dikwels gese ek is nou moeg en 
wi/ hier uit kom. Ek wil nie meer so wees nie, en as more kom don voe/ ek 
nogso. 

l : Ek was nie vir God kwaad nie. Inteendee/ God het vir ons wonderlik 
gesorg. Ons het ge/eer dat hierdie Here is 'n nommer 99 Here. Toe dit by 
die huis se verkoop kom het ons op die laaste drie aanbiedinge gekry. Ook 
wot geld aanbetref 

J: Ek kan getuig daarvan, maar ek het ook besef dat ek nie so kan /eef nie. 
Party ouens is gebou daarvoor, maar nie ek nie. Ek wil ook nie heeltyd vir 
my kinders se daar is nie geld nie. 

P : Dit is so dat wanneer 'n mens in hierdie situasie is, dan is daar 
verhoudingsversteurings met jou vrou, kinders en ander mense. L hoe 
het julle kinders hierdie situasie beleef? 

l : Hu/le het nie regtig agter gekom dat hulle pa onge/ukkig is nie. In 
teendee/ het die verhouding tussen Jen die kinders verbeter. 

J : Ek beleef dit dat ons as gesin absoluut laer getrek het. Ek weet ons sou 
nooit die kwaliteit tyd saam gehad het as wat ons nou het nie. Ek het bv. 
a/twee my seun se eerste rugby wedstryde bygewoon. Ons sou dit nie ge
had het as ek by Buitelandse sake gebly het nie. Ek beskou dit dus as 'n be-
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dekte seen dat ek daar weg is. Deurdat ek verantwoorde/ik is vir die 
kinders, word my gedagtes ook afge/ei van myself 

Ju : Ek dink dat dit vir Jen E 'n geweldige verandering moet wees om van 
die tradisionele vader, broodwinner rol te moet aanpas by die versor
g1ngsrol wat tradisioneel by die ma tuis hoort. Ek sien dit by ons eie 
getroude kinders dat die pa's maar moet inspring en k1nders bad, kos maak 
en kos gee. Ek dink dit moet 'n dramatiese verandering vir ju/le wees. 

J : Ja, ek het nou die oggend toe ek besig was om die bed op te maak by 
myself gelag toe ek my pa voorstel besig om dit te doen of om wasgoed op 
te hang. Ja, daar is nie meer so iets soos tradisionele rolle nie. 

L : Ek dink ons kinders word nou groot met die konsepte dat pappa nie 'n 
vaste werk hoef te he nie terwyl mamma 'n vaste werk het. 

J: Ja, dit is 'n ander ding waarmee ek in die laaste tyd stoei - dit hele ding 
van 'n vaste werk of nie 'n vaste werk nie. Ek het 'n ruk gelede al aansoek 
gedoen vir 'n pos en in die week het hu//e my laat weet dat ek nog in die 'run' 
is vir die pos, maar hulle wag nou eers vir ouens om af te tree voordat hulle 
die pos kan vu/, maar nou wonder ek of ek regtig weer vir 'n organisasie of 
korporasie wil werk wat my weer so kan rond duiwel. Dit is dan juis een van 
die redes hoekom ek weg is by die Departement - ek wil nie he ander mense 
moet my rond duiwel nie. Maar dan moet ek iets van my eie doen - dit weet 
ek ook. As ek nie vir iemand anders wil werk nie, dan moet ek iets anders 
aan die gang hi. So dit is my keuse. As iemand vir my twee jaar gelede 
gese het ek sal so dink, sou ek gese het hy is ma/. 

P : Het J se storie iets by jou 'getrigger' D? 

D : Ja, vir my was die kinders se reaksies baie interressant. As ek sommige 
middae by die huis kom, dan se ons dogter (graad 9) 'Ek d1nk pa is in 'n 
"mood" ma' As ek dan vra hoe erg, kan die antwoord wees: 'Net "mild" - hy 
kyk net TV'. 

P : Ek wil net gou praat oor volgende week. Sal jy reg wees E? 
Dankie. Ongelukkig kan Ju moonlike nie hier wees nie. Kan ons aangaan 
sonder haar, of moet ons die sessie uitstel? 
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D : Ag ek dink sy is dee/ van die groep, so ons wag vir hoar. (Ander groep
lede stem saam) 

P : Goed, indien sy nie hier kan wees nie, laat weet ek vir julle nie 
later as Woensdag en dan staan die sessie oor tot die volgende week. 
Die dinamika in die groep was hierdie keer ook anders as die vorige 
keer en ek sou nie graag dat sy dit mis nie. 

Net 'n paar opmerkings. Wanneer E sy storie ook vertel het, sal ons 
by 'n aparte geleentheid die onderwerpe wat ons reeds ge·identifiseer 
het asook dit wat ons in die transkripsies gaan opmerk, 'n bietjie meer 
indringend bespreek. Julie sal opmerk dat elkeen se storie uniek is en 
dat elkeen sy eie betekenis gee aan sy storie. Die narratief gaan juis 
oor storie vertelling en elke keer as ek my storie vertel dan hervertel 
ek dit eintlik, dan skryf jy dit 'n bietjie anders. Terwyl J sy storie 
vertel het, was ek besig met my storie en E met syne. Daar is raak
punte en jy besluit dan hoe jy jou storie gaan herskryf. 'n Mens se 
storie is nooit voltooi nie. 

SESSIE 4: Ettienne se verhaal 6.5.1999. 

Ek wil net vir ju/le 'n poor stukkies uit die Bybel lees : 
Ek is tot al/es instaat deur Christus wat my krag gee. Dit was vir my iets 
wot nog a/tyd belangrik was in my /ewe. 

Fillipense 3 vers 7-8: Wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waar
de/oos fer wille van Christus. Ja, nog meer: ek beskou al/es as waardeloos, 
want om Christus te ken, oortref al/es in waarde. 
Fillipense 3 vers 13 ......... Moor een ding doen ek: ek maak my /os van wat 
agter is en strek my uit na wat voor is. 

Die volgende vers het een van my ge/oofsgemeenskapslede vir my op 29 
Okt. 1997 gegee. As ek my verhaa/ verte/, sal ju/le agter kom dot dit toe 
a/reeds 'n onseker tyd in my /ewe was. Dit was nog voor my traumatiese er
varing. 

Hebreers 13 vers vyf en ses: 'Hou ju/le /ewe vry van geldgierigheid; wees 
tevrede met wot ju/le het. God self het gese: Ek sol jou nooit ver/aat nie, 
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jou nooit in die steek /aat nie. Daarom kan ons met vertroue se: Die Here is 
my helper, ek ken geen vrees me: wat kan 'n mens aan my doen.' 

Voordat ek nog begin met my verhaal wil ek net se dat ek ten spyte van al 
die ervarings die proses tog as posit1ef beskou. Ek probeer gedurig die 
posit1ewe in die situasie lees en dit dien vir my as motivering om nuwe situa
sies die hoof te bied 

Ek moes eit/Jk 'n CV saam gebring het sodat ju/le my verhaal kan volg! 
Ek het in Krugersdorp groat geword Monument Hoe'rskoo/, Weermag twee 
jaar, was in Rundu op die grens gewees. Ek het by NPS Navorsing in Sui
we/kunde my eerste tree· in die grootmens were/d gegee. Toe het my se/f
opgelegde taak om al/es van die v/eisbedryf te leer, begin. Ek het by 'n vleis 
ko-iiperasie begin as 'n bedryfsbeampte kart nadat ek en D getroud is. Net 
voor ons oudste kind se geboorte het ek 'n ander pos aanvaar. Dit was by 'n 
maatskappy wat newe produkte by die abbato1'rs versamel het vir med1ese 
navorsing. Dit was gewe/dig interressant. Ek was produksie bestuurder en 
het 14 takke /andwyd gehad Ek was v1'r die he/e proses van die besigheid 
verantwoorde/Jk, van kwaliteitskontro/e tot personeel aange/eenthede. Ek 
was nog ba1e jonk, maar beskou dit amper as die hoogtepunt van my /oop
baan. Ek het dit gewe/dig gemet, dit was ba1e druk. Dit het gestrek van 
Lobatsi tot Port Elizabeth. Dit was ba1e stresvo/, maar baie uitdagend 

Wat egter gebeur het in 1985 was dat die handelsboikotte teen ons land 
begin het. Dit was 'n politieke knelpunt. Die sanksies was vir 'n uitvoer
maatskappy 'n dodelike situasie. Ons moes geweldig baie truuks uithaal om 
aan die /ewe te bly. Ons mark was Israel, Frankryk en Duitsland en ons het 
ba1e probleme ondervind om die besigheid aan die loop te hou. Toe het die 
Duitse Maatskappy aan w1e ons ge/ewer het, die maatskappy uitgekoop. In 
daard1e tyd het die Uitvoerende Bestuurder se vr1end toegetree tot die 
besigheid en ek moes hom oplei. Ons persoon/Jkhede het egter gebots - hy 
was heelwat ouer as ek en h1er was hierd1e jong mannetj1e wat hom nou 
moes leer - hy het nie baie daarvan gehou me. Ek het toe ges1en dat dinge 
me sou uitwerk me en het toe weer 'n verandering gemaak. Ek is toe na 'n 
lewende hawe agentskap, maar na twee jaar het 'n vorige werkgewer my 'n 
offer gemaak waarby ek finansieel sou boat en ek is toe weer na hu//e toe. 
Deurentyd het ek hoofsaak/Jk om finansiele motiverings van werk verander. 

In 1992 was die arbe1dsonrus baie kwaa1: My werksplek was in die hartj1e 
van Kagiso. Menigmaa/ het die po/is1e my voorgekeer en gemaan dat ek op 
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eie risiko in die woonbuurt ingaan. Dan ry ek maar tussen die massas wat so 
te kere gaan, deur - want hulle soek my by die werk. Ek het menig maal van 
my swart personeel in die middae saam met my huis toe geneem en die vol
gende oggend weer saam geneem werk toe aangesien hulle as gevolg van in
timidasie nie anders kon gaan werk nie. Dit was 'n groot risiko - want jy het 
nooit geweet as jy in die oggend gaan werk of jy weer daar uitkom nie. Ek 
het toe ook begin wonder waarheen ek op pad was met my /ewe - is al die 
stres die moeite were/, is daar nie 'n dieper betekenis in die /ewe as hierdie 
gejaag na eintlik niks. 

Ek kan net miskien se dat my geestelike /ewe nog altyd vir my 'n belangrike 
kwessie was, maar in hierdie /oopbaanontwikkeling, as 'n mens dit so kan 
noem, het my geeste/ike /ewe so stelselmatig al hoe meer die tweede plek 
begin inneem. In hierdie tyd het ek baie stres ervaar - daar was baie nagte 
dat ek nie kon slaap nie. 'n Mens weet jy moet more werk, maar jy kan nie 
slaap nie. Toe het 'n mens weer dinge begin bevraagteken, hierdie diep 
fi/osofiese vrae begin vra. 

Toe uit die bloute kom hierdie 1dilliese oplossing vir ons. My swaer nader 
ons. Hy het hierdie groot mangoplaas in Hoedspruit. Hy het twee plase met 
14 duisend mangobome. Wilek nie vir hom kom help nie. Ek sal help met die 
bestuur van die p/ase. Ek dink dit is fantasties. Die prentjie word geskets 
dat ons dalkies op ons eie plaas bly. Met groente tuin, vrugte boord, 'n 
skaap of twee en 'n bees en vark. Die volgende ding is - toe staan ek in 'n 
pakhuis of ry vragte na Johannesburg of staan in die boord en kyk hoe die 
volkies mangos pluk. Ek dink dit was die laagtepunt in my /ewe - van waar ek 
bedrywig was in die bedryfstak van 'n abbatoir wat 'n groot besighe1d was, 
gereduseer tot kyk waar iemand mangos van 'n boom afpluk. Ek dink nie dit 
was die aangewese oplossing vir my probleme nie. Maar my selfbeeld het 
heeltemal ..... ek het gedink ek is tot niks meer instaat nie ..... ek beteken niks. 
Ek was geweldig ongelukkig. Eenkeer kom een van my goeie vriende hier van 
Nelspruit vir my kuier en sien ek is geweldig ongelukkig. Kom hy met 'n koe
rantjie en se vir my hier is 'n advertensie vir 'n pos in Nelspruit, hoekom 
doen jy nie aansoek nie. Ek se nee ek het nie daardie ervaring nie, en ek sal 
dit nooit kan doen nie, ek is ook te swak gekwalifiseerd 

Die Maandagoggend se hy nee, maar hy ry nie voordat ek nie be/ en met die 
mense praat nie. Die aansoeke het toe al gesluit. Ek be/ toe en die res is 
geskiedenis. Toe begin ek by die vleismaatskappy. Aanvanklik het die 
prentjie baie mooi gelyk. Daar was goeie vooruitsig, die tak was in 'n finan-
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siiilekrisis gewees as gevolg van wanbestuur en een van die ou direksielede 
het die tak net weer mooi op sy voete kom sit en toe soek hulle iemand wat 
so oor twee jaar die bestuur kan oorneem. Ek was toe in beheer van die 
groothandelsafdeling, maar na so twee jaar sal ek dan die bestuur oorneem. 
Alles lyk dus net te wonderlik. Ek en D het vir mekaar gese, al bly ons dan 
nou net so vyf jaar om onsself weer op ons voete te kry, dan gaan ons weer 
aan. 

Ag hete, ons was so ses weke hier - gaan kuier ons vir my ouers in 
Nylstroom. Toe ons terug kom is die huis rot en kaal gesteel - ons het net 
die klere aan ons lyf oor. Ons kom van die plaas af en het nie versekering 
nie. Ons begin toe met ander woorde weer van vooraf. Ons kry toe 'n huis 
op 'n plot by Burnside. Die aand voor ons trek, pak my motor se masjien op, 
'n eislike gat in die blok. Dit was ons begin in die Laeveld Die prentjie lyk 
mooi! 

Maar in dieselfde tyd toe is daar in my 'n absolute dringendheid, iets wat 
my dryf om my geeste/ike /ewe in orde te kry. Iewers weet ek moet ek om
draai: Ons het in die dorp probeer inskakel by 'n gemeente, maar kon net 
nie inpas nie. Hier land ons nou op Burnside. Ek sit toe by die werk en be/. 
Iemand het gese daar moet 1ewers 'n kerk daar naby ju/le wees. Ek weet 
nou me meer op watter mamer nie kom ons toe by die Alkmaar gemeente 
uit. Ek moet se, daar het ons geeste/ikelewe weer begin in plek val. Ons 
het begin betrokke raak by die gemeenskap en die kerk. Begin kursussies 
bywoon, begin betrokke raak by 'n sel of 'n dissipelskap groepie. In die pro
ses het ons 'n kursus ondergaan as selleier. Een ding het op die ander begin 
volg en ons het rerigwaar gemaklik geraak. 

By die werk was dit so 'n bietjie van 'n ander proses gewees. Na omtrent 'n 
jaar besluit die algemene-bestuurder hy gaan bedank. Dit was as gevolg van 
die de-regulering van die vleisbedryf. Dit het 'n geweldige impak op be
sigheid gehad Die ou stelsel waar a/Jes gereguleer was, het jy geweet pre
sies wat is wat. Nou was dit 'n kwess1e van elkeen vir homself. Ek dink die 
oom het besluit dat hy 'n goe1e rekord het en gaan nie sy naam weggooi nou
dat hy reeds afgetree was nie. Hy is toe weg en hulle besluit toe hulle gaan 
nie 'n aanstelling maak me, maar hulle gaan so 'n koa/isie bestuurspan saam
ste/. Ekself by die Groothande/, die Adminhoof en die Bestuurder van die 
slaghuis in die dorp. Toe begin dinge nog meer uit mekaar val. Die Admin
hoof is in 'n motorongeluk betrokke en doen breinskade op. Die bestuurder 
van die slaghuis in die dorp, besluit om sy e1e besigheid te begin. Betha/ se 
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algemene-bestuurder was verantwoorde/ik vir ons tak se aankope, maar hy 
het al die goeie kopies vir homse/f gehou, want daar was vir hom geen mo
tivering om dit na ons te laat kom nie. Hy het ook 'n B Com graad gehad en 
dit was die norm by die maatskappy dat 'n bestuurder 'n gegradueerde moes 
wees, wat ek toe nie is nie. Die perd neem toe ook die pos as algemene-be
stuurder oor van ons tak. Hy is toe verantwoorde/ik vir Betha/ en Nelspruit. 
Ek het hom so een keer in twee weke gesien. Dan stap hy daar in 'Hoor hier 
ek het so 'n paar oproepe om te maak' en ashy klaar sy oproepe gemaak het, 
si hy Ts al/es nog "oraait~ "cheers~ sien jou' en dan is hy weg. In die tus
sen tyd was die verantwoorde/ikhe1d van die tak aan my oorge/aat en hy het 
die byvoorde/e gekry- safaris, Mercedes. Maar ek het ook terse/fdertyd 
gesien dat die besigheid se /ewe aan 'n draadjie hang. Die syfers van die 
omset en die wins op 'n weeklikse basis - die ding het nie wonderlik gelyk 
nie. Ek het maar gehoop - we/ ek het twee opsies gehad. Ek kon uitspring 
en terug gaan Rand toe of ek het 'n verantwoordehkheid teenoor my wer
kers. Ek het so 15 swart personee//ede en drie blankes gehad Stap ek uit 
gaan hulle nie weer iemand anders kry nie, want dit is presies wat gebeur 
het - dan maak hu//e die tak toe. Ek het maar gehoop op 'n pakket. Ons het 
maar werklik waar van maand tot maand begin /eef En dit was so in 1996 
dat die dinge afgewater begin raak het. Dit het al s/egter en slegter begin 
raak. So af en toe was daar 'n oplewing en doen ons besigheid van 'n miljoen 
rand in die maand en dan val dit maar weer terug. So jy weet nooit waar jy 
aan of af is nie. 

Toe in Desember 1997 gaan ons vir 'n week St Lucia toe en kom terug om uit 
te vind hu//e soek my al vir 'n week - daar is bedrog in die tak. 'n Dame in 
die kantoor het R60,000 verduister. Ek was onmidde/ik eerste onder die 
soeklig. Dit is Januarie 1998 en jy kan maar si ek is volspoed oor die af
grond se rand 

My afgrond het 'n dag, datum en uur. Dit is Valentynsdag die 14de 
Februarie 1998. By name - ek was in 'n gewapende roof. Vier mense met 
vuurwapens. Ek het met een van die ouens s/aags geraak, daar is skote af
getrek en ek het natuurlik op die ou einde skedelbreuk, so 40 steke in die 
kop, gekraakte wang, gekraakte ribbes, blou ko//e op gedoen - ek het me
d1ese verslae - ek sa/ dit eerder vir ju/le gee, dit sal meer insiggewend 
wees. So is ek uit die stryd uit. 

P sal my seker later vra watter kleur sal ek hierd1e een mee vereenselwig. 
Die onmiddelike kleur is rooi - nie omdat dit Valentynsdag was nie! Ek onhou 
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toe ek my Baas na die voorva/ be/ om hom in te /ig na die polisie daar was -
ek het nou nog die dagboek, hoe die bloed die dagboekie gevlek het. Die 
eerste vraag wat hy my vra toe ek se 'Pine, ons was nou net in 'n gewapende 
roof' was 'Hoeveel geld is weg'. Die tweede ding was, hy kan nie nou in sy 
kar klim nie, sy vrou sa/ hom skei ashy nou soontoe kom. Ek vra vir hom wat 
doen ons oor sekutiteit. Sy reaksie 'Hoe bedoe/ jy wat doen ons met seku
riteit.' Ek dring toe nou aan dat iets gedoen word 'Miskien sa/ ons op 'n 
Saterdag vir ju/le 'n wag gee. ' 

P : Was dit op daardie stadium dat jy hom gebel het dat jy hom vra na 
sekuriteit? 

E: Dit was in die telefoon gesprekke 'n paar dae later, toe ek eers 'n bietjie 
tot verhaal gekom het. Ek moet se hulle het my nie een keer by die huis 
kom besoek me. Ek het een telefoon oproep van die Divisie Bestuurder 
gekry. Die tweede oproep wat ek van hom kry, het ons toe 'n argument, 
want hy wil toe vir my verte/ hoe 'n groot verantwoorde/ikhe1d ek teenoor 
die maatskappy het en nou wil ek bedank. So dit was 'n rede/ike trauma
t1ese ervaring wat my werkgewer betref. 'n Mens het geweet jy is eintlik 
net statist1ek, maar jy het tog gehoop jy beteken iets meer, want jy loop 
daag/iks nie net 'n my/ meer me - jy loop 'n he/e paar my/ - jy hou die plek 
aan die gang - jy het verantwoordelikheid teenoor die mense. Ek was ook 
teleurgeste/d in my personee/. Ek was.in daai situas1e dat die persoon die 
pistoo/ teen my kop druk en vir my se: 'Jy gaan nou slaap' en ek dink ek gaan 
definitief nie sti/ staan vir hierd1e perd me - ek gaan hom aanvat. Daar is 
twee van hulle, maar my personee/ is hier, hulle sal my kom help, maar toe 
baklei ek die he/e ha/fuur lank op my e1e. Alma/ hard/oop weg, niemand kom 
help my me. So jy het nog so 'n bietjie van lojaliteit wat gebreek is, wat 'n 
merk op jou ge/os het. 

Nou goed, die afgrond af. .. en die m1ddag na die noodgeva//e en die hospitaal. 
Wat my in 'n sekere mate gepla het, was dat ek in die he/e worsteling nie 
een keer gese het 'God help my' of dat ek begin bid het me. Dit het my so 
half gepla - 'n mens lees van die verha/e dat mense bid en daar kom uitkoms 
en hierso is ek in die worste/ing, bak/ei dat die spoeg spat en dit is die 
/aaste ding wat ek aan dink. Toe ek uit die hospitaa/ uit kom en ek sit daar 
op die grasperk toe dink ek: 'Hoekom Here, hoekom het dit met my gebeur?' 
maar ek het nog skaars h1erd1e gedagte uitgespreek toe s/aan dit my soos 'n 
voorhamer tussen die oii - ek moes dood gewees het, maar hier is ek - hoe 
kan ek so 1ets se. Ek dink daai middag toe ek dit beset het,. het 1ets in my 
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verstand opgestaan, die positiewe gesindheid het sy beslag gevind Sonder 
om my self te analiseer dink ek tog so. Daar het my besluitnemingsproses 
begin. Ek het deurentyd gedurende my /oopbaan tog gedink miskien kan ek 
eendag my eie onderneming begin, maar daar was altyd my verantwoordelik
heid teenoor my vrou en kinders. My pa het vir my gese: 'Mannetjie, jy wil 
trou, jy moet onthou, die dag as jy getroud is, is jy /aaste - dit is eers jou 
vrou en Jou kinders en dan is dit jy as daar iets oorbly.' Tydens berading 
het dit uitgekom dat my verantwoordelikheid daar is, maar dat jy ook 
bestaansreg het, jy kan jouself ook /aat geld, dit is nie net a/tyd ten koste 
van jou nie. Dit is iets wat ek nooit mooi begryp het nie. Ek het maar a/tyd 
'n biejie terug gestaan en ek dink dit is nou 'n fasset van my persoonlikheid 
wat nou bietjie verander het. 

Maar, ek moes nou besluite neem - waarheen met my !ewe nou - dit was 'n 
groot besluit. Gaan jy terug waar daar nie 'n toekoms vir Jou is nie, die 
mense voe/ mks vir Jou nie? Daar is nie loja/iteit in die werk nie, daar is nie 
meer 'n uitdaging nie, dit is maar net 'n soutmyn - 'so back to the trences' -
of neem ek nou hierdie vrees/ike groot reuse tree en ek probeer 1ets. Die 
krisis is, daar is geen finansie'/e rugsteun nie, ek het me 'n pakket nie. Dit is 
'n groot hap - hoe doen 'n mens 1ets om te voorsien en ek het hierdie 
verantwoordehkheid van my gesin. My ouers het gekom toe hu//e van die 
insident hoor en ek en my pa het die saak deurgetrap. Ek het besluit dat as 
ek al die faktore in aanmerking neem, die trauma waardeur D en die kinders 
is, die onseker situasie wat 'n merk /aat op my en D se verhouding in die af
ge!ope tyd, die houding van die maatskappy teenoor my, dan het ek niks om 
te ver/oor nie, kom ons wees braaf en gee die tree vorentoe. Maar steeds 
is 'n mens onseker, wat doen 'n mens finans1ee/, se noumaar net daar kom me 
werk nie? Maar ek onthou ba1e duidehk ek het een oggend in die bakkie 
geklim en dorp toe gery en op pad gedink: Die he/e tyd wat jy gewerk het, 
het God vir jou gesorg, Hy het deur Sy genade vir Jou werk gegee, ju/le was 
versorg gewees, jy het kos en k/ere, 'n vrou en kinders, wat het nou eintlik 
verander. Al wat verander het, jy het besluit om op 'n ander manier jou 
inkomste te verdien - God is nog daar, Hy sal nog steeds vir jou sorg. Dit 
beteken nie om in die son te sit en wag dat dinge nou na Jou kant toe kom 
nie - jy besef dat jy nog steeds jou kant moet bring, maar dit was toe vir 
my baie makliker om die konsep te verstaan van God se sorg. Ek dink ek was 
miskien in 'n mate so ego-sentries gewees dat ek gedink het ek is so 'bright' 
om hierd1e werk te kry en ek is so goed om hierdie inkomste te verd1en om 
my gesin te versorg. Ek het nou werklik waar terug getrek na God wat vir 
my sorg, dit het vir my ewe skiehk 'n openbaring geraak. Toe was die proses 
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vir my mak/ik en daar begin ek met my nuwe begin. Die gemeenskap was 
daar baie betrokke - om werk vir mense te doen. Hier maak ek n kas reg 
ens. Die mense in die dorp het van my gehoor - ek het trappe gebou, bin
nenshuise-versierings goedjies gedoen. Wonderlik, hier gaan ek aan. Nadat 
ek vir berading was, was ek nou eers gemotiveerd Tot en met so Junie 
maand van daardie jaar. Toe ons land sy ekonomiese laagtepunt bereik het, 
toe bereik ek myne ook lyk dit my. Die rente- koerse het hemelhoog 
gestyg. Toe hou my werk net so op. Niemand doen meer enige huisverbe
teringe nie en daar sit ek by die huis. 

Nou wat nou, nou moet ek myself besig hou. Nou moet ek in die werkswinkel 
iets doen. Ek het goed vervaardig en probeer verkoop. Ek is Rand toe met 
tuinbanke en seilstoe/e en ek het mks verkoop nie. Ek moet se daar het ek 
redelik gedemotiveerd begin raak. Dan kom ons maar weer by die depressie 
situasie en dan dink ek dat ek ook aan die vereistes vo/doen het. Ek dink dit 
was vir my op daardie kol bate mak!t'ker om TV te kyk. Net solank ek nie die 
werkswinkel se deur hoef oop te s/uit nie. Ek kon nie dte werkswinkel in die 
gesig staar me. Ek het aansoek vir werk begin doen. Kom ons se ek het 
twintig aansoeke weggestuur. As ek drie ouens gekry het wat terug laat 
weet het dat my aansoek onsuksesvol was, dan is ek gelukkig. Ek het maar 
met verdrag ook verlief daarmee geneem. En dit is waar D meer in die 
prentjie begin kom. Nou gaan ek weer n b1etjie terug spring. Toe ons be
sef die maatskappy se situas1e is wankelrig toe het ons maar weer pro-ak
t1ef begin optree. Sy moes vir haar n redeh'ke werk soek. Ek moet se die 
/angste wat sy me gewerk het me was so twee jaar toe die kinders klein 
was. Ons het agter gekom dit is meer skadelik vir ons verhouding as sy by 
die huis isl D het besluit sy gaan werk, aanvankh'k half dag en die volgende 
oomblik het die Vader in sy wonderlike genade vir haar hierdie werk waar sy 
tans in is, op haar pad gep/aas. Ek het nog altyd gese D het potensiaa/, sy 
kan n sukses maak van n werk as n loopbaan, maar sy het nog nooit haar 
werk as n /oopbaan beskou nie. In die proses van haar ontw1'kkeling by die 
werk was daar n fase waar sy by n opleidingsprogram as adminhoof be
trokke is en hier betrek sy my. Ek moet haar help met haar verslae, ek 
moet haar help met seminare, lesings en goeters. Nou, al my werkservaring 
kom toe fer sprake. Dit is goed waarmee ek vertroud is en wat nou me 
meer vir my stresvol is nie en ek, kan n mens maar si, begin haar 'coach'. 
Ek begin voe/ toe in daard1e stadium, ek begin weer iets beteken. Dit het 
toe weer tot gevolg dat ek meer kreat1ef raak in my skrynwerk en begin 
weer my werk meer en meer geniet. 
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Wat my kinders betref dink ek het ek nou die ge/eentheid gehad om meer 
tyd met hu//e te spandeer. Ja, ek hanteer hulle anders as D. Ek sit nie by 
hulle en doen hulle huiswerk vir hu//e nie. As hu//e probleme het dan help ek 
hulle, maar hulle het ook 'n groat verantwoorde/ikheid aangeleer en hulle 
skoolpunte het dit ook bewys. Ons verhouding is ook /ekker. Waar ek, ter
wy/ ek nog gewerk het, bale stres gehad het en as ek dan by die huis kom 
dan eers gesit het en eers my self geraak en dan gestres het as die 
kinders my aandag gesoek het, gaan haa/ ek hu//e nou by die skoo/. "Yesu / 
hoe was ju/le dag, wat is nuus /en ons gese/s. Ek dink in die he/e proses is 
ek nou bale ontspanne vandat ek myself gevind het die afgelope jaar - ek 
kan dalk se ek het 'n ''slowvelder" geraak en nie net 'n lowve/der. Aan die 
negatiewe kant, dink ek, ek is nog stee~s 'n bietjie wantrouig teenoor ons 
mede SA burgers. Ek besef wat my christe/ike waardes en die Woord van 
my verwag, maar dit is nie vir my maklik nie. Ek wil nie se ek tree anders 
teenoor hierdie mense op nie, maar ek is meer wantrouig, ek is meer paraat, 
maar ek dink dit is fogies na so 'n ervaring. 

Nou in die he/e proses - ge/oof en vertroue. Ek het agtergekom dat al/es 
word vasgehou, word by mekaar gehou deur God, en my geloof is versterk in 
hierdie he/e situasie. Ek onthou toe ons net met ons se/-gemeentetjies be
gin het en in daardie opbouingsperiode het ek kennis geneem dat ge/oof ge
/outer word deur beproewing. En ek onthou dat een van my vriende in daar
die stadium hulle seun ver/oor het - hy het by 'n krans afgeval. Ons is saam 
met hulle deur daardie gewe/dige trauma. Ek het toe gebld dat dit nooit 
nodig moet wees om my te beproef nie en ek moet se dit het gebeur. Maar 
dan gaan ek weer na Heb. 11 vers een. Wat is dit om te glo? 'Om te glo is 
om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die 
dinge wat ons nie sien nie.' Ook Hebr. 10:36 - 'Vo/harding is wat ju/le nodig 
het om die wil van God te doen en te ontvang wat Hy be/oof het.' 

En dan besef ek dat daar nog meer betekenis in my /ewe kan wees vorentoe 
en dat daar nog ultdagings sa/ wees, maar ek is nou eers tevrede om my be
sig te hou met wat nou aan my toevertrou is, my gesin, my kinders, my vrou. 
Dat ons aan ons verhouding werk en ek hoop en bid dat hierdie tyd wat ons 
by ons kinders betrokke is ook vir hulle 'n /eerskoo/ sal wees. Ek verstaan 
dat dit die wil van God huidiglik vir my /ewe is. En dan wil ek ook se dat God 
se tydsberekening a/tyd perfek is. Dit is maar net ons mense wat maar 
ongeduldig is. 
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P : E. wat het dit vir jou beteken dat jy jou verhaal vanaand vir ons 
kon vertel ? 

E: Ek het destyds toe ek vir berading gegaan het, vir die sielkundige gese, 
dat ek hoop ek kan da/k aan iemand, wat da/k deur so 'n situasie gegaan het 
iets beteken, al is dit net 'n oor om te luister. Ek wil graag op so 'n manier 
betrokke raak. Ek voe/ daai tipe ding kom nie net oor Jou pad me. Daar is 
verskeie fasette, verske1e faktore wat by mekaar inpas. Ek het gehoop as 
'n mens die verhaal vertel, dan is daar ligpunte wat vir 1emand 1ets kan be
teken, iets wat hulle sien, of dat daar raakpunte is al het dit op ander wyses 
geskiet. Ek weet dat in die verhale wat tot dusver vertel is, het ek dinge 
raak gesien wot ek me voorheen beset het me. Ek wil maar weer die posi
tiewe oor wat met my gebeur het beklemtoon. Ons het die krag aan ons 
kant. 

P : Maar wat het dit vir jou persoonlik beteken? 

E: Ek dink elke keer as mens die Storie verte/ en 'n mens weet dit is mense 
wat luister wot jy vertel, is dit met aandag dat jy vertel en 'n mens luister 
weer 'n keer na jouself Jy annaliseer weereens en sif weereens. Ek moet 
se tussen die stone wot ek die eerste keer vertel het en die een wat ek nou 
verte/ het, is daar aansienlike verskille. Ek dink die dinge wot werklikwaar 
soak maak begin kristaliseer. Jy begin meer raaksien wot 'n effek op jou 
/ewe het. 

P : Hoor ek jou reg as jy se jy herskryf eintlik jou verhaal? 

E: Ja, definitief 

D : Soos E gese het, het ek altyd gewerk, maar net om me gefrustreerd by 
die huis te sit nie en om geld te kry. Maar met hierdie gebeure het ek be
set, ou sussie jy sol nou moet werk om bevordering te kry! Wat vir my in 
die hele situasie sleg was, was E se laagte punte. Ek het dit laas keer ook 
gese dit was vir my 'n frustrasie, eint/!k het dit my vies gemaak, maar in my 
hart het ek te Jammer gevoe/ om hom te skel, om vir hom te se kry jou 
agterend in rat en begin 'n ding. Hy se hoe posit1ef dit vir hom was om my 
te help in die ontwikkeling van my loopbaan, maar ek se vir ju/le dit was nood 
leer bid As ek jou don me kan kry om te gaan werk in die garage nie, dan 
gaan jy nou begin skryf met jou pen - en dit het gewerk. Hy het mos al/es 
klaar geleer en nou is dit my beurt! Dit is mos baie maklik om vir hom te vra 
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wat om te doen - hy is mos die 'coach'. Dit pas my op hierdie stadium. Dit is 
vir my bietJie sleg om nie a/tyd by die kinders betrokke te wees nie. Ek is 
eintlik 'n bietjie Jaloers op E Ek kry 'n bietJie te min van hulle aandag, want 
ek is geweldig besig, maar daar is seker maniere om dit te oorkom. Verder 
is dit 'OK' hy moet net nog leer kook ook! 

Ju: Wat my getref het en ek het ook gehoor l se dit ook, is dat ons al drie 
vrouens nie rerig beroepsvrouens was nie. Ons was nie ingeste/ om 'n 
loopbaan te maak me, maar toe het hierdie rolverskuiwing gekom van die 
tradisionele na 'n ander balans in die gesin. Skielik is ons gegooi in 'n situa
s1e dat Jy Jou kant moet bring. Die man in die huis en die vrou in die werk 
situasie. Daardie aanpassings is ook nie altyd sleg me - dit is somtyds sleg. 

D : Ja, ek het regtig myself nooit as 'n beroepsvrou ges1en nie. Ek wou net 
geld verd1en en nie gefrustreerd wees me. En Ja, ek kom agter dat ek het 
kwaliteite wat ek nie regtig geweet het ek het me - dit het my 37 Jaar 
geneem om dit uit te vind en ek werk nog steeds daaraan. 

P : Wat beteken dit vir jou om dit te kon ontdek? 

D : Dit is vir my baie 'nice' hoor! Dit is vir my ba1e /ekker in die een sin en 
aan die ander kant maak dit my ook s1ek, want ek moet nou baie hard werk 
omdat ek hierdie goed nou ontdek het - ek weet me of ek elke dag /us is nie. 

E: Die kwaliteite ontdek - is dalk nog 'n tema wat by ons uit gekom het. Ek 
dink D het dalk ook kwaliteite in my raak ges1en waarvan ek me bewus was 
me. En ek het weer kwaliteite in haar raak ges1en. H1erd1e skommeling, die 
braakve/d, b1ed aan ons die geleentheid om dit te ontdek - met posit1ewe of 
negat1ewe gevo/ge. 

D : Ek het altyd nog gese: 'Jong, los die spul en kom doen Jou e1e ding. Jy 
het al daardie masJ1ene, Jy sal dit kan maak werk.' Dan se hy altyd nee hy 
weet darem nou me of hy !us het om in die oggend op te staan en net garage 
toe te moet loop me. Dan het ek altyd gese: 'Wei ons kan vir Jou 'n kantoor 
inrig dat Jy net voe/ Jy kom by die kantoor aan.' Nou moes hulle sy kop in 
mekaar slaan sodat hy kan hoor! In sy vermoeens het ek geen twyfe/ nie -
ek weet hy sa/ dit kan maak werk, hy moet net die geduld hi. Hy se hy weet 
die Here se tydsberekemng is perfek, maar Jy is partykeer so 'n paar my! 
vooruit. 
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J: Ja, ons ken ook daardie gevoe/ - as daar nie werk in kom nie, dan se l vir 
my sy kan sien ek is nou weer op pad af: 'Moet nou nie weer soontoe gaan 
nie, doen lets. ' 

E: Huidiglik het ek werk en dit bei'nv/oed ook my Storie positief, want van
dag het ek kaste ingebou en ek het nog 'n huis waar ek moet kaste inbou. 
So ek het werk vir die volgende maand of twee, maar /aat hierdie twee 
maande verby gaan en die werk raak op! - dan bei'nv/oed dit weer my storie. 
Ja, ek pas nie altyd aan by God se tydsberekening nie - ek raak gefru
streerd en ongeduldig. Dan begin ek werk soek, ek stuur CVs weg ens. 

D : Tot hy gaan vir 'n onderhoud, dan kom hy terug en se: 'Ek werk nie weer 
vir 'n baas nie, nie maklik nie.' 

J: Ja, dit is nou soos hierdie ouens van ABSA, vir wie ek wag om te be/ en 
toe hulle be/ toe weet ek nie of ek meer die pos wil he nie. Ek het al gewon
der wat sal gebeur as hulle my eendag die pos aanbied! 

l : Ja, ek weet as die werk stil is en J sit so en TV kyk, dan weet ek hy is 
oppad af Hy se dit is al sy gunste/ing programme, maar ek hoor hoe die een 
eindig en die ander begin. Tot daar nou weer lets gebeur. Soos ver/ede 
week, be/ hy en ek hoor daar is 'n verandering. Toe se hy hulle faks vir hom 
werk van INTEGRA. 

J : Ja dit is so 'n magtelose gevoe/ - dieselfde soos E, jy weet nie wanneer 
kom daar weer werk in nie. Daar is geen voorspe/baarheid meer nie. Die 
een maand kan daar klomp geld wees en die volgende maand niks. 

D : As hulle op so 'n stadium kom dat hulle niks wil doen nie, kry ek so die 
gevoe/ dit is te vee/ moeite om te lees. Dit is net mak/iker om so te sit en 
TVkyk. 

l : Nee, J lees weer te veel. 

J : Dit is ook een ding wat ek ge/eer het in hierdie werksoek proses, die 
koerante is die verkeerdste plek om werk te soek en tog doen 'n mens dit 
weer en weer. Dan kry jy niks, of jy kry lets maar jy weet dit is somaar 
weer een of ander 'scheme'. Ek het al hoevee/ 'schemes' gebe/ waar niks ge
beur nie. 
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E : Ons ken mekaar nou al 'n paar aande lank, kan 'n mens nie maar die vry
moedigheid neem om mekaar te lui en te se: /11an ek is nie eintlik lekker nie. ' 
Ons kan tog met mekaar se situasie identifiseer en net met mekaar praat, 
net om mekaar 'n bietjie op te fig. 

Ju: Ja ek dink nogal Afrikaanse mans vra moei!ik hu!p en ons tipeer hu!p as 
: 'ek is afhanklik van dit of dot.' Vrouens klets mak!iker onder mekaar. Ek 
het dit met P gevind en dit is waar terapie vir hom bale goed was. Jy weet 
'n predikant moet 'n antwoord he op al/es, hy moet alma! help of bystaan, of 
!ulster na, maar ek het nie 'n prob/eem nie - ek is nie veronderstel om 'n 
probleem te he nie!' Ek se nou Afrikaanse mans, maar dit is met ons as 
christene ook so. Ons behoort nie 'n probleem te he nie, ons het mos die 
Here aan ons kant. Ek voe! skuldig as ek moedeloos is in p!aas van om te be
set dot dit menslik is. Vir P was terapie waardevol om aan iemand wot hy 
vertrou te se hoe hy werk!ik voe/. 

E : In die 8 jaar in die laeveld het ek twee mense ontmoet wot ek kan se 
ons is geesgenote en ek kan met hu!le gesels oor wot met my gebeur het, 
maar net tot op 'n punt. Hierdie tipe situasie van my het hu!le geen ervaring 
van nie, hu!le verstaan nie die omstandighede nie. Dit is ook waar wot Ju si, 
ons mans is geneig om te dink ons kan dit nie vat nie. 

J: Ja, 'Cowboys don't cry' - soos Naas gese het. 

E : Ek dink tog ons kan vir mekaar lets beteken. Ons raak egter so be
trokke by ons a!ledaagse bestaan. 

Ju: Ek het ook die gevoel dot ons nie kreatief genoeg is nie. Kreatief in die 
sin van anders dink oor die werk tradisies waarin ons groot geword het. 
Ons is 'gescript' om 'n vaste werk te he in die staatsdiens en skie/Jk kom 
ju/le in 'n situasie waar ju/le buite hierdie konstruksies moet dink, don lyk 
dit vir my of jy somaar blokkeer. As ek ons eie seun neem wot ook in 'n 
werklose situasie is, kan ek aan 'n honderd goed dink wot hy kan doen, maar 
ek moet dit nie doen nie, hy moet dit doen. 

J : Ja, ek het noga! kreatiwiteit as 'n vak in my bestuursopleidings-kursus 
aangebied en ek het self 'n kursus by Kobus Neethling gedoen en nog 
steeds, as 'n ou in daardie situasie kom is dit asof dit weg is. Ek ken al die 
tegnieke, maar om dit toe te pas is lets anders. Ek dink ook daar is 'n ander 
stukkie wot daar moet by kom. Dit is goed en we! om dinge uit te dink wot 
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ek kan gaan doen, maar ek stoei nog steeds om uit te beweeg uit my gemak
sone. Om uit te gaan na besighede en te kan se : dit is wat ek kan aanbied 
Ek kan omtrent enige soort kursus in Suki Afrika aanbied - ek weet ek kan 
dit doen, maar net om verby hierdie blokkering te kom en jouself te kan 
aanbied Daardie stukkie is nog nie in my geprogrammeer nie. Om bemar
king te gaan doen nie. 

Ju : Om jouse/f te gaan verkoop. 

J: Ja, jouse/f te gaan verkoop. 'n Mens het so groot geword Ekself het 
groot geword met die idee dat 'n mens waarde kry deur te studeer. Nou jy 
kan maar studeer soveel as jy wil en hoeveel grade agter Jou naam kry en 
jy sa/ nog steeds nie werk kry nie - nie vandag nie. My kop werk nog steeds 
so - as ek dink ek moet werk soek dan dink ek, ek moet my kwalifikasies 
verbeter. Dit gaan in 'n mate 'n bietjie help, maar dit gaan my nie nood
wendig werk gee nie. Selfs 'n MBA gaan nie noodwendig 'n verskil maak nie. 
Ek weet al/es van MBA kursusse by al die universiteite af 
l het later so vies geword, want hu/le stuur al hu!le inligting aan my, want 
ek moet mos nou swot! Ek moet my egter nog steeds gaan verkoop. 

E : Om aan te s!uit daarby kan ek se dat dit in die besigheidjie wat ek nou 
aan die gang het nog steeds gaan 'by word of mouth'. Ek kom nie eers so 
ver om vir my besigheidskaartjies te druk nie. Ek dink ek het een keer in 
die skool koerantjie 'n advertensietjie geplaas op aandrang van die onder
wyseres - ek het besighetd vir die skool gedoen. Ek weet nie of dit is dat 
ons bemarking assosieer met ......... ek weet nie wat nie. Ek weet nie waar dit 
vandaan kom in my verwysingsraamwerk nie. 

J : Ek dink persoonlik dat ons vroee'r gedink het 'reps' of verteenwoordi
gers of verkoopsmanne, dit was nie heel te ma/... ... 'n mens moenie so werk 
nie. Jy moet 'n vaste werk he met 'n vaste safaris. 'n 'Rep' is 'n ou wat, hy ... , 
hy leef maar 'n bietjie sol En daardie ding is nog steeds in ons kop. 

l : Ek dink daar is hierdie minderwaardighe1dsgevoel. Wanneer daar werk 
kom dan is dit minder, maar wanneer ju/le ju/le self moet adverteer dan is 
hierdie mannetjie groter as ju/le eie waarde en kan ju/le nie hierdie produk 
wat ju/le kan aanbied bemark nie. 

J: Ek het al gewonder of dit nie da/k trots is nie. 
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E: Ja, ek ook. 

L : Ja, maar Jy behoort mos trots te wees op wat Jy kan doen. 

J: Ja, dit is 'n onrea/istiese mamer van dink. 

D : Ja, ons is geleer ons loop me en 'brag' me. Dit is waar die Engelse ons 
ligJare voor is. Hu/le het net/ su/ke groot monde en spreek hu//e wil net! 
so harduit. 

L : Ek het die ondervinding van strooibiljette by parkeergarages uitdee/. 
Jy dee/ klompe uit en die meeste reageer nie, maar die drie wat we/ rea
geer motiveer Jou om weer te gaan uitdee/. As Jy nie bereid is om soos 'n 
'hobo' te gaan goed in die 'wipers' druk me dan gaan Jy niks kry me. Dit is 
wat ek so aanhoudend probeer si. 

D : Dit kom weer terug na die mamer waarop ons groot gemaak is. 

J : Ja, nog in 'n mate wat ek dink dit ook is, is dat ons bang is vir 
verwerping - Jy sit die goed in en memand reageer me. Wat dan - maar nou 
is Jy me bere1d om daardie kans te vat nie. Dit is 'n 'cheap' redenas1e -
maar dit is so 

D : Die ergste wat met Jou, wat die kursus aanb1ed kan gebeur, is dat hulle 
kan se: nee dankie. 

J: Nou gebeur darem ook wat gisteraand met my gebeur het. Ek het hier
die groep vir enkellopers en doen nou met hulle iets soos 'Doelgerigte /ewe 
- Personal strategic planning'. Hoe s1en Jy Jouse/f, wat is Jou visie ens. Ons 
het nou voor ver/ede week begin met Selfperseps1e met drie meis1es, ver
/ede week was daar vyf en hierdie week was hu//e agt. Ek s1en nou dat ek 
weer selfvertroue kry, ek s1en dat ek 1ets het om aan te b1ed Ek het hier
d1e kusus meer na die godsd1ensrigting gewerk, maar Jy kan d1eselfde ding 
besigheidsgerig maak. Ek het nou begin en sien nou dit werk, meer ouens 
kom by - dalk kan ek iets laat werk. Maar weer eens is dit iets wat na my 
toe gekom het - ek het me gaan bemarking doen nie. Die dominee het my 
gevra of ek nie sal help nie. Dit werk nie so in die besighe1dswere/d me. 
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P : Ek het nou aan n spreukie gedink wat ek gehoor het : 'Sitting still and 
wishing, makes no person great. The good lord sends the fishing but you 
must dig the bait.' 

E: Ek hoor wat J seen vind n raakpunt by my werk wat ek doen. Die tele
foon lui so twee weke terug. Dit is iemand waarmee ek gesels het toe ek 
nog in die vleisbedryf gewerk het, ek het vir hom n guns gedoen en ken 
hom nie einthk nie. Hy be/ my en se hy gaan met verlof en soek iemand wat 
kan toesig hou by sy bouproJek. Ek het sy vrou by die skool gesien - Jy 
weet die ma's wat vir die kinders wag! Ek het niks gedoen nie, maar God 
het vir my weereens voorsien - ek het mks gedoen nie, maar ek moes seker 
die oggend daar wees. Hierdeur kry ek dalk nog n kombuis om klaar te 
maak. So, Ja, ek sit nie agteroor en dinge kom net na my toe nie, maar die 
bemarking is maar n groot probleem by ons alma/. Ek dink baie keer 
bevraagteken n mens ook maar Jou eie vermoeens. Sal die werk nie te 
groot wees nie, wat doen ek as daar te veel werk is, ek wil ook nie iemand 
afsit as ek adverteer nie, want dan kry ek n slegte naam, waar kry ek nog 
mense om my te help! Ek begin nou al meer 'bold' raak. Ek vat n klomp 
werk aan en hardloop maar so tussen deur. 

D : Hierdie een is n 'classic7 E hang n deur die oggend by n huis wat deur 
vriende van ons wat hierheen getrek het, gehuur word, maar die 'land lord' 
moet hom betaa/, maar die 'land lord' is toe nou nie daar om hom te betaal 
toe hy ry nie. later die middag neem ek vir die vriend1n iets om te eet dat 
sy nou nie hoef aandete te maak nie, en hier is die 'land lord'. Ek se vir E 
waar is Jou Invoice' boek. Nee, hy wil nie nou vir die manse nie I - so ek se, 
bring die boek dan gee ek vir die man die rekemng! Daardie ordentlikheid 
waarmee ons groot geword het! Dit is partykeer 1n die pad 

E: Ons het nie met n besigheids1n groot geword nie. 

J: Ja, die d1nge draai in n ou se kop. In my geval waar ek sovee/ Jaar 1n die 
staatsdiens was. Dit is dodelik vir n ou se brein e1ntlik om so lank 1n die 
staatsdiens te wees - ek sat dit nie vir iemand aanraai nie. Dit is tot n ou 
se nadeel. Selfs vir besighede wat hoor Jy was in die staatsdiens - hulle 
weet hoe Jou kop werk en Jy kry nie somaar maklik n ander werk nie. 

E : In my geval moet ek nou kwotasies gee en ek is self verantwoordelik 
daarvoor en moet sien dat ek nie myself moet indoen nie, maar ek is ook in
gestel op eer/ike besigheid Partykeer doen ek so eerlik besigheid dat ek 
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self ver/oor. Ek werk drie-vier doe en kry R200-00 omdat ek iemand Jam
mer kry. 'n Mens moet leer om jou besigheid /os te maak van jou gevoe/. 

J: Ek het dit darem gisteraand reg gekry. Toe een van die groep, sy is by 
'n Kleuterskoo/, se ek moet bietjie hierdie goed somaar by hulle skoo/ kom 
doen, toe seek: 'Dit is "oraait''. ek vra Rl00-00 per uur.' Toe maak hulle 'n 
grap en ek se nee dit is nie 'n grap nie dit is wot ek vra. Dit is die eerste 
keer dot ek dit doen, ek het uit gewerk dit is wot ek behoort te kry as ek 
vir die soort ding gaan. 

E : Ek sit ook en werk uit wot behoort ek vir werk te vra, maar as ek my 
weer kom kry don is ek onderdeur. 

Ju: Ek wil nou oor iets heeltemal anders praat. Die he/e ding van hoe dot 
jy nie op mense kan vertrou nie. Ek hoor E praat oor sy werkgewer. Hier
die man het vir hom niks gevoe/ nie - dit is heeltemal die teenoorgestelde 
van hoe jy sou reageer. 'n Mens verwag iets en don kry jy dit nie. Selfs 
van sy werkers. Dit is iets wot ons ook in stadiums in ons /ewe ervaar het. 
Ons kom by 'n stadium dot ons besef nou is dit net ons en God Jy is a//een. 
Ek dink daar is 'n positiewe en negatiewe element in. Mense het beperkinge 
en dit is soms moeilik om dit te aanvaar, want jy kan aan 100 dinge dink wot 
hu//e vir Jou kan doen, maar hulle doen dit nie, nie omdat hu//e dalk nie wi/ 
nie, maar daar is dinge wot verhinder dot hu//e dit doen. 

D : Ek dink die ergste is dot al drie ju/le manne uit ju/le pad gegaan het om 
die werkgewer eerste te ste/ - soms ten koste van ju/le gesinne en die dog 
toe ju/le net ordent/ikheid nodig gehad het, toe is dit 'n kwessie van 'ons 
voe/ 'n veer vir jou. ' Daardie te/eurste//ing! Dit is vir my die ergste. 

J : Ja, dit was vir my ook erg toe die ouens in die topposte vir my eintlik 
gese het: 'Daar is nie hoop vir jou hier nie' - hulle was die blanke mans wot 
daarbo sit en hu//e se dit vir jou in plaas van om jou te help. Nie dot 'n 
mens gehelp wil wees nie, maar net erken wot jy doen. 

E: Ja, die bestuurder het vir my gese ek moet nie sit en wag vir 'n pakket 
nie - hulle kan vir my 'n pos aanbied in 'Timbaktoe' en don moet ek gaan of 
ek moet bedank. So hu//e wi/ nie onkostes he as hulle rassionaliseer nie. 
So hulle gebruik Jou net. Die divisie-bestuurder het my, terwyl ek medies 
af was, gebe/ om te hoor wanneer ek nou terug kom. En dit is toe dot ek en 
hy woorde gehad het toe ek vir hom seek gaan bedank en hy my verte/ het 
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van wat ek aan die maatskappy verskuldig is, en ek moet nie dink om na drie 
maande, as ek sien ek gaan dit nie maak nie, na hulle terug te kom nie. Ek 
het vir hom gese ek mag skedelbreuk opgedoen het, maar ek het nog nie my 
verstand verloor nie! 

D : Ek se altyd ons moes Nelspruit toe gekom het om uit te vind op 'n mens 
vertrou jy nie. Jy vertrou hom net so ver as wat jy hom kan sien. Mense in 
vertrouensposisies wat so maak! As ek die situasie omswaai en ek dink hoe 
ek dit sou hanteer het, dan kan ek aan 'n duisend beter maniere gedink het 
hoe om dieselfde situasie te hanteer. 

Ju : Dit het geleidelik tot my deur gedring dat, mense is mense. Mense is 
nie God nie en ons moet maar met mekaar se onvolmaaktheid saamleef In 
die een stukkie wat E gelees het, staan daar : 'moet op mense nie vertrou 
nie.' Dit wat ons ontvang van ons medemens is 'n bonus en ons kan dit nie as 
vanselfsprekend aanvaar nie. Dit is geskenke wat jy kry. Die Bybel se: ' 
moet aan niemand iets verskuldig wees behalwe om mekaar lief te he nie' -
so hulle skuld my niks behalwe om my lief te he nie. 

E: So ons het eint/Jk 'n verwagting wat nie gegrond is nie. 

J: Ek het daardie ding eintlik nog 'n bietjie verder beleef Ek was die af
gelope jaar by 'n christelike organisasie en ek en 'n ander ou het nou die 
dag weer gepraat. Hy het so vergegaan om te se hy doen nie weer be
sigheid met 'n christen nie, want dit is 'n ou wat jou drop. Weereens is dit 
'n geval van jou verwagting is grater omdat hierdie ou 'n christen is, maar 
hy is ook nogsteeds 'n mens. Dit is waar, ek het dit ervaar in die jaar wat 
ek daar was dat baie van die sogenaamde. 'geestelike leiers' nie is wat hu//e 
voorgee om te wees nie. Weereens, 'n mens verwag nie dat dit daar moet 
wees nie, maar dit is nogsteeds mense. Dit is een ding wat by my verander 
het. Ek het nog altyd die kerk en die kerkleiers op 'n troontjie gesien, 
maar dit het totaal verander. Ek het besef hierdie ouens is maar mense. 
By die christelike organisasie het hu//e vir party ouens wat wou weggaan 
gese: 'maar jy kan nie weggaan nie, want God het jou hierheen geroep.' 
Hu/le het probeer 'n las op die ou sit. Dit is mos 'n saak tussen jou en God, 
geen mens het die reg om 'n las op 'n ander te sit nie. Die ervaring waarin 
ek gekom het, is eintlik 'n newe produk hiervan - dit is nie vir my lekker nie, 
maar ek het nou vrede hoe ek God beleef en ek gee nie om wat ander daar
van dink nie. 
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E : Die he/e omwenteling waardeur 'n mens se /ewe gaan, is 'n groeiproses en 
Jy voe/ meer seker oor baie meer dinge in Jou /ewe. Jy voe/ meer seker van 
Jouse/f, amper soos Jy voe/ as Jy grootword 

J: Ja, weet Jy dit is nogal waar. Jy voe!, nou verstaan Jy party goeters 
beter. Godsdiens was nog altyd 'n groot 'issue' in my /ewe. Nou sien ek dat 
ek dit op 'n half onwerklike manier be/eef het. Hierdie is 'n baie meer 
werklike ervaring. 

E: Jy raak gemaklik - Jy aanvaar Jouself ook. Jy raak tevrede met wie Jy 
is. Jy leer meer van Jouse/f in so 'n krisis en dan raak Jy gemakhker met 
hoe Jy dit hanteer. 

Ju : Ek wil aansluiting vind by wat E gese het, dat 'n mens ook Jou eie 
waarde ontdek. Ek het 'n vriendin wat ook deur bate traumas in haar /ewe 
is en sy het a/tyd gese as sy daaroor nadink dan klop sy haarself op die 
skouer en dink : 'Ek het goed gedoen.' Dit is so, dat 'n mens groei deur kri
sisse. 'n Mens moet ook erkenning gee aan Jouself Jy moet erken dat Jy 
ook ryper en Sterker uit 'n krisis kom. Dit is hierd1e verskriklike mating, 
maar op die einde kom Jy sterker anderkant uit. 

J : Ek het baie keer die gevoel, dat as ek nou deur 1ets is wat ek uit
gesorteer het, dan wens ek ek het dit vroeer geweet - maar nou sit ek hier 
en ek het nie 'n 'job' nie en ek kon eintlik soveel doen! 

L : Ja, hy het nou-al die kinders so gebreinspoel. Ons seuntJ1e se altyd: 
'Pappa Jy gaan mos nou op 40 met 'n nuwe /ewe begin.' 

J: Nog 1ets wat ek geleer het, is dat dit my vir die eerste keer begrip ge
gee het vir ander mense in ander situasies. Ek het in 'n stab1ele huis groot 
geword, gaan werk, goeie inkomste gehad - dit het goed gegaan met my. 
Op die kerkraad het ons dikwels gepraat oor mense wat nie tiendes betaal 
me, of so of so maak. Ek het baie keer in my /ewe gese ek sal dit of dtft 
nooit doen me. Dit het so gekom dat die Here baie van hierdie dinge op my 
pad gebring het, en ek het van hierdte dinge gedoen. Selfs nou. Ek besef 
nou van watter waarde dit is om 'n vaste werk en vaste inkomste te he. Dat 
'n mens me mense sonder meer moet kritiseer wat nie hulle bydraes gee 
nie, omdat dit soms gebeur dat Jy regtig dit me het me. 'n Mens is soms 
dankbaar dat Jy vier stukkies vis op die tafe/ het om te eet. Ek het geleer 
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om dankbaar te wees vir al/es. Soos E gese het 'n mens dink Jy is so ou/ik in 
Jou werk. Nou besef Jy weer, dit is tog maar nie in Jou hand nie. 

E: Iets wat vir my ook op die hart gele is, is die beklemtoning van die ma
teriele. Ek het nog nooit swaar gehad, tekort gehad nie. Jou vriendekring 
en die samelewing het sekere verwagtinge van Jou, en Jy klim maar ewe 
saam op hierdie waentJie en kompeteer Saam. Ek kan, sander om te oor
dee/, die verski/ agter kom tussen die vriende wat ek gehad het wat op die
se/fde trant aangaan en my wat uit die bus uitgeva/ het. Ons het verski/
/ende persepsies van materiele dinge. Vir daardie rede a/leen se ek al 
dankie vir dit wat met my gebeur het. 'n Mens kan so vasgevang word in 
materiele welvaart. Die geJaag daarna. 

J: Ek hoop dit bly my by as dit weer beter gaan. Dat 'n mens net sal ont
hou dat Jy nie al/es nodig het nie - dat Jy daar sander kan klaarkom. 

E : Ek dink ook ek het nie tydens my we/vaart regtig gedink waar kan ek vir 
iemand of vir die gemeenskap iets beteken nie - dit het net gegaan oor dit 
wat ek vir myself by mekaar maak. Nou begin ek bieJie anders dink. 

J: Ja, dit is so. Ek begin ook nou dink wat ek vir ander kan doen as dit nou 
weer goed gaan. 

D : Ek dink die situasie dwing 'n mens om 'n dankbaarheidslewe te hi. Van 
dag tot dag. Alhoewel ek daarvan hou om te beplan! 

E: Ek dink die gedagte moet net by 'n mens bly dat Jy weet dit hang nie van 
Jouse/f af nie. Jy kan m'ks byvoeg deur Jou te bekommer nie. Ons /eef in 
afhanklikheid van God 

SESSIE 5: 13 MEI 1999 

Bespreking van vrae 

Vraag 1 : Wat verstaan julle onder 'Onverwagte uitdienstrede'? 

E : Myne was 'n langverwagte onverwagte. Ek was bewus dat iets gaan ge
beur, dat dit onafwendbaar is dat my diens by die maatskappy beei'ndig gaan 
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word, maar die omstandighede waaronder dit gebeur het, het ek nie so 
skielik verwag nie. 

P : Het jy verwag dat jy uit diens gaan tree? 

E : Ons het gesien daar is gevaarligte wot flikker en het ons self daarop 
begin voorbere1: Dit was onverwags in die sin dot ons dit nie op daardie 
tydstip verwag het nie. Die gebeure het amper die besluit vir my geneem. 
Ek kan nie gebeure die skuld gee dot ek sonder werk sit nie - die hele 
maatskappy het op 'n afgrond afgestuur. 

P : Wat myself aanbetref kan ek so antwoord Vo/gens my loopbaan be
planning sou die uitdienstrede saam geval het met my aftrede. Toe ek 
egter wakkerskrik toe is die doe/pale by my. Toe moet ek uit diens tree -
ek het dit nie so bep/an of verwag nie. Daar was omstandighede wot dit 
verhaas het - soos ek gese het was die staatsdiens op sy kop gekeer. Ek 
kon nog seker aanbly maar met groot frustrasie. 

D : Ek wil aansluit by wat E gese het dat ons verwag het die besighe1d gaan 
een of ander tyd sy deure toemaak, maar ons het nie gedink daar sol geen 
finansies by betrokke wees nie. 'n Mens dink maar altyd daar sal 'n pakket 
by betrokke wees of dalk 'n verplasing - een of ander soort agterdeur. Dit 
het egter baie erg en skielik op ons afgekom - daar was nie 'n ander opsie 
nie - daar is niks. Daardie skiehkheid het 'n ou geruk - die impak daarvan 
was 'n bietjie erg! 

J: Dit was ook nie soos ek dit beplan het nie, maar uiteidehk was dit nie so 
onverwags nie - ek het op die end die besluit geneem. Die onverwagte was, 
dot ek gedink het dit is my loopbaan, dit is my toekoms. Toe ek egter daar 
kom toe sien ek, maar dit is nie dit nie - daar is nie 'n verdere toekoms in 
die p/ek waar jy gedink het jy Jou toekoms gaan uitkap nie. Uiteindelik het 
ek aansoek gedoen vir 'n pakket en amper 'n jaar daarna eers uitgetree. Ek 
kon seker nou nog in Buitelandse sake gesit het, maar teen 'n prys. Ek kon 
egter nie vir my 'n verdere toekoms sien nie. Ek is so 'n persoon wot ophou 
met 'n ding as ek sien dit gaan nie werk nie. Ek kan 'n groot projek aanpak, 
maar as ek agterkom dit gaan nie werk nie dot stop ek dit. Dit is maar wat 
met my daar gebeur het - ek het gesien dit gaan nie werk nie - so wat is 
die sin daarin om aan te bly. 
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Ju : Aanvanklik was dit vir my 'n verligting dat P ult die vernederende 
situasie kon kom, maar waarop ek hoegenaamd nie voorbereid was nie, was 
die gevolge van hierdie skielike afsny - wat daarna gebeur het. Ek het my 
klaargemaak vir 'n beter tydperk en toe werk dit nie so ult nie. Die finan
sies het ons nie op daardie stadium so gevang nie, want my inkomste was 
nog daar, a/hoewel dit we/ 'n aanpassing was. 

l : Alhoewel dit J se eie bes/ult op die end was en 'n mens tot 'n sekere 
mate beplan het, het Jy nie geweet wat regtig vir Jou wag nie - daarvoor 
kan Jy nie werklik beplan nie. Elke dag is 'n nuwe dag, met nuwe dinge. 

J : Ons het eint/ik gedink dit sat 'n oorgang wees van een ding na 'n ander 
ding en toe het dit nie so wat wonders gerealiseer nie. Ek dink dit was 
eintlik die groot ding - as dit by die Christe/Ike Organisasie ult gewerk het, 
dan was dit dalk nie so erg nie. 

P : Dit was dus 'n kwessie dat die oorstap van die een trein na die ander nie 
gewerk het nie - toe is dit die verkeerde trein! 

E: J, dit lyk vir my asof daar in Jou eerste situasie nie vo/doen is aan se
kere verwagtinge nie, toe is daar weer verwagtinge in die tweede situasie 
en toe werk dit weer nie ult nie. 

J: Ja, ek dink dit is daardie tweede situasie wat my in die gat laat be/and 
het. Die uitstap ult Buitelandse Sake was nie vir my so erg nie, maar by die 
organisasie is vir my dinge voorgehou wat totaal nie so gerealiseer het nie. 
Die teleurstelling daar dat ek nie die rot gespeel het soos wat vir my gese 
is ek sou nie, dit was 'n groot teleurstelling. Dan begin Jy wonder, moes ek 
nie maar gebly het waar ek was nie. Daar was einthk 'n onverwagse uit
dienstrede. Ek het verwag om ten minste so drie, vier Jaar daar te bly. 

P : Eintlik, het ons nie net na drie verhale geluister nie, maar na ses. 
Die mans het hulle verhale vertel. maar daar was ook die verhale van 
die vrouens. 

P : J, Jy was dus redehk in beheer, met Jou afsluiting by Buitelandse Sake, 
Jy het die bes/ult geneem. In my geval was dit ook so, dat ek besef het die 
doe/pale is nou hier. Ek moet nou dood druk of ek moet 'n drie druk. Toe 
bes/ult ek maar om 'n drie te druk - maar einthk was dit maar 'n dooddruk, 
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want die /oopbaan word nou beeiindig. Ek het egter gevoe/ ek is ten minste 
die inisiatief-nemende persoon al is dit ook dat omstandighede my dwing. 

E : Alhoewel my omstandighede baie traumaties was, moes ek nogtans die 
bes/uit neem om aan te gaan of nie. Ek het ook nie oorgedra nie - ek het 
doodgedruk. Dit was my eie besluit. Die trauma maak my situasie so 'n bie
tJie anders. 

P : Ek het gehoor ons se die afsluiting was nie so erg nie, maar dit wat 
daarna gevo/g het, was we/. 'n Mens het 'n bepaa/de verwagting gehad het, 
hetsy 'n tot rus kom of 'n ander vertrekpunt, maar daar het dinge 'n bietJie 
skeef geloop. 

Ju : As ek reg gehoor het dan het J na ongeveer drie-vier maande gesien 
sy dinge sa/ nie uitwerk by die organisasie nie. 

J: Ja, dit was dalk 'n bietJie /anger maar ek het rede/!k gou agtergekom. 
Ek het nog probeer aanbly. 

P : Sou jy se jy was ontnugterd? 

J: Dalk meer van 'n teleurste//ing, omdat sekere verwagtinge geskep is wat 
nie gerea/iseer het nie - ek het later agter gekom dat dit maar hu//e 
werkswyse is om verwagtinge te skep wat hulle nooit kan nakom nie - hulle 
drome is groter as die werklikheid In 'n mate dink ek tog ek was ont
nugterd 

P : E, wot het jy gedink goon jy doen as jy klaarmaak by jou werk? 

E : Ek het verwagtinge gehad, maar nou raak dit 'n tyd waar Jy Jouself 
/eerken, wat is Jou potensiaal, wat is Jou diepte en dit is onseker. Jy was in 
'n werksituasie waar Jy in beheer was. Nou moet ek net voortgaan, maar 
die finansiele impak was vir my erg. Ek moet sorg vir 'n gesin, maar daar is 
nie 'n sent om uit my sak te haal nie. Ek moet dit genereer, maar ek weet 
nie waar nie - ek moet nou skie/ik skeppend raak. In die besigheid is Jy in 'n 
spesifieke lyn en die bestuur gee rigting. Ek het nogsteeds 'n prob/eem 
daarmee. Ek het myself nou al 'n bietJie gemakliker gemaak in die situasie, 
en het 'n vae rigting - ek weet daar is geweldige potensiaal en is 'versigtig 
optimisties'. Ek het al aansoek gedoen vir poste, maar mks kom daarvan so 
ek word geforseer om aan te gaan. Ek is onseker oor wat my diepte is in 
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hierdie omstandighede - het ek die potensiaal, gaan ek nou maar net vir 
elke tweede ou wat be/ se ja ek sal vir hom 'n kas inbou, werk soos 'n s/aaf 
tot jy neerslaan of word die ding grater. Ons ouens wat groat geword het 
in die situasie waar pa vir 40 jaar vir diese/fde Departement gewerk het en 
nou moet jy skielik ondernemingsgees aan die dag Ii, dit is iets waarvoor ek 
nie groat gemaak is nie. Ek dink dit is waar my probleem le alhoewel daar 
a/tyd in my agterkop die mikpunt was om my eie besigheid te he - maar dit 
was eintlik maar 'n droom, dit was ver. Dit gee my egter moed in die sout
myn waar ek tans is. 

P : As ons kyk na ons situasie - weet julle van baie ander mense wat 
in dieselfde situasie is? 

E: Ja, ek weet van heelwat - van my familie onder andere. 

J: Daar is 'n hele paar in die Laeveld waarvan ek bewus is. 

Ju: Ek wil vir Jen E vra of hulle weet van plekke of persone wat spesifiek 
uitreik na, hulpverleen aan persone wat hulle in soortgelyke situasies 
bevind en verder of hulle dink die sulkes het behoefte aan sulke groepe 
soos wat ons nou hiermee besig is - 'n ondersteuningsgroep. 

J: Ek dink tog daar is behoefte. As 'n mens kan praat met iemand wat al 
die pad 'n stukkie verder gestap het as jy, dan skep jy moed Ek het toe
vallig vandag iemand gesien wat ek weet, hy het ook nou net klaar gemaak 
en 'n pakket geneem. Ek sien somaar op sy gesig hy is ook nou in daardie 
fase - ek kan somaar op sy gesig Sten! Ek het daardte gesig ook al in dte 
spteel gesien - ek ken hom! Ek kan somaar Sten h1er is nie b01e lewenslus 
nie. Ek het gedink ek wit met hom gaan gesels op 'n stadium. 

L : Ja, hulle het ook gekom om 'n 'CoffeeShop' te kom begin - maar dit lyk 
nie vir ons dit gaan so goed nie. Daar is maar min mense in die plek. Hu/le 
het ook gekom met 'n ideaal wat dalk me gaan rea/iseer me. Plan B werk 
nie! 

Vraag 2 : Ek wil aansluit by wat E gese het: 'jy leer jouself ken'. 
Wat het dit vir elkeen van ons beteken om na jou eie verhaal te lui
ster? 
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Ju : Vlr my was dit goed om in 'n kring wat empatie en deernis het, te kan 
se hoe ek gevoel het. Dat ek eensaam gevoel het en dat ek magte!oos 
gevoe! het en dat ek gevoel het ek het geen raad meer nie. Dit het vir my 
iets beteken. En dat ek tog vir myself erkenning kon gee. Want alma! wou 
a!tyd weet hoe dit met P gaan, maar dit wat met my gebeur, het nie veel 
aandag gekry nie. Die deelneem aan die gesprek en die beset dat ju/le ook 
diese!fde prob!eme ervaar en dat ek nie die enigste vrou is wat so 'simpe/' 
is en nie die ding kon hanteer nie. 

D : Ja, die Engelse uitdrukking is: 'To keep your face'. 'n Mens 'keep your 
face' so hard v1:r die samelewing wat in elk geval 'boggerall' verstaan, dat jy 
naderhand jouself skoon vergeet in die proses. Die feit dat jy begin praat 
het, het Jou laat agterkom hoe erg jy einthk daaroor voe! - dit is erger as 
wat jy gedink het. Hier het jy kans gehad om te si, we! ju/le sit in e!kgeva! 
in diese!fde situasie, kry v1:r ju/le, ek kan maar se hoe erg dit v1:r my is -
'drop daai pose; gooi maar die masker af Daar is baie min plekke waar jy 
maar Jou 'pose' kan 'drop' in hierdie !ewe - altyd kry hy maar 'n stertjie, of 
'n storie of 'n klankie wat jy nie wi/ he hy moet bykry nie. 'n Mens is ook 
selektief met wie jy praat - jy doen dit nie somaar met elke Jan-rap en sy 
maatnie. 

J: Ek kan nogal daarby aansluit. Ek het nogal my 'pose' op gehou. Mense 
met wie ek in die alledaagse !ewe in aanraking gekom het, het nie werkhk 
geweet deur watter dieptes ek gaan nie - selfs al vra hulle my hoe dit gaan 
dan was die antwoord: 'Nee goed dankie - die Here voorsien' en Hy het 
voorsien! Maar ek dink dit is die eerste keer dat ek ook rerig daaroor ge
praat het. Ek en L het al daaroor gepraat, maar ek het nie hee!temal beset 
hoe depressief 'n ou regtig was en al daai goed nie. Daar is niemand anders 
nie. Ek het nie eers met my eie ma en pa daaroor gepraat nie. Hu/le weet 
nie eers deur watter dieptes 'n mens gaan nie - en ek is ook nie van plan om 
dit v1r hulle te vertel nie. Ek dink dit was vir 'n mens goed om dit te vertel 
- op 'n sekere manier het dit gehelp om dit te orden - wat staan uit en wat 
nie. Sommige dinge het al redehk vervaag. 

P: Dink ju/le dit het iets met ons opvoeding te doen - dat ons grootgemaak 
is om nie te kla nie. /Wag nie kla nie' - ek wil einthk, maar ek mag nie kla 
nie. Dit hoort ook nie so nie, maar ek wil einthk na gevra wees. 

l : Ek wil aansluit by wat E verlede week gese het, dat daar min mense is 
met wie 'n mens regtig kan praat. Hier het 'n mens ondersteuning gekry. 
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As iets gedurende die week na so 'n sessie gebeur, dan dink jy, maar ju/le is 
ver/ede week daardeur, so ons sal ook daardeur kom - ons is nie alleen nie. 

D : Die verski/ is, dat a/hoewe/ 'n mens weet daar is baie mense in diese/fde 
situasie as jy, praat jy nooit met daardie mense nie - hu//e is statistiek. 
Nou dat jy praat 'familiarize' jy Jou met sekere belewenisse. Dis is soos L 
se - ju/le is daar deur, ons sal dit ook maak. 

L : Ek sit soms by die werk en iemand, wat ek weet ook afgedank is, kom in. 
Ek vra: 'Hoe gaan dit met Jou' en die antwoord kom ook: 'Nee, goed!' net 
soos ons ook si. Dit is nie soos hier waar jy maar kan se dit gaan nie e/ke 
dag so goed nie. So weet ons van baie mense met wie dit nie goed gaan nie, 
maar hulle hou maar die front. Om terug te kom na P se vraag, ja, ek dink 
daar is 'n behoefte aan 'n ondersteuningsdiens aan mense in hierdie om
standighede. 

Ju: Miskien is dit 'n geval, dat jy nie teenoor jouself durf erken dat dit nie 
goed gaan nie, want dan gaan jy somaar Ii. Hier is die ondersteuning van 
die groep en kan 'n mens maar erken. As jy dit daar in die straat teenoor 
iemand sedan is daar niemand om Jou te ondersteun nie. Die mens wat Jou 
vra is ook nie a/tyd regtig geinteresseerd in hoe dit regtig met Jou gaan 
nie. 

E : Ek is ingeskakel by 'n selgroep en ek het dit al met hulle gedee/, maar 
dit is nog nie uit my geste/ nie. Ek kom egter agter dat as ek daaroor begin 
praat dan is dit of hulle ongemaklik raak - so asof jy nie oor iets anders 
kan praat nie. Hier voe/ ek is ons alma/ in diese/fde dilemma en daar is baie 
raakpunte. Ons hU1J nie op mekaar se skouers nie, maar ek sien dit gaan 
met ju/le beter en dan weet ek dit sal met my ook weer beter gaan. Ek 
sien uit na die groep en soms dink ek in die week ek moet vir J be/ om te 
hoor hoe dit gaan en beset dan - maar die groep is more-aand ek sa/ dan 
sommer hoor. 

P: Ja, hier sien ons ons gesigte in die ander se spieels! Wat myself betref 
was dit vir my a/tyd 'n ontnugtering om te moet erken teenoor myself en 
teenoor ander dat ek depressief was. Ek probeer dit wegsteek vir myself 
en ander en as ek dit nie goed genoeg kan doen nie, dan onttrek ek - ek 
maak myself skaars. Laat ek dan maar eenkant onder 'n bos gaan le soos 'n 
gewonde dier - dit was my reaksiepatroon totdat ek genoeg moed het om 
weer my verskyning te maak. Dit was vir my goed gewees om my Storie 
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hier te verte/ omdat dit 'n veilige gemeenskap is. Ek wil nie 'brag' of 'con
fess' nie, maar dat jy Jou hart kon oopmaak en jouse/f weer/oos kon /aat. 
Ek gee nie om dat ju/le na my kyk nie, want ju/le kyk met begripvo//e oe; 
ju/le verstaan, ju/le het empatie - voe/ hoe voe/ dit om in iemand anders se 
skoene te staan. Ek kon so mee/eef met E se Storie, omdat ek al self in so 
'n wanhoop situasie was. 

Vraag 3 : Watter mooi dinge, sterktes, het ons van onsself raak ge
sien? 

P : Binne ons kultuur leer ons: Jakkals prys nie sy eie stert nie. Ekself het 
weer ontdek dat ek 'n vasbyter is. Ek maak lets klaar as ek begin het. 

J : Dit is nie rerig 'n sterkte in myself me, maar 1ewers in my agterkop het 
dit net bly steek dat, al was ek ook in watter wanhoop, dan het ek geweet 
daar is 'n hoer hand, dinge sa/ uitwerk. Ek kan dit nie verklaar nie - dit is 
net daar. Daar is nie rerig 'n rede hoekom jy so hoop, hoekom jy so glo me, 
dit is net daar. Steeds b/y ek positief, al is daar geen rede om posit1ef te 
weesnie. 

E: Dit is definit1ef 'n raakpunt by my. Ek voe/ ook so. Dit was daar voor die 
tyd ook, maar dit is asof dit duideliker is in h1erd1e omstandighede. 

P : Dit is wat julle gedra het in hierdie tyd - ek voel ook so, maar kan 
julle nie aan iets persoonliks dink nie? 

Ju: Ek het gehoor J is 1emand wat hou van uitdagings en dat die nuwe 
situasie steeds 'n uitdaging is. Is dit so? 

J: Ja, dit is so, veral as ek so 'n slag v1r 'n werk aansoek gedoen het. Dan 
begin ek wonder of dit nou regtig 'n uitdaging is en of ek nie maar net weer 
na 'n paar maande sal vervee/d wees en hulle my me maar net weer sa/ begin 
rondvoeter me. Ek se vir memand baas nie. Dit het ek vir myself uitge
maak. Ek het tog dit v1r myself ook uitgemaak dat ek v1r ander mense 1ets 
w1/ beteken - dit was altyd daar, maar nou weet ek hoe dit is en kan ver
staan hoe ander mense voe/ byvoorbee/d om nie kos te he om te eet nie, om 
niks te he nie. As iemand nou v1r my dit se dan weet ek waarvan hy praat. 
Ek het nooit swaar gehad in my /ewe nie en kon dus nie regtig verstaan nie. 
Ek was nog altyd se/fstandig en het nie nodig gehad om v1r my ouers geld te 
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vra nie, maar ek oorweeg dit nou, maar weet nie of ek dit sal regkry nie. Ek 
het ook vir myself die essensie van geloof ontdek, nie wat ander, of die 
kerk of die geloofsbelydenis vir my se nie, maar wat ekse/f glo - ek het van 
n klomp bagasie onts/ae geraak. 

P : Job se ook: 'Ek het van ander mense gehoor ....... maar nou het ek 
self gesien.' Sou jy dit 'n spirituele ervaring noem? 

J: Ja, definitief. In my persoonlike verhouding met God het ek tot vrede 
gekom - ook in my vertroue op God. Hy voorsien, hoe weet ek nie, maar aan 
die einde van die maand dan het Hy voorsien. 

E: Ek het in my situasie uitgevind dat ek nie meer so ingestel is op die ma
terie'/e nie. Ten spyte daarvan dat ek materiee/ swakker daaraan toe is, glo 
ek, ek is n beter mens. Ek weet ek word nie gemeet aan my adres of die 
pak klere wat ek dra nie - dit gaan oor my as mens. 

Ju : Met ander woorde E, jy het meer diepte in jouse/f ontdek - diepte in 
die geestelike sin. 

E: Ja, ek kan aansluit by J dat ek meer deernis het met ander mense - dat 
ek iets vir ander wil doen, omdat ek nou self hierdie ervaring het van min 
materiele besittings. Wat my pla is dat dit nog net lippetaa/ bly - dat ek 
nog nie tot aksie oorgegaan het, waar ek vir iemand iets beteken het nie. 
Ek het ook agter gekom dat ek eerliker met myself is. Ek draai nie meer 
doekies om nie - ek begin my beperkinge ken. Ek staan ook meer op my 
regte byvoorbeeld ek gaan vir n onderhoud en dan /aat wag hulle my vir 20 
minute, dan staan ek op en ek loop - voorheen sou ek dit nie doen nie. 

Vraag 4 : Kom ons vra vir die vrouens watter mooi hulle in hulle mans 
ontdek het en vir die mans wat hulle in hulle vrouens ontdek het. 

J : Dit is n moeilike vraag want ek kan nie dink dat daar baie mooi kon uit
gekom het nie. 

l : Wat ek we/ kan se, is dat al was Jin die put, hy dit nooit op my en die 
kinders uitgehaal het nie. Die kere wat ons woorde gehad het was ek nie 
onskuldig nie. Hy was nooit lelik nie, maar het altyd vir ons laat verstaan 
dat hy lief vir ons is. 
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J: Van my kant het ek dit waardeer dat sy maar net aan gegaan het, sterk 
gebly het. Ek het soms gedink een of ander tyd gaan daar 'n uitbarsting 
kom, want sy is 'n baie reguit mens en se 'n ding soos dit is, maar sy het my 
gespaar. Dit is iets wat ek waardeer. 

E : Ek het baie respek vir D. In hierdie he/e stresvol/e situasie het sy hoar 
bepaal by hoar werk. Sy het fenominaa/ gevorder in hoar werk ten spyte 
van al/es. Sy kon hoar losmaak van die huislike omstandighede - sy is pro
fessioneel genoeg. Ek dink dit is 'n kwa/iteit wat syself nie geweet het dat 
sy het nie. Sy het my ook hoegenaamd nie verwyt nie - ons is 'n span. As ek 
nog twyf el oor waar die geld vandaan kom, dan het sy net gese: /Uan Jy sa/ 
dit kry - ek weet Jy het dit in Jou'. Sy was a/tyd positief sy het my baie 
gemotiveer as ek so bevange raak oor die finansies. Sy was eintlik meer 
koelkop in die situasie as ek. 

J: Interessant dat Jy dit noem. Ek ver/oor ook so nou en dan hee/temal my 
koers as dit by die finansies kom. Dan seek: Nou geen gekopery meer nie -
die kinders kan nie eers meer nuwe pantoffe/s kry nie. l laat hoar egter nie 
omgooi nie en gaan rustig voort. 

D : Ek het E baie ondersteunend gevind vir myself Ek het my fokus op my 
werk gesit en E het my baie ondersteun en ek kon put uit sy ervaring. Ek 
het ook baie geleer by E wat die godsdiens aanbetref Ek het hom later 
begin beny - hy kon rustig sti/tetyd hou en het dit met my gedeel. 

Ju : Ek kan net se dat in die heletyd was P altyd bewus daarvan dat ek 
swaarkry. Hy het elke nou en dan gese: 'Ek is so Jammer dat ek dit aan Jou 
doen' en dan was dit nie 'n geva/ dat hy dit aan my doen nie, maar hy het 
a/tyd erkenning aan my gegee dat hy weet dit is vir my moei/ik. Dit het vir 
my baie beteken - dat Jy altyd nog ingeste/ was op my. 

E: Ja, dit is die spreekwoordehke sakke sout wat 'n mens saam opeet. 

Ju: As ek so weg van die huis was en ek kom moeg terug en daar le 'n stuk
kie wors in die pan en die pap is gemaak, dan weet ek hy gee om. Ek kan net 
se dat die studies waarmee P nou besig is, is wat ek dink hy eint/1k van die 
begin af moes doen - hom kwalifiseer in terapie. Hy het 'n bale goeie in
voe/ing, aanvoeling vir mense. 
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P : Nee, ek verwonder my elke keer net vir jou geduld Dat jy in die he/e 
tyd rustig kon aangaan en die spoed waarmee jy dinge doen en die toewyding 
waarmee jy dinge doen. Ook dat jy kon aangaan toe ek af is, emosionee/ ook 
af is, het tog in 'n sekere mate vir my 'n vertrekpunt gegee - nie al die 
trokke staan nie. Dit was vir my baie werd gewees. 

D : Dit is nie al die vrouens wat dit kan doen nie hoor! Ek weet van 'n vrou 
wat net nie kon 'cope' nie - sy het in die dieptes be/and Dit is hoekom ek 
dink 'n mens moet die belangrikheid van so 'n ondersteuningsgroep nie 
onderskat nie. 

P : Met ander woorde 'n mens ontdek jouself en jou hanteringswyse, maar jy 
het ook begrip vir die ander een. 

Vraag 5 : Wat het ons van mekaar geleer in hierdie sessies - watter 
raakpunte het by ons geresoneer? 

E : As 'n mens so /uister terwyl iemand anders praat, dan hoor jy soms 
jouse/f praat. Dit is vir my werklik opmerklik dat ses individue so eenders 
kan voe/ en reageer soos ons ses. 

J: Ja, voor die groep begin het, het ek ook gedink ek is eintlik uniek, maar 
hier het ek ervaar dat daar ander mense is wat Soos ek dink en soos ek voe/. 

E: Ja, dit is wat opbouend is hier. As jy op Jou eie staan, dan kan jy dink ek 
is einthk 'weird' dan is dit negatief, dan dink jy dat dit da/k daarom is dat jy 
jou in die situasie bevind Maar hier sien jy dat jy nie a//een is nie - dat dit 
nie as gevo/g van jou 'weirdheid' is dat jy in die situasie is nie. 

Ju: Ek het al gewonder hoe dit sou wees as daar nog mense in die groep 
was. Van die tweede aand dat ons saam was, het ek gevoe/ dat daar 'n 
koesie in die groep is wat 'n mens nie mak/ik in so 'n nuwe groep kry nie. Ek 
het die gevoe/ dat 'n mens nie 'n groter groep moet wees me, dan word dit 
moei/!k om binne 'n uur tot 'n uur-en- 'n-ha/f, werkhk betekenisvo/ te praat. 

J: Ek dink ook die interaksie in die groep 1s ba1e goed 

L : Ek het ook agtergekom, soos wat Ju al gese het, 'n mens is nie so 'n 'sim
pe/' vrou soos wat jy gedink het nie - deur so te dink of so op te tree nie. 
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Ju : Ek kan net se dot E Se positiwiteit vir my iets beteken het. 

Vraag 6 Wat dink julle het ons in hierdie navorsingsproses goed ge-
doen? 

E: Ek dink daar was baie raakpunte waaroor ons dalk nou baie vinnig gegaan 
het, miskien moet ons daaraan dink om van die raakpunte verder te 
bespreek. 

P : Goed, ek gee vir julle die transkripsies om tuis deur te gaan en te 
korrigeer. sal julle dan dit in gedagte hou en aanstip vir volgende keer. 
As ons egter nou evaluerend moet kyk na ons groep - nie met wat ek 
met julle goed gedoen het nie, maar wat het 6ns as groep goed gedoen. 

J: Die spontanei'teit, die ontspannendheid was goed Alma! het spontaan 
dee/ geneem. Dit was nie 'n geval dot daar aan iemand moes getrek word om 
inligting te kry nie. 

Ju : Die feit dot elkeen n kans gekry het om Jou storie te vertel sonder om 
in die rede geval te word Ek dink dit sou moeilik gewees het as 1emand be
sig was om te vertel en die ander het in die rede geval met vrae of opmer
kings. Elkeen het die ge/eentheid gekry om in soveel 'detail' te gaan soos 
wot Jy wou. En dot ons don agterna kon aansluit met opmerkings of 
bespreking. Daar was geen ge/eentheid waar die bespreking gestonk het 
nie. 

E: Voorheen as ek my Storie aan iemand vertel het, was ek in die rede geval 
met allerhande vrae oor spesif1eke gebeure. Hier was Jy toege/aat om Jou 
verhaal deur/opend te vertel en Jouself uit te druk soos wot dit Jou gepas 
het. Ook die bereidw1J/igheid van e/keen om te se hoe Jy voe/, om betrokke 
te wees, om kommentaar te /ewer. 

l : Boie keer terwyl E sy Storie vertel het, het ek gedink dit is J se Storie 
net in ander woorde. Jy hoor amper Jou Storie drie keer. 

D : Wat ook lekker was, was dot memand geforseerd was om te praat oor 
dinge wot Jou ongemaklik /oat voe/ het me - Jy was me geforseer om oor 
sensit1ewe dinge te praat nie. Die lekker verder was, dot ons alma/ uit 'n 
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godsdienstige agtergrond kom - dit is oak nogal 'n aanknopingspunt. Daar is 
mense wat se ge/oofs/ewe nie van so 'n aard is nie - hu//e sukke/ werklikwaar. 

J: Ja, daar is mense wie se ge/oof juis as gevolg van so 'n situasie hee/temal 
na die anderkant toe gaan. 

E : Sou ju/le dink dit is die rede dat ans so 'n goeie aanvoe/ing vir mekaar 
het - juis hierdie felt. Dat dit daarom is dat ans bereid is om oop te maak 
teenoor mekaar. Iemand anders sou dalk nie kon aansluit by ans nie. 

J: Ek weet nie of dit regtig met die godsdiens te doen het nie. Ekself is as 
gevolg van my ervarings rede/ik versigtig teenoor godsdienstige mense. Ek 
het amper geleer 'n mens doen dit nie teenoor daardie mense nie. Hu/le ge
bruik dit waar dit nie van pas is nie as jy eenkeer teenoor hulle oopgemaak 
het. Die vertroue was daar tussen ans. 

P : Ons het die eerste aand met mekaar gekontrakteer dat ons net 
praat oor dit waarmee ons gemaklik is. Daar is nie druk nie, nie reg of 
verkeerd nie, nie veroordeling nie. As ek moet se, dan dink ek dit was 
die respek. die deernis. die sensitiwiteit waarmee ons mekaar se heilige 
grond betree het. Ons het ligvoets, op die punte van jou tone 
daardeur gegaan. 

E : Is dit dalk die pyn en seerkry wat 'n mens /aat groei het tot 'n vo/was
senheid en sekerheid van jouself? 

Ju : Aanvankhk het P gedink om net die mans te kry om hulle stories te ver
te/ vir hierdie studie, maar ek dink sy bes/ult om die vrouens te betrek, juis 
omdat ans soms so op die agtergrond gevoe/ het, het van ans 'n hegter span 
gemaak. Dit was vir my goed 

D : Ek sit nou en dink dat ek daarvan sal hou om te hoar hoe klink ans alma/ 
se stories 'n jaar van nou af Ek sal daarvan hou om te kyk watter 'angle' vat 
onsdan! 

P : J. ek kan onthou iewers het jy gese as jy so luister dan dink jy: 
'Ons sal ook daar uit kom'. Hoe sal jy se in watter fase van die proses 
is julle nou? 
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J : Ek het verseker nog nie aangekom nie - ek oorweeg nog maar opsies, 
maar wat die emosionele aanbetref, dink ek ons aanvaar die situasie nou al. 

L : Ja, wat ek nou agterkom is dat dit nou al vir my makliker is om te glo ek 
moenie 'worry' nie, dat ek soms wonder hoekom 'worry' ek nie - moet ek nie 
nou al 'worry' nie. Ek is nou op n stadium dat ek g!o soos n kind 

J: Jy 'worry' omdat Jy nie 'worry' nie! n Mens moet eitlik elke dag geniet, 
maar Jy bekommer Jou so oor more dat Jy nie vandag geniet nie. Jesus het 
mos gese ons moet ons nie oor die dag van more bekommer nie. 

p: Ek het nou die dag gelees dat bekommernis SOOS n skommel Stoel is - dit 
gee Jou iets om te doen maar dit bring Jou nerens nie! 

SESSIE 6: 20-05-1999 

P : Miskien moet ek somaar begin by die vraag: Wat dink julle van ons 
groep? 

J : Ek dink nogal ons is 'n positiewe groep wat mekaar opbeur en positief 
beinvloed het. Dit kon net so maklik gebeur het dat dit 'n negatiewe groep 
gewees het, en dat dit elkekeer net 'n k/ae sessie gewees het. By ons was 
dit nooit so nie. Dit sluit ook aan by die humor in die groep. Ons het dit as 
'n 'tool' gebruik om ons in die situasie op te beur. Ek kan somaar aan 'n paar 
ouens dink wat totaal morbied kan raak. 

P : Is dit So dat humor n baie be/angrike ro/ spee/ in e/keen Se situasie. 
Wat myself aan betref het ek op kolle gekom dat ek glad nie vir myself kon 
lag nie - dan neem dit so n dag of twee voordat ek eers weer kan lag. Dan is 
dit n heerlike stuk oorwinning. Dan lyk die probleem ook nie meer so groot 
nie. 

E: Ek dink die lekkerste lag is wanneer 'n mens vir Jouself kan lag. Iemand 
se iets in die groep en Jy kan daarmee identifiseer, Jy erken dit en Jy hoor 
dit en Jy lag eintlik vir Jouse/f Dan voe/ 'n mens so vry - dit is so bevry
dend 

Ju: Ja, hier is darem al lekker ge/ag! (Alma! stem al laggende saam.) 
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J : So 'n bietJie iets anders. Ek het 'n bandJie gekoop oor 'Neuro-/inguistic 
Programming'. Hoe 'n mens Jouse/f, Jou kop kan programmeer. Een van die 
tegnieke is, dat as Jy terug kyk na 'n spesifieke situasie en dit maak Jou baie 
'tense' dan moet Jy dit weer spee/ soos 'n rolprent in Jou kop en terwyl dit 
afspee/ dan spee/ Jy vir Jou sirkusmusiek, sulke lawwe musiek. Maak nie 
saak hoe ernstig die saak is nie. Dan dink/kyk Jy weer 'n keer daarna met 
hierdie musiek by en dan kan Jy maar maak wat Jy wi/, as Jy weer aan daai 
ding dink, dan kan Jy dit nie so ernstig opneem me. Ek het vir myself die 
prentJ1e gedink, van hoe sit ek hier by die tafe/, so moede/oos en dan spee/ 
ek dii musiek dan lag ek maar, en dan voe/ 'n ou beter. Dit is eenvoudig 
maar dit kan nogal werk. 

L : Ek dink die lag vir Jouself kom ook saam met verligting. Wanneer Jy kan 
identifiseer met iets wat een van die groep gese het en dan besef 'ek is nie 
a//een nie' - daard1e ver/igting dat ek saam met ander kan lag oor die saak. 

D : Partykeer is dit so half histerie. Die situasie is so 'bad'. Jy kan niks an
ders doen as lag me. As Jy lag, lag alma/ saam, as Jy huil, hu11 Jy a//een. 

J: Ja, mense will me regtig iets met 'n morbiede mens te doen he nie. 

Ju : Ek het half die indruk gekry, mense weet me hoe om te reageer nie. 
Hu/le weet me wat om met Jou te maak me. Selfs ons kinders was half 
ongemak/ik as ons so d1ep in die put was, hulle weet me wat om te se nie. 

P : Ek het vir julle die transkripsies gegee om deur te gaan en kor
reksies te maak of veranderinge voor te stel. Wil ju lie op hierdie sta
dium iets se daaroor? 

J : Ek wi/ net vra dat waar ek persone se name genoem het, of name van 
plekke waarheen ek gegaan het, en ook die /aaste plek waar ek betrokke 
was, hewer weggelaat word Met die inhoud self het ek nie probleme nie. 

P : Ons sal dit so doen. Op hierdie stadium gaan die stukke nie verder 
as my studie-leier nie, maar ons doen dit graag soos julle versoek so
dat dit nie identifiseerbaar is nie. Wat dink julle is daar wat ons van
aand nog met mekaar bietjie oor kan praat - sake wat julle ge"identi
fiseer het in die transkripsies. 
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E: Ek het opgelet dat daar 'n he/e paar raakpunte is, dinge/sake wat by ons 
alma/ eintlik dieselfde is. Ek het byvoorbeeld opgelet dat daar baie per
soonlike groei was. In Jouself, die potensiaal wat Jy nie gedink het Jy het 
nie. 

Ju: Jy sien dinge op papier van jouself - hoe ek oor dinge voe/ en hoe ek 
daarop gereageer het en dan vind dit inslag by Jou. 

P : E. wil jy nie 'n bietjie verder uitbrei nie? 

E: Ek wit aansluit by wat Ju gese het. Terwyl ek gelees het, het ek raak
punte gesien, meer as wat ek verwag het. Dit verstewig dadelik die band 
tussen ons, die besef dat Jy nie alleen is nie. Dit maak Jou ook positief - jy 
is nie 'n alleen-stryder nie, daar is 'n paar ander manne ook - en dan lag ons 
ook nog daaroor. Dit is vir my 'n riem onder die hart. Die felt dat ek vlr 
myself kon lag is vir my baie belangr1k. 

J: Toe ek vanmiddag weer behoorlik deur die goed gaan, het dit my opgeval 
dat wanneer 'n mens die goed op papier sien, dan is dit of Jy afstand kry. 
Dit sluit aan by die musiekspelery wat ek vroeer genoem het. As 'n mens dit 
op papier sien, dan is dit asof dit by Jou die gevoel laat van, 'Dit is nou 
verby'. Dit is nou afgehandel - ek hoef nie weer noodwendig terug te gaan 
na sake nie. Dit is wat ek ervaar het toe ek die transkripsies gelees het. 
Ons het nou 'n hele paar keer oor sake gepraat nou sien 'n mens dit op skrif 
en nou is dit verby. Dit is 'n hoofstuk wat k/aargemaak is. 

D : Dit voe/ amper soos iemand anders, Soos 'n storieboek. 

J: Ja, soos roman wat 'n mens lees. 

P : Maar wat het dit vir jou beteken J - dat jy dit kon se? 

J: Ja, dat ek dit kon se, en dat dit nou uit my uit is. Die goed het maar nog 
a/tyd hier binne gemaa/ en dit pla Jou. Nou is dit uit - dit is georden en dit 
is klaar. Ek was nou Pretoria toe en was by die Universiteit want ek het nog 
maar a/yd gedink, miskien moet ek studeer - en nou kon ek dit ook afhande/ 
en uit my sisteem kry - wat ek wit doen en wat ek nie wit doen nie. Ek voe/ 
hier begin ek nou weer koers te kry. Dit het my gehelp om die los stukkies 
net 'n bietJie by mekaar te sit en nou gaan 'n ou aan. 
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E: Maar is dit nie so, dat jy agtertoe kan kyk en se dit is nou ons ver/ede. 
Ons het dit nou georden en soos J se nou is dit afgesluit. Ek en D het ook 
soos J se ewe skielik besef, maar nou moet ons aangaan met ons /ewe. Ons 
kan nie hier sit en wag vir more nie, ons karring maar net so aan nie. Daar 
het nou so half finaliteit gekom. 

J: Ja, dit is presies soos ek en l ook voe/. 

P : Het die groepsituasie vir julle dus hierin gehelp? 

J : Ja, verseker - want ek weet nie of ek, as ek op my eie was, nie maar in 
sirkels sou aanhou loop het nie. Nou het ek gehoor van ander ouens se sto
ries en kon daarin my eie storie hoor. Onbewus het ons tog mekaar gemo
tiveer om klarigheid te kry. Jy moes hier kom vertel waarmee is jy besig en 
jy kan nie maar net aanmekaar karring nie - daar moet 'n einde kom aan die 
karringry. Dit was goed, dit is wat die groep /ekker gemaak het. 

Ju : Alhoewel P soveel ouer is as ju/le, en in 'n sekere sin is sy stryd dalk 
anders as ju/le s'n, het ek tog hierdie week terwyl hy so 'suffer' met die 
studies, opnuut beset dat hy ook soos ju/le in hierdie moeilike fase van oor
gang is. Dit is net nie maklik, om 'n nuwe /ewe aan te pak nie. 

E : Hierdie nuwe konsep wat vir ons so moeilik is om klarigheid oor te kry. 
Kom dit nie maar weereens uit ons opvoeding nie? Ons is so grootgemaak 
dat daar werksekerheid, stabiJiteit moet wees nie, nou is dit net onseker, jy 
moet weer van vooraf begin. 

J: Ja, 'n mens wil terug val op dit wat was. Dit is nou waar die groep en die 
transkripsie van die gesprekke my gehelp het. Die besef dat dit nou verby 
is, 'n ou wil nie weer terug gaan nie. Anders dink ek as 'n ou op Jou eie was, 
sou jy maar weer wou terug na die bekende. 

P: Ek het self die ervaring gehad, dat jy Jou in 'n 'comfort zone' bevind en 
dat al/es nou geskud is. Dit is 'n skrikwekkende ervaring om te beset dat jy 
nou uit die nes is en dat jy nou moet vlieg. Dit het my by 'n ander metafoor 
uitgebring nl. dat die /ewe 'n reis is - 'n 'journey'. Jy weet jy het vertrek, 
maar jy het nog nie by die bestemming aangekom nie. Waar presies die 
bestemming is weet jy nie. J het die boek van Ferdinand Deist 'Oorstap 
Tyd' genoem. 'n Mens klim oor op 'n trein en as jy so 'n end gereis het, kom 
jy agter dat dit nie die regte trein is nie - ek moet op 'n ander trein klim. 
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Dit is die onsekerheid Wat vir my bemoedigend is, is om te weet dot ek 
we/ onderweg is, maar terwyl Jy op reis is, is 'n mens geneig om rond te kyk 
en al die gevare te sien en don raak Jy bang. 

Ju : !hr my was dit nou die dog weer wonderlik om God se handelinge met 
ons te besef Hoe dot God die Vader v1r Christus gestuur het om 'n tydJie 
hier op aarde saam met ons te loop en. toe Hy weggaan, het Hy die Heilige 
Gees agterge/aat om saam met ons die lewenspad te loop. Hy is saam met 
ons op die trein of op watter ander reis ons ookal is. Net daardie wete van: 
'ek is nie alleen nie'. Wanneer ons soos P se begin angstig rondkyk, don voe/ 
ons alleen en word ons bang. 

J : Wat ek ook gevind het by myself, is dot 'n mens met Jouself besig was 
en v1r Jouself gevra het, 'wie is Jy' om don rerig uit te klaar, maar wot wil Jy 
in die /ewe. Dit het weer vir my begin vorm aanneem. 'n Ou is op hierdie 
reis en Jy weet nie waar is die eindbestemming nie, maar Jy moet v1r Jouself 
visua/iseer hoe lyk die volgende stasie minstens - dit is wot ek nou begin het 
om aan te bou en dit is wot v1r my positief maak. Daar is nou weer iets 
waarheen ek wil beweeg. As ek na daardie papier (transkripsies) kyk don is 
dit 'n prentJie van totale moedeloosheid en nou het ek weer iets waarheen 
ekwerk. 

P : So. 'n mens moet 'n droom he. 

Ju: Ek hoor J se dit is meer as 'n droom, dit is 'n stasie. 

J : Ja, dit is 'n doe/wit - soos met Jou studie P. Dit is 'n doe/wit, 'n ding 
waarheen Jy werk. 

L : Dit is ook goed om korttermyn, bereikbare doelwitte te hi. 

Ju: So, dit is positief Om sulke doelwitte te stel soos P nou - alhoewel dit 
hierdie week maar broek-skeur gegaan het. Hy het 'n paar keer opgeskop! 

P: Ek se v1r Ju nou een more, ek dink vanm8re baie aan J Ek voe/ soos hy 
voe/ as hy se: 'Ek praat nie vandag mooi met myself nie'l ('n Groot gelag 
volg!) 

Ju: Die bereikbare doelwitte versterk weer Jou selfbeeld, die gevoel dot Jy 
we/ iets kan doen. Ek het al my doe gehad om P hierdie week te motiveer. 
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Ek se vir hom, Maar het Jy nie gehoor wat se E en J nie - hoe hulle hut selt
vertroue verloor het nie. 'n Mens is nie skielik 'OK' nie - die nuwe goed wat 
Jy aanpak verg baie'l 

J : Die tinansies is vir my baie belangrik, maar dit is nie die belangrikste 
nie, dit is nie totaal onoorkombaar nie. Daar is ander goed wat belangriker 
is - wat 'n mens eers moet uit sorteer en dit is dat Jy nie 'n doe/wit en koers 
het nie. As Jy eers dit het dan sien 'n mens weer vir die ander dinge kans. 

E : Met ander woorde dit leer 'n mens om te prioretiseer. Wat is vir Jou 
die belangr1kste. Ek kon eers niks anders raaksien as die tinansie1e dilemma 
nie - dit het my aan die werk gekry - wat vir my terapeuties was. Ek werk, 
dan konsentreer ek nie op hierdie situasie waarin ek my bevind nie, maar 
dan kom ek ook agter dat hierdie werk goed en gaat is, maar dat dit eintlik 
'n baie kort termyn oplossing is. Ek het hierdie week vyt kaste atgelewer -
dit is wonderlik, dit is kreatief, maar dit is nie vir my 'n uitdaging nie. Ek 
werk met hout en planke, maar wat van geselskap! - en beset maar dit is vir 
my baie be/angr1k en toe het ek beset, ek is op 'n dwaalspoor - dit is nie die 
antwoord nie. Ek soek nog, ek weet nog nie waarheen nie, maar ek is besig 
om my prioriteitslysie agtermekaar te sit. Ek en D het gisteraand 'n fang 
gesprek gehad oor waarheen. By haar werk is dinge ook maar onseker. Ek 
en sy het dus saam gesit en 'n plan van aksie opgestel. Ons weet nou wat om 
te doen, ons het die emosies eenkant gesit en sake gee'valueer. 

D : Ek wil net aansluit by wat Ju net nou gese het oor die teenwoordigheid 
van die He11ige Gees. Ek stem saam, maar in die situasie waarin alma/ van 
ons hier is, voe/ 'n mens soms alleen en dit is waar hierdie saamkom be
tekenis het vir ons alma/, vir my a/tans en dit is dat ek nie hoet bang te 
wees nie, ek is nie regtig alleen nie, daar is nog ander mense wat dieseltde 
gevoe/ens, dieseltde gewaarwordings het as ek. En tog, teen die einde van 
die sessies wat ons gehad het, kan ons atsluit en se dat ons voor die tyd 
werklikwaar moede/oos gewees het, bang vir die verandering want ander 
mense verstaan nie Jou situasie nie - hulle het geen begrip nie. Elke een het 
nou die geleentheid gehad om sy ding te se - en skie/lk beset 'n mens : 'Haai 
dit is verby, dit is nou klaar. Ek moet nou aangaan. Die situasie waarin ek 
my bevind het, is nie omdat ek 'n slegte mens is nie, dit is asgevolgvan. se
kere goed.' Dit bring so 'n bietjie finaliteit. 

J: Wat vir my nog 'n bietjie meer gehelp het, is dat ek in die paar dae wat 
ek nou weg was, ekby my pa-hulle kon bly en vir die eerstekeer kon ek er-
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vaar dat hulle verstaan. Hu/le het selfs voorstelle gemaak van goed wat ons 
da/k in die toekoms kan gebrwk. 

l : Ja, dit is die eerstekeer dat J regtig so met sy ma-hulle kan praat en dit 
is vir ons lekker om te weet. 

Ju : So, jy kon dit in die groep uitse en orden en jy kon daarom dit vir hul!e 
oordra. 

J: Ja, dit is so - dit is ook die eerstekeer dat ek vir hulle kan seek is nou 
weg by die christelike groep want hulle het nog altyd gedink ek is nog daar 
besig. Hu/le weet nou ek is heeltemal op my eie en hulle het dit nou aanvaar 
en het begrip. Dit was vir my goed In die verlede sou hulle my da/k verwyt 
het, nou weet ek hulle verstaan. Die pratery het definitief gehe/p - maar 
dit is omdat ek dit eers vir my self uitgesorteer het. 

P : E, jy se jy en D kon nou die aand beraad hou. Kon julle dit op 'n 
vroeer stadium ook gedoen het? 

E: Ja, ons kon nog a/tyd dinge dee/. Ons het baie oor die ding gesels en ons 
weet wat ons veronderste/ is om te doen, ons weet wat ons prioriteite is, 
maar ons skram so half weg van die werklikheid af Maar nou is dit asof 'n 
mens half beset jy het grootgeword in die proses. 

P : Het die groep by gedra tot hierdie besef? 

E: Ek glo die groep het 'n bydrae daar toe gehad Op 'n manier trap 'n mens 
we/ die ding deur - ons is noual 'n jaar-en- 'n-ha/f besig daarmee. Maar om 'n 
k/iniese besluit te neem omtrent my omstandighede en te bes/uit wat om 
verder te doen! Jy hink maar op twee gedagtes. Ek dink in 'n mate was ons 
weer bang vir verandering, want dit is basies wat ons besluit nou geopen
baar het. Die ervarings wat hierso gedee/ is, het egter gehelp om ons te 
/aat grootword en tot 'n besluit te kom. 

D : Ja, ons moet nou oorklim op 'n ander trein en as dit die verkeerde een 
is, dan klim ons maar weer oor. Ons het vir mekaar gese, kry ju/le nou 
bymekaar, hou op om so op twee gedagtes te hink en neem besluite. 

E : Vir my draai al/es nog altyd om my kinders, en al/es moes nog a/tyd by 
hulle aanpas. Dit het my selfs ongewild gemaak by van my vorige werk-
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gewers en my benadee/ in my /oopbaan. Nou kom ek agter dat daai goeie 
morele waardes negatief kan inwerk op die gesin. Ons wou hu//e byvoor
bee/d nie ontwrig deur hulle weg te neem uit die laeve/d nie - al daai mooi 
storietjies. Ons wou ten a/le koste daardie stabi/iteit verseker. Ons het 
egter ontdek dat ons dit doen ten koste van die gesin. Nou kom ons agter 
daar is negatiewe onderstrominge in die gesin. Pa spook en sparte/ en ma 
werk haarse/f tot stilstant en kom sewe uur in die aand by die huis - net om 
aan hu//e stabi/iteit te gee! So, dit was vir ons 'n groot 'hang-up' en ons het 
besluit, 'n kind is aanpasbaar en ons moet wyer kyk en ook D se onseker 
werksituasie nou in agneem. Ons weet eint/!k wat ons moet doen. 

Ju: Met ander woorde 'n mens /aai bagasie af, laat dit agter en klim op die 
trein en gaan vorentoe. Dit is eintlik 'n verligting! 

J: Ja, weet jy, ek het gisteroggend daai gevoe/ gehad Ek was op Tukkies 
se kampus by hulle Bestuurskoo/. Toe ek daar k/aar is, het ek beset, ek 
gaan nie nou dit doen nie, dit is 'n /angtermyn soak en ek moet 'n ding kry 
wat vinnig vir my iets kan doen. Net daar het ek 'n besluit geneem van wat 
ek gaan doen en ek het so fig soos 'n eerste-jaar student gevoe/. Ek het be
set, ek begin nou 'n skoon nuwe begin. Daar is mks wat my hoef te p/a nie. 
Dit was 'n lekker gevoe/ om daardie bagasie agter te /aat, dit was nou verby. 
'n Mens voe/ somaar fig - ek voe/ somaar jonger ook weer! 

l : Ek sien die groep half as 'n tipe van 'n stopstraat. Ons moet stop en ons 
moet dink. Ons het in die sessies gestop en gedink - en volgende week dit 
weer gedoen. 'n Mens gesels met ander mense, maar daar is altyd iets an
ders ook. By die groep was dit net hierdie situasie. 

J: Ja, dit is nogal belangrik. Af en toe praat 'n mens so 'n bietjie met an
der mense, maar hier was 'n tipe roetine. Ons /uister en praat vanaand en 
agterna praat l en ek ook weer daaroor en volgende Donderdag praat ons 
weer daaroor. Dit was goed, want anders praat 'n mens hier 'n bietjie en 
daar 'n bietjie en jy gaan sit nie en kom tot 'n punt me. 

l : Ek moet eerlik seek was me e/ke Donderdag /us daarvoor me, maar as ek 
h1er sit dan is dit vir my lekker en as dit verby is, dan is dit vir my nog lek
kerder. 

Ju: Ek het die ander dag van 'n man en vrou gehoor wat so ba1e baklei. Toe 
se die berader hulle moet nou e/ke dag op 'n spesif1eke tyd 'n uur of twee 
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ure - se nou maar van ses tot sewe in die aand, is dit baklei tyd en as hulle 
klaar is, is dit oor tot more. Daar is iets van waar hier ook. Vir hierdie uur 
tot uur en 'n half praat ons nou net oor ons SITVASIE, dan fokus ons op 
hierdie SITUASIE (Groot gelag!) So ons het die fig laat val op hierdie 
SITVASIE en nou kan ons weer aangaan. 

l : Dit laat my dink aan 'n Hospitaa/ Teater Saal met hierdie fig! - ons spalk 
hierdie mens oop en grawe hier in sy binneste en sit weer al die are op sy 
plek en die hart op sy plek en nou kan die mens weer aangaan. 

D: Jy word vrywi//ig verplig om v1r die volgende uur uit te pak oor hierdie 
goed - want jy praat nie baie by die huis daaroor nie, twee sinne, drie sinne, 
want hy is so gereserveerd! mensig! jy weet nie regtig wat in sy kop aangaan 
nie. Dit was v1r my baie goed gewees. 

l : 'n Mens praat hier met mense wat luister - hulle is gedwing om v1r 'n uur 
te luister. 

D : En jy verveel hu/le nie met jou storie me - want ander mense verveel jy. 
Hu/le het nie 'n 'cooken clue' waarvan praat jy me!(Groot gelag) 

J : Wat E netnou gese het van prioriteite - vir myself het ek nou oor my 
godsdiens en werkstories 'n heerlike klarigheid. Ek weet nou wat ek wil 
doen. Ek weet nou wat ek gaan doen v1r 'n werk, en daarmee gaan ek geld 
maak en ek weet dit is my godsd1ens en wat ek daarmee gaan maak. Ek gaan 
me die twee meng me. Dit was altyd 'n 'issue' by my. As ek werk, dan voe/ 
dit v1r my ek wil h1er v1r die Here ook iets doen. Dit is 'n bevryding v1r my 
gewees, die wete dat ek mos my werk kan doen, geld verdien en v1r my gesin 
sorg, terwyl ek ook v1r die Here kan werk in my vrye tyd. Dit was as gevolg 
van goed wat ons hier gepraat het. 

Ju: Ek onthou daar was sake tydens die gesprekke genoem wat ons gese 
het ons later na toe sal terugkom byvoorbeeld depress1e en geloofserva
ringe. Ek het gewonder of ju/le nog daarheen wil terugkom. Ek het die 
gevoel dat ons deurentyd daaroor gepraat het. 

J : Ja, dit is so, ons het baie daaroor gepraat. Ek het ook die gevoel ek 
weet nou min of meer wat ek moet doen as depressie my bekruip. Ek is re
de/ik afgesluit wat depress1e aanbetref - ek voe/ ek is uit die put uit, !os my 
nou dat ek kan aangaan. 
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E: Ek het nooit regtig besef dat ek depressie het nie, maar het toe ek ge
/uister het na ju/le beset, maar ek het dit gehad! Ek het nou n beter begrip 
daarvoor en weet wat om te doen as ek so voe/ en hoe om dit te oorkom. 

P : Ek wil net die opmerking maak dat depressie iets is wat enigetyd kan 
terugkom en dit kan n /elike ding word as n mens daarin vasgevang word. 
As n mens egter daarop ingeste! is, kan jy 1ets daaraan doen. 

J: Ja, jy kan die swart hond of wolf sien, maar jy gee hom nie kos me. Die 
Indiane het so n Storie, dat e/ke mens n swart wolf en n wit wolf binne in 
hom het. Die een wat jy kos gee, wen. Dit is so met depressie, as jy dit kos 
gee, negatiewe gedagtes, dan vang dit Jou. Ek gebruik dit nogal op myself 

P : n Waarhe1d wat my noga/ tref, is Victor Frankel wat se dit is nie die 
!ewe wat aan Jou sin gee nie, maar jy moet dit omdraai en vra watter sin gee 
ek aan die !ewe. n Mens besef dit me a/tyd me - ek is die sin-gewer. Wan
neer dit kom by hulp is dit ook n geval van 1emand anders kan Jou me eintlik 
help nie - jy kan a/leen jouse/f help en dan kan jy toe/aat dat ander Jou help, 
maar die invalshoek is by Jou. 

J: Ja, n mens is me net daar om te kry uit die !ewe me, maar jy is ook daar 
om te gee - wat gee ek in die /ewe. 

E: Ek weet me of dit heeltemal aansluit nie, maar ons het gepraat van self
kennis. Die kennis wat ek opdoen, soos in die groep, waar ek myself /eerken 
in terme van sterkpunte en swakpunte en dan die et1kette wat soms om n 
mens se nek gehang word. So, hier is inherente kennis wat jyse!f opdoen en 
die stempels wat op Jou gesit word deur ander se kennis van Jou. Ek het ook 
ge/eer van ju/le waarneming van my. 

D : As ek dink uit wat ons h1er bespreek oor depress1e, dan dink ek ons kan 
uit dit wat ons hier in die groep ge!eer het, ook dalk vir ander 1ets beteken 
en so sin gee aan ander se /ewe. 

Ju : Dit lyk tog vir my dat, in die verte/ling van e/ke stone, is uitgekom by 
depressie. So dit is eintlik herhaa/de/ik bespreek. 

P: Die invalshoek waar depressie ons situasie raak, is dat dit n element was 
wat ons self moes verreken. 
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J : Ek dink dit is soos 'n kringloop, daar is die aanvanklike ontnugtering, dan 
tog 'n mate van agressie en na die agressie, het die depressie gekom. Hul!e 
se mos depressie kom wanneer 'n mens agressie onderdruk en dit het in elke 
Storie voorgekom dat ons agressie eint!tk passief hanteer het. Ons was 
eintlik vreeslik kwaad! 

Ju : Soort van: :As ek hul!e nie kan slaan nie, gaan leek maar onder die bos.' 
('n Hartlike gelag!) 

J : Ek sien by myself dat ek nie meer so passief is nie, maar reguit praat, 
selfs nou by my ma-hulle ook. 

P : Ja, dit is ook weer teen ons sosiale opvoeding in. Jy moenie kwaad word 
nie, Jy moenie ontplof na buite nie. Jy het so grootgeword en nou ervaar Jy 
in Jou vasgelopenhe1d in hierdie werk/loopbaan situasies dat Jy vra wat gaan 
dit help dat ek op my kop staan en deur my tone fluit, Jy gaan mks verander 
nie. So inplaasvan. dat Jy agressie ontploffing het, het Jy agressie in
damping en die neerslag is dan depressie. 

E: Ek stem honderd persent daarmee saam. Die mense wat verantwoorde
lik was vir die aanval op my kan ek nie in die hande kry nie en as ek dit sou 
kon doen wat gaan ek met hul!e maak - Jy mag niks doen nie. Jy moet Jou 
maar 'cool' hou! 

P : Jy word dus dubbeld gedryf - deur die sosiale konstruk word Jy gere
geer en as christen moet Jy ook die ander wang draai - Jy moet mos die min
ste wees! 

Ju : Jy moet hom goed sleg seen dan vergewe. ('n Groot gelag!) 

J: Ek is die laaste tyd ook so. Ek word kwaad en se wat ek wil - die kinders 
moet maar ore toedruk. Ek het die kinders altyd gekonsidereer, maar in die 
laaste tyd het ek nie meer 'n issue' daarmee nie. Dit is nie verkeerd nie, 
selfs Jesus het kwaad geword 

E: In my situasie dink ek, ek was vir myself kwaad dat ek nie kwaad geword 
het vir die ou nie. Ek het, terwyl ek geveg het, net probeer om die vuur
wapen van my af weg te hou en was nie vir die ou kwaad nie. Daar was nooit 
by my die gedagte om uiting te gee aan agressie nie. Ek het net altyd pro-
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beer, oak in my werk opset, om die vrede te bewaar. Totdat ek nou agter
gekom het dat ek oak regte het. Nau staan ek bale meer op my regte. 

D : Ja, ans is nie so groat gemaak nie! 

P : Dit is oak waar dat ans deur ans ge/oofsgemeenskap voorgese word wat 
en hoe om te g/o en hoe 'n christen moet optree en reageer. Daar is egter 
'n balans wat gehandhaaf moet word - want as jy een ding onder en die an
der oar beklemtoon dan ontstaan 'n wanbalans. 

L : Dit is asof ans nou meer die waarde van geld besef - ans moet nou hard 
werk vir ans geld, so ans wi/ nou waarde he daarvoor. So ans staan op ans 
regte. 'n Mens was eenkeer onregverdig behande/ en gaan dit nie weer toe
/aat nie. 

J : Voorheen het jy konf/ik vermy ten a/le koste en daarna is jy vies vir 
jouse/f 

P : Ek het aan die begin vir julle verduidelik hoe ek deel van die groep 
sal wees. Ek wil nou net graag van julle weet hoe julle my as deel van 
die groep ervaar het. 

E: Ek dink baie positief As iemand so 'n situasie klinies sou hanteer, dan is 
hy nie regtig dee/ van die groep nie. Ek het dit nie ervaar dat jy buite die 
groep staan nie, maar juis dat jy dee/ is van ans. Jy het nie 'n 'hidden 
agenda' gehad nie. Jy het oak nie die 'ekspert' houding gehad nie. 

D : Ja, ans het geweet jy het dit aan jou lyf oak gevoel en jy verstaan wat 
ans voe/. 

J: Ek het oak nooit die gevoe/ gehad van hier is nou 'n ekspert wat 'n klomp 
/eke kom leer nie. Jy het gefasiliteer sander om regtig /eiding te neem en 
dit is wat dit op die end lekker gemaak het. Elkeen kon sy se, Se - daar is 
nie 'n OU Wat korrigeer nie, waf se: 'maar jy hef dif einf/ik Seker SO bedoe/ 
nie' of 'wat jy nou eintlik se, is dit of dat nie.' 

P : Wie het dan eintlik die interpretasie en betekenisgewing gedoen van 
elkeen van ons verhale? 
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E : Die een wat die spreekbeurt gehad het. Die ander het dit dan eintlik 
bevestig. Soos jy op daardie stadium gevoe/ het, kon jy se. Dit was spon
taan en uit die hart uit. 

P : Jy het dit dus self gedoen en nie 'n ekspert nie. Hoe het julle die 
proses beleef? As ongestruktureerd of gestruktureerd volgens 'n 
agenda. 

E : Dit was vir my baie gemaklik gewees. Ek dink ons het die aanvanklike 
doe/ste//ing en riglyne gehad - wat van ons verwag word Jy het tog we/, 
deur goed deurdenkte vrae of Stellings op die tafe/ te goo1; !etding gegee, 
maar dit was relevant tot waarmee ons besig was. Ek dink ons as groep het 
baie lekker saamgewerk. Jy het nie gevoe/ dat dit ongestruktureerd was in 
die sin dat dit somaar net 'n /os geselsery was nie - net 'n sosia/e verkeer 
nie. Daar was 'n besprekingspunt uitgelig en op die tafel gesit en dit is 
bespreek totdat die volgende saak weer op die tafe/ gekom het. Dit was 
baie natuur!tk en gemak!tk. 

D : Ek stem saam. 

l : Om terug te kom na Jou eerste vraag. Omdat jy dee/ was van die groep, 
het dit gemaak dat ons vinniger daartoe kon kom om te gese!s oor goed 
waaroor mens nie eintlik voorheen maklik kon gese!s nie. Dit was vir my so 
half informeel-gestruktureerd gewees. Dit was informee/ maar daar was 
tog 'n doe/. 

Ju : Ek dink die feit dat ons nae/keen se stories ge/uister het, het niks af
breek gedoen aan die spontanei'teit wat in die groep was nie. Ek wil aansluit 
by wat E gese het. Ons het geweet wat die doe/ van die groep was - dat ons 
oor ons stories gaan praat. Ja, jy het so nou en dan 'n vraag op die tafe/ 
gep/aas, wat 'n mens net weer geprtkkel het, maar dan het die gesprek 
aangegaan. Sou dit iets wees waaroor ons nie wou praat nie, dan het dit net 
daar gebly. As ek nou terugkyk en ek dink aan wat jy heel aanvank!tk met 
die groep beoog het, dan dink ek dit het perfek uitgewerk. 

J: Ek dink daar was 'n k/ein bietjie struktuur wat nodig was net om die ding 
op die regte pad te hou - jy was soos hierdie touleiertjie wat net die goed 
bymekaar hou deur hier en daar 'n vraag te vra. Andersinds was dit vir my 
spontaan en ongestruktureerd 
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P : Vir myself was dit in 'n sekere sin 'n moeilike proses vanwee ons 
geskooldheid in gestruktureerdheid en die modelle waaruit ons tot nou 
toe gelewe het in die sosiale- en natuurwetenskappe naamlik. waar dit 
gaan oor die kennis van 'n objektiewe werklikheid - daar is so iets wat 
geken en ontdek kan word. Hierdie is 'n heel ander paradigma waar
vandaan uitgegaan word naamlik dat daar nie so iets soos kennis van 'n 
objektiewe werklikheid bestaan nie. As ons byvoorbeeld hierdie band
masjien neem. Ons elkeen kyk daarna, maar elkeen sien dit verskillend. 
Ons kyk daarna deur die lense van sy eie persoon - so daar is 'n sub
jektiewe element daarin. 'n Ander soak wat jy ook genoem het J. is 
die van die 'expert and the client'. Is die terapeut die ekspert of is 
die klient die ekspert? - elke mens is eintlik 'n ekspert in die opsig dat 
hy homself kan help. Hy alleen weet die beste - die kuns is om daardie 
persoon dit te laat ontdek en te laat se. In die mediese veld werk dit 
so dat die dokter. jou diagnoseer en se wat jou makeer. Vroeer was 
dit ook so in die sosiale wetenskappe, baie beoordelend en 'judgmental'. 
maar dit werk nie so in die narratiewe benadering nie - daar is die 
beoordeling anders. Dit gaan daar oor wat doen jy goed en wat kan jy 
beter doen. Dit is nie voorskriftelik nie. 

Alhoewel hierdie groep 'n navorsingsgroep is, het dit tog ook terapeu
tiese waarde gehad. Bloot die feit dat ons kon praat oor wat vir ons 
belangrik is en dat ons ons hoor praat het oor onsself. As ek my sto
rie vir ander vertel en ons die storie nou op skrif kry en sien hoe ons 
dit vertel het. beteken vir ons iets. Ons was dus met 'inner dialogue' 
besig - soos Ju se, met 'n 'ek-gesprek'. In hierdie weke wat verloop 
het, terwyl die sessies aan die gang was. was ek gedurig besig met my 
storie. So. dit was ook terapeuties van aard. ( Almal stem saam ) 

J: Ja, dit het my ook opgeva/ dat ons nooit vir mekaar gese het: 'Nee man, 
'n mens maak nie so nie' of 'Hoekom het jy so gemaak?' Dit het net nooit 
erens opgekom nie. Ek het ook nooit gevoel dat ju/le my beoordee/ nie, en 
dit is snaaks dat 'n mens tog so voe/ partykeer as jy met mense praat. Hier 
is nooit 'n oordee/ uitgespreek nie - ek dink dit was dee/ van die fasilitering 
van die groep. Jy het dit ook aan die begin gesi, elkeen vertel sy storie, 
maar daar is nie 'n beoorde/ing van die storie nie. 

Ju: Dit is vir my net fantasties as ek in 'n groep is en ek ervaar dat ek aan
vaar word vir wie ek is en my belewenisse word as 'OK' beskou. Dit washier 
so, maar dit gebeur so mini Ek kan nie vir ju/le se hoe ek die reaksie van 
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mense ervaar as jy 'n bietjie anders dink of redeneer oor 'n saak nie - dit is 
asof hu//e met 'n berg klippe op Jou afkom. Dan bly ek maar /iewer stil. Dit 
was vir my goed om hier te wees en te weet niemand beoordeel my nie. 

J : Ek het dit ook al so be/eef in geselskap - en dan bly ek maar doodstil om 
reaksie te vermy. En dit is weer lekker om te hoor hier is iemand wat ook 
sodink! 

P : Ek wil maar dan net vir elkeen van julle baie dankie se vir julle 
deelname tot hier toe. Ek besef dat dit opoffering was en dat die 
kinders soms laat in die bed gekom het. Vir E en D wat ver moes ry 
en vir J en L wat hulle huis tot ons beskikking gestel het. Ons 
waardeer dit. 




